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زاوﯾﻪ

»مریم میرزاخانی« تنها زن برنده جایزه فیلدز جهان دیروز درگذشت

ﻧﮕﺎه

برای درک زیبایی ریاضیات ،باید صبور بود

شاهدخت ریاضی ،به سیارهاش پر کشید

علمشناسی آثار »مریم میرزاخانی«

ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﻤﺎره 2912

دلمشغولیهای نابغهای که زود رفت
ﻧﮕﺎر ﮐﺮﻣﯿﺎن

»ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﻰ«و ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﻟﻤﭙﯿﺎد 74در ﮐﻨﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﻰ

 »مریم میرزاخانــی« از نوجوانی نامدار بود؛ اما در
ســال  ۲۰۱۴که مدال »فیلدز« را دریافت کرد ،بیش از
پیش نامدار شــد .به همین دلیل ،رســانههای معتبر
جهانی بســیار مشــتاق بودند که با »ملکه ریاضیات
جهان« گفتوگــو کنند؛ اما »مریم« چنــدان مایل به
گفتوگو نبــود .یکی از معــدود مصاحبههایی که از
او باقی مانده اســت ،گفتوگویی است که »مؤسسه
ریاضیــات کلی« در ســال  ۲۰۰۴با وی انجــام داد و
روزنامــه گاردین آن را بازنشــر کــرد .در این گفتوگو
بیشــتر از عالیق و دلمشــغولی او و تفاوت فرهنگی
و آموزشــی ایران و آمریکا صحبت بــه میان میآید.
گزیدهای از این گفتوگو را با هم میخوانیم.
 کودک که بودم ،میخواســتم نویســنده شــوم.هیجانانگیزتریــن کار برایم خواندن داســتان بود .در
واقع هرچیزی را که به دســتم میرســید ،میخواندم.
تا قبل از ســال آخر دبیرستان ،هیچوقت فکرش را هم
نمیکردم که در رشــته ریاضی تحصیل کنم .خانواده
من سه فرزند داشتند .پدر و مادرم حامی و مشوقهای
خوبی برای ما بودند .برای آنها مهم بود که ما شــغل
خوب و رضایتبخشی داشته باشــیم؛ ولی آنقدر که
این موضوع برایشان مهم بود ،کسب موفقیت و پیروزی
برایشان اهمیت نداشت.
 برادر بزرگم من را به علم عالقهمند کرد .او آنچهرا که در دانشــگاه میآموخت ،برایم میگفت .شــاید
اولین خاطــره من از ریاضیات ،مربوط به وقتی اســت
که او مســئله جمعکردن اعداد  ۱تا صد را برایم مطرح
کــرد .فکر میکنم او در یــک مجله علمی خوانده بود
که چگونه »گوس« این مســئله را حل کرد .این راهحل
برایم بســیار جالب بود .این اولینبــاری بود که از یک
راهحــل زیبا لذت بردم؛ گرچه خودم نتوانســتم به این
راهحل برسم.
 من از بســیاری جنبهها خوشاقبــال بودم .وقتیدبســتان را تمام کردم ،جنگ به پایان رسید .اگر  ۱۰سال
زودتر بــه دنیا میآمــدم ،هرگز نمیتوانســتم به چنین
فرصتهای بزرگ و موقعیتهای مناســبی دست یابم.
من در تهران به مدرسه خوبی به نام »فرزانگان« رفتم که
معلمهای بســیار خوبی داشت .در همان هفته اولی که
به مدرسه راهنمایی رفتم ،با دوستم »رویا بهشتی« آشنا
شــدم .داشتن دوســتی که عالقهمندیهایش با ما یکی
باشد ،بسیار ارزشمند است و باعث حفظ انگیزه میشود.
 مدرسه ما در تهران ،در نزدیکی خیابانی بود که پربود از کتابفروشیهای مختلف .به یاد دارم طیکردن
خیابان شــلوغ و رفتن به کتابفروشــی ،برایمان بسیار
هیجانانگیز بود .ما اجازه نداشــتیم مثل اینجا کتابها
را در کتابفروشی باز ،بررسی و مرور کنیم و در نتیجه،
همیشــه هم نمیتوانســتیم کتابی را انتخاب کنیم که
واقعــا به آن عالقهمندیم .به همیــن جهت در آخر با
خرید تعداد زیادی کتابهای مختلف ،کتابفروشی را
ترک میکردیم .مدیر مدرسه ما هم زن بسیار مصممی
بود و بسیار تالش میکرد تا ما هم از همان فرصتها و
امکانات مدارس پسرانه برخوردار شویم.
 بعدها من در المپیادهای ریاضی شــرکت کردمکه باعث شــد درباره مسائل دشــوارتر فکر کنم .وقتی
نوجوان بودم ،از مبارزه خوشــم میآمد؛ ولی مهمتر از
همه آنکه با دوســتان و ریاضیدانان الهامبخشــی در
دانشگاه شریف آشنا شــدم .هرچه بیشتر به ریاضیات
میپرداختم ،بیشتر هیجانزده میشدم.
 سیستم آموزشی در ایران آنگونه که مردم اینجاخیال میکنند ،نیســت .وقتی در هاروارد فوقلیسانس
و دکترا میخوانــدم ،باید دائم توضیح میدادم که من
در ایران اجازه داشتم با وجود زن بودنم ،وارد دانشگاه
شوم .درســت است که در ایران ،پســر و دختر باید در
مدارس جداگانه درس بخوانند؛ ولی این مانع از شرکت
آنها در المپیادها یا اردوهای تابستانی نمیشود.
 مــن قبــل از ورود به هــاروارد ،بیشــتر در زمینهاتحادها و جبر کار کرده بودم .همیشــه از تحلیلهای
پیچیــده لــذت میبــردم؛ ولــی چیــز زیــادی از آنها
نمیدانستم .به گذشته که نگاه میکنم ،میبینم کامال
ناتوان بودم .باید موضوعات زیادی را یاد میگرفتم که
بیشتر دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاههای خوب
آمریکا آنها را میدانند.
 در ســمینارهایی که »کــورت مکمولن« ترتیبمیداد ،شرکت میکردم .البته من در بیشتر اوقات حتی
یک کلمه هم از حرفهایشــان را نمیفهمیدم؛ ولی
میتوانســتم برخی نظریههایی را که »کورت« میداد،
بفهمــم .از اینکه او میتوانســت همهچیز را ســاده و
ظریف مطرح کند ،لذت میبردم .بنابراین از او ســؤال
میکردم و راجع به کاربردهای آن فکر میکردم.
 بهترین بخش کار ،لحظهای اســت که میگویم»آهان« یعنی لحظهای که به راهحل یا جواب مســئله
میرسم؛ وقتی از کشف فهم یک چیز جدید به هیجان
میآیم و لذت میبرم ،این احســاس کــه به نوک قله
رســیدم و مفاهیمــی را که پیش از این نمیدانســتم،
برایم روشن میشود .در بیشــتر اوقات ،ریاضیات برای
من شــبیه راهرفتن در مســیری طوالنی است که حد و
پایانی ندارد.
 فکر نمیکنم الزم باشــد همه ریاضیدان شوند؛ولی معتقدم که بسیاری از دانشآموزان آنطور که باید
و شاید ،به ریاضیات نمیپردازند .من در دوره راهنمایی
حدود دو سال ریاضیاتم خوب نبود .حوصله فکرکردن
درباره آن را نداشــتم .میدانم ممکن اســت ریاضیات
ســرد و بینتیجه به نظر آید .ریاضیــات ،زیبایی خود را
فقط به کســانی نشان میدهد که با صبر و بردباری آن
را دنبال کنند.

گروه علم :دکتر »فیروز نادری« یکی از کارشناســان و مدیران
برجســته و ردهباالی ناســا که افتخار ایرانیان است ،همیشه
برای ما پیامآور شــادیها بود ،هر زمــان نام دکتر »نادری« را
میشنیدیم ،منتظر خبری شگفتانگیز و مسرتبخش بودیم،
اما دیروز او در صفحه اینســتاگرامش ،خبری را منتشــر کرد
که دل همه ما را به درد آورد» :امروز چراغی خاموش شــد.
این موضــوع قلب من را میشــکند ...او خیلی زود رفت« و
بهاینترتیب ،خبر درگذشت »مریم میرزاخانی« ،نابغه ریاضی
و برنده جایزه »فیلدز« ،بر اثر سرطان را تأیید کرد.
انتشار این خبر موجی از تأسف و تأثر را در جامعه ریاضیدانان
ایران منتشــر کرد ،بهگونهای که بســیاری از استادان ریاضی
ایران تا ســاعتها پس از انتشــار این خبر ،آن را باور نکردند.
پس از آن بســیاری با دکتر »نادری« تماس گرفتند و خواستار
توضیح بیشــتر درباره این خبر شدند ،اما او عکسی از »مریم«
را منتشــر کرد و فقط نوشــت» :یک نابغه؟ بله و حتــی یک دختر ،یک
مادر و همســر« .دکتر »مریم میرزاخانی« ،برای همه مردم ایران ،بهویژه
زنان و جوانان نمونهای از چهرههای شــاخص علمــی معاصر بود که
موجی از خودباوری را در همه پدیــد آورد و جوانههای اعتمادبهنفس
را در وجودشــان شــکوفا کرد .او اولیــن دختری بود کــه در دورههای
المپیاد ریاضی ایران پذیرفته شــد ،اولین دختری بود که در ســال ،۱۹۹۴
مــدال طالی ریاضی المپیاد را در هنگکنــگ برای تیم ایران گرفت و در

نتیجه رســیدند کــه پایههای علمــی وی بســیار قویتر از
دانشــجویان دیگر است و نیازی نیســت دوره فوقلیسانس
را بگذرانــد چــون او در همان دوره لیســانس ،بســیاری از
درسهای فوقلیســانس و دکترای ریاضــی را گذرانده بود.
اســتادانش به او گفتند خود را برای تحصیل در دوره دکترا
آماده کند و بهاینترتیب از رساله دکترای خود در سال ۲۰۰۴
در دانشــگاه هاروارد و زیر نظــر »کورتیس مکمولن« دفاع
کرد )گفتنی است که »مکمولن« از بزرگترین ریاضیدانان
معاصر اســت که در دوران جوانی خود ،برنده جایزه فیلدز
شــده بود( .این موفقیتهای پیدرپی از چشم دانشمندان
دور نماند .نشــریه »پاپیوالر ســاینس« آمریکا در سال ۲۰۰۵
»مریم میرزاخانی« را بهعنوان یکی از  ۱۰ذهن جوان برگزید.
دراینبین »مریم میرزاخانــی« ذهن برگزیده دنیای ریاضیات
بود .این تجلیل نشــان داد که همه کارشناســان ریاضی ،در
مورد آینده روشــن او اتفاقنظر دارند .بعدها سیل جوایز معتبر و جهانی
ریاضی به ســوی او سرازیر شد .وی در ســال  ،۲۰۱۳برنده جایزه ستر از
انجمن ریاضی آمریکا و در ســال  ،۲۰۱۴برنــده جایزه کلی و مدال فیلدز
شد .گفتنی اســت »مریم میرزاخانی« اولین زن در جهان است که مدال
فیلدز را دریافت کرد .او مدتها استاد دانشگاه پرینستون بود و از یازدهم
شهریورماه ) ۱۳۸۷اول ســپتامبر  (۲۰۰۸استاد و پژوهشگر ریاضیات در
دانشگاه استنفورد بود .روحش شاد و یادش جاودانه باد.

مسابقات ســال بعد در کانادا این مدال طال را تکرار کرد .او در مسابقات
المپیاد ریاضی ســال  ۱۹۹۵در کانادا ،نمره کامل از این مسابقات دریافت
کرد و نخســتین فردی بود که توانست دو سال پیاپی مدال طالی ریاضی
را بگیرد و نخستین فردی بود که از این مسابقات نمره کامل گرفت.
او در ســال  ۱۹۹۹با مدرک کارشناسی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف
فارغالتحصیل شــد و بــرای ادامه تحصیالت به آمریــکا رفت .وقتی به
آمریکا رسید ،اســتادانش پس از ارزیابی دانســتههای علمی او ،به این

برای بانوی ایرانی دنیای ریاضیات

چهره یک زن ایرانی مصمم

ﺷﮑﺴﺖ در ﻗﺎﻣﻮس ﻓﮑﺮى او ﺟﺎﯾﻰ ﻧﺪاﺷﺖ

ﺑﺮشﻫﺎﯾﻰ از زﻧﺪﮔﻰ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﻧﺎﻣﯿﺮا

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﺎﺻﺮﻣﻘﺪﺳﻰ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب
 تازه ویزیت بیماران را تمام کرده بودم که ناگهان
خبری در فضــای مجازی مرا چنان بهتزده کرد که
اگر تکیــهگاه دیوار نبود ،حتما ســرم به ابلق زندگی
میخورد و میترکید» :مریم میرزاخانی« درگذشت.
همین چنــدروز پیش بود که دانســتم او به بیماری
سرطان مبتالست و از این بدتر آنکه سرطان متاستاز
داده و حال او رو به وخامت رفته است .بعد دانستم
که انگار او از چهار ســال پیش به این بیماری دچار
بوده و چندینبار بیماری او عود کرده بود .هیچ حرف
و بیانی نمیتوانــد توجیهگر غمی باشــد که اکنون
بــر دل تمام ایرانیان و تمام کســانی کــه به »مریم
میرزاخانی« عشــق میورزیدند ،نشســته است ،ولی
بهعنوان یک پزشــک که بهدلیل عالئق گذشــتهاش
بــا »میرزاخانی« و افتخارات او شــاید کمی بیش از
دیگران آشــنا باشــد ،میخواهم چنــد جملهای در
مورد درسهایی کــه از زندگی و مرگ »میرزاخانی«
میتــوان آموخــت ،بنویســم .مــن یک پزشــکم و
به خاطر شــغلم با دردها و رنجها و غمهای زیادی
روبهرو بوده و هســتم .هم بهبود بیماران را شــاهد
بودهام و هم ناتوانی و مرگ آنها را .دائم به بیمارانم
و شــرایطی که به آن دچار میشــوند فکر میکنم،
اما این را هم دانســتهام که بیماری جزئی از زندگی
است .همانند مرگ که هرکارش کنیم میآید .میآید
و حتی نزدیکترین کســان ما را میگیــرد و میبرد.
همانند برادر جوانم که سرطان خون او را با خودش
برد ،اما با وجود همین ناگزیربودن مرگ ،معتقدم که
نباید بههیچوجه در به روی آن بگشاییم.
بهعنوان یک پزشــک آموختهام که این بیماری و
مرگ نیســت که زندگی ما را تعریــف میکند ،بلکه
خود فرد با جهانبینی و بینشــی کــه دارد میتواند
بیمــاری را در خود مضمحل کــرده و تعریفی دیگر
از زندگــی و زندهبــودن ارائه دهد .شــاید زمانی که
»میرزاخانــی« برنده جایزه فیلدز شــد ،کمتر کســی
میدانســت که او به سرطان مبتالست .این ندانستن

دقیقا دو جنبه داشت؛ اول اینکه بیماری در قاموس
فکری »مریم میرزاخانی« هیچ جایگاهی نداشــت.
او بیمار شــده بود؛ بیمــاری یک فراینــد پاتولوژیک
اســت که میتواند در درون هر فــردی اتفاق بیفتد.
مهم این اســت کــه روند زندگی و چیــزی را که به
آن ایمــان داریم ،تغییر ندهــد و »مریم میرزاخانی«
نشــان داد بیماری چیــزی نبود کــه او را از روندی
که طی میکــرد بازدارد .او قرار بــود در این زندگی
کوتاهش به باالترین قلههای بشری برسد که رسید.
او بههیچوجــه در را به روی مرگ نگشــود .مرگ در
زندگی وی رهگذری بود کــه میآمد و میرفت ،نه
چیزی بیشــتر .دوم اینکه »مریم میرزاخانی« بیماری
را بهشدت شخصی کرد .بیماری هم چیزی است در
کنار بقیه چیزها ،نه بیشــتر .همانطور که برخورد با
هر مســئلهای روشی دارد ،باید با بیماری نیز با روش
صحیح برخورد کرد .حاال یا حل میشود یا میماند.
مهــم این اســت که کلیــت زندگی من بهواســطه
بیماری تعریف نشود .او اینگونه مرگ را تحقیر کرد.
مرگ هم چیزی اســت در کنار سایر چیزها .مهم این
است که »مریم میرزاخانی« راهی بزرگ را در اندیشه
بشری گشود.
ایــن خاطــره را بارهــا گفتــهام و بار دیگــر نیز
میخواهــم تکرار کنــم .در المپیــاد ریاضی که در
مشــهد برگزار میشد ،در یکی از ســؤاالت خواسته
بودند تا تناظر یکبهیک گزارهای را ثابت کنیم .بعد از
کلی تقالکردن و نزدیک به شش صفحه نوشتن فقط
توانستم آن را در چند حالت خاص اثبات کنم .وقتی
مجله المپیــاد ،راهحل »میرزاخانــی« را چاپ کرد،
دیدم او با اســتادی و به زیبایی تمام این مسئله را در
نصف صفحه حل کرده اســت .از آن روز احترام من
نسبت به این نابغه بزرگ بشری هزاربرابر شد .امروز
از مرگ او بســیار ناراحتم و اکنون که این جمالت را
مینویسم ،اشــک در چشمانم حلقه زده است ،ولی
وقتی رفتار »میرزاخانــی« را با بیماری و مرگ دیدم،
احترام من به او هزارانهزاربرابر شــد .از این بهبعد
داســتان »مریم میرزاخانی« را برای بیمارانم تعریف
خواهم کــرد؛ داســتان نابغهای که بــا زندگیاش،
بیماری و مرگ را شکســت داد .یــاد و نامش تا ابد
زنده و جاوید باد.

»مریم میرزاخانی« از دید یک برنده دیگر جایزه فیلدز

رﯾﺎﺿﻰداﻧﻰ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد
زﯾﻨﺐ ﻫﻤﺘﻰ
اردیبهشــت ســال » ،۹۴ســدریک ویالنــی«،
ریاضــیدان برجســته فرانســوی ،به ایــران آمد .او
عــالوه بر حضــور در مجامع علمی ریاضــی ایران،
چندین ســخنرانی نیز برای عموم مــردم ارائه کرد.
»ویالنی« با این سخنرانیها نشان داد عالوه بر آنکه
ریاضیدان برجســته و معتبری اســت ،به موضوع
ترویج علم نیز بســیار عالقه دارد .بههمیندلیل و با
لطف رایزنی فرهنگی ســفارت فرانسه ،پذیرای گروه
علم روزنامه »شــرق« شــد تا درباره اهمیت علم و
ریاضــی ،بهویژه تأثیر آن در تاریــخ ،فرهنگ و روابط
بیــن فرهنگها و کشــورها ســخن بگویــد ،اما مگر
میتوان با ریاضیدان برجســتهای همکالم شد و از
خانم »میرزاخانی« صحبتی به میان نیاید؟ او درباره
آشنایی خود با »مریم میرزاخانی« گفت» :من از قبل
خانم میرزاخانی را میشناختم و با ایمیل با یکدیگر
در ارتبــاط بودیم ،اما حدود دو ماه پیش بود که او را
در کالیفرنیا مالقات کردم.
مقدمات ســفر من به ایــران را نیز او فراهم کرد
و باعث شــد من با افراد بسیاری در ایران آشنا شوم.
او یکــی از بزرگتریــن ریاضیدانان زمان ماســت و
سالها نام او بهعنوان یکی از نامزدهای مدال فیلدز
مطرح بود که درنهایت هــم آن را دریافت کرد .کل

جامعه ریاضی بســیار خوشــحال شــدند که »مریم
میرزاخانی«توانســت در باالترین ســطح علمی قرار
گیرد .خانم میرزاخانی ریاضیدان برجستهای است،
اما در نظر داشــته باشــید او اولین بانویی است که
توانســته جایزه فیلدز را دریافــت کند و این موضوع
اهمیت جایــزه او را چندبرابر میکنــد .عالوهبراین،
خانم میرزاخانی شخصیت بسیار مهربان و حساسی
دارد و همواره تالش میکند تا به دیگران کمک کند.
»مریم میرزاخانی«توانست هوشــمندی ایرانیها را
بیش از پیش در میان دانشمندان به نمایش بگذارد.
من برای خانم میرزاخانی احترام فوقالعادهای قائل
هســتم .به نظر من کشــور ایران باید بسیار خرسند
باشد که توانسته است ســفیری اینچنین کارآمد در
عرصه جهانی داشــته باشــد« .اما گویا مــا قدر این
سفیر ارزشــمند خود را ندانستیم و توانایی او را باور
نداشــتیم تا آنکــه او را خیلی زود از دســت دادیم.
از امروز چه کســی میتواند ســفیر علــم ،فرهنگ،
تمدن و ارزشهای کشــور ما در ســطح جهان باشد
که بتوانــد احترام همه دانشــمندان بزرگ جهان را
برانگیزد؟ دســتکم تا مدتهای طوالنــی ،ایران از
توانمندیهای ســفیری همانند »مریم میرزاخانی«
محروم است.

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺎﻇﻤﻰ
* »مریم میرزاخانی«  ۱۳اردیبهشت  ۱۳۵۶در تهران
به دنیا آمد .او فرزند احمد میرزاخانی ،مهندس برق
و رئیس هیئتمدیــره مجتمع آموزشــی نیکوکاری
»رعد« بــود .با اتمــام تحصیالت ابتدایــی در اولین
دوره آزمون جذب اســتعدادهای درخشــان شرکت
کــرد و وارد دبیرســتان فرزانگان تهران شــد» .مریم
میرزاخانی«در ســال  ۱۹۹۴در المپیاد جهانی ریاضی
هنگکنگ با  ۴۱امتیاز از  ۴۲امتیاز مدال طالی جهانی
گرفت .ســال بعد یعنــی  ۱۹۹۵در المپیــاد جهانی
ریاضی کانــادا با  ۴۲امتیــاز از  ۴۲امتیاز ممکن ،رتبه
اول و مدال طالی جهان را به دست آورد.
* در اسفندماه  ،۱۳۷۶اتوبوس حامل دانشجویان
ریاضی شرکتکننده در بیستودومین دوره مسابقات
ریاضی دانشــجویی کــه از اهواز راهی تهــران بود،
بــه دره ســقوط کــرد و در آن حادثه شــش نفر از
دانشــجویان نخبه ریاضی دانشــگاه صنعتی شریف
که اغلب از برگزیدگان المپیادهای ملی و بینالمللی
ریاضــی بودند جــان باختند» .مریــم میرزاخانی« از
جمله بازماندگان این سانحه بود.
* »مریــم میرزاخانی«پــس از موفقیــت در
المپیادهای جهانی ،به دانشگاه شریف تهران رفت تا
ریاضیات بخواند .در گروه ریاضیات دانشگاه صنعتی
شــریف با بســیاری از دوستان و مدرســانی آشنا شد
که الهامبخش و مشــوق او برای ادامه مسیر زندگی
علمیاش بودند.
* »مریم میرزاخانی« پس از پایان دوره کارشناسی
خود ،بــرای ادامه تحصیــالت به آمریــکا رفت و در
دانشگاه هاروارد ،تحصیالت خود را در زمینه ریاضیات
تکمیل کرد و پس از آن در دانشــگاههای پرینستون و
استنفورد بهعنوان محقق و استاد فعالیت کرد.
* »میرزاخانی« در ســال  ۱۹۹۹میالدی توانســت
راهحلــی بــرای یــک مشــکل ریاضــی پیــدا کند.
ریاضیدانــان مدتهــای طوالنــی بهدنبــال یافتن
راهی عملی برای محاســبه حجم فرمهای هندسی
هذلولوی بودند» .مریم میرزاخانی«جوان در دانشگاه
پرینستون ،معمای ابعاد گوناگون فرمهای غیرطبیعی
هندسی را حل کرد .درصورتیکه جهان نیز از قاعده
هندســه هذلولــوی تبعیت کند ،ایــن روش ابتکاری
میتواند به تعریف شکل و حجم دقیق جهان کمک
کند .در واقع مشکل این است که برخی از این اشکال
هذلولــی مانند دونات یا آمیب ،ظاهر بســیار نافرمی

دارند که محاســبه حجم آنها را بــه معمایی جدی
برای ریاضیدانان مبدل کرده بود؛ اما »میرزاخانی« با
یافتن راهی جدید و با ترسیم مجموعهای از حلقهها
روی ســطح اینگونه اشــکال پیچیده ،به محاســبه
حجم آنها پرداخت .هرچند کاربردهای عملی اندکی
برای پژوهش او وجود دارد ولی اگر مشــخص شود
که جهان نیز از هندســه هذلولوی پیروی میکند ،کار
او میتواند بــه تعریف دقیق شــکل و حجم جهان
کمک کند.
* »میرزاخانــی« در ســال  ۲۰۰۹بهدلیــل
دستاوردهایش در ریاضیات ،برنده جایزه »بلومنتال«
شــد .در اعالمیهای کــه انجمن ریاضــی آمریکا به
مناسبت برندهشدن این جایزه برای میرزاخانی منتشر
کرد ،دلیل گرفتن این جایــزه مهم ریاضی را اینگونه
بیان کرد» :خالقیت اســتثنائی و تز دکترای مبتکرانه
او که در آن ،ابزارهای گوناگون ،از هندســه هذلولوی
گرفته تا روشهای کالســیک برای بهدســتآوردن
نتایج الزم برای حل سه مسئله مهم ترکیب شدهاند«.
* او در ســال  ۲۰۱۴برنــده مــدال فیلدز شــد که
باالترین نشان علمی رشته ریاضیات است و هر چهار
سال یکبار به دانشــمندان برگزیده زیر  ۴۰سال اهدا
میشود و بسیاری کارشناســان از آن بهعنوان »نوبل
ریاضیات« نیز یاد میکنند .وی نخستین زن و نخستین
ایرانی بود که موفق به دریافت این جایزه شد.
* »مریــم میرزاخانی« ،غیر از اینهــا ،برنده جوایز
بسیار دیگری نیز شــد ،از جمله جایزه بنیاد ریاضیات
کلی در سال  ۲۰۱۴و جایزه ستر انجمن ریاضی آمریکا
در سال .۲۰۱۳
* »مریــم میرزاخانــی«در مــي ســال  ۲۰۱۶بــه
عضویت آکادمی ملی علوم آمریکا برگزیده شــد .او
نخســتین ایرانی-آمریکایی اســت که به عضویت در
این آکادمی برگزیده شد.
* »مریم میرزاخانی« مدتها با بیماری ســرطان
مبارزه کرده بود .او ســالها پیش بر این بیماری چیره
شــد؛ اما چندی پیش دوباره این بیماری برگشت .تیر
 ۱۳۹۶اعالم شد »میرزاخانی« بهدلیل ابتال به سرطان
در بیمارستانی در آمریکا بستری است .میرزاخانی از
چهار ســال پیش به سرطان ســینه مبتال بود .بعدها
این ســرطان به مغز استخوان او ســرایت کرد .پدر و
مادرش برای مراقبت از او به آمریکا رفتند؛ اما او ۲۴
تیر  ۱۳۹۶درگذشت.
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 در فوریــه  ۲۰۱۱زمانی که ســردبیر بولتن انجمن
ریاضــی ایران بــودم ،دکتــر »مریــم میرزاخانی« را
بــرای عضویت در هیئت تحریریــه این مجله معتبر
علمی ایرانی دعوت کردم تا در موضوعات هندســه
هذلولوی ،نظریه ارگودیک و هندسه همتافته به این
مجله کمک کند .او بــا مهربانی از اینکه میتواند به
جامعه ریاضی ایران خدمت کنــد آن را پذیرفت .در
سال  ۲۰۱۴همزمان با کنگره بینالمللی ریاضیدانان
در کرهجنوبی با وی مالقاتی داشــتم تا موفقیت وی
را در کســب مدال فیلدز تبریک بگویم و از تأثیر مهم
حضــور وی در بولتن یادی کنم .سرشــار از تواضعی
وصفناشدنی بود و خوشحال از اینکه مایه مباهات
شده است .در این نوشتار مایلم از دیدگاهی که کمتر
به آن اشــاره شده اســت به کارهای علمی پروفسور
»مریــم میرزاخانــی« بپــردازم و آن ،علمشناســی
آثــار اوســت .از وی  ۱۲مقالــه پژوهشــی فاخر در
مت-ســای-نت ) (MathSciNetنمایه شــده است.
این پایگاه داده وابسته به انجمن ریاضی آمریکاست
که به چکیدهنگاری و نقد مقاالت ریاضی میپردازد.
همه این مقاالت مورد اســتفاده مکــرر ریاضیدانان
سرشــناس قرار گرفتهاند» .مریــم میرزاخانی« اولین
مقالهاش را زمانی که ۱۸ســاله بود با همکاری دکتر
»عباداﷲ محمودیان« از دانشــگاه صنعتی شــریف
نوشــت که در گــزارش بیســتوپنجمین کنفرانس
ریاضــی ایران چــاپ شــد .اولین مقالــه تحقیقاتی
انفرادیاش را در ۲۰سالگی در موضوع گراف نوشت
که در بولتن مؤسســه ترکیبات و کاربردهای کانادا به
زیور چاپ آراسته شد .این مقاله تاکنون حدود  ۲۰بار
در ســایر مقاالت پژوهشی مورد اســتفاده قرار گرفته
است .مشــهورترین همکار پژوهشی وی ریاضیدان
آمریکایی به نام »الکس اســکین« اســت که نتیجه
تحقیقات مشترک آنها در سه مقاله در مجالت بسیار
معتبر چاپ شده است .با قطعیت میتوان گفت که
»میرزاخانــی« ریاضیدانی »کیفیکار« اســت به این
معنی که تعداد آثارش کم ولی بســیار مهم اســت.
چنان که عمق کارهایش در هندســه سطوح ریمانی
و فضاهای پیمانهای آنها ،کرســی اســتادی دانشگاه
استنفورد در  ۳۱سالگی ،جایزه ِستِر از انجمن ریاضی
آمریــکا در  ،۲۰۱۳جایزه کِلی و مدال فیلدز در  ۲۰۱۴و
عضویت در آکادمی ملی علوم آمریکا در  ۲۰۱۶را برای
وی بــه ارمغان آورد ۱۲ .مقالــه وی در تارنمای علم
) (Web of Scienceیا همان  ISIنمایه شده است .به
این مقاالت  ۱۹۳بار در  ۱۳۳مقاله ارجاع داده شــده
است .باید متذکر شد که تعداد ارجاعات به مقاالت در
حوزههای اصیــل ریاضی برخالف بعضی حوزههای
دیگر در علوم پایه باال نیســت .دو مقاله ژرف وی که
بر کار بســیاری از ریاضیدانان شــهیر تأثیرگذار بوده
است در مجلههای انجمن ریاضی آمریکا و ابداعات
ریاضــی در ســال  ۲۰۰۷چاپ شــدند» .میرزاخانی«
ســخنران مدعو کنگره بینالمللــی ریاضیدانان در
 ۲۰۱۰و نیز کنفرانــس بینالمللی ریاضیدانان زن در
همان ســال بود .کار وی الهامبخش آثار دیگران نیز
بوده است چنان که مقاالتی درباره اهمیت کارهای او
بر دیگران در خبرنامههای انجمنهای ریاضی ایران،
آمریکا و اروپا ،مجله شــوگاکه در ژاپن ،نشریه ریاضی
انجمن ریاضی فرانسه ،مجله ریاضی ویادوموسچی
از انتشــارات انجمن ریاضی لهستان و چندین مجله
معتبر دیگر به چاپ رسیده است .وی عالوه بر بولتن
انجمن ریاضــی ایران عضو هیئــت تحریریه چندین
مجله پژوهشــی معتبر در جهان ازجمله ســالنامه
مؤسســه فوریه )فرانسه( ،مجله توپولوژی )آمریکا(،
مجلــه انجمن ریاضی آمریــکا و خبرنامه تحقیقاتی
بینالمللی ریاضیات )انگلستان( بوده است .هجرت
وی به دیار باقی حزنانگیز و تأسفبار است .بسیار زود
از میان ما رفت ،ولی یادش در دلهای ما باقی است.
روحش شاد و قرین رحمت باد.

