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میرزاخان مریم به احترام ادای
یوسف زاده∗ ملیحه برگردان:

است: زیر مقاله از ترجمه ای متن این
A tribute to Maryam Mirzakhani, News, Event

and Announcement, American Mathematical Soci-

ety, July18, 2017.

جوالی ١۴ در فیلدز١ جایزه برنده بانوی تنها ، میرزاخان مریم
استنفورد اه دانش استاد میرزاخان درگذشت. سال ۴٠ سن در
از عظیم بخش که بود ر ب فوق العاده ایده های با ریاضیدان و
کارهای واسطه به دینامی سیستم های و هندسه زمینه در تحقیقات
هندسه جمله از ریاض گرایش چندین او تحقیقات گرفت. ل ش او
ساخت مرتبط هم به را دینامی و توپولوژی مختلط، آنالیز هذلولوی،
ایشان گذاشت. آن ها از کدام هر بر عمیق تأثیرات علت همین به و
هذلولوی، هندسه زمینه در اولیه اش نتایج برای گسترده ای توصیف
ژئودزی های برای اول اعداد «قضیه معروف مسأله مورد در به ویژه
اثبات به کار این در مطرح شده دیدگاه آورد. به دست بسته» ساده

محقق (EdwardWitten)ویتن ادوارد توسط که شد منجر حدس
ماکسیم توسط که حدس این بود. شده بیان ریسمان‐ نظریه زمینه در
در (١٩٩٨ سال فیلدز جایزه ‐برنده Maxim Kontsevich)کُنتسویچ
توسط مجدداً سال ١۵ از پس بود، رسیده اثبات به میالدی ١٩٩٢ سال
قابل غیر کامال نگرش اساس بر و متفاوت بسیار روش با میرزاخان

دینامی سیستم های مطالعه به را او تحقیقات، این شد. اثبات تصور
او یر چشم موفقیت که کرد هدایت ریمان سطوح فضاهای با مرتبط

داشت. پی در را ارانش هم و
محمدی) امیر و Alex Eskinاری هم (به ایشان اخیر کار
زمینه ای در اقبال مورد شدت به و پیشرفته مباحث از ی پایه ریز
حالت اثبات به کار این در است؛ « تایش مولر٢ «دینامی به معروف
مطرح ن هم حالت در که راتنر» «صلبیت معروف قضیه ن غیرهم

ریاضیدان (Marina Ratner)راتنر (مارینا است شده پرداخته است،
٧٨ سن در ٢٠١٧ سال جوالی ماه ابتدای در که بود ایی ‐آمری روس

درگذشت). سال
دینامی که مطلب این اثبات با میرزاخان صلبیت قضیه

بیشتری صلبیت از م رود، انتظار ابتدا در آنچه به نسبت تایش مولر
که این دارد. فراوان تاثیرگذار و وسیع کاربردهای است، برخوردار
برقرار تایش مولر پیچیده فوق ن غیرهم شرایط در صلبیت چنین
آنچنان شرایط این واق در است. حیرت آور است، اثبات قابل و
نظر به ن غیرمم آن روی بر مستقیم تحقیق ان ام که است پیچیده

هندس شهود داشتن با ایشان .( میرزاخان برای نه (اما م رسید
زمینه های در ریاض تکنی های از سریع استفاده در قابلیت قوی،
٣ ‐فرهنگ اجتماع متفاوت دیدگاه های از برخورداری و متنوع بسیار
توانایی های از ل متش نادر، پدیده ای خود از ریاضیات، زمینه در
اوی کنج و وسیع دید دلیرانه، بلندپروازی های برجسته، تکنی

ساخت. عمیق
نیویورک تایمز۴ توسط میرزاخان برای که فوت آگه در

از نقل به شد منتشر (Keneth Chang)چانگ کنت قلم به
کانون در «او که است شده بیان (Peter Sarnak)سارناک ِپتر
کرد، حل را زیادی مسایل تنها نه بود. خارق العاده کارهای انجام
سنگ بنای که است کرده فراهم را ابزاری او راه حل های ه بل

مشوق به عالوه او است». زمینه این در محققین برای مطالعه
بود. جهان کل در ریاض دان بانوان تمام برای تحسین برانگیز
کروالین کرد، دریافت را فیلدز مدال میرزاخان که آن از پس دقیقاً
مقاله در است انگلیس ریاض دان ی که (Caroline Series)سیریز
حس شد، منتشر ،٢٠١۴ اگوست ٢١ در تایمزهایراجوکیشن ۵ در که ای

تحول است: کرده جمعبندی اینگونه را زمان آن ر د ریاضیدان بانوان
محرز ریاضیات عرصه در بانوان توانمندی و پیوست وقوع به عظیم

شد.
کارشناس تحصیالت اتمام از پس و شد متولد ایران در میرزاخان

خود تخصص دکتری او آمد. ا آمری به تکمیل تحصیالت برای
کرتیس راهنمایی تحت و هاروارد اه دانش از ٢٠٠۴ سال در را
٢٠٠٨ سال در او کرد. دریافت (Curtis McMullen)م مولن
در استادی مقام در پرینستون، اه دانش در استادی تجربه از پس
جایزه فیلدز، مدال بر عالوه کرد. کار به شروع استنفورد اه دانش
٨ کل تحقیقات جایزه و (٢٠١٣) ستر٧ جایزه ،(٢٠٠٩) بلومنتال۶
همسر را، مریم خانواده است. گرفته تعلق ایشان به نیز (٢٠١۴)
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استنفورد‐ اه دانش ریاض ‐استاد (Jan Vondrak)یانۇندراک او،
م دهند. یل تش آناهیتا دخترشان و

از مقاله ای به م توان میرزاخان فعالیت های با آشنایی برای
بین الملل کنگره در ،٢٠١۴ سال در مقاله این کرد؛ اشاره م مولن

کرد، دریافت را فیلدز مدال میرزاخان که زمان سئول، در ریاضیات
توسط خبری در نیز بیشتری اطالعات شد. ارایه م مولن توسط
توسط فیلدز مدال دریافت اعالم از پس ریاضیات، بین الملل اتحادیه
اخبار زیر شرح به نیز ری دی مجالت و نشریات در شد. منتشر ایشان،

است: دسترس قابل زمینه این در مقاالت و

1)A 2014 article in Quanta Magazine (by Erica Klarreich),

2)A 2015 Notices article (by Anton Zorich),

3)An article in New Yourker (by Siobhan Roberts),

4)An article in Quanta (by Moira Chas),

5)Beyond review post (by Ed Dunne),

6)A tribute (by Jerry McNerney-U.S. Rep.).

اصفهان اه دانش ∗

خبر ارسال به دعوت

با که م کند دعوت صمیمانه اه ها) دانش در انجمن محترم نمایندگان (به ویژه انجمن اعضای کلیه از ایران ریاض انجمن خبرنامه
و آگه ها دیدگاه ها، ، خواندن نکات همایش ها، گزارش تألیف)، یا (ترجمه کوتاه جمالت مقاالت، ،( ترونی ال (ترجیحاً اخبار ارسال

کنند. کم کشور ریاض جامعه اطالعات اعتالی به تماس) تلفن و کامل نشان با (همراه newsletter@ims.ir نشان به …
شد. خواهد درج خبرنامه در نویسنده نام با همراه تصویب، از پس ارسال مقاالت و اخبار

از خود تجربه نگارش با م کند. استقبال ریاض جامعه آحاد مطالعات و علم سفرهای گزارش انتشار از ایران ریاض انجمن خبرنامه
داشته خاطر به کنید. کم کشور « علم «فرهنگ ارتقای به است، همراه فراوان آموختن ره توشه های با همواره که سفرهایی چنین
از مهم بسیار بخش بین الملل و مل اری های هم و ارتباطات زمینۀ در ویژه به « علم «توسعه تجربی و فرهنگ عناصر که باشید

است. کشور در دانش و علم بهره وری های و کارآمدی ها کارکردها،


