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عقابی آمد بلند کوه سر
تابی و پیچ نه ناله ای هیچش نه

داد جان و هشت سنگ به سر و نشست
آفتابی ین غم و بود غروبی

ثالث اخوان
ریاض نابغۀ ، میرزاخان مریم باورنکردن و هنگام زود مرگ

فیلدز، ریاض جهان جایزۀ برندۀ زن نخستین و ایران نخستین و
اینجا برد. فرو اندوه و بهت در را جهان و ایران ریاض جامعۀ
و شد برگزار برایش بزرگداشت و یادبود و سوگواری مراسم آنجا و
زمان در شود. خوانده او نام به ده ای پژوهش یا خیابان روزی شاید
از پس و نهاد خود بر را او نام اصفهان ریاضیات خانۀ تاالر حیاتش،
شریف صنعت اه دانش ریاض دۀ دانش کتابخانۀ فیلدز، جایزۀ دریافت
تئاتر آمف و کتابخانه ساختمان شد. مزین میرزاخان مریم نام به
«پروفسور نام به او درگذشت از پس تهران ١ شمارۀ فرزانگان مدرسۀ
(خلخال) هشجین ریاضیات خانۀ شد. نام گذاری « میرزاخان مریم
نشریۀ . شد١ خوانده میرزاخان مریم نام به انگیز تحسین اقدام در
مریم دارد، کار و سر ایران و اسالم علم میراث با که علم میراث
محمد ردیف در ساله، دویست و هزار چشم انداز ی در را میرزاخان

طوس نصیرالدین خیام، عمر ، بیرون ابوریحان ، خوارزم موس بن
زینت بخش را میرزاخان مریم چهرۀ و م بیند کاشان جمشید و
مریم چهرۀ نباید چرا راست اما است. کرده شماره این جلد پشت
ناس اس روی برشمردیم) که ریاض دانان همچنین (و میرزاخان

فرهنگ تعال از حاک چیز هر از بیش کار این انجام شود. چاپ ایران
جدول در است. کشورمان معنوی حیثیت متولیان بصیرت و جامعه
هنرمندان، دانشمندان، چهرۀ که مختلف کشورهای از فهرست زیر
کرده اند چاپ ناس اس بر را خود برجستۀ اران ورزش و شاعران ادیبان،
جمهور، رئیس رهبر، چهرۀ ناس اس روی موارد بسیاری در م آید.

تاریخ آثار از تصویری ناس اس پشت بر و کشور آن امیر یا پادشاه
موارد زیر فهرست در است. شده چاپ بزرگان چهرۀ یا مهم طبیع یا
باخبر آن ها از است بهتر حال این با دارد، وجود هم برانگیزی سؤال

باشیم.
پارس سرا)؛ (شاعر گنجوی نظام آذربایجان:

پارس سرا)؛ (شاعر فراشری نعیم : آلبان

گاوس فردریش کارل ،(١٩٠٨ نوبل جایزۀ (برندۀ ارلیش پل آلمان:
ویلهلم بزرگتر)، برادر افسانه ها‐ (گردآورندۀ گریم یاکوب (ریاضیدان)،
(آهنگساز)، شومان کالرا تر)، کوچ برادر افسانه ها‐ (گردآورندۀ گریم

(شاعر)؛ گوته ولفگانگ یوهان
موتسارت آمادئوس ولفگانگ (روانکاو)، فروید موند زی اتریش:

نوبل)؛ جایزۀ (برندۀ شرودینگر اروین (موسیق دان)،
آمبارتسومیان تور وی (آهنگساز)، خاچاطوریان آرام ارمنستان:
(شاعر، چارنتس یقیشه نظری)، اخترفیزی بنیانگذاران از و (دانشمند
فعال و (نویسنده تومانیان هوانس ،( اجتماع فعال و نویسنده
،( اجتماع فعال و شاعر (حماسه سرا، ایساهاکیان آوتی ،( اجتماع

(نقاش)؛ ساریان مارتیروس
ا)؛ آمری (کاشف کلمب کریستف اسپانیا:

)؛ شطرن (استاد کرِس پاول : استون
ابن ،(١٩٢١ در فیزی نوبل جایزۀ (برندۀ اینشتین آلبرت اسرائیل:

)؛ پزش و (فیلسوف میمون
اردبیل). (استان رستم خورش منطقۀ پرورش و آموزش ادارۀ ٣/۵/١٣٩۶ مورخ مصوبۀ طبق ١
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گراهام ساندر ال شاعر)، و (نویسنده ات اس والتر سر اتلند: اس
مهندس)، و فیزی دان (ریاض دان، کلوین لرد تلفن)، (مخترع بل
وگا یوریج : اسلوون پن سیلین)؛ (کاشف فلمینگ ساندر ال

(ریاضیدان)؛
و (فیزی دان فاراده ل مای (نویسنده)، نز دی چارلز انگلستان:
فلورانس منجم)، و ریاض دان (فیزی دان، نیوتن اسحاق شیم دان)،
(نمایشنامه نویس سپیر ش ویلیام نوین)، پرستاری ام (پیش نایتینگل
آدام (نویسنده)، اوستن جین (طبیع دان)، داروین چارلز شاعر)، و

(مخترع)؛ وات جیمز (اقتصاددان)، اسمیت

نایتینگل فلورانس
ادیب)؛ و (شاعر شفچنکو تاراس اوکراین:

(طنزنویس سویفت جاناتان شاعر)، و (نویسنده جویس جیمز ایرلند:
١٩٢٣)؛ نوبل جایزۀ برندۀ و (شاعر ییتس باتلر ویلیام شاعر)، و

دورۀ (نقاش رافائل ،(١٩٠٩ نوبل جایزۀ (برندۀ مارکون گولیلمو ایتالیا:
باتری)؛ (مخترع ولتا آلساندرو نوزایی)،

کاشف)؛ و (جهانگرد گاما دو و واس پرتغال:
(شاعر، عین صدرالدین (شاعر)، تورسون زاده میرزا ستان: تاجی
کبرویه، طریقت (صوف همدان میرسیدعل تاریخ نگار)، و نویسنده

(شاعر)؛ رودک العلوم)، جام (دانشمند ابن سینا دانشمند)، و شاعر

سینا ابن

همدان عل سید

رودک

(شاعر)؛ فراغ مختومقل ترکمنستان:

صاییل آیدین ،( ایران شاعر و (عارف بلخ محمد جالل الدین ترکیه:
علم)؛ (تاریخ نگار
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بلخ محمد جالل الدین

صاییل آیدین

(تاریخ نگار)؛ خلدون ابن تونس:
کریستیان هانس ،(١٩٢٢ فیزی نوبل جایزۀ (برندۀ بور نیلز دانمارک:

افسانه ها)؛ گردآورندۀ و (شاعر آندرسن،
١٩٠٨)؛ شیم نوبل جایزۀ (برندۀ نلسون راترفورد لرد زالندنو:

المپی در پروانه شنای طالی مدال (برندۀ نست آنتون سورینام:
١٩٨٨)؛

لینه کارل فیلمنامه نویس)، و (فیلمساز برگمن اینگمار سوئد:
(گیاه شناس)؛

دان)؛ فیزی و (ریاضیدان اویلر لئونارد سویس:
منجم)؛ و (ریاضیدان میالنکوویچ میلوتین صربستان:

نورشناس)؛ و منجم (ریاضیدان، هیثم بن حسن عراق:

ژوزف ژان اوربن ریاضیدان)، و (فیلسوف دکارت رنه فرانسه:
(نویسنده بریان شاتو دو رنه فرانسوا منجم)، و (ریاض دان لووریه
(شیم دان پاستور لویی نویسنده)، و (شاعر هوگو تور وی ادیب)، و

دبوس آشیل کلود‐ روشنگر)، و (فیلسوف ولتر روب شناس)، می و
(ریاضیدان، ال پاس بلز ادیب)، و (حقوق دان یو مونتس (آهنگساز)،
خلبان)، و (نویسنده اگزوپری دوسنت آنتوان نویسنده)، و دان فیزی
پیر و کوری ماری معمار)، و (مهندس ایفل گوستاو (نقاش)، سزان پل
یان فنالند: ١٩٠٣)؛ فیزی نوبل برندۀ کوری پیر دان، (فیزی کوری

(آهنگساز)؛ سیبلیوس
سفر زمین کرۀ دور که کس (نخستین ماژالن فردیناند فیلیپین:

کرد.)؛
(فیلسوف)؛ فارابی قزاقستان:

روزنامه نگار)؛ و (نویسنده مارکز گارسیا گابریل کلمبیا:
(شاعر)؛ روستاول شوتا گرجستان:

کریستف ،( شطرن (استاد دوالبوردونه ماهه چارلز لویی‐ گوادلوپ:
ا)؛ آمری (کاشف کلمب

نوبل جایزۀ (برندۀ کوری ماری (منجم)، کوپرنی وال نی لهستان:
(موسیق دان)؛ شوپن فردری ،(١٩١١ شیم و ١٩٠٣ فیزی

کوری ماری

)؛ مل (شاعر پتوف شاندور (موسیق دان)، بالبارتوک مجارستان:
(موسیق دان)، گری ادوارد (ریاض دان)، آبل هنری نیلز نروژ:
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(نمایشنامه نویس)؛ ایبسن هنری
شرکت بنیان گزار صنعت گر، و (مخترع زیمنس فون ورنر وایمار:

زیمنس)؛
(فیلسوف)؛ اسپینوزا باروخ هلند:

برق). مهندس و مخترع (فیزی دان، تسال وال نی یوگسالوی:
شود؟ چاپ ایران ناس اس روی میرزاخان مریم چهرۀ نباید چرا پس
و زندگ دربارۀ مقاالت که معاصر ایران ریاضیدانان از ی
بزرگ پروژۀ ...» م گوید: است نوشته میرزاخان مریم دستاوردهای
اه جای و برانگیخت را ر دی ریاضیدانان تحسین که میرزاخان مریم
دهه های ریاضیدانان شاخص ترین از ی عنوان به را میرزاخان مریم
که شد عرضه ریاض جامعۀ به مقاله سه قالب در ... کرد تثبیت اخیر
گزیده بسیار و کم میرزاخان مریم نرسیده اند. چاپ به هنوز برخ
اعضای از توجه قابل تعداد کارهای خالف بر اما، او کارهای نوشت.
جای هستند. ماندگار و تأثیرگذار بی اندازه جهان، در ریاض جامعۀ
ارتقای و ارزیابی فعل ساختار با ما، اه دانش نظام که دارد بسیار تأمل
پس ، میرزاخان مریم نم کند. ارزیابی فعال چندان را اویی چون آن،
به پژوهش اثر ١٣ سال، ١٣ مدت در دکترا، دورۀ از فارغ التحصیل از
کم گرای ارزیابی های در آن ها کیفیت که کرد عرضه ریاض جامعۀ

نهادهای زبده ترین حت امروز، همین تا همه، این با نم شود. دیده ما
این که گونه ای به خود ارزیابی سازوکار تعدیل از هم کشور پژوهش
تا م زنند. سرباز باشد ن مم آن در علم فعالیت از درخشان سب
پابرجاست، کشور علم جامعۀ در ساختاری ای بیماری چنین که زمان
دالیل به کشور علم جامعۀ با اویی چون تعامل بودن کم دادن نسبت

م ماند.»٢ را کردن فرو برف در سر حاشیه ای،
مجلۀ و ایران» فرهنگ «بنیاد بنیان گزار خانلری، ناتل پرویز
(که کودکش به خواندن نامه ای در (١٣۵٠ سال حوال (در سخن
...» م نویسد: نخواند) را آن سال ٩ در نابهنگام مرگ علت به
بی اعتنا فضیلت و دانش به نخست م رود، انقراض به رو که ملت
...» م افزاید: و م کند وه ش فساد» «دیو از بعد کم و م شود»
وجود ریشۀ عظیم حادثه ای که نیست الزم هیچ بماند، چنین وض اگر

م شتابیم.»٣ فنا آغوش به خود ما برکند، را ما

ایران و اسالم علم میراث مجله سردبیر ∗

نشر باز ٩۶ تابستان ،١١ ایران و اسالم علم میراث مجله از مقاله این
است. شده

ص۵۵ . ،١٣٩۶ مرداد ٧ ،١٨۴ شمارۀ دانستنیها، و (١٣٩۶ (تابستان میرزاخان مریم ویژۀ ریاض رشد نشریۀ در افتخاری ایمان مقالۀ ٢
٣

ص۴۴ ‐ ۴۵ . ،١٣٩۶ بهار ،(۶۴ (پیاپی ١ شمارۀ ،١٧ سال ما، گیالن


