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که فیلدز جایزه برنده بانوی اولین و ایران اولین ، میرزاخان مریم
در جوالی ١۴ تاریخ در م شود، قلمداد ریاضیدانان برای نوبل جایزه
٢٠٠٨ سال از او درگذشت. پیشرفته، سرطان علت به سال ۴٠ سن

بود. استنفورد اه دانش استاد
مسأله ی همچون او فقدان ریاضیات، عرصه در بانوان اکثر برای
،(Ingrid Doabechies) دوبوش اینگرید بود. تاثیرگذار ، شخص
دریافت ریاضیدان بانوان ر دی از زیادی پیام های دوک، اه دانش استاد
پیام ارسال با جهان سرتاسر در ریاضیدان زنان او گفته به است؛ کرده
هنگام زود دادن دست از م دهند؛ ین تس را ر همدی ر، دی ی به
است. اندوه بار بسیار بااستعدادی، ریاضیدان و فوق العاده وی ال چنین
را ریاض رشته در تحصیل شد، متولد تهران در که میرزاخان
دکتری دوره برای آن از پس و کرد آغاز شریف صنعت اه دانش در
در کوآنتا١ مجله با او مصاحبه اساس بر آمد. هاروارد اه دانش به
داستان و داستان به وافری عالقه کودک دوران در او ،٢٠١۴ سال
احتماال ه بل ریاضیدان ی کسوت در نه را خود آینده و داشته نویس
کالس های برخ علیرغم اما است. م کرده تصور نویسنده ی
پیدا ریاض به شدیدی عالقه باالخره راهنمایی، دوره دلسردکننده

است. استعداد با بسیار راستا این در داد نشان و کرد
هندسه با مرتبط مختلف مسایل روی بر میرزاخان تحقیقات
چیپس به شبیه خمیده سطوح توصیف کننده که است هذلولوی
به عالوه که هستند کلم ٣ برگ پیچ خورده انتهای یا و پرینگل٢
هستند. شبیه سوراخ از پر دونات به کلم، برگ و چیپس برخالف
این که است خوبی دلیل نیستند، تجسم قابل سطوح چنین که این

نم شوند. گنجانده واقع دنیای قالب در سطوح
آن ها روی که خم هایی مطالعه با اغلب را سطوح این ریاضیدانان،
کالس ساده، بسته ژئودزی خم های م کنند. درک دارند، قرار

خم هایی این جا، در ساده از (منظور هستند رده این از مهم و خاص
به دکتریش رساله در میرزاخان نم کنند). قط را خودشان که است

سط ی روی بر ساده بسته ژئودزی های تعداد به مربوط مسأله حل
پرداخت. است، کمتر مشخص طول ی از آن ها طول که هذلولوی
پیچیده ای اثبات اما م رسد نظر به ساده که این علیرغم مطلب این

دارد.
،(CurtisMcmullen)م مولن کرتیس او، راهنمای استاد گفته به
به مربوط مسأله حل از پس چندهفته مریم هاروارد، اه دانش استاد
در حاصله نتایج از استفاده بر مبن حیرت آوری خبر دکتریش، رساله
مهم مسایل از که ،(Witten)ویتن حدس برای ری دی حل راه یافتن

بود. کرده اعالم او به را است، ریسمان نظریه در
ریاضیدان ، (Alex Eskin)ین اس س اَل اری هم با او اخیراً

کالیفرنیا‐ اه دانش از ریاضیدان محمدی، امیر و اگو شی اه دانش از
اثبات با که بود رسانده چاپ به فت آوری ش مقاله های و، ساندی ی
هذلولوی سطوح تنها نه آن نتایج که جادویی۴ قضیه نام به قضیه ای
اوج به برم گیرد، در نیز را آن ها فضاهای تمام ه بل تنهایی، به را
مربوط کالسی فیزی در مسأله ای آن، واسطه به و رسید فت ش
است. درک قابل چندضلع میز ی در بیلیارد توپ حرکت مسیر به

م کنند، صحبت میرزاخان فعالیت های به راج ران دی وقت
در را واق بین و نترس یا متواض و بلندپرواز چون متضادی صفات
کُند ریاضیدان را خودش گاه میرزاخان م گیرند. کار به او مورد

تحت اللفظ معنای به بودن کند م رسد نظر به گرچه م کرد توصیف
از عضوی عنوان به متوال سال دو در او که زمان نیست. مدنظر آن
رقیبی عنوان به کرد، شرکت ریاض بین الملل المپیاد در ایران، تیم
را کامل نمره و شد سال دو هر در طال مدال کسب به موفق مطرح،
المپیاد چون مسابقات منتخبین داد. اختصاص خود به دوم سال در

مهارت هستند، مسأله سریع حل قدرت با افرادی ، ریاض بین الملل
نیازمند که زمینه هایی در موفق تحقیقات شغل های به لزوماً که
گفته به نم شود. منجر است، زمان بر برنامه ریزی های و پشتکار
عالم ی همچون که بود نادری ریاضیدانان جمله از مریم م مولن،
او اوی کنج و بصیرت با مسایل حل در او شاخص مهارت پخته،

بود. عجین
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او گردد. «کند» زین جای عمیق واژه او مورد در باشد بهتر شاید
منظور به کاف درک برای فقط مسایل با کردن نرم پنجه و دست با
درک را مطلبی هر عمق م خواست و نم کرد بسنده استدالل ارایه

ریاضیات عجایب سرزمین کنار گوشه راز و رمز تفحص به او کند.
خودش او که م کند بیان م مولن م پرداخت. بود، کرده کشف که
کامال آن با وقت آن، از پس و بود کرده غوطه ور سرزمین این در را
م کنم گمان کند. شناسایی را چالش ها م توانست م شد، عجین
که زمان م کند. تعبیر بودن» «کند را آن او که است چیزی آن این
علیرغم و م یافتند اثبات برای مستقیم مسیری ریاضیدانان، از برخ
م کردند، حرکت مسیر آن در آن، حل راستای در آن، الت مش
مسیر آن از گذر برای مسیری متفاوت، نگاه با اغلب میرزاخان

م کرد. پیدا مستقیم
معناست این به روشنفکری، با توأم شهامت با همراه روندی چنین
است. داشته آت کارهای برای ریاضیات زمینه در قوی نگرش او که
استنفورد اه دانش از ریاضیدان که (Alex Wright) رایت س اَل
است. داشته اری هم او با مریم حیات اخیر سال های در است،
س ال از دعوتش واسطه به و مریم دانشجویی زمان از آن ها اری هم

زمان م گوید او بود. شده شروع سمینار ی در سخنران برای
برایم داشتم، را او با اری هم ان ام و م کردم مالقات را مریم که
به یقین بدون او بود. حیرت انگیز برایم او تفکر عمق بود؛ ارزشمند
سال ها صرف به حاضر راحت به جدیدی، مطلب به آمدن نایل ان ام
در او، دیدار زمان از اساساً من و بود جدیدی مسأله  روی کردن فکر

هستم. او نگرش نوع به دستیابی برای تالش حال
که است گذاشته تاثیرات خود تحقیقات حوزه بر میرزاخان
محققین ر دی توسط او کارهای که چرا داشت خواهد پیشرفت مطمئناً
راه گشای کارهای م گوید م مولن است. شده هضم کامل طور به

کشفیات برای شروع تنها که است تحقیقات از جدیدی مرزهای
جدیدی ریاضیات به دلیرانه بلندپروازی های با او هستند. جدید
بداند م خواست بود پیشرفت حال در تحقیق وقت شد. نزدی
تحقیقات او، ریزبینانه و دقیق سوأالت چیست. آن از پس مرحله که

بود. آن ادامه دنبال به همواره و م داد ل ش را او
البته و اولین، او اما نبود برجسته ریاضیدان بانوی تنها میرزاخان
اتحادیه توسط که فیلدز، جایزه برای که است بانویی تنها کنون تا
خالف بر که جایزه ای شد؛ برگزیده م شود، اعطا ریاض بین الملل
سن با ریاضیدان ۴ حداکثر به بار ی سال چهار هر ساالنه، نوبل
اتحادیه رئیس ، دوبوش گفته به م گیرد. تعلق سال ۴٠ حداکثر
جوان ریاضیدان بانوان ،٢٠١۴ ‐ ٢٠١١ زمان بازه در ریاض بین الملل
کنون تا ول بوده اند کاندیداها لیست در بارها که هستند فوق العاده ای
است زن اولین که او بودند. نشده انتخاب فیلدز مدال دریافت برای
این دریافت شاهد که این از است، داشته عهده به را مسئولیت این که

کرد. خورسندی ابراز است، بوده مریم توسط مدال
کنگره در فیلدز مدال دریافت برای م بایست میرزاخان که زمان
بیماری با مبارزه اوج در م شد، حاضر سئول در ریاضیات بین الملل
ما گفت دوبوش بود. نکرده ار آش را مسأله این گرچه بود سرطان
کنیم. فراهم را او حضور ان ام توانستیم که بودیم خوشحال بسیار
درمان های علیرغم و نشد درمان باالخره میرزاخان سرطان بیماری
شد. رفتنش دست از باعث روده اش، و استخوان به سرایت با جدی،
ادامه فعالیتش به فوتش از قبل چندی تا که او ارانش، هم گفته به

بود. آمده کنار خود بیماری با امید با همراه و واق بینانه م داد،
و (Jan Vondrak)ۇندراک یان او، همسر را، مریم خانواده

م دهند. یل تش آناهیتا دخترشان

اصفهان اه دانش ∗
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خواهند در پيوسته عضويت به ايران، رياض انجمن توسط ، فارغ التحصيل از پس سال يك مدت به ، رياض دكتري فارغ التحصيالن كليه
آمد.


