
دکترمهدیبهزاد؛پـدرگـرافايران
 مهدی بهزاد، دوم اردیبهشت سال 1315 در یزد به دنیا آمد. در پنج سالگی برای فراگیری قرآن به 

1
مکتب خانه سپرده شد. برای خانواده اش پذیرفتنی نبود که بدون تمام کردن آموزش قرآن به مدرسه برود. 
یک سال شروع دورة دبستان را به تأخیر انداخت تا قبل از مدرسه، قرآن را تا آخر آن، یعنی پایان جزء 
30، بیاموزد. در آن سال ها معمول بود که بچه ها پس از دبستان و گرفتن تصدیق کالس ششم به دنبال 
شغل پدر می رفتند. مهدی هم دوره های خیاطی و مسگری را در تابستان های گرم یزد گذراند. بعضی 
تابســتان ها هم همراه پدرش به دادگستری می رفت. چون دستگاه فتوکپی نبود، احکام قضایی را 

برای مردم رونوشت می کرد و به ازای هر کدام، پنج ریال مزد می گرفت.

2 دیپلــم ریاضی را ســال 1335 در زادگاه خود گرفت. در همان ســال با قبولی در رشــتة 
»الكترومكانیك« به دانشــگاه تهران راه یافت. پس از گذشت چند ماه احساس 
کرد برای کارهای فنی مناسب نیست و عالقه ای به رشته های مهندسی ندارد. 
او جای خود را در کالس درس و حرفة معلمی خالی می دید. بنابراین یکی 
از بزرگ ترین تصمیم هــای زندگی اش را گرفت؛ از ادامة تحصیل در این 
رشته انصراف داد و سال بعد با شرکت در کنکور دانش سرای عالی )دانشگاه خوارزمی فعلی( تهران، به عنوان دانشجوی رشتة 
ریاضی وارد این دانشــگاه شــد. در آنجا ماهانه 150 تومان حقوق می گرفت. مهدی در مدرسه و دانشگاه همیشه شاگرد اول 
بود و در برخی موارد فاصلة معدلش با نفر بعدی بیش از سه نمره می شد. سال 1339 با كسب رتبة اول موفق به اخذ درجة 

كارشناسی شد و برای ادامة تحصیل به آمریكا رفت. 

3 تحصیالتش در دانشگاه ایالتی میشیگان از مهر 1340 شروع شد. از 
همان ابتدا به بازگشت به کشور فکر می کرد. مدرک کارشناسی ارشد ریاضی 

در زمینة گراف را سال 1342 و دكترای خود را در سال 1344 دریافت کرد. 
درست در روز بعد از دفاع دکترا، پذیرش مربوط به درخواست استخدامی که 

قباًل برای دانشگاهی فرستاده بود، به دستش رسید. همکارش َگری به او گفت: 
»تو امروز دکتر شدی و فردا استاد!«. پس از یك سال تدریس و تحقیق در آن 

دانشگاه، در سال 1345 به ایران بازگشت و به دانشگاه شیراز رفت. او نخستین بار در ایران مبحث نظریة 
گراف را به دانشجویان دورة کارشناسی ارشد ریاضی معرفی کرد. استاد از اینکه در حال حاضر این مبحث بخشی از برنامة درسی 

دانش آموزان سال آخر متوسطه است، اظهار خرسندی می کند. 

تصويرگر:سامسلماسی رضاحیدریقزلجه،استادیاردانشگاهفرهنگیانتهران
برایديدنپاسخمعمابادوروشمتفاوترمزينههارااسكنكنيد.
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تصويــــرگرنقطـــــهوخــــــط:

 خدمات و افتخارات دكتر بهزاد پرشمار است؛ از جمله عضویت در هیئت مؤسس »فرهنگستان علوم ایران«، عضویت 
4

در هیئت مؤسسان »انجمن ریاضی ایران«، عضویت در گروه مؤلفان کتاب درسی ریاضیات گسستة دورة پیش دانشگاهی 
در دهة 1370، پایه گذاری مجلة »نشــر ریاضی«، مشارکت در انتشــار »واژه نامة ریاضی« توسط انجمن ریاضی ایران، 
عضویت در هیئت تحریریة مجلة »گراف تئوری« چاپ آمریكا، برگزیدة انجمن ریاضی ایران در ســال های متفاوت، 

استاد نمونة »دانشگاه شهید بهشتی«، عضو افتخاری »انستیتو تركیبیات و كاربردها«، عضویت در هیئت مؤسس »انجمن ترویج علم 
ایران«، عضویت در هیئت مؤســس »بنیاد پیشــبرد علم و فناوری در ایران«، برندة جایزة كتاب سال جمهوری اسالمی ایران، چاپ 

حدود چهل مقالة تخصصی در مجله های معتبر ریاضی و ... 
دکتر بهزاد به قدری در نوشتن مقاله فعال بود که یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد او در دانشگاه شیراز به شکل طنز شعر زیر را 

برایش سروده بود: شنیدم که بهزاد خوش سرنوشت      به تعداد موهاش پیپر )مقاله( نوشت



5 دکتر بهزاد برگزیدة سومین دورة »چهره های ماندگار« کشور است. در مراسم اعطای جایزه گفت: »لوح تقدیر 
این مراســم را با افتخار می پذیرم، اما جایزة آن را با هدف پیشــبرد علم ریاضی به انجمن ریاضی ایران هدیه 
می دهم.« جایزة آن مراسم یک دستگاه خودروی »سمند« بود. پول فروش این خودرو به حساب »جایزة 
بهزاد« واریز شد که سال ها قبل در انجمن ریاضی ایران تعریف شده بود. ایشان همچنین، 100 میلیون 
تومان »جایزة عالمه طباطبایی« بنیاد ملی نخبگان در ســال 1390 را برای بچه های روســتاهای 

محروم و شهرهای دورافتاده هزینه کرد. 
تألیف نمایشــنامه ای به نام »افسانة پادشاه و ریاضی دان« که آرم »کمیسیون ملی 
یونسکو« را بر خود دارد، یکی دیگر از کارهای خالقانة دکتر بهزاد است. در این 
اثر سعی شده است با آوردن مفاهیم ریاضی و معماهای فراوان، ذهن خواننده 
یا بیننده به چالش کشیده شــود. یکی از معماهایی که در این نمایشنامه 
آمده، »معمای ســه گاف« است که در بند 9 این متن می توانید شرح آن را 
ببینید. این کتاب به چند زبان خارجی از جمله انگلیسی، ایتالیایی و آلمانی 

ترجمه شده است.
6 در شــاخه های متفاوت ریاضی، گاهی ریاضی دانان بزرگ حدسی را مطرح 
می کننــد و ریاضی دانان دیگر را به چالش دعــوت می کنند که آن حدس را اثبات یا رد کنند. 
بیش از نیم قرن پیش، دکتر بهزاد حدس خود را در علم گراف، موسوم به »انگارة عدد رنگی ُکلی 
گراف«، عرضه داشــت. دکتر بهزاد یک بار در »دانشگاه کمبریج« انگلستان سخنرانی داشت. 
وقتی اردوش، ریاضی دان بزرگ معاصر، »انگارة بهزاد« را شنید، با صدایی بلند از آخر سالن 
فریاد زد: »این حدســی اســت که در این قرن اثبات نخواهد شــد.« با وجود تالش برترین 
ریاضی دانان جهان در طول 55 سال گذشته و چاپ و نشر صدها مقاله، این حدس همچنان بی پاسخ مانده است.

7 مهدی بهزاد معلمی به تمام معناســت؛ پرحوصله و دقیق، بسیار با انگیزه و آماده و مشتاق برای جواب دادن به تماِم سؤال های 
ریزودرشت. البته ایشان معلمی را افتخار زندگی خود می داند. چرا که معتقد است معلم خواهان رشد و شکوفایی همة انسان هاست. 
در واقع، ایشان یکی از پیشگامان نظریة گراف و از نظریه پردازان جهانی این شاخه از ریاضی است. این دانشمند تأثیرگذار بر جریان 
علمی کشور، مردی منضبط، جدی و در عین حال صمیمی و دوست داشتنی است. ایشان تنها ایرانی مقیم کشور، با »عدد اردوش 1« 

به مناسبت داشتن مقالة مشترك با پال اردوش، ریاضی دان شهیر مجارستانی است. 
از بهزاد دو کتاب در زمینة گراف به زبان انگلیسی منتشر شده است که سال ها منبع درسی دانشگاه های دنیا بوده اند. او در دانشگاه های 

شهید بهشتی تهران، صنعتی شریف، میشیگان، ایالتی میشیگان تدریس کرده و اولین استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف است.
8 بهزاد عالقه اش به علم ریاضی را مدیون پدر می داند که در کودکی و حتی پیش از دبستان، برایش معما می گفت و او را به حل 
آن ها ترغیب و تشــویق می کرد. دکتر بهزاد بیان می کند معماهایی مانند ســه گاف در شکل گیری شخصیت ایشان و انتخاب رشتة 
ریاضی برای ادامة تحصیل، تأثیر چشم گیری داشته است. استاد عقیده دارد، اهمیت ریاضیات در این است كه ذهن را شفاف می كند 
و قدرت خالقیت را باال می برد. چاپ تمبر یادبود با تصویر دکتر مهدی بهزاد و نام گذاری خیابانی عریض و کوچه هایش در شهر یزد 

به نام دکتر بهزاد، گامی در راستای بزرگداشت این چهرة ماندگار است. طول عمر باعزت و برکت برای ایشان آرزومندیم.

9 معمای سه گاف: قایق رانی در ساحل رودخانه زندگی می کرد. او گرگ، گوسفند و گیاهی داشت و دو حیوان را طوری تربیت 
کرده بود که در حضور او به طعمة مورد عالقة خود لطمه نمی زدند. روزی قایق ران تصمیم می گیرد اموال خود، 
یعنی هر سه گاف را سالم به طرف دیگر رودخانه ببرد. اما قایق او کوچک بود و به جز قایق ران فقط برای 
یک موجود )گاف( جا داشت. راه چاره چیست؟ اگر گرگ را اول ببرد، گوسفند گیاه را می خورد. اگر گیاه 
را اول ببرد، گرگ گوسفند را می خورد. قایق ران چطور می تواند با کمترین تعداد رفت وبرگشت، هر سه 

گاف را سالم به طرف دیگر رودخانه برساند؟

منبع اصلی:
شاهرضایی، محسن )1400(. بهزاد. نشر دیبایه. تهران.
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 با اسكن رمزینه می توانید 
گفت وگوي شبکه اول سیما با 

دکتر بهزاد را مشاهده کنید:


