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1 ویژه نامة زنده یاد مریم میرزاخاني/ پاییز 1396

 مطالب یک خط در میان و در یک روی کاغذ نوشته و در صورت امکان تایپ شود. شکل قرار گرفتن جدول ها، نمودارها و تصاویر، پیوست و در حاشیة مطلب نیز مشخص شود.
 نثر مقاله، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت شود. برای ترجمة مقاله، نخست اصل مقاله و منبع دقیق آن، به همراه ترجمة یک بند از آن، به دفتر مجله ارسال شود تا مورد بررسی    هیئت تحریریه 
قرار گیرد و پس از تصویب مقاله و ترجمة ارائه شده، سفارش ترجمه به فرستندة مقاله داده خواهد شد.  در غیر این صورت، مجله می تواند سفارش ترجمة مقاله را به مترجم دیگری بدهد. در متن های ارسالی تا حد امکان از معادل های فارسی واژه ها 

و اصطالحات استفاده شود. پی نوشت ها و منابع، کامل و شامل نام اثر، نام نویسنده، نام مترجم، محل نشر، ناشر، سال انتشار و شمارة صفحة مورد استفاده باشد. چکیده ای از اثر و مقالة ارسال شده در حداکثر 250 کلمه، همراه مطلب ارسال شود.
 در مقاله های تحقیقی یا توصیفی، واژه های کلیدی در انتهای چکیده، ذکر شود.   هم چنین: مجله در پذیرش، رد، ویرایش یا تلخیص مقاله های رسیده مجاز است. مطالب مندرج در مجله، الزاماً مبین نظر دفتر انتشارات کمک آموزشی نیست و 

مسئولیت پاسخ گویی به پرسش های خوانندگان، با خود نویسنده یا  مترجم است. مقاله های دریافتی در صورت پذیرش یا رد، بازگشت داده نمی شود.

مجلة رشد آموزش ریاضی، نوشته ها و گزارش تحقیقات پژوهشگران و متخصصان تعلیم و تربیت، به ویژه معلمان دوره های تحصیلی مختلف را در صورتی که در نشریات عمومی درج نشده و مرتبط 
با موضوع مجله باشد، می پذیرد. الزم است در مطالب ارسالی موارد زیر رعایت شود:

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي
دفتر  انتشارات وتکنولوژی آموزشی

شركت افست 

مدیر مسئول: محمد ناصری
سردبیر: زهرا گویا

مدیر داخلی: پری حاجی خانی
هیئت تحریریه: حمیدرضا امیری )نماینــده گروه ریاضی دفتر 
تألیف(، اســمعیل بابلیان، مهدی رجبعلی پور، مانی رضائی، شــیوا 

زمانی، بیژن ظهوری زنگنه، سهیال غالم آزاد و محمدرضا فدائی
طراح گرافیک: مهدی کریم خانی
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 فصل نامة آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی  
 برای معلمان، مدرســان و دانشــجویان 
 دورة سي و پنجم    شمارة 1     پاییز 1396 

ویژه نامة زنده یاد

مریم میرزاخاني

اداي احترام به مریم میرزاخاني؛ نابغة ریاضي جهان

این ویژه نامه، حقیقتاً ویژه است! 
تا به حال شــاهد نبوده و تقریباً نشــنیده ام که جمع کثیري از بزرگان جهان، براي ابراز قدرشناسي خود نسبت به کسي که شاید 
نمي شناختندش، از هم سبقت بگیرند! منظورم در ایران نیست که چنین بود! منظورم در سطح جهان است. مریم میرزاخاني را نمي توانم 
»پروفسور« یا »دکتر« خطاب کنم، زیرا این دو لقب، وقتي پیش وند نامش قرار مي گیرند، اعتبار مي یابند! یعني نابغة بي نظیر جهان 
ریاضي و کسي که طلسم عدم توانایي زنان را در صعود به باالترین قله هاي ریاضي باطل نمود، »مریم میرزاخاني« بود، نه کم و نه بیش! 
شاید تمثیل زیباي استاد شفیعي کدکني که »شیشه عطري سربسته شكست، همگان بو بردند که چه چیزي را، دادند از دست«.
در کمتر از 48 ســاعت پس از پرکشــیدن مریم عزیزمان، به غیر از بیانیه هاي مراجع و سازمان هاي رسمي و علمِي جهان، ده ها و 
ده ها ستون معروف ترین روزنامه ها و نشریات جهان نیز راجع به مریم میرزاخاني نوشتند و نوشتند. نه تنها راجع به نبوغ ریاضي 
وي؛ بلكه راجع به انسانیتش، سیر ریاضي دان شدنش، نویسندگي اش، تلفیق هنر و تمام شاخه هاي ریاضي با یكدیگر، پیشینه اش، 
خانواده اش، ســیر و سلوکش، تواضعش، و در یك کالم، »ویژه« بودنش! بدین سبب، مدیر مسئول محترم مجالت و همكارانشان، 
با وجود وقت بســیار کمي که داشــتیم، همه جور مســاعدتي کردند تا این ویژه نامه به موقع تهیه و چاپ شود. از همه ممنونیم.

بــا این وجــود، از تمــام پرورش دهندگان، معلمان، اســتادان، هم کالســي ها، دوســتان و دوســتداران وي کــه در کمترین 
زمــان، هــر یك بــا حال و هــواي خاص خــود، برایش چیــزي برآمــده از دل نوشــتند، پــوزش مي خواهیم کــه به دلیل 
کثــرت مطالــب، امكان نوشــتن عنــوان مطالــب و نام تهیه کنندگانشــان را نداشــتیم. بدین ســبب، با تأســي بــه مریم 
همیشــه زنــده، راه برون رفتــي، البته با بظاعــت محدودمان، یافتیــم! این که نام هیچ کــس را در صفحه عنوان ننویســیم.



زهرا گویا

تا حشر، می توان به غم این و آن گریست
دردا به سوگ عشق، چه سان می توان گریست؟

تـو ترجمـاِن عشـق خدا و خـدای عشـق
بـا حسـرت و دریـغ، بـر این تـرجـمان گریست

جسم تـو را گرفت در آغوش ایـن زمیـن
بـر حـال من كـه بی تـو شـدم، آسمان گریست

)محمدعلی گویا(

هنوز مدت زیادی از خاطرة خوش درخشــش 
مریم میرزاخانــی در المپیادهای ملی و بین المللی 
دانش آموزی نگذشــته بود، که وارد دانشگاه شریف 
شــد و در آنجا نیز با قدرت، درخشــید! در سانحة 
فراموش نشدنی واژگونی اتوبوس دانشجویان ریاضی 
شریف که از مسابقه و سمینار ریاضی دانشجویی در 
اهواز باز می گشــتند، تقریباً هیچ آسیبی ندید. این 
طنازی خداوند سبحان، اعجاب انگیز بود؛ مریم زنده 
ماند تا تاریخ نوینی برای ریاضی در ایران و جهان رقم 
بزند. او ماند تا طلسم نابرابری جنسیتی زنان با مردان 
را در ریاضی و به تبع آن در سایر علوم، بشكند و چه 
زیبا آن را شكســت بدون آن که خود بشكند! مریم 
میرزاخانی با آرامشی مثال زدنی و ظاهری پرتأنی، در 
رسیدن به قله ها، بی توقف و مطمئن، گاهی می دوید 
و گاهی قدم می زد و گاهی می نشست. در شتاب هم، 

عجله نداشــت! اصالً قرار نبود که آن وجود نازنین، 
کســی را به هراس اندازد و دلهره در دیگری ایجاد 
کنــد. او کار خودش را می کــرد و تا جایی هم که 
می توانست، با روحیة مشارکتی که داشت، به موفق 

شدن دیگران هم کمك می کرد. 
مریِم داســتان ما، دورة کارشناســی خود را از 
دانشگاه صنعتی شریف، ظرف سه سال گرفت و با 
درس های متنوع و نمره های عالی و توصیه نامه های 
قابل دفــاع و هر آنچه که نوید متفاوت بودنش را با 
بقیه می داد، از دانشگاه هاروارد، برای ادامه تحصیل 
در دوره دکتری، پذیرش گرفت. دوران شــكوفایی 
میرزاخانــی در هاروارد، آنقدر خواندنی اســت که 
زندگی اش در کتاب های متنوعی بازگو شــده است 
تا الهام بخش جویندگان علم در جهان شود. یكی از 
کتاب هایی که در سال 2016 منتشر شد، عنوانش 

میراث مریم میرزاخانی:
 شکستن طلسم محدودیت 
و محذوریت
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»زنان در علوم: 50 زن بی باِک پیشتاز که دنیا را تغییر 
داده اند1« اســت که توسط »راشل ایگنوتوفسكی« 
نوشــته شــده و مخاطبان اصلــی آن، نوجوانان و 
به خصوص دختران هســتند کــه در آمریكا، هنوز 
فاصله بین آن ها با پسران، در رشته های »علوم پایه، 
تكنولوژی، مهندسی و ریاضی2«، به طور معناداری 
زیاد اســت. در این کتاب، زندگی نامه زنده یاد مریم 
میرزاخانی، به عنوان یكی از زنانی که دنیا را تغییر 
داده اند، آمده است. این مقدمه از آن جهت الزم بود 
که خوانندگان محترم در آینده، تصور نكنند که مریم 
میرزاخانی، تنهــا یك هیاهو و بزرگ نمایی زودگذر 
بود! نسل آینده باید بداند که زمین ایران حاصل خیز 
است، چرا که فرهنگ غنی آن، برای جویندگی علم، 

عالوه بر هوش سرشار و استعداد بی نظیر، مریم 
بســیار خالق و نوآور و جســور بود. وی با صبوری 
و پشــتكار، برای پیدا کردن راه هــای بدیع، تالش 
می کرد. اما به نظر می رسد که ویژگی های اکتسابی 
مریم میرزاخانی، حدیث مفصل این داستان است. 
این ویژگی ها، در دامان پدر و مادری با فضیلت ایجاد 
شده بودند که همیشه، درِد مردم را جدا از درد خود 
نمی دانستند. او در بســتِر خانواده ای رشد کرد که 
اگر چه در رعایت اصول و اخالق انسانی سخت گیر 
بود، ولی به آزادی های فرزندان برای انتخاب رشته 
تحصیلی و عالئق هنری، بها می داد. مریم نسبت به 
پیشینه خود و امكاناتی که سِر راهش قرار گرفته بود، 
عمیقاً قدرشناس بود. او در مصاحبه های متعددی که 
دارد، قدردان این اســت که پس از جنگ، آرامش و 
ثبات بیشــتری برای درس خواندنش به وجود آمد. 
قدردان مدرســه فرزانگان بود که برایش بستر رشد 
فراهم کرد، قدردان دانشگاه شریف بود که در آن، به 
پختگی علمی رسید و قدردان دانشگاه هاروارد بود 
که فرصت پر کردن خالءهایش را به او داد. مریم به 
معنای واقعی- نه به لفظ و کالم- در خواســته های 
زندگی قانع و در کسب دانش حریص بود و در همه 
حال، شــكرگزار و با آرامش و خرســند از آنچه که 
دارد. میرزاخانی در مصاحبه ها و مكتوباتش، همیشه 
رعایت انصاف را نمود و از هر موقعیتی که چیزی یاد 

گرفته بود، با خضوع یاد کرد. 
ستارة داستان ما، هر موقع که به بلوغ جدیدی 
می رســید، پوســته ای را می شــكافت و به دنیای 
رشــددهنده جدیدی وارد می شــد. چنین فردی، 
محدودیت و محذوریــت را برنمی تابید و با متانت 
و تا جایی که مزاحمت ایجــاد نمی کردند، آن ها را 
نادیده می انگاشت و اگر واقعاً مشكل ساز می شدند، 
برای برداشتنشــان تالش می کرد، همچنان که در 
نوجوانی، برای تشكیل کالس های المپیاد در مدرسه 
تیزهوشــان دختران، پیش قدم شد تا با یاری مدیر 

محبوبش، به نتیجه رسید. 
حاال ما مانده ایم و مسئولیت بزرگی که بر دوش 
داریم که اجازه می خواهم به بعضی از آن ها، اشــاره 

کنم:
 هنر مریم میرزاخانی این بود که با َقَدرترین ها 
مصاف داد و پیروزِ میدان شــد و راه را برای ســایر 
ریاضی دان های زن باز کرد. مریم نباید تنها به عنوان 

هیچ مرزی را به رســمیت نمی شناسد، مگر رعایت 
اخالق علمی. در گذشــته چنین بوده و در حال و 
آینده نیز ان شاءاهلل چنان خواهد ماند. در زمان حال 
و در بهت و حیرت دیگران، میرزاخانی دنیای ریاضی 
را تكان داد، همچنان که قبل از رنسانس، ریاضیات 
ایرانی- اسالمی، بســتر مناسبی برای تغییر جهاِن 

ریاضی آماده نمود.
مریم میرزاخانــی، از شــهودی خارق العاده و 
انتزاعی پیچیده برخوردار بود که از او، پدیده ای یگانه 
در جهان ریاضی آفرید. کوتاهی عمر وی، یادآور گالوا 
و آبل اســت که در عین جوانی، تا همیشه بر تارک 
تاریخ ریاضی می درخشند و این نوید را می دهند که 
او نیز، یكی از جاودانه های ریاضی جهان باقی خواهد 
ماند. رمز و راز کوتاهی عمر پر برکتش را هم کسی 
جز خالقش، نمی داند! مریم در آن حادثه حفظ شد 
تا رســالتش را در این دنیا، به انجام برساند. پس بر 
ماست که با شناخت و شناساندن ابعاد متنوع انسانی 
و علمی او، نســل های آینــده را از برکت وجودش 

بهره مند کنیم.
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ریاضی دان »زن«، در ذهن های ایرانیان زنده بماند، 
در حالی کــه به حق، الگوی زناِن ایران و جهان در 

ریاضی و علوم است. 
 مریم میرزاخانی، اسطوره های ناروای بسیاری 
را شكست که یكی از مهم ترین آن ها، دست یافتنی 
بودنش بود. مریم انسانی به غایت متوازن، متعادل، 
چند بُعدی در عین تمرکز، متواضع، بدون حاشیه و 

در یك کالم، »انسان« بود.
 میرزاخانی در هیچ موقع از زندگی کوتاه و 
پرثمرش، وارد سیاســت نشد و انصاف نیست که 
بــرای هر قصد حق یا ناحقــی، او را در جایی جز 
قله علم بنشــانیم. او مصداق »علم را طلب کنید 

ولو در چین« بود. 
 مریم آنقــدر از مرکز توجه قرار گرفتن بیزار 
بود که حتی بیماری اش را هم که چند ســال با آن 
جنگید، بیان نكرد تا بتواند بــه دور از هیاهو و در 
اوج بیماری، ناب ترین ریاضیات را تولید کند، بهترین 
همسر و مادری وارســته و بانشاط بود و همیشه، 
آناهیتای نازنینش در اولویت کارهایش قرار داشت، 
به طوری که تا قبــل از به روی صحنه رفتن برای 
دریافت مدال دخترش در بغلش بود و از روی صحنه 
نیز، چشمان دریایی اش، دخترش را که در آغوش 

پدرش بود، می نگریست.
 مریم میرزاخانی به معنای واقعی، »نابغه« بود 
و برای نابغه، مرزی وجود ندارد. منظور این اســت 
که حرف هایی که روا یا ناروا درباره ادامه تحصیلش 

در هاروارد زده می شــود، محلی از اِعــراب ندارد. 
تقریباً اکثر دانشــگاه های تراز اول دنیا نیز برای او، 
به اندازه کافی فــراخ نبودند، مگر جایی که رفت و 
فرصت بیشتری برای رشد یافت. باید مراقب بود که 
هرکس به هر دلیل شخصی که برای ادامه تحصیل 
به خارج از کشور می رود یا به دالیل دیگری، ایران 
را برای تحصیالت تكمیلی ترجیح می دهد، خود را 
با نابغه هایی مانند مریم میرزاخانی مقایسه نكرده و 
به اصطالح، هم ذات پنداری نكند. زیرا نابغه فرامرزی 

است و شمولش، جهانی است.
 مریم میرزاخانی، یكی از کسانی است که دنیا 
را تغییر داده اســت! پس مراقب باشیم که توسط 
هیچ کس و هیچ گروهی در ایران و جهان، مصادره 

به مطلوب نشود! 
 تالش کنیــم که با وارد نشــدن به زندگی 
شخصی کســی که در عین مردمی بودن، زندگی 
خصوصــی اش برایش مهم و محترم بود، روحش را 
شاد کنیم و به میراث علمی و اخالق حرفه ای مریم 
میرزاخانــی بپردازیم، تا مریم های دیگری- چه زن 
و چه مرد- در ســرزمینمان رشــد کنند و بر صدر 

بنشینند و نام ایران و ایرانی را پر آوازه نمایند.

پي نوشت ها
1. Ignotofsky, Rachel. (2016). Women in Science: 50 
Fearless Pioneers who changed the World.    
2. Science- Technology- Engineering- Mathematics: 
STEM
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سپاسگزاری
از مدیر مسئول محترم مجالت رشد نهایت تشكر 
را دارم. تنها چند روز بعد از پروازِ دردانه ریاضی ایران، 
و در حالی که قسمت چاپ و تولید مجالت در تنگنای 
زمانی شدید بود، پیشــنهاد تهیه ویژه نامه ای را برای 
ادای ِدین به مرحوم مریم میرزاخانی به ایشــان دادم. 
وي بــا کمال درایت و فروتنی، این تقاضا را پذیرفتند 
که بتوانیــم ظرف یك هفته، ویژه نامــه را جایگزین 
مجله آمادة چــاپ کنیم تا به کنفرانس ریاضی ایران 
در همدان برسد. از ایشــان یك هفته وقت خواستم 
و پس از توافقشان، همگی دست به کار شدیم. البته 
الزم به ذکر اســت که جرئت طرح چنین تقاضایی از 
ایشان، ابتدا توسط خانم آذر کرمیان، دبیر ریاضی قم- 
که فارغ التحصیل اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش 
ریاضی در ایران بودند- و بعد خانم فاطمه حاج عزیزی، 
کارشناسی ارشــد آموزش ریاضی و معلم ریاضی در 
کرمان- در من ایجاد شد. این دو نازنین، تمام مطالبی 
را کــه در دو روز اول پــس از اعالم خبر درگذشــت 
مرحــوم میرزاخانی در مطبوعــات مكتوب و مجازی 
بود، جمع آوری کردند. سپس شروع به گزینش آن ها 
کردیم و برای این کار، ضوابط و باورهای علمی که به 
آن پایبندیم، راهنمایمان بــود. پس از انتخاب اولیه، 
به بررسی منابع خبر، حاشــیه ای نبودن آن، صحت 

 مریم شــبیه یك کامپیوتر پیشرفته ست. کامپیوتری که حس مي کنه، مي خنده، دنیا رو دوست داره و 
عاشقانه به انسان ها کمك مي کنه. 

عمیقاً متأسفم که دنیا یكی از بهترین انسان های آگاهش رو از دست داد. 
انسانی که قطعاً مي تونست یادگاری های نابی از دانشش به جای بزاره. 

ایــن اتفاق ها که رخ میده، این آدم هــای خوب و مفید که از بین مي رن و اون هایی که وجودشــون یه 
مصرف کننده و آســیب زننده به دنیاست هنوز زنده ان،  باز هم به این باور مي رسم که: زندگی، مزخرف ترین 

تجربه همه عمرم بود.
دکتر »کورتیس مك مولن« مشاور ارشد دکترای میرزاخانی که در دانشگاه هاروارد فعالیت می کند، درباره 
لحظه اهدای جایزه وی در سال 2014 می گوید: زمانی که نام میرزاخانی به عنوان برنده مدال فیلدز اعالم شد، 

وی به جای توجه کامل به مراسم در کنار همسرش به هیجان زدگی دخترش آناهیتا توجه می کرد.
مك مولن در ادامه می گوید: تفاوت مریم با بسیاری از دانشمندان دیگر این بود که تالش می کرد همواره 
بیشتر از آن چه تا به حال به یك موضوع پرداخته شده، آن را مورد بررسی قرار دهد و به صورت عمیق وارد 
مسائل می شد و برای خود در مسائل علمی چالش ایجاد می کرد و هیچ توجهی به مشكل بودن مسائل نداشت.

موضوعات و ریزه کاری های دیگر پرداختیم و در همین 
حال، مقاله هایی سفارش دادیم که بعضی از ابعاد متنوع 
زندگی و شــخصیت علمی و انسانی مریم میرزاخانی 
را بشناســاند. در فرایند تولید این ویژه نامه، ابتدا نقش 
سرکار خانم پری حاجی خانی- مدیر داخلی مجله رشد 
آموزش ریاضی- و آقای دکتر بیژن ظهوری زنگنه، در 
ســفارش و پیگیری مقاله ها، به راســتی بی بدیل بود. 
عالوه بر این دو بزرگوار، کمك های سرکار خانم دکتر 
سهیال غالم آزاد و سرکار خانم دکتر مونا نبیعی، حیاتی 
بود. باالخره، نكته تاریخی این است که برای اولین بار، 
آنقدر تقاضا برای مشــارکت در دادن مطلب زیاد بود 
که ناگزیر، مجبور به نپذیرفتن به دلیل محدودیت های 
خودمان بودیم! این چیزی اســت که جامعه آموزشی 

الزم است در تاریخ خود آن را ثبت کند. 
خالصه آنكه بدون اغراق، این ویژه نامه، حاصل هفت 
شــبانه روز کار مداوم اســت که به دلیل شتاب زدگی، 
طبیعی اســت که ایرادهای آن هم بیشــتر باشد. ولی 
مطمئنم که وجودش، بهتر از نبودش است. زیرا زمان 
که بگذرد، ابتدا فراموشی و بعد، وسواس تولید بهترین 
کار ایجاد می شود و نگرانی این است آن »بهترین کار«، 
شــاید هیچ وقت به عمل درنیاید و تنها به صورت یك 

رویا باقی بماند!

كورتیس مک مولن
دانشگاه هاروارد  مغِز متفكر ریاضی جهان
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مهندس احمد میرزاخانی:
جوان آرمان خواه دهه 60 

رضا سخن سنج
رئیس روابط عمومی خیریه رعد

در سال های اولیه دهه 60 که کشور مورد هجوم گسترده دشمن جنگ طلب قرار گرفته بود، جواناِن با دل های 
پاک و اندیشه های بزرگ، طرح های نویی برای خدمت به کشور و مردم اجرا می کردند. از آن میان، گروهی کوچك 
از فارغ التحصیالن دانشكده فنی دانشگاه تهران، تصمیم گرفتند که کار خیر را، از کمك به همنوعان خود آغاز کنند. 

از این رو مهارت آموزی و آموزش را برای آسیب دیدگان جسمی و جانبازان جنگ، پایه گذاری کردند. 

تأســیس »مجتمع آموزشی نیكوکاری رعد«، در سال 1363، ثمره تالش های مهندس احمد میرزاخانی بود 
که در بخش آموزش های فنی و حرفه ای در وزارت کار و رفاه اجتماعی آن زمان بود. هرچند که تجربة ســال ها 
خدمت در وزارت صنایع هم، به اثربخشــی آموزش های طراحی شده در راستای ارتقای کیفیت نیروی انسانی، 

ابعاد گسترده تری بخشید.
مهندس میرزاخانی، پس از تحصیل در هنرســتان صنعت تهران و اخذ مدرک دیپلم برق صنعتی و در ادامه 
گرفتن مدرک مهندســی قدرت، باور عمیق تری نســبت به ضرورت اقدامات فرهنگی و اجتماعی پیدا نمود. این 
باور آنقدر قوی بود که با همراهی ســایر دوســتانش، برای حمایت از افراد دارای معلولیت که بعد از مدت کوتاهی 

»توان یاب« نامیده شدند، مسیر را برای تأسیس »مجتمع آموزشی نیكوکاری رعد« هموار کرد.
در سال 1363، این مجتمع با همت پنج نفر که هسته اولیه تشكیل دهنده آن بودند، شروع به کار کرد. در حال 
حاضر و با گذشت 33 سال، این مجتمع به دلیل خدمات بی مزد و منت بسیاری از نیكوکاران، کارآموزان، دانشگاهیان 
و انسان های شریف و خیر، و با دلگرمِی حضور امیدوارکننده مهندس میرزاخانی، با سرعت نسبتاً قابل قبولی، مسیر 

توسعه و تحكیم را پیموده و با یاری و لطف بی پایان حضرت حق، پیوسته حرکتی رو به جلو داشته است. 
در سال1389، در راستای اهداف این مجتمع، مرکز آموزش علمی کاربردی رعد نیز تأسیس شد. این حرکت، 
یعنی ایجاد نخســتین دانشگاهِ مناسب سازی شــده برای افراِد دارای معلولیت و اهتمام به آموزش آن ها به عنوان 
نیروهای متخصص، باقیات و صالحاتی اســت که اثرهای کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت اجتماعی- فرهنگی- 

اقتصادی آن، بعدها با وضوح بیشتری خود را نشان خواهد داد. 
عالوه بر این دانشگاه، مهندس میرزاخانِی واال و وارسته، در تالش برای راه اندازی دانشگاه مجازی برای توان یابان 

و مرکز پژوهش های ملی و بین المللی برای این گروه از هموطنان توان یاب است. 
هرگز نمی شود فراموش کرد که قریب یك ماه پیش که ایشان از سفر اول و مالقات با فرزند دلبندش پروفسور 
مریم میرزاخانی به ایران بازگشــته بود، با چه شــور و حرارتی از فراهم آوردن زمینه اعزام دانشجویان توان یاب به 
دانشگاهی خارج از کشور سخن می گفت. اما چه سود که تقدیر چنین بود که به فاصله کوتاهی و به دلیل وخامت 
حال پروفسور مریم میرزاخانی، عازم سفر شد. با انتشار خبر درگذشت این دانشمند جوان، همگان در بهت و حیرت 
فرو رفته ایم. ولی مردم عزیزمان الزم است بدانند که به راستی، مریم میرزاخانی در خانواده ای بزرگ شد و پرورش 
یافت که همه اعضای خانواده، تحت تأثیر تربیت دو انسان واال و انسان دوست، زندگی دیگران برایشان مهم است و 

انسانیت، همیشه مقدم بر هر دستاورد دیگری بوده است.
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باسمه تعالی
خبر درگذشت خانم مریم میرزاخانی، ریاضی دان 
برجسته ایرانی برای اینجانب و همة کسانی که ایشان را 

می شناختند، تكان دهنده و تأسف آور بود.
اســتعداد خانم میرزاخانی در ریاضیــات، از زمان 
دانش آموزی وی در جریان مســابقات داخلی و جهانی 
المپیاد ریاضی، آشكار گردید و نبوغ وی آینده ای روشن 
را نوید مــی داد. او در المپیادهای جهانی ریاضی برای 
ایران افتخار آفرید و نمونه ای از اســتعداد و پشتكار زن 

ایرانی در عرصه علم به شمار می رفت.
خاموشی زودهنگام این ســتاره خوش درخشیده 
را به خانواده داغدیده و اســتادان و دوستانش تسلیت 
می گویم. امیدوارم جوانان کشــور و خصوصاً دختران 
جوان، یاد و خاطره او را همچون الگویی درخشــان در 

دل و جان خود، گرامی بدانند.

 رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

غالمعلی حداد عادل

علی الریجانی

فقدان بانوی دانشــمند، فرهیخته 
و نخبــه ریاضــی جهان خانــم مریم 
میرزاخانی، باعث تأسف فراوان گردید. 
درگذشت این بانوی پرافتخار ایران را به 
جامعه علمی و خانواده محترم ایشان، 

تسلیت می گویم.

پیام رئیس مجلس
 شورای اسالمی ایران

7 ویژه نامة زنده یاد مریم میرزاخاني/ پاییز 1396



انّا هلل و انا الیه راجعون 
پروفسور مریم میرزاخانی، دانش آموزی که از مرکز 
آموزشی فرزانگان تهران به جهانیان شناسانده شد، در 
دوران دانش آموزی خود، اولین کسی بود که دو طالی 
المپیاد جهانی ریاضی را کسب کرد و در دوره دانشجویی 
نیز جایگاه واالی علمی خود را به اثبات رساند. او افتخار 
ماندگار ایران عزیز است؛ هر چند به جامعه علمی جهانی 

نیز تعلق دارد. 

 ستاره شرقی ما، پر کشید!
جواد اژه اي
رئیس هیئت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

از شمار دو چشم یک تن كم
 وز شمار خرد هزاران بیش

امــروز در کمال ناباوری و با نهایت تأســف در غم 
از دســت دادن زودهنگام پروفســور مریم میرزاخانی، 
دانشــمند جوان و نابغه ریاضی ایران و جهان به سوگ 

نشسته ایم.
»این شاگرد صبور ریاضی«، به عنوان نخستین زن و 
نخستین ایرانی با کسب مدال فیلدز که مهم ترین جایزه 
ریاضی جهان است، برای ایران و زن ایرانی افتخار آفرید 
و نمونه ای از اراده، همت و توان مثال زدنی زنان و جوانان 

کشورمان را در سطح جهانی، به نمایش گذاشت.
درس بزرگ او برای نســل جوان این اســت که با 
بلندپروازی »برای مسیر طوالنی علم حد و پایانی قائل 

شهیندخت موالوردی

معاون رئیس جمهور
 در امور زنان و خانواده

نباشند« و دریغ و درد که خود معادله چندمجهولی مرگ 
را چه زود حل کرد و جهانی را در بهت و اندوه فرو برد.

این ضایعه جبران ناپذیر را به خانواده سوگوارش و 
ملت ایران و به ویژه جامعه علمی کشور و جهان تسلیت 
عــرض نموده، ضمــن آرزوی صبر و شــكیبایی برای 
بازماندگان، از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده، 

علو درجات را مسالت می نماید.
بی تردید آثار، خدمات و نام پرآوازه اش در تاریخ علم 

جهان جاودانه خواهد ماند.

او مروارید درخشــانی بود که بــا حجب و حیای 
شــرقی و دانش واالیش، به قله ریاضیات جهان صعود 
نمود. فكر نمی کردم به این زودی، روح از جسم زمینی 
این ســتاره شرقی ما پر کشد و غمی سنگین را بر دل 
همه شیفتگان این دانشمند منحصربه فرد سرزمین ما 
بنشــاند. به خانواده و دوستان او و جامعه علمی کشور 
تســلیت می گویم. باشد که در این سوگ تلخ، قدردان 
دیگر ستاره هامان باشیم و از تنگ نظری و راندنشان از 

سرزمین مان، دوری کنیم. 

96/4/24
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خیریه بیگم حائری زاده نام جاودانه

درگذشت پرفسور مریم میرزاخانی را به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی 
و ملت بزرگ ایران تسلیت می گویم. ایشان عالوه بر هوش سرشار و قابلیت های 
باالی علمی، انسانی شــریف و دارای خصوصیات اخالقی ممتاز بود. نام ایشان 

چون هر اندیشمند دیگری جاودانه خواهد ماند.

دختر نابغه اي که مي خواست رمان نویس شود، اما 
مانند فیثاغورث و افالطون زیبایي را در ریاضیات یافت 
و خیلــي زود چراغ فروزان دانش ایران و پریشــادخت 
جهان ریاضي معاصر شد، زودتر از زود و بسیار بي هنگام 
از این جهان درگذشت. من به نمایندگي از فرهنگستان 
علوم این مرگ پــر از درد و دریغ را به خانواده گرامي 
میرزاخاني و اهل دانش و دانایي در سراسر جهان و به 
همه مردم ایران که مفخر دانشگاه و دانش کشورشان را 

از دست داده اند، تسلیت مي گویم. 
فرهنگستان علوم در ســال گذشته از خانم دکتر 
میرزاخاني دعوت کرد که به ایران بیاید و مي خواســت 
که او را به عضویت افتخاري فرهنگستان درآورد، ولي 
دانشــمند جوان بیمار و آزرده بود و عذر خواســت. ما 

مي دانســتیم که بیمار است ولي گمان نمي کردیم که 
بیماریش چندان بي رحم باشد که گل تازه شكفته باغ 
دانش را بي پروا از شــاخه بچیند و پرپر کند و غبار غم 

این باغ را غلیظ تر سازد. 
مرگ ریاضــي دان بزرگي که هنــوز جوانیش به 
پایان نرســیده بود و امید مي رفــت که کارهاي بزرگ 
دیگري براي علم جهان بكند، نــه فقط مردم ایران را 
که هموطنــش بودند، بلكه همه جهان علم را در ماتم 
فرو برد. مسلماً نامش در تاریخ خواهد ماند و درخشید. 

روانش شاد و برخوردار از رحمت خداي بزرگ باد! 

رضا داوری اردكانی

رئیس فرهنگستان علوم

مدیر سابق دبیرستان فرزانگان
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مریم اززبان مریم

از یک نظر، كاِر ریاضی 
شبیه به نوشتن یک 
رمان است. جایی 
كه مسئله شما، 
مانند شخصیت یک 
داستان، به تدریج 
تحول می یابد و توسعه 
پیدا می كند. اما باید 
خیلی مواظب باشید 
كه هرچه می گویید، 
دقیق باشد. درنهایت، 
همه بخش ها باید مانند 
چرخ دنده های یک 
ساعت، در كنار هم 
باشند و سر جای خود 
قرار گیرند

جواهري به نام مريم
محمدعلي نجفي

دانشگاه صنعتي شریف

از جناب آقاي دکتر زنگنه، شنیدم که درصدد هستید 
شــماره ویژه اي از نشریه رشــد را به بزرگداشت بانوي 
پرافتخار ریاضي جهان مرحوم مریم میرزاخاني اختصاص 
دهید. متأسفانه به علت ضیق وقت فرصت نیست تا بنده 
هم با نوشتن مطلبي نسبت به آن جواهر دنیاي ریاضي 
اداي دین کنم و لذا به اطالع مي رســانم که درســت دو 
روز قبل از درگذشت آن عزیز، مقاله مختصري با عنوان 
جواهري به نام مریم نوشــته و در آن از مردم درخواست 
کرده بودم که براي سالمتي مریم دعا کنند. چنانچه صالح 

مي دانید همان مطلب را در ویژه نامه منتشر فرمایید.
در خبرها آمده است که خانم مریم میرزاخاني- بانوي 
افتخارآفرین ایران و یكي از برجســته ترین ریاضي دانان 
حال حاضر دنیا- از نظر جســمي شرایط وخیمي دارد 
و متأسفانه بیماري ســرطان وي، که از مدت ها قبل بر 
وجود نازنیش مستولي و تا حدي کنترل شده بود، بخش 

دیگري از بدن وي را فراگرفته است. 
وزارت  مســئولیت  زماني کــه   -1373 ســال 
آموزش وپرورش را داشتم- مریم به همراه دختر خانمي 
دیگر )رویا بهشــتي(، اولین دانش آموزان ســال ســوم 
دبیرستان بودند که قبل از ورود به دوره پیش دانشگاهي 
به عضویت تیم المپیاد ریاضي دانش آموزي کشور انتخاب، 

و به مسابقات بین المللي اعزام شدند. 
با توجه به ســن کم این دو و اینكه هنوز سال سوم 
را هم تمام نكرده بودند، انتظار زیادي از آن ها نداشتیم، 
ولي در کمال شــگفتي، هر دو در المپیاد جهاني مدال 
طال گرفتند و عملكرد تیــم ایران، موجب حیرت همه 
شــرکت کنندگان گردید و مریم در میان دانش آموزان 

دختر شرکت کننده در المپیاد، رتبه اول را کسب کرد.

از آنجا مریم به عنوان دارنده اســتعدادي درخشان 
در حد نبوغ شناسایي شــد و در سال بعد هم با کسب 
نمره کامل المپیاد، نه تنها مدال طالي خود را تكرار کرد، 
که در میان کل شرکت کنندگان، نفر اول شناخته شد. 
مریم براي ادامه تحصیل دانشكده ریاضي دانشگاه شریف 
را برگزید و خوشــبختانه من هم از نزدیك، در جریان 

موفقیت هاي درخشان و پیشرفت وي قرار داشتم.
بعد از گذراندن دوره کارشناسي، به دانشگاه هاروارد 
رفت و پس از اخذ مدرک دکتري با درجه عالي، به عنوان 
استاد دانشگاه معروف پرینستون، مشغول به کار شد و 
نوآوري هاي ذهني و خالقیت هاي خیره کننده وي، منجر 
به کسب جوایز و افتخارات متعدد علمي و نهایتاً به اهداء 
مدال فیلدز- بزرگ ترین و معتبرترین جایزه ریاضي دنیا 

که به نوعي نوبل ریاضي شناخته مي شود- به او شد.
مریــم را مي تــوان در عالم ریاضي، بــا بزرگترین 
ریاضي دانان دنیا مانند امي نوتر مقایسه کرد و بدون شك 
آثار او در ریاضیات، تا سال هاي متمادي مورد استفاده و 
بحث مجامع علمي ریاضي دنیا قرار خواهد داشــت. اما 
آنچه مرا در طول این سال ها بیش از پیش از نبوغ ریاضي 
مریم تحت تأثیر قرار داده اســت، ســجایاي اخالقي و 
به خصوص سادگي و تواضع علمي و سایر خلقیات نیكوي 

اوست که از وي، یك انسان به تمام معني ساخته است.
مریم واقعاً یك جواهر است و نه تنها براي زن ایراني، 
که بــراي همه بانوان جهان مي توانــد الگوي فروتني و 
انسان دوســتي در کنار توانمندي علمي و ذهني باشد. 
وي به کشورش ایران عشق مي ورزید و در طول سال هاي 
اقامتش در آمریكا، بارها به ایران سفر کرد و ریاضي دانان 

ایراني را از نتیجه تحقیقات خود، بهره مند ساخت. 
اندوه بزرگي است اگر دنیاي ریاضیات و جامعه علمي 
ایران، به این زودي ها مریم عزیز را از دست بدهد. هنوز 
ناشــناخته هاي ریاضي زیادي است که ممكن است با 
خالقیت هاي او، شناخته شوند و نبوغ مریم مي تواند براي 
سالیان دراز، پیشرفت هاي بزرگي را در علم ریاضي محقق 
سازد و لذا، جا دارد که از همه هموطنان درخواست کنم 

که براي بازگشت سالمتي به وجود عزیز او، دعا کنند.
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شیشه عطري كه 
افتاد و شكست

احمد جاللي
سفیر ایران در یونسكو، پاریس سازمان آموزشــي، علمي و فرهنگي ملل متحد 

)یونسكو(، در صفحة اول سایت رسمي خود، با انتشاِر 
عكســي خوش حالت، با نگاهي ژرف و زالل، از مریم 
میرزاخاني، آورده است که: »هم صدا با جامعة علمي 
جهان، به این ریاضي دان ایراني اداي احترام مي کند 
که در چهل سالگي درگذشت. او نخستین زني است 
کــه افتخار دریافت مدال معتبــر فیلدز در ریاضیات 
را، که در سراســر جهان به عنوان جایزة نوبل ریاضي 
شناخته مي شــود، از آِن خود کرده است. در 2014، 
او در کاري پیشتاز شد که ریاضیات و به ویژه هندسه 
را متحــول کرد. زندگي اش الهام بخِش زنان جوان در 
هر کجاِي جهان، و منبعي بي کران، براي ترغیب همه 
کســاني اســت که به ادامة تحصیل در علوم پایه یا 
ریاضیات عالقه مندند. خاطرة او نیز همچنان، مي تواند 
مشوق آناني باشــد که مي باید از موانع و کلیشه هاي 
همیشــگي و بي پایه در باب ادامــه تحصیل دختران 
جوان در ریاضي یا علوم، عبور کنند. یونســكو مراتب 
تســلیت خود را به خانوادة او و به مــردم ایران ابراز 

مي دارد.«
راستي، جهان ریاضیات هم از جهتي مانند عالِم 
شــعر است. پرواز با باِل انتزاع! به گمانم، کوتاه ترین و 
گویا ترین توصیــِف هنرمندانه از داِغ رفتِن نابه هنگاِم 
مریــِم عزیِز ایراني، پروفســور میرزاخاني را، اســتاد 

شفیعي کدکني سروده است: 

شیشه عطري سربسته
افتاد و شکست

همگان بو بردند 
كه چه چیزي را دادند از دست

چه تصویرپردازي دقیقي از این فقداِن پرافسوس. 
همة حرف را زده است. چیزي کم ندارد که بشود بر 

آن افزود. 
کاش زودتــر بفهمیم که چه زود، دیر مي شــود! 
بگذارید مطلبي مرتبط با کارم عرض کنم و از خاطرة 
امیدي بگویم که در ســر داشتم، براي دعوت از این 
نوســتارة علمِي ایراني براي نوروز آینده در یونسكو. 
داســتان از این قــرار بود که در پاییز ســال 1395 
دراجالس کمیتة میراث معنوي یونسكو در آدیس آبابا، 
با مدیریت ایران، و با اضافه شــدِن پنج کشوِر جدید، 
نوروز این بار با دوازده کشور، در فهرست میراث معنوي 
جهاني در آمد. به این مناســبت، در اوایل فروردین 

11 ویژه نامة زنده یاد مریم میرزاخاني/ پاییز 1396



امســال، مراسمي با مشــارکت این دوازده کشور و با 
دعوِت از سفرا و نمایندگان کشورها و مقامات یونسكو 
و مهمانان خاص، در طبقة هفتم مقر یونسكو برگزار 
کردیــم. در آنجا، در صحبت کوتاهي که داشــتم، به 
تاریخچه اي از نحوة تنظیم و محاسبات ریاضي تقویم 
جاللي و قرار گرفتن نوروز در لحظه ورود خورشید به 
برج حمل اشاره کردم که در سال 1078 میالدي، با 
همت و تالش علمي دانشمندان و ریاضي دانان بزرگي 
چون عمر خیام، ابوالمظفر اسفزاري، نجیب واسطي، 
عبدالرحمــن خازني، ابوالعباس لوکــري و معموري 
بیهقي در اصفهان، صورت پذیرفت و آن محاســبات 
پس از حدود هزار ســال، همچنان معتبر و کارســاز 
اســت. با تجسم حال وهواي خیاِم جوان در آن جمع 
منجمان و ریاضي داناِن ده قرِن پیش در ایران، همان 
موقع، قصد کردم که در نوروز 1397، مراسم بزرگي 
با حضور نمایندگان همه کشورها و مقامات یونسكو و 
با دعوت از پروفســور مریم میرزاخاني برگزار کنیم تا 
هم در یونسكو از او تجلیل و دست آوردهایش معرفي 
شــود، و هم همراه با او، چند دانشمند جوان ایراني 
صاحب نظر در ریاضیــات و نجوم را هم دعوت کنیم 
تا ببینیــم فرزنداِن آن نام آوراِن زیِج ملكشــاهي در 
اصفهان، در دوراِن معاصر کجا هستند و چه مي کنند 
و چه مي گویند؟ فكر مي کردم که او، از جهات مختلف، 
مي تواند نگیــن حلقة این جمِع دانشــمنداِن جوان 
باشد. از یك طرف، اســتادان و هم دانشگاهي هاي او 
در دانشگاه شریف و مراکز دیگر علمي ایران را داریم 
و از طرف دیگر، جمع نخبگان ریاضي و نجوم ایراني 
در خارج را و ... اما چه زود دیر مي شود! نازنیِن مریم. 
رفتن این الهة جــواِن ریاضیات، یك دریغاگوئِي 
عمیِق جمعي در میــان اهل علم و فرهنگ در ایران 
برانگیخته است. به گفتة استادان و دوستانش، گوئي 
استعداد و دانِش بكر، پشتكار، تواضع، بي ادعائي، پاکي، 
انســانیت و معصومیت، همه را در هم بیخته و در او 
ریختــه بودند، و همة این اوصــاف را در این دو بیِت 

لطیف، که استاد سایه در مرگ او سرود: 

رخساره ماه بین كه چه زیبا و روشن است
پاكیزه رو، چو مریم پاكیزه دامن است

خوابیده ماِه غم زده بر تخت آسمان
بیمار و شرمناك، مگر مریم من است

اما روا نیســت یاِد چنین ستاره اي را به عزاداري 
بنشــینیم. همین قدر که از اســتادان و نزدیكانش از 

الیه هاي شخصیتي اش شــنیده ایم، همین اندازه که 
تحســین و احترام جهاني بــه او را دیده ایم و برکِت 
ماندگاِر حاصِل عمرش را ســنجیده ایم، همین روِي 
بي ریا که همچون فرشته هاســت. همیــن نگاِه ناِب 
جســتجو گرش به افق هاي دوردســت، همه و همه 
بــه ما مي گویند که مي باید در این بُهت و حســرت، 
فرصتي براي هم اندیشي فراهم آوریم تا ببینیم چگونه 
از تمامــِي خاطــرة او، از فروتنــي و خلوص و زاللي 
شخصیتش، سرمشقي بســازیم براي بچه هایمان، تا 
ذائقة ذهنِي آن ها براي چشیدن لذِت دانش، پرورش 
یابد و بتواند مســتِي ناشــي از کشِف اسرار آفرینش، 
و تقدِس شــهوِد علمي و خالقیِت معرفتي را تجربه 
کند؛ و نیز ببینیم براي برداشــتن یا کم کردن موانع 
شكوفائِي استعدادهایي چون او، که در میان فرزندان 
ایران کم نیســتند، چه مي توانیم بكنیم؟ به خصوص 
که براي میدان یافتــن ِ قابلیت هاي معرفتِي دختران 
جوان در بســیاري از نقاط جهان، همچنان نیازمند 

ژرف اندیشي در فرهنگ سازي اجتماعي هستیم. 
در این روِزگار تنوع و ارزاني و آســاني ارتباطات، 
کاش سازوکاري در منش ما و در آموزش وپرورش ما 
وجود داشت که نوجوانان کشور در مدرسه ها، به طور 
ادواري، شنونده سرگذشت نخبگان و فرزانگان معاصر 
مي بودنــد و با آنــان از راه مجــازي، طرف گفت وگو 
مي شدند. از این راه، چه بسا استعدادهاي فوق العاده 
بزرگ، که گاه از چشــم خود نیز پنهانند، گنِج وجوِد 
خود را درمي یافتند. چه باغ در باغ هایي که گاه در دل 

یك هستة کوچك، پنهان است!
اي که نهان نشسته اي، باِغ درون هسته اي 

هســته فروشكســته اي، کاین همه باغ شد روان 
)سایه(

خاموشــِي این دردانة ایران و جهان را به خانواده 
عزیــزش، به همه ایرانیان، و به دوســتانش، با درد و 
دریغ، تســلیت عرض مي کنم و خــودم و همگان را 
دعــوت مي کنم که به حجِم بزرِگ عمر او نگاه کنیم، 
نه فقط به طول آن که به عرض و عمقش. شــاید این 
زندگي هم، چونان همان فضاي هندســي پیچیده و 
درهم دویده اي است که او را به خود مشغول مي داشت 

و به زیبائي هایش خیره مي کرد. هیچ نمي دانم!

گر نهي پرگار بر تن تا بداني حد ما
حد ما خود اي برادر، الیِق پرگار نیست

)موالنا(
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مریم اززبان مریم

خیلی سخت است كه 
بین كار ریاضی و مادر 

بودن، توازن برقرار كرد. 
البته شدنی است و ارزش 

انجام دادنش را دارد. خواه 
ناخواه میزان كار را كم 

می كند. یعنی اگر كسی 
فکر كند كه هم می توانم 
یک خانواده خیلی خوب 

و با ارتباط قوی داشته 
باشم، هم كارم به همان 
سرعِت قبل پیش برود، 
این طور نیست. باید به 

هر حال هزینه بکند. البته 
برای پدر هم سخت است و 
این، كمی بستگی دارد كه 
پدر و مادر، چقدر تقسیم 

كار بکنند، چه قدر برای 
بچه شان وقت بگذارند. 

برایم فرقی نمی كند 
فرزندم نیز ریاضی دان 
شود. امیدوارم كه او و 

كالً همه بچه ها، ریاضی را 
جدی بگیرند. دوست ندارم 

مثل افرادی شود كه تا 
صحبت از ریاضی می شود، 

می گویند »من از ریاضی 
هیچ چیز نمی دانم«. 

یعنی اصالً به خود امکان 
نمی دهند كه به آن فکر 

كنند. البته در ایران خیلی 
این طور نیست، ولی در 

آمریکا زیاد پیش می آید. 
ریاضی به درست فکر 

كردن كمک می كند. حتی 
یک پزشک یا كسی كه 
كار دیگری هم می كند، 

اگر ریاضی اش قوی باشد، 
می تواند جلو باشد 



پیام تسلیت   رئیس دانشگاه 
صنعتی شریف
محمود فتوحي فیروزآباد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت نابغه ریاضی جهان و 
دانشــمندی بزرگ و فروتن، سرکار 
خانم دکتر مریم میرزاخانی )دانش 
آموخته دانشكده ریاضی(، ضایعه ای 
جبران ناپذیــر بــرای جامعه علمی 
جهانی است و مطمئناً جامعه علمی 
کشــورمان و به ویژه خانواده بزرگ 
دانشــگاه صنعتی شــریف، بیش از 
همه داغدار از دست دادن این جواهر 

بی نظیر علمی است.
ایشان در زمینه های علمی 

ماتم یک غروب
محمدعلی دهقان
رئیس انجمن ریاضی ایران

در اندوه درگذشــت روان شــاد 
پروفسور مریم میرزاخانی

در چشم انداز زندگی و سرنوشت 
مردمــان ایــن ســرزمین تاریخی، 
قرن هاست که ستاره ها و خورشیدهای 
علمی و معنوی تابناک و بی همتایی 
می درخشند که در همة عرصه های 
تاریخ علم و فرهنگ ما همیشه زنده 
و بیــدار و حاضرند و پرتوهای گرم و 
جان افزایشان، شور و شوق بی پایان 
همة نسل های صبور و پرتالش ما را 
دلگرم و هم بسته و دل بسته و آرزومند 
و امیــدوار به آینده نگه داشــته اند. 
دانشــمند غرور انگیز و افتخارآفرین، 
روان شاد دکتر مریم میرزاخانی یكی 
از نهال های به بار نشستة مسابقات 
دانش آموزی ریاضیات وعضو افتخاری 
و عالی قدر »انجمن ریاضی ایران« با 
غروب بســیار تلخ و نابهنگامش هم 
اکنون  به سلسلة جاودان این ستاره ها 

و خورشیدهای زندگی بخش ماندگار 
پیوسته است و پس از این چون همة 
آن ها آثار حضور و تجربة پربار زندگی 
علمی اش برای همیشه بر تارک علم 
و اندیشــه جامعه ما می درخشد و 
می ماند و ثمر می دهد. در همین بازة 
کوتاهی که به تقدیر الهی میرزاخانی 
فرصت یافت در سطوح اول ریاضیات 
جهان بدرخشــد و تصویری از هنر 
آموزش وپــرورش ما را به دنیا عرضه 
کند، وجــود او به یكی از نقطه های 
عطف تجربه تالش تاریخی توسعة 
علمی ما بدل گشت و از این رو سفر 
زود هنگامش برای همة نســل های 
امروز ما بسیار تلخ و دردناک است و 
قلب و روح بسیاری از مردم و جامعه 
علمی و ریاضی کشور آزرده خاطر و 
ســوگوار ماتم بزرگ درگذشت وی 

شدند. 
انجمن ریاضی ایران با اندوهی 

عمیق، این رهســپاری همراه با مشــایعت و بدرقة 
صمیمی و پرشــكوه مردمی را تســلیت می گوید و 
ضمن آرزو و دعا به صبــر و آرامش خانوادة ارجمند 
این گوهر ناب از دست رفته، باور دارد که با الگویی که 
موفقیت های جهانی و کم نظیر میرزاخانی برای همة ما 
ساخت و علم و علم دوستی را بیش از پیش به میان 
مردم ما برد؛ شیفتگان مصمم بسیاری را پیرو و پیگیر 

راه پر تالش و پرشكوه خود ساخته است.
 انجمن ریاضی ایران با شناختی که از توانایی ها و 
سزاواری های علمی و فكری جوانان این سرزمین دارد 
مطمئن اســت که ده ها مریم دانشمند و توانا چون او 
در میان جوانان امروز و فردای ما هستند و هر یك به 
نحوی در تالش اند تا بسان او برای خود و کشور خود  
دستاوردهای پر افتخار و ماندگاری از علم و اندیشه و 
خرد پدید آورند. مریم میرزاخانی یكی ازپیش قراوالن 
کم نظیر بازآفرینی شكوه علمی ایران در عصر رقابت های 
پرشتاب جهان امروز بود و ذخایر و دستاوردهای میراث 
علمی غنی و پربارش پشتیبان گرانبهای دیگر رهروان 

این راه سخت و ناهموار خواهد بود.

و  دســتاوردها  بــه  وتحقیقاتــی 
یافتند که  موفقیت هایــی دســت 
در جایــگاه خــود بی نظیــر بود و 
پیشــرفت هایی به مراتــب باالتر از 
ایشــان امید می رفت که متأسفانه 
فرصت تحقق رویاهایــی بزرگتر از 

مریم میرزاخانی سلب شد.
ایشــان یكــی از پرکارترین و 
اثرگذارترین استادانی بود که به گفته 
همكارانش، تا واپسین روزهای عمر 

پــر بار خود، ضمن تالش در عرصه تدریس و 
تحقیق، نقش بسیار مؤثری در پیشبرد مرزهای 

علم داشته اند.
بدین وســیله، این ضایعه را بــه خانواده 
محترم ایشان، استادان، محققان، دانشجویان و 
همكاران تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ 
برای او رحمت و رضــوان و برای بازماندگان 

شكیبایی مسئلت می نمایم.

پیام تسلیت و ابراز همدردی »انجمن ریاضی ایران« با مردم و جامعه علمی كشور
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مریم میرزاخانی در 13ام اردیبهشت ماه  1356 برابر با 
3 ماه می 1977، در تهران متولد شــد. او از دوران کودکی 
)8 سالگی(، عادت داشت موفقیت های یك دختر قهرمان را 
پیش خودش تجســم کند! هر شب در رختخواب، قهرمان 
خیالی او به نقاط مختلف دنیا ســفر می کرد و به آرزوهایش 

تحقق می بخشید.

-کورتیس مك مولن1- می گوید زمانی که پای ریاضی در 
بین باشد، مریم بی پروایِی بلند پروازانه ای دارد. 

با صدای آرام، یكنواخت و چشمان خاکستری مایل 
بــه آبی اش، میرزاخانی اعتماد بــه نفس تزلزل ناپذیری 
داشت. در عین حال بسیار فروتن بود طوری که وقتی از 
میزان مشارکت علمی اش در فعالیت های تحقیقاتی  سؤال 
می شــد، ابتدا می خندید، این پا و آن پا می کرد و در آخر 
می گفت: »اگر بخواهم صادق باشم، فكر می کنم که سهم 
زیادی نداشــته ام!« حتی زمانی که در ماه فوریه 2014، 
ایمیلی به او رسید که برنده معتبرترین جایزه ریاضی دنیا 
یعنی نشان فیلدز2 شده است، او به سادگی عنوان کرد که 
شاید ایمیلی که دریافت کرده، هك شده و واقعی نباشد!

حتی بعد از گذشــت ســال ها، هنوز هــم در ذهنش 
داستان هایی می نگاشت. ذهن بلند پرواز او تغییر نكرده بود، 
ولی بازیگران و شخصیت های داستان هایش چرا! این بازیگران 
حاال سطوح هذلولی، فضاهای مدولی و سیستم های دینامیكی 
بودند. او بر این باور بود که ریاضیات از جهاتی، مانند نوشتن 
یك رمان است؛ »شخصیت های مختلفی وجود دارند که به 
مرور زمان، آن ها را بیشتر از پیش خواهید شناخت. پدیده ها 
دایماً در حال تكامل و تغییر هســتند و هنگامی که بعد از 
مدتی به آن ها مراجعه می کنید، متوجه می شــوید که  هر 
پدیده، با تصورات اولیه ای که از آن داشــتید چقدر متفاوت 
است«. این ریاضی دان بزرگ ایرانی، شخصیت های داستانش 
را هــر جا که می رفــت، با خود می بــرد و هم زمان خطوط 
داستانش نوشته می شد، داستانی که سال ها طول کشید تا 
آشكار شــود. او در میان ریاضی دان ها به این ویژگی شهرت 
دارد که کوچك اما سرکش و رام نشدنی است و دشوارترین 
ســؤال های زمینه مطالعاتی اش را با پایداری بســیار دنبال 
می کند. استاد راهنمای او در دوره دکتری در دانشگاه هاروارد 

این در حالی ست که دیگر ریاضی دان ها در مورد او 
به گونه ای دیگر فكر می کنند و کارهای او را می ستایند. 
الكس اسكین3-ریاضی دان مقیم شیكاگو و همكار او- از 
رســاله دکترای میرزاخانی با موضوع شمارش خم های 
بسته بر رویه های دارای ساختار هذلولوی4 به عنوان یك 
اثر تماشایی یاد می کند و معتقد است که »تز دکترایش 
از آن جنس تحقیقاتی اســت که بــا خواندنش، فوری 
درمی یابیــم که متن آن، به یك  منبع قوی تعلق دارد«. 
بنسون فارب5، ریاضی دان دانشگاه شیكاگو هم عقیده دارد 
که یكی دیگر از کارهای او که در زمینه هندســه مسیر 
بی نهایِت توپ بیلیارد اســت و با همكاری اسكین انجام 

شده، احتماالً یكی از قضیه های دهه6 اخیر خواهد شد.

ترجمه و گردآوري: فاطمه حاج عزیزي
کارشناس ارشد آموزش ریاضي و معلم ریاضي کرمان

زندگي نامة مریم میرزاخاني

پله پله تا خورشید
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تهران
میرزاخانی در شرایطی مدرسه ابتدایی را تمام کرد که 
جنگ بین ایران و عراق تمام شــده بود و فرصت ها برای 
دانش آموزاِن دارای انگیزه، در حال فراهم شدن بود. مریم 
در آزمون ورودی مدرسه راهنمایی فرزانگان شرکت کرد. 
خودش می گوید که خوش شانس بوده، چون در شرایطی 
پا به مرحله نوجوانی گذاشــت که شرایط پایدارتر شده 
بودند. در نخستین هفته ای که وارد مدرسه فرزانگان شد، 
دوست تمام عمرش، رویا بهشــتی7 را پیدا کرد. این دو 
دوست عادت داشتند که کتاب فروشی های نزدیك مدرسه 
را جســتجو کنند و چون زیر و رو کردن کتاب ها، گاهی 
با نارضایتی صاحبانشان همراه بود، احساس می کردند که 

باید به طور تصادفی هم که شده، کتابی بخرند! 
به گفته میرزاخانی، معلم ریاضی او در پایه اول دوره 
راهنمایی، بر این باور بوده است که مریم نبوغ خاصی در 
ریاضی نــدارد و به این دلیل، او عالقه اش را به ریاضی از 
دست می دهد. اما سال بعد، معلم ریاضی دیگری داشته که 
مشوق او بوده و همین، باعث شده است تا عملكردش در 
ریاضی، به طور چشمگیری بهبود یابد، تا جایی که در سال 
دوم راهنمایی، به ستاره ریاضی کالس تبدیل می شود؛ 
» به یاد می آورم که در تلویزیون، برنامه هایی درباره زناِن 
شاخص و قدرتمند مانند ماری کوری و هلن کلر را تماشا 
می کردم. من همیشه افرادی که نسبت به کارشان شور و 
شوق داشتند را تحسین می کردم و تحت تاثیر کتاب هایی 
مانند شور زندگی8 بودم که درباره زندگی ونسان ونگوگ9 
نوشته شده بود. با این  وجود در دوران کودکی، رویای من 
این بود که نویسنده شوم و خواندن داستان، محبوب ترین 

تفریح و سرگرمی ام بود ]1[«.
پــس از دوره راهنمایی، میرزاخانی و بهشــتی، به 
دبیرستان فرزانگان رفتند و در آنجا بود که هر دو تصمیم 
گرفتند مسئله های المپیاد کامپیوتر را با هم حل کنند. 
آن ها که می خواســتند توانایی خود را در حل مســایل 
المپیادی، محك بزنند، با هم روی آن مسئله ها کار کردند 
و توانستند سه مسئله از شش مسئله را ظرف چند روز 
حل کنند، در حالی که می دانســتند در آزمون واقعی، 
هر شــرکت کننده تنها سه ســاعت برای حل هر شش 
مسئله وقت دارد. اما این موفقیت به آن ها جرئت داد که 
از مســئوالن دبیرستان بخواهند مثل دبیرستان  پسرانه 
استعدادهای درخشان- عالمه حلی- برای دختران نیز، 
کالس های المپیاد برگزار  شــود تا دختران نیز بتوانند با 
هدف کشــف توانایی های خود در رقابت های مشابه، در 
آن کالس ها شرکت کنند. خوشبختانه مدیر دبیرستان10 
شخصیت بسیار قوی  و مستقلی داشت و به میرزاخانی 

اطمینــان داد با وجودی که تــا آن زمان هیچ دختری 
نتوانســته بود وارد تیم المپیاد ریاضی ایران شــود، وی 
شایستگی ورود به این تیم را دارد و چنین شد که در سال 
1994 )1373(، مریم میرزاخانی و رویا بهشــتی در 17 
سالگی، وارد تیم المپیاد ریاضی ایران شدند و میرزاخانی 

در همان سال، مدل طالی المپیاد را دریافت کرد. 

راهیابی مریم میرزاخانی به المپیاد جهانی ریاضی 
و اثبات توانمندی اش به دیگران و به خود، او را بیش از 
پیش به ریاضی عالقه مند کرد. وی دراین باره می گوید: 
»شــما باید انــرژی و تالش زیادی به خــرج دهید تا 
زیبایی های ریاضی را متوجه شوید« و این دقیقاً کاری 
بود که او، در آن ســال ها انجام داد. حتی با گذشت 20 
سال از آن رویداد، آنتون زوریخ11، استاد دانشگاه پاریس 
هفت12 در فرانســه، درباره میرزاخانی می گوید که »او، 
هنوز هم مثل 17 ســالگی اش، نسبت به ریاضیاتی که 
پیرامونش وجود دارد، هیجان زده می شود و این حسش 

را به افراد دیگر هم منتقل می کند«. 

هاروارد
البته طبیعی است که گرفتن مدال طالی المپیاد، 
تضمین کننده موفقیت در پژوهش های ریاضی نیست، 
زیرا در مســابقات ریاضی، کسانی می آیند و مسئله ها را 
با پاســخ های هوشمندانه ای حل می کنند. اما در دنیای 
پژوهش های واقعی ریاضی، با مسائلی روبه رو می شویم که 
اصالً ممكن است پاسخی نداشته باشند. این در حالی است 
که مریم میرزاخانی، تنها در المپیادهای ریاضی موفق نبود 

و نگرش خاص خود را نسبت  به ریاضی داشت.
میرزاخانی بعد از اتمام دوره کارشناسی ریاضی در 
دانشــگاه صنعتی شریف در ســال 1999 )1378(، به 
دانشگاه هاروارد رفت و در آنجا در سمینارهای مك مولن 
شرکت کرد. به گفته خودش، اگرچه در ابتدا، از مسائلی 
که مك مولن مطرح می کرد، خیلی سردر نمی آورد، اما 
شیفته زیبایی های هندسه هذلولوی13شد و به طورمنظم، 
در کالس های سمینار مك مولن شرکت نمود و به تدریج، 
رفت وآمدش هم به دفتر او بیشتر شد و سؤال های زیادی 
از او می پرســید. او هنگام شنیدن پاسخ های مك مولن، 
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تندوتند به فارســی برای خودش یادداشــت برمی داشت. 
مك مولن که خودش در سال 1998 )1377( موفق شد که 
جایزه فیلدز را کسب کند، در مورد میرزاخانی گفته بود که 
»او، قدرت تخیل بســیار قوی ای دارد، تمام محاسبات را در 
ذهنــش انجام می داد  و تصویری کلی از کاری که باید انجام 
شود، در ذهنش ایجاد می کرد و بعد به اتاق من می آمد و همه 
آن تصورات را برای من بازگو می کرد. در پایان که توضیحاتش 
تمام می شد، می پرسید، درســته؟ راستش احساس خوبی 
داشتم وقتی می دیدم که میرزاخانی تصور می کند من جواب 

سؤال هایش را می دانم!« 

حدس اولیه ویتن به قدری دشوار بود که وقتی ماکسیم 
کونتسوویچ17 به عنوان نخستین ریاضی دان آن را ثابت 
کرد، برنده جایزه فیلدز در سال 1998 )1377( شد. به 
نظر فارب، نوآوری رساله مریم میرزاخانی بسیار زیاد بود؛ 
»حل کردن هرکدام از آن سؤال ها، به خودِی خود، یك  
رویــداد در علم ریاضی بود. از طرف دیگر، ربط دادن آن 
مسایل به یكدیگر هم یك  رویداد علمی بود که میرزاخانی 
هردوی این ها را با هم انجام داد«. نتایج به دست آمده از 
رساله مریم میرزاخانی، در سه  مجله برتر علوم ریاضی، به 
چاپ رسید. این درحالی است که عموم ریاضی دانان در 
طول عمر کاری شان هم، موفق به چاپ حتی یك مقاله 

در یكی از این سه مجله نمی شوند. 

پروژة تایتانیک
مریم میرزاخانی، فریفتة عادِت کارِی ریاضی دانانی 
که عالقه دارند مســایل را با زیرکی خاص خودشــان، 
به سرعت و یكی پس از دیگری حل کنند، نمی شود. در 
عوض، میرزاخانی دوست دارد که سال ها به طور عمیق، 
روی مســئله ها کار کند و شاهد ادعایش، مسئله هایی 
است که بیش از یك دهه، بر روی آن ها کار کرده و هنوز، 
نتیجه ای نگرفته است. به گفته خودش، او هرگز ناامید 
نمی شــود و آهسته و پیوسته روی مسائل کار می کند، 
زیرا کارکردن روی یك  مسئله برای چندماه و چندسال، 
فرصتی برایش فراهم می کند تا با همه ابعاد آن، آشــنا 
شود و در این باره می گوید که »به زودی ناامید نمی شوم، 

شاید یك جوری به خودم خیلی مطمئنم!«
راهبرد آهسته و پیوسته او، به زندگی اش هم تعمیم 
یافته است. همســرش یان وندراک18 می گوید که وقتی 
هر دو دانشجو بودند- یكی هاروارد و دیگری ام آی تی- و 
به عنوان ورزش می دویدند، آهســتگی و پیوستگی را از 
مریم آموخت. او نقل می کند که »مریم برای دویدن، جثة 
کوچكی داشت. ولی وزن من مناسب و بدنم ورزیده بود و 
فكر می کردم من که برای دویدن با مریم، مشكلی ندارم و 
برای همین جلوتر می دویدم! ولی مریم سرعتش را اصاًل 
کم نمی کرد و بعد از نیم ساعت، من دیگر انرژی نداشتم. در 

حالی که مریم دقیقاً با همان سرعت قبلی اش می دوید.«
میرزاخانــی همواره درحال کشــیدن شــكل ها و 
رویه های مختلف روی صفحه های کاغذ است، در واقع 
این کار، جنبه عملِی پژوهش های اوســت. صفحه های 
بزرگ کاغذ همه جا، در دفتر کار شخصی اش و در خانه، 
روی زمین پهن شــده اند. همســرش می گوید: »مریم 
ساعت های زیادی روی این صفحه ها، شكل می کشد و 
من هیچ وقت متوجه تفاوت شكل ها نمی شوم، چون به 
نظرم همة آن ها شبیه هم هستند. من متوجه نمی شوم 

مریــم میرزاخانــی به رویه هــای هذلولوی به شــكل 
دونات هایی با دو یا چندحفره که در دســتگاه های هندسِی 
غیراســتاندارد تعریف می شوند، عالقه مند شد. این دونات ها 
در فضای هندسه متداول14، ســاخته نمی شوند و در واقع، 
وجود آن ها یك مفهوم انتزاعی اســت که در آن، فاصله ها و 
زاویه ها، با قاعده های خاص خودشان تعریف می شوند. زمانی 
که مریم میرزاخانی تحصیالت تكمیلی خود را در دانشــگاه 
هاروارد شروع کرد، هنوز بخش زیادی از ساده ترین سؤال ها 
در مورد این رویه ها، مانند خطوط مســتقیم یا ژئودزیك15 
روی یك  رویه هذلولوی، بی پاسخ مانده بودند. حتی یك رویه 
خمیده هم می تواند دارای مفهومی از خط مستقیم باشد. در 
واقع چنین خطی، کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه است. روی 
یك رویه هذلولوی، بعضی از خطوط مستقیم بی نهایت طول 
پیدا می کنند، مانند خطوط صــاف روی صفحه، اما بعضی 
دیگر به شكل یك خم بســته، مانند دایره های بزرگ روی 
یك دایره، جمع می شــوند. مریم میرزاخانی در سال 2004، 
در رســاله دکتری خود، به این سؤال ها پاسخ داد و فرمولی 
برای توصیف رشد تعداد خطوط بستة ساده با طول مشخص، 
ارائه کرد. او در این مسیر، ارتباط بین دو سؤال مهم دیگر را 
نیز کشــف کرد و به هر دو، پاســخ داد. اولی در مورد یافتن 
فرمولی برای حجم فضایی موســوم به فضای مدولی، یعنی 
فضای تمام ساختارهای هذلولوی بر یك رویه، و دیگری یك  
اثبات جدید و بدیع درباره حدس قدیمی ادوارد ویتن16 بود. 
سؤال دوم، بیشتر درباره اندازه گیری های توپولوژیك خاصی از 
فضاهای مدولی بود که مربوط به نظریه ریسمان ها می شد. 
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که روش کارش چیست، اما این را می دانم که باالخره به 
جواب می رسد و او نتیجه اش را می گیرد.«

خیالی ای که افراد برای موضوع های مختلف کشیده اند، 
برایم جالب و خوشایند است. روش های زیادی برای حل 
مســئله وجود دارد که هیچ وقت نمی دانید کدام یك از 
آن ها، واقعاً جواب می دهد. برای همین باید خوش بین 
باشیم و سعی کنیم موضوع های جدید را به هم پیوند 

بزنیم و بین آن ها، ارتباط و اتصال ایجاد کنیم.«
در سال 2006، میرزاخانی توانست این مسئله دشوار 
را حل کند که »بر سر سطوح هذلولی چه می آید، وقتی 
هندسه آن ها با مكانیسم هایی شبیه زلزله، تغییر شكل 
پیدا می کند؟« او توانست با یك اثبات یك خطی، مسئله 
را حل کند. مك مولن، استاد دانشگاه هاروارد اظهار کرده 
که »تا قبل از میرزاخانی، این مسئله به دلیل سختی های 

طراحی به میرزاخانی کمك می کند تا حواسش روی 
موضوع متمرکز شود. به باور خودش، »وقتی راجع به یك 
 مسئله سخت فكر می کنید، معموالً تمام جزییات را روی 
کاغذ نمی آورید، اما با رسم شكل، ذهنتان به نحو دیگری 
با مسئله و جزئیاتش مرتبط و متصل می ماند«. میرزاخانی 
می گوید که دختر سه ســاله اش )آناهیتا(، وقتی که او را 
مشــغول کار می بیند، می گوید »وای! مامان بازم نقاشی 

می کشه!« و فكر می کند شاید مادرش نقاش است!

خاص خودش، قابل بررسی نبود. اما میرزاخانی با ایجاد 
یك پل ارتباطی بین دو نظریة کامالً مختلف، توانســت 

راه حلی برای این مسئله بسازد.« 
در سال 2006، میرزاخانی همكاری علمی پرثمرش 
را با اســكین آغاز کرد. به گفتة اســكین، »میرزاخانی 
خوش بین اســت و این خوش بینی، مسری است! وقتی 
من با او کار می کنم احســاس می کنم شانس بیشتری 
بــرای حل کردن مســئله ای دارم که در بررســی های 
اولیه، معموالً حل مسئله را آنقدر محتمل نمی دیدم.« 
بعد از اتمام چندپروژه تحقیقی، میرزاخانی و اســكین 
تصمیم گرفتند تــا روی یكی از بزرگ ترین مســایل 
حل نشــده ریاضی کار کنند. موضوع انتخابی آن ها، کار 
روی رفتارهــای توپ بیلیارد، هنگام حرکت روی میز و 
برخــوردش به لبه های میز بیلیارد بود. برای درک بهتر 
این موضوع، کافی است به جای یك میز چهارضلعی با 
زاویه های 90 درجه، به یك میز چندضلعی با زاویه های 
مختلف فكر کنید. مسئله بیلیارد می تواند مثال ساده ای 
از یك سیســتم دینامیكی باشــد کــه در طول زمان، 
براساس مجموعه ای از قواعد، تكامل می یابد، در حالی 
که پیش بینی مسیر حرکت توپ به طور عجیبی، غیرقابل 

محاسبه باقی می ماند.

حــوزه فعالیــت او به طور خــاص، روی فضاهای 
هندسی و همچنین نظریه ارگودیك متمرکز شده است. 
پژوهش هــای میرزاخانی، موضوع های مختلف ریاضی 
از جمله هندســه، معادالت دیفرانسیل، آنالیز مختلط 
و سیســتم های دینامیكی را به هم پیوند زده اســت. 
میرزاخانــی بیان می کند که »عبورکــردن از مرزهای 
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الكس رایت19، پژوهشــگر دانشــگاه استانفورد، توضیح 
می دهد که »پیدایش منطق بیلیارد، صدســال قدمت دارد. 
در آن زمــان، گروهی از فیزیك دانان دورهم جمع شــدند و 
تصمیم گرفتند رفتارهای یك  جسم را که در یك سه ضلعی 
حرکت می کند، بررسی کنند و تصور می کردند که این کار، 
یك هفته طول می کشــد. اما امروز یعنی صدسال بعد از آن 
زمان، ریاضی دانان هنوز هم درحال تحقیق روی این مسئله 
هستند«. برای مطالعه روی مسیر طوالنی حرکت توپ بیلیارد، 
یك  راهكار مناســب، شاید تغییرشكل تدریجی میز بیلیارد 
باشد. این تغییرشكل با انقباض زاویه های میز در راستای مسیر 
توپ، میسر می شود، به طوری که مقدار بیشتری از مسیر توپ 
در زمان مشخصی دیده شود. این روش، میز بیلیارد اصلی را 
به میزهای جدیدی تغییر می دهد. در واقع میز بیلیارد را در 
فضایی که ریاضی دانان آن را فضای مدولی می نامند، بســط 
می دهد. با تبدیل میز بیلیارد به یك رویه انتزاعی موسوم به 
رویه ترجمه20، ریاضی دانان قادرند تا دینامیك میز بیلیارد را با 
فهمیدن این فضای مدولی تحلیل کنند. آن ها نشان دادند که 
مدار21 یك رویه ترجمه خاص و هم زمانی که عمل انقباض، 
آن را در فضای مدولی ایجاد می کند، می تواند در پاسخ گویی 
به بســیاری از سؤال ها راجع  به میز اولیه نیز، کمك کند. در 
وهله اول، این مدارها ممكن است تا حدی پیچیده باشند، به 
ویژه زمانی که اشــكال فراکتالی می شوند. از این رو مك مولن 
در تحقیقات خود در ســال 2003 نشــان داد که برای رویه 
ترجمه دو سوراخه )گونه دوم(، این قوانین برقرار نیست. یعنی 
هرمدار یا کل فضا را اشغال می کند یا زیرمجموعه ساده ای از 
آن موسوم به زیرخمینه، را اشغال می کند. نتایج به دست  آمده 
از پژوهش های مك مولن، منجر  به یك پیشرفت عظیم در این 
شــاخه شد. مك مولن یادآوری می کند که »در همان دوران 
هم، میرزاخانی به عنوان دانشجوی دکتری به اتاقم می آمد و 
از من می پرسید که چرا پژوهش هایم فقط روی دونات هایی با 
دوسوراخ است؟ شخصیت میرزاخانی این گونه بود، برای او تمام 
این تحقیقات، فقط سرنخ هایی بودند و او دایماً می خواست 
واضح تر بداند که قضیه چیست«. میرزاخانی و اسكین، بعد 
از ســال ها تحقیق، در ســال های 2012 و 2013 )1391 و 

1392(، بــا همكاری دکتر امیر محمدی از دانشــگاه 
تگزاس در آســتین، موفق شــدند نتایج پژوهش های 
مك مولن را به رویه هایی با بیش از دو حفره تعمیم دهند. 
تجزیه و تحلیل های آن ها به دلیل حجم کاری زیادشان، 
پروژه تایتانیك22 نام گرفت. زوریخ در این باره گفته است 
که »فضاهای مدولی از جملــه موضوعاتی بوده که در 
30 ســال اخیر، پژوهش های زیادی درباره اش صورت 
گرفتــه، اما مطالب زیادی در آن وجود دارد که ما از آن 
بی اطالعیم«.  نتایج پژوهش های میرزاخانی و اسكین، 
آغازگر دوره جدیدی در این شــاخه از ریاضی اســت و 
درحال حاضر نیز، نظریة آن ها برای حل مسایل بسیاری 
استفاده می شود. دکتر رایت که ماه ها وقت، صرف مطالعه 
مقاله 172 صفحه ای آن ها کرده، توصیف زیبایی از این 
پروژه کرده است. به گفته وی، »تصور کنید می خواهیم 
وارد یك جنگل انبوه شــویم. تا قبــل از این، فقط یك 
 تبر داشــتیم، ولی کاری که آن ها کردند، درست مثل 
اختراع اره موتوری است. در مقاله آن ها، پیچیدگی های 
الیه به الیه زیادی وجود دارد، پشت هرمسئله ای، مسئله 
دیگری وجود دارد. وقتی که به نصف مقاله رســیدم، از 
ابداعی که این دونفر انجام داده بودند، حیرت زده بودم«. 
اما اسكین معتقد است که نوشتن مقاله، تا حد زیادی 
مدیون خوش بینی و سرسختی میرزاخانی بوده است. با 
مرور گذشــته، میرزاخانی هم متعجب است که چگونه 
این همه وقت را با اســكین صرف این پروژه کرده اند! و 
در حالی که می گوید »اگر می دانستیم مسئله تا این حد 
پیچیده اســت، احتماالً رهایش کرده بودیم!« با مكثی 
ادامه می دهد »راســتش نمی دانم! من به این راحتی ها 

دست بردار نیستم!«

فصل بعدی
مریــم میرزاخانی اولین زنی اســت کــه موفق به 
کسب مدال فیلدز شده است. او می گفت » من معتقدم 
زنان می تواننــد همان کار مردان را انجام دهند، اگرچه 
زمان بندی شــان ممكن است متفاوت باشد. شاید برای 
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مردان، ساده تر باشد که مدت زمان طوالنی تری را به طور 
پیوسته، روی کارشان تمرکز کنند و راحت تر از مسایل 
دیگر، به نفع کارشان چشم پوشی کنند. همچنین آنچه 
جامعه از زنان توقع و انتظار دارد، گاهی با نیازهایی که 
کار تحقیقی طلب می کند، متفاوت است. به نظرم خیلی 
مهم است که شــخص، اعتمادبه نفس و انگیزه خود را 

حفظ کند« ]1[.
عدم توازن جنســیتی در ریاضی، سابقه ای طوالنی 
و فراگیر دارد. گذشــته از این، عدم توازن در مورد نشان 
فیلدز تشدید هم می شود. عدم توازن بیشتر از این روست 
که یكی از شروط کسب مدال فیلدز، داشتن سن کمتر 
از 40 ســال اســت و معموالً زنان در این بازه سنی، کار 
حرفه ای خود را به  دلیل پرورش فرزندانشــان، به تعویق 
می اندازند. اما میرزاخانی با قاطعیت معتقد بود که زناِن 
بسیارِ دیگری در سال های آینده، مدال فیلدز را دریافت 
خواهند کــرد. میرزاخانی با این که از دریافت این مدال 
خوشــحال بود، اما سعی  کرد به عنوان چهره ای شاخص 
برای زنان ریاضی دان معرفی نشود و بتواند با تغییر کانون 
توجهــات از روی موفقیت هایش، در آرامش کامل، روی 
پژوهش هــای خود تمرکز کنــد. میرزاخانی برنامه های 
زیادی برای فصل های بعدی زندگی علمی اش در ســر 
پرورانده بــود. او و رایت، به  تازگی روی پروژه ای با هدف 

تكمیل مجموعه هایی که توسط مدار رویه ترجمه اشغال 
می شوند، کار می کردند. به اعتقاد زوریخ، این طبقه بندی 
مانند یك چوب دستی جادویی است که با استفاده از آن 
می توان، کارهای بسیاری برای فهمیدن بیلیارد و رویه های 
ترجمه ای انجام داد. در واقع، هیچ کار کوچك و پســتی 
وجود ندارد، میرزاخانی طبع بلندی داشت و بزرگ فكر 
می کرد. به گفته او »باید میوه های شــاخه های پایین را 
ندیده گرفت، نباید گذاشــت که این میوه ها ما را فریب 
دهند و از شــاخه های باالتر غافلمان کنند. راستش من 
مطمئن نیستم این نگاهی که دارم درست باشد، اما این 

را می دانم که از این سبك زندگی لذت می برم و تصور می کنم 
که زندگی قرار نیست خیلی هم راحت باشد.«

ســرانجام مریم میرزاخانی، این نابغه و ریاضیدان بزرگ 
ایرانی، پس از نزدیك به چهار سال مبارزه با بیماری سرطان، 
در 24ام تیرماه 1396 )15 ام جوالی 2017(، در سن چهل 

سالگی، در کالیفرنیا دیده از جهان فروبست. 

پي نوشت ها
1. Curtis McMullen
2. Fields Medal
3. Alex Eskin
4. Counting Loops on Surfaces that have “Hyperbolic” 
Geometry
5. Benson Farb
6. The Theorem of the Decade

7. وی استاد ریاضی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس است.
8. Lust for Life
9. VanGogh

10. ســرکار خانم خیریه بیگم حائری زاده مدیر مدرسه فرزانگان در آن 
سال ها

11. Anton Zorich
12. Paris 7
13. Hyperbolic Geometry
14. Ordinary Space
15. Geodesics
16. Edward Witten
17. Maxim Kontsevich
18. Jan Vondrak
19. Alex Wright
20. Ttranslation Surface
21. Orbit
22. A Titanic Work
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طبق آخرین آمار 
نسب شناسی ریاضی، 
بیش از 214217 
ریاضی دان در سطح 
دكتری وجود دارند كه 
اكثر آن ها قبل از اینکه 
بمیرند، در جهان ریاضی 
مرده اند و آثار آن ها برای 
همیشه در آرشیوهای 
ریاضی به فراموشی 
سپرده می شود. اما 
گرچه زنده یاد پروفسور 
مریم میرزاخانی دیگر 
در میان ما نیستند، ولی 
آثار كارهای ریاضی او تا 
قرن ها در تاریخ ریاضی 
مطرح خواهد بود.

پیمان ناصح پور
دکتراي ریاضي
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فكر می کــرد ماجرای مدال فیلدز شــوخی بوده، 
زمانی که برای دریافت مدال آمد، تحت شیمی درمانی 

بود
او نشسته است روی زمین. با انبوهی از کاغذها که 
اطرافش را احاطه کرده اند. مثل همیشــه که ساعت ها 
وقتش را با ریاضــی می گذراند. دخترش،  آناهیتا از راه 
می رسد. این روزها 6 ساله است. صحنه آشنا را می بیند 

و می گوید »اوه، مامان ... دوباره نقاشی«
مریم میرزاخانی نابغه ایرانی ریاضیات همین چند 
روز پیش به دلیل سرطان چشم هایش را به روی زندگی 
بســت. حاال توصیفات بسیاری از عشــق او به ریاضی 
مطرح می شود. بین همكارانش به عنوان یك هنرمند در 
دینامیك و هندسه سطوح پیچیده شناخته می شد. یا 
به توصیف یكی از تحسین کنندگانش »ریاضیات علمی 

تخیلی«.
رویا بهشتی از دانشــگاه واشنگتن در سنت لوئیز 
و البته دوســت قدیمی و تمام عمــر مریم میرزاخانی 
می گوید او می توانست بازنشسته شود اما بسیار پرانرژی 
بود. به خصوص وقتی پشت تخته سیاه قرار می گرفت. 
»کار مریم با یك حس شادمانی خالصانه هدایت می شد. 
همیشه مردم بسیاری می گفتند که او چقدر متواضع 

است و این موضوع واقعاً درست بود«.
مریم میرزاخانی برای اولین بار خبر دریافت جایزه 
مدال فیلــدز را از دوک ریاضیــات، اینگرید دابچیز و 
سپس رئیس اتحادیه ریاضیات بین الملل در قالب ایمیل 
دریافت کرد. با این حال ابتدا تصورش این بود که کسی 
قصد داشته با او شوخی کند. بنابراین موضوع را نادیده 
گرفــت. با این حال وقتی باالخــره مریم میرزاخانی و 
رئیس اتحادیه با هم گفت وگو کردند و موضوع قطعی 

شد خانم میرزاخانی خوشحال شد. البته یك نگرانی هم 
برای وی وجود داشت و آن هم اینكه مریم میرزاخانی 
آن روزها تحت شیمی درمانی به علت سرطان سینه بود 
و فكر می کرد شاید به اندازه کافی برای شرکت در این 

مراسم حال خوبی نداشته باشد.
با این حال زمانی که مشخص شد مریم میرزاخانی در 
این مراسم شرکت می کند تصمیم ها بر این شد تا تدارک 
ویژه ای برنامه ریزی شــود. دابچیز در این باره می گوید: 
»ما شش نفر بودیم که خودمان را سپر M M نام گذاری 
کردیم. هر زمانی که مریم میرزاخانی بین مردم بود دو 
نفــر از ما در نزدیكی وی قرار می گرفتند. یك نفر بین 
مریم میرزاخانی و خبرنگاران قرار می گرفت و در مقام 
مصاحبه کننده ظاهر می شد و نفر دیگر امكان فرار او را 
از جمعیت مهیا و آسان می کرد. ما احساس می کردیم 
واقعاً باید به او کمك کنیم. در واقع ما می خواستیم به 
او کمك کنیم که موفقیتش را جشن بگیرد. این عادالنه 

نبود. مریم میرزاخانی آنجا حضور داشت اما بیمار بود.

روایت نیویورکر
 از مریم میرزاخانی
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ستاره درخشان  علمی
 ایران و جهان

ایمان افتخاري
پژوهشگاه دانش هاي بنیادي

مریم میرزاخانی در سال های 1373 و 1374 مدال طالی المپیاد ریاضی جهانی را کسب کرد. او 
اولین دانش آموز ایرانی بود که دو بار مدال طالی این مسابقات را دریافت کرد، اولین دختر ایرانی بود 
که ایران را در این مســابقات نمایندگی کرد، اولین ایرانی بود که نمره کامل المپیاد جهانی ریاضی را 
کسب کرد و بسیاری از اولین های دیگر. مریم میرزاخانی در سال 2014 یكی از چهار برنده نشان فیلدز 
بود، نشانی که هر چهار سال یك بار، به افرادی اهدا می گردد که پژوهش های آن ها به تحوالت مهمی 
در ریاضیات منجر شده است. کمیته جایزه فیلدز در بیانیه خود به مناسبت این انتخاب، از پژوهش های 
او بر» دینامیك و هندسه رویه های ریمانی و فضای پرمایش آن ها« تقدیر کرده است. در تاریخ هشتاد 
ساله و در میان 56 برنده نشان فیلدز،که  مهم ترین جایزه در ریاضیات تلقی می شود، او اولین ریاضیدان 
زنی بود که به این افتخار نایل گردید، و البته اولین ایرانی که موفق شد در این جایگاه قرار گیرد. مریم 
میرزاخانی، عالوه بر نشان فیلدز، جوایز علمی متعددی را در عمر کوتاه ولی پرفروغ علمی خود به دست 
آورد. فلوشیپ دانشگاه هاروارد )2003(، فلوشیپ بنیاد ریاضیات کلي )2004(، جایزه بلومنتال انجمن 
ریاضي آمریكا )2009(، سخنراني مدعو در کنگره بین المللي ریاضي دانان )2010(، جایزه ستر انجمن 
ریاضي آمریكا )2013(، جایزه پژوهشي بنیاد ریاضي کلي )2014(، سخنراني اصلي در کنگره بین المللي 
ریاضي دانان )2014(، عضویت وابسته فرهنگستان علوم فرانسه )2015(، عضویت انجمن فلسفي آمریكا 
)2015(، عضویت فرهنگســتان ملي علوم آمریكا )2016( و عضویت فرهنگســتان علم و هنر آمریكا 

)2017( برخي از افتخارات علمي او هستند.
پس از اتمام دوره کارشناسی در دانشگاه صنعتی شریف، مریم میرزاخانی برای دوره دکتری راهی 

دانشگاه هاروارد شد. 

احتماالت در میز بیلیارد
توصیف ساده نظریه ای که توسط میرزاخانی و همكارانش طرح و بسط داده شد )مانند بسیاری از 
کارهای دیگر او( برای خواننده غیرمتخصص بسیار دشوار است. اما یكی از کاربردهای آن را که مسئله ای 
است با ظاهری بسیار ساده و عوامانه، می توان با اندکی توضیح بیان کرد. به عالوه، این موضوع ریشه در 

مسائلی نسبتاً مقدماتی دارد که شاید ذکر برخی از آن ها هم خالی از لطف نباشد.

اشاره
متن پیش رو، بخشــی از مقاله ای است که نویســنده، در مجله اخبار پژوهشگاه 
دانش های بنیادی به مناســبت اهداء نشــان فیلدز به مریم میرزاخانی منتشــر کرد. 
محتوای این نوشته همچنین در دبیرستان فرزانگان تهران و دفتر تألیف کتب درسی 

آموزش وپرورش در قالب سخنرانی ارائه شده است.
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میز بیلیاردی را در نظر بگیرید که به شــكل یك چندضلعی محدب است، شاید در اینجا مناسب 
باشد که یكی از ساده ترین حالت های این مسئله میز بیلیارد را که با ریاضیات دبیرستانی قابل مطالعه 

است، بررسی کنیم.
فرض کنید که میز بیلیارد به شكل مربع ساخته شده است. برای سهولت، حتی می توان فرض کرد 
که طول ضلع مربع، یك واحد انتخاب شــده اســت و نقطه آغاز حرکت را هم روی یكی از اضالع مربع 
انتخاب می کنیم )این فرض ها اهمیت چندانی ندارند.( در شكل زیر، دو مسیر متناوب ممكن به تصویر 

کشیده شده اند.

برای دنبال کردن مسیر توپ بیلیارد، شگرد جالبی را می توان به کار برد. وقتی توپ بیلیارد به یكی 
از لبه های میز می رسد، به جای منعكس کردن توپ می توان یك نسخه منعكس شده از میز را در نظر 
گرفت و مسیر توپ را در این نسخه بدلی دنبال کرد. در واقع، با منعكس کردن میز بیلیارد روی همه 
اضالع آن و تكرار این فرآیند برای میزهای جدیدی که به دست می آیند، کل صفحه با مربع هایی با ضلع 
واحد پوشیده می شود. به جای دنبال کردن مسیر توپ بیلیارد در یك میز بیلیارد، که پس از هر برخورد 
جهت آن تغییر می کند، می توان مسیر توپ بیلیارد را در صفحه، که یك خط مستقیم است، دنبال کرد 
و پس از طی کردن زمان به اندازه کافی طوالنی، به جایی که در یكی از میزهای بیلیارد منعكس شده 
به آن رسیده ایم توجه کرد. در شكل زیر، یك مسیر بیلیارد در صفحه مربع شكل را به خطی مستقیم 

در صفحه تبدیل کرده ایم تا فرآیند یاد شده را به نمایش بگذاریم.

همان طور که رنگ مربع های کوچك نشان می دهد، چهار نوع مربع واحد در صفحه قابل مشاهده 
خواهد بود. مربع های ســفید، انتقال یافته مربع اولیه هستند. از منعكس کردن مربع سفید در راستای 
هر یك از اضالع عمودی آن مربع های نقره ای روشــن به دســت می آیند، که اگر نسبت به ضلع افقی 
منعكس شوند، مربع های نقره ای تیره را به دست خواهند داد. با انعكاس دیگری در راستای ضلع عمودی، 
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مربع های خاکستری به دست می آیند. اگر یك انعكاس دیگر در راستای ضلع افقی اعمال کنیم، نتیجه 
مربعی سفید رنگ خواهد بود. این مشاهده را می توان این گونه بیان کرد که مربع واحد 4 تقارن مختلف 
دارد که نتیجه اعمال آن ها، چهار رنگ مختلفی اســت که در شكل دیده می شود. صفحه را می توان 
با مربع هایی به ضلع 2 )متشــكل از چهار مربع واحد با رنگ های مختلف( پوشاند که یكی از آن ها با 

خط چین در شكل قبلی مشخص شده است.
مشابه نقطه ای که از آن شروع کرده بودیم را می توان در هریك از این مربع های به ضلع 2 )یعنی 
در مربع سفید متناظر( یافت. به چنین نقاطی، »همزادهای نقطه شروع« می گوییم. مسیرهای تناوبی 
در تناظر با خطوطی هســتند که نقطه شروع را به یكی از همزادهای آن متصل می کنند. شاید یك 
تمرین فكری خوب برای خواننده پاســخ به این سؤال باشــد که چرا نقاط متناظر با نقطه شروع در 
مربع هــای واحدی که رنگ متفاوتی دارند، این خصوصیت را دارا نیســتند، و در نتیجه ما خود را به 
 y و x همزادهای نقطه شروع در مربع های سفیدرنگ محدود کرده ایم. توجه کنید که تفاوت مختصات
برای نقطه شروع و هر همزاد آن، به اندازه مضرب صحیحی از عدد 2 خواهد بود. لذا ضریب زاویه هر 
پاره خطی که نقطه شروع را به یك همزاد آن متصل کند، عددی گویا است. برعكس، به سادگی می توان 
مشاهده کرد که هر خطی که از نقطه شروع آغاز شود و ضریب زاویه گویا داشته باشد، نهایتاً از یكی از 

همزادهای نقطه شروع عبور خواهد کرد.

 اگر بخواهیم به سؤالی که در باال مطرح شد بپردازیم، باید تعداد نقاط همزادی را محاسبه کنیم 
که فاصله آن ها از نقطه شروع، از مقدار داده شده l کمتر باشد، یعنی نقاط همزادی در صفحه، که در 
دایره ای به شعاع l حول نقطه شروع قرار می گیرند. شكل باال، تصویری هندسی از نقاط همزادی که 

درون دایره ای با شعاع کمی بزرگ تر از 5 قرار می گیرند را به نمایش می گذارد.
تخمین زدن نقاط یك شبكه )که در اینجا طول ضلع 2 دارد( که درون دایره ای به شعاع l حول 
نقطه ای دلخواه )که آن را مبدأ فرض می کنیم( قرار می گیرند، به مسئله گاووس معروف است. نشان 
دادن این موضوع که این تعداد تقریباً متناسب است با مساحت دایره شعاع l حول مبدأ، چندان دشوار 
نیست. محاســبه میزان خطای این تقریب، دشوارتر است. با این وجود، حل این مسئله هم به زمان 
گاووس در قــرن نوزدهم برمی گردد. به این ترتیب، در حالتی که چند ضلعی مورد نظر ما یك مربع 
باشد )که ساده ترین حالت مسئله بیلیارد است( جوابی که برای سؤالمان به دست آوردیم این است که 
با زیاد شــدن طول l، تعداد مسیرهاي متناوب مختلفي که طولي کمتر از l دارند شبیه به مضربي از 

مجذور l رشد مي کند.
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بازگشت مشعل علم به 
موطن خود!

چکیده
تاریخ پر افتخار ایران، فراز و فرودهای علمِی بسیاری 
داشــته است. گاهی در اوج شكوفایی بوده ایم که از آن، 
به عنوان »دوران طالیی ایرانی- اسالمی« یاد می شود؛ 
دورانی که مصادف بوده اســت با قرون وسطی در اروپا 
و کشــتن و شــمع آجین کردن عالمان و دانشمندان. 
دســتاوردهای ایرانیان، توانســت یكی از سنگ بناهای 
علمِی غرب در دوره رنسانس را پایه گذاری کند. طبیعی 
است که هدف این مقاله، پرداختن به علت های متنوع 
شكوفایی و افول علمی ایران در گذشته و حال نیست. 
ولی بررسی شجره نامة ریاضی دردانه ریاضی ایراِن معاصر، 
روان شــاد مریم میرزاخانی، او را به خواجه نصیرالدین 
طوسی می رســاند. عجبا که مریم، می تواند امید زنده 
کردن گذشته علمی ایران باشد. بی خود نیست که »فخر 
جامعه ریاضی ایران و جهان« نامیده شده است؟! در این 

نوشته، این اتصال، نشان داده می شود.
كلید واژه ها: شجره نامه ریاضی، خواجه نصیرالدین 

طوسی، مریم میرزاخانی.

مقدمه
در ریاضی هم مانند بعضی حوزه هایی که آمیخته 
از خالقیت، ابتكار، دانش وسیع، هنر و تخیل و تجسم 
قوی و بسیاری قابلیت ها و توانایی های دیگر است تا به 
تولید جدیدی برسد، »استاد« نقش مهمی دارد. یعنی 
برای شناخت مسیر فكری و رشد یك ریاضی دان، مهم 
است معلوم باشد که اصل و نسبش، به کجا می رسد و 
از چه تباری است. به دلیل چنین اهمیتی، کاری عظیم 
با عنوان »پروژه شجره شناسی ریاضی1« در گروه ریاضی 

دانشــگاه ایالتی داکوتای شمالی و با همكاری »انجمن 
ریاضی آمریكا2« شروع شد که در آن، سایتی وجود دارد 
که فارغ التحصیالن ریاضي، می توانند با نام استاد )ان( 
راهنمای خود، وارد شوند و تبار علمی خود را پیدا کنند. 
یا آن که هر استادی، نام فارغ التحصیالن دکتری ریاضی 
خود را به قســمت مربوط به خودش اضافه می کند تا 
برای همیشه، تبار وی حفظ شــود و معلوم گردد که 
ریشه این درخت، به کجا وصل است! روش استفاده از 
این سایت چنین است که ریاضی دانی که دانشجویی را 
فارغ التحصیل کرده، نام او را اضافه می کند و همین طور 
بر این فهرست افزوده می شود تا جایی که دیگر، آن فرد 
به نوعی دست از کار رسمی بكشد. یكی از قابلیت های 
ســایت شجره شناسی ریاضی  این است که پس از وارد 
کردن نام استاد در جایی که مشخص شده، دانشجویانی 
که توســط وی فارغ التحصیل شــده اند، به همراه نام 
دانشگاه، عنوان رساله، دســته بندی موضوعی ریاضی 
آن رساله و سایر اســتادان راهنما )در صورت وجود(، 
بر صفحه ای ظاهر می شود. یا این که برعكس، می توان 
نــام فارغ التحصیل را وارد کرد و مســیر حرکت وی و 
استاد راهنمایش را تا رسیدن به ریشه اش، پی گرفت. 
هر مســیری که انتخاب شود، مانند هر شجره شناسی 
دیگری، نام کسانی که به وسیلة آن ریاضی دان به درجة 
دکتری نائل آمده اند و مشــخصات دانشگاه و رساله و 
سال اخذ مدرک و سایر اطالعات الزم، پدیدار می گردد. 
در قسمت پایانی هم نوشته ای ظاهر می شود که تعداد 
»نوادگان3« هر ریاضی دان را نشــان می دهد. پرچم هر 
کشور هم که دانشگاهِ محل فارغ التحصیلی در آن واقع 

شده، بر صفحه نشان داده می شود. 

از محمد خوارزمي تا مریم میرزاخانی
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مریم اززبان مریم

در فضای 
دانشکده های 

ریاضی، روند و جو 
مردساالری وجود 

دارد كه گاهی 
برای زنان جوان، 

مرعوب كننده است

بیژن ظهوری زنگنه- دانشگاه صنعتی شریف
زهرا گویا- دانشگاه شهید بهشتی



با هم دســت به کار شویم و به مطالعة شجره نامه 
زنده یاد مریم میرزاخانی بپردازیم!

شجره شناسی مریم میرزاخانی 
به کمك گوگل، یا هر موتور جســتجوی دیگری، 
وارد ســایت »پروژه شجره شناسی ریاضی« می شویم؛ 
همانی که در نوشتة قبلی نشان داده شده است4. بعد از 
درخت که نماد شجره است، جعبه ای ظاهر می شود که 
در آن »جستجوی سریع5« نوشته شده است. با نوشتن 
»مریم میرزاخانی« و »کلیك« بر روی کلمة »جستجو«، 

اطالعات زیر نشان داده می شود. 

مریم میرزاخانی
دكتری )PhD( دانشگاه هاروارد 2004 )پرچم 

ایاالت متحده( 
عنوان رساله: ژئودیزیك های ساده روی رویه های 

هذلولوی و حجم فضای پیمانه ای َخم ها
طبقه بندی رشته: 42، آنالیز فوریه

استاد راهنما: کورتیس تریسی مك مولِن6
)زیرا  نشده!  گزارش  فارغ التحصیل:  دانشجوی 

دست اجل، این گل را زود پرپر کرد!(
برای مطالعة شــجرة مریــم میرزاخانــی، بعد از 
»کلیك« روی نام استاد راهنما، اطالعات زیر بر صفحه 

ظاهر می شود.
1. اســتاد راهنمای مریــم میرزاخانی، کورتیس 
تریسی مك مولِن است که مدرک دکتری )PhD( خود 
را در ســال 1985، از دانشگاه هاروارد گرفته است. وی 

14 دانشجو فارغ التحصیل کرده و 35 نواده دارد.
2. اســتاد راهنمــای مك مولِن، »ِدنیــس پارنِل 
سولیوان7« است که در سال 1966 از دانشگاه پرینستون 
دکترای خود را تحت راهنمایی »ویلیام براوِدر8« گرفته 
اســت. وی دارای 30 دانشجوی فارغ التحصیل و 107 

نواده است.
3. استاد راهنمای براوِدر، »جان ُکلمن مور9« است 
که در ســال 1958، از دانشــگاه پرینستون دکترای 
ریاضی گرفته، 33 دانشجو فارغ التحصیل نموده و 464 

نواده دارد. 
4. استاد راهنمای مور، »جورج ویلیام وایت هد10« 
است که در ســال 1952، رساله دکتری خود را تحت 
نظر »نورمن ایری استین راد11« در دانشگاه براون انجام 

داده است. وایت هد، 24 دانشجو و 972 نواده دارد. 
5. استین راد نیز سال 1936، از دانشگاه پرینستون 
دکتــرای ریاضــی گرفتــه و دارای 16 دانشــجوی 

فارغ التحصیل و 2179 نواده است.

6. استاد راهنمای استین راد، »سولومون لِپِشز12« 
است که در ســال 1911، مدرک دکتری ریاضی خود 
را از دانشــگاه کالرک گرفته و دارای 26 دانشــجوی 

فارغ التحصیل و 8942 نواده است.

گسترش ریشه این شجره در اروپا 
تا اینجا، همه این استادان بزرگ، از دانشگاه های برتر 
آمریكا فارغ التحصیل شده اند و به این دلیل، در مقابل نام 
آن دانشگاه ها، پرچم آمریكا آمده است. اما از اینجا به بعد، 
این شجره نشان می دهد که ریشه آن چه که به آمریكا 

رفته، در اروپای غربی بوده است.
7. استاد راهنمای لِپِشز، »ویلیام ادوارد استوری13« 
اســت که در ســال 1875، از دانشگاه »لِیپزیگ14« در 
آلمان، مدرک دکتری ریاضــی را اخذ کرد که در کنار 
نام دانشــگاهش، پرچم آلمان آمده است. وی تعداد 20 
فارغ التحصیل و 8972 نواده دارد. این شــجره نشــان 
می دهد که ویلیام ادوارد استوری، دو استاد راهنما داشته 
است. در این قسمت، روی هرکدام »کلیك« کنیم، شاید 
به مسیرهای مختلفی برسیم که البته با احتمال زیاد، هر 
دو مسیر، در جایی به هم می پیوندند. در این فعالیت، ما 
»ویلهم شــیب نر15« را انتخاب کردیم و به اطالعات زیر 

رسیدیم.
8. ویلهم شــیب نر در سال 1848، دکترای ریاضی 
خود را در آلمان تحت راهنمایی »کارل گوستاو ژاکوب 
ژاکوبی16« اخذ نمود. وی 45 دانشــجو، فارغ التحصیل 

کرد. وی همچنین، دارای 15143 نواده است.
9. کارل گوســتاو ژاکوب ژاکوبــی، مدرک دکتری 
ریاضی خود را در ســال 1825، از دانشگاه هامبولت در 
برلین گرفت. او هفت نفر را فارغ التحصیل نموده و تعداد 
17685 نــواده دارد. باز هم به این کار ادامه می دهیم تا 
ریشــه را بیابیم! پس روی نام استاد راهنمای او یعنی 

»دیرکسون17« کلیك می کنیم.
10. دیرکسون در سال 1820 از دانشگاه گوتینگن، 
دکترای خود را گرفت. او دارای 11 دانشــجو و 17699 
نواده بود. دیرکســون دارای دو اســتاد راهنما بود که 
»یوهان توبیاس مایر18« را بدون هیچ ارجحیتی، انتخاب 

نمودیم.
11. یوهان توبیاس مایر، در سال 1773، از دانشگاه 
گوتینگن آلمان و با راهنمایی دو استاد، رساله دکتری 
خود را به انجام رســاند. او دو دانشجو و 20372 نواده 
دارد. بنا به دلیل گفته شده، برای رسیدن به ریشه این 
درخت، استاد راهنمای اولی یعنی »آبراهام کستنر19«را 

انتخاب کردیم.
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12. آبراهام کستنر در سال 1739 از دانشگاه لیپزیك 
در آلمان، دکترای خود را با راهنمایی دو استاد، اخذ نمود. 
استاد دوم وی، »یوهان آندریاس پالنر« است که در سال 
1686 فارغ التحصیل شــد. استاد راهنمای وی، »یوهان 

پَش20« بود.
13. یوهان پَش، در سال 1683، با راهنمایی »مایكل 
والتر جونیور21« دکترا گرفت. والتر دو استاد راهنما داشت 
که »یوهان آندریاس کوئین اِسِتت22« را انتخاب می کنیم.

14. یوهان آندریاس کوئین اِســِتت در سال 1643، 
دکترای خود را اخذ نمود و روی نام اســتاد راهنمایش 

»کریستف ناتِنِگل23«، کلیك می کنیم. 
15. کریســتف ناتِنِگل در سال 1630، با راهنمایی 
»آمبروســیوس روِدیوس24«، دکترای خود را در آلمان 

گرفت. پس روی این نام، »کلیك« می کنیم.
16. آمبروسیوس روِدیوس در سال 1600 یا 1610، 
تحت راهنمایی دو اســتاد که یكی از آن ها »اِرنِستوس 

ِهِتن باخ25« بود، دکترای خود را دریافت کرد.
17. اِرنِستوس ِهِتن باخ نیز در سال 1576 یا 1591، 
تحت راهنمایی دو نفر، رساله دکترای خود را انجام داد 

که یكی از آن ها، »سالومون آلِبرتی26« بود. 
18. ســالومون آلِبرتی تحت راهنمایی »کاســپار 
پِوِسر27«، در سال 1564، دکترای خود را در آلمان گرفت. 
19. کاسپار پِوِسر با دو استاد راهنما، در سال 1545، 
رســاله دکترای خود را به انجام رســاند کــه از آن دو، 

»اِراسموس رِنهولد28« را انتخاب می کنیم.
20. اســتاد راهنمای اِراســموس رِنهولد، »ژاکوب 
میلیچ29« بود. رِنهولد در ســال 1535، دکترای خود را 

گرفت.
21. ژاکوب میلیچ در ســال 1520، رساله دکتری 

خود را با »ِدسیِدریوس اِراسموس30« انجام داد. 

ورود به سایر كشورهای اروپایی
22. ِدسیِدریوس اِراسموس تحت دو استاد راهنما، 
در ســال 1497 یا 1506، در فرانســه دکترا گرفت. در 
این بررســی، یكی از اســتادان راهنما به نام »الكساندر 

ِهگیوس31«، گزیده شد.
23. الكساندر ِهگیوس در سال 1474، رساله خود را 

تحت نظارت »رودولف آگریكوال32« به پایان رساند.
24. رودولف آگریكوال، در ســال 1478، در ایتالیا، 
رساله خود را تحت راهنمایی »تئودور گازِس33« به انجام 

رساند.
رودولف آگریكوال و سایر کسانی که در قرن سیزدهم و 
چهاردهم، در ایتالیا )یا سایر کشورهای اروپایی که نامشان 

در شجره نامه مشخص نشده است(، هر کدام یك استاد 
راهنما داشته اند تا آن که به »گریگوری چیونیادیس34« 
می رســیم. گریگوری از این جهت بــرای ایرانیان نقطة 
عطف محسوب می شود که در ایران و زیج مراغه و تحت 
راهنمایی »شــمس الدین البخاری35«، دکترای خود را 
گرفته اســت. او تنها یك دانشجو فارغ التحصیل کرده و 
دارای 140416 نواده اســت. با »کلیك« کردن روی نام 
البخاری، پرچم ایران ظاهر می شود. بعد از او، نام استاد 
راهنمای شــمس الدین بخاری را »کلیــك« کرده و به 
خواجه نصیرالدین طوسی می رسیم. خواجه طوس، دارای 

140418 نواده است! 

ریشه ریاضیات مدرن در سرزمین ایران 
ریاضیات مدرن، در سرزمین ایران و به وسیله محمد 
خوارزمی در بغداد )مدائن(، شروع می شود، ریشه می دواند، 
توسط بزرگانی چون ابوریحان بیرونی، عمر خیام، توسعه 
یافته و شاخ و برگ هایش، تمام ایران را فرا می گیرد. در 
زمان ایلخانان مغول، به وسیلة خواجه نصیرالدین طوسی، 
یك مرکز علمی- تحقیقی به نام »زیج مراغه« تأسیس 
می شــود و یكی از شــاخه های ریاضی و نجوم، توسط 
دانشجوی وی به نام »شمس الدین البخاری« و از طریق 
یكی از دانشجویانش به نام »گریگوری چیونیادیس«، به 
اروپا و ســپس به آمریكا رفت. البته، این روایت، از زبان 
»انجمن ریاضی آمریكا«ست و متأسفانه در منابع فارسی، 
اطالعات ناچیزی درباره »شمس الدین البخاری« وجود 
دارد. کسی که در مورد وی، در دانشنامه بین المللی نجوم 
که در دانشگاه مك گیل تهیه شده و انتشارات اشپرینگر 
آن را در ســال 2007 چاپ کرده، و این حقایق از منابع 
غیرفارسی گرفته شــده، به اجبار و برای رعایت حقوق 
مؤلف، از معرب این نام فارسی استفاده کردیم! دردناک 
اســت، ولی واقعیت دارد. شاید تلنگری بر ما که به خود 
آییم و به معرفی بزرگانمان به جهان، به دیگران بسنده 
نكنیم و دســِت کم، گام های نخســت را برداریم. البته، 
ستاره های درخشانی در آسمان این سرزمین، درخشیدند 
و جهان را از پرتو علم خویش، به جنب و جوش انداختند و 
پایه گذار بسیاری از علوم جدید در دوره رنسانس در اروپا 
شدند که یكی از معروف ترین آن ها، غیاث الدین جمشید 
کاشــانی، یكی از نابغه های بی بدیــل جهان علم بوده و 
هست. وی در سال 1380 میالدی، در کاشان به دنیا آمد 
و در سال 1429 میالدی در سن 49 سالگی، دار فانی را 
در سمرقند وداع گفت و نامش تا همیشه، بر تارک جهان 
علم، می درخشد. با این حال، چون در این نوشته کوتاه، 
توجه به مســیری بوده که علم از سرزمین ایران به اروپا 
رفته اســت، به اختصار، از خوارزمی شروع می کنیم و با 
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اشاره به شمس الدین بخاری که شاگردش گریگوری، علِم 
آموخته شده را بی واسطه و به طور مستقیم به اروپا برد، 
تنها به چند چهره شاخص، نگاهی تاریخی و به ترتیب 

زمان، اشاره می کنیم.
- محمد بن موســی خوارزمی: )780 تا 850 
میالدی(، ریاضی دان، ستاره شناس، فیلسوف، جغرافی دان 
و مورخ شــهیر ایرانی اســت. او در خوارزم به دنیا آمد و 
شهرت علمی وی در جهان، بیشتر به خاطر نوآوری هایش 
در ریاضی اســت تا جایی که »پــدر جبر« لقب گرفته 
اســت و عنوان کتاب معروف وان دروِردن، »تاریخ جبر: 
از خوارزمی تا اِمی نوتر«، مؤید این اســت.عالوه بر این، 
واژه »الگوریتم«، غربی شده واژه الخوارزمی است. جورج 
سارتون مورخ شهیر، در کتاب تاریخ علم خود، قرن نهم 
میالدی را »عصر خوارزمی« نامیده اســت. خوارزمی در 
ایام جوانی، به دربار مأمون عباسی رفت و برای تحقیق و 
جمع آوری علومی که در هندوستان بود، به آن جا اعزام 
شــد. وی در هندوستان، زبان های هندی و یونانی را یاد 
گرفت و منابع مهمی جمع آوری نمود. سپس در بازگشت 
به بغداد، با حمایت مأمون عباسی، ابتدا کتابخانه ای عظیم 
تأسیس نمود و با حمایت مالی از جوانان توانا و عالقه مند 
و سرپرستی شان، »نهضت ترجمه« را شروع نمود و باعث 
شد که تمام آن آثار، ترجمه شده و در اختیار پژوهشگران 

از اقصی نقاط جهان قرار گیرد.
 973( بیرونی:  احمــد  ابوریحان محمدبن   -
تا 1048 میالدی(، در قلمرو ســامانیان و در روســتای 
»بیرون«، به دنیا آمد و در زمان مسعود غزنوی، در غزنین 
درگذشت. بیرونی صاحب کتاب »التفهیم«، دانشمند و 
ریاضی دان، منجم، تقویم شناس، انسان شناس، هندشناس 
و تاریخ نگار در سده های چهارم و پنجم هجری بود و به 
چندین زبان زنده آن زمان از جمله خوارزمی، فارســی، 
سانســكریت و عربی، تسلط کامل داشت و به زبان های 
یونانی باستان، عبری تورانی و سریانی هم آشنایی عمیق 
داشت. همچنین، بیرونی نویسنده ای کم نظیر و بی طرف 
بــود که در به تصویر کشــیدن باورها و آداب و رســوم 
مردمان، شــهره بود که »مال الهند«، تنها نمونه ای از آن 
اســت و به دلیل وسعت و عمق دانشش، لقب »استاد« 
و »همه چیزدان« گرفت. بیرونی بزرگ ترین دانشــمند 
مسلمان و به عنوان یكی از نام آورترین دانشمندان ایرانی در 
تمام عصرها، شناخته می شود. تنوع دانش های بیرونی به 
قدری است که در منابع گوناگون، وی را حتی »بنیان گذار 
مكانیك تجربی و نجوم تجربی« و »روان شناسی تجربی« 

نیز دانسته اند.
- عمر خیام نیشــابوری: )1048 تــا 1131 
میالدی(، در نیشــابور و در زمان سلجوقیان به دنیا آمد 

و در نیشــابور، از دنیای خاکی رفت. خیام انسانی چند 
بُعدی بود که جهانیان، گاهی به دالیل کامالً متفاوتی، او 
را به خوبی می شناسند. برای نمونه، »رباعیات خیام« برای 
خیلی ها، آن قدر اعجاب انگیز، تمثیلی و فلسفی است، که 
اگر به آن ها بگویید وی ریاضی دان بوده، با تعجب شــما 
را می نگرند و می توانیــد حس کنید که در دل بگویند 
»مگر می شود؟«. در صورتی که بعضی دیگر، تنها به وجه 
ریاضی دانی خیام توجه دارند و اگر اندکی هم در دنیای 
ریاضی رفت و آمد داشــته باشــند، می دانند که او، برای 
اولین بار، توانســت معادالت درجه سوم را حل کند. با 
این حال، هنوز برای عده بی شماری، شهرت خیام، تنها 
تدوین دقیق ترین تقویم جهان یا همان »تقویم جاللی« 
است، می شناسند. جنبه های گوناگون علم و دانش خیام، 
آن چنان با هم متفاوت اند که تجمیع شان در یك فرد، به 

سختی قابل درک است.
- خواجه نصیرالدین طوسی: )1201  تا 1274 
میالدی(، در توس )طــوس( به دنیا آمد و مقبره اش در 
کاظمین اســت. او در اوائل حكومت مغوالن و ایلخانان 
مغول، می زیســت. خواجه نصیر، آن قدر در علوم عقلی 
و نقلی متبحر بوده و زنده کننده فلسفه مشایی ابن سینا 
بود که ملقب به »استاد بشر« و »عقل حاوی عشر« شد. 
سیر آموزشِی خواجه نصیر، نكته آموزنده ای را در فرهنگ 
آموزشی ایران نشان می دهد که علم، مرز جغرافیایی ندارد 
که حدیث نبوی هم توصیه شده، »در طلب علم باشید 
حتی اگر در چین باشد«، مصداق این فرهنگ است. در 
انواع زندگی نامه های نصیرالدین طوسی آمده است که وی 
بسیار جستجوگر بود و سؤال های زیادی داشت و به توصیه 
یكی از استادانش، راهی سفر به ری شد؛ زیرا به او گفته بود 
که دیگر، چیزی ندارد که به او بگوید! خواجه نصیر پس 
از علم اندوزی های فراوان، در زمان ایلخانان مغول به مراغه 
رفت و رصدخانه مراغه را تأســیس نمود. در همانجا بود 
که به آموزش یكی از شاگردان خود به نام »شمس الدین 
بخــاری« پرداخت. این فرد، در تاریخ ریاضی جهان و در 
بررســی شجره زنده یاد مریم میرزاخانی، نقشی بی بدیل 

دارد، زیرا بعدها، حلقه وصل ریاضی ایران و جهان شد. 
- شــمس الدین البخاری: )1254 تا اواخر قرن 
سیزدهم میالدی(، شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی بود 
که متأسفانه، از جزئیات زندگی فردی اش، در منابع فارسی 
و عربی، اطالعات زیادی در دست نیست و همین اندک 
هم، از مدخلی به نــام وی در »دائره المعارف زندگی نامه 
ستاره شناسان«، یافته شد. از این مدخل معلوم می شود که 
وی در زیج مراغه و تحت راهنمایی خواجه طوس بوده و 
در پرورش یكی از شاگردانش به نام گریگوری چیونیاِدس، 

نقشی اساسی داشته است. 
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- گریگوری چیونیــاِدس: )1240 تــا 1320 
میالدی(، در روم شرقی )بیزانتین( به دنیا آمد و به سبب 
عالقه وافرش به ریاضی و نجوم، بعد از اتمام دوره پزشكی، 
برای آموختن ریاضی و نجوم، به ایران که مهد این دو علم 
در آن زمان بود، ســفر کرد. او تحت راهنمایی استادش 
شمس الدین بخاری، در زیج مراغه به آموزش پرداخت و 
چندین اثر مهم از جمله »جدول نجوم« و »زیج ایلخانی« 
را به زبان یونانی ترجمه کــرد. وی مدتی هم به عنوان 

کشیش کلیسای ارتدوکس، در تبریز خدمت کرد.

آموختن از گذشته
ما در این نوشته کوتاه، برای ادای دین به روان شاد 
مریــم میرزاخانــی، و جامعه علمی ایــران که چنین 
گوهری در دامنش پرورش یافت، شــجره ریاضی او را 
به اختصار- یك بار از شاخه به ریشه و بار دیگر از ریشه 
به شاخه- مرور کردیم. در این بررسی، به ایران خودمان 
رسیدیم و از آن، چیزهای زیادی آموختیم. فهمیدیم که 
چه نقشــی در ابداع و توسعه ریاضیات مدرن در جهان 
داشــته ایم. دانستیم که در ایران قدیم، آموزش و طالب 
علم، همیشه در صدر بود و دانستن، حق وی محسوب 
می شــد. دریافتیم که استاد، به معنای کسی بود که بر 
علوم زمان خویش، مســلط بود، مسئولیت می پذیرفت 
و تالش می کرد تا شــاگردانی از خود بهتر تربیت کند. 
آموزش در ایران، آغوش خود را به روی همه و همه، باز 
کرده بود و در هر بخش ایران، هر زمان که امكان جذب 
و پرورش عالمان فراهم بود، همان جا مرکز پژوهشی و 
آموزشی برای جویندگاِن علم از هر نقطه جهان می شد. 
فرقی نمی کرد که این مرکز، زیج مراغه باشد یا دارالعلم 
بغداد یا نیشابور! مهم این بود که کجا، امكانات آموزش 
و پژوهِش غیرمشــروط و فراتر از مرزهای جغرافیایی را 
برای مشــتاقان علم، می توانست فراهم کند و این نكته 
مهم، یعنی مطالعــه در مــورد ویژگی هایی که باعث 
می شود دانشگاهی یا مرکزی، قابلیت جذب عالقه مندان 
و مستعدان را از سراسر جهان داشته باشد، یك ضرورت 

است. 

داستانی برای آناهیتای مریم!
مریم میرزاخانی، به شــهادت بسیاری از خویشان و 
دوستانش، قصه گو بود و داستان ها را روایت می کرد! ما 
یكی از قصه های دردانه خودمــان را به اختصار فراوان، 
بازگو کردیم تا دیگــران، برای آناهیتای عزیز و بازمانده 
نازنین مریم همة ما، روایت کنند که مادرش، چه سهمی 
و چه نقشی، در بازگرداندن مشعل علم به ایران داشت! 
آن  هم در اوان جوانی و شــروع کار. آناهیتا باید بداند که 
یاد و خاطره  مامان عزیزش، نه تنها به خاطر فضیلت های 
انســانی  او در دل هــای ایرانیان زنده اســت، بلكه برای 
بازگرداندن مشعل علم به موطن اصلی  و زادگاهش، زنده 

جاوید تاریخ ریاضی ایران و جهان است. روحش شاد! 

پی نوشت ها 
1. Mathematics Genealogy Project
2. American Mathematical Society: AMS
3. Descendants

4. به نوشته پیمان ناصح پور مراجعه شود.
5. Quick Search
6. Curtis Tracy McMullen
7. Denis Parnell Sullivan
8. William Browder
9. John Coleman Moor
10. George William Whitehed
11. Norman Eari Steenrod
12. Solomon Lepschetz
13. William Edward Story
14. Leipzig University
15. Wilhelm Scheibner
16. Carl Gustav Jacob Jacobi
17. Dirksen
18. Johann Tobias Mayer
19. Abraham Kastner
20. Johann Pasch
21. Michael Walter Jr.
22. Johann Andreas Quenstedt

23. Christoph Notngel
24. Ambrosius Rhodius
25. Ernestus Hettenbach
26. Salmon Alberti
27. Caspar Peucer
28. Erasmus Renhold
29. Jakob Millich
30. Desiderius Erasmus
31. Alexsander Hegius
32. Rudolf Agricola
33. Theodoros Gazes
34. Gregory Chioniadis
35. Shams ad- Din Al-Bukhari
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ایشان را از زماني که دانشجوي 
کارشناســي در دانشگاه شریف بودم 
در سال 1377 مي شناسم. راجع به 
ایشان نظر مثبتي دارم و از آنچه در 
مورد وي مي دانم معتقدم که او یك 
ریاضي دان اصیل و خالق است. بنابر 
شناخت من، او در پژوهش هایش به 
دنبال دستاوردهاي دم دستي نیست. 
خوشــبختم که وقتي به عنوان 
یك دانشــجو در دانشــگاه شریف 
بودم، یك درس با ایشــان داشــتم. 
او در ارائه برنامه ]درســي[ هیجان 
خالقانه اي  روش هاي  داشت.  زیادي 
بــراي تدریس ریاضي به کار مي برد، 
و  چالــش آور  ]کالس[  محتــواي 
هیجان انگیز بود. هنوز آن درس را به 
خوبي به یاد دارم. این درس بســیار 
سنجیده و خیلي جالب بود. تمرین ها 
چالش برانگیز بودند. در حقیقت، این 
درس یكي از سخت ترین درس هایي 
بود کــه به عنــوان درس هاي اصلي 
ریاضي گرفتم: زمــان زیادي برد تا 
بفهمم که چقدر از آن ]درس[ مطلب 
یاد گرفتــم. ]در آن درس[ به درک 
شهودي بســیار زیادي از هندسه و 
توپولوژي رســیدم، آنچه بعداً براي 
پژوهش هایم حیاتي بود. قطعاً او تأثیر 
زیادي روي من و حرفه ام گذاشت ... .

مرتضي فتوحی
دانشگاه صنعتی شریف از جملــه مأموریت هــای نهادهای علمــی در هر 

جامعه ای کشــف و شناسایی استعدادهای برتر و ایجاد 
فضای مناسب برای رشد و شكوفایی آن ها است، آنچه 
به زیســت بوم محیط علمی تعبیر می شود. متأسفانه 
در ســال های گذشته به جای ایجاد فضای رشد و تعالی 
نیروهای انسانی با تفسیرهای نامناسب از مفهوم استعداد، 
فرار از سختی های مدیریت استعدادهای گوناگون و عدم 
شــناخت درست از ویژگی های استعدادهای برتر باعث 
شده است ابزارهایی برای هدایت نخبگان به کار رود که 
فاقد خالقیت الزم از سوی مدیران ارشد بوده است. این 
روش های دم دستی و ساده انگارانه باعث شده در بعضی 
موارد محیط های علمی، نخبگان خود را از دست بدهد 
یا اینكه آن ها را به ســمتی هدایت کند که در عمل با 

تخریب آن ها تفاوت چندانی نداشته است.
مدیریت استعدادها بدون کمك از نظر متخصصان 
علمی راه به بیراهه رفتن اســت. به عنــوان نمونه اوج 
خالقیت مدیریت کالن آموزش عالی کشور در شناسایی 
اســتعدادهای برتر جامعه یكسان سازی آزمون دکتری 
برای همه دانشگاه ها و گنجاندن موضوع امتحانی استعداد 
تحصیلی در این آزمون اســت! هر داوطلبی می تواند با 
خرید نمونه سؤال ها و کتاب هایی که بعد از این واقعه در 
بازار فراوان شد خود را صاحب استعداد نشان دهد. امری 
که بدون پرسش از متخصصان تشخیص آن محال است.

نمونه دیگــری از این نوع خالقیت هــای مدیران، 
خلق آیین نامه هایی برای ارتقای پژوهشگران و اساتید 
دانشگاه ها است. افرادی که خود مجری این مأموریت در 
نهادهای علمی هستند اولین قربانیان ساده انگاری ایجاد 
زیست بوم مناسب دانشگاه ها هستند. در تأیید این مسئله 
به مناســبت یاد خانم مریم میرزاخانی مثالی در ادامه 
می آورم. در گذشته در دانشكده ریاضی استادی داشتیم 
که به وســیله آیین نامه های موجود و به قول مسئوالن 
دانشگاه اعمال قانون شد و االن متأسفانه امكان استفاده 
دانشجویان از ایشان سلب شده است. بعد از اینكه خانم 
میرزاخانی از این موضوع مطلع شدند نامه ای برای بنده 
)که در آن زمان رئیس دانشــكده بودم( فرستادند که 

بخش هایــی از آن را بدون ذکر نام 
در ادامه می نویسم که ببینید چگونه 
ایشــان پیشــرفت خود را مدیون 
کالس های آن استاد می دانند و ما با 

این استاد چگونه رفتار کردیم:

I know … from the time I 
was an undergraduate at Sharif 
University in1998. I think 
highly of him, and from what 
I know about him, I believe 
he is an original and creative 
mathematician. My under-
standing is that he has not been 
after the low hanging fruits in 
his research projects.

I feel lucky that I took a 
course with … when I was still 
a student at Sharif University. 
He brought so much excite-
ment to the program. He had 
creative ways of teaching 
mathematics, making the 
material challenging and 
exciting. I still remember this 
course very well. This course 
was very well thought-out and 
extremely interesting. The 
exercises were challenging. 
In fact, this was one of the 
most difficult courses I took 
as a math major: it look me a 
long time to realize how much 
I learnt from it. I gained a lot 
of intuitive understanding of 
geometry and topology which 
was crucial for me later in do-
ing research. He certainly had 
a big influence on me and my 
career. …
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اهميت به
 اصالت علم



گفت وگو بامریم میرزاخانی،
 منتشر شده در گزارش ساالنه مؤسسه ریاضیات ِکلی در سال 2008

مترجم: مونا نبیعي
دکتراي ریاضي اشاره

ایران  اهل  میرزاخانــی،  مریم 
و در حال حاضر، اســتاد ریاضیات 
دانشگاه استانفورد است. او دکترای 
خود را در دانشــگاه هاروارد، تحت 
راهنمایی کورتیس تی. مك مولن1، 
در ســال 2004 به پایان رســاند. 
وی در رســاله دکترای خود نشان 
داد کــه چگونه می توان حجم های 
ویل-پیارســونی2 فضاهای مدولی 
هم مرز ســطوح ریمان را محاسبه 
کرد. زمینه تحقیقاتی او مشــتمل 
بــر نظریه تایشــمولر3، هندســه 
هذلولــوی4، نظریــه ارگودیك5 و 

هندسه هم تافته6 است. 

داشته باشــیم، به کسب موفقیت 
بــزرگ، توجهی  و دســتاوردهای 
نداشتند. از بسیاری جهات، محیط 
عالی برایم فراهم بود، اگرچه مقارن 
با جنگ ایران و عراق، دوران سختی 
بود. به طور کلــی، برادر بزرگ ترم با 
تعریف کــردن از چیزهایی که در 
مدرســه می آموخت، کسی بود که 
مرا به علم عالقه مند کرد. نخستین 
خاطــره من از ریاضیــات، احتماالً 
زمانیســت که او مســئله محاسبه 
مجموع اعداد 1 تا 100 را برایم بازگو 
کرد. گمان می کنم بــرادرم راه حل 
گاوس را برای این مســئله، در یك 
مجله علمی معروف خوانده بود. راه 
حل گاوس برایم بسیار جذاب بود. 
این اولین باری بود که از یك راه حل 
زیبا لــذت بردم، اگرچه خودم آن را 

نیافته بودم. 

می توانید در مورد آموزش  
كنید؟  صحبت  خــود  ریاضی 
به ویــژه این كه چه تجربیات و 

افرادی تأثیرگذار بودند؟
من از بســیاری جهات، خوش 
شــانس بودم. هنگامی کــه دوران 
ابتدایی را به پایان رســاندم، جنگ 
خاتمــه یافت. اگر ده ســال زودتر 
متولد شده بودم، هرگز فرصت های 
بزرگی کــه در اختیارم قرار گرفت، 
نصیبم نمی شــد. من بــه یكی از 
دبیرســتان های معتبر تهران به نام 

لحظة »آها«!

چه  بار  نخســتین  برای  
چیز نظر شــما را به ریاضیات 
جلب كرد؟ اولین خاطره شما از 

ریاضیات چیست؟
به عنــوان یك کــودک، رویای 
مــن این بود که نویســنده شــوم. 
هیجان انگیزترین سرگرمی ام، خواندن 
رمان بود. در حقیقــت، هرچه پیدا 
می کردم، می خواندم. تا قبل از سال 
آخر دبیرستان، هرگز گمان نمی کردم 
ریاضی را دنبال خواهم کرد. من در 
خانواده ای با ســه فرزند بزرگ شدم. 
والدینــم همواره حامی و مشــوقم 
بودند. در عین حال که برایشان مهم 
بود ما حرفه ای بامعنا و رضایت بخش 

فرزانگان رفتم و معلمان بسیار خوبی 
داشــتم. در اولین هفته پس از ورود 
به مدرســه راهنمائی، دوستم، رویا 
بهشــتی را مالقات کردم. فوق العاده 
گرانبهاست دوستی داشته باشید که 
با شما عالیق مشترک دارد و به شما 
انگیزه می دهد. مدرسه ما به یكی از 
خیابان های تهــران نزدیك بود که 
مملو از کتاب فروشی است. به خاطر 
دارم چقدر پیاده روی در این خیابان 
پرازدحام و رفتن به کتاب فروشی ها، 
برایمان هیجان انگیز بــود. ما چون 
نمی توانستیم مثل سایر مراجعان به 
کتاب فروشی ها، سرسری از کتاب ها 
بگذریــم، در آن دوران کتاب هــای 

متفرقه زیادی خریدیم.
به عالوه، مدیر مدرسه ما، بانویی 
با اراده ای راســخ بــود، آنچنان که 
هرکاری از دســتش برمی آمد، انجام 
می داد تا فرصت هایی مشابه مدرسه 
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پسرانه داشته باشیم. بعدها، درگیر 
المپیادهای ریاضی شــدم که باعث 
شد روی مسائل سخت تری فكر کنم. 
در دوران نوجوانــی، از چالش 
لــذت می بردم. امــا مهم تر از همه، 
الهام بخشی  ریاضی دانان و دوستاِن 
بودند که در دانشگاه شریف مالقات 
کردم. هرچه بیشــتر وقتم را صرف 
ریاضی می کردم، بیشــتر و بیشتر 
هیجان زده می شــدم. در دانشــگاه 
جلسات  همكالسی هایم  با  شریف، 
حل مســئله و گروه هــای مطالعه 
غیردرســی داشتیم. این مراوده ها و 
حمایت همه افرادی که به نوعی در 
آنجا مالقات کردم، بعدها در دانشگاه 
هاروارد، کمك به سزایی به من کرد. 

از همه ایشان سپاسگزارم. 

آیا شــما مربی داشتید؟  
چه كسی و چگونه به شما كمک 
كرد تا عالقه خود را به ریاضی، 

پرورش دهید؟
خیلی از افــراد، تأثیر زیادی بر 
آمــوزش ریاضی من داشــته اند، از 
خانواده ام و معلم ها در دبیرستان، تا 
استادان در دانشگاه شریف، و بعد در 

هاروارد.

شــما در ایران تحصیل  
بین  تفاوت  درباره  آیا  كرده اید، 
آموزش ریاضی در آنجا و آمریکا، 

نظری دارید؟
پاسخ به این پرسش، برای من 
دشوار است. زیرا تجربه من در آمریكا، 
تنها محدود به چند دانشگاه است و 
درباره آموزش دوران دبیرســتان در 
آمریكا، اطالعــات کمی دارم. با این 
حال، باید بگویم که نظام آموزشی 
در ایران، مانند آنچه مردم در اینجا 
تصور می کنند، نیست. به عنوان یك 
فارغ التحصیل از هاروارد، بارها مجبور 
شدم توضیح دهم که در ایران، زن ها 
اجازه دارند تحصیالت دانشــگاهی 

داشته باشند. اگر چه درست است 
که در ایران، پســرها و دخترها به 
می روند،  جداگانه  دبیرســتان های 
اما این امر، مانع مشــارکت آن ها در 
المپیادها و اردوهای تابستانی نیست. 
بین  زیــادی  تفاوت های  امــا 
آمــوزش در ایــران و آمریكا وجود 
دارد: در ایران، شــما قبل از ورود به 
دانشــگاه، رشــته تحصیلی خود را 
انتخاب می کنید. در ایران یك آزمون 
ورودی ملی برای دانشــگاه ها وجود 
دارد. به عالوه، حداقل در کالس های 
من در دانشگاه، تمرکز ما بیشتر بر 
حل مسئله بود تا دوره های پیشرفته 

آموزشی. 

چه چیزی شما را مجذوب  
این مسائل خاص كرد كه مورد 

مطالعه قرار دادید؟
وقتی وارد هاروارد شدم، پیش 
زمینه ام بیشــتر ترکیبیات و جبر 
بود. من همیشــه از آنالیز مختلط 
لذت می بردم، اما چیز زیادی از آن 
نمی دانستم. امروز با نگاه به گذشته، 
در می یابم که آن دوران، واقعا بی سواد 
بودم. نیاز بــه یادگیری موضوعات 
بســیاری داشــتم. موضوعاتی که 
اغلــب دانشــجویاِن فارغ التحصیل 
از دانشــگاه های خــوب آمریكا، بر 
آن ها تســلط داشتند. در سمیناری 
غیررسمی که توسط کورتیس تی. 
مك مولن برگزار می شــد، شرکت 
کردم. با وجودی کــه اغلب اوقات، 
حتی کلمه ای از مطالب سخنرانان 
را درک نمی کــردم، ولــی برخی از 
توضیحات کورتیس را می فهمیدم.   
مجذوب توانایــی او در زیبا، روان و 
ســاده کردن مطالب شدم و به طور 
منظم، از او سؤال می کردم و درباره 
مسائل استنتاج شده از این مباحِث 
روشنگرانه، می اندیشیدم. تشویق ها 
و دلگرمی که او به من می داد، قابل 

توصیف نیست. کارکردن با کورتیس، 
تاثیر زیادی بر من داشت. باید بیشتر 
و بیشتر از او می آموختم. رفته رفته 
فهرست  شدم،  فارغ التحصیل  وقتی 
بلندباالیی از ایده هایی واقعی داشتم 
که می خواستم به کنكاش در آن ها 

بپردازم. 

آیا می توانید پژوهش های  
خود را به زبان ســاده توصیف 
كنید؟ و آیــا این پژوهش ها در 
زمینه های دیگر نیز كاربرد دارند؟

بیشتر با مسائلی سر و کار دارم 
که مرتبط با ســاختارهای هندسی 
روی ســطوح و تغییر شــكل های 
آن هاســت و عالقه خاصی به درک 
سطوح هذلولوی دارم. گاهی مطالعه 
فضــای مدولــی که همه ســطوح 
هذلولوی روی یك سطح توپولوژیك 
داده شــده را پارامتــری می کنــد، 
موجب درک بهتر خواص یك سطح 
هذلولوی ثابت می شود. این فضاهای 
مدولی که خود هندسه ای غنی دارند، 
به طور طبیعی و گسترده ای برآمده از 
هندسه دیفرانسیل، هندسه هذلولوی 
و هندسه جبری هستند. همچنین با 
فیزیك نظری، توپولوژی و ترکیبیات، 
مرتبط می باشــند. از دید من بسیار 
جالب اســت که بتوانید یك مسئله 
را از مواضــع مختلفی نظاره کنید و 
با روش های متفاوتــی، با آن مواجه 

شوید. 

اكتشــافات  و  مطالعات  
علمی شــما در آینده، احتماالً 
بیشتر روی چه مسائل پژوهشی 

و در چه زمینه هایی خواهد بود؟
پیش بینی آن دشــوار است. اما 
ترجیح می دهم مسائلی را که شروع 
می کنم، تا هــر کجا هدایتم کردند، 

ادامه دهم.
در  كارگروهی  درباره  آیا  
مقابل كار انفرادی به عنوان یک 

... نظام آموزشی در 
ایران، مانند آنچه 
مردم در اینجا تصور 
می کنند، نیست. 
به عنوان یک 
فارغ التحصیل از 
هاروارد، بارها مجبور 
شدم توضیح دهم 
که در ایران، زن ها 
اجازه دارند تحصیالت 
دانشگاهی داشته 
باشند
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روش پژوهشــی، نظری دارید؟ 
آیا انواع خاصی از مسائل وجود 
دارند كه بیشــتر  مناسب كار 

گروهی باشند؟
به نظر من کار گروهی، بســیار 
هیجان انگیز اســت. من از همكارانم 
بــرای هر آنچه از ایشــان آموختم، 
سپاسگزارم. اما بسته به شرایط، از هر 
دو استفاده می کنم؛ معموالً مسائلی 
دارم که به تنهایــی روی آن ها فكر 

می کنم. 

جدید، احساس ایستادن بر فراز یك 
بلندی و رســیدن به دیدی شفاف و 
واضح اســت. اما بیشتر اوقات، برای 
من پرداختــن به ریاضی، مانند یك 
پیاده روِی طوالنی، بی هیچ مســیر 
مشخص یا پایانی قابل تصور است.  
به نظرم مباحثات ریاضی با همكارانی 
که زمینه های کاری متفاوتی دارند، 
یكی از پربارترین راه های پیشــرفت 

است.  

بورس تحصیلی ِكلی8 چه  
نقشی در تحول شما داشت؟

این بورس تحصیلی، یك فرصت 
بزرگ برایم بود؛ بیشــتر وقتم را در 
دانشگاه پرینستون سپری کردم که 
تجربه بسیار ارزشمندی بود. بورس 
تحصیلــی ِکلی، داشــتن ذهنی باز 
برای فكر کردن روی مسائل دشوارتر، 
ســفرهای آزادانه و صحبت با سایر 
ریاضی دانان را برایم ممكن ساخت. 
من به ُکندی فكر می کنم و مجبورم 
زمان زیــادی را ســپری کنم تا به 
وضوح کاملی از ایده هایم برای ادامه 
کار، دســت یابم. بدین سبب، از این 
که مجبور نبودم کارهایم را شتاب زده 
نوشته و آماده کنم، واقعاً سپاسگزارم. 

برای جوانانی كه عازم وادی  
توصیه ای  چه  هستند،  ریاضی 
دبیرستانی  )دانش آموزان  دارید 

و پژوهشگران جوان(؟
من واقعاً در جایگاهی نیســتم 
که راهنمایــی و توصیه کنم. خودم 
معمــوالً از توصیه هــای حرفــه ای 
صفحه اینترنتی تری تائو9 )ریاضیدان 
استرالیایی( استفاده می کنم! به عالوه، 
هر کس شیوه خاصی دارد. چیزی که 
برای یك نفر کارآمد است، می تواند 

برای دیگران چندان مفید نباشد. 

برای  توصیــه ای  چــه  
كه  دارید  متخصصی  غیر  افراد 

و  ثمره  ارزشــمندترین  
پاداش قابل تصور برای شــما، 

چیست؟ 
کار  ارزشمندترین بخش  البته، 
لحظه ای ســت که می گویی »آها«! 
ذوق کشف و لذت فهمیدن چیزی 

می خواهند درباره ریاضی بیشتر 
بدانند؟ این كه ریاضی چیست،  
نقش آن در جامعه چیســت و 
غیره؟ چه چیزی باید بخوانند؟ 

چه مسیری را باید طی كنند؟
سؤال سختی ست. فكر نمی کنم 
که همه باید ریاضی دان شــوند. اما 
بــاور دارم بســیاری از دانش آموزان 
)دانشجویان(، فرصتی را که باید، به 
ریاضی نمی دهند. در دوران تحصیل 
در مدرســه، چند سالی، ریاضی من 
ضعیف بــود. در آن دوران، فقط فكر 
کردن به ریاضی را دوســت نداشتم. 
من به چشم خود دیدم که ریاضی، 
بدون اشتیاق و عالقه، سرد و بی هدف 
به نظر می رسد. زیبایی ریاضی، خود 
را تنها به شــاگردان صبور نشــان 

می دهد.  

از عالیق  برای مــا  لطفاً  
و فعالیت هایــی بگویید كه در 
زمان فراغت از ریاضی، به آن ها 

می پردازید؟ 
من معموالً وقتم را با خانواده و 
همسرم می گذرانم. اما برای خودم، 
فعالیت هــای انفــرادی را ترجیــح 
می دهــم؛ از خواندن و ورزش کردن 

در اوقات فراغت لذت می برم.

پي نوشت ها
1. Curtis T. McMullen
2. Weil-Petersson
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8. Clay
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طراحی با مداد توسط جیم كارلسون7

بیشتر با مسائلی 
سر و کار دارم 

که مرتبط با 
ساختارهای 

هندسی روی 
سطوح و تغییر 

شکل های آن هاست 
و عالقه خاصی 
به درک سطوح 

هذلولوی دارم
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1. مریــم را اولین بار، در یك دوره تابســتانی در 
دانشگاه صنعتی شریف که برای آشنایی دانش آموزان 
با علوم ریاضی راه انداخته بودیم، مالقات کردم. احتماالً 
تابســتان 1371 یا 1372 بود. پانزده، شــانزده سالش 
بود، سرزنده و شاداب با رگه هایی از شیطنِت نوجوانی. 
استعدادی که در ریاضیات از خود بروز داد، توجه همه 
را جلب کرد، برای خودش هم شــاید نقطه عطفی بود 
یا حداقل فرصت مناسبی که بیشتر با دنیای ریاضیات 
آشنا شود تا کم کم، به طور حرفه ای به آن بپردازد. بعد 
از آن، در اردوهای آموزشی المپیاد، ابتدا به عنوان عضو 
تیم و بعد یكی از مدرســان دوره، با او بیشــتر ارتباط 
پیدا کردم. البته بعد که رشته تحصیلی خود را ریاضی 
انتخاب کرد و دانشجوی دانشكده علوم ریاضی شریف 
شد، ارتباط ما بیشتر شد. این مراودات در جو خانوادگی 
دانشكده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف، همه ما را 

همراه و هم مقصود کرده بود. 
بعد از پایان دوره کارشناسی که برای ادامه تحصیل 
به دانشگاه هاروارد رفت، و پس از آن که به کار حرفه ای 
در دانشــگاه پرینستون مشغول شــد، کم و بیش و از 
دور و نزدیــك، از کارهای او مطلع می شــدم و البته از 
موفقیت هایش خوشحال. تا آن که شنیدم به دانشگاه 
اســتانفورد آمده اســت. در همان زمان، برای من هم 
فرصتی پیش آمد تا به دانشــگاه استانفورد بروم و در 
نتیجه، این موقعیت فراهم شد که در چهار، پنج سال 
گذشته، فرصت دیدار گاه  به گاهش، برایم مغتنم باشد. 
مریم همان دختر بچه ســرزنده و شاداب بود که اینك 
در کسوت یك ریاضی دان حرفه ای، فروتنی اش زبانزد 
شده بود. ولی بلندپروازی اش در ریاضیات انتها نداشت 
و مثل همیشــه، بسیار سخت کوش و جدی و متمرکز 
روی کاری بود که عاشقش بود و زمینه را برای خالقیت 

بی کرانش باز کرده بود.

شــاید دوره تابستانی شــریف، این جرقه را برای 
مریم زد که اســتعداد خــود را باز شناســد و گوهر 
نهفتــه در وجود خود را پیدا کنــد تا به طور طبیعی، 
در مســیر یك ریاضی دان حرفه ای شدن، گام بردارد 
و به موفقیت های بزرگ برســد. تقریبــاً با قاطعیت 
می توانم بگویم هیچ یك از جوایز و تشویق ها و غیره، 
او را آن قدر خوشحال نمی کرد که شاید وقتی پس از 
هفته ها و ماه ها تالش و کار طاقت فرســا بر روی یك 
مســئله، به همان لحظه آها! می رســید و به راه حل 

مسئله دشواری دست پیدا می کرد. 
2. حاال سؤال این است که چه گونه برای نوجوان ها، 
فرصــت چنین جرقه هایی را فراهم کنیم تا اســتعداد 
نهفته خود را بازیابند و با خالقیت و نوآوری اســتعداد 
خود را شكوفا کنند؟ نظام آموزشی رسمی فاقد چنین 
ظرفیتی است، برنامه ای سنگین، قالبی و بیشتر مبتنی 
بر حافظــه، امتحان زده و کنكور زده که شــاید بتوان 
گفت بیشتر خالقیت کش است تا این که به شكوفایی 
استعدادها کمك کند. توسعه خالقیت، مهارت آموزی 
و توانمندســازی برای حل مســئله واقعــا جایش در 
آموزش های غالب خالی اســت و خیلــی کم به آن ها 
پرداخته ایم و برای جرقه زدن یك استعداد، جای بسیار 

کمی وجود دارد.
اگر بخواهیم خیلی ساده اندیشــانه فكر کنیم که 
می شود یك شبه نظام آموزشی را عوض کرد و نظامی 
کارآمد، جایگزین آن کرد، بســیار بعید اســت که راه 
درســتی را در پیش گرفته باشیم. هرچند که باید به 
نوگرایــی در نظام آموزشــی توجه کنیــم و برنامه ای 
انعطاف پذیر با ظرفیت توســعه خالقیت و نوآوری را به 
عنوان جایگزین در نظر بگیریم. ولی این  امر، احتیاج به 
کار دائمِی بسیار گسترده ای دارد. جرقه زدن استعدادها 
را به چنین مســیر طوالنی و دیوان ساالرانه ای مبتنی 

مریم قصه گو!

یحیي تابش
دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ کارگاه های علوم ریاضی
 در دانشگاه صنعتی شریف
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کردن که نتیجه آن هم نا معلوم اســت، چندان روشن 
نیســت که راه به جایی برد. تحوالت مهم آموزشــی، 
معموالً از دل دیوان ساالری بیرون نمی آیند، بلكه زاده  
فرآیندهای فرهنگی هستند. برای ایجاد چنین فرآیندی 
باید انعطاف  ایجاد کنیم تا با جوشــِش از پائین به باال، 

ایده های نو زاده شوند و رشد و تكامل پیدا کنند. 
خوب، فــرض کنیم همة آن چه را که ذکر کردیم، 
محلی از اِعراب داشته و حرف های درستی باشد. سؤال 
این اســت که چه راهكار یا چاره ای برای جوشــِش از 
پائین به باال می توانیم ارائه دهیم؟ چگونه زمینه را برای 
کارهای خالقانه و نوآورانه بین نوجوان ها باز کنیم تا در 

آزادی به شكوفایی استعدادشان برسند؟
شاید توسعه فعالیت های فوق برنامه در زمینه های 
مختلف، راهكاری برای تجربه  کردن و آشــنا شدن با 
مباحث گوناگون، برای دانش آموزان ایجاد کند تا جرقه 
شكوفایی استعداد آنان زده شود. باید فضاهای یادگیری 
متنوع و متناســب با ذوق و عالقه هر نوجوان سر راه او 
قرارگیرد تا مسیر خالقیت خود را پیدا کند. کارگاه های 
گوناگــون در زمینه های ریاضیات، علــوم، فناوری و یا 
هنر، بسترهای مناسبی برای رشد و توسعه استعدادها 
هستند تا جرقه ها زده شوند و ذهن های زیبا، به لحظه 

آها! برسند.
3. مریــم، ذهن زیبایش در یك کارگاه آشــنایی 
با علوم ریاضی شــكوفا شــد. لذا به عنوان مصداقی از 
کارگاه های فوِق برنامه، طرح اولیه ای از یك کارگاه علوم 

ریاضی را مورد بررسی قرار می دهیم.
در واقع برای این که پاســخ گوی نیاز ذکر شده در 
باال باشیم، باید به مجموعه ای فكر کنیم که یك فضای 
یادگیری دانش آموز-محــور و پروژه- محور ایجاد کند. 
باید از شگردهای نوین برای درگیر کردن دانش آموزان، 
نظیر بازی  سازی بهره بگیریم و به فرهنگ غالب فناوری 
یعنی ابزارهای محاســباتی هوشمند به عنوان محمل 

ارائه محتوا و بازی سازی و تعامل، توجه داشته باشیم. 
باید به رشد اســتعداد ریاضی توجه کنیم، توسعه 
خالقیت ریاضی و تفكر ریاضی را در نظر داشته باشیم و 
به مهارت های کاربردی ریاضیات به ویژه تفكر محاسباتی 

نیز، بهای کافی بدهیم  
موضوعاتی که می توانیم پوشــش دهیم، بســیار 
متنوع هســتند. ذکــر مواردی بــرای توجه به بعضی 
از ایــن موضوع ها، خالی از لطف نیســت. از جمله این 
مــوارد می تــوان به روش هــای حل مســئله و تفكر 
الگوریتمی، ریاضیات گسســته و الگوریتم های گرافی، 
آمار و احتمال، علوم داده، رمزنگاری، هوش مصنوعی، 
یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، شبكه های عصبی، 

الگوریتم هــای ژنتیكی، بیوانفورماتیك و غیره، اشــاره 
نمود. البته عنوان های فوق، باید در بسته های متنوع و 
در سطوح مختلف، تبیین شوند تا دانش آموزان، مطابق 

ذوق و توانایی های خود، از آن ها استفاده کنند.
مجموعه کارگاه علوم ریاضی عــالوه برکتاب کاِر 
دانش آموز و راهنمای معلم، باید از وبگاه پشــتیبان با 
سطوح دسترسی مختلف برای معلمان و دانش آموزان 
همراه با اَِپ موبایل برخوردار باشــد. محیط یادگیری 
تعاملی روی سیســتم های موبایل هوشــمند، رویكرد 
نوآورانه ای اســت که به بازی سازی مفاهیم مورد نظر 

کمك می کند و موجب جذب نوجوانان خواهد شد.
در مجموعه مورد نظر، برگزاری جشــنواره ها اعم 
از حضــوری یا مجازی و برخط، جایــگاه ویژه ای دارد. 
جشــنواره های حضوری و به نوعی نوآوری های رقابتی 

نیز، باید در برنامه قرار داشته باشند.
نكته پایانِی قابل ذکر نیز برای موفقیت کارگاه علوم 
ریاضی، طراحی نظامی اســت که شبكه ای از معلمان و 
دانش آموزان ایجاد کند تا با یكدیگر در تعامل و هم فكری 
و همكاری قرار گیرند و محتوای جدید تولید کنند و با 
هم، به اشتراک بگذارند، یا در انجام پروژه و حل مسئله 
تعامــل و همكاری کنند. این شــبكة تعاملی، تضمین 

کننده پویایِی کارگاه و رشد و توسعه آن خواهد بود.
4. یاد مریم و این که شاید یك جرقه ذهنی او را به 
وادی ریاضیات کشاند، ایده تدارک و توسعه کارگاه های 
فوق برنامه را به عنوان یــك محیط یادگیری، برای ما 
مطرح ساخت. ولی از دیگر ویژگی های حرفه ای مریم 
نیــز می توانیم درس بگیریم. مریم در نهایت فروتنی و 
تواضع زندگی می کرد، ولی در دنیای ریاضیات ذهنش 
تا دور دســت ها در پرواز بود و هیــچ چیز جلودارش 
نبود! اعتماد به نفس بســیار باالیی داشت، سخت کوش 
و خســتگی ناپذیر و در کارش جــدی و جنگنده بود. 
برایش بیشترین رضایت خاطر، در لحظه »آها!« در حل 

مسئله های پیچیده ظاهر می شد.
در کار حرفه ای اش، یك جوری قصه گویی می کرد، 
اشیا و مفاهیم ریاضی برایش نظیر شخصیت های قصه 
و روابط بین آن ها بود و در واقع در حل مســئله های 
بســیار پیچیده، روابط بین شخصیت های قصه اش را 

سامان می داد. 
مریم قصه گو بود، ولی شاید مهم ترین قصه ای که 
ساخت، قصه زندگی خودش بود. وقتی یك دسته گل 
نثار مــزارش کردم تا بلكه قدری آرام بگیرم، به اطراف 
نگاه کردم و دیدم که در دوردســت، کوه های پوشیده 
از درخت دیده می شــد و آسمان آبی با لكه های ابر؛ با 
خودم گفتم این مزار، زیارتگه رندان جهان خواهد شد.

35 ویژه نامة زنده یاد مریم میرزاخاني/ پاییز 1396



کوه یخی در اقیانوس 
که تنها قله آن دیده شده است!

مریم در سال 1372 دانش آموز دوم دبیرستان بود. 
در دانشــكده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف ما 
اردوهایي تابستاني براي دانش آموزان دبیرستان هاي 
مختلف از تهران به صورت داوطلبانه برگزار مي کردیم و 
از دبیرستان ها مي خواستیم تا دانش آموزانشان را به ما 
معرفي کنند. نیمي از این دانش آموزان دختر و نیمي 
دیگر پسر بودند. حدود 60 نفر؛ مریم میرزاخاني هم در 

یكی از آن دوره ها شرکت کرده  بود.
در آن دوره هــا، هر کدام از همــكاران، یك یا دو 
جلسه ســخنراني می کردند و بعد، چند مسئله هم  

مطرح مي کردند.
من در آن دوره، مسئله ای را مطرح کرده بودم که 
مریم میرزاخاني با دوستش رویا بهشتي، به قسمتي از 
این مســئله پاسخ دادند که تا آن زمان حل نشده بود 
و این، شــروع آشنایي ما بود. مریم و رویا هر روز عصر 
به دانشگاه مي آمدند و در ادامة حل آن مسئله، با هم 
همكاري مي کردیم. یك سال آن مسئله را تا جایي که 
حل کرده بودیم در بیست و پنجمین کنفرانس ریاضي 
کشــور، ارائه دادیم که بعد، در یك مجموعه مقاالت 

معتبر در خارج از کشور، به چاپ رسید.
من، مریم را به کوه یخی در میان اقیانوس تشبیه 
می کنــم که تنها قله و بخش کوچكی از کوه را که از 
آب ســر برآورده، می بینیم. در حالی که هنوز، بخش 
اعظمی از این کوه یخ، در زیر آب پنهان اســت و آن، 

استعدادهای دیگر در ایران و خارج از کشور هستند.
بنا بــه توصیه اینجانب به آقای دکتر حداد عادل 
)مسئول وقت المپیاد(، مریم میرزاخاني و دوستش رویا 
بهشتي، اجازه یافتند یك سال قبل از موعد، در المپیاد 

شرکت کنند.
میرزاخاني دو بار در المپیاد جهاني شــرکت کرد 
و هر دو بــار هم، مدال طال گرفــت و بدون کنكور، 
وارد دانشگاه شــد. اضافه مي کنم زماني که مریم در 
دبیرســتان تحصیل مي کرد، مقاله ای مشترک با هم 
چــاپ کردیم. او بر روی دو مقالــه دیگر هم در دوره 
لیســانس کار کرد که قبل از خروجش از ایران برای 
ادامه تحصیل در دانشگاه هاروارد، منتشر شدند. بعدها 

هر سه مقاله، ارجاعات خوبی هم گرفتند. به خصوص یكی 
از این مقاله ها، به کتاب های درســی هم راه یافته است. 
این موضوع در یك کتاب درســی معروف نظریه گراف 
)انگلیسی( بیان شــده و در اغلب دانشگاه های آمریكا و 

دیگر کشورهای جهان، تدریس می شود.
همه ما دلمان می خواست که از دخترها نیز در تیم 
المپیاد شرکت داشته باشند. تا قبل از مریم میرزاخانی، 
دختری از ایران در المپیاد ریاضی شرکت نكرده بود. در 
سال 1393 در یك کنفرانس در آمریكا، پروفسور ریچارد 
گای، یك نفر را به من معرفی کرد که در یك مجله خبری 
علمی مقاله می نوشت. به او گفتند که این آقا از ایران آمده 
و شما می توانید سؤال های جالبی از او بپرسید. آن خبرنگار 
از من پرســید که چرا تا به حــال، آمریكا هیچ دختری 
درتیم خود نداشته  است )تا آن موقع، آمریكا 20 سال در 
مسابقات المپیاد ریاضی شرکت کرده بود(؟ در حالی که 
شما تنها ششمین یا هفتمین سالی است که در المپیاد 
شرکت می کنید و دراین مدت کوتاه، دو دختر را به المپیاد 
فرســتاده اید؟ بعد از آن دوران هم نه تنها در تیم آمریكا، 
بلكه در تیم های بسیاری از کشورهای شرکت کننده در 
المپیاد، تعداد دختران همیشه انگشت شمار بوده است. ما 
بعد از مریم و رویا هم شرکت کننده دختر داشتیم. مریم 
مدال طال و رویا مدال نقره گرفتند. رویا ســال بعدش در 

المپیاد کامپیوتر هم شرکت کرد. 
بعضی هــا می گویند چرا این اســتعدادها به خارج 

می روند.
 در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای حمایت از 
دانشجویان تحصیالت تكمیلی، مزایایی در نظر می گیرند، 
از جمله این که شــرایط اقتصادی این دانشجویان را به 
گونه ای فراهم می کنند که دانشــجوی دکتری، دغدغه 
مالی نداشــته باشد و با فراغ بال، به تحصیل بپردازد. ما 
چنین شرایطی را برای دانشجویان تحصیالت تكمیلی در 

کشور خود نداریم.
یــا این که با این همه افتخــارات، هنوز تجلیلی از 
میرزاخانی که در خور مقام واالیش باشد، نكرده ایم. مثاًل 
می شد یك پژوهشكده به نام ایشان دایر نمود یا بنایی، یا 

. . . . البته با اجازه خانواده اش. 

سید عباداهلل محمودیان
دانشگاه صنعتی شریف
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مریم اززبان مریم

اصوالً كار ریاضی، به صورت 
خطی جلو نمی رود. گاهی 
مثالً قرار است یک مقاله 

را تمام كنید، یا باید 
آخرین نسخه اش را آماده 

كنید، خب باید بیشتر 
كار كنید. ولی در سایر 
مواقع، این طور نیست 

كه اگر بیشتر كار كنید، 
بهتر باشد. مهم  این است 

كه انگیزه تان را حفظ 
كنید و به آن مسئله ای 
كه فکر می كنید، مدتی 

طوالنی فکر كنید. میزان 
پیشرفت ممکن است 

بعضی روزها زیاد و بعضی 
روزها كم باشد. عالوه 

بر این، كارهایی از قبیل 
جلسات دانشگاه و صحبت 

با دانشجویان دكتری نیز 
هست كه به هر حال، وقت 

می گیرد 



»هوارد جكوبســن« رمان نویس مطرح انگلیسی 
یادداشــتی را درباره درگذشــت »مریم میرزاخانی« 

منتشر کرده است.
به گــزارش ایســنا، »گاردین« نوشــت: »هوارد 
جكوبسن« نویسنده صاحب نام انگلیسی و برنده جایزه 
»من بوکر« طی یادداشــتی که در »گاردین« منتشر 
کرده، به »مریم میرزاخانی« ریاضی دان ایرانی و مرگ 
این نابغه جهانی پرداخته است. متن این یادداشت را در 

ادامه می خوانید:
»مریــم میرزاخانی« ریاضــی دان دو هفته پیش 
درگذشــت. او 40 ســاله بود و من پیــش از این که 
دربــاره درگذشــتش در روزنامه ها بخوانــم،  هرگز از 
او چیزی نشــنیده بودم. داســتان عمیقاً غم انگیزی 
اســت: »میرزاخانی« متولد ایران بود و استاد دانشگاه 
»استانفورد«، او تنها زنی بود که موفق به کسب مدال 
»فیلدز« شده بود؛ جایزه ای در عرصه ریاضی که هم پایه 
جایزه نوبل اســت. بنا به ادبیات روزنامه ای، همســر و 
دخترش از او باقی مانده اند )اصطالح انگلیسی که در 
این جا به کار رفتــه is survived به معنی زنده بودن 
است؛  یعنی زندگی مریم میرزاخانی با زنده بودن همسر 

و فرزندش ادامه دارد(.
من همیشــه بیان اصطالح »زنــده ماندن« را به 
طرز بی رحمانه ای غیرقابل تحمل می دانستم. گسستی 
صورت گرفته، جایی برای خطا نیســت: او رفته، آن ها 
باقی مانده اند. و در این مورد، چه مادر و همسر جوانی.

به دالیل دیگری هم این داستان غم انگیز است؛ که 
کوچك ترین آن ها قدرت چهره میرزاخانی در عكســی 
است که اکثر روزنامه ها کار کردند. نوعی زیبایی که فقط 
می تواند از ذهن به صورت کوچ کرده باشد، تجلی زیبایی 
نبوغی اســتثنایی. بنابراین، فقدان دوچندان می شود؛ 

فقدان زودهنگام یك فرد و فقدان زودهنگام نبوغ او.
یادم می آید در مدرســه نوعی تمایز کیفی ناگفته 
بین آن هایی کــه ریاضیات و علوم شــان خوب بود- 

کشــیش های اعداد و علوم - و ما که شاعرانه تر بودیم، 
وجود داشــت. همان طور کــه »وردزورث« گفته، ابزار 
مــا »زبانی بود که مردان از طریــق آن با مردان حرف 
می زنند«. تصــور- حداقل در حوزه ما وردزورثی ها- بر 
این بود که خالقیت مال ماســت. من از آن زمان فكر 
می کنم کلمه »خالقیت« باید گســتره ای بیش از این 
داشته باشد. گاهی آزادی هایی به ما می داد که آزادی از 

ساختار، دانش و لزوم اقناع از آن جمله بود.
گفته می شــود میرزاخانی پیش از روی آوردن به 
ریاضیات،  نویسنده بوده. بعید است او به نفع رشته سطح 
پایین تر و کمتر هنری، دســت به انتخاب زده باشد. او 
غرق شدنش در ریاضیات را به زبانی که هر نویسنده ای 
متوجه می شود، بیان کرده: »مثل گم شدن در جنگل و 
تالش برای استفاده از هر دانشی که تو را به راهكارهای 
جدید هدایت می کند و با شانس این که راهی به بیرون 

پیدا کنی.«
البته که شانس، این چنین نیست. این ِسری است 
که »کیتس« آن را »توانایی منفی« خوانده،  اعتماد به 
این که تنها اگر ما جرأت کنیم و بدون زودرنجی و تأکید 
بر تاریكی،  خود را وسط معرکه بیندازیم، کار، خودش 
درست می شــود - بدون این که مطمئن باشیم راهی 
به بیرون پیدا می کنیم. بهترین نوشتار همین جا اتفاق 
می افتد؛  ناخواسته، نادانسته، سپاسگزار و غافلگیرشده. 
منظور ما از خالقیت دقیقاً چنین چشم پوشی از اراده 
و خواست است. بنابراین، ریاضی دان و هنرمند در یك 
تاریكی شریك هستند و به یك خدا کرنش می کنند. 
شاعران هم درست مثل ریاضی دان ها در افسوس مرگ 

میرزاخانی شریك هستند.
»هــوارد جكوبســن« رمان نویــس و روزنامه نگار 
انگلیسی است. این نویسنده 74 ساله که برای نگارش 
رمان های طنز شــهرت دارد، سال 2010 جایزه »من 
بوکر« را از آن خود کرد. او سال 2014 هم به فهرست 

نهایی نامزدهای »بوکر« راه پیدا کرد.

برندة جايزة ادبي »من بوکر«
 دربارة 

میرزاخانی« مي گويد «
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 میوة شیرینی از مسابقات 
ریاضی دانش آموزی

یكــی از مشــكالت دوران پیری این اســت که 
درآن سال ها انسان شــاهد از دست رفتن عزیزانش 
می شود. هرگز انتظار نداشتم زنده باشم و پرپر شدن 
ثمره ای زیبا از درختی که در سال 1362 در دانشگاه 
صنعتی اصفهان کاشــته شد )یعنی مسابقات ریاضی 
دانش آموزی( را مشاهده کنم. ولی خدا خواست این 
چنین شود، همان طور که عده ای دیگر از این الله ها 

به همراه مریم میرزاخانی در اثر تصادفی وحشتناک 
در تــه دره ای در جــاده تهران اهواز پرپر شــدند و 
حكمت این بود که مریم بمانــد، به عنوان اولین زن 
و اولین ایرانی )کــه همه جا و در همه حال به ایرانی 
بودن خود افتخار می کرد( مدال فیلدز را به نام خود، 
به نام ایران و به نام یك زن ریاضی دان دریافت کند و 
الگوی موفقیت، توانمندی و عشق به علم برای جوانان 

و زنان دنیا و مخصوصاً ایرانیان بشود.
فكر کردم چرا از این معلم ســاده ریاضی پشــت 
کوه ســید محمد ) یعنی علی رجالی( خواسته شده 
اســت که در مورد این دانشــمند خالق و توانمند، 
ولی متواضع و وطن پرســت )یعنی پروفســور مریم 
میرزاخانی( صحبت کند؟ عقلم به جایی نرسید! آخر 
من مریم را شــاید از نزدیك ندیده باشم. هرگز معلم 
او نبوده ام و به جز چند مكاتبه کوچك و لذت بردن از 
کتاب زیبایی که با دکتر رویا بهشتی در مورد نظریه 
اعداد برای دانش آموزان نوشــتند هیچ ســابقه ای با 
خانم میرزاخانی نداشته ام. تالش کردم افراد دیگری 
که با او ســابقه داشــته اند را معرفی کنــم و از این 
وظیفه خطیر که در توانم نیســت شــانه خالی کنم، 
ولی نشد و متأسفانه شما مجبورید درد دل های این 
پیر فرســوده را باز هم بخوانید. تالش می کنم در این 
خالصه نتیجه گیری های آموزشی برای خود و جوانان 
و مســئولین کشور داشته باشم. امیدوارم مورد توجه 

قرار گیرند. 

علي رجالي
دانشگاه صنعتي اصفهان
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مریم یك سال قبل از این که از دانشگاه استانفورد 
)محلی که ایشــان را به عنوان یك استادیار دانشگاه 
پرینســتون دعوت به اســتادی کــرد و او را تا پایان 
عمر کوتاهش برای اســتانفورد نگه داشت و از برکات 
وجودش بهره مند شــد( فارغ التحصیل شده باشم، به 

دنیا آمد. سال 1356، سال تولد این عزیز بود.
گفتــار و نوشــته های مریم نشــان می دهند که 
او از دوران مدرســه عالقه به مطالعــه و کار گروهی 
داشته اســت )جامعه علمی باید قدردان خانواده این 
عزیز و آموزگاران ناشــناخته او باشــد، که این عالقه 
را در او به وجــود آوردنــد(. جامعه ما درک درســتی 
از نقش آمــوزگاران در تربیت فرزنــدان و توان آنان 
برای اســتعدادیابی ندارد. ما آمــوزش را یك خدمت 
می دانیــم و در نتیجه بــه آن وتأثیرش بر توســعه 
پایدار کشــورمان اهمیت نمی دهیــم. برای تربیت و 
شكوفایی اســتعدادهایی چون پروفسور میرزاخانی ما 
بــه آموزگارانی نیاز داریم که خــود خالق و پرانگیزه 
باشند، تا بتوانند خالقیت را در نوجوانان پرورش دهند. 
آموزش مهم ترین دستگاه تولیدی کشور است )تولید 
نیروی انسانی( و اگر همانند سال های اخیر به آن توجه 
نشــود، امكان پرورش مریم میرزاخانی ها را نخواهیم 
داشت. شــیوه های فعلی آموزش در مدارس ابتدایی 
ما که بر مبنای آماده ســازی دانش آموزان برای قبول 
شــدن در مدارس تیزهوشان و سایر مدارس خاص و 
حل مسائل یا دقیق تر بگویم حفظ کردن راه حل های 
تكراری اســت، ما را از پرورش نوجوانانی چون مریم 
محروم می سازد. درست است که بسیاری از مشكالت 
مدرسه ای ما همانند کشور آمریكاست، ولی آن ها توان 
بهره گیری از جوانان سایر کشورها را دارند، که همه به 

خوبی می دانیم که ما این توان را نداریم}1{.
درس دیگر ما سیستم دانشگاهی ماست، کجای 
دنیا وزارتخانه ای وجود دارد که حتی برای نحوه آب 
خوردن اساتید دانشگاهش دستور العمل تهیه می کند! 
دانشــگاه ها در ایران اجازه پذیرش مستقل دانشجو، 
داشتن برنامه درسی پویا و مستقل و اخیراً حتی جذب 
اعضای هیئت علمی را ندارند. آیا اگر دانشگاه استانفورد 
هم می خواست از قوانین ارتجاعی ارتقا استفاده کند، 
می توانســت از وجود مریم میرزا خانــی بهره گیری 
نماید؟ یكی از همــكاران، پرونده دکتر میرزاخانی را 
در چارچوب آئین نامه ارتقای دانشگاه های ما بررسی 

کرده بود. ایشان می گفت خوب شد خانم میرزاخانی 
به دانشگاه های ایران برنگشــت وگرنه امكان تبدیل 
وضعیت اســتخدامی از رسمی آزمایشی به قطعی یا 
پیمانی به رســمی آزمایشــی را پیدا نمی کرد و باید 
دانشگاه را ترک می کرد! چرا باید افرادی چون دکتر 
یحیی تابش، که یكی از مبتكران برگزاری مســابقات 
ریاضی دانش آموزی ایران است و در پیشرفت افرادی 
چون مریم میرزاخانی نقش به ســزائی داشته است، 
دانشــگاه صنعتی شــریف را به خاطر ایــن که هنوز 
استادیار)!( است مجبور شود ترک کند و این دانشگاه 
و جامعه علمی کشــور از خدماتش تا حدی محروم 
شــوند؟ اگرچه ایشان هنوز هم از گوشه استانفورد به 
یاد دانش آموزان و دانشــجویان ایرانی در تكاپوست. 
)هنوز یك هفته از فوت این عزیزش نگذشته بود که 
دیروز متن ســخنرانی ایشان برای میزگرد کنفرانس 

چهل وهشتم ریاضی ایران را دریافت کردم!(

دلیل دیگر دعوت از اینجانب، شاید نقش کوچكم 
در شكســتن دیوار جدایی بین معلم مدرسه و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه بوده اســت، که این همكاری 
در ایران نقش عمده ای در شناســایی استعدادهایی 
چــون مریم میرزاخانی دارد و نیز تالشــم در جهت 
راه اندازی و توســعه خانه های ریاضیات در ایران و به 
طبع آن در سایر کشــورها و ایجاد شبكه بین المللی 
خانه های ریاضیات اســت، که این خانه ها به درستی 
می توانند همانند باشــگاه های ورزشی، عالقه مندانی 
چون مریم میرزاخانی را برای کار گروهی و مطالعات 
جانبی جذب کنند. خوشــحالم کــه خانه ریاضیات 
اصفهان توانست در زمان حیات این دانشمند بزرگ، 
نام تاالر خود را »میرزاخانی« بنامد، که می دانید این 
هم همانند راه اندازی خانه ها کار ســاده ای نبود. امید 
مــی رود خانه ها بتوانند این موقعیت و محیط را برای 
جوانان و نوجوانان کشــورمان فراهم آورند. نخستین 
خانه ریاضیات در ســال 1999 میــالدی هم زمان با 
هجرت مریم به دانشگاه هاروارد )که باز هم یك سال 
در آنجا فرصت مطالعاتی خــود را گذرانده بودم( در 
اصفهان شــكل گرفت }به قول فرنگی ها »چه اتفاق 

جالبی افتاده؟«{.
دلیــل دیگر هم شــاید بنیان گذاری مســابقات 
ریاضی دانش آموزی در سال 1362 به همراهی دکتر 
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یحیی تابش در دانشگاه صنعتی اصفهان با مشارکت 
معلمان و اســاتید اصفهانی و به دنبال آن مسئولیت 
برگزاری دو دوره از نخســتین مسابقات دانش آموزی 

خود استفاده می کنند( تالش می نمایند مسائل جدید 
را حل کنند.

اما متاســفأنه از دســت رفتن دکتــر میرزاخانی 
همزمان شــده است با افت شــدید ریاضی در ایران 
)موردی که در ســال های 60 برای حل آن مسابقات 
ریاضــی را برگزار کردیم و مجــالت جدیدی همانند 
رشــد آموزش ریاضــی و فرهنگ و اندیشــه ریاضی 
منتشر شدند.( این بار چند مسئله عمده وجود دارند: 
مســئله کارآفرینی برای فارغ التحصیالن رشــته های 
علوم ریاضی و افزایــش بی رویه دوره های تحصیالت 
تكمیلی بدون برنامه و هدف، ایجاد بی برنامه دانشگاه 
فرهنگیان و گســترش غیراســتاندارد آن به سراسر 
کشــور با نداشــتن امكانات کافی از یك ســو و عدم 
امكان به کارگیری فارغ التحصیالن دانشگاه های دیگر 
برای شغل شریف معلمی ریاضی از سوی دیگر، نبود 
استانداردهای ریاضیات مدرسه ای و تألیف سلیقه ای 
کتب درســی، وجود پدیده کنكور برای ورود به همه 
مقاطع تحصیلــی و صوری شــدن پژوهش با هدف 
انتشــار مقاله به جای حل مســائل واقعی. امید است 
تالش شود این مســائل حل گردند تا باز هم بتوانیم 
شاهد شــكوفایی جوانان میهن مان در زمینه ریاضی 

باشیم.}3{
مواردی از توجه خاص مریم به تربیت فرزند، که 
ریشــه در عالیق خانوادگی ایرانیان دارد و بسیاری از 
نكات ظریف دیگر هم حتماً توســط دوستان ایشان 
مطرح می شــوند، که برای همه مــا آموزنده خواهند 
بود. روحش شــاد و راهش برای جوانان مستعد ایران 

عزیزمان هموار باشد.

منابع
}1{ رجالــی، علی )1382(. برای رفع اشــكاالت 
آموزش ریاضی ایران، خیلی دیر شــده است. فرنود؛ 
نشــریة انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان 

اصفهان، 12، 15-21.
}2{ رجالــی، علــی )1377(. مســابقات ریاضی 
دانش آموزی در ایران. رشــد آمــوزش ریاضی، 51، 

46-51
}3{ گزارش سمینار علوم ریاضی وچالش ها، آبان 

1394، فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران

انجمن ریاضی ایران در شــیراز و تهران درسال های 
1363 و 1364 بوده است که یكی از محصوالت این 
مســابقات و تالش ها افرادی چــون مریم میرزاخانی 
بودند و اکنــون تعدادی از آن هــا در ایران به دلیل 
سیاست »یا چاپ کن و یا نابود شو« دانشگاه ها زجر 
می کشند و عده ای دیگر هم به دلیل این سیاست های 
غلط از برگشــتن بــه ایران منصرف شــده اند. البته 
مسابقات هم با تبدیل شــدن به المپیاد، جدا شدن 
از بدنــه آموزش وپرورش و برگزاری تســتی مرحله 
اول آن راه خطا رفت، که حــاال باید برای نجات آن 
چاره اندیشــی نمود.}2{ همین مسئله باعث شد که 
مجموعه مســابقات دانش آموزی و المپیادها را ترک 
کنــم و فرصت این که با مریــم میرزاخانی و افرادی 

نظیر او کار کنم را به دست نیاوردم.
آخرین آموزش از زندگی کوتاه و پر بار خانم دکتر 
میرزا خانی برای ما و دیگر دانشــجویان رشته ریاضی، 
تخصص ایشان است، که دیگر کار کردن بر روی یك 
رشــته خاص از شــاخه های ریاضی در دنیا متداول 
نیست و افراد موفق کسانی هستند که بتوانند توانایی 
کار کردن با رشــته های متفاوت را داشته باشند و با 
ســعه صدر و وسعت دید )که متأســفانه در بسیاری 
از فارغ التحصیــالن داخلی ما وجود ندارد و مقصر آن 
اساتیدی هســتند که فقط از اطالعات زمان تحصیل 
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تابستان ســال 1393، خبر موفقیت یك بانوی 
ریاضی دان ایرانی به عنوان اولین کســی که موفق به 
دریافت مدال فیلدز و به عبارتی »نوبل ریاضی« شده 
است، بازتاب وسیعی در مجامع علمی و سیاسی کشور 
داشت و این خبر برای المپیادی ها، ریاضی خوان ها و 
ریاضی دان هایی کــه هم با مدال فیلدز و هم با مریم 

میرزاخانی آشناتر بودند، بسیار جذاب تر بود.
من هم به عنوان کسی که در سال 1373 در تیم 
ملی المپیاد ریاضی ایران با ایشــان هم تیمی بودم و 
چندین سال، چه از جهت هم دانشكده ای بودن و چه 
از جهت فعالیت هایی که برای تیم های المپیاد ریاضی 
می کردیم آشــنا بودم، این خبر برایم خبری خاص تر 
بود. در آن ســال در وب الگ تیم ملی المپیاد ریاضی 
ایران، فهرســتی از موفقیت های علمی ایشان را که 
برخی بــه نوعی اولین افتخار از آن نوع بوده اســت 

ذکر کردم:
 1372 ش.: کسب هم زمان مدال طالی المپیاد 
ریاضی و کامپیوتر )اولین دختر که البته رویا بهشتی 
نیز در آن ســال، موفق به کسب مدال طالی المپیاد 

ریاضی شد.(
 1373 ش.: عضویــت در تیــم ملــی المپیاد 

ریاضی ایران )اولین دختر همراه با رویا بهشتی(
 1373 ش.: کسب مدال طالی سی و پنجمین 
المپیاد بین المللی ریاضی در هنگ کنگ )اولین دختر 

ایرانی(
 1374 ش.: عضویــت در تیــم ملــی المپیاد 

ریاضی برای دومین مرتبه )اولین دختر(

 1374 ش.: کســب مدال طال و نمرة کامل در 
سی و ششــمین المپیاد بین المللی ریاضی در کانادا 

)اولین ایرانی(
 1374 ش.: ورود به مقطع کارشناســی رشتة 

ریاضی در دانشگاه صنعتی شریف
 1376 ش.: عضویت در تیم ریاضی دانشــگاه 
صنعتی شریف و کسب رتبة اول فردی )حادثه سقوط 
اتوبوس دانشــجویان در بازگشت از اهواز همین سال 
رخ داد که ایشــان در آن حادثه، تقریباً هیچ آسیبی 

ندیدند.(
 1377 ش.: عضویت در تیم ریاضی دانشــگاه 

صنعتی شریف و کسب رتبه دوم فردی
 1377 ش.: اتمام مقطع کارشناســی در ســه 

سال و گرفتن پذیرش از دانشگاه هاروارد
از این بــه بعد نیز، زندگی علمــی میرزاخانی با 

افتخارات جدیدی همراه بود:
 2004 م.: اخذ درجة دکترا به هدایت کورتیس 

مك مولن )برندة مدال فیلدز در سال 1998 م.(
 2005 م.: شــروع به کار به عنوان عضو هیئت 

علمی دانشگاه پرینستون

امید نقشینه ارجمند
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رئیس کمیتة علمي المپیاد ریاضي

 اولین بانوی برندة مدال فیلدز در جهان
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 2005 م.: معرفــی به عنــوان یكی از ده ذهِن 
جوان برگزیده از سوی نشریة Popular Science در 

آمریكا
 2009 م.: دریافــت جایــزة بلومنتال از طرف 

AMS
 2010 م.: ســخنران مدعــو کنگرة بین المللی 

ریاضی دانان
 2013 م.: دریافت جایزة ســتر از طرف انجمن 

ریاضی آمریكا
 2014 م.: دریافت جایزة بنیاد ریاضیات کلی

 2014 م.: دریافت مدال فیلدز

این جزئیات را از این جهت بیان کردم که بگویم 
چنین جایگاهی، عالوه بر داشتن استعداد، به پشتكار 
جدی نیز نیــاز دارد. به این نكته هم باید توجه کرد 
که استعداد برجستة میرزاخانی در سال های نوجوانی 
و جوانی، به همت دبیران و اســتادانی که با عشــق 
برای فرزندان این کشــور تالش می کنند، شناسایی 
شد و آن ها از هیچ تالشــی برای رشد و معرفی آن، 

دریغ نكردند.
دبیران ریاضی و مسئوالن دبیرستان فرزانگان تهران، 
مسئوالن آن دوره از المپیاد ریاضی در ایران و استادان 
ریاضی دانشگاه صنعتی شریف نیز، نقشی انكارناپذیر در 
مســیر زندگی ایشان داشته اند و هر کس که به چنین 
موفقیتی برای کشور می بالد، باید از این بزرگواران بپرسد 
که توصیه شما برای کشف و هدایت استعدادها و تقویت 
جریان علمی در کشور، از دبیرستان تا دانشگاه چیست؟

یک مسئله و یک خاطره
هنگاهی که دانشجوی مقطع کارشناسی بودم، با 
تعدادی از هم دانشكده ای ها تصمیم گرفتیم به شكل 
گروهی، کتاب آنالیز مختلط آلفورث را بخوانیم. خانم 
میرزاخانی هم یكی از افراد این جمع بود. در یكی از 

جلسات حدسی مطرح شد:
فرض کنید f و g دو تابع تحلیلی تام باشــند که 
fog=f . در ایــن صورت یا f ثابت اســت یا g تابعی 

خطی است.
برای اثبــات این حدس، برخی تالش هایی کوتاه 
و ناکام کردند، ولــی میرزاخانی تقریباً پنج صفحه با 
دقت نوشــت و محاســبه کرد و در نهایت به نتیجه 

رسید؛ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد! 

ایران  نتایجی برای  دریافت فیلدز چه 
دارد؟

این ســؤالی بود که سه ســال پیش، مرا به خود 
مشــغول کرده بود و فهرســتی از پاسخ ها، به شكل 

سؤالی به ذهنم رسید:
1. این اتفاق موجب تغییر نگاه ها به ایران خواهد 

شد؟
2. رفت وآمد دانشمندان تراز اول جهان به ایران 

تسهیل خواهد شد؟
3. مسئوالن کشور نگاه جدی تری به علوم پایه و 

به طور خاص ریاضیات خواهند داشت؟
4. دانش آموزان اقبال بیشــتری به رشتة ریاضی 

نشان خواهند داد؟
5. دانشجویان رشتة ریاضی در مسیر علمی خود، 

تالش بیشتری خواهند کرد؟
6. تمایل بــه ادامة تحصیل در خارج از کشــور 

بیشتر خواهد شد؟
7. ایرانی ها اعتماد به نفس بیشــتری در مســائل 

علمی پیدا می کنند؟
8. زنــان ایران و حتی زنان جهان، اعتماد به نفس 

بیشتری در مسیر علمی پیدا می کنند؟
جواب دقیق این سؤال ها این است: شاید!

ولی جواب مفید این اســت که همة ما مســئول 
هستیم تا از این نوع فرصت ها، به بهترین شكل، برای 
پیشرفت ایران اســتفاده کنیم، نه اینكه همه چیز را 
به خود واگذاریم و بگوییم هر چه پیش آید خوش آید!

راستی، خاتم فیروزه بواسحاقی
خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود

این بیت از حافظ، آخرین کالم دکتر حداد عادل 
در برنامة تلویزیونی چرخ در شــبكة چهار ســیما در 
وصف از دســت دادن »بانوی ریاضی ایران« بود که 
در سن 40 سالگی، بر اثر بیماری سرطان دار فانی را 
وداع گفت. این کالم، مرا به یاد »بانوی شــعر ایران« 
پرویــن اعتصامی انداخت که او هــم زودهنگام و به 
علت بیماری )حصبه( در سن 34 سالگی از دنیا رفت.

پروین اعتصامی در خرداد 1303، در 18 سالگی 
و در جشن فارغ التحصیلی، ضمن اشاره به بی سوادی 
و بی خبری زنان ایران، گفت: »داروی بیماری مزمن 
شرق، منحصر به تربیت و تعلیم است. تربیت و تعلیم 
حقیقی که شــامل زن و مرد باشد و تمام طبقات را 
از خوان گستردة معرفت مستفید نماید. ایران، وطن 
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دانشگاه شــریف در دره در ســال 1379 نیست که 
حادثه ای ناخواسته بود و اتفاقاً خانم میرزاخانی از آن، 
کم ترین آسیب جســمی را دیدند. تصویر واقعی تر از 
یك زاویه، تصویر زیر است که دانش آموزی به سبب 
کسب موفقیت در المپیاد بین المللی ریاضی، از دست 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی، رئیس جمهور وقت، در 

سال 1374 جایزه می گیرند.

عزیز ما که مفاخر و ماثر عظیمه آن زینت افزای تاریخ 
جهان اســت. ایران که تمدن قدیمش اروپای امروز 
را رهیــن منت و مدیون نعمت خویــش دارد. ایران 
با عظمــت و قوتی که قرن ها بر اقطــار و ابحار عالم 
حكم روا بود، از مصائب و شداید شرق سهم وافر برده، 
اکنون دنبال گم گشــته خود می دود و پدیدار شاهد 
نیك بختی می شتابد. پیداست برای مرمت خرابی های 
زمان گذشته، اصالح معایب حالیه، و تمهید سعادت 
آتیه چه مشكالتی در پیش است. ایرانی باید ضعف و 
ماللت را از خود دور کرده، تند و چاالک این پرتگاه ها 
را عبــور نمایــد. امیدواریم به همت دانشــمندان و 
متفكرین، روح فضیلت در ملت ایجاد شود و با تربیت 
نســوان، اصالحات مهمه اجتماعــی در ایران فراهم 
گــردد. در این صورت، بنای تربیت حقیقی اســتوار 
خواهد شد و فرشتة اقبال در فضای مملكِت سیروس 

و داریوش، بال گشایی خواهد کرد.«
امــروز در مقطعی زندگــی می کنیم که با وجود 
همة مشــكالت و ســختی هایش، زنان این کشور در 
مســیر علم و دانش، موفقیت های بســیاری کســب 
کرده اند. مســئوالن، دبیران و اســتادان دل سوز، از 
همان اوایل دهة شــصت که مســابقات ریاضی را در 
کوران دفاع مقدس راه انداختند و تا ســال های بعد 
از آن که به جوانان و نوجوانان مستعد ایران توجهی 
ویژه داشــتند، تا همین امروز که ساختارهایی چون 
بنیاد ملی نخبگان شــكل گرفته است، نشان داده اند 
که نسبت به شناســایی و هدایت استعدادهای برتر 
بی توجــه نیســتند. تصویر واقعی از شــرایط دوران 
جوانی خانم میرزاخانی، ســقوط اتوبوس دانشجویان 

پاسداشت خدمت
برخی افتخارات هســت که کم تر بــرای آن، به 
کســی مدال می دهند. ولی شــاید در برخی موارد، 

ارزش آن از افتخارات پرهیاهو بیشتر باشد.
مرحوم مریم میرزاخانی در دوران دانشجویی، در 
آموزش دانش آمــوزان المپیادی در دوره های ملی، با 
کمك به طراحی آزمون هــا، تدریس به المپیادی ها 
و از همه برجســته تر تألیفی کتابی با عنوان »نظریة 
اعداد«، با همكاری یكی از نزدیك ترین دوســتانش 
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رویا بهشــتی، خدماتی به دانش آموزان این کشــور 
داشته اند که الزم است همگی قدردان آن باشیم.

شایسته است که شرایط برای چنین فعالیت هایی، 
نوشــتن کتاب، طراحی و ادارة ســایت علمی، تولید 
فیلم هــای آموزشــی و ترویجی، بــرای المپیادی ها 
فراهم تر شــود و شــاید بد نباشــد که تعــدادی از 
المپیادی هایــی که در زمینة نظریــة اعداد خبره تر 
هستند و قلمی قوی دارند، مثاًل با نظارت سرکار خانم 
دکتر رویا بهشــتی، این کتاب را بازنویسی و تكمیل 
کننــد و در بخشــی از آن، موفقیت های علمی خانم 
دکتر مریم میرزاخانی را در ســطح فهم دانش آموزان 

توضیح دهند.
تصویر زیــر، مربوط به ســال 1374 و برگزاری 
آزمون مرحله دوم المپیادهای ملی ریاضی و کامپیوتر 
در شــهر یزد است. در این سال، خانم میرزاخانی که 
دانشجوی سال اول مقطع کارشناسی بودند، و تعداد 
دیگــری از المپیادی های جــوان، به عنوان مصحح، 
کمیته هــای ملی المپیادهای ریاضــی و کامپیوتر را 

همراهی می کردند.

ردیف ســوم: حســین توال، )دکتــر( علی اصغر 
خانبــان، )دکتر( حمید ضرابــی زاده، )دکتر( محمد 
مهدیان، )دکتر( یاشــار گنجعلی، )مهندس( مهدی 
فوالدگر، )دکتر( محمد قبله، عزیزاهلل رخشان، دکتر 
اســداهلل رضوی، جاوید ولیدشتی، )مهندس( کامران 

باور، )دکتر( علی ایرانلی
ردیف چهارم: )دکتر( حســین مواساتی، حسین 
زیوری پیران، ناشــناس، )دکتر( محمــد جواهری، 
ناشــناس، )مرحوم( رضــا صادقی، )دکتــر( محمد 
غالمــزاده محمودی، )دکتر( امید نقشــینه ارجمند، 
)دکتر( علیرضا بحرینی، دکتر امیر دانشگر، ناشناس، 

علی نورمحمدی، )دکتر( بابك فرزاد

اهمیت علوم پایه و محض
با وجودی که امروز به بهانة موفقیت ســه ســال 
گذشــته دکتر میرزاخانی و حادثه از دســت دادن او، 
دربارة ریاضیات صحبت می کنند، ولی متأســفانه در 
عمــل، به ریاضیات و به طور کلی تر علوم پایه و محض 
توجه نمی شــود و چه بســا برخی از مسئوالن معتقد 
هســتند که باید رقابت در بازار آزاد و فارغ از هر گونه 
سیاســت گذاری و حمایتی، مشــخص کند که کدام 
رشته در کشور رشد می کند و کدام فراموش می شود.

در این فضا، بد نیســت نگاهی داشــته باشیم به 
نگاه مقام معظم رهبری در مورد علوم پایه و محض و 
امیدوار باشیم که مسئوالن کشور در سطوح مختلف، 

همین نگاه را در عمل پیاده کنند:
»در زمینــة علم، من بر نقطــة خاص می خواهم 
تأکید کنم: یكی، علوم پایه است؛ یكی، علوم انسانی. 
مــا به دنیا که نــگاه می کنیــم، می بینیم آن چیزی 
که کشــورهای پیشــرفته را توانســته به این اوج و 
قله برســاند، ریاضی، فیزیك، شیمی و علوم زیستی 
است؛ ما باید به این علوم بپردازیم. البته در سال های 
بعــد از انقالب، قبل از انقالب هم به شــكل جریان 
ضعیف تر، پزشك، مهندس و به میزان زیاد حقوق دان 
تربیت کردیم که این تخصص ها الزم اســت و برای 
یك کشــور مثل آب و هواســت؛ منتها توجه بكنیم 
که تربیت پزشك، تربیت مهندس، تربیت حقوق دان، 
تربیت معلم، تربیِت نیازهای روزمرة جامعه اســت و 
ما بایــد محقق هم تربیت کنیم کــه بتواند آینده را 
بــرای ما صاف کند. مهندس، این بنــا را برای امروِز 
ما می سازد و نیازهای امروِز ما را برآورده می کند که 

از پایین، سمت راست:
ردیف اول: )مرحوم دکتر( مریم میرزاخانی، شیوا 

آشینه، )دکتر( الهام یاوری، )دکتر( رویا بهشتی
ردیف دوم: بهــزاد صولتیان، حســین میرزایی، 
دکتر محمد قدسی، جعفر نیوشا، دکتر یحیی تابش، 
دکتر عباداهلل محمودیان، دکتر اسمعیل بابلیان، دکتر 

نظام الدین مهدوی امیری
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اگر ما مهندس و دکتر نداشــته باشیم، باید برویم از 
بنگالدش بیاوریم؛ مثل زمــان رژیم طاغوت. همین 
مسئله دربارة نداشتن مهندس هم صدق می کند، که 
الحمدهلل ما امروز در زمینة مســائل راه، سد، بناهای 
مهم و کارهای عظیم، مهندسانی داریم که خودشان 
کارهــا را انجام می دهند و پزشــكان عالی قدری هم 
داریم که کارهــای بزرگی را انجام می دهند که یك 
وقت در این کشــور کسی خوابش را هم نمی دید که 
بتوانند انجام بدهند؛ لیكــن این ها امكانات مصرفی 
هستند؛ این، پولی است که ما در جیبمان می گذاریم 
برای این که خرج کنیم و غیر از آن، مرکِز پول سازی 
است که بایستی در آن جا ســرمایه گذاری کرد، که 
مــا آن را هم الزم داریم؛ به خصوص در دانشــگاه ها. 
بنابراین، بــه علوم پایه در دانشــگاه ها اهمیت داده 
شود.« )دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، 

13 دی 1384(

»از من ســؤال شــد نظرم در مــورد علوم پایه 
چیست؟ همین طور که اشــاره کردند، من چندین 
بار راجع به علوم پایه بحث کرده ام. من علوم پایه را 
خیلی مهم می دانم. مــن یك وقتی گفتم علوم پایه 
در مقایســة با علوم کاربردی ای کــه ما داریم، مثل 
یك ذخیرة بانكی است در مقابل پولی که شما توی 
جیبتان می گذارید. شــما بــرای خودتان یك مقدار 
ذخائر بانكی دارید که پشــتوانة کار شما، مایة امید 
شما، منشأ درآمدهای شما آن است. البته یك مقدار 
هم پول توی جیبتــان می گذارید و خرج می کنید. 
نمی خواهیم جسارت کنیم؛ واقع قضیه این است. این 

علوم کاربردی ای که امروز وجود دارد، این ها همه اش 
همین پول هایی است که ما داریم خرج می کنیم. یك 
ملت مجبور اســت مهندسی داشته باشد، شهرسازی 
داشته باشــد، صنایع داشته باشــد، پزشكی داشته 
باشد، سالمت و درمان داشته باشد؛ این ها پول هایی 
است که روزانه داریم خرج می کنیم؛ اما مایه و ریشة 
اصلی این علوم، علوم پایه است. ]البته[ علوم انسانی 
روح دانش است. حقیقتاً همة دانش ها، همة تحرکات 
برتــر در یك جامعه، مثل یك کالبد اســت که روح 
آن، علوم انسانی اســت. علوم انسانی جهت می دهد، 
مشــخص می کند که ما کدام طرف داریم می رویم، 
دانش ما دنبال چیســت. وقتی علوم انسانی منحرف 
شد و بر پایه های غلط و جهان بینی های غلط استوار 
شــد، نتیجه این می شود که همة تحرکات جامعه به 
سمت یك گرایش انحرافی پیش می رود. امروز دانشی 
که غرب دارد، شــوخی نیست؛ چیز کوچكی نیست. 
دانش غرب یك پدیدة بی نظیر تاریخی است؛ اما این 
دانش در طول ســال های متمادی در راه استعمار به 
کار رفتــه، در راه برده داری و برده گیری به کار رفته، 
در راه ظلــم به کار رفته، در راه باال کشــیدن ثروت 
ملت ها به کار رفته؛ امــروز هم که می بینید چه کار 
دارند می کنند. این بر اثر همان فكر غلط، نگاه غلط، 
بینش غلط و جهت گیری غلط اســت که این علم با 
این عظمت، که خوِد علم یك چیز شریفی است، یك 
پدیدة عزیز و کریمی اســت، در این جهت ها به کار 
می افتد.« )پنجمین همایش ملی نخبگان جوان، 13 

مهر 1390(
عضو تیم ملی المپیاد ریاضی در سال 1373

45 ویژه نامة زنده یاد مریم میرزاخاني/ پاییز 1396



بیژن ظهوري زنگنه
دانشگاه صنعتی شریف

آشنایی با مریم میرزاخانی
اولین بار، مریــم میرزاخاني را در دوره تابســتاني 
»آشــنایي با ریاضیات« که احتماالً تابستان 1372 بود، 
مالقــات کــردم. در آن دوره ها، دانش آموزان مســتعد 
دبیرستان هاي پســرانه و دخترانه شرکت می کردند تا 
با مباحث ریاضی که در دبیرستان نخوانده بودند، آشنا 
شــوند. تقریباً اکثر استادان دانشــكده ریاضی دانشگاه 
شــریف، با این دوره ها همكاری می کردند و هر یك، به 
معرفی و آموزش حوزه ای که برای دانش آموزان تازه بود، 
می پرداختند. این دوره ها، چند سال برگزار شد و باعث 
کشف چهره هاي جدید در بین شرکت کنندگان گردید. 
در اولین کالسی که آموزش را شروع کردم، حضور مریم 
میرزاخانی بــه وضوح، قابل تمایز بــود، اگر چه ذره ای 

خودنمایی نداشت و سعي نمي کرد خود را نشان دهد!
ایشان بعد از اتمام دوره دبیرستان، رشته ریاضی را در 
دانشگاه صنعتي شریف، انتخاب کرد. در زمان دانشجویی، 
اغلب او را در دانشكده مي دیدم و با هم صحبت مي کردیم. 
وی بســیار تشنه یادگیری مباحث گوناگون ریاضی بود 
و از همان ابتدا، نسبت به موضوع های پرچالش ریاضی 

و پیونِد بین آن ها، کنجــكاو بود. مریم میرزاخانی دوره 
کارشناســی خود را ظرف سه سال به پایان رساند؛ سه 
سالی که در آن، بسیاری از درس های تحصیالت تكمیلی 
را با عالی ترین نمره ها گذراند. درسال آخر تحصیل خود، 
یك درس مطالعه انفرادي درباره »نظریه احتمال« با من 
گذراند و در آن درس هم بســیار خوش درخشید. مریم 
دانشجویی بود که با روش و منش و شوق یادگیری اش، 
بدون هیچ تالشی، در خاطر مخاطبانش نقش می بست و 
به ندرت پیش آمده که کسی او را دیده باشد و جایی در 

حافظة خود، برایش حفظ نكرده باشد!
یكــي دیگر از وقایعي که در خاطرم به خوبی نقش 
بســته، حضور مریم میرزاخانی در »سومین گردهمایی 
شكوفه هاي ریاضي« بود که در سال 1377، در دانشگاه 
شهید بهشــتي برگزار شــد. مریم به عنوان مدعو آن 
گردهمایی، یك سخنرانی درباره »برهان قضیه نقطه ثابت 
با روش هاي ترکیباتي« انجام داد و با مخاطب شناســِی 
ویژه ای که داشــت، بدون از دست دادن دقت و جزئیات 
الزم و در زمانی کوتاه، نحوه و زبانی که برای ارائه انتخاب 

نقش خانواده، مدرسه و دانشگاه در پرورش یک نابغه

مسیر شکوفایی یک نابغه

دست از طلب ندارم، تا كام من بر آید
یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن بر آید
بگشـای تربتم را بعد از وفـات و بنـگر

كــز آتـش درونــم، دود از كفـن بر آید
گویند ذكر خیرش در خیل عشق بازان

هـر جـا كه نـام حافظ، در انجمن برآید
)حافظ(
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کرد، چنان بود که دانش آموزان مستعد و عالقه مند که 
اکثریت شرکت کنندگان را تشكیل می دادند، از آن بهره 
بردند و رضایت و لذتشــان را، در برگه های نظرخواهی، 
ابراز کردند. این در حالی اســت که بسیاری از سرآمدان 
هر رشــته نیز، از انجام آن عاجزنــد؛ هنری که بتوانند 
مباحث جدی و عمیق را به زبان ســاده بیان کنند. در 
همان گردهمایــی، مریم میرزاخانی و من، جزء اعضای 
میزگردی بودیم که براي دانش آموزان طراحی شده بود 
و شــاهد بودم که با چه آرامش و دقــت و تواضعی، به 

سؤال های شرکت کنندگان، پاسخ می داد.

دوران قبل از دانشگاه
با این مقدمه، الزم می دانم که به ســؤال مهمی که 
درباره نقش مدرسه فرزانگان و دانشگاه صنعتي شریف، در 
پرورش مریم میرزاخاني مطرح شده است، بپردازم. برای 
مثال، بعضي ها معتقدند که کارهاي علمي نفس گیر او که 
منجر به کسب مدال فیلدز توسط وی شد، از حضورش در 
دانشگاه هاروارد شروع شد و نتیجه می گیرند که درخشش 
وی، منحصر به دانشــگاه هاروارد اســت و در حقیقت، 
تحصیالت قبلي او، جایگاه چشــمگیری در ستاره شدن 
این نابغة ریاضی جهان نداشته است. این در حالی است 
که مریم میرزاخانی خود، با کمال تواضع و فروتنی، بیان 
می کند که »من خیلي خوش شــانس بودم که در زمان 
ثباِت بعد از جنگ و دوران رشــد و ســازندگي ایران، به 
مدرسه فرزانگان و دانشگاه صنعتي شریف رفتم«. شاید 
برای عده ای، این حرف بیشتر جنبة تعارف داشته باشد، 
ولی اگر منصفانه و با نگاهی انسان گرا به آن توجه کنیم، 
بیش از هر چیز، به واقع بینی و صداقت مریم پی می بریم.

نكتة اصلي و مهم سخن دکتر میرزاخانی این بود که 
حتی برای یك نابغه- که بی شك وی یك نابغه بود- مهیا 
بودن بسترهای رشد و توسعه، کمك شایانی به بروز آن 
نبوغ می کند. مریم میرزاخانی، به جای برجسته نمودن 
ویژگی های خود و شكایت از کاستی ها و محدودیت ها- 
که متأسفانه تبدیل به نوعی عادت عوام پسند در جامعة 
کنونی شده- او به امكاناتی که در اختیارش قرار گرفته 
بود اشاره می کند؛ امكاناتی که می توانست وجود نداشته 
باشد، که البته این درجه از فروتنی و شاکر بودن، فقط از 

انسان های بزرگی چون او بر می آید و بس! 
در حقیقت، مریم میرزاخانی- که برایم سخت است با 
فعل گذشته او را خطاب کنم- در مصاحبه ها و فیلم های 
مختلفی که به عنوان اولین زن برندة مدال فیلدز در جهان 
با وی انجام شد، از تمام گذشته اش با افتخار و قدرشناسی 

یاد کرد. او در هیچ موردی، نگفت که اگر چنان می شد، 
من قابلیت چنین شدن را می داشتم! در یكی از فیلم ها، 
مریم میرزاخانی، ابتدا از خانواده اش و فراغ بالی که فرزندان، 
بــه خاطر وجود پدر و مادر آزاداندیش خود داشــتند تا 
با آرامش یاد بگیرند، شــروع نموده و تعریف می کند که 
برادرش چگونه مشوقش بود. سپس از ثباتی که در جامعة 
بعد از جنــگ در ایران ایجاد شــد و درس خواندن او و 
دیگران را تسهیل نمود، ســخن به میان می آورد. مریم 
میرزاخانی با نظم فكــرِی بی بدیلش، به ترتیب، مراحل 
رشد علمی- آموزشــی خود را توضیح می دهد و وزن و 
نقش هر مرحله را در توســعه خویش، با انصاف و بی کم 
و کاســت، بازگو می کند. برای وی، بعد از خانواده، ابتدا 
مدرسه فرزانگان، بستر رشدش را فراهم کرد. به گفته او، 
آن مدرسه دارای مدیری الیق، معلمانی زبده و برنامه هایی 
منعطف و غیرکلیشــه ای بود. در مدرسة فرزانگان که با 
مدرسة عالمه حلی، دو مدرسه با یك نگاه آموزشی بودند، 
بین امكانات آموزشــی که در اختیار پســران و دختران 
بود، تفاوتی وجود نداشــت. مریم میرزاخانی، به دو مورد 
مشخِص امكان شــرکت در المپیاد ریاضی و شرکت در 
کارگاه های تابستانی دانشكدة ریاضی دانشگاه شریف در 
طول دوران مدرسه خود اشاره می کند که امكان حضور 

وی را در المپیاد جهانی ریاضی فراهم نمودند.  

دوره كارشناسی در دانشگاه صنعتی 
شریف

از این قســمت به بعد، من به عنوان یكی از استادان 
دانشكده ریاضی شریف، فرایند موفقیت و سیر تكاملی 

مریم میرزاخانی را در دانشگاه، روایت می کنم.
مریم میرزاخانی، وقتی که رشــته ریاضی دانشگاه 
صنعتی شریف را برای ادامه تحصیل خود انتخاب کرد، 
عالوه بر شور و نشاطی که با خود به دانشگاه آورد، سطح 
توقعات و به تبع آن، سطح آموزش دانشكده را هم باال برد. 
او و سایر برندگان مدال های المپیادهای ریاضی در سطح 
ملی و بین المللی در علم آموزی، حریص و کنجكاو بودند، 
می طلبیدند و استادان ناچار بودند برایشان مهیا کنند! 
برای این کار، الزم بود که تعبیر و تفسیرهای جدیدی از 
انواع آئین نامه های متمرکز انجام شود و مریم میرزاخانی و 
سایر المپیادی ها، باعث شدند که مرزهای دانشكده، فراتر 
روند و حصارهای تنگ آیین نامه ها، شكسته شوند! اتفاقی 
که با سنت و فرهنگ آموزشــی دانشكده، سازگار بود. 
سنتی که در دانشكده ریاضی شریف از ابتدا شكل گرفته 
بــود، فرصت می داد تا زمینه بــرای تمرکز بر ریاضیات 
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مریم اززبان مریم

هرچه قدر انسان جوان تر 
باشد، ذهنش برای فکر 

كردن، بازتر است. دلیلش 
این است كه مشغله 

خارجِی كمتری دارد. با 
گذشت زمان، مشغله ها و 
نگرانی های انسان بیشتر 

می شود. به همین دلیل از 
زمانی كه جوان هستید و 
ذهنتان باز است، بهترین 

استفاده را بکنید 



مفهومي و ریاضیات مهارتی ایجاد شود که به نوعی، ابزار 
کار در حوزه های تلفیقی ریاضی است. این سنت، برای 
این دانشجویان ویژه و از جمله مریم میرزاخانی، فضایی 
فراهم نمودند تا افزون بر یادگرفتن عمیق مطالب پایه اي، 
عالقه خود را به یك رشته باریك محدود نكنند و هرجا 
مرزهای درسی را محدود دیدند، سطح پیشرفته تر آن را 
از بین درس های دوره های کارشناســي ارشد و دکتري 
بگیرند. دانشجویان نخبه و در صدرشان مریم میرزاخانی، 
هر نیم سال، چند درس تحصیالت تكمیلي بر مي داشتند 
و همراه با دانشــجویان دوره های کارشناســي ارشد و 

دکتري، به یادگیري آن ها مي پرداختند. 
به دلیل فرهنگ آموزشی منعطفی که در دانشكده 
ریاضــی شــریف طی زمان شــكل گرفته بــود، مریم 
میرزاخاني با هوش و نبوغ خیره کننده اش، مسیر خود را 
برای رفتن به دانشگاه هاروارد هموار کرد و در آن بین، به 
شكلی درخشید و به سرعت، چنان از پِس امتحان جامع 
خود برآمد که رسالة دکتری خود را با کورتیس مك مولن 
که او هم برنده جایزه فیلدز بود، گذراند. از این قســمت 
به بعد، داستان موفقیت های شگفت انگیز پروفسور مریم 

میرزاخانی، از زبان بسیاری شنیده شده است و بازگویی 
آن ها، روایت شیرینی است که تا همیشه قابل گفتن و 
شنیدن است و سایر همكاران در این ویژه نامه، هر کدام 

به بخش هایی از آن پرداخته اند.

میرزاخانی: احیاكننده دوران درخشان 
علمِی ایران

به اذعــان بزرگان ریاضی دنیا، اثری که یافته های 
زنده یاد مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی ایرانی، بر توسعه 
ریاضی و شناخِت ناشناخته ها در جهان گذاشته، نام او 
را آن قدر بلندآوازه کرده که بعضی، او را هم ردیف خیام 
دانسته اند و معتقدند که شــروع کننده دوران طالیی 
دیگری در ریاضیــات ایران خواهد شــد. میرزاخانی 
نابغه ای اســت که هر محدودة فیزیكی، برایش تنگ 
اســت و هیچ کس و هیچ جا، نمی توانــد او را تنها از 
آِن خــود بداند. مریم میرزاخانــی، دختر نابغة ایرانی، 
احیاکننده دوران درخشــان علمِی ایران شــده است. 
روحت شاد و با خوبان محشور باد که تا همیشه، ذکر 

خیرت باقی خواهد بود.
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محمدرضا فدایي
دانشگاه شهید باهنر کرمان به نام داناي توانا

با مروري گذرا بر زندگي کوتاه ولي پربار عزیز از دست 
رفته و دانشمند برجسته کشورمان خانم دکتر مریم 
استانفورد  دانشگاه  پرتالش  و  جوان  استاد  میرزاخاني 
و  پرفراز  زندگي  دوران  تمام  در  وي  که  باورم  این  بر 
نشیب علمي و اجتماعي خود )دانش آموزي، دانشجویي، 
استادي( پرچم دار ویژگي هایي در ابعاد اخالقي، تربیتي 
و فرهنگي، و علمي و آموزشي بود که هر کدام مي تواند 
انسانیت  به عنوان شاخص و معیاري براي مقام واالي 
مورد توجه قرار گیرد. طبیعي است که درک و تبیین 
ابعاد مختلف شخصیتي وي کار چندان ساده اي نیست، 
و بر عهده معاشرین اوست. در هر حال اینجانب هم با 
معرفتي که در دلم تابید،  مختصراً گوشه اي از احساس 
خود را بیان مي کنم، با این پیش فرض که این کوتاه 
مطلب اداي دین و ابراز احترام به آن بانوي گرانقدر و 

هم دردي با خانواده و جامعه علمي کشور باشد.
در هر صورت مریم را فردي شناختم که با وجود موقعیت 
رفع  به  کمك  براي  تالش  در  متعارف  زندگي  نسبي 

تنگناهاي علمي، بدون غرور و تكبر به استقبال دست و 
پنجه نرم کردن با موانع احتمالي و مشكالت زیستي در 
غربت شتافت و همه سرمایه زندگي اش را در راه ارتقاي 
علمي جامعه بشري که خود گامي به سوي معرفت الهي 
است هزینه کرد. او در تالش بود که جهان را از دید 
متفاوتي بنگرد تا شربت خلفت خداوندي را معني دارتر 
درک کند. شاید مناسب باشد تفّكر و عملكرد او را با 

معاني ادبیات زیر از ناصر خسرو مقایسه کنیم.

نكوهش مكن چرخ نیلوفري را 
برون کن ز سر باد خیره سري را

تو چون خود کني اختر خویش را بَد 
مدار از فلك چشم نیك اختري را

درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیر آوري چرخ نیلوفري را 

روانش شاد!

فرصتي كه از كف رفت!



ره چهارصد ساله در
امیدعلی شهنی كرمزاده چهل سالگی

 دانشگاه شهید چمران اهواز

گرچه در گذشت مریم میرزاخانی، نه تنها ملت ایران 
بلكه تمام جهانیان را در غم و اندوه فرو برد، ولی باز هم 
جــا دارد که به خانواده  مریم عزیز، مردم ایران و جامعه 
ریاضی کشور، تسلیت صمیمانه خود را ابراز نمایم. این 
درگذشت، باید ســؤال هایی را برای ما به دنبال داشته 
باشــد. آیا مگر تا کنون، مریم تنها کسی بود که جایزه  
فیلدز را بر ده بود؟ یا تنها دانش آموزی بود که دو ســال 
پیاپی مدال طالی المپیاد را برده بود؟ تمام این اتفاقات 
هر چهار ســال یك بار، در مراسم اهدای جایزه  فیلدز و 
هرســال در پایان مسابقات المپیاد جهانی، رخ می دهد. 
اما به نظر من، در این که درگذشت مریم، بازتاب جهانی 
داشته اســت، دالیل زیر بی تأثیر نبوده است. همان طور 
که می دانیم، در این که چــه زنی اولین ریاضی دان دنیا 
بوده است، اندکی بین تاریخ نگاران علم ریاضی، اختالف 
نظر وجود دارد. برخی همسر و دختر اقلیدس را که در 
حقیقت کارهای ناتمام وی را جمع آوری کرده و پس از 
مرگ او مدرسه اش را اداره می کردند، جزء ریاضی دانان 
زن به حســاب می آورند. اما برخی دیگــر، کار آنان را 
نوعی مدیریت علمی نام گذاری می کنند. ولی اکثریت، 
به طور قاطع معتقدند که اولین زن ریاضی دان کســی 
نیســت جز هیپاتیا1 که در اســكندریه می زیست و در 
نجوم و مقاطع مخروطی و فلســفه، ید طوالیی داشت، 
اما سرنوشتی غم نگیز داشت که در فیلمی به نام آگورا، 
به تصویر کشیده شده است. در حقیقت به دست برخی 
از متعصبان مســیحی، به خاطر عقایدش سوزانده شد و 
به روایتی، با صدف های کنار دریا، زنده زنده پوست وی 
را از تنش جدا کردند. به زنان عصر جدید که بر گردیم، 
اِمی نوتر2 را اکثر ریاضی دانان و فیزیك دانان، مهم ترین 
زن تاریخ ریاضی دنیا به شمار می آورند. اما نام برده وقتی 
در 18 ســالگی در آلمان )در سال 1900( می خواست 
وارد دانشــگاه شود و ریاضی بخواند، به او اجازه این کار 
را ندادند. با وجودی که پدرش استاد ریاضیات بود، ولی 
مسئوالن وقت دانشگاه در آلمان، اظهار کردند که کالس 
مختلط جنسیتی، نظم دانشــگاه را به  هم می ریزد. اما 
دانشگاه به امی نوتر اجازه داد که به طور غیر رسمی، در 

کالس هر استادی که بخواهد شرکت کند. اِمی پس از 
گذشت چند سال، موفق به گذراندن دوره  دکتری شد 
و هفت ســال بدون دریافت حقوق، در دانشگاه تدریس 
کرد و در واقع، به نوعی به پدرش در کار تدریس کمك 
می کرد. دقت شود که شروع قرن بیستم، زمان چندان 
دوری نیست که اروپایی که خود را مهد تمدن می داند، 
چنین رفتاری با زنان داشت. در حالی که در فرهنگ ما، 
از هزاران سال پیش، زنان جایگاه رفیعی داشتند. اگر به 
زمان کنونی برگردیم، به جولیا رابینسون می رسیم که در 
سال 1940، موفق به اخذ مدرک کارشناسی ریاضی شد. 
وقتی جولیا در آمریكا تقاضای کار کرد، کارفرمایان بیشتر 
بــه مهارت وی در تایپ کردن توجه می کردند تا دانش 
ریاضی او )گویا شغل تایپیســتی را، فقط برازنده زنان 
می دانســتند(. از این رو، وی تصمیم گرفت به تحصیل 
ادامه دهد و در دانشگاه برکلی )کالیفرنیا( به راهنمایی 
رافائل رابینسون، مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی 
ارشــد در نظریه اعداد شد و بعد هم به همسری ایشان 
در آمد. در آن زمان، طبق قانون منع خویشاوندساالری3، 
به او اجازه تدریس )به عنوان دستیار( را در گروه ریاضی 
نمی دادند )این قانون بیان می کند که وابستگان افراد، در 
جایی که فرد مقام و مسئولیتی دارد، اجازه کار ندارند(. 
اما سؤال این اســت که اگر زنی هم در اداره ای مقامی 
داشت، آیا  شــوهرش، حتی با فرض صاحب نامی نیز، 
نمی توانست در آنجا استخدام شــود؟ جولیا بعدها در 
رشته منطق، به راهنمایی آلفرد تارسكی دکترا گرفت و 
مدتی هم با مارتین دیویس و هیالری پاتنام، روی مسئله 
دهم هیلبرت کارهای ارزنده ای انجام داد، اما تمام کننده  
این کار، جوانی روسی به نام یوری ماتیاسویچ  بود که در 
سال 1970 و در سن بیست سالگی، این مسئله را حل 
کرد. اگر جولیا موفق می شد این مسئله را حل کند، به 
یقین اولین زن برنده مدال فیلدز در جهان می شد. جولیا 
در ســال 1975، اولین زنی بود که به عضویت آکادمی 
علوم آمریكا در  آمد و در سال 1983، اولین زنی بود که 
به عنوان رییس انجمن ریاضی آمریكا، انتخاب  شد. در 
سال 1985،  قبل از این که دوره ریاستش بر انجمن به 
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اتمام برسد، متأسفانه به علت ابتال به سرطان، درگذشت.
جولیا شــدیداً به تبعیِض موجود بین زنان و مردان در 
جامعه ریاضی آمریكا، واقــف بود. از این رو همكاران زن را 
تشــویق می کرد تا ضمن یافتن یكدیگر، از هم پشتیبانی 
کنند، به خصوص کسانی را که توانایی کار تحقیقاتی اصیل 
داشــته باشند. وی پیشــنهاد کرد تا اتحادیه ریاضی دانان 
زن آمریكا، فعالیت بیشــتری نماید )مانند اتحادیه   بانوانی 
که هم اکنون در ســرزمین ما، به عنوان شاخه ای از انجمن 
ریاضی ایران، در حال تأســیس است(. گویا باید سه دهه 
طول می کشید تا این آرزوی جولیا رابینسون، با ورود مریم 
میرزاخانــی، دختر ریزاندام ایرانی بــرای ادامه تحصیل به 
آمریكا، جامه عمل بپوشد و به واقعیت برسد. این دختر در 
مدت چهار- پنج سال، رساله ای بی نظیر نوشت و در پی آن، 
مقاالت ارزشمندی منتشــر کرد که  جایزه فیلدز را برای 
ایشان به ارمغان آورد و نگذاشت حل بعضی از مسائل موجود 
در رساله و مقاالتش، به چهارصد سال آینده موکول شود. 
در حقیقت، مریم میرزاخانی توانست تابوی دنیای مذکر را 
بشكند. ارزش کار میرزاخانی در آن است که هزاران زن را 
در سرتاسر جهان، به خودباوری رساند، نه تنها در ریاضی، 
بلكه در تمام فعالیت های فكری بشری،  وگرنه این جایزه را 

ریاضی دانان متعددی دریافت کرده اند. 
در پایان، یادآور می شوم که در آخرین ارتباط ایمیلی 
که با مریم داشــتم، به آرزوی خود برای ایشان که همانا 
بردن جایزه آبل در آینده بود، اشــاره کردم و در آن، به او 
نصیحت کردم که عجله نكند، چرا که وقت بسیار دارد. اما 
متأســفانه مرگ مجالش نداد، گویا خودش از تقدیر آگاه 

بود. روحش شاد!

تجربیات من با مریم
در سال های 1994 و 1995 که مریم در المپیادهای 
هنگ کنگ و کانادا شرکت کرد، من به اتفاق دکتر رضوی، 
سرپرستان تیم بودیم. مریم در کانادا، امتیاز کامل ) 42 از 
42( گرفت و در هر دو المپیاد، به نشان طال دست یافت. 
با توجه به عملكردش در این دو مسابقه، متوجه توانایی 
خاص او در زمینه تفكر ریاضی و ذهن زیبای او شدم. چند 
سال بعد که همراه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، 
برای مسابقات ریاضی مهمان ما در دانشگاه اهواز بودند 
)اولین بار بود که این مسابقات از کنفرانس ساالنه ریاضی 
جدا شده بود(، اینجانب سرپرست مسابقات و طراح سؤال 
جبر در زمینه  نظریه حلقه ها بودم و فكر نمی کردم کسی 
حتی میرزاخانی، قادر به حل آن باشــد.  ولی با شگفتی 
دیدم که با مهارتی خاص، مسئله را حل کرده است و در 
آن سال، نفر اول مسابقات شد. وقتی به این خاطر به او 
تبریك گفتم، با تواضع گفت که  انتظار راه حل های بهتری 
از دیگر شرکت کنندگان داشت. همان طور که می دانید، 
آن سال در راه بازگشــت، متأسفانه اتوبوس حامل این 
عزیزان، به دره سقوط کرد و شش تن از آن عزیزان، در آن 
حادثه جان باختند و برخی دیگر نیز شدیداً زخمی شدند 
)جــا دارد که همین جا، یك بار دیگر به خانواده های این 
عزیزان و تمام ملت ایران، برای آن حادثه تسلیت عرض 
کنم و خاطر نشان کنم که همه آن عزیزان، هم سطح مریم 

بودند(.
روحش شاد و یادش گرامی. 

پي نوشت ها
1. Hypatia   2. Emmy Noether      3. Nepotism

الماس خوش تراش!
احمد زرگر
دبیر ریاضی
 آموزش وپرورش خورو بیابانك اصفهان

خانم پروفســور مریم میرزاخانی، الماسی خوش تراش 
و کمیــاب در زمینة علوم ریاضی ایــران و جهان بود. وی 
با صبر و حوصله و تالش و پشــتكار، قله های موفقیت را 
یكــی پس از دیگری فتح نمــوده و به جایی قدم نهاد که 
بتواند ثمرة تفكراتش را در حل مسائل پیچیدة ریاضی، در 
اختیــار جامعه علمی جهان قرار دهد. مرتبة باالی علمی، 

وقار، متانت و خانمی وی که الیق بانوان کشورم است، 
ازخصائص وی بود.

همین بس که زمان پرکشــیدنش به دیاری دگر، 
یكــی از ده خبر روز جهان بود. درحال حاضر، در نقاط 

محروم کشورم، یاد و نام او باقی ست.
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سخنرانی دکتر یاسمن فرزان در مراسم بزرگداشت
 مریم میرزاخانی در فرهنگستان علوم ایران

گل مریم !

یاسمن فرزان
پژوهشگاه دانش هاي بنیادي

ضایعه پرکشــیدن گل زیبای مریــم را خدمت 
خانــواده محترم ایشــان و اســتادان گرامی و تمام 
دوستداران علم و دانش تسلیت می گویم و از خداوند 
منان، برای همه، صبر برای تحمل این ضایعه بزرگ 
خواهانم. در این نوشــته کوتاه، من اشاره هایی کوتاه 
به خاطراتم با مریم عزیز خواهم داشــت. با تأکید بر 
جنبه هایی از شخصیت واالی او که به نظر اینجانب، 
از جمله ســتون های موفقیت وی بودند. ستون هایی 
کــه در آنچه که در مورد او نوشــته و گفته شــده، 
مغفول مانده اند. مهم تر آنكه ستون هایی هستند که 
نظام آموزشــی ما، به خصوص بخــش نخبه پرور آن، 
نه تنها آن ها را تقویــت نمی کند، بلكه عماًل کمر به 

تخریب آن می بندد.
آشــنایی من با مریم عزیز به پاییز ســال 72 بر 
می گردد. در آن ســال من در المپیاد فیزیك برنده 
شــده بــودم و از تبریز، برای شــرکت در دوره های 
آمادگی بــرای المپیاد جهانی، به تهــران آمدم. آن 
زمان در خوابگاهی در بلوار کشاورز مرا اسكان دادند. 
فاصله خوابگاه تا مدرســه فرزانگان، اندک بود و من 
دوستان جدیدی در آن مدرسه یافتم که مریم عزیز، 
از جمله آن ها بود. در زمســتان همان سال، المپیاد 
ریاضی و کامپیوتر در شهر شیراز برگزار شد. در این 
سفر، بیشــتر همدیگر را شــناختیم. همین طور در 
ادامه دوره آمادگی المپیاد، همدیگر را می دیدیم. در 
محیط خشــن و بی رحم و رقابتــی آمادگی المپیاد، 
مریم مهربان، خوش قلــب، صادق و یك رنگ، برای 
من حكم وادی ای ســبز و خرم را داشت که گمشده 

تشنه ای در صحرا، ناگهان با آن روبه رو می شود.

هر چنــد المپیاد جهانی، فیزیــك و ریاضی در 
دو کشــور متفاوت برگزار شــدند هنگام بازگشت به 
ایــران به طور اتفاقی با هم در یــك هواپیما به ایران 
بازگشــتیم. اســتقبال از تیم های المپیاد در ایران، 
بسیار پرشــكوه بود. مردم ایران در آن روزگاران، به 
فرزندان المپیادی خود لطف و محبت بسیار داشتند. 
آن زمــان ریاضی و فیزیك در نزد مردم، ارج و قرب 
بسیار داشت. این شعار که »ای-کیو1 برتر از آی-کیو 

آمد پدید«، هنوز ناشناخته بود. 
بالفاصلــه پــس از بازگشــت مــا، مالقات های 
متعددی با مقامات سیاســی، برای اعضای 17- 18 
ســاله تیم های المپیــاد ترتیب دادنــد. حال که به 
گذشته می نگرم، می بینم چه قدر این اقدام نادرست 
بود. درســت تر این بود که المپیادی های جوان را با 
دانشمنداِن با تجربه کشور آشنا می کردند تا از دریای 
تجربه ایشــان توشه ای برگیرند. به جا تر بود که برای 
دانش آموزان برنامه بازدید از فرهنگستان علوم ترتیب 
می دادند )که ندادند!(. به راستی یك دانش آموز 17- 
18 ساله عالقه مند به فیزیك و ریاضی را به مقامات 
سیاسی کشــور چه کار؟ تصمیم سازان علمی کشور، 
باید با اعضای فرهنگستان برای شنیدن دغدغه های 
جامعه علمی کشور، جلسه بگذارند نه با دانش آموزان 
18- 17 ســاله المپیادی برای تبلیغــات! برخی از 
دانش آموزان کــه به طور خودجوش، در خود به قول 
امروزی ها »ای-کیو« برتر را کشــف کرده بودند، در 
همــان عالم نوجوانی تالش کردنــد از این موقعیت 
بهــره برند! نطفه چرب زبانــی و تملق در بین برخی 

دانش آموزان نخبه، همان جا بسته شد. 
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مریم اززبان مریم

انسان وقتی به 20 سال 
پیش نگاه می كند و 

می بیند كه چه عواملی 
برایش مهم بوده اند، 

خودش هم تعجب می كند 
و می گوید مگر من 

این طوری فکر می كردم؟ 
چیزهای هیجان انگیز، 

برای جوان ها مهم است. 
مثالً برایشان رقابت مهم 

است، این كه هیچ دختری 
در تیم المپیاد نبوده، 

انگیزه بخش است



بگذریم! مریم عزیز به این بیراهه ها سرک نكشید. 
در ســایه خانواده و راهنمایی های اســتادان بزرگ 
و دلســوزی چون پروفســور محمودیان و پروفسور 

شهشهانی و پروفسور تابش، بالید و به اوج رسید.
به نیكی به یاد دارم در بهار ســال 73 تا پاســی 
از شب گذشته، در سوئیتی در مشهد با هم صحبت 
می کردیم و به اقتضای ســن، تا مرز اشــك ریزی به 
اصطالح به »جرز دیوار« هــم می خندیدیم. یاد باد 
آن روزگاران، یاد باد! یك مرتبه صحبت جدی شــد. 
دوســتی المپیادی گفت که من معتقدم »آدم نباید 
تك بعدی باشــد و فقط ریاضــی بخواند«. صد البته 
این ســخن، اعتقاد این دوست 18 ساله نمی توانست 
باشد. نظری را که از دیگران شنیده بود را طوطی وار 
تكرار می کــرد. مریم با قاطعیت پاســخ داد »اتفاقاً 
مــن معتقدم برای موفقیت، بایــد روی یك موضوع 
تمرکز کرد«. شجاعت اخالقی اش را در بیان صادقانه 
نظرش، ولو اینكه خالف جهت جریان غالب باشــد، 
بسیار پسندیدم و هنوز هم بعد از 23 سال، هر زمان 
به یادش می افتم بی اختیار تحسینش می کنم. حال 
که بعد از ســال ها، با دانشجویاني که داعیه نخبگی 
دارند سر و کار دارم، می بینم یكی از مشكالت عمده 
در راهنمایی ایشــان، همین توســل به کلیشه »من 
نمی خواهم تك بعدی باشم« هست. به محض اینكه، 
مســئله ای که باید حل کنند، اندکي دشوار می شود، 
با َعلَم کردن این حرف که مقبولیت عام هم دارد، از 
زیر بار آن، شــانه خالی می کنند. ُطرفه آنكه کسانی 
این جمله را جلوی اســتاد راهنما علم می کنند که 
در حدود ســی سالگی، هنوز سالم و علیك معمولی 
را هم درست بلد نیستند! در صورتی که همان مریم 
عزیز که می گفت باید روی کار تخصصی تمرکز کرد، 
به لحــاظ اجتماعی فردی کاماًل متعادل و با رفتاری 

مطابق با هنجار زمانه خویش بود.
امیدوارم بخشــی از نظام آموزشــي ما که هدف 
نخبه پروری دارد، در این نكات که اشــاره کردم تأملی 
داشــته باشد تا امكان و احتمال پررهرو شدن راه مریم 

عزیز، باالتر رود.
با آرزوی روانی شاد برای زنده یاد مریم عزیز!

پي نوشت 
1. Emotional Q: EQ. Intellectual Q: IQ

راز دریا !

صدف پرورش می دهد راز دریا
به پنهانی، تا لؤلؤ شاهواری

تو دریا و من چون صدف، علم چون دّر
پژوهشگران غوص زن بر مداری

که بر پایه علم گیرند طرفی
ز اسرار خلقت سر هوشیاری

)م. ج. اقلیدس(

پس از گذشت چند سال تجربه آموزش ریاضی برای 
تا آخر دبیرستان در دو  اول  دانش آموزان سال های 
تابستان  در  سرانجام  تهران  آموزش و پرورش  منطقه 
دبیرستان  به  نو  تجربه ای  کسب  برای   1367 سال 
یافتم. طبق مقررات مدرسه هر  راه  فرزانگان تهران 
آموزگار جدیدالورود پس از آشنا شدن با روش های 
بود  ملزم  مدرسه  آن  دانش آموزان  با  کار  و  آموزش 
با  بعد  سال های  و  کند  آغاز  راهنمایی  اول  پایه  از 
تعداد  دبیرستان  این  در  رود.  باال  کالس  همان 
تجاوز  نفر   20 الی   19 از  کالس  هر  دانش آموزان 
توسط  درس  کالس  اداره  ترتیب،  بدین  نمی کرد. 
از  یك  هر  تحصیلی  وضعیت  از  او  شناخت  و  معلم 
آموزش  بود.  امكان پذیر  راحتی  به  دانش آموزانش 
محتوای  بر  عالوه  برنامه،  فوق  تكمیلی  مطالب 
محسوب  ضروری  امری  رسمی،  درسی  کتاب های 
پایه  یك  دانش آموزان  برخورداری  به منظور  می شد. 
تحصیلی از آموزش های فوق برنامه یكسان، گاهاً دو 
یا سه کالس در یك کالس بزرگتر ادغام می شدند.

مصادف   1367 تحصیلی  سال  آغاز  ترتیب،  بدین 
و  اول  سال های  دانش آموزان  با  من  آشنایی  با  شد 
دوم راهنمایی و یك کالس اول دبیرستان. یكی از 

ترانه اقلیدس
دانشگاه صنعتي شریف
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تحصیلی  سال  اول  نیمه  در  من  تجربیات  بهترین 
رقم خورد. در میان دانش آموزان سال اول راهنمایی 
لیكن  کوچك،  جثه ای  با  محجوب  و  آرام  دختری 
دوست  همراه  به  او  درخشید.  خوش  بزرگ  روحی 
برنامه  فوق  کالس  به  ورود  از  پیش  صمیمی اش 
ریاضی، که در اتاق بزرگتری برگزار می شد، مشتاقاته 
انتهایی کالس جای  اجازه گرفتند در ردیف  از من 
بگیرند تا از آرامش بیشتری برای پرداختن به حل 
مسئله ای ظاهراً دشوار، که از مدتی پیشتر اذهان هر 
دوی آن ها را درگیر کرده بود و آن روزها می رفت تا 
به جواب درست منتهی شود، برخوردار شوند. من از 
آن ها درباره منبع دریافت صورت مسئله جویا شدم 
و آن دختر محجوب در پاسخ به پرسش من کتاب 
بسیار قطوری را، که به سختی وزن آن را در دستان 
کوچك خود تحمل می کرد، نشان داد. عنوان کتاب 
چنین بود: »مسائل دشوار ریاضی«. من با این کتاب 
از سال های آخر تحصیالت دبیرستانی خود آشنا شده 
بودم. این کتاب، عالوه بر طرح مسائل دشوار ریاضی، 
مسائل برگزیدة مسابقات ریاضی دنیا را نیز در خود 
کردم  خاطرنشان  او  به  شگفت زده  بود.  داده  جای 
که محتوای درسی این مسائل بسیار فراتر از دانش 
یك دانش آموز سال اول راهنمایی است. او سری به 
عالمت تأیید تكان داد و گفت: »می دانم. اما ما تنها 
به حل مسائلی می پردازیم که در حد درک ما است. 
با این پاسخ متقاعد شدم و درخواست آن ها را پذیرفتم. 
و  میرزاخانی«  »مریم  نوجوانی،  عنفوان  یار  دو  این 
»رویا بهشتی« بودند که در نهایت ادب از من تشكر 
کنار  نیمكتی  روی  کالس  آخر  ردیف  در  و  کردند 
یكدیگر نشستند و به ادامه بحث پیرامون حل مسئله 
با  را  خود  درس  نیز  من  پرداختند.  خود  نظر  مورد 
مبحث هندسه آغاز کردم. می خواستم دانش آموزان 
را با »اثبات« یك حكم هندسی به کمك مفاهیم و 
تعریف های موجود آشنا سازم. بدین منظور پرسشی 
اثبات  برای  دانش آموزان  همه  مشارکت  قصد  به  را 
حكم مطرح کردم. انتظار نداشتم یك نفر به تنهایی 
از عهده پاسخ به پرسش برآید. همان طورکه انتظار 
دانش آموزان  از  کمی  تعداد  تنها  روز  آن  داشتم، 
کالس با بلند کردن دست برای پاسخ به آن پرسش 
اعالم آمادگی کردند، که یكی از آن افراد مریم بود. 

کردن  فكر  سرگرم  عمیقاً  او  که  بود  حالی  در  این 
داد  ارائه  مریم  که  اثباتی  بود.  خود  مسئله  روی 
پرسیدم  او  از  شگفتی  با  بود.  کامل  و  دقیق  بسیار 
آیا پیش از آن با مسئله ای مشابه برخورد داشته یا 
خیر. او با وقار مخصوص به خود اظهار داشت که در 
اندیشیده است.  اثبات مسئله  همان لحظه در مورد 
با این جواب راز نبوغ مریم، که تا آن زمان بر کسی 
کف  صدای  و  شد  آشكار  من  بر  بود،  نشده  آشكار 
زدن هم کالسی ها برای تشویق مریم فضا را پر کرد. 
نبود،  او  نبوغ  تنها  ساخت،  قهرمان  مریم  از  آنچه 
و  سخت کوشی  تواضع،  فروتنی،  آن  از  بیش  بلكه 
هیاهو  و  جنجال  از  دور  به  او  بود.  او  اراده  و  عزم 
در کنج خلوت خود آرام و با وقار کار می کرد و در 
صورت نیاز با سخاوت و طبعی بلند، دانش خود را با 
همكالسی های خود به اشتراک می گذاشت. همكاران 
پروفسور میرزاخانی در دانشگاه استانفورد وی را این 
گونه توصیف می کنند: »او ریاضی دانی با حوصله بود 
که وقت زیادی صرف حل مسائل می کرد. توفیقات 
وی در مباحث مورد مطالعه اش موجب پیشرفت های 
فراوانی در علوم دیگر نظیر فیزیك و مكانیك کوانتومی 
در  میرزاخانی  می شود.  ریاضیات  از  جدا  علومی  و 
بود  نترس  و  متعهد  بلندپرواز،  مشكالت  با  مواجهه 
انتخاب  به جای  ریاضی  مسائل  برای حل  همیشه  و 
می شد.« آنان  با  چالش  وارد  راه،  سهل الوصول ترین 

دولت جاوید یافت هر که نكو نام زیست 
کز عقبش ذکرخیر زنده کند نام را

یكی قطره باران ز ابری چكید
خجل شد چو پهنای دریا بدید

که جایی که دریاست من کیستم
گر او هست حقا که من نیستم

چو خود را به چشم حقارت بدید
صدف در کنارش به جان پرورید

سپهرش به جایی رسانید کار
که شد نامور لؤلؤ شاهوار

بلندی از آن یافت کو پست شد
در نیستی کوفت تا هست شد

)سعدی شیرازي(
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فخرشریف
آذر كرمیان
کارشناس ارشد آموزش ریاضي و دبیر ریاضی قم

اولین لحظه ای که خبر تكان دهنــده پرواز ناباورانه 
دختر دردانه ایران و جهان- مریم میرزاخانی منتشر شد، 
خانم آذر کرمیان پیام دادند کــه »چه کنیم؟!«. اولین 
عكس العملم این بود که »زحمت بكشید و آن چه را که 
امروز و فردا، اینجا و آنجا راجع به این خبر هولناک درج 
شده، جمع آوری کنید تا قدرت تأمل و تعقل پیدا کنیم و 
یك برنامه ریزی کنیم«. می دانستم که در شرایط بحران، 
تصمیم درست گرفتن دشوار است، اما لحظه ها را هم از 
دست دادن، خسران است. پس شروع کردیم و برای هم، 
چندین فایل فرستادیم. در نیمه راه، خانم حاج عزیزی هم 
به ما پیوست. گاهی تكرارها زیاد بود، گاهی عصبیت ها 

فراوان و گاهی . . .؟ چه بگویم و چرا بگویم؟
آنچه در این نوشــته می خوانیــد، مطالب روزهای 
نخست است و حفظشان مهم. خانم کرمیان دسته بندی 
قشــنگی انجام دادند و از همه، »چهار پرده« را از دید 
معلمی خود بیرون کشیدند که با توجه به رعایت حدود 

و ثغور و مخاطبان مجله، تنظیم شده است. 
عده زیادی هستند که افتخار می کنند در دانشگاه 
شــریف درس خوانده اند، اما معدود افرادی هستند که 
دانشگاه شــریف افتخار می کند که آن ها، در آنجا درس 

خوانده اند.
پرده اول: حدود 23 سال پیش بود و من معلم بودم. 
آن زمان هر ســال خبرهای خوبی درباره موفقیت های 
جوانانمان از المپیادهای جهانی می آمد. اما این بار، خبر 
خیلی شــیرین تر بود، زیرا نخستین دختری که به تیم 
المپیاد ریاضی راه یافت، طی دو ســال متوالی، نه تنها 
مدال طال را دریافت کرد، بلكه در ســال 1995 نیز در 
المپیاد جهانی کانادا، نخستین کسی بود که امتیاز کامل 
گرفت. از آن ســال به بعد، همیشــه از ایشان به عنوان 
یــك الگوی موفق در کالس های ریاضی یاد می کردم و 

سال ها گذشت. 

پــرده دوم:  »مریــم میرزاخانی در ســال 2014، 
به عنوان نخســتین زن و نخســتین ایرانی موفق به 
دریافت مدال فیلدز شد«! خبری که به خصوص، برای 
دانش آموزان دختر بسیار جذاب بود و دوست داشتند 
در کالس های ریاضــی، درباره اش صحبت کنند. واقعاً 
برق شادی و احساس غرور را در چشمانشان می دیدم. 
همیشــه پیگیر مطالبی بودم که از کارهای میرزاخانی 
منتشر می شد، یا مطالبی که درباره زندگی و کارهایشان 

در اخبار یا گروه های مجازی گذاشته می شد. و اما! 
 پرده ســوم: »مریم میرزاخانی با بیماری سرطان 
درگیر است«. شك نداشتم که فقط شایعه است! اصاًل 
دلم نمی خواســت حتی به این موضوع فكر کنم. وقتی 
دوستی با اطمینان نوشت که »خبر فقط از یك منبع 
نشــر پیدا کرده و در هیچ خبرگزاری خارجی نیامده«، 
بسیار خوشحال شدم و شدیداً عصبانی از کسانی که با 
هر چیز شایعه می سازند. نباید برای بانوی نابغه یا ملكه 
ریاضی ایران، چنین شــایعاتی ساخته شود! اما خدای 
من، نه! تكرار و تكرار! انگار این کابوس درســت بود. از 
همه کمك خواستیم و التماس که »دعا کنید دوستان! 
دعا کنید برای مریم؛ برای مریم ایران«! ولی حیف و صد 

افسوس و هزار فغان که ... 
پرده چهارم: شنبه است! »چه شنبه دلگیری! روزی 
که یكی دیگر از آدم های مفیِد دنیا، رخت سفر بست و 
رفت و ما ماندیم تا با خود بیاندیشــیم ماندنمان را...«، 
»با شــنبه بی دوست چه سازد دل بی تاب؛ ای جمعه 
نمی شد دو سه روزی تو بمانی !؟« خبر وحشتناک بود! 
نوشتند که »امروز چراغی خاموش شد«، »این موضوع 
قلب مرا می شــكند... خیلی زود رفت«، »سخت بود، 
وحشــتناک بود«، »خدایا ای کاش خبر دروغ بود«! اما 
با سرازیر شدن ســیل پیام ها، همه بهت زده و ناباورانه 
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پذیرفتند آنچه را که نمی خواســتند بپذیرند. هر کس 
چیزی می گفــت و اندوهش را بیان می کرد؛ »مرگ تو 
دسیسه کلمات است«؛ »دشنه ابهام در سینه اعداد«، 
»بدرود ای بانوی بی مرز« و دوستی که می گفت »اعداد 
هم داغدار شــدند«. او در ادامه نوشــته بود که »حتماً 
اآلن »یك« گوشــه ای نشسته مبهوت به عكس مریم؛ 
»دو« سرش رو روی شونه »هفت« گذاشته و های های؛ 
»چهار« نگاهش به »پنج« اِ که بغض داره و »شش« باور 
نمی کنه. . .«! »اعداد . . .  همدیگر را دلداری می دهند 
و به هم تسلیت می گویند« و دوستی که می داند »زنان 
این سرزمین، چگونه باید دو برابر که نه، شاید چندین 
برابر مردان برای رسیدن به آرمان هایشان تالش کنند«، 
پس »مریم عزیز . . . دوبرابر بیشتر برای موفقیت هایت 
خوشــحالی کردم و حاال دوبرابر بیشــتر برای رفتنت 
ســوگواری می کنم. از آنجایی که زنان حداقل دو برابر 
بیشتر نسبت به مردان حقوقشان پایمال شده است، دو 
برابر بیشتر نسبت به موفقیتشان احساس خوشحالی 
باید کرد، و این مسئله نه در امروز، که از سال های دور 
در مغز مردان این خاک فرو رفته است که مرد، دو برابر 
یك زن مهم تر است و بر اساس همین تفكر، زن برای 
رسیدن به سطحی که مرد ایستاده، تالشی دوبرابر باید 
انجام دهد، و شــاید این چنــد برابر تالش کردن مدام 
زنان این ســرزمین، باعث شده که امروز، در جایی قرار 
داریم که اعتراف کنیم زنان، دوبرابر مردان جســورتر... 
پیشروتر و تأثیرگذارتر هستند«. آری! »روحش شاد... 
بانویی که نشــان داد نخبگی جنسیت نمی شناسد و 
ســتاندن جایزه های بین المللــی، در انحصار جماعِت 
هنرمند نیست... مریم میرزاخانی با آن سیمای خوش و 
آن شخصیت بی نظیر و تواضع مثال زدنی اش، فخِر ایران 
بود... مریم ترجمان خشوع بود و شیدای ماِم میهن و با 
آن که در ینگه دنیا می زیست، اما همیشه دغدغه ایران 
داشت ... کسی که تكبِر همیشگِی نخبگی را نداشت و 
برای به دســت آوردِن جایگاه واالی علمی اش، ذره ذره 
مجاهدت کرد و ســوخت«. او مانند صدها نخبه دیگر، 
به طور طبیعي براي ادامه تحصیل، به یكي از بهترین 
دانشــگاه هاي دنیا رفت زیرا باور داشت که علم در حد 
اعالیــي که وي درگیرش بود، مــرز جغرافیایي ندارد. 
»بخواب دختر ایران! آسوده بخواب دختر! قضیه اصلی 
را ثابت کردی. نشان دادی هیچ جنسیتی، جنسیت دوم 
نیست. خداحافظ عدد اول« و تو که برای ادامه تحصیل 
به مهد بی رقیب علم در جهان یعنی دانشــگاه هاروارد 
رفتی، بی آنكه ترک وطن کرده باشــی، ولی همگی و 

خودت نیك می دانســتند که فضای علمی موجود در 
ایران، بســتر مناسبی برای حرکت پرشتاب تو نیست. 
تویی کــه با خضوع، مرتب می آمــدی و در هر برنامه 
علمی که می گفتند، شــرکت می کردی و منبع خیر 
می شدی. »درد را از هر طرف که بنویسی، درد است«! 
و آزاردهنده! اما صبر کنید! نگویید مریم مرده اســت! 
دوســتی می گفت »مریم را مرده ندانید که زنده است 
وجاوید؛ انسان هایی چون او هرگز فراموش نمی شوند«        

شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان 
ور نه پروانه ندارد به سخن پروایی

كشتی باده بیاور كه مرا بی رخ دوست
گشت هر گوشه چشم، از غم دل دریایی

مریم عزیز! آرزوها برایت داشــتیم. »به مدرســه 
پیشــنهاد داده بودم مســابقه جایزه مریم میرزاخانی 
بگذاریم« و اســتادت که گفت »حاال وقت آن رسیده 
اســت که نام دبیرستان فرزانگان کشــورمان به مریم 
میرزاخانی تغییر پیدا کند«. تو مصداق »از شــمار دو 
چشــم یك تن کم؛ وز شمار خرد هزاران بیش« بودی. 
یكــی دیگر می گوید »مریم تمیز زندگی کرد« و وقتی 
می پرسم »منظورت چیست«، می گوید »تمیز زندگي 
کردن یعني همین! سر راست چهل سال زندگي کني، 
حداقل ده پلــه زن ایراني را باال ببري، حداقل به چند 
میلیون دختِر دانش آموز اعتمادبه نفس بدهي و جواب 
آخر مســئله را زیبا، قاطع و قــوي، روبه روي جهانیان 
بگذاري تا بدانند که »استعداد ریاضي داشتن، دختر و 
پسر نمي شناسد«. تمیز زندگي کردن یعني همین. مثل 
یك فرمول محاســباتي سر راست. ناله و مویه کردن و 
از شانس و چشم خوردن گفتن در بدرقه چنین انساني، 

زیبایِي جواب نهایي معادله را خدشه دار مي کند. «
باید او را در شأن خودش بدرقه کرد. باید فقط سر 
را بــه احترامش فرود آورد و گفت؛ »بدرود! خانم دکتر  
میرزاخاني بدرود و متشكریم«! اما قبول داری که زود 
بود؟ »درگذشت زود و ناهنگام استاد میرزاخانی، بانوی 
بزرگ ایرانی، دلمان را به درد آورد. اما الگویی شد برای 
هر ایرانی و زن ایرانی، و نشان داد که زمانی کوتاه کافی 

است تا تأثیری ماندگار در تاریخ داشته باشی«. 
مریم جان! بازمانده اتوبوس دانشجویان بودی، آری 
تو ماندی! زیرا خداوند عالم، رسالتی را بر دوشت گذاشته 
بود. ملكه  ریاضی ماند تا تغییر بدهد، تاریخ بسازد و بعد، 
سبك بار پرواز کند. همیشه و تا ابد در اوج خواهی ماند. 

یك اسطوره ... یك ذهن زیبا. 
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يك خاطره
مهدي رجبعلي پور
دانشگاه شهید باهنر کرمان

هر کس به نحوی از این عزیز از دســت رفته یاد می کند، یكی استاد او بوده است، 
یكی با او مقاله نوشته است، یكی هم کالسش بوده است، ....

مــن فقط یك خاطره از او دارم و چون هر وقت موهای کوتاهش را می بینم، چهره 
دختر از دســت رفته خودم را تداعی می کند، بی اختیار قلبم برایش فشــرده می شود. 
بنابراین به بهانه ذکر نام او، این خاطره را تعریف می کنم. روزی که مسابقات دانشجوئی 
را می داد، من مســئول مســابقه بودم و در مورد درستی یكی از سؤال هاي آنالیز، شك 
داشتم. یكی از همكاران، من را آرامش داد که چرا جوش می زنی؟ این مسابقه است! اوالً 
فرصت طرح و تعویض سؤال ها نیست، ثانیاً بگذار ببینیم عكس العمل داوطلبان چیست. 
بیروِن ســالن امتحان نشســته بودم و منتظر پایان امتحان. بچه ها که بیرون می آمدند، 
از یكی از آن ها پرســیدم »سؤال ها چطور بود«. او یك دختر را میان جمعیت نشان داد 
و گفت »این مریم میرزاخانی ســت و می گه همه را حل کرده مگر یكی و فكر می کنه 
که مســئله غلطه«! این اسم توی ذهنم بود تا وقتی که شنیدم مریم میرزاخانی، برنده 
جایزه فیلدز شد. هنوز شیرینی این خبر را ننوشیده بودم که خبر مشكوک سرطانش را 
شنیدم. عكس هایش با عكس های دخترم، جلوی چشمم درهم می رفتند. دخترم 2015 

از دستم رفت و بی اختیار دعا می کردم این یكی برایم بماند.
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سرشارازشایستگیها
روزی آقای دکتر عبــاداهلل محمودیان گفتند یكی از دانش آمــوزان دوره راهنمایی، 
مسئله حل نشــده ای در ترکیبیات را که برای حل آن جایزه تعیین نموده بود، حل کرده 
اســت. از آن زمان خانم مریم میرزاخانی را می شناختم. در سال 2006، سه ماه در مرکز 
مطالعات عالی علمی فرانســه )آی. اچ. ای. اس.( بودم و ریاضی دانان سرشناسی را مالقات 
کردم، از جمله چندین برنده جایره فیلدز را. آن ها چندبار با تحســین و تعجب در مورد 
مریم میرزاخانی صحبت کردند که هر مسئله ای را که استاد راهنمایش کورتیس مك مولن 
به وی پیشنهاد می کرده، در زمان کوتاهی حل می نموده و می گفته مسئله ساده ای است. 
بعدها شــنیدم که خانم میرزاخانی برای جایزه فیلدز 2010 نیز مطرح بوده اند، ولی چون 
هنوز هفت سال تا چهل سالگی )مرز دریافت جایزه فیلدز( فرصت داشتند، در سال 2014 
به دریافت این جایزه نایل شــدند. آن زمان کسی نمی دانست که چهل سالگی مرز غروب 

این ستاره تابناک خواهد بود.

رحیم زارع نهندي
دانشگاه تهران



57 ویژه نامة زنده یاد مریم میرزاخاني/ پاییز 1396

استعداد فوق العاده مریم 
در زمینة ریاضیات گسسته

سعید اكبری
دانشگاه صنعتی شریف

زمانی که مریم به عنوان یكی از اعضای تیم المپیاد 
ریاضی در اردوی آمادگی تیم به سر می برد، من یكی از 
کسانی بودم که برای اعضای تیم اصلی المپیاد ریاضی، 
مســائل مختلف حل می کردم. اکثر مسائلی که مطرح 
می کردم، طعمی از ریاضیات گسسته داشتند. معموالً 
مســئله ای را عنوان می کردم و ســپس زمانی را برای 
فكر کردن روی آن اختصاص می دادم تا دانش آموزان، 
ایده های خود را سر کالس بازگو نمایند. وقتی مسئله 
طرح شده در باب ریاضیات گسسته بود، در اکثر مواقع، 
مریم ایده هــای جالب خود را که معموالً به حل کامل 
مســئله منجر می شد، بیان می کرد. مریم در ریاضیات 
گسسته، استعدادی وصف ناشدنی داشت. بسیار خالقانه 
فكر می کرد و در کم ترین زمان، کوتاه ترین و زیباترین 
روش حل را پیدا می کرد. به نظر می رسید درگوشه ای از 
ذهن زیبایش، تمام ابزار و ادوات الزم ریاضیات گسسته، 
به صورت طبقه بندی شــده و منظم، چیده شده است 
و در موقع لزوم، بســته به نوع مســئله، آن  ها را به کار 
می گیرد و کار مســئله را تمام می  کند. درســت مثل 
کشــورهایی که بهترین و پیشرفته ترین فن آوری ها را 
دارند، مریم متدهای ترکیبیاتی زیادی را در ذهن خود 
جای داده بود و به بهترین شكل ممكن، آن ها را به کار 

می گرفت.
بگذارید خاطره ای را برایتان نقل کنم. قبل از بیان 

خاطره، الزم است به چند تعریف اشاره کنم. 
1. گراف را مســطح گویند، هرگاه بتوان آن را در 
صفحه طوری رســم کرد که یال هــا به جز در رأس ها، 

یكدیگر را قطع نكنند. 
 ،G 2. منظور از یك رنگ آمیزی سره رأسی از گراف
رنگ کردن رأس های G است، به طوری که هر دو رأس 

مجاور، رنگ های متفاوت داشته باشند. 

اردوش، رابین و تیلور در سال 1979 حدس زدند 
که گراف مســطحی وجود دارد، به طوری که می توان 
به رأس هایش، لیست هایی شــامل 4 رنگ نسبت داد 
)لیســت ها لزوماً یكسان نیســتند( به طوری که هیچ 
رنگ آمیزی ســره از رئوس G وجود نداشــته باشد که 
هر رأس، رنگش را از لیســتش اختیار کند. 24 ســال 
این مسئله حل نشده باقی مانده بود تا این که ُویت در 
سال 1993، گرافی مسطح و 243 رأسی مثال زد و به 
رأس هایش، لیست های 4 تایی از رنگ ها نسبت داد، به 
طوری که رنگ آمیزی سره رأسی نداشت که هر رأس 

رنگ خود را از لیستش اختیار کند. 
زمانی که من برای تیم المپیاد ریاضی مسئله حل 
می کردم، این مقاله را دیدم و به نظرم جالب آمد و آن را 
مطالعه کردم. اثباتی نسبتاً طوالنی و پیچیده داشت که 
شامل حالت بندی های متعدد بود. چون صورت مسئله 
برایم جالب بود، تصمیم گرفتم مسئله را به عنوان یك 
تمرین جایزه دار، به اعضای تیم المپیاد ریاضی پیشنهاد 

کنم. 
با خود فكر کردم که به تاریخچه مســئله اشاره ای 
نكنم تا اعضای تیم، جرأت الزم را برای فكر کردن روی 
مسئله پیدا کنند. این بود که در جلسه ای، صورت مسئله 
را به عنــوان یك تمرین تحویلی برای هفته آینده روی 
تخته نوشتم و برای آن، جایزه 10 دالری تعیین کردم. 
اگر جایزة بیشــتری مثاًل 50 دالر می گذاشتم، حدس 
می زدم ممكن اســت آن ها فكر کنند مسئله حل نشده 
اســت و وقت زیادی را برای حل آن صرف نكنند. بعد 
از چند روز دیدم مریم در راهروی دانشكده دنبال من 
می گردد و یك ورق در دست دارد. پس از احوال پرسی 
با یكدیگر، به من گفت که مســئله را حل کرده است 
و گراف مســطحی با کمتر از 70 رأس یافته است که 

مریم اززبان مریم

عالقه اصلی من، فهمیدن 
ساختارهایی است كه 

می توانیم روی یک 
سطح رسم كنیم و از 

پرسپکتیوهای گوناگون، 
می توانیم تجسمشان 

كنیم. یا یک سطح داریم 
و روی آن چند ساختار 
هندسی طراحی شده و 
یا بعضی مسائل كه فقط 

فهم فضای این اَشکال، به 
حل آن ها منجر می شود. 
یک مثال معروف هست 
كه شما یک میز بیلیارد 
دارید و از یک نقطه به 

توپ ضربه می زنید و توپ، 
به لبه ها برخورد می كند 
و به مسیرش تا ابد ادامه 

می دهد. می خواهیم بدانیم 
تحت چه شرایطی از 

نظر شکل و زاویه، مسیر 
حركت، همه سطح میز 

بیلیارد را می پوشاند؟ 
آیا می توان مسیر بسته 

بیلیارد را پیدا كرد؟  



زندگي
 روي دور تند!
علی محمد نظری

دانشگاه اراك

زندگی ات روی دور تند بود نابغه
تند تند بزرگ شدی

تند تند جایزه گرفتی 
تند تند از لیسانس شریف
پریدی به دکتری هاروارد

تند تند شدی استاد استانفورد
تند تند فیلدز گرفتی

تند تند سرطان گرفتی
تند تند رفتی

چرا اینقدر عجله داشتی 
زندگی تو روی دور تند

و حاال ما که به گرد پایت نرسیدیم
تند تند اشك می ریزیم

 در بدرقه 
آخرین سفرت
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خاصیت های مذکور را دارد. در آن لحظه مشغله داشتم 
و فرصت چك کردن درســتی اثبات برایم نبود. چون 
ســاختار مریم در یك صفحه بیان شده بود و در مورد 
حدســی از اردوش بود که در طول 24 سال، کسی به 
آن پاســخ نداده بود، پیش خود احتمال دادم که اثبات 
صحیح نیست. به مریم گفتم به زودی اثبات را بررسی 
خواهم کرد. غروب آن روز که به خانه بازگشــتم، برای 
خود یك فنجان چای ریختم و ورق مریم را برداشــتم 
تا اثبات را مطالعه کنم. در حالی که چای می نوشــیدم، 
اثبات مریم را خواندم و بعد از دقایقی متوجه شدم که 
این دانش آموز باهوش، حدس 24 ساله اردوش، رابین 
و تیلور را در عرض کمتر از یك هفته، به  درســتی حل 
کرده اســت و همان جا به نبوغ وافر مریم در ریاضیات 
گسسته ایمان آوردم و به وجود او افتخار کردم. اثباتش 
شــگفت انگیز بود. در عین زیبایی و کوتاهی، به راحتی 
قابــل دنبال کردن بود. برایم مثل روز روشــن بود که 
این اثبات، مربوط به یك دانش آموز عادی نیســت. در 
آن زمــان موبایلی در کار نبود کــه با او تماس بگیرم. 
فردای آن روز دنبالش گشــتم تا پیدایش کنم. هر دو 
وقتی همدیگر را دیدیم خیلی خوشحال بودیم. راه حل 
زیبایش را بهش تبریك گفتــم و خیلی از آن تعریف 
کردم. مشــتاقانه 10 دالر به مریــم تقدیم کردم و آن 

لحظه، برایم بیاد ماندنی است. 
در برخی از مقاله هایی که مریم به خاطر آن مدال 
فیلدز گرفت )مدالی که همــان جایزه نوبل ریاضیات 
اســت(، ردپای ریاضیــات گسســته را در ریاضیات 
پیوســته ای که در تحقیقات مریم به کار برده شــده 
می توانید مشاهده کنید. مریم واقعاً در زمینه ریاضیات 

گسسته، درجة یك و بی همتا بود.
مریم معموالً لبخندی بر لب داشــت و هر کسی با 
دیدنش انرژی می گرفت. ساختار گراف مریم به قدری 
زیبــا بود که هم اکنون مقاله اش تعــداد زیادی ارجاع 
خورده اســت و مثالــش در کتاب های متعددی ظاهر 
شده است. در بسیاری از مقاله هایی که صحبت از عدد 
رنگی لیستی گراف های مسطح اســت، نامی از مریم 
میرزاخانی برده شــده است. این مثال در کتاب نظریة 
گراف کالسیك داگالس وست، به عنوان یك تمرین با 

راهنمایی آمده است. 
اردوش، رابین و تیلور در سال 1979 حدس زدند 
که اگر به رئوس یك گراف مسطح لیست های رنگی 5 
تایی دلخواه نسبت دهید، آنگاه رنگ آمیزی سره رأسی 
وجــود دارد که هر رأس رنگش را از لیســتش اختیار 

می کند. این حدس توسط توماســن به اثبات رسیده 
است. 

پس از چــاپ مقالــه مریم در »بولتن مؤسســه 
کاربردهای ترکیبیاتی «  که در آمریكا در سال 1996 
به چاپ رســید اتفاق جالبی افتاد. روزی مریم را دیدم 
که بسته ای در دست داشت. به من گفت نامه ای دریافت 
کرده که از وی خواسته اند یك طرح پژوهشی در زمینه 
عدد رنگی لیستی گراف ها را داوری کند. جریان این بود 
که استادی در آمریكا، پژوهانه ای  از »بنیاد ملی علوم« 
)اهداکننده گرنت های پژوهشی در آمریكا( تقاضا کرده 
بــود و این بنیاد، مریم را به عنــوان داور طرح پژوهش 
انتخاب کرده بود. به نظر می رســد با توجه به کیفیت 
مقاله مریم، بنیاد ملی علوم تشخیص نداده بود که مریم 

دانشجوی کارشناسی است نه یك استاد دانشگاه!
روحش شاد و یادش گرامی باد!
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این شرح بي نهایت!
مریم گویا
دبیر بازنشسته ریاضی ناحیه دو تهران

این شرح بی نهایت كز زلف یار گفتند 
حرفی ست از هزاران، كاندر عبارت آمد

ســال ها از زمانی که مریم میرزاخانی )ستاره ای 
که بدرخشید و ماه مجلس شد( و رویا بهشتی )عزیز 
افتخارآفرین( و هفت تن نخبه ای که یك سهل انگاری 
و یا چه می دانم یك تصادف! جان عزیزشان را گرفت 
و ایران را از برکت وجود پربارشان، محروم کرد و خدا 
حفظ کند جوانان نخبه را و برایمان نگهشــان دارد. 
ولی در ســال های اخیر، کمتر شــاهد افتخارآفرینی 
المپیادی ها در صحنه جهانی هستیم و یا شاید هستند 
و نیــاز چندانی بــه معرفی آن ها به مردم احســاس 
نمی شود! اما به نظر می رســد که دوران شكوفایی و 
درخشش جوانان عزیز کشورمان، کمی در محاق قرار 
گرفته که شرح ماجرا، مجالی دیگر می طلبد )البته اگر 
این پیش فرض درست باشد(، حال بماند تا وقت دگر!
صد هزاران گل شكفت و بانگ مرغی برنخاست  

عندلیبان را چه پیش آمد، َهزاران را چه شد؟  
به هر حال در عالم ریاضی، به ندرت کسانی چون 
پروفسور مریم میرزاخانی پا به عرصة وجود گذاشته اند. 

واقعاً باید گفت که: 
صبر بسیار بباید پدر پیرفلک را   

تا دگر، در گیتی چو تو فرزند بزاید  
مریم میرزاخانی و دیگر عزیزانی که افتخار ُملك 
و ملت هســتند، تنها با آمــوزش و یادگیری و تالش 
موفق نشــدند. عالوه بر همة این  ویژگی ها، یك توان 
درونی، نبوغ، هوشــیارِی ژرف و خودآگاهی عمیق در 
درک و شناخت استعدادها در این افراد وجود داشته 
و دارد کــه از دیگران متمایزشــان می کند و عنوان 
نخبه و نابغه و نظایر آن برازندة وجودشان می گردد و 
می توانند چنان تأثیر عمیقی در علوم مختلف و حتی 
جامعة انسانی بگذارند. در حقیقت، با وجود درخشیدن 

بسیاری از توانمندان ایرانی در صحنه های علمی و مفید 
و مؤثر بودنشان در جامعه و مورد وثوق و محبت مردم 
بودن، به دلیل نداشتن ویژگی های برشمرده، نمی توان 
نابغه یا نخبه نامیدشــان و این، به هیچ وجه از ارزش و 
مقام علمی و انسانی این عزیزان که خداوند روز به روز 

تعدادشان را زیاد کند و حافظشان باشد، نمی کاهد.
نوابغ و نخبگان در هر زمان و هر جامعه ای، استثناء 
هســتند و هراز گاهی، لطف خداوندی به خانواده ای یا 
کشــوری، نابغه ای اهدا می کند تا برای به جای آوردن 
شكر نعمتش، مسئولیت خطیِر داشتن چنین فرزندی 
را بپذیرند و در رشد و بالندگیش تالش کنند. به همین 
دلیل، هر کسی نمی تواند ستاره شود، زیرا عالوه بر آن 
خمیر مایه درونی، واقعاً باید عاشق و شیفته و تالش گر 
هم باشــد تا پرده ها را یكی پــس از دیگری کنار بزند، 
حجاب ها را بردارد، رازها را برمال کند، رمزها را بگشاید 
و واقعیت ها را دریابد تا به مغز مسائل پی ببرد و حقیقت 

را دریابد. به قول خواجه شیراز:
به كـوی عشـق منـه بـی دلیِل راه، قدم 
كه من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد

مریم میرزاخانی، از چنین ویژگی هایی برخوردار بود. 
وجودش چشمه ای بود که از درون می جوشید و نیازی 
به پر کردن چشــمه با آب دستی نبود. او به حق یك 
نابغه بود، یك انسان شریف که با نبوغ مثال زدنیش، به 
راز و رمزهای بسیاری دست یافته بود. او هدیه گرانقدر 
خــدا در وحله اول به پدر و مادر و خانواده اش و بعد به 
ملت بزرگ ایران و جامعة جهانی بود. مریم میرزاخانی، 
زندگی پرباری داشــت، اگرچه کوتــاه از نظر طول، اما 
بسیار عمیق از نظر کیفیت، و زندگی یك روز او، شاید با 
ده ها سال زندگی یك انسان عادی برابری می کرد. او از 
هر لحظة زندگی استفادة بهینه نمود و توانست کاری را 
که ده ها نفر در طول چندین و چند سال نتوانسته بودند 
انجــام دهند، یك تنه در مدت زمان کوتاهی به نتیجه 

رساند و در واقع، راه صد ساله را یك شبه طی کرد!

این شرح بي نهایت!
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مریم میرزاخانی عزیــز، به زندگی و مرگ، معنای 
جدیدی بخشید. او نشان داد که می توان کوتاه زیست، 
اما از هر لحظه زندگی برای بهتر بودن و بهتر شــدن، 
برای کشف و شهود، برای دنیا و بشریت استفاده کرد و 
امروز را به فردا و فردا را به فرداها نسپرد. مریم از زمانی 
که خود را شــناخت، تا پایان عمر کوتاه و پربرکتش، 
لحظه ای را به بطالت نگذراند و نیاسود تا از وجود پرمهر 

و نبوغ بی مانندش، همگان را بهره مند کند. 
مــن نمی دانم در آخرین لحظه های حیات، در چه 
حال و چه فكری بوده، اما حسی درونی اجازه می دهد 
مطمئن باشم که تا زمانی که دعوت حق را لبیك گفت 
و جان به جان آفرین تسلیم کرد، در مغزش سؤال های 
زیاد و شاید راه حل های زیادی در حال شكل گیری بوده 
و سعی می کرده تا نتیجه آن تالش ها را، به اطرافیانش 
بفهماند! شــاید هم آنچــه را که باید انجــام می داد و 
تكلیفش بود، به درستی و نیكویی به اتمام رسانده بود و 

دیگر تكلیفی احساس نمی کرد! به هر حال؛ 
او رفت و در پـی او اشک حسـرتی 

از دیدگان عشق به تلخی چکید و رفت
او رفت و با رفتنش به مردم نشــان داد چگونه باید 
زندگــی کنند و چگونه برای رســیدن به هدف تالش 

نمایند.
مریم در زندگی پربارش، کارهای بزرگی کرد و ِدین 

خود را به علم و عالِم و عالَم، ادا نمود و در مرگ نیز. 

با پر کشــیدنش- بخوانیــد جاودانگی اش- مریم، 
روزنه ای جهت بهبود اوضاع ایجاد شــده که در همین 
مدت اندک، می رود که به راهی روشــن و امیدبخش 
بدل شــود. مرگ مریم به ما نشــان داد که »غصه ها و 
دلتنگی ها را کنار بگذاریم، چون تنها به خودمان زیان 
می رســاند و باعث عقب ماندگی می شود. پیشرفت در 
همــه جا بی وقفه ادامه دارد و الزم اســت ما هم با آن 
همراه باشیم. وای بر کســانی که از ترس نگرانی های 
احتمالی آینده، در کنار راه بنشینند و برای گذشته ای 
گریه کنند که هرگز بهتر از حال حاضر نبوده است1«. 

زندگی دکتر مریم میرزاخانی، می تواند الهام بخش 
هر جوانی باشد که آرزوی رسیدن به قله های رفیع علم 
و دانــش را دارد. به همین جهــت، بازخوانی و تحلیل 
زندگی بامعنا و زیبا و پربار و اثرگذار مریم عزیز، می تواند 
منجر به رفع مشكالت بسیاری در زمینه آموزش شود. 
برای ایــن بانوی فرهیخته، این دانشــمند نام آور 
یگانه عصر و نســل حاضر، آرامش ابدی آرزومندم و از 
خدای بزرگ می خواهم به پدر و مادر و خواهر و برادران 
گرامی و بزرگوارش و جامعة ریاضی ایران و ملت شریف 
و بزرگوارمان که نشــان دادند قدر و منزلت انسان های 
بزرگ را می دانند و قدرشناس بزرگانشان هستند، صبر 

و شكیبایی و عزت و بزرگی عطا فرماید. 

پی نوشت                  1. ژوزه ساراماگو در کتاب دخمه.

نظام الدین مهدوي امیري مشتاق یادگیري

دانشگاه صنعتي شریف

آشنایي ام با مریم، از زماني که دانش آموز المپیادي بود، آغاز مي شود. در آن دوره، من عضو کمیته 
علمي المپیاد دانش آموزي کامپیوتر بودم و در اردویي از المپیادي ها با وي آشنا شدم. چه باوقار و افتاده 

بود!
در دوره کارشناسي در دانشگاه صنعتي شریف، روزي به اتاقم آمد و از من خواست که درس آنالیز 
عددي 1 را ارائه کنم و گفت که او و المپیادي هاي دیگر در دانشكده، مي خواهند این درس را بگذرانند و 
اگر من آن را ارائه دهم، آن ها درس را بر مي دارند وگرنه درس دیگري را انتخاب مي کنند. در آن درس، 
وي به همراه رویا بهشتي، امیر جعفري و چند المپیادي، دیگر ثبت نام کردند و درس پرباري شد. مریم 
در انتخاب دروس دقت زیادي داشت و مي خواست همه زمینه هاي ریاضي را به خوبي بیاموزد. به نظر، 
این خصوصیت بارز وي یكي از دالیل موفقیت او در به کارگیري ابزارهاي گوناگون براي ارائه اثبات هاي 
جدید بود و از مشخصه هاي بارز براي دریافت جایزه فیلدز شد. او در آغازِ کار، مشتاق یادگیري بود و 
خود را در زمینه هاي خاصي در ریاضي محدود نكرد و البته این، پیش نیازي براي دانشــمندي است. 

یادش گرامي و خاطره اش پر رهرو باد. 
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امیر جعفري
دانشگاه صنعتی شریف

مریم در 13 اردیبهشــت 1356 در تهران در یك خانواده فرهنگي متولد شــد. خانواده او به 
تربیت درست فرزندان خود اهمیت ویژه اي مي دادند. او در مصاحبه اي مي گوید که براي خانواده او 
آزاداندیشي و رضایت از کارِ فرزندانشان از کسب شهرت و موفقیت آن ها مهم تر بود و این رویكرد 
در روحیه مریم نیز جاي گرفته بود، چرا که او ارزش چنداني به شــهرت و خودنمائي نمي داد. با 
وجودي که بسیار متواضع بود، ولي همیشه مي دانست از زندگي چه مي خواهد و نظر دیگران، تأثیر 

چنداني در تصمیم گیري هاي او نداشت. 
در ریاضیات، مسائلي که انتخاب مي کرد و روشي که براي حل آن ها برمي گزید، آني نبود که 
دیگران انتخاب مي کردند. او از انتخاب راه هاي ســخت و صعب العبور، ابائي نداشت و کنجكاوي 

سیري ناپذیرش، راهنماي او براي انتخاب مسائل بود. 
تفاوتي نمي کرد که از کدام شــاخه از ریاضیات باید اســتفاده کند: جبر، هندسه، توپولوژي، 
ترکیبیات و حتي فیزیك. او مي دانست که خواستن توانستن است. پشتكار او در ریاضیات، مثال زدني 
بود. از او شنیدم که مي گفت که چند ماه است که هر روز ساعت ها روي یك مسئله فكر مي کند و 
حتي قدمي نیز پیش نبرده است، ولي با این حال بدون سرخوردگي، روز بعد نیز سر ساعت در دفتر 

خود حاضر بود و روي مسئله کار مي کرد.
این برنامه ریزي دقیق در تمامي زندگي او، چه کاري و چه غیِرکاري مشهود بود. او مادري دلسوز، 
همسري مهربان و فرزندي نمونه بود. وقتي نام او را در »کنگره بین المللي ریاضي دانان1« 2014 به 
زبان مي راندند، او تمام توجه خود را به دخترش آناهیتا معطوف کرده بود، گویي که کوچك ترین 

هیجاني از بردن جایزه اي که در تمام تاریخ 80 ساله آن، او تنها زِن برنده آن بود، نداشت. 
دســتاوردهاي ریاضي مریم، بیشــتر به خواص رویه هاي دو بعدي و ساختارهاي هندسي اي 
که مي توان روي آن ها گذاشــت مربوط بود. ولي همین موضوِع به ظاهر خاص، او را به وادي هاي 
دیگر ریاضیات از قبیل سیستم هاي دینامیكي، نظریه ارگودیك هندسه هم تافته و نظریه تایشمولر 
رهنمون کرد. در هر کدام از این شاخه ها، جا پاي بزرگي از او بر جاي مانده که سال هاي سال، نام 
او را بر زبان ها جاري خواهد کرد. هر چند که وجود عزیز او در 24 تیر امسال از پیش ما رفت، ولي 
او زنده خواهد بود، چرا که ریاضیات او ابدي است و نام او همواره، افتخاري براي ما ایرانیان و تمام 

زنان دنیاست. 
اگر از من بپرسید بزرگ ترین قضیه اي که مریم ثابت کرد چه بود، بي تردید خواهم گفت: »این 
که زنان در راه علم و دانش، نه تنها ناتوان نیستند که چه بسا از بسیاري از مردان نیز تواناترند«. 
امیدوارم چراغي که او براي روشن کردن راه پیشرفت زنان کشور ما و تمامي دنیا روشن کرد، توسط 
زنان موفق دیگر، روشــن تر از پیش تا زندگاني هست بسوزد و شاهد شكفتن هزاران مریم از دل 

خاکي که او را از ما گرفت، باشیم.

پي نوشت
1. International Congress of Mathematicians: ICM

آرزوي شكفتن هزاران مریم
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یک ذهن زیبا،
 یک روح زیبا 

کسانی چون من که به تازگی چهل سالگی را پشت 
سر گذشته اند، به خوبی می دانند که هنوز زمان زیادی را 

سپری نكرده اند و راهی طوالنی پیش رو دارند ...
در کمال ناباوری همه ما، هفته گذشته مریم از میان 
ما پر کشید و رفت. انگار که جسم کوچك او دیگر تاب 
و توان تحمل آن روح بزرگ و آن ذهن زیبا را نداشت. او 
رفت؛ آن هم در ماه های آغازین چهلمین بهار زندگی و 
وقتی هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن و حرف های 

زیادی برای گفتن داشت.
مریــم میرزاخانی برای من و هم ســن و ســاالنم، 
نابغه ریاضــی ایران و جهان، تنها برنده ایرانی و در واقع 
تنهــا زِن برنده و دارنده مــدال فیلدز یا به همان تعبیر 
رایج و نادقیِق نوبــل ریاضیات؛ عضو آکادمی ملی علوم 
آمریكا، مدرس دانشگاه های هاروارد و پرینستون و استاد 
دانشــگاه استانفورد آمریكا و جزو 10 ذهن برتر و جوان 
آمریكای شــمالی در سالیان اخیر نبود. برای هم نسالن 
و هم دوره ای های من در مدرســه تیزهوشان و مدارس 
سمپاد )سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان(، و 
به تعبیر آن زمان در اردوی المپیاد، و نهایتاً در دانشكده 
علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف؛ »مریم، مریم بود«. 
البته راستش و بلكه از همان سال دوم دبیرستان و قبل 
از راه یابی او به دوره المپیاد در سال سوم و برای اولین بار؛ 
در واقــع، مریم، حتی مریم هم نبود؛ بلكه »م.م.« )میم، 
میم( بود! شاید اولین بار این اسم گذاری را از بهنام )بهنام 
آنالویی( یا مازیار )رامین راد( شنیده بودم؛ همان سال ها، 
زمانی که ما سال سوم دبیرستان بودیم و مریم، سال دوم؛ 
وقتی که بچه ها از کارســوق )کارگاه، ُورک شاپ یا حاال 
هرچی( به مدرسه برگشته بودند. االن به درستی به خاطر 
ندارم، ولی آنچه مطمئن هســتم همین است که در آن 
ســال ها، در اولین برخورد و حضور بچه های فرزانگان و 
عالمه حلّی در کنار هم، برای ما که سال باالیی های مریم 

بودیم، مریم دیگر حتی مریم هم نبود و تبدیل شــده 
بود به میم میم! یك اسم خاص، مخفف و منحصر به فرد! 
مریِم دیگری نداشتیم. حتی وقتی دوقلوهای جدا نشدنِی 
آن زمان یعنی مریم و رویا )بهشتی( که مثل همیشه با 
هم بودند و بــه اردوی المپیاد راه پیدا کردند، باز هم با 
یك نگاه ســریع به قد و قواره این دو؛ می شــد مریم را 
شــناخت! برای ما، شاید آن  دو، بیشتر هم مدرسه ای و 
دوره پایینی های تیزهوشانمان، بودند تا نخستین زنان 
و دختران افتخارآفریــن ایرانی در المپیادهای جهانی! 
بــرای من و برای ما، همان گونه که در دانشــكده، لیال 
خاتمی، یك هم مدرسه ای و بعدتر هم یك سال باالیِی 
موقِر درســخوان در دانشكده ریاضی بود تا دختِر ارشِد 
رئیس جمهور وقت؛ مریم هم بیشــتر همان دختِر فِرز، 
آرام، متین، متواضع، سنگین و رنگین، با شیطنت های 
کوچكش در دوره آموزشی المپیاد، با آن مانتوهای گشاد 
و بلنــد و یك مقنعه بود؛ تا دارنــده عنوان های فراوان 
بین المللی و جهانِی دست نیافتنی! البته مریم این دختر 
خانواده متدین و خّیِر مهندس احمد میرزاخانی؛ همیشه 

همین طور بود و در ذهن ها در اولین برخورد، ماندگار. 
دقیقاً به یاد دارم که سال دوم تحصیل در دانشكده 
ریاضی شریف، ترم سوم، هم معادالت داشتم، هم نظریه 
اعداد و هــم جبر 1. نظریه اعداد رو با 0/1 نمره ارفاق، 
20 شدم. حتی معادالت دیفرانسیل را هم بدون ارفاق، 
نمره کامل گرفتم. اما اســتاد درس جبر 1، آقای دکتر 
امیر دانشگر )ریاست کنونی دانشكده ریاضی شریف( بود 
و از بد حادثه، با همراهی خیل عظیم بچه های المپیادِی 
ســال پایینی )74 ای ها( بودیم که انگاری همیشــه؛ 
برای همه چی عجله داشتند، حتی برای ُمردن و تنها 
گذاشتن و ترک کردن ما ها! تا جایی که من یادمه، غیر 
از ما هفتاد و ســه ای ها؛ همه هفتاد و چهاری ها، همه و 
همه سر کالس بودند؛ یعنی مرحوم رضا صادقی، کیوان 

احمد مرشدیان
عضو هیئت امنای انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف



خيلي دور
خيلي نزديك!

سهیال غالم آزاد
پژوهشگاه مطالعات آموزش وپروش

سال 1374 بود که با موفقیت بي نظیرش در المپیاد 
ریاضي، براي بار اول با نام مریم میرزاخانی آشنا شدم. 
بعــد از آن، او را به دفعات در طبقه هم کف دانشــكده 
علوم ریاضي دانشگاه صنعتي شریف مي دیدم که اغلب با 
کتابي در دست، مشتاق و بي ریا مشغول گفت و شنود 
با هم کالسان خود بود. سال ها گذشت و موفقیت هاي 
بزرگ او یكي پس از دیگري احســاس شور و شعف و 
افتخار را بیشتر و بیشتر در دل همه ایجاد  کرد تا سال 
1393 کــه این موفقیت ها را با دریافت مدال فیلدز، به 

اوج رساند. 
بار دیگر نام مریم میرزاخاني ورد زبان ها شده است، 

ولي این بار با اندوه و آه.
در غم فقــدان پروفســور مریــم میرزاخاني، هر 
کس از خاطرات مشــترکي که با ایشان داشت سخن 
مي گوید. وجه مشــترکي که از سخنان همه درگوشم 
نشست، خطاب ساده او با نام »مریم« بود. انگار اساتید 
پیش کسوت، از دختر عزیزشان و بقیه از خواهر یا دوست 
صمیمي و عزیز خود صحبت مي کردند. عزیزي که مایه 
غرور و افتخار همگان است و در عین حال، شخصیتي 
محجوب و بسیار دوســت داشتني که با پرکشیدنش، 

داغي عمیق بر دل ها نشست. 
امروز وقتــي در جمع اندیشــمندان، نــام او را 
همتاي بزرگان ریاضی ایران و جهان و حتی ابن سینا 
و ابوریحان بیروني مي شــنوم، یــاد کتاب دکتر علی 
شریعتی در خاطرم نقش مي بندد. »علی حقیقتی بر 
گونه اساطیر«. انگار برای من نیز مریم، حقیقتی شد بر 

گونه اساطیر ریاضی؛ خیلي دور، خیلي نزدیك!
روحش شاد و یادش ماندگار باد.!
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)مالحی(، کیا )دلیلی(، هادی )جرئتی(، رویا )بهشتی( 
و طبعاً مریم )میرزاخانی(! خالصه این که هر چقدر که 
آن ترم درس خواندیم و حتی برای اولین بار در بیرون 
دانشگاه هم برای درس خواندن به کتابخانه رفتیم، ولی 
آخرش هم با ترکیبی که کالس داشت، بیشتر از %75 
نمره کل را به دست نیاوردم و با نمره درخشاِن 13، ترم 
را به پایان رســاندم! به هر حــال، این هم جزو معایب 
آشنایی و سال باالیِی مریم این ها بودن محسوب می شد 
و از آنجایــی که این گروه، جلو جلــو درس ها را با ما 
که سال باالتری بودیم برمی داشتند، چاره ای جز تحمل 
کردن یا درس هم زمان برنداشــتن با مریم این ها نبود! 
مریم بود دیگر؛ با مدال های رنگارنگ که نه؛ با مدال های 

تك رنگ و همیشه طالیی و کاریش نمی شد کرد! 
عالوه بر مرتبه بلند علمی و افتخاراِت فراوان؛ این 
ســكوت، آرامش، حجب و حیا و بی ســر و صدا بودِن 
مریــم، دوری از تبلیغات و حاشــیه ها )آن طور که در 
همان زمان شــنیدم، مریم قصد نداشت که به دلیل 
کسالت یا هر چه، حتی برای دریافت نشان فیلدز راهِی 
سفر شود؛ همان گونه که از دست رئیس جمهور ایاالت 
متحده هم نشــانی دریافت نكرد!(، و از همه مهم تر، 
شاید این تواضِع فراوان و فروتنی بسیاِر مریم بود که او 
را از بقیه متمایز می کرد؛ نه مدال ها و عنوان ها و نمره 
کامل المپیاد جهانی ریاضی و یا حل مسئله حل نشده 
ترکیبات در دوران تحصیل در دبیرســتان و یا حتی 
تنهــا برنده زن مدال فیلدز بودن در جهان. او حتی تا 
آنجا که اطالع دارم، پس از دریافت نشــان فیلدز هم 
با توجه به روحیات خود، هیچ گاه به ایران سفر نكرد. 
هرچند که شاید وضعیت جسمانی این سال های اخیر 

وی نیز مزید بر علت بوده باشد.
امیدوارم همه عزیزانی چون مریم که باعث سربلندی 
و ســرافرازی خانواده و مملكت خود و موجب پیشرفت 
علم و دانش در این دهكده جهانی هستند، همیشه سالم، 
سربلند و زنده باشــند و بر خالف رضا صادقی و مریم 
میرزاخانی عزیز، عمری دراز داشته باشند. این آرزوی من 
است؛ نه فقط برای دختِر خودم صبا و دوستش بهار که 
از همین سن و سال کم، عكس مریم را به دیوار اتاقش 
آویخته است؛ این آرزوی من است برای آناهیتاِی کوچِك 

مریم عزیز و برای همه دختران سرزمینم. 
روحش شاد!

از شماردو چشم یک تن كم
وز شمار خرد هزاران بیش
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مریم اسطوره نشود،

 او الگو باشد!

اشاره
روز جمعه، 19 مرداد 1396، مراســم یادبودی به دعوت خانواده مریم میرزاخانی و با حضورشان، در 
محل مجتمع نیكوکاری رعد، برگزار شــد. بســیاری از مقامات علمی، فرهنگی و سیاسی، در این مراسم 
حضور داشــتند. ترکیب جمعیتی افراد بیشــماری که در این مراسم شرکت کرده بودند، نشان از روحیه 
قدرشناســی ایرانیان از مفاخر خویش داشت. در این مراســم، خانم دکتر مریم رسولیان، روان پزشك و 
همكار مجتمع رعد، راجع به دو ویژگی عمده زنده یاد مریم میرزاخانی؛ اســتعداد و تواضع، صحبت کرد. 
آقای جعفر نیوشــا، معلم هندســه مریم و خانم خیریه بیگم حائري زاده، مدیِروقت دبیرستان فرزانگان، 
دکتر روزبه تویســرکاني، یكي از هم ســفرهاي اردوي اهواز که حادثه تلخ واژگونی اتوبوس و پرپر شدن 
هفت نخبه ریاضی را رقم زد، استاد مهدي جعفري از انجمن نهج البالغه و دکتر سیدعباداهلل محمودیان، 
اســتاد دانشكده ریاضي دانشگاه صنعتي شریف، صحبت های کوتاهی ایراد کردند و هر یك، به وجهی از 
ویژگی های شــخصیتی و علمی وی پرداختند. آخرین سخنران، مهندس احمد میرزاخاني، پدر مریم بود 
که صحبت هایش، آب گوارایی به روی آتش دل دیگران بود! صحبت هایی که نشــان می داد خانواده، چه 

نقش بی بدیلی در پرورش انسان ها دارد. در این مختصر، تنها به بخشی از سخنان وی اشاره می شود. 

بخشی از سخنان مهندس احمد میرزاخانی در مراسم بزرگداشت مریم

بخشــی از ســخنان مهنــدس احمد 
میرزاخانی در مراسم بزرگداشت مریم

مهنــدس احمــد میرزاخانی،ســخنان خود را 
با خواندن آیاتی از ســوره تكویر شــروع کرد.وی با 
اشاره به تفسیر آیت اهلل طالقاني از سوره تكویر، بیان 
نمود که آیه »بِاَِي َذنب ُقِتلَت«،منظور هر اســتعداد 
زنده به گورشــده اي است که در آن زمان، سر بلند 
مي کند و مي پرســد که »به کدامین گناه، در خاک 
خفته است«. من به ضرس قاطع اعالم مي کنم که 
از مریم، هزاران نفر بهتر و برتر وجود داشته و دارد، 

بوده و هست و خواهد بود. باید آنها را پیدا کنیم.

مریــم بزرگ بود و درباره اش صحبت شــد، اما 
نباید اســطوره شود، او الگو باشد. غلو خوب نیست، 
غلو به نوعي تریاک اســت.غلو باعث می شود انسان، 
مسیر خودش را فراموش کند. زماني که مریم جایزه 

پري حاجي خاني
مدیر داخلي مجله رشد آموزش ریاضي
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اسمعیل بابلیان

دانشگاه خوارزمي

ضایعه فقدان خورشــید ریاضي، پروفســور مریم 
میرزاخاني را به جامعه ریاضــي ایران و جهان و کلیه 
دوست داران علم و دانش تسلیت مي گویم و انتظار دارم 
دانش آموزان دختر ایراني، از او الگو گرفته و با خودباوري 
و اعتماد به نفسي که مریم میرزاخاني به آن ها داد، در 

راه کسب دانش و فتح قله هاي پژوهش، اقدام کنند.
با مریم میرزاخاني در ســال تحصیلي 72- 71 و 
در دبیرستان فرزانگان آشنا شدم. در آن سال دخترم، 
مریم بابلیان، در سال آخر تجربي در همین دبیرستان 
تحصیل مي کرد. از من خواســته شد که درس »مباني 
کامپیوتر و انفورماتیك« رشــته ریاضــي را، که مؤلف 
کتاب آن بــودم، تدریس کنم. در این کالس بود که با 
مریم میرزاخاني و رویا بهشتي، دو دختر فرزانه، باهوش، 
خالق و سخت کوش آشنا شدم. راه حل هاي ناب، یكتا 
و خالق آن ها در حل مسائل به وسیله کامپیوتر، مرا به 
وجد مي آورد و این نوید را مي داد که دختران از نظر فكر 
و خالقیت، هم تراز پسران هستند. در آن سال ها من با 
المپیاد کامپیوتر همكاري داشتم، ولي اخبار شایستگي 

و افتخارآفریني مریم را هم مرتباً دریافت مي کردم. 
از ویژگي هــاي بارز مریم میرزاخانــي این بود که 
تک بعدي نبود و روي هر درس دانشــگاهي، به قدر 
کافي وقت گذاري مي کرد. بررسي کارهاي علمي او، که 
منجر به دریافت جایزه فیلدز شــد، نشان مي دهد که 
او از موضوع هاي متنوعــي در تحقیقاتش بهره گرفته 
اســت. او با دانشــي عمیق که از موضوع هاي مختلف 
داشت، توانست چندین مبحث را تلفیق کرده و به نتایج 

درخشان برسد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد!

خورشید ریاضي فیلدز را گرفت، ما خبردار نشدیم و از رادیو شنیدیم. 
براي او، فیلدز فقط یك جایزه بود. 

مریــم مي تواند یك الگو براي جوانان باشــد. او 
مي تواند یــك نمونه از هزاران مریمي باشــد که ما 
داریم. ساالنه پنج درصد کودکان که از هوش باالیي 
برخوردار هستند، متولد مي شوند، اما سرگذشت هاي 
متفاوتي پیدا مي کنند. مهندس میرزاخانی در ادامه 
ســخنانش، این پرسش را مطرح کرد که »اگر مریم 
در جایي با امكانات کم متولد مي شد، چه سرنوشتي 
داشت«؟ توصیه وی به همه این بود که »در خانواده 
فقط آرامش ایجاد کنید و مالک هاي پول کنار برود، 

خود بچه مي فهمد و مسیر را پیدا مي کند.«
وی تأکیــد نمود کــه در زمینه اســتعدادیابي، 
فقــط آنها را پیدا کنیم. باید بــه دنبال آنها بگردیم 
و پیدایشــان کنیم؛ کاری که مؤسســه رعد تالش 
در انجامش دارد.وی اســتیون هاوکینگ را مثال زد 
که 94 درصد معلول اســت، فقط با چشم مي بیند، 
صندلي اي ساخته اند که احساساتش را بیان مي کند. 
اســتیون هاوکینگ هاي زیادي هســتند، فقط باید 
شرایط مناسب برایشان ایجاد شود. این نكته ها را به 

خودمان یادآوري مي کنیم.
     مهنــدس میرزاخانــي در ادامــه بیان نمود 
که »حداقل ســه میلیون نفر معلول در ایران وجود 
دارد. غیر از مجموعه اي که تحت حمایت بهزیســتي 
هستند، موسســه رعد با وجود 34، 35 سال تالش، 
تنها توانسته 15 تا 20 هزار نفر را آموزش دهد، ولی 
هنوز تا رسیدن به نقطه ایده ال، خیلی فاصله داریم. 
همــه ما کلي کار داریم که بتوانیم انجام دهیم.مریم 
در این یك ماه آخر، خیلي درگیر بیماري بود. مریم 
این کارها را خیلي دوست داشت و در فكرش بود که 
در این راه تالش کند، اما بیماري خیلي ســریع او را 

از پا انداخت.   
میرزاخانــي به عنوان نكته آخر اشــاره کرد که 
اسطوره ســازي، ســبب مي شــود که افــراد، دور از 
دسترس باشند. دخترهابدانند که مي توانند »مریم« 
شــوند. او تالش کرد و کوشش کرد. همه بدانند این 
راه، قابل دسترســي و حصول است. این طور نباشد 

که غیرقابل دسترسي باشد. 
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ماني رضائي
دکتراي آموزش ریاضي

نوشتن  و شنیدن،  تیر 1396 گفتن  از شنبه 24ام 
تمام  بین  در  میرزاخانی  مریم  درباره  خواندن  و 
را  وی  که  کسانی  است.  شده  فراگیر  جامعه  اقشار 
او و کارهای علمی اش  به ویژگی های  می شناختند، 
و  ندیده اند  را  وی  که  بسیاری  اما  پرداختند. 
و  چرایی ها  درباره  گمانه زنی هایی  به  نمی شناسند، 
چگونگی هایی درباره او سرگرم شده اند. ای کاش به 
حرمت علمی پروفسور مریم میرزاخانی و به احترام 
از آن ها،  بسیاری  ایشان،  درخواست خانواده گرامی 
باقی بماند. این که چرا پروفسور  ناگفته و ناشنیده 
گرفت،  قرار  عموم  توجه  مورد  چنین  میرزاخانی 
بسیار  شمار  و  علمی  زندگی  سبك  به  می تواند 
زمانی  از  باشد.  مربوط  ایشان  دستاوردهای  زیاد 
المپیاد  تیم  طالیی  مدال آور  دختر  نخستین  که 
ریاضی شد و شاهد موفقیت های پی درپی او بودیم، 
پروفسور  انتخاب  پیش، خبر  زمانی که سه سال  تا 
منتشر  فیلدز  نشان  دریافت  برای  میرزاخانی  مریم 
درباره  غرورآفرین  و  خوش  خبر  از  پیش  اما  شد... 
ایرانی برنده فیلدز، خبر  تنها ریاضی دان زن و تنها 
دیگری در میان اطرافیان وی نیز پخش شده بود... 
باور  را  آن  صدق  نمی خواستیم  هیچ گاه  که  خبری 

کنیم، و دست بر دعا شدیم... 
موفقیت های  از  پس  میرزاخانی  مریم  که  زمانی 
پایانی  سال های  در  ریاضی  المپیاد  در  چشم گیرش 
همان  در  معلم  به عنوان  بود،  فرزانگان  دبیرستان 
این  بودم که  آن  و شاهد  تدریس می کردم  مدرسه 
چشمان  با  دبیرستانی  محجوب  ریزنقش  دختر 
نافذش چگونه الگوی علمی دختران دانش آموز قرار 
گرفته است. پشتكار و توانایی های وی زبان زد بود. 
میرزاخانی صبور و فروتن بود، لحنی آرام اما محكم 
داشت و در علم بی پروا و با سخاوت بود. شاید تنها 
با  و  کند  جلب  را  وی  نظر  می توانست  که  چیزی 
ذهنش درگیر آن شود، مسئله های ریاضی بود، آن 
هم مسئله های سخت و مبارزطلب! به قول خودش 
از زمانی که این عالقه را در خود کشف کرد، تمام 

تالش و انرژی خود را برای درک زیبایی های ریاضی 
صرف کرده است. میرزاخانی موفقیت های خود را با 
هیجان ویژه ای برای دیگران بازگو می کرد تا جایی 
می کرد.  زنده  نیز  دیگران  در  را  احساس  این  که 
شیفتگی  دلیل  مهم ترین  منحصربه فرد،  ویژگی  این 
دانش آموزان مدرسه به او و ریاضی بود. هیچ گاه، نه 
شنیدم و نه دیدم کسی در مقابل این همه هیجان 
طبیعی میرزاخانی، منقلب نشود و به وجد نیاید. وی 
برای موفقیت در حل مسئله های ریاضی خوش بین، 
برای آن ها  از صرف وقت  بود و  سرسخت و بی باک 
سال ها،  که  بود  الگویی  این  نمی گذاشت.  کم  هیچ 
دست مایه ای برای ایجاد تحرک در کالس های درس 

ریاضی شد. 
دانشگاه  در  را  میرزاخانی  تالش های  و  سخت کوشی 
و  نظری  فیزیك  تحقیقات  مرکز  و  شریف  صنعتی 
شاهد  نیز  بنیادی(  دانش های  )پژوهشگاه  ریاضیات 
بودیم. در آن سال ها، شكوفایی دانشمندی را می دیدیم 
که سریع و با شتاب، از همه سبقت گرفت و تنها در 
فرصتی کوتاه، خاطره ای شیرین از رشد و بالندگی وی 
برای ما باقی ماند. مریم میرزاخانی همانند همساالن 
موفقیت،  هر  با  اما  رفت،  دانشگاه  و  مدرسه  به  خود 
کسب  به  هیچ گاه  وی  کرد.  پیدا  بیشتر  را  خودش 
نماند.  باقی  آن  به  وابسته  و  نشد  قانع  موفقیت  یك 

متواضعانه آموخت و پله ای دیگر را طی کرد. 
پروفسور مریم میرزاخانی در مدت کوتاه عمر خود، 
برای  است  ممكن  که  رساند  پایان  به  را  مسیری 
بسیاری از ما، حتی در طول یك عمر صد ساله تنها 
آغاز آن طی شود. می توان ادعا کرد که میرزاخانی 
در طول 40 سال، معادل عمری 400 ساله را با شور 
ناباورانه  اکنون  کرد...  طی  جوانی  انرژی  و  نشاط  و 
اشك  پر  چشمانی  تنها  و  نشده  اجابت  دعاهایمان 
ریاضیات  بی بدیل  ملكه  است...  مانده  باقی  برایمان 
مریم  پروفسور  یاد  نیست...  میان مان  در  دیگر 
ابد در  تا  نام وی  و  است  زنده  میرزاخانی در دل ها 

تاریخ ثبت خواهد شد. 

جان مریم !
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مریم میرزاخانی، از زبان سدریک ویالنی1 
ریاضی دان و برنده جایزه فیلدز در سال 2004

مریم میرزاخانــی در 15 ژوییه 
2017 خامــوش شــد. در 13 اوت 
بین المللــی  کنگــره  در   2014
ریاضي دانان ســئول، به عنوان اولین 
زن دریافت کننــده مــدال فیلدز به 
شهرت جهانی دست پیدا کرده بود. 
این همچنین اولین مدال فیلدز برای 
ایران بود. به این ترتیب، مریم به یك 
نماد دوگانة زنده تبدیل شــد؛ نماد 
انگیزه زنان در علم و نماد یك سنت 
علمی پارسی طوالنی که درخشش 
نام هایی افســانه ای ماننــد خیام و 
خوارزمــی )که تأثیرش آنقدر بزرگ 
بود که کلمه الگوریتم، نوعی تغییر 
شكل نام اوست( را دیده است. برای 
جامعه ریاضی، این تمایز یك شگفتی 
نبود. چند سالی می شد که نام مریم، 
در بیــن دریافت کنندگان احتمالی 
می چرخید. ما می دانستیم که او در 
بین درخشــان ترین اشخاص زمینه 
قرار می گرفت. در کنگره ســئول، او 
ســتاره بی چون و چرا بود. در مرکز 
گفت وگوهای بی شــمار، بیشترین 
توجهات نسبت به هر کس دیگری 

متوجه او بود. 

امــا این وجه تمایــز از همان 
ابتدا، با غمــی بزرگ جلوه گرفت. 
مریم که به طــور جدی بیمار بود، 
به محض اتمام مراسم مجبور شد 
برای ادامــه درمان، به اقامتگاهش 
در ایاالت متحده برگردد. برخالف 
دیگر برندگان، نتوانست سخنرانی 
اصلی را ارائه کند. مریم ریاضی دانی 
پرشــور و مادری بــا توجه بود که 
چندین ســال در کالیفرنیا زندگی 
می کرد و همواره توازن و تواضعی 
باورنكردنی داشت. او متقاعد شده 
بود که شایســته ایــن همه توجه 
نیســت و به این ســبب، به ندرت 
را  بــرای مصاحبه  درخواســت ها 

می پذیرفت. 
من با کمــال خوش وقتی، در 
آوریل 2015 در دانشگاه برکلی او را 
دیدم. مریم درخشان بود و آرامشی 
باورنكردنی از خود نشــان می داد و 
دیگــر توجهی بــه پیش بینی های 
پزشكی نمی کرد! به او پیشنهاد وارد 
شــدن در پروژه هایــی در آفریقا را 
دادم و او با حرارت، از این پیشنهاد 
استقبال کرد. در حالی که ترجیح 

می داد این تعهد جدید را چند سالی 
به تأخیر اندازد تا زمانی که درمانش 

تمام شود. 
در همــان دوران، به من کمك 
کرد که ســفرم به ایران را از طریق 
برقــراری ارتباطــم بــا برخــی از 
همكارانش در ایــران، به ویژه ایمان 
افتخاری، برنامه ریزی کنم. در طول 
سفرم، یك ســخنرانی در دانشگاه 
صنعتی شریف که محل تحصیلش 
بــود ارائــه دادم و از بهترین مراکز 
علمی تهــران و اصفهــان، بازدید 
کردم. می دانستم که مریم، غرق در 
بسیاری از درخواست هاست و واقعاً 
تحــت تأثیر قرار گرفتم که با وجود 
این، برای جواب دادن به پیغام هایم 

چقدر وقت می گذاشت.
اما در ســال 2017 و درســت 
در ســن چهل ســالگی، بیماری بر 
مریم فایق آمد. ویژگی هایی لطیف، 
درخشان و گذرا را به شهاب ها نسبت 
می دهیم! بهتر از هر شخص دیگری 
که تا به حال شناخته ام، این ویژگی ها 

برازنده مریم میرزاخانی است.  

ترجمة حمید فنایی

دانشگاه صنعتی شریف
لطیف، درخشان و گذرا؛ مثل شهاب

1. Sedric Villani پي نوشت
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 لبخند مریم
سه سال پیش که مریم میرزاخانی مدال فیلدز را دریافت کرد، 
در مقدمه مصاحبه ای که از او ترجمه کردم نوشــتم: »میرزاخانی 
رویای بســیاری از جوانان را که رشته ریاضی را برای تحصیالت 
دانشــگاهی خود انتخاب می کنند محقق کرد و موفق به دریافت 
نشــان فیلدز شد«. نكته ای که از آن مصاحبه در خاطرم ماند این 
بود که در سرتاسر آن، مریم حتی یك بار هم به استعداد ریاضی 
خود اشــاره نكرده بود، از عالقه مند شدن تدریجی اش به ریاضی 
گفته بود، از نقش خانواده و دوســت و مدرسه و دانشگاه و استاد 
گفته بود، از فرصتی که باید بــه ریاضی داد تا خودش را بنماید 

گفته بود، اما از نبوغش چیزی نگفته بود!
امروز که مریم دیگر در دنیای ما نیســت و من دل نوشته ها و 
خاطراتی را مرور می کنم که در مورد او نوشته اند، باز هم فروتنی و 
سادگی اش را ال به الی کلمات این نوشته ها می یابم، می خوانم: »با ما 
خندید، با ما سرود دهه فجر تمرین کرد، با ما در پستی و بلندی های 
این دنیای خاکی همراه شد گرچه همواره سر بر آسمان داشت1.« 
می خوانم: »ویژگی های انسانی اش پشت نبوغ غیرعادی اش پنهان 
شده بود. در زندگی واقعی و غیرشغلیش، خیلی ساده فكر می کرد و 
ساده تصمیم می گرفت2.« می خوانم: »بیست و دو سال مثال من بود، 
از آدمی که با خودش در صلح است و عشقش نه به اسم درکردن و 

معروفیت، که صرفاً به ریاضی است و به کارش3 ...«. 
به خاطــرات خودم هم که رجوع می کنم، همین را می بینم.
مریم با چوب زیربغل بعد از سانحه تلخ اسفند 76 و مریم در کوپه 
قطار تهران- زنجان، مریم و رویا بهشتی و خانم دکتر گویا و من. 
تا به زنجان برسیم از هر دری صحبت کردیم، یادم هست مریم و 
رویا از کتاب هایی که خوانده بودند می گفتند و درموردشــان نظر 
می دادند. نمی دانم صحبت چه طور چرخید که به آشپزی رسید، 
مریم گفت: »من آشــپزیم خیلی بد است، نیمرو هم که درست 
می کنــم، یك طرفش آب می اندازد!« آب انداختن نیمرو را تا آن 
موقع ندیده بودم و نشــنیده بودم، این بود که این اصطالحش در 
خاطرم ماند، این قدر که هنوز هــم اغلب مواقع، وقتی تخم مرغ 
نیمرو می کنم یــاد حرفش می افتم، حقیقتــش نیمروی خوب 
درست کردن بدون روغن زیاد، نیمرویی که سفیده اش شل نماند 

و زرده اش هم خیلی سفت نشود، چندان هم کار راحتی نیست!
یكی از دانشجویان کارشناسی ارشد ما جمله قشنگی در مورد 
مریم نوشــته بود: »یك دفعه یك خانم می آید کاری را می کند 
که خیلی ها نكردند و فقط آن باالی باال، لبخند می زند و یك کم 

بعدش محو می شود4.«

پي نوشت ها
1. سارا زینل زاده هم کالسي سال هاي 68 تا 74 مریم

2. محسن بهرام گیری استادیار دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
صنعتی شریف

3. علي فرنودیان
4. دادمهر دیدگر، دانشجوی کارشناســی ارشد اقتصاد، دانشگاه 

صنعتی شریف

هیچ گاه
 رفتني نیست

من پرنده ای را می شناختم
که یك  روز صبح
همراه آفتاب آمد
و یك روز صبح

بی آن که آفتاب غروب کند؛ غروب کرد.
این حكایت همه ماست:

غروب می کنیم؛
دیر یا زود؛ پیر یا جوان.

مهم این است که جاری باشیم؛
درست مثل رود.

رود که باشی؛ مرگ معنا ندارد
و تو در رِگ زندگِی طبیعت راه می روی.

من رودخانه ای را می شناختم
که آمدنش را آغازی نبود؛
و گرچه همیشه می رفت
اما هیچ گاه رفتنی نبود.

او اکنون در همه ما جریان دارد
و طبیعِت جامعه ما

چه آنهایی که با ریاضیات مأنوس اند
یا دیگرانی که میانه خوبی ندارند

جریاِن بزرگی او را می دانند
و به خروشان بودنش

افتخار می کنند.
من دلتنگ رودخانه ای هستم

که گرچه می رود اما هیچ گاه رفتنی نیست.

شیوا زماني
دانشگاه صنعتي شریف

مجید میرزا وزیری

دانشگاه فردوسي مشهد



علي رجایي

دانشگاه تربیت مدرس
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ایمن از هبوط و وبال
در هبوط برخي دست اندرکاران دانش که با تمسك 
به جلوه هاي ویژه، تصویرهای ِسلفِي زیبایي از موقعیت 
ممتازشان در ماراتن شبه- علمي مي سازند و تالشگران 
عرصه ریاضي کشور را در باتالقي از جدول های ارزشیابي 
و باورهاي پوشالي گرفتار کرده اند، مریم میرزاخاني قدم 
زنان، ســبك بال و بي تكلف، محو در حقایق بي بدیل 

ریاضیات، به ناگاه خود را بر فراز قله دانش مي یابد. 
حاصل این کشف و شهود، امروز براي ما دفتر بزرگي 
است از اندیشه هاي زیبایش، که در قالب دست آورد هاي 

کم نظیر علمي، برجاي گذاشته است.

مونا نبیعي
دکتراي ریاضي

از ميرزاخاني ياد بگيريم 
نمي گویم که همچون او دیگر 
آفریده نخواهد شد، که قدرت خدا 
بي کران است. بلكه بیندیشیم که آیا 
براي شكرگزاري چون اویي داشتن، 
ذرة بسیار ناچیزي گام برمي داریم؟ 
که مي دانیم کفر نعمت از کفت بیرون 

کند ... .
چون دوســت نداشــت بر سر 
زبان ها باشــد، کــم برایمان گفت 
و نوشــت )حتــي در مقیاس هاي 
سخیف ارتقاي علمي ما( ولي عمیق 

و اساسي.
با آنكه از سرنشــینان اتوبوس 
سانحه بود، در مصاحبه ها حفظ آبرو 
کرد، البتــه نه به مفهوم بي اهمیت 

بودن مطلب. 
پیشرفت حیرت آور او در شریف 
باعث نشــد راهنمایي و دبیرستان 
خــود را فراموش کنــد و همواره 
قــدردان زحمات کســاني بود که 
جامعه حرمت تالش ایشان را از یاد 

برد. از خانواده، استادان و دوستانش 
در راهنمایي، دبیرســتان، المپیاد و 
دانشگاه تشــكر کرد و موفقیتش را 
مرهون آن ها دانست. پس بیاموزیم از 
او که قدرشناس باشیم. حداقل قدر 
آن ها را که او گوشزد کرد. میرزاخاني 
رفت ولي آن ها هستند. انسان هاي 
بزرگ به عشق خدایي شدن حسنه 
انجام مي دهند؛ ولي ما دست کم به 
احترام او سنت حسنه اي را که به جا 

گذاشت پاس بداریم.
در ســال 1375 سفر تابستاني 
کوتاهي به ایران داشتم که به توصیة 
اســتادي عزیز، یك دورة آموزشي 
کوتاه مدت در شریف درباره فرم هاي 
پیمانه اي و خم هاي بیضوي برگزار 
کرد. دکتر میرزاخاني و دکتر بهشتي 
هم با اینكه ســال اول کارشناسي 
بودنــد، در دوره حاضــر شــدند. 
مســئله اي دربارة یك معادلة سیاله 
مطرح کردم و گفتم اگر کسي بدون 

استفاده از قضیه فالتینگز از روشي 
مقدماتي این مســئله را حل کند، 
تمام کتابخانه ام را به او مي بخشم. در 
توضیح عرض کنم که در آن دوران 
بزرگترین گنج مادي من کتابخانه ام 
بود. چند روزي نگذشــت که دکتر 
میرزاخاني و دکتر بهشــتي به من 
دکترمیرزاخاني  و  کردنــد  مراجعه 
گفتند که مســئله را حل کرده اند. 
راه حل بسیار زیبا بود؛ به قدري که 
گنج کتابخانه ام در برابر آشنایي با این 
کشف بزرگ بي مقدار مي نمود. البته 
بزرگوار بودند و جایزه را نپذیرفتند. 
ربنا ما خلقت هذا باطال. سبحانك. 
بعضــي آفریده ها به قدري بزرگ اند 
که حتي کســي را که بیش از بیني 
خود نمي بیند، فوري متوجه خالق 
مي کنند. تبارک اهلل احسن الخالقین. 

 به مریم میرزاخاني افتخار مي کنم و به خود مي بالم 
که هم عصر او بودم. خوشــا به حالش که روحش شاد، 
نامش همیشه جاوید و یادش گرامي ست. دردا و دریغا بر 
آنان که از جام طمع مي نوشند و دفتر دفتر، فضاله دانش 
صحافي مي کنند. نه نامي نكو از ایشان خواهد ماند و نه 

یادي گرامي...

ستاره گویمت از روي منزلت، اما
اگر ستاره بودن ایمن از هبوط و وبال

این نوشته در مجله 
دانشمند ماهنامة دانش و 

فناوري در شمارة 5، مرداد 
96، شماره پیاپي 896646، 
صفحة 59 چاپ شده است.
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درس هایی ازاستاد
اولین برخورد من با استاد مریم 
میرزاخانــی، از دوره هــای المپیاد 
ریاضی بود و ســپس این آشنایی، 
در طول زمانی که ایشان دانشجوی 
مقطع کارشناسی در دانشكده علوم 
ریاضی دانشــگاه صنعتی شریف 

بودند ادامه داشت.
قطعاً فردی شاخص، حتی در 
تأثیرگذار  برخوردهــا،  کوتاه ترین 
خواهد بــود و بالطبع، این افتخار 
آشــنایی، خاطرات و اثراتی را در 
ذهن من بر جای گذاشــته است. 
آنچه در ادامه می آید، بارقه هایی از 

این برداشت شخصی است.
- بی پــروا به دنبــال عالیق؛ 
چنان که وقتی موضوع و کار مورد 

متواضع:
 صفت برازندة مریم میرزاخاني

مهرداد شهشهانی

دانشگاه صنعتي شریف

اولین بار مریم میرزاخاني را کمي بیش از 10 سال پیش، وقتي تازه رساله دکتراي خود را به اتمام رسانده 
بود و داشت به عنوان یكي از ستارگان آینده ریاضیات مطرح مي شد، مالقات کردم. تدریجاً با او و با خانواده اش 
یعني یان وندارک و دخترشــان آناهیتا، بیشــتر آشنا شدم. مریم شخصیت خاصي داشت، از یك طرف، رفتار 
حرفه اي بي تظاهر و از طرفي دیگر نوعي خاکي بودن که شاخصه افراد واقعاً موفق و مطمئن است. صمیمیت 
و بي تكلفي او نمي گذاشت میان او و دوستان و آشنایانش، شكافي ایجاد شود. ولي از طرفي دیگر، او همواره از 
مصاحبه هاي مطبوعاتي و جنجال هاي غیرعلمي که مي توانست مخل آرامش فضاي علمي و محیط خانوادگي اش 
باشد، گریزان بود. با وجود موفقیت هاي درخشان علمي، مریم فروتني باوقاري داشت که مصاحبت با او را بسیار 
خوشایند مي ساخت. به قول دوست و همكار مشترکمان پرسي دیاکونیس، »مریم واقعاً از میان ما رفته است 

ولي، زنده نگاه داشتنش در ذهنمان کار دشواري نیست ... چه خوش اقبال بودیم که او را مي شناختیم«.
مي خواهم با یك داستان واقعي به صحبتم خاتمه دهم که هرچند مستقیماً مربوط به مریم نیست، ولي 
ارتباطي غیرمستقیم با او دارد. موضوع به حدود هفتاد سال قبل در پرینستون باز مي گردد، فیزیك دان جواني 
در مؤسسه مطالعات عالي پرینستون کار مي کرد که بیش از حد متواضع بود. روزي اینشتین که از تواضع این 
جوان به ستوه آمده بود، سرش فریاد زد: ببین، کار علمي ات آنقدر خوب نیست که اینقدر متواضع باشي! باید 

گفت مریم از آن نوادري بود که کار علمي اش آنقدر خوب بود که مي توانست متواضع باشد.

عالقه خود را یافتی، با اعتمادبه نفس و 
بی توجه به محیط، در باالترین سطح 

به آن بپردازی و رهایش نكنی.
- جدیت و تــالش؛ به طوری که 
وقتی تصمیــم به طی طریق و ادامه 
راهی گرفتی، با تمام توان و امكانات 
به آن بپردازی و بقیه مسائل زندگی 
خود را با آن تنظیم و هماهنگ کنی.

- نظم و انضباط، نه تنها در کار و 
هماهنگی امور، بلكه در ذهن و تفكر؛ 
بنحوی که حتــی در آزمون درس، 
پاسخ هایی شفاف و پاسخ نامه ای بدون 
خط خوردگی و بی نقص تحویل دهی.
- بی توجهــی بــه حواشــی و 
موضوعاتی که می تواند انســان را از 
تمرکز بر راه اصلی دور کند؛ چنان که 

امیر دانشگر
دانشگاه صنعتي شریف

اگر قدم در راهی نهادی و توان خود 
را در آن متمرکز کردی، در آن غرق 
 شــوی و از آن طــی طریق، لذت ها 
ببری. در این شــرایط، توجه یا عدم 

توجه دیگران چندان ارزشی ندارد.
- انسانیت، خوش رویی و صداقت 
در جمع، در کنار جدیت و تمرکز بر 
کار در خلوت؛ به گونه ای که دوستانی 
داشته باشی و به آن ها ببالی و آن ها 

نیز به تو ببالند و افتخار کنند.
میرزاخانــی،  مریــم  اســتاد 
دانشــمندی برجســته و انســانی 
فرهیخته بود که قطعاً نامش تا ابد، 
در جهان و جامعه ریاضی، طنین انداز 

خواهد بود.

مریم اززبان مریم

نکته جالب این است 
كه اگر شما برای شروع، 
زاویه ها را تغییر ندهید، 

این به یک مسئله غیرقابل 
حل تبدیل می شود. اینجا 

ما دو نوع سؤال داریم. 
یکی وقتی كه شما یک 

سطح و یک ساختار 
هندسی دارید و سعی 

می كنید خصوصیات 
سطح هندسی را كه در 

اختیار دارید، پیدا كنید. 
سؤال دوم مربوط به این 
است كه شما یک سطح 
و یک ساختار هندسی 

را دارید و سعی می كنید 
به آن ساختار هندسی، 

شکل دهید و بدانید چه 
سطح هایی را می توانید 

به دست آورید. بعضی از 
مسایل به گونه ای است 

كه خصوصیات كلی سطح 
هندسی، یک سطح 

تصادفی، را می دانید. اما 
خیلی سخت است كه در 

مورد یک ساختار هندسی 
روی آن، چیزی گفت. 



برایش گریزي نبود 

از جهاني شدن! 
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تضعیف نبوِغ او، بي عدالتي است!
اسداهلل نیکنام

دانشگاه فردوسي مشهد

میرزاخاني قابل مقایسه با افراد عادي نیست
تضعیف نبوغ او، بي عدالتي است:

با شــناختي که از نزدیك از مرحــوم میرزاخاني 
داشتم، او از دوران کارشناسي، نابغة دوست دار ریاضي 
بود. اگر به دالیلي در ایران هم مي ماند، به دانشــیاري و 
استادي و ارتقاء و داشتن دانشجویان دکترا براي درآمد 
بیشتر و افزایش مقاالِت بي محتوا براي مطرح شدن در 
رده بندي هاي دانشگاهي نمي پرداخت و به زد و بنِد باندي 
براي انتخابات درون گروهي و دانشگاهي دل نمي داد. او 
راه خود را در عبور از مرزهاي ریاضي انتخاب کرده بود و 
به مسیر رسیدن به این هدف، فكر مي کرد و کوتاه ترین 
مســیر را پیدا کرد، با حداقل زمان ممكن. میرزاخاني 
پرستویي بود که در راهِ پیش برد مرزهاي علم ریاضي، 
همه جا النه اش بود. هرنوع اســتعاره زیرکانه هدف دار 
دیگري هم که به او نســبت داده شود، از ارزش واالي 
او در نــزد اهل علم و عمل و راهیان صداقت، کاســته 

نخواهد شد.

 چرا مریم میرزاخاني؟ 
آه اي چرخ فلك ،چرخش جانانه چرا؟ 

مریم باغ ریاضت، سر پیمانه چرا؟ 
غنچه تازه گل مزرعه علم و عمل

غرق در آفت این عمر، چو افسانه چرا؟ 
مات و مبهوت نمودي زغمت اهل نظر

نابهنگام چرا؟ راهي میخانه چرا؟ 
ما که اینجا »نه پي حشمت وجاه آمده ایم«

بر سر کون و مكان، نغمه رندانه چرا؟ 
ای که در اوِج مقامی و سرافراز نبوغ

شمع این محفل و دلسوزي پروانه چرا؟
این چراهاست که پیچیده تر از افالکست

فكر آن منطق پیچیده سامانه چرا؟ 
سال ها فكر من این است که در بحر وجود

میرزاخانی این، مریم گلخانه چرا؟
روحش شاد!

سیمیندخت اهلل بخشی

معلم ریاضي دبیرستان فرزانگان 
آفتاب ار ندهد تابش و نور

پس بدین نادره گنبد چه كند

... و این همة ماجراست. خوب که نگاه می کنیم، از همان ابتدا در آن نیمكت های چوبی فرزانگان، چاره ای به جز 
انتخاب ریاضی و ادامه دادن نداشت. گریزی نبود از جهانی شدن و مقیاس و ترازهای جهانی را باال و پایین کردن!

خوب که نگاه می کنیم، نبوغ و شور زندگی منحصربه فردی داشت که کم لطفی است تنها اگر به خانواده، 
مدرسه، امكانات و جامعه پیوندش دهیم.

خوب که نگاه کنیم، باید ایمان بیاوریم هنوز دوران معجزه سر نیامده است ...
براي مریم میرزاخاني

معجزه عصر ما

مریم اززبان مریم

طی برخی كارهایی كه با 
همکارهای مختلف انجام 

داده ام، متوجه شده ایم 
كه گاهی اوقات این 

سطوح، شباهت زیادی 
با سطوح هندسی دارند. 
این سؤال را می توان در 

مورد سطوح هذلولی 
یا سطوح مسطح یا 

ساختارهای هندسی 
گوناگون مطرح كرد. فکر 
می كنم این مسائل مهم  
هستند، چون با مسائل 

دیگری در ارتباط اند. 
وقتی بخواهیم روی 

فضاهایی با بُعدهای باال 
كار كنیم، یک راه این 

است كه سطوحی قابل 
محاسبه در داخل آن ها، 

پیدا كنیم. برای این 
كار، به جایی می رسیم 

كه باید فضاهای دیگر و 
خصوصیات و كاركردهای 

مختلفشان را بدانیم و 
این ها، اطالعات زیادی به 
شما می دهد. در حقیقت، 

هم جوابی كه به دست 
می آورید و هم فرایندی 
كه برای به دست آوردن 
جواب طی می كنید، هر 

دو آموزنده اند. 



بیست ســال بود از مریم دور بودم. در این بیست 
سال هیچ خبری از او نداشتم جز اینكه می دانستم در 
آمریكا مشــغول تحصیل و تحقیق است و اینكه اخیراً 
موفق شد به یكی از آرزوهای دیرین علمی اش، یعنی 
دریافت مدال فیلدز، برســد. من بعــد از اخذ مدرک 
کارشناسی ارشــد ریاضی، به کلی تغییر مسیر دادم و 
به یادگیری و ســپس تدریس موســیقی روی آوردم 
ولی مریم همچنان با عشــق و انگیزة بی پایان، ریاضی 
ورزید. گرچه هر یك ســر به کار خود داشــتیم ولی 
همواره احساســی وصف ناپذیر از اشتیاق و عالقه به او 
و کارهای علمی اش داشــتم؛ حتی پیش از آنكه مدال 
فیلدز بگیرد. اصاًل این چه حرفی اســت! مگر دوست 
داشتن و تجلیل کردن و ارزشمند دانستِن کوشش های 
علمی یك دانشــمند و در خاطر ســپردن نام و یاد او 
به ایــن ارزش گذاری های دنیوی مثل گرفتن مدال یا 
جایزه بستگی دارد؟ وقتی خبر »میل او به بی نهایت« 
را شــنیدم، تا چند روز بهت زده بودم و تمام خاطرات 

بیست و چند سال پیش از جلوی چشمانم رد شد....
اولین آشــنایی مــن با مریم در ســال 1371 در 
اصفهان محل خوابــگاه آزمون مرحلــة دوم المپیاد 
ریاضی و کامپیوتر بود. من در ســال سوم دبیرستان 
درس می خوانــدم و مریم در ســال دوم. اولین باری 
بود که با دانش آموزان نخبة شــهرهای دیگر مالقات 
می کردم. همه شان برایم جالب و هیجان انگیز بودند و 
بعضی شان جالب تر. مریم جزء آن بعضی ها بود. دختری 
بسیار باهوش با چشمان فیروزه ای نافذ، موهای کوتاه، 
لبخندی ساده و حقیقی و اشتیاقی وصف ناپذیر. لزومی 
نداشت مسئله حل کردن او را ببینم تا بفهمم که چقدر 
باهوش است. هوش سرشار از تمام وجودش پیدا بود. 
البته مسئله حل کردِن او را هم همان جا دیدم؛ نمونه 
سؤال های المپیادهای سال های قبل را چند نفری با هم 
حل می کردیم و یادم است که مریم با اینكه دانش آموز 
سال دومی بود، به سادگی و به  سرعت ایده های اصلی 
حل مســائل را پیدا می کرد. همان سال با اینكه مدال 
طال نگرفت ولی نتیجة شایان توجهی به دست آورد که 

خیلی تشویق شــد و ما دخترهای شرکت کننده در 
المپیاد به او و خودمان افتخار کردیم. البته رویا بهشتی 
هم در آن دوره حضور داشت و او هم دانش آموز سال 
دوم دبیرستان بود. آن روزها فكر نمی کردم آشنایی 

من با این دو، ادامه پیدا کند.
ســال بعد، به مدد تجربیات، اطالعات و مطالعة 
سخت کوشــانة کتاب هایی که در یك سال گذشته 
به دست آورده بودم، در المپیاد ریاضی کشوری مدال 
طــال را دریافت کردم و در دوره هــای آمادگی برای 
مرحلة انتخاب تیم اعزامی المپیاد به خارج از کشور، 
با مریم و رویا هم کالســی شدم. اولین سالی بود که 
دختران در المپیادها مدال طال می گرفتند. همه تصور 
می کردند که ما فقط بــرای خالی نبودِن عریضه به 
صحنة مســابقات آمده ایم و قرار نیست این موفقیت 
ادامه پیدا کند! ولی مریم و رویا به ســرعت دیدها را 
تغییر دادند. مریم و رویا از قبل با هم دوســت بودند 
و با هم عالمی داشتند. البته همه اش خواندن ریاضی 
و حل مسئله نبود! یادم می آید که ورزش می کردند 
و شنا هم می رفتند. این را می گویم که بدانیم مریم 
به جنبه های دیگر زندگی هم توجه داشــت. ساده و 
صمیمی بود. اصاًل اهل خودنمایی و جنجال و هیاهو 
نبود. حتی مدال فیلدز را هم بدون هیاهو گرفت و از 
جنجال هایی که در این باره مرسوم است، دوری کرد. 
مطمئنم اکنون هم روح او از جنجال پس از رفتنش 
دوری می کند. حس ریاضی دوســتی خود را فقط با 
پرداختن به خوِد ریاضی ارضا می کرد. وقتی در همان 
سال ها به واســطة موفقیت هایی که در المپیادهای 
ریاضی به دســت آورده و به عنوان دانش آموزی نخبه 
شــناخته شــده بود، برخی از او امضا می خواستند، 
می گفت اگر ریاضی دوست دارید، بروید بخوانید و یاد 

بگیرید، امضای من به دردتان نمی خورد.
همة ما در این بیست و چند سال بزرگتر شدیم. 
خودمان را و زندگی را بیشتر شناختیم، دیدگاه هایمان 
وســیع تر و کلی تر شــد. حتماً مریم هــم با چنان 
شخصیتی که فقط اندکی از آن را بیان کردم، همین 
روند را طی کرده و به ســوی تكامل گام برداشته بود 
و سرانجام هم به کمال مطلق متصل شد! گاهی فكر 
می کنم دلم می خواست می دانستم در این سال هایی 
که او را ندیدم چگونــه بود و چه می کرد! کاش او را 

دیده بودم ولی افسوس که دیگر .....

 نغمة ناتمام
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شیوا آشینه
برندة مدال طالي المپیادریاضي ســال 72
موسیقي و مدرس   



پدرام صفائی
دانشجوی دکتری ریاضی دانشگاه استانفورد
فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف

چهار نفري بودیم که دوســت 
داشتیم با خانم میرزاخاني مطالعه 
انفرادي داشــته باشــیم. ولي خب 
مشغله هاي زیادشان اجازه نمي داد. 
ما هم دلمــان را خوش کرده بودیم 
به اینكه همــان مباحث را با کمك 
و سرپرستي دانشجوي پسا دکتراي 
ایشان بگذرانیم و حداقل یاد بگیریم. 
ولي از آنجا که »دائماً یكسان نباشد 

حال دوران«، قرار شــده بود یك روز 
ایشــان را مالقات کنیــم. من هم که 
اولین بارم بود دکتر را مي دیدم، انگار 
در دلم قند آب مي کردند. مثل معمول 
چنین وقت هایي، صد مدل سناریوي 
مختلف را دوباره و دوباره در ذهنم مرور 
مي کردم. یكي از قسمت هاي مهم همة 
آن ها، ســالم و علیكش بود که از یك 

سناریو به دیگري، فرق مي کرد.

نمي دانستم فارسي بگویم یا انگلیسي!
روز مالقات، دســت کم شــش هفــت نفري 
مي شدیم. همچنان در مغزم با آن دوجین سناریوي 
پیش ســاخته ور مي رفتم و از همه بدتر اینكه االن 
دکتر را مي دیدم و حتي نمي دانستم بگویم »سالم« 
یا «Hello»! این حال من زیاد طولي نكشید. دکتر 
رسیدند و رو به من که تنها ایراني جمع بودم گفت: 
»سالم! حالتون خوبه؟« و بعد رو به بقیه، به انگلیسي 

سالم کردند!

زهِد علمی بی نظیر

سالم! حالتون خوبه؟!

بیژن احمدی كاكاوندی

دانشگاه شهید بهشتي

اولین بار ایشان را در نخستین 
روزهای سال 1378دیدم، در جریان 
بیست و سومین مسابقه  دانشجویی 
ریاضی کشور که در دانشگاه صنعتی 
شریف برگزار می شد. زمانی که من 
دانشــجوی سال سوم کارشناسی و 
عضوی از تیم دانشگاه شهید بهشتی 
در آن مسابقه بودم. خانم میرزاخانی 
نفر اول مسابقه  ســال پیش از آن 
بودند و در مسابقه آن سال شرکت 
نداشــتند. من ســعادت آشــنایی 
نزدیك با ایشان را نداشته ام و تنها 
وصف شان را از دوستان مشترک یا 
استادان مشترک باواسطه شنیده ام. 
برای من دست  کم از سه وجه خانم 
دکتر میرزاخانی نمونه  ای درخشان، 
تاریخی و تحسین برانگیز از قدرت و 

اراده  بشری است.
نخســت اینكه او در جامعه ای 
بالید و ســرآمِد زنان و مرداِن عصِر 
خود شــد کــه زنــان در آن عماًل 
جنــس دوم بوده انــد. او اولیــن و 
تاکنون تنهــا زِن برنده   مدال فیلدز 
در تاریخ ریاضیات است. ریاضیات، 
این انتزاعی تریــِن دانش ها که تنها 

صاحبان اذهان درخشان به آن روی 
می آورند و اغلب گفته می شود زنان 
نه در آن توانایی چندانی دارند و نه 
خود به آن راغب اند. مریم میرزاخانی 
برهان قاطع ابطــاِل این تصورات و 
کلیشه هاســت و از دیگرسو چه بسا 
ناِم او در آینده مایه  کاستن از حجم 
این محرومیت ها و محدودیت ها نیز 

باشد.
 وجه دوم، سبك زندگی علمی 
کم نظیر اوست، تمرکز طوالنی مدت 
بر یك پروژه  واحد در باالترین سطح 
تحقیقات ریاضی و انتشار مقاالت کم  
شمار اما بی نهایت عمیق و تأثیرگذار. 
این صفت ها دقیقاً همان هاست که 
در جامعه  علمی امــروز ما کمیاب 
بل نایاب اند. اگر تا پیش از شــهرت 
عالم گیــر خانــم میرزاخانی برخی 
به  از کاســبان دانش می توانستند 
شــعبده آمارهای فریبنده ای چون 
تعداد مقــاالت و تعــداد ارجات و 
غیره خود را درشــمار دانشمندان 
برتر جهان جــا بزنند، پس از طلوع 
این گوهر درخشان چنین معیارهای 
نادرســتی حتی نزد توده های مردم 

هم بی ارزش شــده اســت. تحقیــق در موضوعات 
اصیل و تراز اول، نه تعمیم های من درآوردی مبتذل، 
مقاالت بســیار عمیق و تأثیرگــذار و باالخره تعداد 
اندک و معقول آن ها باید چــراغ راه پژوهش گران و 

سیاست گذاران پژوهشی ما باشد. 
در نهایت، وجه ســوم آن گونه که من می فهمم، 
زهد علمی بی نظیر این دانشــمند بزرگ بود. شاید 
هرکس دیگری با داشتن کسری از افتخارات و جایگاه 
بلند او، به یك چهره  رســانه ا ی تبدیل می شد که هر 
روز در هر موردی به اظهارنظر می پردازند. وضعیتی که 
همه  ما از سوی آدم های متوسط الحال ولی پرسخن 
به طور مداوم شــاهد آن هستیم. این سلوک ویژه در 
میان خــود ریاضی دانان و حتی دیگر برندگان مدال 
فیلدز هم نادر است. شاید بتوان زندگانی اسپینوزا را 
به عنوان نمونه ای دیگر ازین شــیوه زاهدانه مثال زد، 
فیلسوف برجســته  هلندی قرن هجدهم که از قضا 
او نیز به ســبك و روش ریاضی دانان حكمت خود را 

عرضه کرده است.
خانم میرزاخانی به این دالیل و دالیلی بیشتر و 
علی رغم عمر بسیار کوتاهش برای همیشه در حافظه  
این ملت ثبت شــده و نگین درخشان تاریخ علمی 

ایران عزیز خواهد بود. 
»هزار سال آسمان و اختران را در مدار و سیر به 
شیب و باال جان باید کندن، تا از این آسیابك، دانه ای 

درست چون عمرخیام بیرون افتد.«
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گریزان ازهیاهو
تابستان ســال 1393 بود که برای 
شرکت در کنگره بین المللی ریاضی دانان 
)ICM( به همراه دو تن از دوستان عازم 
کره جنوبی شدیم. یادم نیست دقیقاً چه 
روزی بود وقتــی این خبر افتخارآمیز را 
شنیدیم که خانم مریم میرزاخانی یكی 
از چهار برندة جایزة فیلــدز در آن دوره 

شده اند.
با خــود فكــر کردیم کــه از این 
موقعیت چه استفاده ای می توانیم بكنیم 
و تصمیم گرفتیم با ایشان مصاحبه ای 
ترتیب دهیم و پس از بازگشت به ایران 
آن را در مجلة دانشــكدة ریاضی چاپ 
کنیم. خالصه از طریق ایمیل با ایشان 
تماس گرفتیم و برای یك نشسِت کوتاه 

از ایشان وقت گرفتیم.
اولین و آخرین  جلســة مصاحبه، 
دیدار من با ایشــان بــود. بنابراین تنها 
شناخت مســتقیم من از ایشان در آن 

یكی دو ساعت اتفاق افتاد. در ادامه 
چند ویژگی ایشان که در من تأثیر 

گذاشت را ذکر می کنم.
شــخصیتی  میرزاخانی  خانم 
بسیار صمیمی داشت. جواب هایش 
به ســؤاالت ما بسیار بی تكلف بود. 
طوری در مورد دست آوردهایش در 
ریاضیات صحبت می کرد که گویی 
کار مهمی انجام نداده است. ویژگی 
دیگــری کــه در او بارز بــود عدم 

عالقه اش به شهرت و هیاهو بود.
خانم میرزاخانی از این که دائماً 
مورد توجه رســانه ها باشد و وقتش 
را به مصاحبه با مجالت و روزنامه ها 
سپری کند گریزان بود. او به ما گفت 
به همین دلیل درخواست های افراد 
دیگــری را نیز کــه قصد مصاحبه 
بــا ایشــان در کنگره را داشــته اند 
رد کرده انــد. بعداً متوجه شــدیم 

درخواســت ما را نیز صرفاً به دلیل 
این که قصد داشــتیم آن را در مجلة 
دانشكدة ریاضی چاپ کنیم )و نه در 
مجالت پرتیراژ و جنجالی( پذیرفته اند.

به همین دلیل هم بود که وقتی 
به اصرار یكی از روزنامه های پرتیراژ 
داخلی، خالصه ای از مصاحبه را برای 
چاپ در آن روزنامه فرستادیم ایشان 
ابراز نارضایتی کردند، ولی دیگر برای 
جلوگیری از چاپ آن دیر شده بود. 
ما هم خیلی شرمنده شدیم و رسماً 
از ایشــان عذرخواهــی کردیم و به 
ایشــان قول دادیم که این مصاحبه 
را در هیچ جای دیگری )جز با اجازة 

خود ایشان( منتشر نكنیم.
قصد داشتیم هرگاه که فضای 
تبلیغاتی پیرامون ایشــان فروکش 
کرد، مجدداً از ایشان برای چاپ متن 
کامــل آن مصاحبه اجازه بگیریم تا 
این که درگذشت نابهنگام و غم انگیز 

ایشان رخ داد.
روحشان شاد!

سپیده چمن آرابرای مریم عزیز

سردبیرمجله برهان متوسطه اول

دربارة مریم- مریم میرزاخانی- این روزها زیاد می گویند 
و زیاد می نویســند. گویی با گفتن ها و نوشتن هایمان قصد 
داریــم ادای دین کنیم؛ دین به ارزش علمی مریم در دنیا، 
دین به انســانیت اش، و دین به ... خودش ... و نشان دهیم 
که متأسفیم، خیلی متأسفیم که زود از دنیا رفت. اما این ها 
باعث می شود دائم افكار ضد و نقیضی به مغزم خطور یابد: 

آیا مریم زود از دنیا رفت؟
یا آیا دنیا مریم را زود از دست داد؟

یا چرا زودتر از این ها برای مریم این قدر ننوشتیم؟
چرا زودتر از این ها این قدر به مریم فكر نكردیم؟ 

چرا آن روزی که جایزة فیلدز را بُرد برایش بزرگداشت 
نگرفتیم؟ 

االن ایــن همه گفتن و این همه نوشــتن، واقعاً برای 
چیست؟

چرا االن که دیگر اینجا نیست؟
هرچه فكر می کنم، بیشتر خسته می شوم! هرچه 
فكر می کنم، بیشتر ناتوان می شوم! ناتوان در این که 

بفهمم چرا؟ تنها یك فكر آرامم می کند:
این فكر که مریــم، مریم میرزاخانــی، نه تنها 
به عنوان یك زن، نه به عنوان یك ایرانی، نه به عنوان 
یك مسلمان، بلكه به عنوان یك انسان، به عنوان یك 
انسان، رسالتی داشــت، رسالتی برای همة بشریت، 

رسالتی برای این دنیا. 
به دنیا آمد، رسالتش را انجام داد و رفت ... سهم 
دنیــا از مریم همین قدر بود! کم بود ولی همین قدر 

بود! 
روحت آرام مریم عزیزم ...

عرفان صلواتی

دانشگاه امیرکبیر
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زهرا گویا
 دانشگاه شهید بهشتي

23 تیــر، حدود 11 شــب از فــرودگاه، به خانه 
رسیدیم. می دانستیم که حال مریم میرزاخانی- دردانه 
ریاضی ایران و جهان- بد است، خیلی بد! وگرنه موضوع 
بیماری اش را هنوز هم رسانه ای نمی کردند. او در تمام 
شــش ســالی که با این هیوالی بی رحم دست و پنجه 
نرم می کــرد، آخ نگفت و در همان حــاِل درد و رنِج 
جسمی، به ســان وانگوگ، »شور زندگی« داشت و با 
ارزش ترین دســتاوردهای علمی خود طی همین ایام، 
به جهان ریاضی تقدیم نمود. صبوری و آرامش او، در 
تمام حرکات و رفتارهایش مشــهود بود و حتی با این 
درد استخوان ســوزی که او را چون شمع می سوزاند، 
لحظه ای از وظایف انســانی اش که دختری، همسری، 
مادری، معلمی و محققی، بخشــی از آن ها بود، غافل 
نشد. شاید تأثر بسیاری پس از شنیدن خبر پروازش، 
بیش از اینكه به خاطر عظمت غِم از دست دادن یك 
نابغه باشد، برای غم از دست دادِن یك انسان بی بدیل 
بود؛ انسانی که در جوارش، هیچ کس احساس ناامنی، 

نادانی، کوچكی و دسِت خالی بودن نمی کرد.
چون خبر بیماری مریم میرزاخانی رسانه ای نشده 
بود، شنیدن پیام آقای محمدعلی نجفی که همگان را 
دعوت به دعای شــفا کردن برای این عزیز کرده بود، 
باعث شوِک همراه با ناباوری خیلی ها شد. بسیاری هاج 
و واج، از خود می پرسیدند »مگر چنین چیزی ممكن 
است؟« و جمع دیگری، دوســت داشتند این خبر را 
در سبد شایعاتی بریزند که هر از چندگاهی، پیرامون 
بزرگان و قهرمانان ایجاد می شود و بعد از تكذیبشان، 

لبخندی همراه با آرامش، بر لبانشان نقش می بندد.  
ولی دریغ ...! می دانستم که خبر صحت دارد و چند 
سال بود که بسیاری با اضطراب و در عین حال امیدواری، 
منتظر یك اتفاق خوب بودند. وقتی که خبر را شنیدیم، 

نیمه شب بود و اولین عكس العملمان، فریادهای خفته 
در گلو و آرزوی کودکانه برای وقوع یك معجزه بود! اما 
افسوس که خبر راست بود! باید به همه بگوییم و برای 
این فرشــته خفته، کاری کنیم! ولی چه کاری؟! همه 
خواب بودند و نمی شد در آن ساعت، کس دیگری را در 
خطر جدِی ناشی از شنیدن این خبر، وحشت زده کرد. 
پس بی اختیار، به دلیل اختالف ساعت، ابتدا همكاران 
خارج از ایران را خبر کردم. نمی دانستم چرا؟! ولی شاید 
همدردی دیگران را می طلبیدم و الحق واالنصاف، که به 
دلیل شخصیت منحصر به فرد مریم میرزاخانی، باالتر از 
همدردی، همدلی گرفتم. برای همین خواستم چند تا 
از آن ها را بــا خوانندگان عزیز در میان بگذارم که باور 
کنیم تا اسباب بزرگی در وجود فرد نباشد، تنها تسلیتی 
کلیشه ای، پاسخ شنیدن یك خبر درگذشت است. ولی 
خبر عــروج مریم میرزاخانی با آن روِح فراخ و خدمات 
اثرگذارِ بدون چشم داشــت، جامعه علمی را به تحیر و 
تأسف واداشت و همگی، محرومیت جامعه ریاضی را از 
آن وجود نازنین، ضایعه بار خواندند. البته این در حالی 
است که بعد از اعالم رسمی این خبر، تمام سازمان های 
مربوط به ریاضی و علوم و آموزش و فرهنگ در جهان، 
همچنین تقریباً در تمام رسانه های رسمی جهانی، اعالم 
خبر درگذشت ناباورانه »نابغه ریاضی« جهان، در صدر 

اخبار قرار گرفت.
همان نیمه شــب در عین استیصال، به همكارانم 
در »اتحادیــه بین المللــی ریاضــی« و »کمیســیون 
بین المللــی تدریس ریاضی« و دوســت خوب و منبع 
اطالع رسانِی جامعه ریاضی پروفسور جری بِكر، اطالع 
دادم. می خواســتم همة جامعة ریاضي را باخبر کنم و 

نمی توانستم تا صبح صبر کنم! نوشتم که؛
همكاران عزیز ICMI EC؛

جاودانگی فرشته ای که جرقه زد، 
آتش برافروخت و رفت!



رئیس IMU شیِگفومی موری 
دوستان عزیز؛

من هم از شنیدن خبر درگذشت مریم میرزاخانی، متحیر و غمگینم! ضایعه ای بزرگ برای همه.
I was also astonished and saddened by the news that Maryam Mirzakhani passed away. It is a 

great loss for all of us.
Shigefumi

Alicia Dickenstein آلیسیا دیکنشتاین IMU معاون
 استاد ریاضی آرژانتین

خبر، بسیار غم انگیز است ... 
من شخصاً مریم را در سئول، 2014ICM  مالقات کردم. او عالوه بر نبوغش، انسان بسیار نازنینی بود. ...

This is so sad...
I met her personally in Seoul at the ICM 2014. Besides being brilliant, she was such a nice person...

رئیس قبلی ICMI فردیناندو آرزارلو
من هم با دیگران همراه می شوم تا تسلیت خود را به خانواده بزرگ خودمان و به خصوص، جامعه ریاضی ایران، 
ابراز کنم. درگذشت مریم، یك ضایعة وحشتناک برای ریاضی بود. همچنین به دلیل این که اولین زنی بود که جایزه 
فیلدز گرفت و نشان داد که تعصبات و پیش داوری های جنسیتی که متأسفانه در رابطه با ریاضی و علوم بسیار رایج 

است، کامالً نادرست اند.
I join to Yuriko in expressing my condolences to our big family and particularly to the Iranian 

Mathematics Community.
A terrible lost for mathematics, also because she was the first woman to get the Field medals 

showing that the gender prejudices, unfortunately so diffuse for what concerns science and mathematics, are 
completely wrong.

Ferdinando Arzarello
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امــروز صبح، همگــی خبر از دســت دادن مریم 
میرزاخانی را شــنیدیم ... . مدت ها بود که می دانستیم 
بیمار است. متأســفانه، او نتوانست در این نبرد، پیروز 
شود... می دانم که جامعه جهانی ریاضی در اندوه است 

و ... در شوکی عمیق.
می خواهم بگویم که به عنوان یكی از اعضای خانواده 
ICMI EC، برای بزرگداشــت او، از هر کاری که بتوانم، 
دریغ نخواهم کرد. اگر برنامه ای تدارک دیده شد، مرا در 

جریان بگذارید1 . 
عكس العمل های فوری، حاوی چند نكته با ارزش بود 
و حداقل، آرامشی برای دل های سوختة همة ما که باور 
کنیم تا دنیا باقی است، مریم میرزاخانی هم مانند اسالف 
ایرانی خود، بر تارک تاریخ ریاضی جهان خواهد درخشید. 
جــاِن کالم صحبت ها، حول و حوش نبوغ، انســانیت، 

جوانی، اولین زن برنده مدال فیلدز در جهان، الهام بخشی، 
ضایعه ای بزرگ برای جامعه ریاضی در جهان، امیدواری 
برای تداوم راه وی، شكســتن تصورات نادرست راجع به 
تفاوت های جنســیتی در ریاضی و علوم و در یك کالم، 
جاودانگی فرشته ای بود که جرقه زد، آتش برافروخت و 
رفت. به همین ســادگی! او برای خودش، بسیار از پیش 

فرستاد! روحش قرین رحمت حق باد.
پي نوشت ها

1. This morning, we all heard the news about the loss 
of Maryam Mirzakhani. . . . We knew she was sick for 
some time and unfortunately, couldn’t win this battle.
I know that international mathematics society is in 
sorrow and . . . in a big shock.
I like to offer my collaboration for her memorial in 
any way you think as one of the ICMI EC. Please let 
me know if there is any plan in this regard.

بعضی از ایمیل ها



 نابغه فقید،
 به خواب ابدي فرو رفت

ساعت 10 صبح سه شنبه، 18 جوالی و هنگام 
دفن پیكر بانو مرحومه مریم میرزاخانی اســت، در 
آرامگاه شهر لس گتوس کالیفرنیا )نزدیك سن خوزه( 
که این غزل حافظ شیرین سخن در نغمه همایون با 
صدایی پخته و محزون خوانده می شــود. می گویند 
حافظ، این غزل را برای مرگ فرزند پســرش سرود 
و اکنون در ســوگ فرزند احمد میرزاخانی خوانده 
می شود، آن هم در دســتگاهی موسیقایی که از آن 
به دستگاه یا موسیقی بهشــتی یاد می شود. وقتی 

خواننده به این بیت می رسد: 

قرة العین من آن میوه دل یادش باد
كه چه آسان بشد و كار مرا مشکل كرد

آقــای میرزاخانی )پدر مریــم( هق هق گریه ای 
فروخورده امانش نمی دهد و آن را برمی آورد و به چهره 
می نشاند. فرزند کوچك مریم میرزاخانی که در شباهت 
به مادرش گویی نیمه دیگر ســیب است، دستمال به 
دست به سراغ پدربزرگ می رود. او امروز هر فردی، از 
غریبه و  آشنا که گریه کرد را با دستمالی پذیرایی کرد و 
این البته خود بر تألم طرف مقابل و حاضران می افزود. 
حدود 150 تا 200 نفری در آرامگاه گرد آمده اند تا به 
پدر، مادر، خواهر و داماد میرزاخانی تسلیت بگویند. این 
چهار نفر یك روز قبل در اطالعیه ای که برای جمعی 
محدود و گزینش شده ایمیل شده بود، از آن ها خواسته 
بودند که ساعت 10 صبح در آرامگاه شهر لس گتوس و 
برای وداع نهایی با مریم میرزاخانی حاضر شوند. پیش 
از این جمعی بسیار محدودتر )شامل حدود 30 نفر( 
به غســال خانه ای در داخل شهر دعوت شده بودند تا 
مراسمی مختصر را برای مریم میرزاخانی شاهد باشند. 
نگارنــده نیز جزء این جمع بــود. در ورودی تاالر این 
غســال خانه آقای میرزاخانی و دامادشان و نیز دختر 
دیگر و مادر مریم به انتظار ایستاده بودند. آنجا عكس 
مریم در گوشه سمت راست تاالری کوچك خودنمایی 
می کرد. مراســم با خواندن آیات سوره الرحمن شروع 
شد. به دنبال آن مجری آیاتی از سوره ملك و اشعاری 
از موالنا را به انگلیســی خواند تــا نوبت به پدر مریم 
میرزاخانی رســید.  او گفت که به یاد مریم تفألی به 

حافظ زد و این غزل آمد: 
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اي یوسف خوش نام ما خوش مي روي بر بام ما
اي درشكسته جام ما اي بردریده دام ما

اي نور ما اي سور ما اي دولت منصور ما 
جوشي بنه در شور ما تا ِمي  شود انگور ما
اي دلبر و مقصود ما اي قبله و معبود ما

آتش زدي در عود ما نظاره کن در دود ما
اي یار ما عیار ما، دام دل خمار ما

پا وامكش از کار ما بِستان گرو دستار ما
در ِگل بمانده پاي دل، جان مي دهم چه جاي دل

وز از آتش سوداي دل اي واي دل اي واي ما
                                       »غزلیات شمس«



دســت از طلب ندارم تا كام من برآید/ یا تن 
رسد به جانان، یا جان ز تن برآید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر/ كز آتش 
درونم دود از كفن برآید

و کل غزل را می خواند. به دنبال آن دختر دیگرش 
پشــت تریبون می آید و غزلی از موالنا را می خواند. تو 
گویی اینجا قلب آمریكا نیست، بلكه در یكی از مساجد 
یا مراکز فرهنگی داخل ایران نشسته ای و دو بال هویت 
ایرانی )قرآن و اشعاری از ادیبان کهن ایران(، بیت الغزل 
ســخنان حاضران اســت. پیكر مریم را با خودرویی به 
آرامگاه می برند و ســاعاتی بعد و درحالی که جمعیت با 
صــدای بانویی، تصنیف  »جان مریــم« مرحوم محمد 
نــوری را زمزمه می کنند، با پیكر مریم میرزاخانی وداع 
می گویند. او در کنار قبر بانو فرشته بازرگان در آرامگاهی 
که بخشی از آن به ایرانیان منطقه اختصاص یافته، جای 
گرفته است؛ مرقدی که حدود چهار ماه قبل خود برای 
تشییع پیكر فرشته بازرگان آمده بود. یادش گرامی باد 

و نامش ماندگار.
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مریم اززبان مریم

منابع اســتفاده شده در سوتیترهایي با 
عنوان »مریم ا ز زبان مریم«

[1] Cook, M. 2009. 
MATHEMATICIANS, AN OUTER 
VIEW OF THE INNER WORLD. New 
Jersey: Princeton University; pp. 82-83.
[2] Simons Foundation and 
International Mathematical 
Union. (2014, August 13). 
Maryam Mirzakhani. 

 ترجمه و برگرفته از وبگاه
https://www.youtube.com/
watch?v=swLWqlKMl5M

]3[ مصاحبه با پروفســور میرزاخانی، دو روز بعد 
از اهدای جایزه فیلدز در شــهر سئول. فرهودی، 
روزبه؛ صلواتی، عرفان و مســتفید، محمدهادی. 
)93/5/30(. ریاضی به درســت فكر کردن کمك 

می کند. برگرفته از وبگاه 
http://donya-e-eqtesad.
com/news/822609
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A Tribute to Maryam Mirzakhani; 
the World Mathematics Genius 

Maryam Mirzakhani was the first Woman 
ever to win the Fields’ Medal in 2014, 
for her Genuine and innovative work in 
Mathematics. An overwhelming number 
of Maryam Mirzakhani’s mentors in Iran 
and abroad, her colleagues, classmates 
and friends were extremely eager to pay 
their tribute to Maryam and her legacy. 
We wanted to find a way to allow for as 
many people as possible to share their 
words with us. But since we had a limited 
number of pages, we decided to skip list-
ing the many names and titles related to 
each article in this special issue in order 
to make room to fit in as many articles as 
possible. We apologize to all the contribu-
tors for our limitation and the action that 
we had to take and are confident that they 
will understand.
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