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مسیرهای متنافر
چند ســالی می شــود که 
شــبکه تماشــا و آی فیلم 
شــروع کرده اند به ترمیم و 
نمایش فیلم ها و سریال های 
قدیمی بعد از انقالب. به جز 
قابلیت های هنری نهفته در این سریال ها و ایجاد 
حس نوســتالژیک برای دهه شصتی هایی مانند 
من، یکــی از نکاتی که توجهــم را جلب می کند 
این است که بازیگران در پوشــش و رفتارشان، 
از االن راحت ترند؛ یعنــی در اوج دوران جنگ و 
فضای ارزشی حاکم بر آن دوران، خط قرمزهای 
پوششــی و رفتاری بازیگران از االن عقب تر بوده 
اســت، حال آنکه وضعیت فعلی جامعه خود را به 
هیچ وجه نمی توانیم با آن دوران مقایسه کنیم. 
این یعنی مســیری که صداســیما رفته با مسیر 
معمول جامعه متفاوت بوده اســت. بعضی این 
تفاوت مسیر را درست می انگارند و معتقدند که 
رســانه مرجع باید به دنبال الگوسازی و توسعه 
ارزش های مد نظر نظام باشد، هرچند این الگوها 
در جامعه کمرنگ باشــد؛ امــا روی دیگر ماجرا 
اثری اســت که این مدل نــگاه در دامن زدن به 
تفاوت ها و ایجاد دوقطبی دارد؛ چراکه نگاه سیاه 
و سفید و کاریکاتوری پررنگ و فاصله ها بیش از 

پیش می شود. 
مدت هاست دنبال موضوعات ارزشی ای هستم 
که در آن جنس واکنــش مردم و حاکمیت، یکی 
باشد و با کمال تأســف باید بگویم این همدلی را 
آخرین بار چند ســال پیش در ماجرای شهدای 
غواص دیــدم؛ یعنی مردم برای شــهید احترام 
خاصــی قائل اند و البته دوباره بخشــی از همین 
مــردم مخالف انــد با ایــن موضوع که شــهید 
را در جاهــای مختلف به خاک بســپرند. به جز 
ماجرای شــهدای غواص واقعه مشــابه دیگری 
به ذهنم نمی رســد. هرچــه می بینــم تفاوت 
است. داســتان های همین مدت را ببینید. یک 
هم دانشــگاهی را با وجود پذیرش از دانشــگاه 
هاروارد و گرفتن ویزا به آمریــکا راه نمی دهند و 
بعد عده ای با اســتناد به سابقه بسیجی و انقالبی 
او، بدون توجه به توانمندی علمی اش، از تصمیم 
آمریکا دفــاع می کننــد؛ تصمیمــی که حتی 
اعتراض تریتا پارسی و جان کری را هم به دنبال 
داشت. دقت کنید که من از رفتار هیچ کدام دفاع 
نمی کنم؛ اما عکس العملشــان به هم وطنشان و 

شدت اختالف واکنش ها درخور توجه است. 
داســتان فــوت مریــم میرزاخانی هــم از این 
قاعده مســتثنی نیســت. البته همه ما داغدار 
ازدست دادن عزیزی هســتیم؛ اما در همین فضا 
برخی، رفتار مسئوالن و بیانیه هایشان را تصنعی 
و برخالف رفتارها یشان ارزیابی می کنند. برخی 
دیگر هم فــردی مانند دکتر ایمــان افتخاری را 
که مشــابهت بســیاری با مریم میرزاخانی دارد 
و داخل کشــور کارهایش را دنبال می کند، َعلَم 
می کنند و در وطن دوستی او تشکیک می کنند 
و کار را به آنجا می رســانند کــه در برنامه زنده 
تلویزیونی، ایمان افتخاری یادداشتی به مجری 
بدهد که از این سؤال اشتباه گذر کن، چراکه هر 
فردی براساس نگاهش، حوزه ای را برای خدمت 

انتخاب می کند. 
این گزاره ها و خیلی های مشــابه آن، می تواند با 
نگاه دقیق جامعه شناختی بررسی شود و نتایجی 
مشخص برای دست اندرکاران امور داشته باشد 

تا شاید کمی در مسیر پیش رو تجدیدنظر کنند.
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بازی استقبال
اردوی ورودی های جدید دانشگاه، امسال 
هم به رسم گذشته برای دانشجویان ورودی 
در مشــهد مقدس برگزار می شود. گزارش 
پیــش رو حاصــل توضیحات ایمــان جامی، 

مسئول اردوی امسال است.

قرار شد امسال رویکرد اردو کمی متفاوت باشد 
و از همه نیروهای دانشــگاه برای برگزاری اردو 
استفاده شــود. درواقع رویکرد اصلی اردو این 
اســت که از نظرات همه دانشــجویان استفاده 
کند و تعادلی بین خواســته های دانشجویان و 
دانشگاه برقرار کند. برای رسیدن به این هدف 
جلسه ای در معاونت فرهنگی تشکیل و شورای 
سه نفره ای ایجاد شد و این شورا مسئول اردو را 
انتخاب کــرد. دلیل ایــن کار معاونت فرهنگی 
این بود که تنها از گروه یا تشــکل خاصی برای 
اجرای اردو استفاده نشود و همه افراد به عنوان 
شــخصیت های حقیقی در اجرای اردو ایفای 
نقــش کنند؛ یعنــی تجــارب افراد نقشــی در 
انتخاب آن ها بــرای انجام مســئولیت در اردو 
نداشته باشد و سعی شود از همه گروه ها در این 

اردو استفاده شود.
تیــم اجرایی اردو که تقریبًا یک هفته اســت که 
کار رسمی خود را شــروع کرده، توانسته است 
قطارها را رزرو و محل اســکان افراد در مشــهد 
را مشــخص کند. همچنیــن فعالیت تیم طرح 
و برنامه هم شــروع شــده و تقریبًا اهداف اردو 
مشــخص شــده و برنامه هایی برای رسیدن به 
آن ها در نظر گرفته شده است؛ اما هنوز برنامه ها 
قطعی نیستند و درحال بررسی شدن هستند.

چالشی ترین مســئله اردو که از قضا بیشترین 
حجم انتقادات به اردوهای ســال های گذشته 
را هــم در ایــن مــورد بــوده، مســئله انتخاب 
سرگروه هاســت. به همین دلیل هــم انتخاب 
ســرگروه های این اردو با ســال های گذشــته 
تفاوت های اساسی دارد و همه می توانند برای 
سرگروه شــدن در فراخــوان شــورای برگزاری 
اردوی ورودی هــا ثبت نــام کننــد. انتخــاب 
سرگروه ها با توجه به مالک هایی انجام می شود 
که شــورای ســه نفره تدوین کرده اســت. این 
شــورای ســه نفره را آقای امیرحســین زیاری، 
دبیر ســابق هیئت الزهرا، خانم مریم صانعی، 
دبیر شــورای دبیــران کانون هــای فرهنگی و 
دبیر گروه کوه دانشــگاه و آقای سینا طاهری، 
عضو شــورای مرکزی جامعه اســالمی شریف 
تشکیل می دهند؛ اما تأکید شده که این افراد 
نیز اشــخاص حقیقی هســتند که به پیشنهاد 
معاونت فرهنگی و با تأیید تشکل های دانشگاه 

انتخاب شده اند.
از تفاوت های مهم اردوی امســال با سال های 
قبل این اســت کــه طــرح و برنامــه اردو برای 
دختران و پســران را تیمی مشــترک مشــخص 
می کنــد و برنامه هــای اردو، ازجمله گعده ها، 
سخنرانی ها و... برای دختران و پسران مشترک 
است. در عین حال روند اردو و اسکان برای این 

دو گروه با هم متفاوت است.
اما ستاد اجرایی اردو از اینکه استقبال خوبی از 
طرف تشکل ها و گروه های مختلف از آن نشده 
است، گالیه دارد و از همه گروه ها و تشکل ها و 
کانون های دانشگاه می خواهد که برای اجرای 
اردو، ایــن ســتاد را همراهی کرده و بــا انتقال 
ایده ها و پیشــنهادهای خود در اجرای هرچه 

بهتر و منسجم تر آن کمک کنند.

بهار امســال بود که روزنامه اعالم کرد با شــروع ماه رمضان، ســاخت دلســاز هم آغاز  می شود. پروژه در همان زمان اعالم شد و نکته جالب اینکه سایت و کانال تلگرامی دارد گفت وگو
و پیشــرفت کار و اطالعــات الزم را در اختیار بقیه می گذارد. ســرمایه گذار این طرح، مهندس یاســینی 
دانش آموخته مهندسی شیمی دانشگاه خودمان است که بیش از یک میلیارد تومان در این کار وارد کرده 
و امیدوار اســت بتواند این پروژه را به عنوان پروژه ای مرجع و موفق اجرا کند و تداوم بخشــد. با او درباره 

روند اجرایی کار به گفت وگو نشسته ایم. 

زمان افتتاح را مهرماه اعالم کردید. هنوز 
هم همین زمان را اعالم می کنید؟

ما کار را در زمان مقرر شــروع کردیــم و االن حدود 40 
نفر مشغول اند. کارهای زمان بری مثل ستون گذاری، 
بتون ریزی و از این قبیل داشته که درحال انجام است. 
االن تنها دغدغه ما ناشــناخته بودن برخی المان ها و 
نبود اطالعات کافی اســت. مثاًل برای ســتون گذاری 
میانی و مقاوم سازی، نیاز شد که یک سری محاسبات 
تکرار شــود. این کار بیــش از 10 روز به طول انجامید. 
بعضی از محل های کار هم محدودیت دارد و نمی توان 
فرضًا با جرثقیــل کار را جلو برد و نیاز اســت که نیروی 
انسانی کار را جلو ببرد. به امید خدا کار به کف و کاشی 
برسد، سرعت کار بیشــتر می شود و ما کار را به مهرماه 

می رسانیم.
تمام ســرمایه گذاری توســط شــما انجام 

شده است؟
بله. قراداد ما BOT پنج ساله است.

هزینه ای که شما می کنید در کجاها نمود 
دارد؟

واقعیت این اســت که ما تا به حال اسم بوفه داشته ایم؛ 
ولی با امکانات استانداردی روبه رو نبوده ایم. تأسیسات 
زیادی درحــال تعویــض یا تعمیر اســت؛ مثــاًل تمام 
سیستم برق ما عوض شده است. نشتی آب زیاد است 
و عایق کاری ســقف و مقاوم سازی نیز وقت زیادی را به 
خودش اختصاص داده است. ما فونداسیون نواری با 
آهن کار کرده ایم. افزون بر این ها بحث آسایش در این 
پروژه نمود زیادی دارد. ما االن سرمایه زیادی در بخش 
تهویه مطبوع داشــته ایم. مباحث چیدمان، مبلمان و 

رنگ بندی نیز با حساسیت فراوان انتخاب می شود.
تغییری در متراژ فضای داخل هم دارید؟

فضــای قبلی بــه این صورت بــود که تقریبــًا نصف آن 
به غذاخــوری و نصف دیگــر به خدمات دانشــجویی 
اختصاص داشــت. کل این فضــا  متــراژی در حدود 
1000 متر مربع داشــت. در حال حاضر قرار شده که 
تعاونی مصرف کارکنان و غرفه تکثیر در قسمت جنوبی 
ساختمان در جای خود بمانند. یا این تفاسیر ما حدود 
800 متر در اختیار داریم که با بالکن و ایجاد نیم طبقه، 

متراژ خود را به حدود 1300 مترمربع رسانده ایم.
تقسیم بندی داخل چگونه است؟

ما 5 غرفــه داریم: ســوپرمارکت، کافی شــاپ، غذای 
ایرانــی، فســت فود ســرد و گرم و ســاالدبار و پاســتا. 
کافی شــاپ ما به داخل و بیرون سرویس می دهد و در 
داخل هم بخش های آقایان، خانم ها و VIP مجزا شده 
اســت. بالکن در قســمت غربی قرار گرفته و هم زمان 
 VIP حدود 30 نفر می توانند اســتفاده کنند. ظرفیت
حــدود 70 نفر اســت و به طــور کلی حــدود 600 نفر 

می توانند هم زمان از فضای داخل استفاده کنند.
 VIP قرار اســت چــه امکاناتــی در بخش

باشد؟
اینجا امکاناتی مانند اسپیکر، مانیتور و جایگاه کوچک 
دارد که فرضًا برنامه های کوچک یا مهمان های استادان 

می توانند از آن استفاده کنند. این ها همه در فضایی با 
تهویه مطبوع  و منوی متنوع است.

در غرفه ها شــاهد حضور برندهای مطرح 
غذایی خواهیم بود؟

گهی واگــذاری غرفه هــا را در  مــا در اواخر تیرمــاه آ
صفحه اول نیازمندی های همشــهری دادیم. حدود 
 40 شــرکت رزومــه داده انــد. فعــاًل تصمیم گیــری 

نشده است.
یکی از مواردی که در کارهای قبلی زیاد به 
چشم می آمد، بی نظمی خدمات دهی بود. 
به قول یکی از دوســتان تا وقتی چشــم تو 
چشم طرف نشــوی، نوبت شما نمی شود. 

برای این مسئله هم  برنامه ای دارید؟
مــا هزینــه چندصدمیلیونــی بــرای اصــالح فرایند 
درخواست تا دریافت غذا در نظر داریم که اجازه بدهید 
بعدًا جزئیاتش را بگویم. اجمااًل اینکه در این طرح حتی 
تحویل غذای گرم با سرویس چینی را هم برای استادی 
که قصد دارد در اتاق خودش از مهمانش پذیرایی کند، 

در نظر گرفته ایم.
با این تفاسیر ما شاهد افزایش قیمت زیادی 

به نسبت قیمت های فعلی خواهیم بود.
ما کاری می کنیم که دانشــجو افزایش قیمت خاصی 
را شــاهد نباشــد. گمان نکنم ایــن افزایــش بیش از 

10درصد باشد.
شما از این سرمایه گذاری سود می کنید؟

واقعــًا خیر. البته مــا هدفمان این اســت که این طرح 
در دانشــگاه شــریف که مطرح و شناخته شده است، 
به عنوان طرح پایلوت، مورد اســتقبال قرار بگیرد و ما 

سودمان را در تداوم کار و پروژه های بعدی دیده ایم.
از همکاری دانشگاه راضی هستید؟

بله. مشکل ما مربوط به همکاری دانشگاه نیست، بلکه 
بیشتر به جدیدبودن این جنس پروژه ها و تعریف نشدن 
فرایندها اســت. یعنی گردش کارها پیش بینی نشده 
و بعضــًا این کار زمــان می برد؛ ولــی االن هم هر زمان 
گردش کاری تعریف شده است، توانسته ایم به راحتی 

کار را  جلو ببریم.

سرمایه گذار دلساز روند انجام پروژه را تشریح می کند

بازگشایی سر موعد به شرط همراهی پیش بینی نشده ها
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داستان دیپورت ایرانی ها 
ادامه دارد؟ 

ماجــرای دیپــورت و بازگشــت از 
فرودگاه چطور اتفاق افتاد؟

با توجــه به کش وقــوس قانــون ترامــپ برای 
اتبــاع ایرانی، یک هفته قبــل از رفتن، ایمیلی 
به دانشــگاه زدم؛ اما جواب دانشــگاه این بود 
کــه قانون جدیــد تأثیری درمورد شــما ندارد و 
حتی کارت تردد و این ها هم صادر شــده بود. 
در مصاحبــه ورود در فــرودگاه، اول شــرایط 
عادی بود. ســؤال های عادی که تقریبًا از همه 
پرســیده می شــود. بعد اما از من شناسه و رمز 
عبور شبکه های اجتماعی و لپ تاپ و موبایل را 
خواســتند. من گفتم چرا؟ که در جواب گفتند 

قانون جدید است و من هم ارائه دادم. 
چه چیزی باعث جلوگیری از ورود 

شما شد؟ 
CBP  پلیس مرزبانی آمریکاست و آن طور که 
به من گفتند، این دستگاه و حتی افسرش در 
فــرودگاه فول اتوریتــی دارد و می تواند حتی 
با وجود داشــتن ویزا از ورود جلوگیری کند؛ 
چراکه باید این افســر کاماًل برای ورود شــما 
توجیه شــود. صالحیت ورود شــما هم برای 
افســر ما احراز نشــده و توجیه نشده که ورود 
شــما با پروتکل های امنیتی ما مطابق باشد. 
دلیل هم ظاهرًا فعالیت های دوره دانشجویی 
بوده که البته با یک جســت وجوی ساده قابل 
فهمیدن اســت. مــن هم بــه افســر مربوطه 
گفتم شــما دوبار به مــن ویزا دادیــد و هر بار 
چک کردن ســه ماه طول کشــیده. اما گفتند 
که پلیس مرزبانی و افسرش باید یک بار دیگر 

تصمیم بگیرد. 
چطور ماجرا رســانه ای شد؟ حتی 

کار به توییت جان کری هم رسید.  
در ایــن مــدت مصاحبــه و آماده شــدن برای 
بازگشــت ما راه تماس نداشــتیم. موبایل من 
هم ضبط شده بود. دوستان ایرانی در هاروارد 
و بوســتون و از کســانی که در همان لب که بنا 
بود مــا برویــم کار می کردند، پیگیــری کرده 
بودنــد و فهمیــده بودنــد کــه مشــکلی پیش 
آمده. این دوســتان مسئله را رســانه ای کرده 
بودند و مثاًل به تریتا پارســی خبر داده بودند. 
تریتا پارســی هم توییــت کــرد و تصویر ویزای 
من هم که دســت دوســتان بود را منتشر کرد. 
موج خبری جدی شــد و به توییت کردن جان 
کری هم رســید. مخالفــت فضای دانشــگاه 
 با ترامــپ هم در رسانه ای شــدن خبــر خیلی 

مؤثر بود.
هاروارد برای رفع مشــکل پیگیری 

نکرد؟
وکالی دانشگاه و رئیس هاروارد و حتی شهردار 
بوستون پیگیری کردند. استاد راهنمای من به 
رئیس دانشــگاه و او هم به همه اعتراض کرده 
 muslim بود؛ چــون در روزهایی بود کــه بحث
band در آمریکا جدی بود و به خاطر اسم و برند 

هارواد ماجرا خیلی داغ شد. 
بــرای ایرانی های دیگــر هم چنین 

اتفاقی افتاده است؟
بنده که پیگیر کارهای خودم در وزارت خارجه 
بــودم، از مدیر کل امور کنســولی شــنیدم که 
در 2 ماه گذشــته 6 نفر ایرانی همین مشــکل 
را داشــته اند. یکــی از دانش آموختــگان برق 
شــریف جــزء همین افــراد بوده اســت. حتی 
بــرای یکــی از چهره های مشــهور علــوم پایه 
 کشــور در همین ماه گذشــته چنیــن اتفاقی 

افتاده است. 

ماجرای دیپورت سیدمحسن دهنوی دانش آموخته دکتری نانوبیوتکنولوژی دانشگاه  چند روزی نه تنها در ایران خبرساز شد که جزء خبرهای داغ شبکه های اجتماعی آمریکا گفت وگو
هم بود. دموکرات ها این اتفاق را دلیل نادرستی قانون مهاجرت ترامپ دانستند و جان کری گفت این آمریکای 
ما نیست. ســراغ دهنوی رفتیم و در کنار ماجرای بازگشت از فرودگاه پرســیدیم که روی چه موضوعی کار 
می کرده است. دهنوی ورودی 81 م.شیمی 86 فرایندهای جداسازی و 89 دکتری نانوبیوتکنولوژی است. 

تز دکتری شما چه بود؟
ما روی آنزیم آلفا آمیالز که یکی از سه آنزیم مهم انسانی 
و محیط های زنده است، کار کردیم و موفق شدیم بازده 
فرایند استخراج و خالص سازی آن را در روش جداسازی 
مایع مایع تا دو برابر ارتقا بدهیم. شکل کلی کار هم این 
بود که نانوذره را کانجوگیت و تبدیل به کالستر پلیمری 
می کردیم. درنتیجه فرایند خالص سازی با بازده بسیار 

بیشتری انجام می شد. 
یعنی بازدهی جهانی این روش اضافه شد؟ 

مقاله ای هم از این کار استخراج شد؟
بله. مقاله هم برای گروه Nature فرســتاده شــد و در 
Scientific Report چاپ شــد. چون از تکنیک های 
کاماًل به روز استفاده کردیم؛ مثاًل saxs که از دقیق ترین 
و به روزترین تکنیک های آنالیز در بیوتکنولوژی  است. 
 TEM که تکنیک سطح باالیی است و CD یا از تکنیک
بســیار دقیق و باکیفیتی گرفتیم. امکانــات این کار را 
هم در شریف نداشتیم و از تجهیزات انستیتو پاستور و 

دانشگاه تهران استفاده کردیم.  
چطور شــد که بــرای ادامه کار هــاروارد را 

انتخاب کردید؟
به تشویق اســتادان راهنما در طول دوره دکتری برای 
فرصــت مطالعاتی از پن اســتیت پذیــرش گرفتم؛ اما 
تصمیم گرفتم که برای پست داک بروم نه فرصت. بعد 
از دفاع بــرای پذیرش از MIT اقدام کــردم. پذیرش و 
حتی ویزا هم گرفتم؛ اما استادی که بنا بود با او کار کنم 
از MIT به هاروارد رفــت. من هم تصمیم گرفتم دوباره 
برای پذیرش اقدام کنم تا بتوانم با او کار کنم. پذیرش 
از هاروارد هم گرفته شــد و برای ویزا هــم اقدام کردم و 

ویزا هم انجام شد. 
حوزه درمان برای رشــته مهندســی کمی 

نامأنوس نیست؟ 
خود من هم در دو ســال آخر دکتری بــا کاربرد نانوبیو 
در روش هــای درمانی آشــنا شــدم. االن از مهم ترین 
کاربردهــای نانوبیــو دارورســانی اســت؛ ازجمله در 

درمان سرطان. مثاًل در شــیمی درمانی داروی سمی 
وارد بدن می شود و بافت سرطانی و سالم هر دو را تحت 
تأثیر می گــذارد. در روش هــای ایمنوتراپی که درمان 
مبتنی بــر تقویت سیســتم دفاعی بدن اســت، تالش 
می شود به صورت گزینش شده دارو تنها به نقطه هدف 
برسد. مثاًل در مؤسســه ای مثل danafarber سرطان 
پوســت، مالنوما در گرید باال را با این روش با موفقیت 
70درصد بهبود ایجاد می کنند. البته روش نویی است 

و بسیار پرهزینه و هنوز در مراحل 
تحقیقاتی. در مواردی به تازگی 
درحال اخذ تأییدیه FDA است. 
بعد از دکتری با انستیتو پاستور و 
ستاد نانوزیست فناوری معاونت 
علمــی وارد مذاکرده شــدیم تا 
ما هم این فناوری را وارد کشــور 
کنیم. معاونت علمی هم حمایت 
زیــادی کردنــد. حتــی حاضر 
شدند هزینه های انتقال فناوری 
را هم تأمین کنند؛ چراکه آینده 
درمان سرطان این حوزه است. 

اما انتقــال فناوری از 
یک دوره دانشگاهی 
بیــرون  به ســادگی 

نمی آید. 
ما هم بــرای این کار وارد مذاکره 
با شــرکت ها و آزمایشگاه هایی 

شدیم که روی این مسئله در حوزه کاربردی و نه دانش 
کار می کردند. این کار یک حوزه تحقیق و پژوهش دارد 
و یک حوزه کاربرد. حوزه کاربردی اش در بیمارستان ها 
و انســتیتوهای درمانــی اســت و البتــه تحقیــق در 
آزمایشگاه هاست. هاروارد ویژگی ای که دارد این است 
که آزمایشگاه تحقیقاتی اش را در بیمارستان و در کنار 
حوزه کاربردی مستقر کرده است. تحقیق و پژوهش را 
هم در بیمارستان کودکان انجام می دهد که خوب است 

ما هم از این الگو بگیریم. فرض کنید یک آزمایشــگاه 
در دانشگاه صنعتی شاید خیلی مؤثر نباشد؛ اما وجود 
این آزمایشگاه در یک بیمارستان بسیار مؤثر است. نه 
به این معنی که هر تحقیقی بالفاصله وارد درمان شود، 
باید تاییدیه FDA بگیرد و مراحل زیادی دارد؛ اما این 
حضور پژوهش در کنار حوزه کاربرد و دیدن واقعیت ها 

تأثیر بسزایی در پژوهش دارد. 
با چنــد وکیل هم صحبــت کرده بودیم کــه با حمایت 
معاونت علمی شــرکت هایی در اروپا تأســیس شــود و 
انتقال فناوری ازطریق این واســطه ها به ایران ممکن 
شــود. ما االن امکان ســاخت خیلی از دســتگاه ها و 
داروهای ایــن روش را در ایــران نداریم و این روشــی 
برای انتقال فناوری بود. پاســتور بنا بود فضا برای لب 
تحقیقاتی ایجاد کند. با یکی از بیمارستان های تهران 
هم برای ایجاد فضای درمانی و بیمارســتانی مذاکره 

شده بود و تأییدها گرفته شده بود. 
پیگیری های هارواد جوابی هم داشت؟

بــا پیگیری های دانشــگاه، CBP گفته بــود که نقص 
مدرک دارد. وکالی دانشگاه پیگیری کردند که این طور 
نیست و ما قبل از آمدن ایشان چک کرده ایم و نقصی در 
مدارک وجود ندارد. اولین خبری هم که در ایران منتشر 
شــده بود، همین بود که نقص مدرک داشــته است. با 
پیگیری دانشگاه CBP بیانیه دومی داده بود مبنی بر 

اینکه ما اجازه ورود نداریم. 
برگشتن شما به ایران چطور انجام شد؟

من بعد از دیدن شرایط گفتم که پس من می خواهم با 
اولین پرواز برگردم و خودم هــم هزینه  اش را می دهم. 
گفتند باید مجوز خروج شما صادر بشود و درنهایت 30 
ساعت بعد برای من بلیت برگشت گرفتند. در هواپیما 
ما تازه فهمیدیم که ماجرا خیلی رســانه ای شده. کلی 

هم خبر اشتباه بود مثل پزشک بودن من.
برای ادامه کار و انتقــال این فناوری هنوز 

هم برنامه ای دارید؟
بله. پیگیــر این هســتیم که بــا اروپایی ها ایــن کار را 
جلو ببریم. البتــه اروپایی ها در این موضوع به شــکل 
محسوسی از آمریکایی ها عقب ترند؛ اما با چند شرکت 
و مرکــز درمانی اروپایــی درحال مذاکره هســتیم که 
در ایران یک مرکــز تحقیقاتی و 
کاربردی ایجاد شــود که فرایند 
انتقال ایــن فناوری بــه ایران از 
ایــن طریــق انجام شــود. چند 
مرکز هم در ایــران پیگیر این کار 
است. کارها هم از طریق معاونت 
علمی فناوری ریاست جمهوری 

درحال پیگیری است. 
شــریف و حــوزه مهندســی 
ایــن  چقــدر می توانــد وارد 

موضوع بشود؟
بــه  نیــاز  ایــن حــوزه  اتفاقــًا 
و  مهندســی  دانش آموختــه 
نانــو دارد؛ مثاًل شــریف که پایه 
مهندســی دارد، محل مناسبی 
برای این است که دانش و کاربرد 
تخصصی مهندسی نانو در علوم 
پزشکی و بیوشیمی جاری شود و 

توان فنی و دانشی در این حوزه تقویت شود. 
MIT مرکــزی دارد بــه نــام Whitehead کــه یــک 
مرکــز بیوتکنولوژی اســت. مرکزی اســت کــه دانش 
بیوتکنولوژی را توسعه داده و به روش های درمانی هم 
کمک کرده. این اتفاقی اســت که می توانــد و باید در 
دانشگاهی مثل شــریف هم به وجود بیاید. مرکزی که 
در حوزه بیوتکنولوژی پیش برنده دانش و کمک کننده 

به حوزه بیوشیمی و روش های درمانی است. 

مصائب انتقال تکنولوژی از ینگه دنیا در گفت وگو با سیدمحسن دهنوی

حاال نوبت اروپاست

MIT مرکــزی دارد بــه نام 
Whitehead کــه یک مرکز 
اســت.  بیوتکنولــوژی 
مرکــزی اســت کــه دانش 
بیوتکنولــوژی را توســعه 
داده و به روش های درمانی 
هم کمک کرده. این اتفاقی 
است که می تواند و باید در 
دانشگاهی مثل شریف هم 

به وجود بیاید
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نخستین سمینار دانشجویی ریاضی که در دانشگاه شهید چمران 1 
اهواز برگزار شده بود، 25 اسفند 76 خاتمه پیدا می کند. از میان 
15 مقاله ای که 2۹نفر از دانشجویان دانشکده ریاضی ارائه کرده بودند، 
مقاله اعضای تیم ســه نفره دانشــگاه صنعتی شــریف متشکل از مریم 
میرزاخانی و ایمان افتخاری و حســین نمازی در بخش مســابقه موفق 
شد عنوان اول تیمی را کسب کند. با موافقت مسئوالن قرار است آن ها 
شب ســمینار حرکت کنند تا هم همدان، مســیر بین راه تهران و اهواز 
را خــوب ببینند و هم دخترها روز به تهران برســند. اتوبوس به خوابگاه 
دختران می رسد و علیرضا سایه بان می رود تا در جابه جایی ساک ها به 
پریسا باباعلی و رؤیا بهشــتی کمک کند. وقتی دخترها به او می گویند 
ســنگین اســت و او نمی تواند، این گونه جواب می دهد کــه یعنی من 

این قدر بچه ام که نتوانم؟ 

برای ســوارکردن پسرها به دانشــگاه اهواز می روند و درحالی که  ۲ 
شــعر »یارا یــارا« را با هــم می خواننــد، منتظرند که پســرها هم 
وسایلشــان را جمع و حرکت کنند. ســاعت 8/5 شب است که اتوبوس 
حامل دانشــجویان از اهواز به مقصد همدان و ســپس تهران شروع به 
حرکت می کند. علی حیدری و بردیا حسام ســه تار می زنند، بچه های 
ته اتوبوس مشــاعره می کنند و آرمان بهرامیان هم از شــاهنامه شــعر 
می خوانــد. حــدود ســاعت 1/5 بامداد اســت و بــه نظر می رســد از 
دانشــجویان فقط خلیل جلیلی و آزاده فرجی بیدار هســتند. یک ربع 
می گذرد و اتوبوس تکان  شــدیدی می خورد و در مکانی به نام پل تنگ 

به دره زال، حوالی شهر پل دختر در استان لرستان سقوط می کند. 

همه زخمی شده اند. معصومی و جلیلی خودشان را به کنار جاده ۳ 
می رسانند. پریسا بیهوش اســت و وقتی هم که به هوش می آید، 
اسمش را فراموش کرده اســت. آزاده می پرسد: »من را می شناسی؟« 
و وقتی جــواب مثبت می دهد، می گوید: »همین کافی اســت«. حال 
مریم و رؤیا هم خوب نیســت و از ســر رؤیا بهشــتی مدام خون می آید. 
علیرضا ســایه بان نیز مدام می لرزد و تشنج دارد. دوروبر اتوبوس شلوغ 
می شود و اتوبوسی از دانشجوهای پرســتار که با خودشان کمک های 
اولیــه دارند، تعدادی از بچه  ها را از ماشــین بیــرون می آورند. خلیلی، 
جرئتی، نوری زاده و رضایی در حالی که زخمی اند، سوار وانت می شوند 
و به سمت اندیمشــک رهسپار می شــوند و بقیه هم که حال جسمانی 
خوبی ندارند، با اتوبوس راهی می شــوند. نیم ساعت بعد مجروحان را 

به بیمارستان اندیمشک می رسانند. 

ساعت 3بامداد 26اســفند است که خلیل جلیلی با دکتر تابش، ۴ 
رئیس وقت دانشــکده علــوم ریاضی تماس می گیــرد و حادثه را 
بازگو می کند و مدام تأکید می کند که بچه ها حالشان خوب است. فقط 
کمک کنید کارمان زودتر راه بیفتد. دکتر تابش بهت زده از شنیدن خبر، 
مهندس بیاتی، معاون وقت اداری و مالی دانشگاه و دکتر سهراب پور، 
رئیس دانشگاه را از موضوع آگاه می کند و تصمیم می گیرد که با اولین 

پرواز خودش را به بیمارستان برساند. به علت نزدیکی ایام نوروز و شلوغی 
گیــت پروازها، هیچ پــروازی خالی نیســت و دکتر تابش به دانشــکده 
بازمی گردد. با مشــورت دکتر شهشــهانی تصمیم گرفته می شــود که 
موضوع با لیال خاتمی، دختر ســید محمد خاتمــی، رئیس جمهور که 
خودش در مقطع کارشناسی دانشــجوی دانشکده علوم ریاضی بوده 
و خیلی از دانشجویان آن زمان را می شــناخته است، درمیان گذاشته 
شــود. لیال خاتمی موضوع را به رئیس جمهور وقــت ایران می گوید و با 
همکاری وی استاندار اهواز هم برای کمک رسانی دست به کار می شود. 

روی یکی از بچه ها ملحفه ای ســفید کشــیده اند. آزاده ملحفه را ۵ 
کنار می زند و از پیراهن کوتاه و سفیدش می فهمد که آرمان است. 
یقه پرســتار را می گیرد و می گوید: »تو را به خدا نگاه کنید. شــاید زنده 
باشد«. پرستار می گوید: »خیلی وقت است که مرده«. سایه بان خیلی 
تکان می خورد و ماسک اکسیژنی که به او وصل کرده اند، روی صورتش 
نمی ماند و مدام جابه جا می شــود. پریســا چند دقیقه ای ماســک را با 
دستش برای وی نگه می دارد که پرستاران او را از اتاق بیرون می فرستند 
و می گویند حالش خوب نیســت و باید به اهواز منتقل شــود. پریسا با 

حســام که دارد پشت عکس های رادیولوژی شــعر می نویسد، صحبت 
می کند. یکی از پرســتاران خبر فوت علی حیدری را می دهد. حســام 
این بار می نویســد: »از اشــک همه روی زمین زیروزبر کن«. بچه هایی 
را که فوت شــده اند، با خاور می آورند. هادی سلماسیان و کیا دلیلی را 
هم به اشــتباه با آن ها آورده اند. دکتر کریــم زاده می گوید که کم مانده 
بود روی آن ها هم بروند، تا اینکه صــدای بچه ها درمی آید و می فهمند 
که زنده اند. سپس کیا را بالفاصله به اتاق عمل می برند. از طرفی دیگر 
خلیل را می برند تا اجساد داخل وانت را که رویشان با پتو پوشانده شده 
است، شناسایی کند. خیلی سخت است مجبور باشی پتو را کنار بزنی 
و اجساد له شده عزیزانت را ببینی و شناسایی کنی. در وانت، جسد رضا 

صادقی و فرید کابلی شناسایی می شود.

یک عده را که حالشــان بهتر اســت، به خوابگاه شــهید چمران 6 
می برند. بــا هماهنگی های دکتــر تابش و ســید محمد خاتمی 
قرار می شــود همه را در پروازی ویژه، با هواپیمای ارتشــی ســی130 
از دزفول به تهران و قســمت نظامی فرودگاه مهرآباد ببرند و ســپس به 
بیمارستان امام خمینی منتقل کنند. این بار دانشجویان کنار اجساد 
دوستانشــان قرار می گیرند که تا چندروز پیــش باهم یک عالم خاطره 
ثبت کرده بودند. همه، جز رؤیا بهشــتی و ایمان افتخاری که دیشــب 
عمل سنگینی داشته اند و پزشــکان اجازه ترخیص به شان نداده اند و 
البته هادی جرئتی که به علت جراحات شــدید باید در اهواز بســتری 
می ماند، بــا هواپیما راهی تهران می شــوند. ســاعت 11/5 به تهران 
می رسند. پس از بازشــدن در هواپیما، اولین کسی که دیده می شود 
دکتر تابش است. پدری که در غم از دست دادن شش تن از فرزندانش 
گریه می کند. در فــرودگاه مأموران به برانکاردها بی توجه اند. برانکارد 
جرئتی روی زمین مانده اســت و هیچ کدام حاضر نیستند کمک کنند 
تــا او را از زمین بردارنــد. باالخره پدر هادی و دکتر محمودیان دو ســر 
برانکارد را می گیرند و به  بیمارستان امام خمینی می روند. آمبوالنس ها 
فقط افراد زنده را جابه جا می کنند. برای همین تابوت ها را با مینی بوس 

به سردخانه می برند. 

اجساد را به دانشگاه می برند. پدر و مادرها همگی جلوی در اصلی ۷ 
تجمع کرده اند و از پشــت آمبوالنس می آیند تا بچه ها را ببینند؛ 
اما آمبوالنس از در باال می رود و اجساد را در تاالر سه، روی تابوت هایی 
پارچــه ای که روی آن ها عکــس و گل زده اند، می گذرانــد و از آنجا هم 
برای برگزاری مراســم مداحی و عزاداری به مسجد می برند. اجساد را 
به خانواده ها تحویل می دهند و دو اتوبوس برای رفتن به بهشــت  زهرا 
آماده اند. به جز جســد رضا صادقی که قرار بود به مشــهد منتقل شود، 
تمام اجساد را به بهشت زهرا می برند. باران تندی می آید. همه از سر تا 
پا خیس شــده اند و زمین به شکل خطرناکی لغزنده است؛ به طوری که 
هر لحظه ممکن است هرکسی سر بخورد و داخل قبرها بیفتد. اجساد 
درگذشتگان را یکی یکی در قبرهایشــان می گذارند و نخبگان همگی 

در خانه ابدی شان آرام می گیرند.

حادثه سقوط اتوبوس حامل دانشجویان شریف به دره زال

بازخوانی پرونده ای کهنه

 علیرضا  سایه بان
متولد بندر انزلی ۱3۵۷

دانشجوی کارشناسی 
دانشکده علوم ریاضی

رضا  صادقی
متولد مشهد ۱3۵۶

دانشجوی کارشناسی 
دانشکده علوم ریاضی

مجتبی لطفعلی زاده مهر آبادی
متولد تهران ۱34۸

دانشجوی دکتری دانشکده 
علوم ریاضی 

علی  منفرد حیدری 
متولد سنندج ۱3۵۶

دانشجوی کارشناسی 
دانشکده علوم ریاضی

فرید  کابلی کفشگیری
متولد گرگان ۱3۵4

دانشجوی کارشناسی ارشد 
دانشکده علوم ریاضی

دارای مقاالت فراوان در سطح 
بین المللی

آرمان  بهرامیان
متولد خرمشهر ۱3۵۷
دانشجوی سال دوم 

کارشناسی دانشکده علوم 
ریاضی

چهار روز مانده است به شــب عید و همه خانواده ها در فکر تدارک مراسم تحویل سال نو  گزارش
هستند که خبر فوت فرزندانشان را از تلویزیون می شنوند. فرزندان نخبه ای که قرار نبود امین محمدی

به این زودی ها خانواده شان را ترک کنند؛ ولی قسمت چیز دیگری برایشان رقم زده بود. مریم میرزاخانی یکی 
از بازماندگان این حادثه بود که به بهانه درگذشتش در این مطلب به چگونگی وقوع این حادثه می پردازیم.

درگذشتگان
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بدون شک بیشتر ما از زمینه کاری مریم میرزاخانی اطالعی نداریم. علوم پایه و در مرز  گزارش
دانش بــودن آن قدر موضوع را پیچیده کرده اســت که ما تنها او را با فیلدز و اســتنفورد ابوذر تمسکی

بشناسیم و اصاًل  ندانیم او برای چه فیلدز گرفته و چه دانشی را توسعه داده است. البته پیچیدگی موضوع 
آن قدر است که توضیحش برای کسانی که با مسئله آشنایی هم دارند، راحت نیست، چه برسد به مایی که 
با موضــوع به کلــی بیگانه ایم. با ایــن حال تعدادی از اســتادان دانشــگاه و کشــور توضیحاتــی درمورد 
دستاوردهای علمی مرحوم میرزاخانی در گذشته داده اند. سعی کردیم با تجمیع و تلخیص آن ها تصویری 

را ارائه کنیم از کاری که او کرده است. 

دکتر ایمــان افتخاری عضو هیئت علمی پژوهشــگاه 
دانش هــای بنیــادی )IPM( در یادداشــتی کوتــاه و 
20صفحــه ای مروری بــر پژوهش هــای ریاضی مریم 
میرزاخانــی انجام دادند که قضیه زیر مســتخرج از آن 

است:
تمــام   :۲01۲ اســکین_میرزاخانی  قضیــه 
 QMg نــاوردا و ارگودیک روی ،)R(  SL2اندازه هــای

از زیرواریته های خاص A⊆QMg  به دست می آیند.
این گزاره کــه احتمااًل برای شــریفی ها تداعی کننده 
کتاب ریاضی دکتر شهشــهانی اســت، یکــی از نتایج 
کارهایی است که مریم میرزاخانی بابت اثبات آن موفق 
به دریافت جایزه فیلدز 2014 شد. به اعتراف اهل فن، 
توضیح کارهای پژوهشــی میرزاخانــی مانند توضیح 
پیش نیازهــای الزم بــرای فهم قضیه بــاال و بیان نتایج 
حاصل از آن برای غیرمتخصصان بسیار دشوار است؛ 
اما انتظار می رود که در مقام دانشجوی شریف، دیدی 
حداقلی به موضوع و زمینه کاری میرزاخانی و اهمیت 
و چرایی توجه به آن که به کسب جایزه فیلدز منجر شد 

و نیز نتایج حاصل از پژوهش های او داشته باشیم.
زمینه کاری میرزاخانی به طورکلی در شــاخه هندسه 
ریمانی قــرار می گیرد. هندســه ریمانی شــاخه ای از 
هندسه دیفرانســیل اســت که خمینه های ریمانی را 
بررســی می کند. این هندسه در نســبیت عام نقشی 
بســیار کلیدی دارد و برای توصیف فضا و زمان خمیده 
بــه کار می رود کــه در هندســه اقلیدســی غیرممکن 
اســت. هرچند کاری که میرزاخانی انجام داده است، 
منحصر به این بخش از ریاضیات نیست و شاخه هایی 
نظیر هندســه هذلولوی، آنالیز مختلــط، توپولوژی، 
سیســتم های دینامیکی و هندسه جبری شمارشی را 
به هم پیوند زده اســت. یحیی تابش، اســتاد دانشگاه 

صنعتی شــریف و اســتاد مدعو دانشــگاه اســتنفورد 
می گویــد: »زمینــه تــز دکتــری خانــم میرزاخانی، 
تغییرات روی ســطوح ریمانــی، یعنی بررســی تغییر 
و تحــوالت رویه های ریمانی اســت. ســطوح ریمانی، 
فضاهای موهومی و مختلط اســت که مسطح نیست و 
خمیدگی هایی دارد. این شاخه از ریاضیات، شاخه ای 
مجرد اســت که در فضاهای معمولــی و فضاهایی که 
برای ما شناخته شده است، جا نمی گیرد، بلکه در ابعاد 
باالتر مطرح می شود«. زمانی که میرزاخانی از شریف 
عازم هاروارد شد تا زیر نظر دکتر مک مولن، برنده جایز 
فیلدز در سال 1۹۹8، تحصیالت تکمیلی خود را آغاز 
کند، پرسش های بی پاسخ بسیاری در بحث رویه های 
هذلولوی وجود داشت. به گزارش ساینتیفیک امریکن 
او روی انواع مسائل مربوط به هندسه هذلولی، ازجمله 
ســطوحی شــبیه به چیپس یا انحناهای کلم بروکلی 
مطالعه کرده اســت؛ اما این اشــکال برخالف چیپس 
یا سبزیجات دارای ســوراخ هایی در انتها هستند. اگر 
تجسم چنین اشکالی سخت اســت دلیل خوبی برای 
آن وجود دارد؛ سطوحی که میرزاخانی آن ها را بررسی 
می کرد، محدود به دنیای واقعی نبودند. ریاضی دانان 
اغلــب این ســطوح را بــا مطالعــه منحنی هایی درک 
می کنند که روی آن ها قرار می گیرند. حلقه های ساده 
دســته مهمی از این ســطوح هســتند. در این دسته 
منظور از کلمه »ساده« حلقه هایی است که خود را قطع 
نمی کنند. میرزاخانی در تز دکتری خود مســئله ای را 
حل کرد که در نگاه اول ساده به نظر می رسد؛ اما درواقع 
پاسخ به آن بسیار دشــوار است: در سطحی هذلولی و 
مشخص، چند حلقه ســاده وجود دارد که کمتر از یک 

طول مشخص هستند؟
یحیی تابــش می گویــد: »کاربردهای ایــن زمینه از 

ریاضیات، منحصربه خود ریاضیات نیست و کاربردهای 
بسیار وسیعی پیدا کرده است. هم اکنون این شاخه از 
ریاضیات در دیگر شاخه های علوم محض، مانند فیزیک 
نیز کاربردهای وســیعی پیدا کرده اســت که امروزه از 
آن ها بسیار اســتفاده می کنند که نشــان دهنده تأثیر 
بســیار زیاد این گونه پژوهش ها و اهمیت و ارزشمندی 
آن هاســت. نتیجه پژوهش هــای او هم اکنــون نیز در 
فیزیــک کاربردهایــی دارد؛ امــا مهم تــر از آن اینکــه 
ایــن پژوهش ها، وســیله بســیار مهمی برای توســعه 
خود ریاضیات اســت، زیــرا پژوهش هــای وی درباره 
تحول ســطوح ریمانی کار بســیار عمیقی است که به 
روشن ترشــدن زمینه های کار، هم در خود ریاضیات و 
هم در دیگر حوزه های علوم و مهندسی کمک می کند«. 
برای مثــال نظریه  پردازان نظریه ریســمان در فیزیک، 
جهان برگ های ریســمانی را با اســتفاده از روش های 
ریاضی مربوط به تحلیل کمیت های مختلط، به صورت 

رویه های ریمانی توصیف می کنند. 
یکــی دیگــر از برنامه هــای پژوهشــی میرزاخانی در 
ســال ٢٠٠٦ بــا همــکاری بــا »اســکین« آغاز شــد. 

زمانی کــه آن هــا بعــد از اتمام 
چند پــروژه پژوهشــی تصمیم 
گرفتند تا روی یکی از بزرگ ترین 
مسائل حل نشده ریاضیات کار 
کنند. به روایت ســایت سیمونز 
فاندیشــن موضــوع انتخابــی 
آن هــا، کار روی رفتارهای توپ 
بیلیارد هنــگام حرکت روی میز 
و برخــوردش بــه لبه هــای میز 
بیلیارد بود. برای درک بهتر این 
موضــوع کافــی اســت به جای 
میــزی چهارگــوش بــا زوایــای 
٩٠درجه، به میزی چندضلعی 
بــا زوایــای مختلف فکــر کنید. 
مســئله بیلیــارد می تواند مثال 
ساده ای از سیستمی دینامیک 
باشــد که در آن سیستم در طول 
زمان، براســاس مجموعه ای از 
قواعد، تکامل می یابد و از طرف 

دیگــر پیش بینی مســیر حرکت توپ به طــور عجیبی 
محاسبه ناپذیر باقی می ماند.

برای مطالعه روی مســیر طوالنی حرکت توپ بیلیارد، 
راهکاری مناســب شــاید تغییــر شــکل تدریجی میز 
بیلیارد باشــد. این تغییر شــکل با انقباض زوایای میز 
درراســتای مســیر توپ میسر می شــود؛ به طوری که 
مقدار بیشتری از مســیر توپ در زمان مشخصی دیده 
شود. این کار، میز بیلیارد اصلی را به میزهای جدیدی 
تغییر می دهد و در واقع میز بیلیارد را در فضایی بســط 
می دهد که ریاضی دانان آن را فضای مدولی می نامند. 
با تبدیل میز بیلیارد به رویه ای انتزاعی موسوم به »رویه 
ترجمه«، ریاضی دانان قادرند دینامیک میز بیلیارد را 
با فهمیدن این فضای مدولی آنالیز کنند. آن ها نشــان 
داده اند که مدار رویه ترجمه ای بخصوص، هم زمان که 
عمل انقبــاض آن را در فضای مدولــی ایجاد می کند، 
می تواند در پاســخگویی به بسیاری از سؤاالت راجع به 
میز اولیه نیز کمک کند. در وهله اول، این مدارها ممکن 
است تاحدی پیچیده باشند؛ به ویژه زمانی که اشکال 
فراکتالی می شــوند. از این رو مک مولــن در تحقیقات 
خود در ســال ٢٠٠٣ نشان داد 
بــرای رویــه ترجمه دوســوراخه 
یا گونــه دوم، ایــن قوانین برقرار 
نیست؛ یعنی هر مدار یا کل فضا 
یــا زیرمجموعه ســاده ای از آن، 
موســوم به زیرخمینه را اشــغال 
می کنــد. نتایــج به دســت  آمده 
از پژوهش هــای مک مولــن،  به 
پیشــرفت عظیمی در این شاخه 
منجر شد. میرزاخانی و اسکین، 
بعد از سال ها پژوهش و تحقیق، 
در ٢٠١٢ و ٢٠١٣ بــا همکاری 
دکتر امیر محمدی از دانشــگاه 
تگزاس در آســتین، موفق شدند 
نتایج مک مولن را بــه رویه هایی 
بــا بیــش از دو ســوراخ تعمیــم 
دهند. پژوهش های میرزاخانی 
و اسکین، دوره جدیدی را در این 

شاخه از ریاضی بنیان نهاد. 

مرور کوتاهی بر دستاوردهای علمی مریم میرزاخانی

پایان یک ذهن زیبا

زمینــه کاری میرزاخانی 
به طورکلــی در شــاخه 
هندســه ریمانــی قرار 
ریمانی  می گیرد. هندسه 
شــاخه ای از هندســه 
دیفرانســیل اســت که 
را  ریمانی  خمینه هــای 
بررســی می کنــد. این 
هندســه در نسبیت عام 
نقشی بسیار کلیدی دارد 
و برای توصیف فضا و زمان 

خمیده به کار می رود
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مجری: تصویــری از خانم دکتر میرزاخانی 
به ما بدهید.

دکتر نقشینه: ســال 72 و 73 با ایشــان در دوره های 
المپیاد هم کالس بودم و بعد هر دو دانشــجوی ریاضی 
در دانشــگاه بودیم. استعداد چشمگیری در ریاضیات 
داشــتند که همین طور در سال های مختلف خودش را 
بیشتر و بیشتر نشان داد. یک سخت کوشی  و استمراری 
در دوره های هم کالسی در ایشان می دیدیم که باید به 

آن توجه شود. 
دکتر شهشهانی: از دبیرستان ایشان را می شناختم. 
دانش آمــوز پرانرژی و شــلوغی بــود و وقتــی می آمد، 
وجودش محســوس بــود. مجموعًا چهــار درس و یک 
ســمینار با من گذرانــد و در همه این ها برجســته بود. 
چیزی که خیلی بارز بود، شخصیتش بود و هوش بسیار 
سرشارش. شخصیت بســیار قوی و باهمیتی داشت. 
دنبال چیز ساده نبود و واقعًا می خواست یک کار خوب 
انجــام دهد. در توصیه نامه برای ایشــان و برای هاروارد 
نوشــته بودم من هیچ بعید نمی دانم کــه خودش را در 
سطح جهانی نشان دهد. خوشحالم که این اتفاق افتاد و 
بدحال که ایشان خیلی زود از دنیا رفت. بسیار پخته بود. 
هیچ چیز را درمورد خودش فرض نمی کرد. احساســم 
این بود که خیلی آهسته و با روش و اسلوب کار می کرد. 

عجله ای هم برای فارغ التحصیل شدن نداشت. 
دکتر افتخــاری: آشــنایی مــا از زمــان دانش آموزی 
بنده در اواخــر دوره راهنمایی بود؛ اولین ســال هایی 
که ایشــان وارد عرصه المپیاد شــده بودند. ســال دوم 
دبیرستان ایشــان جزء مدرســین دوره المپیاد بودند. 
تازه وارد دانشــگاه شده بودند. یک رابطه صمیمی بین 
کسانی که فارغ التحصیالن این دوره ها بودند و بعد وارد 
دانشگاه شدند، ایجاد کرد. بعدها در دانشگاه در بعضی 
از درس ها هم کالسی شدیم و اولین درس طوالنی را با 
دکتر شهشهانی داشتیم. بعدها به واسطه اینکه ایشان 
در دانشــگاه هاروارد بودند و من هم در آمریکا تحصیل 

می کردم، گاهی با هم صحبت می کردیم. 
مجری: کار علمی دکتر میرزاخانی چیست؟
دکتر شهشهانی: کارهای  ایشان به حداقل سه رشته 
ریاضی مربوط می شــد و بیشتر آنالیز مختلط، هندسه 
دیفرانســیل و سیســتم های دینامیکی. فقط هم این 
نیســت. نظریه های اعــداد هم یک جاهایــی واردش 
می شود؛ به خصوص در کارهای آخری که انجام داده.  

دکتر شهشهانی:  زندگی علمی یک زندگی تمام وقت 
است. خصوصیات یک دانشجوی دکتری در خارج این 
است که تمام زندگی اش کارش است. یکی از چیزهایی 
که آنجا فراهم اســت، برای دانشــجوها این اســت که 
علی االصول وقتشــان را صرف کار علمی شــان کنند. 
زندگی شــان همان زندگی کاری و علمی اســت. شاید 
همان جا مشغول به کار شــوند یا به ایران بازگردند. من 
فکر نمی کنم ایران خیلی با آنجا تفاوت داشــته باشــد، 
به جز مشکالت روزمره. آن ها به کارشان عالقه مندند؛ 
طوری که مشــغله زندگی شان اســت، هم از نظر روانی 
هم از نظر فیزیکی. هم ذهنشــان مشغولش است و هم 
فعالیت روزمره شــان این اســت. تنهــا راه موفقیت هم 
همین اســت که فراغت خاطری وجود داشــته باشد تا 

بتواند خودش را تمام وقت مشغول کند.
ما دانشــجویان بااســتعداد و حتی ســخت کوش زیاد 
داشتیم. کل شرایط باید دست به دست هم دهد تا یک 
فرد این چنین بدرخشد. ما در دانشکده ریاضی دانشگاه 
شریف 8 یا ۹ نفر از این المپیادی های ساده را داریم. نه 
فقط المپیادی، بلکه کسان دیگر که در جریان المپیاد 
نبودند یــا هم تراز بــا المپیادی ها هســتند. این ها هم 
درواقع مشغله ذهنی اصلی شان همان کارشان است. 
مشکل این است که شکوفاشدن اینجا سخت تر است. 
البته چیز تازه ای هم نیست. من احساسم این است که 
همیشــه همین طور بوده. گذشتگان ما مثل ابن سینا، 
بیرونی و... از کجا آمده اند؟ از ماوراء النهر آمدند رفتند 
بغداد، اصفهان، جاهای مختلف و درواقع رفتند جاهایی 
که افراد مشابه خودشــان بودند که می توانستند با هم 

گفتمان برقرار کنند. چون علم علی االصول دغدغه عامه 
نیست، دغدغه یک عده محدودی است به طور خاص. 

دکتر افتخاری: اولین نکته درمورد تشکیکات درمورد 
اهمیت کاری ایشان است که می خواهم خیلی محکم 
درمــوردش صحبت کنم. کار علمــی ای که خانم دکتر 
میرزاخانی انجــام دادند، یک کار برجســته و تاریخی 
اســت. در میان برندگان جایزه فیلدز که طی 80 ســال 

گذشــته نزدیک 60 نفر هستند، 
اولین زنی است که این دستاورد 
را داشته. این یعنی یک شخصیت 
الهام بخش. پس حواسمان باشد 
درمورد یک شخصیت فوق العاده 

برجسته صحبت می کنیم.
نکته دوم اینکــه این جایگاه یک 
جایگاه دســت نیافتنی نیست، 
ایشــان در بیــن دانش آمــوزان 
همین کشــور زندگی کرد. شبیه 
مملکــت درس  دانش آمــوزان 
خواند و از موقعیت هایی که اینجا 
وجــود داشــت، اســتفاده کرد. 
بخش قابل توجهی از رشــدش را 
اینجا انجام داد. عوامل مختلفی 
دست به دست هم داده؛ موقعیت 
خــوب، راهنمایی هــای خیلی 
خوب، تالش قابل توجه، استعداد 
خیلی شاخص، استمرار، تعامل 
خــوب با محیــط و مــوارد خیلی 

زیادی می توان نام برد. یک دانشجو خیلی زبده احتمااًل 
فکر می کند چه چیزی در این فاکتورهاست؟ چه چیزی 
است که من باید برای خودم پیاده کنم؟ ما متأسفانه به 
این مســئله زیاد توجه نداریم که ایــن الگو را نگاه کنیم 
و ببینیم می توانیم در کجاهــا در حد بضاعت خودمان 
عوامل موفقیت را برای خودمــان فراهم کنیم، اگر هم 
به قله نمی رسیم تاجایی که ممکن است استعدادهای 
خودمان را پیدا کنیم. این بخشــی است که به تصمیم 

افراد برمی گردد.
در ادامه اتفاقاتی که در 20یا 40ســال گذشته افتاده، 
ما می توانیم محیط کشــور خودمــان را آماده تر کنیم تا 
اتفاقات خوب بیشــتر در داخل کشور بیفتد. بعضی از 
موفقیت ها هم داخل کشــور رخ می دهد که البته هنوز 
در قله نیست؛ ولی نسبت به آن چیزی که 40 سال پیش 

اتفاق می افتد قدم های روبه جلو و باورنکردنی هستند. 
ما سال آینده یک سخنران مدعو در کنگره بین المللی 
ریاضی دانان خواهیم داشت. ذوق داشتن یک سخنران 
مدعو در داخل کشور شــاید برای کسانی که در جامعه 
ریاضی ما هســتند، به بزرگی گرفتن مدال فیلدز برای 
یــک ایرانی نیز بوده. حداقل برای مــن بوده. این هنوز 

با قله فاصله دارد. 
ما به همه این عوامل با همدیگر 
ازجملــه،  داریــم؛  احتیــاج 
دانشــمندانی کــه در خــارج از 
کشور باشند و هم جامعه داخلی 
رشد بکند تا به ریاضیات باکیفیت 
برسد. اینکه کسی می خواهد در 
چــه زمینه ای فعالیــت کند یک 
انتخاب اســت. من فکر می کنم 
هر کــدام بهره های خــودش را 
دارد و از جهــت روحی می تواند 

ارضاکننده باشد. 
مجری: چرا در آمریکا که درس 
خواندید و تدریس می کردید، 

نماندید؟ 
دکتر افتخاری: دلیل شخصی 
و اجتماعــی اســت و مــن فکــر 
می کنم از بحث خارج می شویم. 
ایــن تصمیم بــه دیــدگاه آدم ها 
برمی گــردد. من از تصمیمی که 
گرفتم راضــی هســتم. البته به 
خاستگاه فکری افراد هم بستگی دارد. این مقایسه ها 
به پیشــرفت علمی کشــور کمکی نمی کند. مــا باید از 

نیروهایمان به شکل صحیحی استفاده کنیم.
مجری: امروز علوم پایه در کشــور ما در چه 

وضعی است؟
دکتر نقشینه: الزم اســت من چند نکته را عرض کنم. 
بحث المپیاد از ســال 63 برای جــذب دانش آموزان به 
رشته ریاضی شروع شد، یعنی در اوج سال های جنگ 
اتفاق افتاد، توســط معلمانی که عالقه مند و آینده نگر 
بودند، استادان دانشگاه و تعدادی از مسئوالن. جنگ 
مهم بود؛ اما یک عده آینده نگری کردند و به رشد علمی 
هم فکر کردنــد. این کار بعد از چند ســال باعث عالقه 
در بیــن دانش آموزان و منجــر به المپیاد شــد. انگیزه 
رشد ریاضیات در عموم و شناســایی استعدادها انجام 

شــده و می بینیم که کم کــم جایگاهش را پیــدا کرده و 
گسترش یافته. یادمان باشــد در کنار ستاره ای که از او 
قدردانی می کنیم، از خیلی های دیگر هم باید قدردانی 
کرد. اینکه ما مثاًل دکتر شهشــهانی را نمی شناســیم، 
به خاطر این است که رسانه ای نشــده. مثاًل در مدرسه 
فرزانگان معلم هایی که خانم میرزاخانی را کشف کردند، 
نمی شناسیم. این افراد باز هم باید استعدادهای دیگر 
را کشف کنند و رسانه وظیفه دارد این افراد را معرفی کند 
و به آن ها فضا بدهد و کمک کنــد. بعضی چیزها جای 

تبلیغات بیشتری دارند.
دکتر شهشــهانی: عموم افراد خیلی اطالعات کافی 
ندارند. این فقط مسئله ما نیست. در کشور آمریکا هم 
همین طور است. شاید فرانسه اسم دانشمندانشان را 
روی خیابان هایشان بگذارند؛ اما شناخت مهم است. 
مثاًل خانــم دکتــر میرزاخانی واقعــًا از مصاحبه دوری 
می کرد. یکی از بارهــای آخری که ایشــان ایران بود، 
رئیس دانشگاه چند خبرنگار را برای مصاحبه با ایشان 
فرســتاد. بعد از آن به من گفتند که از این به بعد که من 
آمدم دانشگاه نمی آیم و خیلی بی سروصدا می آیم که 
گرفتار رسانه ها نشــوم. فکر می کرد آرامشش را از بین 
می برد. کسانی که واقعًا دغدغه علمی دارند، سیستم 
ارزشی  شان کمی از اکثریت متفاوت است. آن سیستم 
ارزشی باعث می شــود که بدون اینکه نیاز پیدا کند به 
شناخته شــدن، کارش را انجام بدهــد. حتی ترجیح 
می دهد اصاًل شــناخته نشــود که در آرامش بیشتری 
کار کند. ما نقش های مختلفــی ایفا کردیم که از پیش 
برنامه ریزی نشــده بــوده. خود من ســال 53 که آمدم 
ایران فکر می کردم در ایران با آرامش بیشتری می توانم 
تحقیقاتم را ادامه بدهم؛ اما دیدم نیاز به آموزش جدی 

است و بخش بزرگی از زمان را صرف آموزش کردیم.  
اما در مــورد علوم پایــه. حدود 40 ســال قبل حرکتی 
در مملکت شــروع شــد که درواقع ما علــوم پایه را باید 
به رســمیت بشناســیم و علم فقط مهندسی و پزشکی 
نیســت؛ هم به عنوان یــک ارزش و هم بــه دلیل اینکه 
علوم امروزه درهم تنیده شده و  شما نمی توانید بگویید 
در یک قســمت قوی باشــیم یا در یک قسمت ضعیف 
باشــیم. حرکت المپیاد واقعًا نعمــت بزرگی برای علوم 
پایه، به خصوص ریاضی بود که درواقع هیچ کس به آن 
توجهی نداشت. در سال های اخیر به علت اینکه عالقه 
بوده تا علــم در مملکت پیش برود، کوشــش شــده تا 
تحقیقات شکل بگیرد؛ ولی شیوه و نوع تشویق در همه 
رشته ها مناسب نبوده. چون رشته های ما در یک سطح 
نیســتند، چون در حرفه های مختلف نمی توان به یک 
شیوه تشویق کرد. شاخص های تحقیق در رشته های 

مختلف متفاوت است. 
دکتــر نقشــینه: ما پیش از اینکه احتیاج داشته باشیم 
افراد معرفی شــوند، الزم است تا جایگاه را معرفی کنیم. 
علوم پایه مثاًل خیلی نقش جدی ای دارند، هم کوتاه مدت 
هم بلندمدت. واقعًا پایه اند. خاطرم است چند سال پیش 
رهبری در جمع نخبگان گفتند که علوم پایه در مقایسه با 
علوم مهندسی، مثل پول در بانک است در مقایسه با پول 
تو جیبی. اگر ســرمایه گذاری نکنید، پول توی جیبتان 
باالخره تمام می شــود. جامعه باید سعی کند دافعه را از 
علوم پایه بردارد تا دانش آموزان بیشــتری به این ســمت 
بیایند که برای آینده نگرانی نداشته باشند. باید سازوکاری 
داشــته باشــیم که با ضریب خطای کمی استعدادهای 

درخشانمان را به سمت علوم پایه تشویق کنیم. 
دکتر افتخاری: بخش های جامعه پژوهشی طوری رشد 
کرده که به جایگاه متوسطی رسیده. تحقیقات متوسط 
در کشور ما راه  افتاده. کارهای متوسطی به راحتی تولید 
می شود. گهگاه کارهای خوب هم داریم. نزدیک 20 نفر 
که مدال المپیاد جهانی دارند، در داخل کشور فعالیت 
می کنند. نکات مثبت قابل توجهی در رشد علمی کشور 
ما بوده که حاصل زحمات بزرگ تران ماســت؛ اما هنوز 
در علوم پایه آســیب پذیریم، به خصــوص در ریاضیات. 
به خصوص که ماهیتش با جهت گیری و قوانین وزارت 

علوم تفاوت قابل توجهی دارد. 

استاد و همکالسی های قدیمی از میرزاخانی می گویند

سخت کوش و الهام بخش
تلویزیون با همه کاســتی هایش در اتفاقی جالب میزگردی درمــورد مرحوم میرزاخانی  برگزار کرد. آن هم با حضور دکتر شهشــهانی و نیز دکتر نقشینه و دکتر افتخاری که هر میزگرد
دو دانش آموخته شــریف اند و یکی در امیرکبیر و دیگری در IPM در مقام هیئت علمی مشغول به کارند. 
دیدن دکتر شهشهانی در صفحه تلویزیون آن قدر برای ما جذاب بود که بهتر دیدیم خالصه ای از این میزگرد 
را که از شــبکه افق پخش شد، در روزنامه هم منتشر کنیم. البته از حرف های مجری و میهمانان تلفنی که 

دکتر تابش هم جزء ایشان بود، صرف نظر کردیم. 

میرزاخانــی  جایــگاه 
نیست،  دســت نیافتنی 
ایشان در بین دانش آموزان 
همیــن کشــور زندگی 
دانش آموزان  شبیه  کرد. 
مملکت درس خواند و از 
موقعیت هایــی که اینجا 
وجود داشــت، استفاده 
توجهی  قابل  کرد. بخش 
 از رشــدش را اینجــا 

انجام داد

پرونــــــــــــــــــــــــده
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یک واحد به بزرگی مسئله اضافه کنید

راستش این چندخط نوشته حاصل  محمودرضا امینی

دغدغه ای شخصی نیست که االن به عنوان 
چالشی تمام قد درگیرش باشم. درخواست 

یکی از دوستان است برای اینکه نگاهم را 
درباره رفتن یا ماندگارشدن بنویسم. به 

همین دلیل هم درواقع خیلی جواب سفت و محکمی برای سؤاِل 
بمانیم یا برویم ندارم. نمی خواهم حرف های بدیهی صدبار گفته و 

هزاربار شنیده شده ر بزنم. صرفاً به عنوان مقدمه، مسئله از آنجا 
ناشی می شود که هرکدام از طرفین این قضیه به اندازه کافی 

چرایی و دلیل برای پذیرفته شدن یا ردشدن دارند. آن قدر که 
شاید درنهایت هیچ جواب اال و البدی برای سؤال وجود نداشته 

باشد. مسئله برمی گردد به اینکه آدم ها دوست داشته باشند کدام 
وجه از ابعاد مسئله را بیشتر از وجه دیگرش جلوی چشم هایشان 
قرار بدهند. رفتن کار معقولی است. حتی وقتی از زاویه ای خاص 

به آن نگاه می کنم، ضروری هم است. آن قدری که تا االن از 
بنی بشر میفهمم این است که برای ما آدمیزاد ها هیچ چیزی 
معنادارتر و هیچ لذتی عمیق تر از رسیدن به جایی که برایش 
ساخته شده ایم  و مشغول بودن به کاری که به آن تعلق داریم، 

وجود ندارد. حاال این کار می خواهد تصّورناپذیری های نسبیت 
عام باشد، یا سرزمین عجایِب عوالِم بوم و رنگ و قلم، یا حس 

سردی قطره های آب حین پریدن از لبه صخره ای نه چندان بلند 
وسط حوضچه آبشاری دورافتاده. حاال، در محتاطانه ترین کلمات 
اگر دنیای زندگی ما راهی را برای به ثمررسیدن و شدن آدم ها باز 
نمی کند، نگاهی به شان نمی دهد که در قالب آن معنا پیدا کنند و 
برای تبدیل شدن به بهترین چیزی که می توانند باشند، کمکشان 

نمی کند، خوشحال می شوم اگر آدمی پیدا شود و توضیح بدهد 
چرا باید بمانیم و تالشی برای رفتن نکنیم. حاال احیاناً اگر به طور 
اتفاقی دانشجوی علوم پایه هم باشی، می شود یکی دو واحدی به 

مرتبه بزرگی مسئله اضافه کرد.
اما با وجود این و با وجود نداری ها و ناسازگاری ها، به هزار دلیل، 

»وطن« مسئله ای نیست که بتوان از آن چشم  پوشید. خیلی 
دالیل بنیادی و فلسفی ای برایش ندارم. شاید بشود چرایی اش 

را از دل اناردان کردن های شب یلداهای دانشکده و داغی 
دیزی سنگی های ناصرخان بیرون کشید، یا مثاًل از بوی روغن 
آخرین غذای مامان پز، خاطره آن بغل پای تمیز ۱۸ سال پیش 

خداداد، حرص خوردن های قبل فالن انتخابات، لحظه اعالم اسم 
اصغر فرهادی روی سن اسکار، غیرت و مردانگی ۱۷۵تا دسِت 

بسته، بوی اسپند و صدای سنج و دهل، جیغ و دادهای بعد آبشار 
آخر تو امتیاز 2۵ ست آخر، خاک در گلو گیرکرده ویرانه های بم، 

اضطراب نگاه های جامانده ملت زیر آوارهای پالسکو، یا بهت 
ناباورانه خبر مرگ مریم میرزاخانی.

سخت بشود خویشتن خویش را از خاک خویش جدا کرد. 
درواقع وطن بخش مهمی از چهارچوب همان پنجره ایست که 

آدم ها معناداربودن را از داخل قابش فهم می کنند و رهاکردنش، 
رهاکردن بخشی از همان خویشتن است که برای به ثمررسیدنش 

تالش می کنند. خصوصاً اگر این خاک، باوجود همه نداری ها و 
ناسازگاری هایش، برای تسکین دردی که می کشد دسِت تنها 

راهی به جایی نبرده باشد. حاال احیاناً اگر به طور اتفاقی دانشجوی 
علوم پایه هم باشی، می شود یکی دو واحد به مرتبه بزرگی مسئله 

اضافه کرد.

به یاد بانوی الهام بخش اقلیم کشف و شهود

خبر رحلت ناگوار مریم میرزاخانی سخت  ابوذر تمسکی

غیرمنتظره بود، درست مثل خبر تلخ 
سقوط اتوبوس دانشجویان در اسفند ۷۶ و 

ازدست دادن ۶ تن از امیدهای آینده 
ریاضی کشورمان. گویا میرزاخانی مشق 

مرگ را از دوستانش آموخته و حتی بیش از آنان به اندوه و 
حسرت آمیخته بود. اما چه حسرتی؟ حسرتی برآمده از فقدان 

مادری جوان یا سوگ دانشمندی ریاضی دان؟ نه، در دنیایی 
که آکنده از چنین خبرهایی است، حسرت ازدست دادن 
میرزاخانی بسیار بیش از این ها بود. به اعتقاد من حتی با 

درنظرآوردن سیاهه جوایز و افتخارات او مانند افتخار نخستین 
دختر حاضر در تیم المپیاد ریاضی ایران با کسب مدال طال در 

دو سال پیاپی و نخستین و یگانه زن و ایرانی برنده مدال فیلدز، 
موسوم به نوبل ریاضیات و چندین و چند افتخار بزرگ و 

کوچک دیگر، چرایی حسرت خویش را درنیافته ایم.  
میرزاخانی به گواه دوستان و همکاران و استادانش در عین 

هوش و خالقیت سرشارش، بسیار فروتن و متواضع و در عین 
بی باکی و بلندپروازی در حل مسائل، دقیق و عمیق و سرسخت 

و باحوصله بود. با وجود توجه رسانه ها، کاماًل بی حاشیه و 
متوجه کار خود بود و همه این هاست که او را نه تنها برای زنان و 

دختران، که برای دانشجویان و دانشمندان و برای هرکه دل 
در گرو کشف حقیقت دارد، بدل به الگویی الهام بخش می کند. 
وقتی نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، همان به که به تعبیر 

حضرت حافظ در پی خزانه ای باشیم ز گنج قارون بیش. 
میرزاخانی راه دستیابی به این خزانه را یافته بود و برخالف 
رزق اندکش در طول عمر که حکمتش با باری تعالی است، 

روزی خود را در علم و حکمت به نیکی ستانده بود. به گمانم 
ریشه حسرت بزرگ ما نیز در همین جاست. یکی در 

ازدست دادن نادره ای نازنین که سراسر غریق رزق معنوی 
خویش بود و در هر زمانه در شمار چند تن اند و دیگری از باب 
قیاسی که ناخودآگاه در خلوت با خویشتن انجام می دهیم. ما 

بهره ای از دانش ریاضی او نداریم؛ اما بیگانه با لذت کشف 
نیستیم و شاید بهره اندکی که از این لذت داشتیم، ما را به 

مطالعه علوم کشانده است. میرزاخانی در مصاحبه دریافت 
مدال فیلدز گفته بود: »پرارزش ترین بخش )مطالعه ریاضی( 

لحظه ای است که می گویی: »آها!«. ذوق کشف و لذت 
فهمیدن چیزی جدید. احساس ایستادن باالی یک بلندی و 

رسیدن به دیدی شفاف و واضح«. گویا گردش ایام و 
دغدغه های روزمره و مدام، ذوق کودکانه پرسش از هر گوشه 

هستی و شوق عالمانه کشف حقایق را در وجود ما کمرنگ 
کرده است و بیم آن داریم که در انتهای مسیر زندگی مصداق 

این شعر حافظ باشیم: »به کوی میکده گریان و سرفکنده روم/ 
چراکه شرم همی آیدم ز حاصل خویش«. میرزاخانی برای ما 
یادآور لحظه باشکوه کشف و بیدارکننده انگیزه جست وجوی 

مدام ناشناخته هاست. روحش شاد.

جهش کردن یا جهش نکردن

ساعتی از پخش خبر درگذشت دکتر مریم  محمد جوانمرد

میرزاخانی گذشته بود که صفحه 
اینستاگرامم را وارسی می کردم و طبق انتظار 
با تصویرهای پیاپی ایشان به همراه متن های 

تسلیت هم دانشگاهیانم رو به رو شدم. خبر 
درگذشت ایشان به خودی خود برای من هم که از روند 

پیشرفت های ایشان، به علت دو اشتراک اتفاقی هم دانشگاهی و 
هم وطن بودن، نسبتاً آگاه بودم، غم انگیز بود؛ اما سیل تسلیت ها و 

ستودن ها پرده از نکته ای مهم برمی داشت. نخست آنکه 
میرزاخانی را می توان نماد جهش دانست؛ جهش نخبه ای از محیط 
جامعه ای توسعه نیافته یا به تعبیر منفی تر عقب افتاده به بلندترین 

جایگاه علمی ای که کسی می تواند به آن دست یابد. چندان 
شگفت آور نیست که سرگذشت میرزاخانی، هم ذات پنداری 

هم دانشگاهیان ما را که خود را در نخبگی و شریفی و ایرانی بودن با 
ایشان مشترک می بینند، بیش از باقی افراد برانگیزد. آنها نیز 

کسانی هستند که از طرف جامعه برچسب نخبگی خورده اند و 
چندین سال رؤیای این گونه جهش ها را در سر می پرورانده اند. 
کسانی که در بسیاری از موارد کشور را مانع بروز استعدادهای 

خویش می دانند و ظهور میرزاخانی را اثباتی بر مدعا و 
استعدادهای تلف شده خود می انگارند. این هم ذات پنداری در 

بیشتر موارد نه از سر شناخت فکری معناداری مثل خواندن کتابی 
از ایشان، بلکه صرفاً به علت همان اشتراکاِت سه گانه  اتفاقی، آن هم 
تنها از جنبه  انتزاعی اش ایجاد می شود. انتزاعی بدان جهت که در 

این نوع اشتراک، هم وطن بودن در زاده شدن و زیستن درون 
مرزهای فرضی یک کشور خالصه می شود؛ درحالی که در آن سوی 
سکه، هم وطن بودن و ملیت را می توان مجموعه  اشتراکات ناشی از 

این واقعیت عینی دانست که کشورها در اداره و منابع طبیعی و 
انسانی واحدهای جداگانه محسوب می شوند.

 با درنظرگرفتن این نکته، به عقیده نگارنده، الگوسازی 
»اجتماعی« از ایشان برای دانشجویان و نخبگان، در راستای 

بهبود اوضاع و پیشبرد کشور، یعنی آنچه در آن عیناً می زییم نه آن  
تصویری که در ذهن خویش از وطن داریم، نیست. این مدعا به آن 

معنی نیست که سرگذشت خانم میرزاخانی و مسیر پرپیچ وخم 
صعود او نمی تواند الهام بخش افرادی باشد که استعدادها و 

هدف هایی هم سو با او در سر می پرورانند. البته به این معنا هم 
نیست که باید نخبه ها را به هر قیمتی نگه  داشت؛ مثاًل این که 
هنر چرتکه اندازی به آن ها بیاموزیم و بفرستیمشان به بازار. 

درواقع می توان این گونه به موضوع نگریست که در مقام اداره 
کشور، با منابع محدود خود، سوق دادن جمعی نخبگان به مسیر 
میرزاخانی ها اشتباه است؛ ولی درعین حال در همان مقام، باید 
کوشید تا در حد امکان استعداد میرزاخانی ها در باالترین سطح 

خود شکوفا شود.

پرونــــــــــــــــــــــــده
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اینجا و اونجا، مشکل جا 
دیروز رییس مجلس اعالم 
کرد بــه دلیــل محدودیت 
جــا برخــی را نتوانســتیم 
برای تحلیــف دعوت کنیم 
و نشــان داد که مشکل جا 
فراگیرتر از این حرف ها اســت و نه تنها جوانان 
از کمبود جا رنج می برند، بلکه این مشکل حتی 

در سطوح عالی نیز وجود دارد.
البته ما هــم به رییس مجلس حــق می دهیم. 
شــما فرض کنید احمدی نژاد به مراسم دعوت 
می شد. با ســابقه ای که ایشان در مراسم عزا از 
خودش نشــان داده بود، در مراسم تحلیف که 
مجلس جشن و شــادی برای بلندتر شدن برج 
دموکراسی است، معلوم نبود چگونه می خواهد 
شادی اش را با مهمانان تقسیم کند و ممکن بود 
مانند ماریو بالوتلی پس از گل به آلمان بخواهد 
شادی کند. چنین شادی ای طبعا نیاز به جای 

مناسب دارد و صحن مجلس محدودیت دارد.
یا مثال فرض کنید، آن رییس جمهور »اسمشو 
نبر« دعوت شــده بود. قطعا پیــدا کردن جایی 
برای ایشان که در قاب آن تعداد زیاد دوربین ها 
نباشد، بســیار مشــکل بود و به فضایی در بعد 
چهــارم به بعد نیاز داشــت. همچنین روا نبود، 
عکاســان محترم در آســتانه روز خبرنگار برای 

بستن کادرهایشان به زحمت بیفتند.
یخچال فریزر امرســان، زیبا، جادار، مطمئن، 
شــما را بــه خوانــدن ادامــه این متــن دعوت 

می کند...
این که می بینید علی دایی و علی پروین هم به 
مراسم دعوت شدند، به خاطر این است که آن ها 
به خوبی یاد گرفته اند از فضــای بین مدافعان 
اســتفاده کنند و در مجلس هم می توانســتند 
از فضاهــای خالی اســتفاده کننــد و نیازی به 

اختصاص دادن جای مشخص به آن ها نبود.
البتــه ایــن محدودیت جــا نشــان داد که قبل 
از فراهــم کــردن جای مناســب باید بــرای آن 
فرهنگ ســازی کــرد. شــما ببینیــد در ایــن 
محدودیت جــا، نماینــدگان چگونــه و در چه 
وضعیتــی با موگرینــی ســلفی می انداختند. 
معلوم نبود اگر جای کافی فراهم بود سلفی های 

آن ها در چه پوزیشنی گرفته می شد. 
مشکل جا در کشــور ما البته به همین جا ختم 
نمی شــود و می بینیم این روزهــا حتی رییس 
جمهور هم بــرای جا دادن همزمــان نوبخت، 
واعظی و نهاوندیــان در قطار دولــت دوازدهم 
دچار مشکل شــده اســت و هی پازل وار جای 
آن ها را عوض می کند. یــک بار نصف ظریف از 
صندلی وزارت خارجــه می افتد بیرون، یک بار 
موالوردی مجبور می شــود بــرود داخل واگن 
بانوان ســفره و سوزن نخ کن بخرد و همین طور 

الی آخر داستان ادامه دارد.
به امید روزی که هیچ کس، به خاطر محدویت 
جا مجبور نشــود، از اســتفاده از سرمایه های 

برجسته ملی، صرف نظر کند.

قدیمی ترین خاطرات شما درباره  گفت و گو
ریاضیات چیست؟ترجمه: سحر بختیاری

وقتــی بچــه بــودم، رؤیایــم نویسنده شــدن بــود. 
هیجان انگیزتریــن وقت گذرانــی من خوانــدن رمان 
بود. هر چیزی که به دســتم می رســید، می خواندم. 
تا سال آخر دبیرســتان اصاًل فکر نمی کردم قرار باشد 
در رشــته ریاضیات تحصیل کنم. من در خانواده ای با 
ســه خواهر و برادر دیگر بزرگ شــدم و والدینم همیشه 
پشتیبان و مشــوقم بودند. جالب آنکه برای آن ها مهم 
بود که حرفه ای جالب و رضایت بخش داشته باشم؛ اما 

هیچ وقت به موفقیت ها اهمیت نمی دادند.
از بسیاری جهات، چنین زمینه ای برایم محیط ایدئالی 
شــد. برادر بزرگم توجه و عالقه مــرا به طورکلی به علوم 
مختلف جلب کرد. او همیشــه هرچه را در مدرســه یاد 
گرفته بود، برایم تعریف می کــرد. اولین خاطره من از 
ریاضیات شاید همان باری باشــد که او درباره مشکل 
جمع زدن اعداد 1تا100 به من گفت. وقتی راه حل این 
معادله را خواندم، برایم خیلــی جذاب بود. این اولین 

باری بود که از پیداکردن راه حلی لذت بردم.
برای تحصیل در رشته ریاضی چه کسانی 

و چه تجربیاتی روی شما تأثیر گذاشتند؟
من از خیلی جهات خوش شانس بودم. وقتی دبستان را 
تمام کردم، جنگ ایران و عراق هم تمام شده بود. شاید 
اگر چندســال زودتر به دنیا آمده بودم، نمی توانســتم 
فرصت های زیادی داشــته باشــم. به هرحال به یکی 
از دبیرســتان های مهم تهران یعنی »فرزانگان« رفتم و 
معلمان خوبی داشــتم. در هفته اول از دوره راهنمایی 
با یکی از دوستان صمیمی فعلی ام آشنا شدم. دوستی 
که عالیقش را با شما شریک شود و به شما انگیزه بدهد، 

ارزش خیلی زیادی دارد.
مدرسه ما نزدیک خیابانی بود که پر بود از کتاب فروشی. 
یادم است که از میان خیابان های شلوغ رد می شدم و 
به کتاب فروشی ها می رفتم. این کار برایم هیجان انگیز 
بود. ما نمی توانســتیم کتاب ها را ورق بزنیم و درنهایت 
چندتایی کتاب را تصادفی می خریدیم. خوشــبختانه 
دبیرســتان من هم مدیریتی داشت که به شدت تالش 
می کرد فرصت های علمی مناســب را پابه پای پسران 

برای دختران هم فراهم کند.
بعدًا درگیر المپیاد ریاضی شــدم که باعث شد درباره 
معادالت ســخت تر فکر کنم. به عنوان یــک نوجوان، 
از ایــن چالش هــا لــذت می بــردم. امــا از آن بهتــر با 
ریاضی دانان و دوستان زیادی در دانشگاه شریف آشنا 
شــدم. هرچه مدت زمان بیشــتری را صرف ریاضیات 

کردم، اشتیاق و انگیزه ام بیشتر شد.
چه چیــزی باعث شــد جــذب معادالتی 

بشوید که روی آن ها مطالعه کردید؟
وقتی به هاروارد رفتم، بیشــتر روی جبر کار می کردم. 
همیشــه از تحلیل های پیچیده لذت می بردم؛ اما در 
آن چیز زیادی نمی دانســتم. باید درباره بســیاری از 
موضوعاتــی مطالعه می کــردم که دانشــجویان دوره 

کارشناسی آن را از قبل می دانستند.
بنابراین در ســمینارهای غیررســمی دانشگاه شرکت 
می کردم. بیشــتر اوقات متوجه نمی شــدم سخنران 

درباره چه چیزی صحبت می کند؛ اما چند اظهارنظر 
او را متوجه می شدم. مرتب هم سؤال می پرسیدم. دکتر 
مک مولن هم مرا خیلی تشویق کرد؛ هرچند ای کاش 
بیشــتر از او می آموختم. هنگامی کــه فارغ التحصیل 
شدم، فهرست بلندباالیی از ایده های مختلف داشتم.
می توانید موضوع تحقیقات خود را به بیان 

ساده بگویید؟
بیشــتر معادالتی که روی آن ها کار می کنم با ساختار 
هندسی ســطح و تغییر شکل آن ها ســروکار دارد. من 
به خصوص به درک سطوح هذلولی عالقه دارم. گاهی 
اوقات خصوصیات ســطح هذلولی ثابتی را می توان با 
مطالعه فضــای ماژولی بهتر درک کــرد. این فضاهای 
ماژولــی خصوصیات هندســی خاص خــود را دارند. 
همچنین روابطی بــا نظریه های فیزیــک و توپولوژی 
دارند. به نظر بسیار جالب است که می توان معادله ای 

را از جهات مختلف بررسی کرد.
به نظر شما رضایت بخش ترین قسمت کار 

در علم ریاضی کدام است؟
لحظه کشــف؛ یعنی آن لحظه ای که بشکن می زنی و 
می گویی »آهان«! با هیجان کشف و لذت درک مطلبی 
جدید، احســاس می کنم بــاالی تپه ای ایســتاده ام و 
دوردســت های منظره ای وســیع دارد برایم روشــن و 
روشــن تر می شــود؛ اما بیشــتر اوقات حل معادالت 
ریاضی برایم مثل کوهنوردی مداوم و بی پایانی است. 

هرچه باال بروی، باز هم قله بعدی منتظر تو است.
توصیه شــما به افرادی کــه می خواهند از 

علم ریاضیات بیشتر بدانند چیست؟

این ســؤال ســختی اســت. من نمی گویم همــه باید 
ریاضی دان شوند؛ اما مطمئنم بسیاری از دانش آموزان 
واقعًا بــه ریاضی شانســی نمی دهند و تالشــی برای 
ارتباط برقرارکــردن بــا آن نمی کننــد. مــن در دوره 
دبیرستان چندســالی نمرات خوبی نداشتم؛ چون به 
نظرم جالب نبود. االن می دانم نگاه کردن به ریاضیات 
بدون اشتیاق، بی هدف است. زیبایی علم ریاضی فقط 

خود را به افراد صبور نشان می دهد.
می توانید وضعیــت تحصیل ریاضیات در 

ایران و آمریکا را مقایسه کنید؟
ســخت اســت که در این مورد نظر بدهم. چون تجربه 
من در آمریکا به دانشگاه ها محدود می شود و اطالعی 
درباره وضع دبیرســتان های اینجا نــدارم. همچنین 
اوضاع تحصیل در ایــران تفاوت بســیاری با تصورات 
مردم اینجا دارد. در ابتدای ورودم به هاروارد، تا مدت ها 
مجبــور بودم توضیح بدهم که در ایــران به خانم ها هم 
به ســادگی اجازه تحصیل داده می شــود. این درست 
اســت که تا دبیرســتان دختــران و پســران از هم جدا 
هستند؛ اما به این معنی نیست که در اردوهای علمی 
و المپیــادی و برنامه هــای مختلــف نمی توانند با هم 

شرکت کنند. 
تفاوت هــای فراوانی بین دو سیســتم تحصیلی وجود 
دارد. در ایــران رشــته اصلی را در دبیرســتان انتخاب 
می کننــد و آزمونی همگانی برای تمامی دانشــگاه ها 
برگزار می شــود؛ اما رویکرد ما در کالس ها بیشتر روی 
حل مسئله تمرکز داشــت و کمتر به موارد استفاده آن 

می پرداخت.

مصاحبه گاردین با مریم میرزاخانی

لذت لحظه کشف عمادالدین کریمیان

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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