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مریم جاودانه نقش

اردیبهشت ٢٨ یادآور ایران ریاض جامعه برای سال هر اردیبهشت ماه
انجمن پیشنهاد به که بوده ایران بزرگ ریاضیدان خیام، زادروز
این از اما است. شده ذاری نام ریاضیات» مل «روز ایران ریاض
تقویم در تنها نه که هست هم ری دی بزرگ روز یادآور ماه این پس
ماندگارشده و ثبت دنیا سراسر ریاض جوام تقویم در ه بل ایران،
گوهر زادروز ، م ماه ١٢ با برابر ماه اردیبهشت ٢٢ روز، این است.
است. میرزاخان مریم یاد زنده جهان، و ایران ریاض جامعه ارزشمند

ایران اولین عنوان به میرزاخان مریم توسط فیلدز مدال کسب
خود بر عالوه که است بزرگ افتخار ریاضیات، تاریخ در زن اولین و
ریاضیدانان زنان جامعه و ایران ریاض جامعه ایران، جامعه نصیب وی،
نتایج این از ی دارد. ادامه همچنان افتخار این ثمرات و شده جهان
در زنان جهان «روز عنوان به وی زادروز تعیین آن، ماندگار و مهم
نوپای نسبتاً کمیتۀ در موضوع چنین اولیه فکر است. ریاضیات»
جانبه همه بررس های با گرفت. ل ش ایران ریاض انجمن بانوان
به ارائه برای پیشنهاد این نهایی طرح باالخره متعدد، رایزن های و
برگزار برزیل در ١٣٩٧ مردادماه در که ریاضیدانان بین الملل کنگره
ریاضیدان زنان کنفرانس اولین در پیشنهاد این شد. آماده م شد،
مطرح م شد، برگزار کنگره کار به شروع از پیش روز ی که جهان

رسید. تصویب به حاضرین آرای اتفاق به و
و جنب ریاضیات، در زنان جهان روز نام به روز این تصویب با
ریاضیدان زنان بین در به ویژه ریاض جوام در فوق العاده ای جوش
این بزرگداشت اولین استقبال به فراوان اشتیاق با و درگرفت جهان در
مراسم این وه تر باش چه هر برگزاری برای کمیته هایی رفتند. روز
از بیش در زمان هم طور به مراسم این نهایت در و گرفت ل ش
به مربوط گزارشات مشروح شد. برگزار جهان قاره پن از نقطه صد ی

آن، برگزاری همچنین و پیشنهاد این تصویب و ل گیری ش ونگ چ
است. آمده خبرنامه از شماره این مختلف بخش های در

از وجه این اما ماست، میهن بزرگ ریاضیدان چه اگر خیام
ریاضیدان های از معدودی و ایرانیان ما برای تنها او زندگ و شخصیت
بیشتر ایران، سرزمین از خارج در او است. شده شناخته غیرایران

ی عنوان به تا دارد شهرت «رباعیات» سراینده و شاعر عنوان به
ی عنوان به صرفاً جهان در میرزاخان مریم اما بزرگ. ریاضیدان

در اکنون چه اگر مریم، ! ایران ریاضیدان است، شهره ریاضیدان زن
ریاضیات از بیشتری مرزهای توانایش و خالق ذهن با تا نیست ما میان
سرزمین مان بزرگ ریاضیدانان ر دی همانند او یاد و نام اما نوردد، در را
زنان میهن اش، سرافرازی و افتخار و موجب و جاودان تاریخ، طول در
در را خود نقش مریم بود. خواهد ایران ریاض جامعه و میهن اش

است. ساخته جاودان جهان
کشورمان آشنای نام و عزیز شاعر شعر از بخش با را نوشته این

م برم: پایان به «نقش» نام با مشیری فریدون یاد زنده
افزوده اند جهان بر را خود جانِ مردمان

ما جانِ تارپود در شان جانِ آفتاب
کرده اند دگرگون را عالم رنگِ مردمان

خدا همچون آفرین نقش خود کار در ی هر
خویش ز نیفزاید نقش جهان لوح بر که هر
فنا موج در است محو پا نقش چون بی گمان

ماندن جا بر نقش باید ساز هست نقش
را تو دارد جاودان هم جهان خود جانِ چو تا
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