
بسمه تعالی

و بشرالصابرین. الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون

ر ۲۴مریم میرزاخانی، ستاره درخشان سپهر علمی ایران و جهان، پس از مبارزه ای طولنی با بیماری سرطان، در   و۱۳۹۶ تی
وگواری همه ۴۰در  دوه، و س  سالگی خانواده، دوستان، جامعه ریاضی و این دار فانی را ترک کرد. بهت، حسرت، تاسف، ان

ما در فقدان این دوست عزیز و شخصیت بزرگ علمی در قالب کلمات نمی گنجد.

ت داد.  ام بخش را از دس یتی اله انی شخص امعه جه ی، ج زرگ ایران مند ب با خاموش شدن زودهنگام شمع وجود این دانش
انسان با اراده ای که در دوران دشوار جنگ تحمیلی تحصیلت خود را آغاز کرد، کاستی های فضای جوان علمی کشور را بببا
ای ر قله ه ال زدنی ب ی مث ر و تلش تعدادی بی نظی توار، اس وی، روحیه ای اس اوری ق ا ب تلش و کوشش پشت سرگذاشت و ب
رطان ا س ه ب ت ک علمی جهان ایستاد. شخصیت استواری که برخی از تاثیرگذارترین کارهای پژوهشی او در زمانی شکل گرف
مبارزه می کرد. انسانی که کنار فعالیت علمی در بالترین سطح ممکن، مسوولیت های سنگین زندگی به عنببوان یببک همسببر و

 یک مادر را نیز بر عهده گرفته بود، در عرصه های اجتماعی فعال بود و از ذوق و هنر و ادبیات و تاریخ و … بهره داشت.

 چشم به این جهان گشود، و هنگامی کبه سبال های آخبر دبیرسببتان را در۱۳۵۶ اردیبهشت سال ۱۳مریم میرزاخانی به تاریخ 
، مدال طلی المپیباد ریاضببی جهببانی را کسبب کبرد. او۱۳۷۴ و ۱۳۷۳مدرسه فرزانگان تهران می گذراند، یعنی در سال های 

اولین دانش آموز ایرانی بود که دو بار مدال طلی این مسابقات را دریافت کرد، اولیبن دخبتر ایرانبی ببود کبه ایبران را در ایبن
مسابقات نمایندگی کرد، اولین ایرانی بود که نمره کامل المپیاد جهانی ریاضی را کسب کرد و بسیاری از اولین هببای دیگببر. او

ریف گذرانبد، در دورانبی۱۳۷۸ تبا ۱۳۷۴دوران کارشناسی را در فاصله سال های  کده ریاضبی دانشبگاه صبنعتی ش  در دانش
طلیی که تعداد قابل توجهی از بهترین استعدادهای کشور در این دانشکده گرد هم آمده بودند و هم افزایی آنها چاره بسیاری

 با کسب رتبه اول مسابقات ریاضی دانشجویی کشور در اهواز ادامه یافت،۱۳۷۶از کمبودها شده بود. درخشش او در سال 
در سفری که تصادف دلخراش اتوبوس دانشجویان دانشگاه شریف منجر به از دست رفتن هفت نفر از دوستان و همسفران

 او شد.

ال ه در س تری او ک اله دک د. رس اروارد ش پس از اتمام دوره کارشناسی، مریم میرزاخانی برای دوره دکتری راهی دانشگاه ه
ه۱۳۸۲ انی را ب ای ریم ذلولوی رویه ه  تحت سرپرستی کرتیس مک  مالن (از برندگان جایزه فیلدز) به انجام رسید، هندسه ه

هندسه جبری شمارشی پیوند می دهد. دستاوردهای این رساله کبه در دهه هببای قبببل و بعببد از خببود کم نظیببر اسببت، علوه بر
ارائه رهیافت هایی جدید به برخی از مهم ترین دستاوردهای ریاضیات اواخر قرن بیستم، رویکردی جدیببد بببه مطببالعه فضای
م فضای العه حج ا مط ت. او ب گفت انگیز اس دی ش ایی و کارآم ث زیب ه از حی ود دارد ک انی را در خ ای ریم پرمایش رویه ه
پرمایش رویه های ریمانی مرزدار، نتایج متعددی را به دست آورد کببه از میبان آنهببا می تبوان ببه اثببباتی جدیببد از حببدس ویتببن

 (قضیه کونتسویچ) و اثبات قضیه اعداد اول برای ژئودزیک های بسته ساده روی رویه های هذلولوی اشاره کرد.

او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه هاروارد، فعالیت های علمی خود را در دانشگاه پرینستون به عنوان عضببو هیببات علمببی
ه ر هندس م او ب ای مه ت. پژوهش ه تانفورد پیوس گاه اس ی دانش ات علم ه هی تاد ب ادامه داد و پس از چند سال به عنوان اس



هذلولوی، نظریه تاشمولر، نظریه ارگودیک و هندسه همتافته در سال های بعد هم نتایج درخشان و تاثیرگذاری در ریاضیات
داشببت. قضببایای عمیببق و پرکبباربرد راتنببر در نظریببه ارگودیببک کببه بببه مطببالعه دسببته ای از شببارش ها روی فضبباهای همگببن
می پردازند، در پژوهش های مریم میرزاخانی و همکاران او به فضاهای ناهمگن توسعه داده می شود و به ریاضببیدان ها اجببازه
اهای همگبن قاببل اسبتفاده بودنبد را، در افبق بسبیار می دهد که ابزارهای قدرتمندی که تا چندی پیش تنها برای بررسی فض

 یکی از چهار برنده نشان فیلدز بود، نشانی که هببر چهارسببال یک بببار۲۰۱۴وسیع تری به کار گیرند. مریم میرزاخانی در سال 
به افرادی اهدا می گردد که پژوهش های آنها به تحولت مهمی در ریاضیات منجر شده اسببت. کمیتببه جببایزه فیلببدز در بیببانیه
خود به مناسبت این انتخاب، از پژوهش های او بر «دینامیک و هندسه رویه های ریمانی و فضای پرمایش آنها» تقببدیر کببرده

ان  اله و در می ن۵۶است. در تاریخ هشتاد س ردد، او اولی ی می گ یات تلق ایزه در ریاض ن ج ه مهم تری دز، ک ان فیل ده نش  برن
ریاضیدان زنی بود که به این افتخار نایل گردید، و البته اولین ایرانی که موفق شد در این جایگاه قرار گیرد. مریم میرزاخببانی،
ده ه او برن ت آورد. از جمل ه دس ود ب ی خ روغ علم ی پرف اه ول ر کوت ددی را در عم ی متع وایز علم علوه بر نشان فیلدز، ج

، برنببده جببایزه۲۰۰۴، دریافت کننده فلوشیپ بنیباد ریاضبیات کلببی در سبال ۲۰۰۳فلوشیپ جوان دانشگاه هاروارد در سال 
، برنببده جببایزه۲۰۱۰، سخنران مدعو کنگببره بین المللببی ریاضببیدانان در سببال ۲۰۰۹بلومنتال انجمن ریاضی آمریکا در سال 

، سخنران اصلی در کنگببره۲۰۱۴، برنده جایزه پژوهشی بنیاد ریاضی کلی در سال ۲۰۱۳ستر انجمن ریاضی آمریکا در سال 
، عضو انجمن فلسفی آمریکببا از۲۰۱۵، عضو وابسته فرهنگستان علوم فرانسه از سال ۲۰۱۴بین المللی ریاضیدانان در سال 

 بود.۲۰۱۷ و عضو فرهنگستان علم و هنر آمریکا از سال ۲۰۱۶، عضو فرهنگستان ملی علوم آمریکا از سال ۲۰۱۵سال 

مریببم میرزاخببانی متواضببعانه از قرارگرفتببن در معببرض تببوجه رسببانه ها پرهیببز داشببت و هرچنببد تبباثیرات علمببی و اجتمبباعی
دستاوردهای او به گونه ای بود که شاید بیش از هر دانشمند معاصر دیگری (در سطح جهان) در مرکز توجهات قرار گرفببت.
نجش رح و س رای ط بی ب ل مناس انه را محم اید رس ود، و ش حضور و تمرکزش را به جوامع علمی طراز بال محدود کرده ب
دستاوردهای علمی نمی دید. دوستان و همکاران نزدیکش هم که از مدت ها پیش از خبر ناگوار بیماری سببرطان مطلببع شببده
ه خببر از افت ک ه شببکه های اجتمباعی می تبوان دری ذری ب بودند، به تاسی از او از نشر این خبر پرهیز کردند. این روزها با گ
دست دادن او، و تعدد جهات تاثربرانگیز این داستان غم انگیز، نه تنها برای ما که ایرانی هسببتیم و او را افتخببار کشببور خببود
می دانیم، که برای جامعه ای به مراتب بزرگ تر در سطح جهان، خبری است سرشار از اندوه که قلب ها را متبباثر کببرده اسببت.

با چشم فروبستن مریم میرزاخانی از این دنیا، ایران یکی از شخصیت های تاریخی علم خود را از دست داد.

پژوهشگاه دانش های بنیادی، این ضایعه و فقدان بزرگ را تسلیت عرض می کند، پیش و بیببش از هرکببس دیگببری بببه پببدر و
مادر، همسر و دخترش و همه خانواده او که در درخشش این ستاره پرنور در آسمان ایران و جهان نقش مهمی ایفا کردنببد و
امروز قلب های همه ما از تصور سوز سینه شان فسرده و اندوهگین می شود. با سینه هایی مالمال از اندوه در این غم بببزرگ،
برای همه آنها آرزوی تسلی خاطر و بردباری داریم. همچنین، به جامعه ریاضی و علمببی کشببور از دسببت دادن ایببن دانشببمند

 بزرگ که درنگی کوتاه و تللوئی ماندگار داشت را تسلیت می گوییم.

 وز شمار خرد هزاران بیش   از شمار دو چشم یک تن کم 


