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  شرط بالغ

  سر کوه بلند آمد عقابی

  ای نه پیچ و تابی ناله شنه هیچ

گی هِشت و ج   ان دادشست و سر به س

  غروبی بود و غمگین آفتابی

  اخوان ثالث

ین  رانی و نخســ ین ا مرگ زود هنگام و باورنکردنی مریم میرزاخانی، نابغۀ ریاضی و نخس

ران و جهان را در بهت و اندوه فرو  زۀ جهانی ریاضی فیلدز، جامعۀ ریاضی ا رندۀ جا زن 

زرگداشت  رگزار شد و شــاید روزی رد. اینجا و آنجا مراسم سوگواری و یادبود و  ش  را

ژوهشکده ش، تــاالر خانــۀ ریاضــیات  خیابان یا  ای به نام او خوانده شود. در زمــان حیــا

شــکدۀ ریاضــی  زۀ فیلدز، کتابخانــۀ دا س از دریافت جا ر خود نهاد و  اصفهان نام او را 

شگاه صنعتی شریف به نام مریم میرزاخانی مزین شد. ساختمان کتابخانه و آ ر دا مفی تئــا

س از درگذشت او به نــام  ۱مدرسۀ فرزانگان شمارۀ  » روفســور مــریم میرزاخــانی«تهران 

ن انگیــز بــه نــام مــریم  نام گذاری شد. خانۀ ریاضیات هشجین (خلخال) در اقدامی تحس

ــران ســر و کــار  میراث علمیشریۀ  ١میرزاخانی خوانده شد. که با میراث علمی اسالم و ا

ست ساله، در ردیف محمد بن موسی  اخانی را در یک چشمدارد، مریم میرز انداز هزار و دو

د کاشــانی می نــد و  خوارزمی، ابوریحان بیرونی، عمر خیام، نصیرالدین طوســی و جمشــ ب

ت ی چرا نباید  چهرۀ مریم میرزاخانی را زی شت جلد این شماره  کرده است. اما راس بخش 

ران چــاپ  یچهرۀ مریم میرزاخانی (و همچنین ریاض رشمردیم) روی اسکناس ا دانانی که 
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ش از هر چیز حاکی از تعالی فرهنگــی جامعــه و بصــیرت متولیــان  شود. انجام این کار ب

ی از کشــورهای مختلــف کــه چهــرۀ  ر فهرس ت معنوی کشورمان است. در جدول ز حیث

ــر اســک ۀ خــود را  رجس شمندان، هنرمندان، ادیبان، شاعران و ورزشکاران  ناس چــاپ دا

س جمهور، پادشاه یا امیر آن  اند می کرده اری موارد روی اسکناس چهرۀ رهبر، رئ س آید. در 

زرگــان چــاپ  ری از آثار تاریخی یا طبیعی مهم یا چهرۀ  شت اسکناس تصو ر  کشور و 

رانگیزی هم وجود دارد، با این حال بهتر اســت از  ر موارد سؤال  شده است. در فهرست ز

م. ها باخ آن   بر باش

  سرا)؛ آذربایجان: نظامی گنجوی (شاعر پارسی

  
  سرا)؛ آلبانی: نعیم فراشری (شاعر پارسی

  
زۀ نوبل  رندۀ جا ش ( پل ارل ش گاوس (ریاضیدان)، ۱۹۰۸آلمان:   یــاکوب)، کارل فردر

ۀ ۀ زرگتر)، ویلهلــم رادر -ها افسانه گریم (گردآورند  ــرادر -ها افســانه گــریم (گردآورنــد

 گوته (شاعر)؛ ولفگانگ شومان (آهنگساز)، یوهان تر)، کالراکوچک
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ش: زیگموند ر س آمادئوس فروید (روانکاو)، ولفگانگ ا قیمو  دان)، اروین ارت (موس

رندۀ زۀ شرودینگر (  نوبل)؛ جا
ان: آرام ــ س ــور ارم ــاز)، ویکت ــان (آهنگس ــمند خاچاطوری ش ــومیان (دا س  از و آمبار

یانگ شهنظر اخترفیزیک ارانذب س (شاعر، ی)، یق ده چارن س س فعال و نو  اجتماعی)، هوا

ده س ســاهاکیان (حماسه اجتمــاعی)، آوتیــک فعال و تومانیان (نو  فعــال و شــاعر ســرا، ا

 ساریان (نقاش)؛ اجتماعی)، مارتیروس
ف س انیا: کر  آمریکا)؛ کلمب (کاشف اس

ونی: پاول اد اس  شطرنج)؛ کِِرس (اس
ی اسرائیل: آلبرت ش رندۀای زۀ ن ( زشک)؛ ابن، )١٩٢١ در فیزیک نوبل جا  میمون (فیلسوف و 
ده والتر اسکاتلند: سر س تلفــن)،  بل (مختــرع گراهام شاعر)، الکساندر و اسکات (نو

لین)؛ پنی فلمینگ (کاشف مهندس)، الکساندر و دان فیزیک دان، کلوین (ریاضی لرد  س
 دان)؛ وگا (ریاضی اسلوونی: یوریج

ان: ده)، مایکل چارلز انگلس س می و دان فــاراده (فیزیــک دیکنز (نو  دان)، اســحاق شــ

س و دان ریاضی دان، نیوتن (فیزیک شگام منجم)، فلورا نگل (پ اری نایت  نوین)، ویلیام رس

امه ش یر (نما س شکس ده)،  دان)، جین داروین (طبیعی شاعر)، چارلز و نو ســ ن (نو اوســ

  وات (مخترع)؛ مزاسمیت (اقتصاددان)، جی آدام

  
س نگل فلورا  نایت

 ادیب)؛  و شفچنکو (شاعر اوکراین: تاراس
رلند: جیمز ده ا س س (نو س شاعر)، جاناتان و جو  شاعر)، ویلیــام و سویفت (طنزنو

س (شاعر ۀ و باتلر یی زۀ رند  )؛١٩٢٣ نوبل جا
رنــدۀ ایتالیا: گولیلمو زۀ مارکونی ( نــوزایی)،  رۀدو )، رافائــل (نقــاش١٩٠٩ نوبــل جــا

ری)؛ ولتا (مخترع آلساندرو  با
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 کاشف)؛ و گاما (جهانگرد دو رتغال: واسکو
ــرزا ان: می ــ ــون تاجیکس ــدرالدین تورس ــاعر، زاده (شــاعر)، ص ــی (ش ده عین ــ س  و نو

دعلی تاریخ شــمند)، ابن و شــاعر کبرویــه، طریقــت همدانی (صوفی نگار)، میرس نا  دا ســ

شمند   اعر)؛العلوم)، رودکی (ش جامع (دا

  
نا ابن   س

  
د علی همدانی   س

  
 رودکی
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ان: مختومقلی س   فراغی (شاعر)؛  رکم

 
رانی)،  شاعر و بلخی (عارف محمد الدین جاللرکیه:    )؛علم نگار صاییلی (تاریخ آیدینا

  
  بلخی محمد الدین جالل

  
  آیدین صاییلی

س: ابن  نگار)؛ خلدون (تاریخ تو
ۀ دانمارک: نیلز رند زۀ بور ( س١٩٢٢ فیزیک نوبل جا یان )، ها س  و آندرسن، (شاعر کر

 ها)؛ افسانه گردآورندۀ
رفورد زالندنو: لرد ۀ را رند زۀ نلسون ( می نوبل جا  )؛١٩٠٨ ش
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ۀ سورینام: آنتونی رند ی ( ای طالی مدال س  )؛١٩٨٨ المپیک در روانه ش
س)، کارل فیلمنامه و رگمن (فیلمساز سوئد: اینگمار اس)؛ ه (گیاهلین نو  ش

س: لئونارد  دان)؛  فیزیک و دان اویلر (ریاضی سو
ان: میلوتین س  منجم)؛  و دان میالنکوویچ (ریاضی صر

اس)؛  و منجم دان، هیثم (ریاضی بن عراق: حسن   نورش

 
سه: رنه  و دان لووریــه (ریاضــی ژوزف ژان دان)، اوربن ریاضی و دکارت (فیلسوف فرا

سوا ده شاتو دو رنه منجم)، فرا س ده)، لویی و هوگو (شاعر ویکتور)، ادیب و ریان (نو س  نو

می ور (ش اس)، ولتر (فیلسوف میکروب و دان پاس گر)، کلــود و ش ل -روشــ دبوســی  آشــ

سکیو (حقوق ده)،  و دان فیزیک دان، پاسکال (ریاضی ادیب)، بلز و دان (آهنگساز)، مون س نو

ده تدوس آنتوان س ری (نو او لبان)، پلخ و اگزو  و ایفــل (مهنــدس سزان (نقاش)، گوســ

ۀ کوری پیر دان، کوری (فیزیک پیر و کوری معمار)، ماری  )؛ ١٩٠٣ فیزیک نوبل رند
بلیوس فنالند: یان  (آهنگساز)؛  س

ین: فردیناند ین فیلی  کرد.)؛  سفر زمین کرۀ دور که کسی ماژالن (نخس
ان: فارابی (فیلسوف)؛    قزاقس
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ا ریلکلمبیا: گا ده گارس س  نگار)؛  روزنامه و مارکز (نو
ان: شوتا اولی (شاعر)؛  گرجس  روس
اد ماهه چارلز -گوادلوپ: لویی ف دوالبوردونه (اس ســ  کلمــب (کاشــف شطرنج)، کر

 آمریکا)؛
ان: نیکوال رنیک (منجم)، ماری لهس رنــدۀ کو زۀ کوری (  و ١٩٠٣ فیزیــک نوبــل جــا

می قیشوپن (مو )، فردریک١٩١١ ش   دان)؛  س

  
 ماری کوری

قی ان: بالبارتوک (موس  ملی)؛  پتوفی (شاعر دان)، شاندور مجارس
قی دان)، ادوارد آبــل (ریاضــی هنریک روژ: نیلز ســن  دان)، هنریــک گریــگ (موســ ای

امه ش س)؛  (نما  نو
ر س (مخترع فون وایمار: ور یان گر، صنعت و زیم س)؛ شرکت گزار ب  زیم
ی هلند: باروخ  نوزا (فیلسوف)؛ اس

 رق).  مهندس و مخترع دان، سال (فیزیک یوگسالوی: نیکوال
ران چاپ شود؟    س چرا نباید چهرۀ مریم میرزاخانی روی اسکناس ا

اوردهای مــریم  رانی معاصر که مقــاالتی دربــارۀ زنــدگی و دســ یکی از ریاضیدانان ا

ه است می زرگ مریم می«... گوید:  میرزاخانی نوش ن ریاضیرزاخانی روژۀ  دانان  که تحس

را رین ریاضیدانان  نگیخت و جایگاه مریم میرزاخانی را به عنوان یکی از شاخصدیگر را 

رخی هنوز  دهه ت کرد ... در قالب سه مقاله به جامعۀ ریاضی عرضه شد که  ب های اخیر ت

ده رس ار گزیده نوشت. کارهای او به چاپ  س ــر خــالف  اند. مریم میرزاخانی کم و  اما، 

انــدازه تأثیرگــذار و  کارهای تعداد قابل توجهی از اعضای جامعــۀ ریاضــی در جهــان، بی

شگاهی ما، با ساختار فعلــی ارزیــابی و  ار دارد که نظام دا س ند. جای تأمل  ماندگار هس
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ــس از  ارتقــای آن، چــون اویــی را چنــدان فعــال ارزیــابی نمی کنــد. مــریم میرزاخــانی، 

ژوهشی به جامعۀ ریاضی عرضــه  ۱۳سال،  ۱۳ی از دورۀ دکترا، در مدت التحصیل فارغ ر  ا

شود. با این همه، تا همین امروز،  گرای ما دیده نمی های کّمی ها در ارزیابی کرد که کیفیت آن

ژوهشی کشور هم از تعدیل سازوکار ارزیابی خود به گونه حتی زبده ای که  رین نهادهای 

ک درخشان از فعال زنند. تا زمانی کــه چنــین  یت علمی در آن ممکن باشد سرباز میاین س

ت دادن کم بودن تعامل چــون  بیماری ساختاری س رجاست،  ای در جامعۀ علمی کشور پا

ه رف فرو کردن را می اویی با جامعۀ علمی کشور به دالیل حاش   ١»ماند. ای، سر در 

یان ز ناتل خانلری، ب ران«گزار  رو یاد فرهنگ ا (در حــوالی ســال  ســخنو مجلــۀ  »ب

سالگی آن را نخواند)  ۹ای خواندنی به کودکش (که به علت مرگ نابهنگام در  ) در نامه۱۳۵۰

سد:  می   نو

ش و فضــیلت بی ملتی که رو به انقراض می«...  و » شــود اعتنــا می رود، نخست به دا

ین بمانــد، هــیچ الزم اگر وضع چنــ«... افزاید:  کند و می شکوه می» دیو فساد«از بعد کمی 

ست که حادثه رکند، ما خود به آغوش فنا می ن شۀ وجود ما را  ابیم. ای عظیم ر   ٢»ش
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