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در رثاي پرفسور مريم ميرزا خاني

جهان رياضيات در سوگ نابغه ايراني

ها ،درست هنگامي كه نابغهاي
مي گويند مرگ حق است ،اما نه در  40سالگي! در آغاز پختگي انديشه ،در آغاز رسيدن به دنياي ناشناخته
جهاني وارد مرحله تازهاي از زندگي خويش ميش��ود .ش��ادروان مريم ميرزا خاني ،فرزند برومند اين سرزمين ،با هجرت خود جهان علم
 ..مرگ اين بانوي ايراني ،مردم و مسئولين ايران را در بهت فرو برد چرا كه
گذارد.
را مات و مبهوت كرد و مردم ايران را در سوگ می
كس��ي انتظار نداش��ت بيماري او چنان پيشرفته باش��د كه نابغه ايراني ما را تسليم كند .اما بانوي اعداد نتوانست در مقابل بيماري
سرطان تاب بياورد و عاقبت رفتن را پذيرفت و چهره در نقاب خاك كشيد .به همين مناسبت صفحهاي را با عنوان «سوگنامه
تان قرار بگيرد.
پرفسور مريم ميرزا خاني» براي شما خوانندگان عزيز تهيه كرديم كه اميدواريم مورد توجه

نگاهي به زندگي مريم ميرزا خاني
دان تاریخ
دکتر مریم میرزاخانی ،استاد ریاضیات دانشگاه استنفورد نخستین بانوی ریاضی
لقب گرفت که توانس���ته مدال فیلدز ،معتبرترین جایزه دنیای ریاضیات را از آن خود کند.
میرزاخانی دوره کارشناسی ریاضی را در دانشگاه صنعتی شریف گذراند.
هاروارد به آنجا رفت و دورة دکتری خود را در
او با دریافت بورس���یه از طرف دانش���گاه
هاروارد پشت سرگذاشت.
دانشگاه
مری���م میرزاخانی متولد  ۱۳اردیبهش���ت
های  ۱۳۷۳و۱۳۷۴
 ۱۳۵۶در تهران ،در سال
(سال سوم و چهارم دبیرستان) از دبیرستان
فرزانگان تهران موفق به کسب مدال طالی
المپیاد ریاضی کش���وری شد و بعد از آن در
سال  ۱۹۹۴در المپیاد جهانی ریاضی هنگ
کن���گ با  ۴۱امتیاز از  ۴۲امتیاز مدال طالی
جهانی گرفت.
س���ال بعد یعنی  ۱۹۹۵در المپیاد جهانی
ریاضی کانادا با  ۴۲امتیاز از  ،۴۲رتبةاول طالی جهانی را به دست آورد.
او در باره اينكه از چه زماني به رياضي عالقه مند شده است گفته بود":
از زمان المپیاد ریاضی ،البته وقتی وارد تیم المپیاد ریاضی شدم نمیخواستم ریاضی بخوانم،
فکر میکردم که مهندس ش���وم ولی بعد با کالس���هایی در دانشگاه شریف و برخوردهایی
که با بچههای سالهای باالتر از خودمان داشتیم نه تنها من که بقیه بچههایی که همدوره
بودیم هم تصمیم گرفتیم ریاضی بخوانیم.
های علمی انجام
بهطور کلی علوم دیگر را هم دوس���ت داش���تم ،مثال با دوستانم آزمایش
تر عالقهمند ش���دم.
میدادیم .ولی به ریاضی بهطور خاص در دوره المپیاد ریاضی و کامپیو
یک مقداری هم واقعا در زمان جوانی و نوجوانی ،ذهن انس���ان طور دیگری فکر میکند.
اند،
بیند که چه فاکتورهایی برایش مهم بوده
کند و می
انسان وقتی به  ۲۰سال پیش نگاه می
خودش هم تعجب میکند و میگوید مگر من اینطوری فکر میکردم .چیزهای هیجانانگیز
برای جوانها مهم اس���ت .مثال برایشان رقابت مهم است ،اینکه هیچ دختری در تیم المپیاد
نبوده انگیزهبخش است".
او به همراه  ۹محقق برجس���ته
دیگر در چهارمین نشس���ت۱۰
استعداد درخشان نشریه پاپیوالر
ساینس در آمریکا مورد تقدیر
قرار گرفت.
ای تودی این
به نوش���ته یواس
فهرست  ۱۰نفره شامل محققان
و نخبگان جوانی اس���ت که در
های ابتکاری مش���غول به
حوزه
فعالیت هس���تند و با این حال
معموالً از چش���م عموم پنهان
اند.
مانده
میرزاخان���ی در س���ال ۱۹۹۹
حلی برای
میالدی موفق شد راه
یک مش���کل ریاضی پیدا کند.
ریاضیدان���ان مدتهای طوالنی
اس���ت که به دنبال یافتن راه
عمل���ی برای محاس���به حجم
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اند و در این میان مریم میرزاخانی جوان
رمزهای جایگزین فرمهای هندس���ی هذلولی بوده
در دانش���گاه پرینستون نش���ان داد که با استفاده از ریاضیات شاید بتوان بهترین راه را به
سوی دست یافتن به راهحلی روشن در اختیار داشت.
میرزاخانی در تالش بود تا معمای ابعاد گوناگون فرمهای غیر طبیعی هندسی را حل کند.
در صورتیکه جهان از قاعده هندسه هذلولی تبعیت کند ،ابتکار وی به تعریف شکل و حجم
دقیق جهان کمک خواهدکرد.
دکتر مریم میرزاخانی ،استاد ریاضیات دانشگاه استنفورد نخستین بانوی ریاضیدان تاریخ
لقب گرفت که توانسته مدال فیلدز ،معتبرترین جایزه دنیای ریاضیات را از آن خود کند.
مدال فیلدز ،باالترین نشان علمی رشته ریاضیات است که به دانشمندان برگزیده زیر ۴۰
شود و از آن به نوبل ریاضیات نیز تعبیر میشود.
سال اهدا می
مریم میرزاخانی ،جایزه خود را در مراس���م افتتاحیه کنفرانس جهانی ریاضیات از دستان
جمهور کره جنوبی دریافت کرد .دکتر میرزاخانی ،نخس���تین
های ،رییس
خانم پارک گئون
بانوی تاریخ ریاضیات و نخس���تین ریاضیدان ایرانی اس���ت که این جایزه  ۷۶ساله را برنده
االصل
چنین این جایزه باالترین نشان علمی است که توسط یک دانشمند ایرانی
شود .هم
می
کسب شده است.
بیام است و ماحصل
او در خارج ازدواج كرده و همسر وی جان وندراک ،از پژوهشگران آی
باشد.
ازدواج شان دختري به نام آناهیتا می
اين نابغه جهان رياضي متاسفانه در سن  40سالگي در تاريخ  24تيرماه سال  96به علت
عارضه سرطان جهان فاني را براي هميشه ترك كرد.
پیام تسلیت رییسجمهور به مناسبت درگذشت مریم میرزا خانی
بار مریم میرزاخانی ،نابغه نامدار ریاضی ایران و
رییس جمهور در پیامی درگذش���ت اندوه
جهان را تس���لیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای ایش���ان رحمت الهی و برای عموم
بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد.
متن پیام تسلیت حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی به این شرح است:
اهلل الرحمن الرحیم
بسم
انا هلل و انا الیه راجعون
درگذش���ت اندوهبار مریم میرزاخانی ،نابغه نامدار ریاضی ایران و جهان موجب تألم و تأثر
فراوان شد.
درخش���ش بینظیر این دانش���مند اّ
خلق و انسان متواضع که نام ایران را در مجامع علمی
جهانی طنین انداز کرد ،نقطه عطفی در معرفی همت واالی زنان و جوانان ایرانی در مسیر
های گوناگون بین المللی بود.
کسب قلههای افتخار و عرصه
اینجانب ضمن ارج نهادن به خدمات علمی و آثار ماندگار این فرزند فرهیخته ایران ،مصیبت
وارده را به جامعه علمی کش���ور و خانواده محترم آن عزیز از دست رفته ،صمیمانه تسلیت
ی گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر
م
و اجر مسألت دارم.
 حسن روحانی
رییس جمهوری اسالمی ایران
پیام رئیس مجلس در پی درگذشت نخبه ریاضی جهان
علی الریجانی در پس���تی در صفحه رس���می اینستاگرام خود درگذشت مریم میرزاخانی،
دانشمند و نخبه ریاضی جهان را تسلیت گفت .رییس مجلس در این پیام نوشت :فقدان
بانوی دانشمند ،فرهیخته و نخبه ریاضی جهان ،خانم مریم_میرزاخانی باعث تاسف فراوان
گردید .درگذش���ت این بانوی پرافتخار ایران را به جامعه علمی و خانواده محترم ایش���ان
تسلیت می گویم.

