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«مریم میرزاخانی» نیازی به بزرگداشت آیندگان ندارد
مرثیه ای برای یک رؤیا

«نیلز بوهر»، فیزیک دان مشــهور قرن بیستم،  می گوید: «چیزهایی 
وجود دارد که از شــدت جدی بودن، تنها می توان با آنها شوخی کرد». 
مرگ «مریم میرزاخانــی» بی تردید یکی از همین هاســت که «بوهر» 
می گویــد؛ آن قــدر جدی که باور آن با گذشــت چند هفتــه هنوز هم 
سنگین است. درباره زندگی و مرگ او بسیار گفته اند و بسیار نوشته اند 
و من نمی خواهم گفته های دیگران را تکرار کنم یا مرثیه ســرایی کنم. 
نوشــتن درباره «مریم میرزاخانی» ساده نیست. نه شخصیت او ساده 
بــوده و نه زمینه کاری اش موضوعی اســت که بتوان در چند ســطر 
خالصــه کرد. «آلبرت اینشــتین» در ســال ۱۹۴۸ در ســتایش نامه ای 
که عنوان آن «در رثای ماکس پالنک» بود، می نویســد: «انســانی که 
سعادت آن را داشته است که دنیا را با اندیشه ای بلند و خالق متبرک 
ســازد، نیازی به بزرگداشت آیندگان ندارد. کار بزرگ او تا هم اکنون نیز 
مایه ســرافرازی اش بوده اســت». «مریم میرزاخانی» هم یکی از  این 
انسان هاســت که زندگی اش به خودی خود مایه سرافرازی اش بوده 
و بزرگداشــت ما چیزی به شــخصیت او اضافه نمی کنــد. او اعتبار و 
اثرگــذاری خود را از دریافت مدال فیلدز در ســال ۲۰۱۴ نمی گیرد و بر 
عکس، این «مریم میرزاخانی» و دانشمندان بزرگی مانند او هستند که 
بــه این مدال و چنین جوایزی اعتبار می دهند. «میرزاخانی» صرفا یک 
نابغه نبود. کافی اســت تصور کنید که کار انتشار مقاله ۱۷۲صفحه ای 
او و «الکس اســکین»، استاد ریاضی دانشگاه شــیکاگو، ۹ سال زمان 
برده اســت. چنین پشــتکار و همت و تالشی خســتگی ناپذیر، فقط با 
نبوغ قابل توضیح نیســت. «هاورد و. ایوز» در کتاب مشهورش درباره 
تاریخ ریاضیات، توسعه ریاضیات را از ابتدای تمدن بشری تا پایان قرن 
بیســتم مرور می کند و به دلیل محدودیت حجــم کتاب، گاهی فقط 
برخــی چهره های مهم تر و اثرگذارتر ریاضیات در قرون مختلف را نام 
می برد و از ســایرین صرف نظر می کند. مــن تردیدی ندارم که آیندگان 
در کتاب هــای تاریخ ریاضیــات هرگز نخواهند توانســت از نام «مریم 

میرزاخانی» صرف نظر کنند. 
طالیی درخشان در ریاضیات

«میرزاخانــی» و دیگر دانش آموزانی که در المپیادهای علمی اوایل 
دهه ۷۰ خورشــیدی یعنی در المپیادهای جهانی ریاضی سال ۱۹۹۴ و 
۱۹۹۵ در هنگ کنگ و کانادا مدال های ارزشمندی به دست آورده بودند، 
الگوهای علمی ما در آن ســال ها بودنــد. از آن تیم اما یک نام بیش از 
همه به چشم می خورد و یک نفر بیش از سایرین درخشیده بود؛ «مریم 
میرزاخانی» کــه در المپیاد ریاضی هنگ کنگ بــا ۴۱ امتیاز از ۴۲ امتیاز 
مــدال طالی جهانی گرفته و ســال بعد از آن یعنــی ۱۹۹۵ در المپیاد 
جهانــی ریاضی کانادا با ۴۲ امتیاز از ۴۲، رتبــه اول طالی جهانی را به 
دســت آورده بود. اینکه «مریم میرزاخانی» از ۴۲ امتیاز ۴۲ کسب کرده 
بود نام او را به عنوان یک نابغه ریاضی برای همیشــه در ذهن مان ثبت 
کرده بود. این سال ها گذشت تا اینکه در۲۶ اسفند ۱۳۷۶ آن حادثه تلخ 
اتفاق افتاد. ســانحه دلخراش رانندگی که در آن چند نفر از دانشجویان 
دانشگاه صنعتی شــریف جان خود را از دست دادند. «میرزاخانی» اما 
از این ســانحه دلخراش، جان به در برد و بار دیگر نامش بر سر زبان ها 
افتاد. من اهل اسطوره سازی و قهرمان سازی و احساسی نوشتن نیستم. 
اما مرگ «مریم میرزاخانی» واقعا برایم باورناپذیر و دردناک است. مثل 
آن اســت که بخواهی آن خاطرات گذشــته، دوران مدرسه، آن شور و 
حرارت برای یادگرفتن ریاضیات و مثلثات و هندســه، چســباندن بریده 
روزنامه عکس المپیادی ها را انکار کنی. «میرزاخانی» بخشی از پازل آن 

خاطرات بود و شاید همین مرگ او را غیرقابل باور کرده است. 
درخت پربار و سر به زیر

پدر «مریــم میرزاخانی» جایی گفته بود که ما از رادیو شــنیدیم که 
«مریم» جایزه فیلدز را برده است. گفتیم چرا به ما چیزی نگفتی؟ گفت 
چیزی نبود فقط یک جایزه بود. این نقل قول به تنهایی گویای شخصیت 
خاص «مریم میرزاخانی» اســت. نه نیازی به نمایش و خودبزرگ بینی 
داشــت و نه تمجید و الیک. نه از بیماری اش سوژه ای ساخت تا طرف 
توجه رســانه ها قرار بگیرد و نه برای پرکردن رزومه خود نیازی داشت 
کــه صدها مقاله ISI  تولید کند. «مریم میرزاخانی» مانند آن دســته از 
پژوهشــگران نبود که می خواهند یک شــبه ره صدساله بروند. او نیازی 
نداشــت مانند آنهایی باشد که به دیگران می ســپارند نامشان را داخل 
مقاله های ISI  بیاورند تا شــهرت و اعتبار علمی کســب کنند یا ارتقای 
شــغلی بگیرند. جایگاه «مریــم میرزاخانی» در علم، واقعی اســت و 

بازنمایی همان چیزی که درون شخصیت واقعی او بود. 
انسانی متعلق به آیندگان

شخصیت های برجســته و نوابغی مانند «مریم میرزاخانی» فراتر از 
مرزهای ســرزمینی یک کشورند و به تمام بشــریت تعلق دارند. اگرچه 
هر ملیتی طبیعتا می خواهد افتخار کشــف و اختراع یا آثار دانشمندان 
بزرگ در تاریخ علم را به خود منتســب کند و به آن فخر و مباهات کند. 
مثال «نیکال تســال»،  دانشــمند بزرگ و یکی از بزرگ ترین نوابغ تاریخ که 
هم در کرواســی، صربستان، اتریش و هم در ایاالت متحده آمریکا مورد 
ســتایش قرار می گیرد و به نام او تمبر چاپ می شــود. اگر کسی تاریخ 
علــم ایران را دقیق مطالعه می کند احتماال به نتیجه ای مشــابه با من 
می رسد که «مریم میرزاخانی» برجسته ترین چهره و اعتبار علمی ایران 
الاقل در قرن اخیر بوده اســت. ما دانشمندان برجسته که کم وبیش در 
تولید علم در رشته های مختلف علمی سهم داشته اند،  کم نداشته ایم. 
اما «مریم میرزاخانی» شــخصیتی فراتر از یک دانشمند برجسته، بلکه 
واقعا تبدیل به یک چهره علمی جهانی شــد. این همان چیزی اســت 
که مــا تا به حال و در تاریخ علم قرون اخیر نداشــته ایم. از آنجایی که 
تاکنون دانشــمندی با چنین اعتبار و وزن بین المللی نداشــتیم،  الجرم 
حس غرور علمی را فقط در شبکه های مجازی و کانال های تلگرامی به 
صورت ســاختگی شبیه سازی می کردیم. یک نفر را به انتخاب خودمان 
بزرگ تریــن جراح جهان می نامیدیم و دیگری را مرد علمی ســال لقب 
می دادیــم و خاطرات دروغین تعریف کرده و الیک جمع می کردیم. اما 
«مریم میرزاخانی» در این بین، واقعا بر قله افتخار ایستاده و سرآمد بود. 
 Requiem موتسارت»، آهنگ ساز بزرگ اتریشی،  اثری دارد به نام مرثیه»
در مینور دی که در ســال ۱۷۹۱ در وین ساخته شد و با مرگ او در پنجم 
دســامبر آن ســال ناتمام ماند و دیگران آن را تکمیل کردند. هیچ کس 
نمی دانــد که «موتســارت» نوت های پایانی این موســیقی باشــکوه را 
چگونه می خواسته بنویسد. مرگ «مریم میرزاخانی»، موسیقی باشکوه 
زندگی او را ناتمام گذاشــت و چه بســا دیگرانی پیدا شوند که راهی را 

ادامه دهند که او با نبوغ و روحیه خستگی ناپذیر خود گشود. 
* پژوهشگر مطالعات علم و فناوری دانشگاه کاسل

نگاه نو

پراکنده گویي هایي که به مناســبت چهلمین روز عروج ناباورانه 
نابغــه ریاضي ایران، مرحومه پروفســور «مریم میرزاخاني» صورت 
گرفت، جامعه دانشگاهي تمام دنیا و ریاضي دانان صاحب نام ایران 
و جهان را اندوهگین کرد. دانشــمندان در هــر جایي هم که متولد 
شــده باشــند، اگرچه باعث غرور ملي مردم زادگاه  خود مي شوند؛ 
امــا یقینا آنها به تمام جهــان تعلق دارند و این اســت که جامعه 
دانشــگاهي تمام دنیا، به خصوص جامعه ریاضــي و علوم پایه، از 
فقدان ناباورانه پروفســور «میرزاخاني» غمگین و متأثر شد. او مانند 
تمامي دانشــمندان و فضالي گذشته و محققان تاریخ معاصر ایران 
(از «ابن ســینا» گرفته تا «خیام»، «بیرونــي»، «فارابي»، «غیاث الدین 
جمشیدکاشــاني»، «میرداماد»، «شــیخ بهایي»، «مالصــدرا»، «رضا 
عباسي» و دیگر فضال و هنرمندان معاصر) که در ایران متولد شده و 
جهاني شــده اند، باعث اعتالي نام وطن و افتخار ایران و دوستداران 
ایراني شــده و مي شــود؛ اما چون نور وجود چنین دانشمنداني به 
همــه جاي دنیا مي تابــد و همه مردم جهان از ثمره اندیشــه هاي 
ناب آنها بهره مند شــده و مي شــوند، به همه دنیا تعلق داشــته و 
اندیشــه ناب آنها باعث اعتالي ارزش هاي بشــري شده و مي شود. 
خاموشــي آنها نیــز تمام دنیــا، به خصوص دانشــگاهیان ایراني را 
متأثر و ســوگوار مي کند. نگارنده در ابتداي این نوشتار، ضمن عرض 
تســلیت به خانواده ســوگوارش و همچنین جامعه ریاضي دنیا، به 
چند نکته پراکنده حول مهاجرت مغزها اشــاره مي کنم که پرداختن 
به آنها درخور  تأمل اســت. در اینجا از دانش آموزي دبیرســتاني یاد 
مي شود که در عنفوان جواني، رعدآسا به رتبه هاي عالي ریاضي دنیا 
صعود کرده و به صدر نشســته و جوایز زیادي را کسب کرده است. 
او به عنوان اولین زن دنیا توانســت جایزه فیلــدز را (که معتبرترین 
جایزه ریاضي جهان و معادل نوبل ریاضي اســت)، کســب کند؛ اما 
نتوانســت از چنگال عفریت قرن یعني سرطان، بگریزد و ناباورانه و 
درعین حال برق آسا از دنیاي فاني پر کشید و به دیار باقي صعود کرد 
و پرســش هایي را از خود باقي گذاشت که براي ما و براي مسئوالن 

مسئولیت پذیر کشور ما شایان تأمل است.

چگونه مي شود دختري در عنفوان جواني که هم سن و سال هاي 1  
او با شوروشــر به زیبایي هاي طبیعــت، به باغ گل و آواز بلبل، 
به موسیقي دلنواز، به هنرهاي هیجاني و به نثر زیبا و شعر دلنشین 
عالقه مند و متمایل اند و از تفریح در باغ و بوســتان و گردش در کنار 
برکه ها لذت مي برند، ســراغ رشته ریاضیات مي رود؛ رشته اي که به 
عقیده اکثر مردم، سرد، خشــک و فاقد جذابیت هاي هیجاني است 
(به خصوص براي زنان و دختران طبیعتا احساسي). آیا واقعا رشته 
ریاضي فاقد هیجانات و تخیالت شاعرانه است؟ یکي از ریاضي دانان 
بنام اروپایي نیمه اول قرن بیستم، به نام پروفسور «هاینریش بنکه»۱ 
(Heinrich Behnke) گفتــه بود ریاضي دانان بــراي فهم ریاضي، 
بیشــتر از شاعران به سیر در فضاي تخیلي (و نه توهمي) نیاز دارند؛ 
یعني ریاضیات براي اهلش هیجان انگیزتر از تخیل شاعرانه است و 
شــاید هم وجود همین هیجانات شاعرانه در ریاضي بوده است که 
دختري بااحساس و عالقه مند به رمان ها (مرحومه پروفسور «مریم 
میرزاخاني») را به رشــته ریاضي عالقه مند کرده است، شاید او هم 
به گفته پروفســور «بنکه»، به وجود فضاهــاي تخیلي هیجان انگیز 
و شــاعرانه تري در ریاضیات از رمان نویســي پي برده بوده است. او 
با وجــود اینکه در کالس ها و دوره هاي رمان نویســي هم شــرکت 
مي کرده، ریاضي را لذت بخش تر از رمان نویســي تشخیص داده و به 
آن روي آورده است! درباره لذت ریاضیات از «مریم میرزاخاني» نقل 
شده اســت که گفته بود: «بدون عالقه به ریاضیات ممکن است آن 
را ســرد و بیهوده بیابید؛ اما زیبایي ریاضیات تنها خود را به شاگردان 
صبور نشــان مي دهد»؛ یعني زیبایي ریاضیات موقعي براي انســان 
آشکار مي شــود که با صبوري زحمت گام نهادن به باغ ریاضي را بر 

خود هموار کرده باشد. 
چــون بدون ورود به هر بــاغ گلي و بیــرون از آن، هیچ لذتي از 
زیبایــي گل هــاي آن باغ قابل تصور نیســت. «مریــم میرزاخاني» با 
حل یک مســئله ریاضي، بســیار هیجان زده مي شــد و لذت مي برد، 
گویــا زماني هم گفته بــود: «لذت بخش ترین احســاس دنیا لحظه 
فهمیدن یــک چیز جدید و آهان گفتن اســت». «ارشــمیدس» هم 
موقع کشف مســئله معروفش، چنان هیجان زده شده بود که طبق 
روایت متواتر با گفتن «یافتم، یافتم» از حمام بیرون زد. شــاید نبوغ 
شاعرانه «عمر خیام نیشــابوري» باعث شده که غربي ها و اروپاییان 
ریاضي دان برجسته ما را بیشتر به عنوان شاعر بشناسند، نه به عنوان 
ریاضي دان. شاید هم همین نبوغ شاعرانه و قدرت تخیل قوي او (به 
گفته پروفسور «بنکه») باعث درک مسائل عمیق و پیچیده ریاضي و 
محاسبه تقویم جاللي شده و با قدرت تخیل قوي خود، به اشعارش 

زیبایي خاص و محتواي عمیق داده است.

و اما اهمیت علمي کار «مریم میرزاخاني» را مرحوم «حمید 2  
راخر» ریاضي دان ایراني تبار دانشــگاه هاي آلمان (که او هم 
بر اثر بیماري ســرطان از دســت ما رفت)، این طور بیان مي کند. کار 
«مریــم» اعمال ایده ریاضي دان شــاخص آلمانــي قرن ۱۷ میالدي 
«گوتفریــد الیب نیتــز» (Gottfried Leibnitz) بر ســطوح ریماني 
بــود؛ یعني «الیب نیتــز» با ابتــکار نبوغ آمیز خود راه  حل ســاده اي 
براي محاســبه حجم و ســطح زیر یک منحني در هندسه اقلیدسي 
(فضاهــاي ســه بعدي) بــراي ریاضي دانان جهان به دســت آورد 
کــه تا آن تاریخ، فرمول مشــخصي براي حل آنها وجود نداشــت و 
مشــکل آفرین بود. البتــه از قدیم فرمول هــاي کم و بیش پیچیده اي 
براي محاسبه سطح بسیاري از اشکال منظم مانند مکعب، ذوزنقه، 
کره و... به دست آمده بود؛ اما تا زمان به کارگیري ابتکار «الیب نیتز»، 
روش مشــخصي براي محاســبه ســطوح زیر منحني تمام اشکال 

هندسي وجود نداشت.
«الیب نیتز» ســطح و حجم زیر یک منحني را به تعداد بي نهایت 
زیاد مکعب مســتطیل هاي بســیار کوچک تقســیم کرد که از جمع 
همه آنها (اســتوانه ها) حجم و سطح زیر منحني مورد نظر با دقت 
زیاد قابل محاســبه مي شد. کار بدیع «الیب نیتز» مبناي ایجاد شاخه 
بســیار مهم «بي نهایت کوچک ها» در ریاضیات شد که امکان تبدیل 
انتگرال دوگانه به ســه گانه و برعکس را فراهــم کرد که زیبایي آن 

را در الکترومغناطیــس و با معادالت ماکســول به وضوح مي توان 
دیــد. مرحومه «میرزاخاني» اولین کســي بود که بــه گفته مرحوم 
«راخــر»، ایده «الیب نیتز» بزرگ را براي محاســبه ســطوح ریماني 
(که حتي تجســم فضایي آن هم مشکل است)، به کار برد. او براي 
انجام این کار، به جاي اســتفاده از مستطیل هاي کوچک «الیب نیتز» 
از بي نهایــت هذلولي هاي کوچک با مقاطــع مخروطي (ریکورزیو) 
براي محاســبه ســطوح ریماني اســتفاده کرد که کار بدیع و قابل 
تحســیني بود و شایســته دریافت جایزه فیلدز شــناخته شــد. (در 
نظر داشــته باشــید که مدال یا جایزه فیلدز به نوبل ریاضي مشهور 
اســت). اگرچه   ایده «الیب نیتز» آلماني در هندسه اقلیدسي و ایده 
«میرزاخاني» ایراني در هندســه ریماني (بعد از حل شدن مسئله)، 
ظاهرا کامال ســاده و بسیار آسان به نظر مي رسد، اما باید یادآور شد 
کــه براي ارائه   ایده هــاي نو و درک موضوع هاي جدید و دســتیابي 
به راه حل هاي بدیع در مســائل پیچیده، عالوه بر قدرت تخیل قوي 
بــراي ارائه این چنین نظرهاي دگراندیشــانه اي، به اعتمادبه نفس و 
شــهامت در ارائه آن هم نیاز است. شاید بســیاري از افراد در طول 
تاریخ به راه حل هاي قابل قبول اما غیرکالســیک در مســائل پیچیده 
ریاضي و غیرریاضي هم رســیده باشــند، اما شــهامت و شجاعت 
ارائه آن را هرگز نداشــته اند. تفاوت بین هندسه اقلیدسي و هندسه 
ریمانــي را از مرحوم «راخر» این طور مي آموزیم که بر اســاس یکي 
از اصول هندســه اقلیدســي، از یک نقطه خارج از یک خط بیش از 
یک خط نمي توان به موازات آن رسم کرد، اما در هندسي ریماني از 
یــک نقطه خارج از خط، اصوال نمي توان خطي به موازات خط اول 
رســم کرد. اگرچه تصور فضاي چندبعدي (بیش از سه بعد)، براي 
اغلب مردم و حتي برخي ریاضي دان ها مشــکل به نظر مي رسد، اما 
«اینشتین» (یا به بیان درست تر «آین-اشتاین» یا «Einstein») بدون 
استفاده از هندسه چهاربعدي ریماني نمي توانست فرضیه نسبیت 
خــود را اثبات کرده و تحولي بنیادي در درک مســائل فیزیکي مانند 
رابطه جرم و انرژي به وجود آورد. بنابراین این سؤال مطرح است که 
آیا واقعا ریاضیات به قدرت تخیل شاعرانه قوي براي تجسم فضاي 
چهاربعــدي نیاز ندارد؟ آیا بــراي ارائه فرضیه انبســاط و انقباض 
خط کش و رابطه آنها با ســرعت، به قدرت تخیل و اعتماد به نفس 
قوي «آین-اشتاین» نیاز نبود؟ اگر در زمان «الیب نیتز» تجسم سطوح 
در هندسه اقلیدســي بازهم امکان پذیر بود، اما به قول دکتر «علي 
نیري»، نه کســي از سطوح ریماني چیزي مي فهمد و نه از محاسبه 
مساحت زیر منحني هاي هندسه ریماني که این عظمت فوق العاده 

کار «مریم میرزاخاني» را بیش ازپیش نمایان مي کند.

کار نبوغ آمیــز ریاضي «مریم میرزاخاني» اهمیت فوق العاده 3  
بیشــتري پیدا مي کند، اگر به پشــتوانه آموزش ریاضي او در 
ایران توجه شود، چون آموزش علم ریاضي در ایران نه بر پایه تجزیه 
و تحلیل پدیده هاي ریاضي، بلکه براساس تکنیک محاسباتي و حل 
مسائل ریاضي بنا شده اســت و «مریم» هم زیربناي ریاضي خود را 
در ایــران با چنین شــیوه اي آموخته بود. نگارنده از دوران دبســتان 
خود این تکنیک محاسباتي را به یاد دارد، چراکه حفظ جدول ضرب 
بــراي معلم هاي آن زمان مهم تر از قوانیــن پایه ریاضي مثال تئوري 
مجموعه ها بود یعني تفکر تحلیلي مســائل ریاضي و مدل ســازي 
پدیده هاي فیزیکي اســاس کار در آموزش متوســطه و دانشگاهي 
ما نبود، بلکه بیشــتر به راه حل هایي پرداخته مي شد که در جداول 
ریاضــي وجود دارند. در دبســتان ما بدون اینکه بــه محتواي تفکر 
مجموعه ها توجه کنیــم، یاد مي گرفتیم (یا بــه بیان دقیق تر حفظ 
مي کردیم) که حاصلضرب عدد هفت در عدد هشــت مســاوي ۵۶ 
است. اما به این موضوع که آیا در یک مجموعه قرار دارند یا نه، فکر 
نمي کردیم. یعني یاد نمي گرفتیم که آیا مي توان هفت عدد ســیب 
(از مجموعه ســیب ها) را در هشــت گالبي (از مجموعه گالبي ها) 
ضرب کرد یا خیــر.۲ دانش آموزان ما در دروس ریاضي دبیرســتان، 
تکنیک هاي مشــتق و انتگرال گیري از بســیاري معــادالت پیچیده 
ریاضــي را بدون تحلیل مي  آموختند، اما از مشــتق گیري معادله اي 
ناآشــنا از طریــق حدگیري یک معادله (که به تحلیل نیاز داشــت) 
عاجــز مي ماندند. بنابرایــن براي نگارنــده با این زیربنــاي ریاضي 
(به خصوص در کالس هندسه تحلیلي) نوشتن جواب حاصلضرب 
) ازسوي استاد برجسته  )1 254 a a×r r برابر 
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اروپایــي تعجب آور بــود و باعــث اعتراض دســته جمعي کالس 
۴۰۰نفري واقع شــد، اما آن استاد رو به دانشــجویان کالس کرده و 
گفت: «من آمده ام که   ایده هاي نو را به شما یاد بدهم، براي محاسبه 
اعداد، آن را به داخل ماشــین سرازیر مي کنم. (از یک ماشین حساب 
اســتفاده مي کنم.)» و بنابراین شایسته است که این سؤال را بپرسیم 

که آیا روش آموزش ریاضي ما در گذشــته براي توســعه مغزهاي 
برتر صحیح بوده اســت؟ آیا کار درستي بود که حافظه مغز انسان 
جانشــین یک ماشــین بدون عقل و منطق مي شــده است؟ اگرچه 
تعداد ســلول هاي مغز انســان و حجم حافظه ثابــت و موقت آن 
را بي نهایــت زیــاد اما محدود یــا به قول ریاضي دانــان (بي نهایت 
قابل شمارش) بدانیم و پایداري اطالعات در آن را هم طوالني تصور 
کنیم، آیا به ما حق مي دهد این تعداد سلول هاي حافظه مغز انسان 
را با اطالعاتي پر کنیم که کار یک ماشــین بي عقل را انجام دهد؟ آیا 
ما حق داریم این تعداد حافظه محدود مغز انساني خود را با حجم 
زیادي از اطالعات بي ارزش و محاســباتي پر کنیم که ماشــین آن را 
بســیار ســریع تر انجام مي دهد؟ آیا با ذخیره جدول ضرب، یا جواب 
لگاریتــم اعداد۳ در حافظه محدود انســان، دیگر جایي براي ثبت و 
ضبط ایده هاي نــو و کارهاي بدیع باقي مي گذاریم؟ و آیا شایســته 
است که یک انسان، حجم محدود حافظه هاي مغزش را براي ثبت 
واقعه کم اهمیتي مانند دقیقه به ثمررساندن گل برتري فالن بازیکن 

براي تیمش (و با کدام پا) را در حافظه اش ضبط کند؟

کامپیوتر با این حال که فقط اعداد دوال (صفر و یک) را مي شناسد 
و لقب «سریع ترین احمق دنیا» را گرفته، یقینا قادر است در کوتاه ترین 
زمان ممکن، عملیات ریاضي پیچیده تري از ضرب و تقســیم اعداد 
بزرگ و لگاریتم اعداد را تا پنج رقم بعد از ممیز محاســبه کرده و در 
حافظه اش ثبــت کند؛ بنابراین کامپیوتر براي ثبت این چنین وقایعي، 
بهتر و شایسته تر اســت. به عقیده نگارنده، درباره سلول هاي انسان 
در صورتــي عبارت «مغز برتر بهتر اســت» صادق اســت که براي 
ایده پردازي و تجسم پدیده هاي نو و نوشتن برنامه برای افزایش توان 
کاري ماشین هاي «بي عقل» و رسم منحني هاي پیچیده به کار گرفته 
شود. مغز انســان شایسته تر از آن است که جانشین ماشین شود که 
مانند یک احمق با صفر و یک خود، عملیات محاســباتي را سریع تر 
انجام مي دهد. این اســت که به عقیده نگارنده، اتخاذ چنین روش و 
رویکردي نشانه اي از «مغز برتر» نیست. سپردن کاري به مغز انسان 
(که یک ماشــین آن را ســریع انجام دهد)، توهین به شعور بشریت 
اســت. نابغه ریاضي ایرانــي «مریم میرزاخاني» هــم حافظه هاي 
مغزش را براي ضرب و تقســیم اعداد به کار نمي گرفت؛ بلکه براي 
تجســم ایده هاي بزرگ ذخیره کرده بود و به گفته دکتر «نیري» گویا 
در جمع و تفریق صورت حســاب مالیاتش، اشتباه کرده بوده است؛ 
یعني او با وجــود زیربناي غیرتحلیلي دانــش ریاضي اولیه اش در 
ایران، پیچیده ترین مباحث هندســه ریماني را از طریق تحلیلي حل 
کرد؛ بنابراین اگــر آموزش و پرورش و آموزش عالي ما قصد دارد که 
در راستای توسعه پایدار کشــور ما «مریم»هاي ناشناخته دیگري را 
رشــد و تعالي داده و به ماندن در ایــران ترغیب کند، باید مطابق با 
روش روز دنیا «روش هاي تحلیلي» را جایگزین سیســتم آموزشــي 

تکنیک محاسباتي کند.

اما چرا باید پروفســور «میرزاخاني» را ایراني تبار و نه ایراني 4  
بنامیــم؟ چرا «مریم»ها و بســیاري از نخبــگان دیگر ایراني 
نمي خواستند (یا نمي توانســتند) تحصیالت عالیه خود را در داخل 
کشــور ادامــه دهند یا بعد از کســب تجربه در خارج از کشــور، به 
ایران بازگشــته و باعث رشد و تعالي دانشــگاه هاي داخلي شوند؟ 
چرا باید نخبگان ایراني که با هزینه هاي ســنگیني از بیت المال این 
مــردم تحصیل کرده و به رشــد و تعالي علمي رســیده و موفق به 
اخذ مدارک عالیه در دانشــگاه هاي کشور شده اند، مهاجرت کرده و 
بــاروري علمي و صنعتــي و ثمره کار خود را در اختیار کشــورهاي 
بیگانه و گاه متخاصم قرار مي دهند؟ این ســؤالي است که همواره 
مطرح بوده و باز هم مطرح مي شــود؛ امــا جواب آن از دیدگاه هاي 
مختلف متفاوت و گاه متضاد اســت. البتــه مهاجرت به چین براي 
کسب علم و معرفت و دســتیابي به فناوري نوین هیچ گاه بد نبوده 
و حتي توصیه هم شــده اســت. به تصور نگارنده، در شرایط حاضر 
مهاجرت (با بازگشــت) براي توسعه کشــور ضرورتي اجتناب ناپذیر 
اســت؛ اما چرا ســفرها باید یک طرفه و اغلب بدون بازگشت باشد؟ 

چرا نباید شرایط کشور و صنایع و دانشگاه طوري تنظیم شده باشند 
که «مریم میرزاخاني» ها، «رؤیا بهشــتي» ها و «رامین گلستانیان» ها 
(ســه نمونه از هــزاران ایراني موفق) ســیر رشــد و تعالي علمي 
و صنعتــي را در ایران طي کنند و شایســتگي دریافت جوایز معتبر 
بین المللي را از درون دانشــگاه هاي خودمان کســب کرده و ضمن 

افزایش ِعرق ملي، در رفع معضالت کشور هم قدم بردارند؟

جناب دکتــر «حداد عادل»، رئیس فرهنگســتان زبان و ادب 5  
فارسي و معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش و رئیس اسبق 
مجلس شوراي اسالمي، در یادواره مرحومه پروفسور «میرزاخاني» 
از مهاجرت بدون بازگشــت نخبگان کشــور اظهار تأســف کرده اند؛ 
هرچند این اظهار تأســف دیرهنگام است و باید زودتر از طرف تمام 
مسئوالن کشور اظهار مي شد؛ اما باز هم براي آینده کشور غنیمت و 
جاي بســي امیدواري است. جناب «حدادعادل» در هفتم مرداد در 
پیامي درگذشت دکتر «نعمت اهللا گلســتانیان» را به جامعه فیزیک 
و خانواده محترم ایشان تســلیت گفته اند؛ اما جاي تأسف است که 
به فرزند دانشمند ایشان، پروفســور «رامین گلستانیان» هم تسلیت 
نگفته انــد؛ اما چرا تأســف دیرهنــگام؟ دیرهنگام بــه دلیل جمله 
ناموزون و ناگوار منســوب به یکي از مســئوالن ســابق کشور که در 
سال هاي ماضي، سخني به این مضمون گفته بود که: «اگر نیمي از 
این فارغ التحصیالن در ایران بمانند، براي ما کافي اســت». البته این 
جمله از نظر کمیتي و نه از نظر کیفیتي درست است؛ چون با توجه 
به بي کاري مفرط فارغ التحصیالن دانشــگاهي (حدود ۲۵ درصد) 
ماندن نیمي از ســیل عظیم فارغ التحصیالن کشور از نظر کّمي براي 
صنعت و اقتصاد کشــور ما کافي است؛ اما از نظر کیفي مسلما نه. 
اگــر فارغ التحصیالن کشــور را به ۵۰ درصد باالي خط متوســط و 
۵۰ درصد زیر خط متوســط تقســیم کنیم، «مریم میرزاخاني»، «رؤیا 
بهشتي» و «رامین گلســتانیان» که به دانشگاه هاي خارج مهاجرت 
کرده اند، مســلما جزء ۵۰ درصد باالي خط متوسط اند و نه زیر خط 
متوســط؛ اما «رامین گلستانیان» که در سال (۲۰۱۷) جایزه پیرگیلز-
ِد-جنر (pierre gills de gennere) را که از ســال ۲۰۰۸ هر دو سال 
یک بار به پژوهش هاي اســتثنائي و ارزنده در زمینه شیمي مواد به 
پژوهشگران برتر اعطا مي شــود، به  دلیل پژوهش  هایش در شیمي 
مــواد از آِن خود کرده اســت. او یکي از ایــن ۵۰ درصد باالي خط 
متوسط از هزاران مهاجر ایراني بوده است که دکتر «حداد عادل» پدر 
او را مي شــناخته و براي فوت مرحوم پدرش به جامعه دانشگاهي 
تســلیت گفته اند. پروفسور «رامین گلســتانیان» اولین برنده المپیاد 
بین المللي فیزیک از ایــران بود که تمام تحصیالت عالي خود را در 
ایران یعني در دانشگاه صنعتي شــریف و مرکز تحصیالت تکمیلي 
و علــوم پایه زنجان گذرانــده و مدتي هــم در تحصیالت تکمیلي 
زنجان تحقیق و تدریس کرده است. او بعد از مهاجرت به عضویت 
هیئت علمي دانشــگاه آکسفورد در آمد و در سال ۲۰۱۴ جایزه «هول 

وک» (Holweck) را به عنوان عضو هیئت علمي دانشگاه آکسفورد 
دریافــت کــرد. این جایزه ســاالنه به وســیله انجمن هــاي علمي 
انگلســتان و فرانســه به طور مشترک به دانشــمندان برتر در رشته 
فیزیک داده مي شود. «گلستانیان» به  دلیل پژوهش هایش در زمینه 
مواد نرم و به ویژه شــناگران میکروســکوپي و ذرات کلوئیدي فعال 

شایسته دریافت این جایزه شد.
باید پرســید چرا «مریم»هــا، «رویا»هــا و «رامین»ها مهاجرت 
کرده (یا مجبور به مهاجرت شــده اند) و کار خود را در ایران ادامه 
نداده یا نتوانســتند در ایران ادامــه دهند؟ مهاجرت نخبگان یا فرار 
مغزهــا زیان هاي هنگفتي به جامعه ما زده و مي زند، که جبران آن 
به سادگي امکان پذیر نیســت. اگر جمله فوق منسوب به مسئوالن 
ایراني درســت باشــد، این سؤال مطرح مي شــود که آیا ۵۰ درصد 
زیــر خط متوســط فارغ التحصیالن ایراني مهاجــرت کرده اند یا ۵۰ 
درصد باالي خط متوســط فارغ التحصیالن دانشــگاهي ایراني که 
در زمره نخبگان کشــور هســتند، از ایران رفته اند؟ آیا کشــورهاي 
نخبه پذیــر اصوال طالب جذب فارغ التحصیالن زیر خط متوســط یا 
نخبگان باالي خط متوســط اند؟ یعني به کدام قسمت از ۵۰ درصد 
تحصیل کرده هاي ایراني امکان مهاجرت به کشــورهاي پیشــرفته 
داده مي شــود؟ با توجه به آمار ۳۳درصدي پژوهشگران ایراني تبار 
در سازمان فضایي آمریکا ناسا یا آمار استادان دانشگاهي و پزشکان 
نامــدار ایراني یــا ایراني تبار در آمریــکا و اروپا و بقیه کشــورهاي 
پیشرفته جهان خواهیم دید که یقینا از ۵۰ درصد باالي خط متوسط 
فارغ التحصیالن ایراني بوده که مهاجرت کرده اند! به ذکر فقط چند 
نام بزرگان از ایــن مهاجران مانند پروفســور «لطفي زاده» (منطق 
فازي)، مرحوم پروفسور «علي جوان» (لیزر هلیوم-نئون)، پروفسور 
«صادقي» (مشــهور بــه پنجه طالیــي Gold finger)، پروفســور 
«سمیعي» (نابغه مغز و اعصاب جهان)، دکتر «حسین نصر»، دکتر 
«مهدوي دامغاني» و... نشــان از جذب مغزهاي متفکر و نخبگان 
جامعه ما ازسوي دیگران دارد. جوامع نخبه پذیر کشورهایي هستند 
که مغزهاي پرورش یافته را با احترام و با امکانات مادي و تجهیزات 
علمي و تحقیقاتي مناســب به راحتي جذب کرده و امکان رشــد و 
تعالي یا رضایت علمي را به آنها مي دهند و کشورهاي صادرکننده 
نخبــه یا به عبارتي دفع کننده مغزهاي متفکر، جامعه نخبه کش ها 
(به قــول دکتر «رضا قلي») آنهایي هســتند۴ که در طرد نخبه هاي 
پرورش یافتــه مهارت خاصــي دارند. اگرچه اصطالح نخبه کشــي 
براي این جوامع تشــابه ســنگین و دردآوري اســت، اما شاید یک 
شــوک قوي براي بیدار کردن مســئوالن جامعــه نخبه کش  ها الزم 
باشد! اگر در زمان هاي قدیم، زور بازوي پهلوانان یا منابع زیرزمیني، 
روزمیني یــا فلزات گرانبها ثــروت یک ملت را تشــکیل مي دادند، 
امــروزه خالقیت مغزهــاي متفکر باعث تولید ثــروت و عرق ملي 
یک کشــور مي شــود. امروزه آنهایي که با قدرت تعقل خود از شن 

و ماســه کم ارزش، مدارهاي مجتمع و پردازشگر رایانه اي با ارزش 
افزوده چندین میلیون برابر مي ســازند، یعني قادرند «ماســه را به 
تعقــل کیمیا یــا باارزش تر از کیمیــا تبدیل کنند»، ثــروت ملي یک 
کشور تلقي مي شــوند. مهندس «میرزاخاني»، پدر مرحومه «مریم 
میرزاخانــي»، جمله اي دارد به این مضمــون: «به کدام گناه مردم 
این کشــورها از افزایش ثروت ملــي از طریق ارزش افزوده محروم 
گشــته اند؟» که این مغزهاي متفکرند که قادر به تولید ثروت ملي 
از طریــق ارزش افزوده اند. به عبارتي دیگر، مگر اســتضعاف فقط 
فقر مادي اســت؟ و آیــا امکان پذیرنبــودن توانمندترکردن جامعه 
(در اثــر افزایش نیافتــن ارزش افــزوده نعمت هــاي خــدادادي) 
استضعاف یا حتي اســتضعاف بدتري نیست؟ که یقینا استضعاف 
فکري-فرهنگــي را باید اســتضعاف باالتري از اســتضعاف مالي 
دانســت. باید پرســید که آیا فروش مواد خام و تبدیل نشــدن آنها 
بــا فرآوري نوین بــه ارزش افزوده باالتر، کفــران نعمت هاي الهي 
نیست؟ و باز این سؤال مطرح است که «به کدام گناه» جامعه هاي 
نخبه کــش از نعمــت ارزش افــزوده محروم شــده و به ســمت 
اســتضعاف معنوي و مادي سوق داده مي شــوند؟ آیا درحالي که 
اولین پیام خدا در غار حرا به پیامبر برگزیده اش این بود که «بخوان 
به اسم خالقي که اشرف مخلوقات را از قطره آب گندیده اي آفریده 
است»، قراردادن علم در مقابل دین یا دین در مقابل علم، در جایي 
که باید مکمل هم باشــند، گناهي نابخشــودني نیست؟ خداوندي 
که براي خلقت انســان به خود تبریک گفته است. به نظر نگارنده 
ایــن تبریک به خاطر تبدیل به احســن یا ارزش افــزوده یک نطفه 
گندیده اي به اشــرف مخلوقات بوده است و اگر خدا به قلم سوگند 
مي خورد، به خاطر این اســت که قلم ابــزار آموزش روش هاي نو 
بــراي فرآوري مواد کم ارزش و تبدیل آنها به فراورده هایي با ارزش 
افزوده بســیار باالتراســت، به عبارتي تبدیل شــن و ماسه خام به 
مدارهاي مجتمــع و رایانه هاي پرقدرت یا تبدیل نفت خام به مواد 
 LCD نیمه رســاناهاي پلیمري براي ساخت نمایشگرها و تلویزیون
تبدیل مواد خام به ارزش افزوده اســت. پس توجه نکردن به علم 
و قلم عالمي که مي تواند این گونه توانایي به ظهور برساند، گناهي 

نابخشودني است.

مهندس «احمــد میرزاخاني» پدر بزرگــوار نابغه ریاضي، از 6  
مردم و مســئوالن مي خواهد که «... مریم را اسطوره نکنند. 
بلکه از او الگویي دست یافتني بسازند.» به عبارت دیگر، او مي گوید 
«مریم»هاي بســیاري در این کشــور وجود داشته و دارند و به وجود 
خواهند آمد که باید آنها را دریافت. راستي اگر (با برداشتي از سخنان 
مهنــدس «میرزاخاني»)، «مریم میرزاخاني» در جنوب محروم یا در 
بشــاگرد به دنیا آمده بود، مي توانســت چیزي جز دوشــیدن شیر بز 
یا ریســیدن پشــم بیاموزد؟ راســتي اگر «مریم» و «رویا بهشتي» را 
مسئوالن دبیرستان محل تحصیل هر روز به دانشگاه صنعتي شریف 

نمي بردند و آنها در آنجا امکان استفاده مستمر از کتابخانه دانشگاه 
و مســاعدت اســتادان آن دانشــگاه را نداشــتند، «مریم» و «رویا» 
این چنین رشــد علمــي در مقیاس جهاني مي کردنــد که با کارهاي 
خود الگوي دختران ایراني و زنان جهان شــوند؟ درحالي که عقیده 
رایج این بود کــه زنان جایي در دنیاي مردانــه ریاضیات ندارند. در 
نظر داشته باشــید که این سخن، اعتقاد رئیس وقت دانشگاه معتبر 
هاروارد بوده اســت، اما ایــن دو دختر با تالش مســتمر خود همه 
مرزهــا را درنوردیدند و با دگرگون کردن باورها درباره زنان در همان 
دانشــگاه هاروارد، خط شکن شــده و کاري کردند کارستان و الگوي 
زنان جهان شــدند. اما با اعتقاد پروفســور «بنکه» که قدرت تخیل، 
براي ریاضیات الزم تر است تا شعر و شاعري، آیا روحیه زیباپسندانه 
و طبع شعردوستي و شاعرانه زنانه براي تسخیر دنیاي ریاضي و زیبا 

و دوست داشتني کردن ضروري تر نیست؟
اما تا زماني که براي جامعه ما یا براي بیشــتر جوامع بشري پاي 
یک فوتبالیست طالیي تر و باارزش تر از تفکر مغزهاي متفکر نخبگان 
است، پیشرفتي پایدار براي این جوامع متصور نخواهد بود. (البته نه 
اینکه چیزهایي مانند پاي یک فوتبالیســت مهم نباشد، اما باید براي 
هر چیزي ارزش متناســب با آن قائل شویم). تا موقعي که جامعه 
حساســیتي به مهاجرت «مریم»ها، «رویا»ها، «رامین»ها، «حســین 
نصر»هــا و... قائل نیســت، دِر جوامع به اصطالح درحال توســعه، 
بر همین پاشــنه مي چرخد؛ یعنــي آنها نفت یا مــواد خام دیگر را 
مي فروشــند تا پاداش ورزشــکاران حرفه اي خود را پرداخت کنند؛ 
یعني تبدیل نفت یا مواد خام دیگر را بدون تبدیل به موادي با ارزش 
افزوده چند میلیون برابري، به اندک قیمتي صادر کرده و کســي هم 
احساس گناه ازدست رفتن ارزش افزوده آن را نمي کند. با اینکه امام 
راحل دانشگاه را به دلیل رسالت آدم سازي اش به کارخانه آدم سازي 
تشــبیه کرده بودنــد، اما آیا کســي در جامعه ما براي توســعه این 
کارخانه آدم ســازي سرمایه گذاري مناســبي کرده و دل مي سوزاند؟ 
آرامش محیط دانشــگاه حتي بــدون تالطم علمــي کافي به نظر 
مي رسد. «مریم»ها، «رویا»ها و «رامین»ها غریبانه با کوله باري پر از 
تجربه مملکت را ترک مي کنند، بدون اینکه کسي از رفتن آنها متأثر 
شده باشد یا حتي اصوال متوجه رفتن آنها شده باشد. خبرنگاري که 
براي رفتن یک ورزشــکار حرفه اي، هر هفتــه تحلیل هاي آن چناني 
مي نویســد یا از نــوع و محل فعالیــت فوتبالیســت هاي مهاجر و 
عملکرد آنها در تیم میزبانشــان در رسانه ها گزارش منتشر مي کند، 
آیا هرگز درباره خروج تأسف بار و غریبانه نخبگان مملکت یادداشتي 
نوشــته  اســت؟ نخبگان ما در مملکت خود آن قــدر غریب بوده و 
غریب مانده اند که وقتي درباره درگذشت «مریم» در تاکسي صحبت 
مي شــود، راننده با تأســف مي گوید: «خدا او را بیامــرزد که اخبار را 
با صداي گیرایــي مي خواند» که البته خداونــد گوینده خوب اخبار 

مرحوم خانم «صداقتي» را هم بیامرزد.

نکته دیگر بی توجهی و بي مباالتي سنتي مردم و مسئوالن ما 7  
به حفظ ذخایر علمي کشــور است. ما موقعي اظهار تأسف 
مي کنیم که اتوبوس حامل نخبگان ریاضي دانشگاه شریف به داخل 
دره ســقوط می کند و ۹ نفر از آنها کشــته مي شــوند، اما از قبل در 
انتخاب وســیله نقلیه سفر و راننده اتوبوســي که آنها را مي آورده 
و «مریــم» و «رویا» هم در آن اتوبوس بوده انــد، براي جلوگیري از 
این فاجعه اقدام نکرده و تمهیداتي را نمي اندیشــیم. شــاید این از 
خصلت هــاي بي مباالتي تاریخي ما باشــد که قبــل از وقوع حادثه 
تمهیداتــي بــراي جلوگیــري از آن نمي اندیشــیم و دانش آموزان 
خوزستاني را در قسمت بار یک کمپرسي و توسط یک راننده بي تجربه 
روانه مسابقه قرائت قرآن می کنیم و وقتي این راننده ناشي، سر پیچ 
جاده هاي کوهستاني به اشــتباه اهرم کمپرسي را می کشد و جوانان 
معصوم را به داخل دره تخلیه مي کند، اظهار تأســف مي کنیم. چرا 
از حوادث عبرت نمي آموزیم و دانش آموزان را با اتوبوســي با ترمز 
معیوب در جاده کوهســتاني از خوزســتان روانه اصفهان مي کنیم. 
آیا این اتوبوس اصوال اجازه حرکت آن هم در جاده هاي کوهستاني 
را داشــته است؟ آنها به چه گناه کشته شــده اند؟ آیا این نوع رفتار 
ناشي از نگرش ارزش گذاري جامعه ما به سالمت جسمي و روحي 
نخبگان و قشــر دانشــگاهي کشور اســت، وقتي در ابتداي انقالب، 
استادان مرتبط با ســتاد انقالب فرهنگي را با اتوبوس سرویس یک 
دانشــگاه و با راننده بیابان ندیــده و بي تجربه اي که وظیفه او نقل و 
انتقال کارکنان داخل دانشگاه درون شهر بوده است، براي شرکت در 
گردهمایي ساالنه انقالب فرهنگي مي فرستند؟ گازوئیل این اتوبوس 
شــهري به دلیل کوچک بودن باک ســوختش، در وسط راه تهران به 
مشهد تمام شد و به دلیل پیش بیني نکردن تمهیدات الزم در شرایط 

کمبودهاي اوایل انقالب، اســتادان و اعضاي ستاد انقالب فرهنگي 
مجبور شدند تمام شب را در جلوي جایگاه سوخت نزدیکي قوچان 
ســرماي سخت زمســتان را در اتوبوســي بدون وســایل گرم کننده 
بگذرانند. یا میني بوس ســرویس یک دانشگاه که استادان دانشگاه 
را براي شــرکت در کنفرانس حوزه و دانشــگاه از تهران به شــیراز 
مي برد که به دلیل بي تجربگي راننده شــهري بــا کمي باران کنترل 
میني بوس را در جاده اصفهان به شــیراز از دست داد و چندین متر 
پایین تر وارد زمین خاکي کنار جاده شــد و با عنایت خدا بدون آسیب 
متوقف شــد. آیا اینها نشــانه اي از اهمیت دادن بــه ارزش نخبگان 
و ســالمت قشر دانشــگاهي یا به تعبیر امام راحل، مربیان کارخانه 
آدم سازي کشور است؟ درحالي که عدالت (از جمله عدالت گزینشي 
شایسته ساالرانه) از اصول اولیه اسالم محمدي است، برخي (البته 
با قصد قربت) با جذب غیرعادالنه و شایســته گریزانه اعضای هیئت 
علمي، باعث طرد نخبه هاي واقعي و شایســته از محیط دانشــگاه 
شدند. مدیران «خیرخواه» دیگري هم بودند که کلمه کارخانه امام 
راحل را براي دانشــگاه جــدي و اصل گرفته و بــا پذیرش بي رویه 

دانشــجویان تحصیالت تکمیلــي، آمار محصــوالت بي کیفیت این 
کارخانــه افزایش دادند، درصورتي که حیات و پویایي یک دانشــگاه 
مانند یک دریا به موج هاي برخاسته از تضارب آرا وابسته است، آنها 
«با ایجــاد گیت هاي ورود و خروج انســان ها» اهم وظایف انقالبي 
خــود را در آرام نگاه داشــتن محیط دانشــگاه از هر دیدگاه ناآشــنا 
مي پنداشــتند. آنها با افزایش بي رویه پذیرش دانشجوی تحصیالت 
تکمیلي به جــاي رونق علم و ادب در دانشــگاه باعث رونق علني 
شــرکت هاي پایان نامه نویســي تقلبــي و مقاله چاپ کنــي جلــوي 
دانشگاه تهران و افت ارزش مدارک دانشگاهي ما شدند، درحالي که 
نظریه پردازي و تضارب آرا باعث رشد و تعالي افکار و تبلور ایده هاي 
پراکنده و بي شــکل (آمــورف) و تبدیل به بلورهــاي الماس گونه با 
ارزش افــزوده باال مي شــود. گروه دیگري نیز محیط دانشــگاه را با 
پادگان نظامي اشــتباه گرفته و ســعي در تک صدایي کردن دانشگاه 
داشتند؛ یعني دانشــگاهي را که باید مرکز تبلور افکار سازنده، مرکز 
ایده و نظریه پردازي دگراندیشــانه و گاه مغایر با سیاست وقت کشور 
باشــد که با پاالیش آنها نظریه و قرائت احسن به دست مي آید، به 
ســمت پذیرش یک ایده و یک نوع قرائــت از اخبار و وقایع هدایت 

مي کردند.
باید دانســت که محصورکردن دانشــگاه و حوزه علمیه به یک 
نظریــه از پدیده ها یا یک قرائت یا روایت از مســائل علمي، جامعه 
را به ســمت ســکون، تحجر و واپس گرایي مي بــرد و نخبگاني که 
ذهني پویا و روحیه اي حســاس و لطیف بــه پدیده هاي نو دارند، از 
تک صدایي و ســکون علمي رنجیده خاطر شده و با وجود احساس 
وابســتگي به جامعه و خانواده، تن به مهاجرت مي دهند. مهاجرت 
نخبــگان اگرچه دردناک اســت، اما شــاید در شــرایط حاضر براي 
آشــنایي بیشــتر ما با ایده ها و قرائت هاي نو و کســب تجربه جدید، 

اجتناب ناپذیر باشد.

نکتــه دیگــر، افزایش آمــار غمبــار مرگ ومیر مــردم دنیا و 8  
به خصوص شهرهاي بزرگ ایران در اثر انواع سرطان هاست 
کــه چنگال مرگبــار خود را بــه جان همــه مردم دنیــا (از جمله 
گنجینه هاي علــم و ادب ایران و دنیا) فروبــرده و جهان را از ثمره 
اندیشــه هاي ناب آنها محروم کرده و مي کند. بنابراین جوامع بشري 
باید بیش از پیش به توســعه علم و فناوري مدرن در جهت مقابله 
و جلوگیري از این عفریت مرگ اقدام کنند. کشف علل اصلي شیوع 
ایــن بیماري دنیاي مدرن (که باعث خاموشــي تدریجي کره خاکي 
مي شــود)، به تحقیقات وسیع، مسئوالنه و شــجاعانه اي نیاز دارد. 
روي آوري مدیران مســئولیت پذیر کشــورها و جوامع به رفع عوامل 
پدیدآمدن این عارضه (که هرروزه تازیانه ســهمگیني بر گرده تمدن 
بشــري مي نوازد)، نیاز روز دنیاست. دانشــمندان یکي از علت هاي 
شــیوع تازیانه ســرطان در جوامع را به آلودگي هاي زیست محیطي 
نســبت مي دهند و مقابله با ایــن پدیده شــوم، از وظایف هر مدیر 
مسئولیت پذیري است. امروزه چهار عنصر اساسي زندگي بشر (هوا، 
آب، خــاک و آتش، در فرم انرژي فســیلي) در اثر اســتفاده بي رویه 
از ســوخت هاي فسیلي به شــدت آلوده شــده اند. البته نمي توان از 
محاسن انرژي هاي فســیلي به راحتي چشم پوشید، اما با جایگزیني 
حتي المقدور آنها با انرژي هاي پاک تجدیدپذیر و بهینه سازي مصرف 
انرژي فســیلي باید در کمینه کردن عوارض آنها تالش کرد تا محیط 
زندگي شــهري ما انساني تر شــود. به عقیده دانشمندان، با کاهش 
عوامل محرک هاي خارجي مي توان از رشــد قارچ گونه ســلول هاي 
ســرطاني جلوگیري و تــا حدودي با این عفریت مــرگ مقابله کرد. 
مسلما در این صورت با محدودیت هایي در استفاده از مزایاي زندگي 
ماشــیني و مدرنیته مواجه خواهیم شد که با توجه به نفع بیشتر آن 
براي بقاي کره خاکي مي توان از مزایاي زودگذر انرژي هاي فســیلي 
تا حد ممکن صرف نظر کرده و از شدت دردهاي ناشي از تازیانه هاي 
مدرنیته بر گرده تمدن کاست؛ یعني بهینه سازي زندگي مدرن همراه 
با کمینه ســازي آلودگي هاي زیســت محیطي را تجربــه کرد. اگر در 
اســتفاده از انرژي فســیلي میزان مخارج درمان بیماري هاي ناشي 
از آلودگي محیط زیســت، زیان هاي بازنشستگي و ازکارافتادگي هاي 
زودرس، کاهش ذخایر آب شــیرین جهان در اثر ذوب شدن یخ هاي 
قطبــي و همچنین آلودگي و کاهش کیفیت و کمیت مواد غذایي را 
بر مقدار برقي که از سوزاندن سوخت فسیلي پدید مي آید، سرشکن 
کنیم، یقینا درمي یابیم که اســتفاده از انرژي فسیلي مقرون به صرفه 
نخواهد بود. پس بیاییم علم و فناوري را به سوی کاهش آلودگي ها؛ 
یعني کاهش امراض مرتبط با آن ســوق دهیم که پیشگیري بهتر از 

درمان است.

به امید روزي کــه همه قرائت ها بتواننــد آزادانه براي تبلور 9  
بیشــتر ایده هاي نوین در دانشــگاه و حوزه هــاي علمیه ارائه 
و تحمل شــوند. آنجاست که «مریم»ها ابتدا شــناخته مي شوند و 
ســپس در کشــور خود به آنها ارج مي نهند، قدر مي بینند و بر صدر 
مي نشــینند. آنجاست که دیگر کسي دغدغه مهاجرت نخبگان، فرار 
مغزها و تخلیه کشــور از آینده پردازان کاردان را ندارد. آنجاست که 
معماري کشــور بیشتر مطابق با شــرایط اقلیمي ما شکل مي گیرد، 
اتومبیل ها متناســب بــا ظرفیت خیابان ها و بر اســاس فناوري روز 
ساخته مي شوند و هواي شهرها سرشار از اکسیژن حیات بخش شده 
و آب و خاک و آتش (انرژي) آلوده نمي شــوند. آن موقع اســت که 
انسان ها با نگاه دوستانه به هم نگاه مي کنند و آمار طالق و اعتیاد و 
دزدي کاهش مي یابد و نخبگان در کشــور مي مانند و ایران را دوباره 

مي سازند. به امید آن روز.
پي  نوشت ها:

۱- پروفســور «بنکه» در «درس بي نهایت کوچک هــا» در ارتباط با 
قــدرت تخیل و درک ریاضي مي گفت: «شــخصي که مي خواســت 
ریاضــي بخواند، چــون خود را فاقد قدرت مي دانســت به شــغل 
شــاعري روي آورد». از شخصیت علمي پروفسور «هاینریش بنکه» 
همین بس که با وجود داشتن همسري یهودي، عوامل نازي دولت 
منحــط و یهودي ســتیز «آدلف هیتلر» نه تنها مزاحــم کار علمي او 
نشــدند، بلکه او را هم از ریاســت یکي از بزرگ ترین دانشــگاه هاي 

آلمان عزل نکردند.
۲- مرحوم پروفسور «بنکه» مي گفت: «بعضي ها هفت واحد سگ را 
در هشت واحد گربه ضرب کرده و مي گویند ۵۶ واحد سگ و گربه».

۳- گفته مي شــود که انگلیسي ها در زمان اســتعمار هندوستان از 
مردم آن کشور مي خواستند جدول لگاریتم را حفظ کنند.

۴- اشــاره به کتاب «جامعه شناســي نخبه کشــي» اثر دکتر «علي  
رضاقلي»، نشر نگار

نابغه ریاضي ایراني «مریم میرزاخاني» با وجود زیربناي 
غیرتحلیلي دانش ریاضي اولیه اش در ایران، پیچیده ترین 

مباحث هندسه ریماني را از طریق تحلیلي حل کرد؛ بنابراین 
اگر آموزش و پرورش و آموزش عالي ما قصد دارد که در راستای 

توسعه پایدار کشور ما «مریم»هاي ناشناخته دیگري را رشد 
و تعالي داده و به ماندن در ایران ترغیب کند، باید مطابق 
با روش روز دنیا «روش هاي تحلیلي» را جایگزین سیستم 

آموزشي تکنیک محاسباتي کند

بررسي چرایي بي نصیب ماندن جامعه ایراني از تخصص و تجربه افرادي مانند مرحوم «مریم میرزاخاني»

هزینه ها و پیامدهاي فرار مغزها

رنا
 ای

س:
عک

 عرفان کسرایى*

آینه

نامی ماندگار در تاریخ ریاضیات جهان

با درگذشــت «مریم میرزاخانــی»، دنیا یک ریاضی دان درخشــان و 
ایــران یک فرزند نابغه و فروتن را از دســت داد. من برای ایشــان احترام 
فوق العاده ای قائل بودم. من اولین بار اســمش را از همکارانم در ایران و 
زمانی که وی در ایران دوره کارشناسی را طی می کرد، شنیدم. استادانش 
در آن زمان از استعداد درخشــانش صحبت می کردند. وی بعدها برای 
گذرانــدن دوره دکترا به هاروارد آمد. با آنکه رشــته من فیزیک اســت و 
در زمینه نظریه ریســمان کار می کنم، ولی همین موضوع با قســمتی از 
موضوع رساله تحقیقاتی دکترای وی ارتباطی داشت. درنتیجه چندین بار 
درباره  این موضــوع با وی صحبت کردم. یکی از کارهای مهمی که وی 
انجام داد، اثبات فرضیه ای بود که فیزیک دان نامدار، «ادوارد ویتن» مطرح 
کرده بود. البته پیش از وی، «ماکســیم کانتسویچ» نیز این فرضیه را اثبات 
کرده بود. شاید بتوان «ماکسیم کانتسویچ» را نامدارترین ریاضی دان زنده 
جهان درحال حاضر دانســت. وی عضو کمیته ای بود که برندگان جایزه 
فیلدز را انتخاب می کرد، اما خود «ماکسیم کانتسویچ» به من گفت اثباتی 
که «مریم میرزاخانی» از این فرضیه ارائه داده اســت، از اثبات من بسیار 
زیباتر اســت. «مریم میرزاخانی» با وجود  تمام موفقیت هایش و کارهای 
زیبایی که در ریاضیات انجام داده بود، همیشه شخص فروتنی بود و من 
هیچ وقــت ندیدم کــه از کار خودش تعریف کند، برعکــس از اینکه از او 
تجلیل کنند، همیشــه اجتناب می کرد؛ ازجمله اینکه دانشجویان ایرانی 
دانشگاه هاروارد سال گذشته می خواستند در مراسمی از او تجلیل کنند، 
اما وی حاضر به شرکت در این مراسم تجلیل نشد. وی به مجموعه ای از 
مسائلی که به تحقیقات در زمینه سطوح ریمانی ربط داشت، دید جدیدی 
را وارد کرد. وی با دید جدیدی که به این موضوع وارد کرد، قســمت های 
مختلف ریاضی را به هم ارتباط داد. این دید جدیدی که وی وارد ریاضیات 
کرد، در قسمت های مختلف ریاضیات تأثیر گذاشت و به همین دلیل برای 
ریاضی دانان، بســیار اهمیت دارد. نکته دیگری که درباره  دستاوردهای 
علمی وی بســیار مهم است اینکه وی همه این دستاوردها را در سن کم 
و در یک دوره زمانی بســیار کوتاه حاصل کرده است. بسیار شایسته است 
که برای گرامیداشــت یاد و خاطره وی و همچنین ادامه کارهای وی، یک 
مرکــز درجه یک بین المللی در زمینه ریاضی و علوم برپا کنند. این کار به 
پرورش استعدادهای درخشان به ویژه به خانم های دانشجوی ایرانی در 
رشته ریاضیات و علوم کمک می کند که بتوانند پ ژ وهش های وی را ادامه 

دهند. البته نام ایشان در تاریخ ریاضیات جهان جاودانه خواهد ماند. 

زاویه

ستاره ای با عمر کوتاه، ولی بسیار درخشان

هر روز ۳۶۰  هزار انســان بــه دنیا می آیند و حــدود ۱۵۰  هزار نفر 
دیگــر می روند. همه مــا می آییم و می رویم، ولی برخی انســان ها در 
مدت زمانی که هســتند، اثــری از خود به جا می گذارنــد که تاریخی و 
ماندگار اســت. من زمانی که شــنیدم «مریم» برای درمان بیماری اش 
به بیمارستان رفته است، این خبر را در اینترنت منتشر کردم و از مردم 
خواســتم که ســالمتی او را آرزو کنند.  واکنش های مردم بسیار خوب 
بود. من از طریق یک دوســت مشــترک به خانم «میرزاخانی» پیغام 
دادم کــه نظرات مردم را بخواند چون حدس مــی زدم از اینکه بداند 
این قدر در قلب مردم اســت، به او انــرژی می دهد. به باور من «مریم 
میرزاخانی» یک شــخصیت تاریخی است. خانم «ماری کوری»، اولین 
زنی بود که توانست جایزه نوبل را در ۱۹۰۳ دریافت کند و خانم «مریم 
میرزاخانی» هم اولین زنی بود که توانست مدال فیلدز را دریافت کند. 
همه می دانیم  زنان باید دو برابر مردان کار کنند و کارشان را از مردان 
بهتر ارائه کنند تا دیده شوند و افرادی مانند خانم «میرزاخانی» هستند 
که می توانند چنین ســدهایی را بشکنند. به باور من، عالوه بر اثری که 
وی در علــم و ریاضیات گذاشــت، اثر و نقش مهم دیگر وی بر نســل 
جوان ایران و نه فقط ایران، بلکه بر جوانان و زنان همه جهان اســت 
زیرا وی آن ســقف شیشه ای را که مانع پیشرفت زنان بود، شکست. در 
یکی از همان ۱۶۰  هزارنظری که به دستم رسید، یکی از طرف یک دختر 
۱۳ساله بود که تالش کرده بود نظرش را به زبان انگلیسی بیان کند. او 
گفته بود که خانم «میرزاخانی»، الگوی من است. به بیان دیگر یکی از 
بزرگ ترین نقش های خانم «میرزاخانی»، تأثیری است که بر نسل های 
آینده می گذارد. آنها که بیلیاردباز ماهری هستند، می دانند وقتی ما به 
یــک توپ ضربه می زنیم، توپ در چه مســیری حرکت می کند، با چه 
زاویه ای برمی گردد و در ادامه چه مسیری را طی می کند. این موضوع 
برای میز بیلیارد چهارگوش یا مســتطیل ساده است، اما ریاضی دان ها 
نمی دانســتند این مسئله را درباره  میز بیلیارد چندوجهی چگونه حل 
کنند. جواب این پرســش در فیزیک و کیهان شناسی کاربردهای زیادی 
دارد، ولی کســی جوابش را نمی دانســت. «مریم» در سال ۲۰۱۳ در 
مقاله ای ۲۰۰صفحه ای درباره این موضوع نوشت و به همین دلیل هم 
برنده مدال فیلدز شــد. وقتی این مقاله نوشته شد، کارشناسان گفتند 
این موضوع بســیار انتزاعی اســت و درعین حال مســیر پژوهش های 
ریاضی را متحول کرده اســت. البته برخی رســانه ها در ایران مطالبی 
را در زمینه فعالیت های وی بیان کردند که جای تأســف اســت. برای 
مثال برخی گفتند وی تحقیقاتی انجام داده اســت، ولی این تحقیقات 
چه ارتباطی به ما دارد؟ یا دیگری گفته اســت وی در آمریکا پژوهش 
کرده است و در کشور خودش پژوهش نکرده و به کشور خود خدمت 
نکرده اســت. ولی باید در نظر داشــت  کاری که خانم «میرزاخانی» 
کرد، مرز نداشــت. در کهکشان راه شــیری ما، هر سال ستاره ای مانند 
خورشــید پدید می آید، ولــی در هر قرن یک بار، ســتاره هایی بزرگ تر، 
پرنورتــر و پرانرژی تر از خورشــید مــا به وجود می آیــد، ولی به دلیل 
پرنورتر و پرانرژی تر بودن، عمرشان از خورشید ما کوتاه تر است. به بیان 
دیگر، این ســتاره ها عمرشان کوتاه، ولی نورشان بسیار درخشان است. 
وقتــی به خانم «میرزاخانی» نگاه می کنم، می بینم که وی هم یکی از 

همین ستاره ها بود. 
  

توضیح: دو یادداشــت فــوق، گزیده و خالصه ای از ســخنان آقایان دکتر 
«کامــران وفا» و دکتر «فیروز نادری» در مراســم بزرگداشــت مرحوم «مریم 

میرزاخانی» در لس آنجلس است.

 دکتر فیروز نادرى

فاطمــه کاظمی: از همــان روزی که نــام «مریــم میرزاخانی» در 
فهرســت اعضای تیم المپیــاد ایران قرار گرفت، شــهرت وی هم 
آغاز شــد. با دریافت مدال طالی المپیاد در سال ۱۳۷۳ و تکرار این 
موفقیت در ســال بعد، هم این شــهرت بیشتر شد و هم محبوبیت 
بر شــهرت قبلی اضافه شــد. پس از این موفقیت ها بود که توجه 
رســانه ها به خانم «میرزاخانی» جلب شــد، اما وی چندان مشتاق 
حضور در رسانه ها نبود. چرا؟ دلیل این موضوع به وضوح مشخص 

نیست، اما سوای روحیات و خلقیات شخصی، به احتمال بسیار وی 
حضور در رسانه ها را مانع تمرکز بر موضوع اصلی یعنی ریاضیات 

و انجام تحقیقات بیشتر می دانست. 
البته باید در نظر داشــت دوری وی از رسانه ها حرکتی نمایشی 
نبــود چراکه برای مثــال هنگامی که برنده جایزه فیلدز می شــود، 
والدینش این خبر را از رسانه ها می شنوند نه از زبان خود او و زمانی 
کــه از او می پرســند چرا این موضوع را به مــا اطالع ندادی، گفت 

«این فقط یــک جایزه بود و اصال چیز مهمی نیســت». بله! چنین 
جایزه هایــی را به افراد می دهند تا آنهــا را به موضوعی عالقه مند 
کننــد، اما «مریم» که از ســال ها پیش شــیفته ریاضیــات بود، چه 
نیازی به جایزه داشت؟ جایزه را به افردی می دهند که بخواهند از 

زحمــات آنها قدردانی کنند اما خود «میرزاخانی» گفته بود بهترین 
پاداش برای یک دانشــمند، همان لذت ناب لحظه حل یک مسئله 
اســت. با کسب مدال فیلدز، «میرزاخانی» بیش از همیشه نامدار و 
توجه رســانه ها به وی بیشتر جلب شــد، کم کم مستندهایی از وی 

تهیه کردنــد که در آنها بخش هایی از پژوهــش، تدریس و زندگی 
خانوادگی وی به نمایش درآمد. 

بســیاری مشــتاق بودند که در این مســتندها، از ســبک زندگی 
نامدارترین بانوی ریاضی دان جهان ســردرآورند. با دقت در همان 

معــدود مصاحبه هــا و مســتندهایی که از وی باقی مانده اســت، 
می توان به نــکات جالبی درباره  شــخصیت وی پی برد. برخالف 
انتظــار همه، در این مســتندها بانویی را دیدیم که لباســی بســیار 
ساده به تن داشــت و از هرگونه تجملی به دور بود و از همه اینها 

مهم تــر با رفتاری به دور از کبر و نخوت یا تظاهر، تمام وقت انرژی 
و تمرکزش را در معطوف خانواده و پژوهش های علمی کرده بود. 
برای آنکه کســی بتواند به صفت یک دانشــمند اصیل دست یابد، 
باید واجد ویژگی های بسیاری باشــد؛ ازجمله دستاوردهای علمی 
و پژوهشی ارزشــمند، بلندپروازی و جسارت علمی، خالقیت برای 
طــرح مســئله ای جدید، ارائه راه حــل جدید و بدیع برای مســائل 
قدیمــی، پایه گذاری حوزه و رشــته علمی جدیدی یــا ارتباط دادن 

رشــته های علمی موجود با نگاهی بدیــع و... . «مریم میرزاخانی» 
به تأیید کارشناســان همه این ویژگی ها را داشــت، اما عالوه بر آنها 
توانسته بود با صداقت، ســادگی و تواضعی بی بدیل، حتی کسانی 
را کــه با دنیای علم و ریاضیات نیز بیگانه بودند، شــیفته خود کند.  
این گونه اســت که در میان  میلیون ها انســانی که کارشان در حوزه 
علم و پژوهش اســت، فقط چند نفر نامدار می شــوند و یکی مانند 

«میرزاخانی»، هم نامدار می شود و هم مجبوب قلب ها. 

راز ماندگارى و محبوبیت «مریم میرزاخانى»

 دکتر رسول اژئیان 
 استاد فیزیک دانشگاه علم و صنعت

به تصور نگارنده، در شرایط حاضر مهاجرت (با بازگشت) براي 
توسعه کشور ضرورتي اجتناب ناپذیر است؛ اما چرا سفرها 

باید یک طرفه و اغلب بدون بازگشت باشد؟ چرا نباید شرایط 
کشور و صنایع و دانشگاه طوري تنظیم شده باشند که «مریم 

میرزاخاني» ها و ...   سیر رشد و تعالي علمي و صنعتي را در ایران 
طي کنند و شایستگي دریافت جوایز معتبر بین المللي را از درون 
دانشگاه هاي خودمان کسب کرده و ضمن افزایش ِعرق ملي، در 

رفع معضالت کشور هم قدم بردارند؟

 دکتر کامران وفا


