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زاوﯾﻪ دﯾﺪ

به یاد »مریم میرزاخاني« که آسوده رفت

»مریم میرزاخاني« ،نامی ماندگار در تاریخ ریاضیات جهان

از منحنیهای ریاضی تا ابدیت
ﻣﺴﻌﻮد آرﯾﻦﻧﮋاد
اﺳﺘﺎد رﯾﺎﺿﻰ داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﺎﺻﺮﻣﻘﺪﺳﻰ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب

»بازیگری« ،نقش و اجرای الجرمی در نمایش یکتای زندگی است؛ همان
نقش و اجرائی که بی هیچ نمایشنامه ازپیشنوشتهای ،هوشیار و ناهوشیار،
بــر صحنه میرود و تمام تصویر و هویت یک انســان در قاب تاریخ و فرصت
ُمقدر بودنش میشــود .زندگی »سرگذشــت« و »خاطــره« توالی نقشهای
بیانقطاع و تودرتوی این بازیگری یکتا و الجرم است ،سرگذشتهایی سرشار
از فرصتهــا و غفلتها ،آرامشها و پریشــانیها ،پیروزیها و شکســتها،
وصلتهــا و هجرانهــا و خاطرههایی سرشــار از بیمهــا و امیدها ،غمها و
شــادیها ،عشــقها و نفرتها ،دلبستگیها و شورها و شــوقها .در صحنه
بزرگ و بیکران این نمایش باشــکوه و بیهمتــا ،نقش و رفتار اغلب آدمها،
بســیار ســاده و معمولی است و راســت این اســت که این بازیگران بر این
طریــق و تقدیر ،هــم طبیعی و راحتاند و هم محق و شــاکر و تا حد زیادی
حتی مفتخر و ســربلند .با وجود این پنهان نیســت که از این دســته ،پس از
پایینآمــدن از صحنه ،بهرغم همه صمیمیت و صفا و صداقتشــان ،تقریبا
هیــچ یادگار و خاطره پایــداری در دفتر تاریخ برجــای نمیماند .تاریخ مملو
از سرگذشتها و سرنوشتهای فراموششــده است؛ اما همهچیز فراموش
نقش یادها و خاطرههای فراموشنشده
نشده است و نمیشود .تاریخ ،همان ِ
اســت و واژههای آن را برخی با روایت سرگذشــت خود مینویسند! کسانی
که نقش و فرصت بازیهای دگرگون و دگرگونســاز را پیدا میکنند ،کسانی
کــه در افقهای دیگری هم ســیر میکنند ،کســانی که بازیگــران منفعل و
تسلیم صحنهها نیستند ،بازیگرانی با اعتماد به نفس که سناریوهای مستقل
و انتخابگرانــه خویش را بازی میکنند ،بازیگرانی خودســاخته ،پیراســته و
وارسته که روایتگر مســتقل بخشی از »داستان بزرگ همهچیز« ،درچارچوب
نقش یک بازیســاز ،یک
آرزوها و آرمانهای خود هســتند ،بازیگرانی که در ِ
قهرمان و یک رهبر ایفای نقش میکنند .ســالم ،تکریم و احترام ،رسم تاریخ
بــه اقبال ورود این جماعــت به صحنههای بزرگ این نمایش اســت» .علم
و دانش« نام و نشــان همیشــه برخی از پردهها وصحنههای پُرشکوه تاریخ
اســت .پردههایی که باالرفتنش چون همه پردههای پُرشکوه ،در انتظار ورود
ســتارهها و بازیگران ویژه و تکخالش درنگ میکند ،پردههایی آکنده از شور
و هیجــان ظهور و حضــور قهرمانان ،رهبران ،بازیگران و بازیســازان بزرگ،
کســانی که رکود و روزمرگی زندگی و روزگار را به حاشیه میرانند و افقهای
دورتر و چشماندازهای تازهتری از آرزوها و رؤیاهای علمی بیمنتهای انسان
را ترســیم میکنند .در این شــرایط ،برای ما اهالی و متعلقان ریاضی در این
کنج معصــوم و متعالیاندیش علم و بهطور ویژهتری برای ما دانشــوران و
ریاضیپیشــگان ایرانی در عزلت این گوشــه اینجایی عالم ،چنانچه هست و
پنهان نیســت ،ظهور کســی چون »مریم میرزاخانــی« در قامت بیمثال یک
»ریاضیدان« بزرگ و جهانی که در این آب و خاک رســته و آزموده و پرورده
اســت ،یک فرصت بزرگ و بینظیر برای »چشــم گشــودن« به پهنای وسیع
فرصتهای بازیگری در اندازههای جهانی و تاریخی است .این نوشته نگاهی
از ســر انتخاب و آموختن به بازیگری کوتاه امــا تاریخی و ماندگار میرزاخانی
در این صحنه بزرگ اســت .مریم میرزاخانی در فرصت کوتاه و فشــردهای از
زندگی ،ویژگیهای ممتازی از شــخصیت یک نقشاولی ،یک بازیساز و یک
رهبر علمی را نشان داد و این گرانقدرترین آموختنی سرگذشت اوست .زندگی
علمی میرزاخانی نمونه و الگوی راهگشایی برای راهبردهای ریاضیپیشگی
امروز ماســت که باید مورد تأمل و کنکاش مکرر قرار گیرد و البته او هیچگاه
داعیهای جز همقطاری و همراهی و دوســتی با علم و ریاضیات ما نداشت و
با این درجه ،این هم از یادگارهای ارزنده یاد و خاطره گرامی او در نزد ماست.
درآمد
شاید برای ما اهالی علم و علمپیشگان در این گوشه دورافتاده و پرهیاهوی
جهــان امروز ،قــدری غافلگیرکننده و عجیب باشــد که بگوییــم و صادقانه
هم بگوییــم که »ما اهالی علم ،واقعا خیلی هم مهم نیســتیم«! مغالطه و
بدفهمی نشــود .منظور از این سخن آن اســت که برای تحقق هدف عالی و
راهبردی »توســعه و پیشــرفت اجتماعی تاریخی« ،شرطی به نام »توسعه و
پیشرفت علمی« و به تبع آن تَفضل مرتبت دانشمندان و دانشگران لزوما یک
شرط مقدم ،فوری ،حساس ،بهترین ،مهمترین یا حتی چیزی از نوع یک اقدام
محسوس همیشــه موفق و مؤثر برای توسعه و پیشــرفت کشور نیست! به
ســخن دیگر »توجه به علم و توسعه علمی« با هزار اما و اگر و ازجمله اما و
اگر در هدایتگریها و بازیگریهای موفق و مؤثر ،فقط یکی از تمام مسیرهای
ممکن در طریق »توســعه ملی« اســت کــه نهتنها راه یــا اصلیترین راه یا
مهمترین و فوریترین راه ،آنطور که گاهی گفته و شــنیده میشود یا انتظار
میرود و گاهی خود ما اهل علم و اندیشــه هــم گمانش را داریم و در واقع
دچار این توهم مغلوط خودبینانه میشویم که معبر و مجرای اصلی توسعه
کشــور همین ما حامالن و ذیمدخالن در وادی علم به معنی دانشگاهی و
رسمی آن هســتیم و اگر دولت و ملت توسعه میخواهند ،باید »هوای ما را
هم داشته باشــند!« .حال برعکس ،خوب است خیلی غَره نشویم که »همه

ایــن واقعیــت کــه دانشــمندان زن در جهان بســیار کمتر از
مرداناند ،بارها اندازهگیری و بهخوبی مستندســازی شــده است.
در ســال  ۱۳۹۳فقط چهار درصــد از فیزیکدانهای پر اســتناد
خانم بودهاند .در شــیمی و فیزیک و اقتصــاد مجموعا فقط یک
درصــد از برندگان جایزه نوبــل زن بودهاند .این در گام نخســت
روشــن میکند مریم میرزاخانی چه بانــوی بزرگی بوده که جایزه
فیلدز ،یعنی بزرگترین جایزه ممکن ،را در ریاضیات گرفته اســت.
ولی ریشــه این واقعیت چیســت؟ چرا امثال مریم میرزاخانی در
جهــان کمیاباند؟ چه میشــود کــه خانمها بــه قلههای علم
نمیرســند؟ فیلســوفان و روانشناســان و جامعهشناســان در
این مورد قلمها فرســودهاند و فهرســتی از عوامــل اجتماعی و
اقتصادی و فرهنگی از ایشــان در دســت است که هم ریشهها را
نشــان داده و هم راهحل ارائه کردهاند .بد هم نیســت و وضع در
سراســر جهان از این نظر ســرجمع رو به بهبود است .اما علم در
این حوزه حرفی اساســی دارد .مانند ســایر موارد اینجا هم علم
احتماال غافلگیرتان میکند.
بودن یک
قصه از آنجا آغاز میشــود که درمییابیم دوجنسی ِ
گونه قانون طبیعت نیست .گونههای تکجنسی بسیارند .از انواع
مارمولــک و کرم و مــار و ماهی گرفته تا موجودات تکســلولی،
بسیاری گونهها پیدا میکنید که تکجنسیاند و همه آنها مادهاند.
مثال یــک گونه مارمولک کوچک تکجنســی را در نظــر بگیرید.
اینطور نیســت که نصف مارمولکها ماده باشــند ،نصفشان نر.
همــه مارمولکهای گونــه مادهاند و تخم میگذارنــد و نوزادان
کپی ژنتیکی مادرشــان هســتند .جهشهای ژنتیکی تصادفی در
زادگان صفات جدید بهوجود میآورد و انتخاب طبیعی همچنان
دستاندرکار اســت و تکامل بهطور معمول پیش میرود و گونه

اســرار راهگشا و رازهای غایی رســیدن به آرمان کامیابی و سعادت و رفاه و
کمال و جالل و جمال شــکوفای جامعه را این ماییم که در نگین انگشــتری
تدبیــر و همت و دانایی و درایت و زحمــت و غیرت خود داریم« ،خیر ،چنین
نیست! نیز برحذر باشیم از اینکه تمام مساعی خالقیتها و اندیشهورزیهای
مورد نیاز و اهتمام کشــور را بیگدار خرج مســیرهای مبهم و تعریفنشــده
آرزوهای ناپیدا و دیررس علم و توســعه علمی نکنیم که این راه به ترکستان
است و دستکم به نخلستان نیست!
لُب سخن
صادقانه و صریح ،مغز این حرف و ســخن آن است که مدیریت هوشمند
جامعــه میتواند و حتی محق و موظف اســت که توفیــق و پیشرفتن در
مســیر توســعه عمومی کشــور را متکی و متوقف به پیشــبرد جدی و مؤثر
علم در جامعه نســازد! بسیاری از کشــورهای در حال توسعه و به نسبت و
مقتضای شــرایط خود ،کامیــاب و کامکار در جهان امــروز مانند هند ،چین،
کرهجنوبــی ،امارات متحده عربی ،قطر ،مالزی ،ســنگاپور و مانند آنها خیلی
زود و دوراندیشــانه دریافتند که رســیدن به »کاروان علم« بسیار سختتر و
دسترسناپذیرتر از رســیدن به کاروانهای دیگر بشری برای تدارک و ساختن
زندگــی عصری و آبرومند در دنیای امروز اســت؛ پس فرصت از کف ننهادند
و بــا تأکید )موضعی ،موقتــی و گاهی راهبردی( بر مدیریــت و بهرهبرداری
مناســب از مزیتهــای ملی دیگر ماننــد منابع زیرزمینی ،گردشــگری ،هنر،
صنایع دســتی ،تجارت ،نیــروی کار ،انبوهی جمعیت و مانند آنکه همیشــه
خریــداران خود را در جهان تجــارت و اقتصاد و سیاســت دارند ،به صحنه
همکاریهای وســیع بینالمللی برای انتقال ثروت ،فناوری و علوم کاربردی
)مانند شهرسازی ،انتقال فناوری ،حفظ و بهرهمندی توأمان از محیط زیست،
سرمایهگذاریهای مالی ،انسانی و مانند آن( پیوستند و از سازوکارهای مقدور
آن با کفایت و درایت بهره جستند و در ذیل پویشهای جهانی اقتصاد ،ثروت
و فرهنــگ ،در کمتر از چند دههای که ما معطل و گرفتار احوال متالطم خود
بودیم و هســتیم ،برای خود کالهی از نمد زندگی عصری ،نسلی و اینزمانی
دوختند و پوشــیدند و حتــی فخر فروختند! برخی از این کشــورها به ِصرف
تعامالت تجاری و گردشــگری ،در رسیدن به مواهب توسعه همت گماردند؛
مثل سنگاپور ،مالزی ،اسپانیا ،امارات متحده عربی و قطر و برخی تولید انبوه،
تنوع تولید ،خالقیت در انتقال و نیابت در بهکارگیری فناوری و مدیریت توزیع،
صادرات و ترویج مصرف جهانی را به سرزمین خود آوردند و خود را خانهدار
و بلکــه صاحبخانه کردنــد؛ مانند چین ،کره ،تایوان و حتــی ژاپن )که اگر به
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم بازگردیم ،خیزش و ظهور ژاپن مقارن
با تالش ناکام و بیسرانجام امیرکبیر به دنیای نوین به همین شیوه و از مدخل
گسترش تجارت بود(.
شرح حال نافرجام ما
شــوربختانه و تلخکامانه ،ما نه در عهد ناصری ،نه در عهد پهلوی و نه در
عصر کنونی توفیق چندانی در تدبیر و تحقق توسعه از مسیر و منزل این راههای
متنوع در دســترستر نداشتهایم و از قراری که معلوم است ،نخواهیم داشت.
الجرم آنکه برخــالف رأی و نظر ملحوظ در مقدمهای که گذشــت ،اگر راهی
برای برونرفت ما از چاله و چنبره پیچدرپیچ عقبماندگی و توسعهنیافتگی و
انواع خطاها و نادانیها باشــد ،شاید آن راه ،راهگشایی از »کورسوی« صعب و
ثقیل »توســعه و پیشرفت نسبی علمی« کشور باشد .این یعنی به نظر میرسد
فقط همین یک راه ســخت ،سنگالخ ،پردردســرتر و دیررستری که چندان در
سمتوســوی رغبت و طمع فرصتطلبان نیســت ،برایمان باقی مانده است.
بیپــرده باید گفت در تمام ایــن چند دهه ،ما تقریبا همه راههای شــدنیتر و
ســادهتر دیگر را فروگذارده و حتی شکســتهایم و تمام مدخلهایش را نهتنها
بر خود بســتهایم که اغلب کور کردهایم ،پلهای پشتســر را خراب کردهایم،
بر بن نشســته ،شــاخهها را از بیخ و بن بُریدهایم و حال به تقریب ،فقط این راه
ســختتر ،صعبتر و طوالنیتر برایمان باقی مانده است .حال اگر این مقدمه
الاقل تا حدی صحیح اســت ،هماکنون پرسش بیمناک آن است که در تالطم
بحرانهــای مواج و توفانی این عصر ،فوران و سرریزشــدن نیازهای نســلی و
جمعیتی ،بحران سیاســتهای جهانی ،بحرانهای زیستمحیطی و مانند آن،
آمال این »کورســو«ی بعید و مبهمی را که به دســت این نســل رسیده است،
چگونه و با چه احوال ،سیاســت و درایتی باید بپیماییم تا ماحصل آن گامی به
پیش باشد؟ اینها همه مدخل سخنی از یک بحث و گفتوگوی پرشاخوبرگ و
پرکرانه و پر از حرفها و آرای پوشیده و ناتمام است؛ اما اتمام آن در فرصت و
هدف این نوشــته نیست .با این وجود ،پیداست که هر موضعگیری موجهی در
مقابل این بحثها و پرسشها ،هم باید متکی باشد بر فهم علت ناکامی ما در
طیطریق چنان راههایی کــه خیلی از ملل جهان با توفیق و کامیابی پیمودند
و از آوردههــای کالن آن هدفها و آرمانهای علمی خــود را نیز به قدر توان
و ضرورت و آرزوهایشــان سروســامانی دادند و هم باید متکی باشد بر تدارک
گزارشــی از ارزیابی و تحلیل کارنامه چند نسل اخیر دانشوران ما در دانشگاهها
و دیگر مراکز و ســازمانهای تخصصی علمی .تهیــه چنین برنامه و راهبردی
بایــد به ابواب و بخشهای کثیری که متوجه و مخاطب این پرســش اســت،
تجزیه شــود و به دســت جامعه علمی تدوین پذیرد .تعلــق خاطر معنوی و
مسئولیتجویی جامعه علمی برای سنجش کارنامه تاریخی و اجتماعی خود،
میتواند پشتوانه تدارک چنین گزارش و برنامه راهگشایی باشد.

کامال موفق بوده و از شرایط محیطی و عوامل بیماریزا عبور کرده
و میلیونها سال دوام آورده است.
حیات روی زمین حدود چهار میلیارد ســال پیش با موجودات
تکسلولی شروع شده است .از آن به بعد فرایند تکامل حدود سه
میلیارد سال با موفقیت و بر پایه تولیدمثل غیرجنسی پیش رفته و
موجودات زنده پرســلولی را پدید آورده است .نسل جدید همواره
نســخه شبیهسازیشده از نسل قبل اســت و تمامی اعضای گونه
تولیدمثل میکنند و مهمترین اولویت گونهها انتقال ژنها به نسل
بعد است .فقط موجوداتی زنده میمانند که بتوانند مواد ژنتیکی
خــود حاوی اطالعات الزم برای تولیدمثل را به نســل بعد منتقل
کننــد .پس اینجا قانونی بنیادی بر فرایند تکامل حاکم اســت .هر
موجود زندهای بر اثر شرایط محیطی به سویی تکامل یافته که ژن
خودش را به نسل بعدی منتقل بکند؛ یعنی واحدهای بنیادی در
تکامل ژنهایی هســتند که تمام تالششان را میکنند تا به نسل
بعد منتقل شــوند .اگر ژنی به اندازه کافی خودخواه نباشد حذف
میشود و در نسلهای بعد دیده نخواهد شد.
تولیدمثلکنندگان دوجنســی سه میلیارد ســال بعد از شروع
حیــات پدیدار شــدهاند .در گونههای دوجنســی کموبیش نصف
ژنها از ماده و نصف دیگرشــان از نر به زادگان میرســند .گونه
به دو جنس تفکیک میشــود :آنهایی که تخمک تولید میکنند،
ماده و آنهایی که اســپرم تولید میکنند نر هســتند .اسپرمها چیز
زیادی ندارند جز نیمی از ژنها ،ولی تخمک حاوی تمام مواد الزم
برای تقســیم سلولی است و فقط نصف ژنها را کم دارد تا کامل
بشــود و شروع به تقسیم بکند و بشود نمونهای از والدینش .ولی
چرا طبیعت چنین راهــی در پیش میگیرد؟ درحالیکه همهچیز
در گونههای تکجنســی بهخوبی پیش میرود ،پس چرا جنسیت

توسعه علمی ،رهبری علمی
ِ
ممکن یک بازیگری خیالی برای »مریم میرزاخانی«
نقشهای

ﻃﺮح :ﻫﺎﻧﻰ اﻧﺼﺎرى

 یکسال از درگذشــت مریم میرزاخانی گذشت؛ ریاضیدانی که
بیشک در کنار کسانی چون امی نوتر و سونیا کوالوسکی از برترین
نامهای تاریخ ریاضی خواهد بود .مریم میرزاخانی برای من همواره
یادآور تفکری باشــکوه اســت :تفکر زندگی در میــان برهانهای
ریاضی و یادآور شکوه بیپایان آن با قدرت جاودانگیاش.
مریــم میرزاخانــی یکی از بزرگتریــن نوابغی بــود که من در
طول زندگیم با او دیدار داشــتم؛ کســی که بهخوبی میتوانست تا
عمق یک مســئله ریاضــی فرو برود ،منحنیها را ببیند و ســاختار
ریاضیگونه جهان را در دســتانش بگیرد ،بچرخاند و بنیادیترین
مفاهیــم را در مورد آن بیان کند .فیلســوفان ریاضی همواره بیان
کردهاند که قوانین ریاضی امری ثابت و یکســان در سراسر کیهان
و کائنات بهشمار میآیند .در واقع اگر بخواهیم زبانی مشترک بین
تمام ســاکنان احتمالی کیهان پیدا کنیم همانا زبان ریاضی خواهد
بود .اعداد در سرتاســر کیهان به یک چیز اشارت دارند و منحنیها
در تمام کهکشــانها به یک شــکل خواهند بود .به قول فیزیکدان
برنده جایزه نوبل ،اســتیون واینبرگ ،ریاضی به شــکل بسیار قابل
توجه و عجیبی قبل از فیزیک ،ساختارهای کیهان و قوانین حاکم بر
آن را پیشبینی میکند .همین است که حتی انتزاعیترین مفاهیم
ریاضــی نیز زمانی کاربــرد فیزیکی پیدا می کنند .بــه غیر از اینکه
ریاضی به این شــکل عجیب بر مکان غلبه میکند و قوانین آن در
همه جای کیهان امری ثابت اســت ،با همین قدرت و شگفتی نیز
بــر زمان غلبه دارد .مفاهیم ریاضــی و قوانین و اصول آن در تمام
زمانها نیز صادق هستند .از این رو شاید اگر روزی بتوانیم در زمان
ســفر کنیم و از اینجا به آینده برویم باز زبان مشــترک ما با آیندگان
خودمان نیز همین زبان ریاضی خواهد بود .به نظر میرسد ریاضی
ورای زمان و مکان ایســتاده است و از این رو نوعی مفهوم ابدیت
و جاودانگی را در خود مســتتر دارد .ریاضی برای همیشــه وجود
دارد .چنین چیزی در مورد هیچ یک از معرفتهای بشــری صدق
نمیکند .شــاید بدین دلیل اســت که یکــی از مهمترین فرقههای
ســری بشر یعنی انجمن اخوت فیثاغورثیان بر مبنای ریاضی شکل
گرفته بود .در این فرقه ســری ،اعداد همــه چیز جهان بودند و بر
همین اســاس ریاضیات پایهای برای رازهای عرفانی شد؛ رازهایي
که باید ســری باقی میماند و زمانی که یکی از شــاگردان او یکی
از ایــن رازها یعنی راز دوازدهضلعی را فــاش کرد به جزای چنین
گناه بزرگی کشــته و در فاضالب عمومی غرق شــد .و باز شاید به
دلیل همین ویژگی ریاضی باشــد که یکی از بزرگترین فیلســوفان
بشــری یعنی بندیکت اســپینوزا مهمترین کتاب خود یعنی رساله
اخالق را بر اساس الگوی طرحشده توسط اقلیدس در کتاب اصول
خود تدوین میکند و فیلســوف بزرگ دیگر یعنی کانت ،هندســه
اقلیدســی را چنان امری ثابت و ازلی میپندارد که ساختار ذهن و
خرد را بر مبنای هندســه اقلیدسی و فیزیک نیوتنی شرح میدهد.
اما نکته بسیار جالب اینجاســت که ریاضی خود با سرعت ،چنین
مفاهیمــی را دگرگون میکند و ارتقا میبخشــد .تفکرات عرفانی
فیثاغورث زمانی فروریخت که مشــخص شد دنیای ریاضی بسیار
وســیعتر از یافتههای او بوده و کشف هندســه نااقلیدسی توسط
گاوس و بولیایی و لوباچفســکی عمال ساختار ذهن کانتی را از هم
فروگسســت .و ریمان نشــان داد که مفهوم فضا در ریاضی بسیار
شگفتانگیزتر از چیزیست که بشر تاکنون تصور میکرده است .در
واقع ریاضی همواره نشان داده که بسیار فراتر از تصورات فالسفه
پیش میرود و این پیشــروی محصول ذهن خــالق ریاضیدانانی
بوده و هســت که در اکثر مواقع درکی فلســفی نداشــتند و فقط
در میــان انبوه اعداد و منحنیها زندگــی میکردند و تفکر و تامل
میکردنــد .باید گفــت این گونــه زندگی ذهنی یــک ریاضیدان
بســیار غبطهبرانگیز اســت .او میتواند در میان جهان بهســرعت
رشــدیابندهای زندگی کند که با ابدیت عجین اســت .ریاضیدانان
نهتنها میتوانند ساختارهای اصلی جهان را ببینند بلکه میتوانند
خود را با جهانی همراه ســازند که به شکل عجیبی فراتر از زمان و
مکان قرار گرفته است.
زمانی که مریم میرزاخانی جایزه فیلدز را برد همه اینها از ذهن
من گذشت .به خود میبالیدم که زمانی او را از نزدیک دیده بودم.
با افتخار برای همه تعریف میکردم که او از همان دوران دبیرستان
چه قدرت واالیی در تفکر ریاضی داشــت و اینکه او مسئلهای که
من با کلی کلنجاررفتن و سیاهکردن کاغذهای متعدد فقط توانسته
بودم در چند حالت خاص اثبات کنم ،در نصف صفحه اثبات کرده
بود .و همه اینها بهشدت تحسین من را در برابر این ذهن درخشان
برمیانگیخت .بیشــک من و بســیاری دیگر منتظر موفقیتهای
بیشتر و بیشــتر او بودیم .اما ناگهان روزی روزگاری وقتی از ویزیت
بیماران برمیگشــتم ناگهان با خبر فوت او روبهرو شدم .بهسختی
تعادل خــود را حفظ کردم و چیزی نمانده بود که ســرم به دیوار
بخورد .مریم میرزاخانی مرده بود .او چند سالی بود که به سرطان
سینه مبتال بود و حاال سرطان ،زندگی او را در دستانش گرفته بود.
یعنــی میرزاخانی مرد؟ واقعا پذیــرش آن ناممکن مینمود .حاال
ابدیت شــکلی دیگر را به من متذکر میشــد .بهعنوان یک پزشک
شاهد مرگ بیماران بســیاری بودهام .همواره مرگ برای من بسیار
عجیــب و مرمــوز مینماید .مــرگ میآید و همه چیــز را با خود
میبــرد .همواره شــاهد بیمارانی بودم که در یــک لحظه طومار
زندگیشــان بسته میشود و با وجود تمام تالشها باز مانیتور خط
صاف ایست را نشان میدهد .بارها کنار مرگ نشستهام .به آن نگاه
کردهام و به آن اندیشــیدهام :چه اتفاقــی میافتد؟ او کجا رفت؟
او کــه تا همین چندی پیش با من ســخن میگفــت؟ و حاال باز با
یکی دیگر از همین مرگهای مرموز روبهرو شــده بودم .مرگ یک
ریاضیدان .مرگ کســی که با منحنیها و اعداد خود بسیار پیشتر
از اینهــا در فضای ابدیت پرواز میکــرد .از این رو در ذهنم بلوایی
بلند شد که مگر میشود مرگ جلوی ابدیت را بگیرد .جریان ازلی
ابدیت در ورای مرگ جاریســت .انبوه مثلثها و دایرهها و اعداد و
مربعها در جهانی افالطونی در ورای نیســتی و هستی ما در حال
حرکــت بوده و در این ســیالن خود ریاضیدان جــوان ما را نیز با
خود میبرند .انــگار ریاضیدان جوان خود نیز در منحنیهایی که
کشــف کرد حل شد و به ساختار جهان بدل شد .همانند قهرمانان
اساطیریاي که در راه پر مخاطره خود بهسوی آسمانها رفته و به
ستارهای درخشان بدل میشوند.
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رهبری علمی
اصل وجود »رهبری« یک امر ضروری و ناگزیر برای پیشرفتن ،اســتمرار
و صبوری در هر مســیر ،مقصد و مقصود جمعی و حتی فردیست .واقعیت
این اســت که جامعه علمی امروز کشــور با وجود همه توفیقها ،داشتهها،
دســتاوردها ،نقشــهها و تدبیرهــای آیندهاندیشــانهاش -کــه نیازمند نقد و
بررسی درونی اســت -درعینحال از فقدان ،قلت یا انزوای وجود »رهبران و
سرمشــقهای علمی« در میان خود در رنج ،خســران و زیان بوده و از آزمون
و خطاهــای مکرر و متفرقاش در آوار شــتاب زمــان و رقابتهای بیوقفه
جهانی ،آســیبهای فراوانی دیده است و میبیند .ســخن کاملتر آن است
که تقریبا همه جامعه علمی ما در اغلب رشــتههای علمی و دانشگاهی ،در
میان خود رهبران و کرســیداران برجسته چندانی که مورد اجماع و احترام
قوم خود باشــند و محور سرمشــقها ،رهنمودها و پشــتیبانیهای فکری و
تجربی فعالیتهایشــان قرار گیرند ،ندارند .فقدان توالی منظم و آرام تجربه

نسلی و نبود اندیشــه و اعتقاد به »تکوین تدریجی و آزموده« بسط و توسعه
علم و علمورزی به عالوه شــتابهای آســیبزا در توسعه و گسترش مراکز
ظاهرالصالح علمی ،خســارت انزوا و مهاجرت نخبــگان علمی و در نهایت
تفوق سیاســت و ایدئولوژی بر علم در همه جای این جامعه ،همه از عوامل
مؤثــر در فقدان فرصت و نیاز به حضور »پیشــاهنگان علمی و اندیشــهای«
در گســتره تاریخی جامعه علمی امروز کشور است .مجموعه شرایط اکنون
جامعــه علمی گواه اســت بــر اینکه تقریبا همــه اعضای ایــن خانواده به
حال خود رها هســتند و هرکســی ســاز و آواز خود را مینوازد و راه و منش
خودمختار ،بیآزمون ،بیپرســش و بیبازخواست خود را طی میکند .همه
اینها یعنی نبود رهبری و راهبردهای ملی و جهانیاندیش متقن و روشنی در
برنامه عمل فردی و جمعی دانشوران ما .به سخن دیگر ،آحاد تقریبا متفرق
این جامعه هریک راه و منش خود را حســب منافع محدود فردی و محفلی
اطراف خویش ،صرفــا از خالل تبعیت از ابالغیهها و آییننامههای نهچندان

پخته و آزموده وزارتی و ســازمانی دانشــگاه متبوع خود دنبال میکنند و نه
از برای اقتضاهای خردگرای توســعه علم در بستری از تجربه ملی ،تاریخی
و جهانی و نه متکی به تعهدی برای کارآمدیها و ســودمندیهای روشــن
توافقشده و پذیرفتهشده جمعی .حال آیا این روال و روند ،چارهساز تحوالت
هدفگــرا و دگردیســیهای عظیم مورد نیــاز در ارتقا و بهبــود کارکردها و
کارآمدیهای ارکان متنوع کشــور بهعنوان مصرفکننده دستاوردهای علمی
کشور است؟!
سازوکار اغلب صوری و اداری ظهور و رشد آدمهای علمی و مجموعهها
و ســازمانهای علمی ،به قیاس ســنجشهای کلیشــهای ،صوری یا آماری
و نــه محتوایی و کارکردی از آن نوعی که مســتند بــه قضاوت جامعه ملی
و جهانی باشــد ،در حاشــیه خیلی از دیگــر واقعیتهای متعارفشــدهای
همچون »تمرکزگرایی«» ،آســیبها و ضعفهای اخالقی«» ،سیاستزدگی«
و »عوامگرایی« که راه خود را از تســلط و تراکمی که در بیرون دانشگاه دارند

آﯾﺎ »ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﻰ« ﺗﮑﺮارﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ؟
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺷﺮﻗﯽ

*

چهار ســال پیش ،هنگامی که غرق در شوروشعف و
مباهات به نخستین بانوی مدالآور »فیلدز« از کشورمان
بودیم ،شــادمانی و امید خودم را در یادداشتی با عنوان
»مــدال فیلــدز و همگانیکردن ریاضیــات در ایران« در
روزنامه »شرق« ،انعکاس دادم و در آنجا نوشتم ...» :این
نتیجه گرانقدر ،دو پیام برای مسئوالن آموزش و تعلیم و
تربیت کشــور دارد :نخست آنکه جایگاه دختران و زنان
را در اعتالی علمی کشورمان به رسمیت بشناسند و حق
مسلم آنان را در احراز کرسیهای مختلف در این عرصه
انکار نکرده و به آنان واگــذار کنند و دیگر آنکه با کمک
بــه ترویج دانــش ریاضی در کشــورمان بهخصوص در
میان دختران دانشآموز ،گامی اساسی در راستای ترویج
دانش ریاضی و همگانیکردن آن بردارند« .یکسالونیم

وجود دارد؟ نرها تولیدمثــل نمیکنند و اغلب در پرورش زادگان
ســهیم نمیشــوند .آیا نرها واقعــا الزماند؟ با توجــه به کارایی
تولیدمثل غیرجنســی ،چرا مادهها باید فراینــد پیچیده تولیدمثل
جنســی را تحمل کرده و فقط  ۵۰درصد از ژن خودشان را منتقل
بکنند؟ این یکی از مهمترین سؤاالت زیستشناسی از دیرباز است.
تولیدمثل دوجنســی مزیتی دارد که در گونههای تکجنســی
نیســت .چون مواد ژنتیکی والدین با هم ترکیب میشوند هر یک
از زادگان ســاختار ژنتیکی منحصربهفردی دارند که قلعهای یکتا
در مقابــل حمله عوامــل مهاجم مثل ویروسهــا و باکتریها و
انگلها اســت .در تکجنســیها اگر عاملی به گونه حمله بکند
میتواند گونه را منقرض کند؛ چرا که ســاختار ژنتیکی همه تقریبا
یکسان اســت .ولی در تولیدمثلکنندگان جنسی هریک از زادگان
مــواد ژنتیکی منحصربهفردی دارند و ســد جداگانــهای در برابر
عوامل بیماریزا هســتند .این بهترین دفاع در برابر تکامل ســریع
دشمنان است .در دنیایی پر از انگل و ویروس و باکتری و شکارچی
و گونههــای رقیب که همگــی در حال تکاملانــد ،اگر یک گونه
لحظهای از تکامل باز ایســتد ،در مقابل ایــن همه خطر و تهدید
محکوم به فناست .تنوع ژنتیکی زادگان و سایر مزیتهای تکاملی
موجب شده گونههای دوجنسی پدید آیند و تا گونه ما ادامه بیابند
و االن بعضی از ما مرد باشیم برخی زن.
ولی این نوع تقســیم وظیفه تبعاتی داشــته و وظایف تکاملی
دو جنس را جدا کرده اســت .اســپرم کوچک اســت و میتواند
بــه تعداد زیاد تولید بشــود ،اما تخمک بزرگ اســت و ماده فقط
میتواند تعداد محــدودی تولید بکند .اگر مادهای به تعدادی که
نر اســپرم تولید میکند ،تخمک بســازد ممکن است وزن آنها از
وزن خودش بیشــتر بشــود .تخمک کمتر به معنی احتمال کمتر

پیــش از آن هــم در ضمیمه علمی »شــرق« در پنجم
بهمن  ۱۳۹۱و به مناسبت کســب جایزه انجمن ریاضی
آمریکا توسط مریم ،در یادداشــتی با عنوان »ققنوسها
نمیمیرند« ،بعد از آنکه او را میراثدار بزرگانی از نســل
پیشــین خودش مانند هشــترودی ،مصاحب ،شهریاری،
بیرشــک و ...دانســته و آنان را ققنوسهایی نامیدم که
بــا فداکردن خودشــان راه را برای امثــال میرزاخانیها
گشــودند ،نوشــتم» :مریم میرزاخانی یک استثنا نیست
و من تصور میکنم دهها و صدها جوان ایرانی هســتند
کــه میتوانند همین مســیر را طی کننــد و در ریاضیات
و ســایر علوم پایه بــه عالیترین مدارج برســند .الزمه
این کار فراهمآوردن بســتر مناسب توسط مسئوالن امر
اســت .باید از مطرحشــدن نام این جوانان استقبال کرد
و نبایــد از مهاجرت آنان بهعنوان فرار مغزها وحشــت
کــرد .آنان هرکجا که باشــند ،ســرمایههای ملت ایران
محســوب میشوند ،به شــرطی که به این موضوع باور
داشــته باشــیم« ،اما آن روز باور نداشتم که کمتر از پنج
ســال بعد ،مریم عزیز خود ققنوسوار پر میکشــد و ما

را چشــمانتظار مریمهای دیگر میگذارد ،اما آیا میتوان
امیدوار بود که مریمهای دیگری در این فضای آموزشی
بالنده شــوند و به عبــارت دیگر »آیا مریــم میرزاخانی
تکرارشــدنی اســت؟« با نگاهی به گذشــته درمییابیم
کــه مریم میرزاخانــی محصول فضای پرشــوروحرارت
ســالهای طالیی المپیادهای علمی ایــران در دهه ۷۰
شمســی بود که به همت چهرههای مختلف سیاســی
و فرهنگی و آموزشــی کشــورمان که به دالیل مختلف
نســبت به این امر اهتمام ورزیدند و از شرکت جوانان در
این رقابت جهانی حمایت ویژه کردند ،ایجاد شــده بود.
در آن ســالهای )به زعم من( خوب ،روزی نبود که خبر
کسب مدالهای زرین و ســیمین توسط یکی از تیمهای
المپیاد علمی کشورمان سرلوحه اخبار نباشد .گفتوگو
با مــدالآوران و استادانشــان و حتی خانوادههایشــان
در رســانههای گوناگون به چشــم میخــورد و جامعه
دانشآموزی کشورمان با شوقوذوق زایدالوصفی خود
را برای شــرکت در این رقابتها آمــاده میکردند .مریم
میرزاخانی در همان ســالها چهره و اسوه همنسالنش

شد و با کســب دو مدال طالی پیاپی در دو سال متوالی
از همــان ســالها درخشــش را آغاز کــرد .چهرههای
دیگری مانند رؤیا بهشــتی ،ایمــان افتخاری ،امید امینی
و ...نیــز محصول همان فضــا بودند ،اما در ســالهای
اخیر بر جامعه علمی و ریاضی کشــورمان چه گذشت؟
در طــی دو دهه فضــای »نکته و تســت« بهجای تفکر
خالق نشست و خود را به ما تحمیل کرد .استعدادهای
درخشــان ما بهجای تفکر منطقی و رقابت سالم علمی،
سعی خود را معطوف به انباشتن ذهن از مشتی نکته و
کلید و ...کردند .رشــته ریاضی در مدارس و دانشگاهها
بهشــدت تضعیف و لذت حل مســئله از ذائقه جوانان
پاک شد .البته در چنین فضایی الاقل من چندان امیدوار
به تکرار مریمها نیســتم ،ولی نســبت به تغییر این فضا
ناامید نیســتم و امیدوارم وعدههای مسئوالن که خود از
استیالی مافیای نکته و تســت و کنکور به تنگ آمدهاند
تحقق یابد تا شاهد تکرار روزافزون مریمها باشیم.
* دبیر ریاضی و عضو شورای سردبیری
مجله ریاضی برهان متوسطه ۱

ﭼﺮا »ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﻰ«ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﮐﻤﯿﺎباﻧﺪ؟
علم و نظریههاي علمي در این زمینه چه ميگویند
ﺳﺎرا اﯾﺰدﯾﺎر* .ﻋﻠﯽ ﻫﺎدﯾﺎن**
برای انتقال ژنهاســت .بنابراین وظیفه تکاملی ماده این اســت
کــه تخمکهایش را با بهترین اســپرم موجود بــارور بکند؛ یعنی
مادههایــی که ژنهایشــان چنین رفتاری در آنهــا ایجاد بکنند آن
ژنهــا را به نســل بعد منتقل میکنند و مادههای نســل بعد هم
همین خصوصیت را خواهند داشت .وظیفه تکاملی نرها هم این
است که بیشترین تخمک ممکن را بارور بکنند .با فرایند جهش و
انتخاب طبیعی در طی نســلها مادهها و نرهایی میمانند که هر
یک در کار خود متخصصاند .بقیه حذف میشوند .پس تولیدمثل
جنسی تا اینجا مستلزم سختگیری و دقت نظر مادهها در انتخاب
جفت و دســتودلبازی نرها در جفتگیری اســت .بدین ترتیب
گونههای دوجنســی شــکل میگیرند که در آنها تولیدمثل توسط
یک عضو تنها میســر نیســت و حاصل رابطهای بین یک نر و یک
ماده است و اینجا سرآغاز رابطه پیچیده بین دوجنس مختلف در
گونههای دوجنسی است.
انتخاب طبیعی حاال به شــکل انتخاب جنسی ظهور میکند؛
یعنــی صفاتی انتخاب میشــوند که نــه به بقای جانــدار بلکه
به بیشــترین نرخ تولیدمثل منجر بشــوند .نرهــا رقابت میکنند
کــه در وهلــه اول بهترین ماده موجود و در وهله دوم بیشــترین

تعداد مــاده را بارور کننــد .برخالف ظاهر ،رقابــت و جنگ نرها
نیســت که گونه را به پیــش میراند بلکه موتــور محرک تکامل
انتخاب مادههاســت .اگر مادهها به صفتی در نرها تمایل نشــان
بدهند که عالمتی مشــخص از ژنهای ســالم و قوی آنهاســت،
آن ویژگــی در گونه گســترش مییابد و تقویت میشــود و حتی
ممکن اســت بهصورتــی اغراقآمیز درآید .دم بلنــد طاووس نر،
شــاخهای بزرگ گوزن و لکههــای رنگارنگ حشــرات به همین
ترتیب تکامــل یافتهاند .آنهــا از طرف مادههــا بهعنوان عالمت
ســالمتی و قدرت تولیدمثل و ژن بهتر تلقی شدهاند و بنابراین در
طول نســلها ،ژنهــای جهشیافتهای که این صفــات را تقویت
کردهاند ،در جمعیت گســترش یافته و به نســلهای بعد منتقل
شــدهاند .بعضی دانشــمندان میگویند همین پدیده یعنی توجه
مادهها به قابلیتهای ذهنی مانند حافظه و قدرت حل مســئله،
باعث شــده مغز ما بیش از آنچه برای بقای ما الزم اســت ،بزرگ
بشود و به جایی برســد که ما را به ماه ببرد .همه اینها پیامدهای
منطقی روشهای مختلف تولیدمثل اســت در نرهایی که اسپرم
کوچک و بیشــمار تولید میکنند و در مادههایی که تخمک بزرگ
و کمشمار دارند.

به درون مرزهای دانشــگاه هم میگشایند و گشــودهاند ،موجب شده است
که فضای »رشــد طبیعی و تکوینی و فرهیخته امور علمی« بســیار سخت و
شــکننده ،محدود و کمدوام ،بیقوام و بیمناسبت و طاقتسوز و بیپشتیبان
باشــد .در این شرایط ،نه ســازمانها ،نه مدیران و نه دانشگاهیان ما هیچیک
حوصلــه تدریج تاریخی و تکاملی برپاداشــتن ســاختارها و هویتیابیهای
علمی را به شــیوههایی که پرقوام و استوار باشــند ،ندارند .این یعنی درست
به قیاس و تشــابه عرصه عمومی ،در نظام علمی هــم تمایل زیادی در کار
اســت که راههای طوالنی پیچیده ظریف پراجزا پراســرار پروسواس ،خیلی
ســریع و تعجیلی و میانبُر با اِعمال انواع و اقســام نیرنگها طی شوند و به
کرســی و منزل و دســتاورد قابل عرضه و فروش و تبلیغی برســند و در این
میان طبیعتا مالحظــه اصالت ،کیفیت ،جوهره و عیــار ،دغدغههای چندان
مورد اعتنایی نیستند.
سابق بر این ،دانشگاههای تازهتأسیس ،مناسبات متعارف مورد نیاز خود را
تا مدتها و بهتدریج زیر نظر یک دانشگاه پرسابقه و پرتجربه بهعنوان دانشگاه
مادر میساختند ،اما اکنون در زمانهای هستیم که یکروزه مؤسسات و مراکز
و دانشگاههای ریزودرشتی حتی به شکل خوشهای و زنجیرهای در یک فرایند
پرســشبرانگیز ،همچون شگرد شــعبدهای از پس پرده برون میافتند و به
چشم برهمنهادنی از انواع و اقسام حمایتهای فرهنگی ،معنوی ،قانونی و
فراقانونی برخوردار میشوند و تقریبا در همه مراتب دانشگاهی و شاخههای
علوم بشــری دانشــجو میپذیرند و گواهی و مدرک علمی صادر میکنند و
به اســتناد رتبههای خودســاختهای خود را صاحب کرسی و نظر و موضع
علمــی در جهان هســتی میپندارند و ســنتها و رویههایــی را که مبلغ و
مدافــع اصول و ارزشهای علمی ملی ،تاریخی ،تدریجی و تکوینی هســتند،
به استهزا میگیرند!
ســابق بر این ،ارشدیت علمی و کرســیداری در دانشگاهها مرتبهای بود
که بهســختی یک عمــر زحمت ،کفایت ،معنیآفرینــی ،صبوری ،ریاضت،
اقتــدا ،جلب اعتماد تدریجی و خیلی ســخت و جانکاه به دســت میآمد؛
چیــزی از جنس یــک منزلت عالیرتبــه آزموده و عمیق علمــی اجتماعی
توأمان .ازاینرو اســتادان ،همیشــه خداوندان واقعی و بیچونوچرای نظام
دانشگاهی محسوب میشدند و در همهجا مورد عزت و احترام بسیار بودند.
امروزه جوانان از گرد راه رســیده بســیاری ،بیتجربه و ناپختــه و بیاعتنا و
بیشــناخت از مصالح عالیه ملی و بیآرمان و بینیاز به اظهارنظر و قضاوت
جامعه علمی ،حتی در حد محلی و موضعی ،به صرف تســلیم آمار مدارک
ظاهرالصالحی به مراکز دفتری دانشــگاهی ،رتبهدار و کرسیدار فالن عنوان
و رشــته و تخصص علمی میشوند و ســنت تاریخی تدریج و تکوین مراتب
بلوغ و ارشدیت و کرســیداری و تجربهاندوزی را در پشت شبهاحکام اداری
عناوینی همچون دانشــیاری و اســتادی و یکدرصدی و صاحب ایندکس و
مانند آن ،ســهل و دمدستی و کلیشهای و روزمره و ساده و عوامانه میکنند.
ماحصل آنکه ای کاش هریک ،الاقل به اندازه خود ،ثقل علمی و وزن حقیقی
و معنایی قابل اتکا و اعتمادی برای دانشگاه به همراه میآوردند که معموال
چنین نیست و جز انبانی از مقالههای کارسازیشدهای که در گنجهای نهاده
میشــوند و فقط سیاهه شمارههایشــان موجبات مباهات و فخر این و آن و
دســتگاه تبلیغاتی دانشــگاه و حتی وزارت متبوع را فراهم میکنند ،کارکرد
مؤثر و پیدای دیگری در وجود و حضور و ظهور ندارند و نمیجویند.
ســابق بر این ،تجربه و ارشــدیت و اخالق و ادب و آداب ،در مناســبات و
زندگــی علمی ،وزنی و قدری و قیمتی داشــت و در توالی نســلها ،حرمت
تقــدم و شــأن و رتبه ســنی و تجربی و عمومی هرکســی رعایت میشــد،
پرآســیب
اما امــروزه تقریبا همه این مفاهیم در یک بلبشــوی عرفیشــده
ِ
پرآذرم پرتنش فــرو رفتهاند و در خیلی از مراکز علمی ما ســازوکارهایی در
جریاننــد که هر از راهرســیدهای بیپروای هر مالحظهای خود را همشــأن و
همرتبــه پیران و چراغبهدســتان دیر میداند و بر هــر موقعیت و تصمیم و
رفتاری مســتحق .در چنین شــرایطی فضای خیلی از بخشهای علمی ما با
درشــتیها ،اختالفها و منیتهای نابالغی آشفته و پریشانند و سازوکارهای
متعارف مدیریتی و دانشــگاهی هم ســنت و رویهای برای جلوگیری از بروز
یا سامانبخشــی آنها ندارند چراکه در یک »تازه به دورانرســیدگی بیپایان
و زاینــده« ،اصل موضــوع و کارکرد نهاد ارشــدیت و سرمشــق و رهبری را
به رسمیت نمیشناسند.
یکــی از بلیههای امروز نظام دانشــگاهی اســتیالی اجرائــی و مدیریتی
دیدگاههایی است که نقادی ،اجتهاد ،بالندگی ،متفاوتبودن و استقالل عمل
و اندیشــه را در معبد و پرستشگاه کلیشهها و فرمالیسمها ذبح میکنند و در
بحــران نگرانی و تقالی بقا ،محافظهکاریهــا و مظلومیتهای ناخودآگاه و
الجرمی را بر همه تحمیل میکنند؛ دیدگاههایی که همه ارزشها و اصالتها
را بــه داوریهای رســمی ،اداری ،بخشنامهای ،تکلیفی و فرمالیســتی فرو
میکاهنــد و هیــچ وجهی از اســتقالل و اجتهاد فردی و ســازمانی در نهاد
اندیشگی دانشگاه را برنمیتابند و با رفتارهای مستمر ایذایی و سلبی ،فرصت
بروز و رشد اصالتها و هویتها را سلب و حتی مصلوب میکنند.
شــوربختانه اینها َرویهها و ســنتهای تقریبا غالبی در همه مراکز علمی
کشور هســتند و ماحصلش آنکه زندگی علمی و دانشگاهی در این جامعه،
پر از نشــانههای تفرق و بیصدایی و بیهدفی و بیســرانجامی و از آن بدتر

اما هدف فقط داشــتن فرزند نیســت بلکه زادگان باید آنقدر
زنده بمانند که بتواننــد تولیدمثل بکنند .گاهی این امر به توجه و
مراقبتهایی نیاز دارد که به اندازه خصوصیات جســمی مهماند.
برای بعضــی گونهها احتمال بقای فرزندان بــاال میرود اگر یک
مــاده جفتــی را انتخــاب کند که پیــش او بماند ،بهجــای آنکه
ژنهای بهتری داشته باشــد .چند صد میلیون سال فرایند تکامل
در گونههای دوجنســی به جایی میرسد که در بعضی جانداران
نیــاز زادگان به مراقبتهــای والدینی آنچنــان افزایش مییابد
کــه از عهده تنها یکی از والدین خارج اســت .ایــن گونهها یا باید
حذف شــوند یا تکهمسر بشوند .یعنی نر و ماده هر دو از زادگان
مراقبت بکنند .این یک راهحل اجتماعی برای یک مســئله زیستی
اســت .اگر در زمان مناســب جهشهای الزم برای برخورداری از
چنیــن صفاتی روی بدهد ،گونه جان ســالم بــه در میبرد وگرنه
حذف میشــود .برای طبیعت حذف گونهها اصال مهم نیســت و
هیچ ناراحت نمیشــود؛ چون تا به حال  ۹۸درصد گونههایی که
روی سیاره پدید آمدهاند ،منقرض شدهاند .وظیفه تکاملی مادهها
عــالوه بر جلب توجه نرها تشــخیص عالئم تعهد در آنهاســت.
مادههــا به روشهایی مجهز میشــوند که عالوه بر تشــخیص و
جلب توجه بهترین نرها ،بتوانند نرهای متعهد را تشخیص بدهند.
نرهایــی که بعــد از جفتگیری از فکر مادههای همســایه بیرون
بیایند و اطراف النه بمانند و برای زادگان منابع تهیه کنند .وظیفه
تکاملی نرها رقابت با ســایر نرها و جلب توجه مادههاست .اینجا
موضوع فریبکاری و خیانت هم پیش میآید که جنبهای دیگر از
رفتار پیچیده این گروه از گونهها چه در نرها و چه در مادههاســت
و در ایــن مقاله نمیگنجد .موضوع عشــق را هم همین دور و بر
میتوان جست.

و مهلکتر ،ناامیدی و بیآرمانی اســت و همه اینها از عوارض فقدان وجود
سرمشقها و رهبران تعالیگر علمی در محیطهای دانشگاهی و البته فقدان
اتکا و استناد رسمی و عرفی این نظام به رشد و پویندگی و هویتبخشیهای
متعالیاندیش چنین نهاد آزموده ارجمندی است .اینها نمونهها و مثالهایی
از انبوه آســیبهایی هستند که مانند نوعی بیکســی و بیپشتیبانی ،جوهره
جسارت و اعتمادبهنفس را در فضای علمی ما منحل یا فقیر کردهاند .در این
شرایط این رهبران علمی هستند که مولد و مبلغ ارزشهای آرمانی و متفاوت
پیشــراناند ،این رهبران علمی هســتند که برای انجــام و تحقق آرمانهای
علمی ،مخاطرهپذیــری را فرضی از هزینههای الجرمی میدانند که نشــاط
و نوآوری و مســئولیتآفرینی و پرسشــگری و پاســخگویی را بیدار و هوشیار
نگه میدارند .راســت این اســت که در غیاب همه ســنتها و سرمایههای
علمی ،معنوی و تاریخی دانشــگاه و از جمله در غیاب نهاد »سرمشــقها و
رهبران علمی و اندیشــگی« ،کارنامه دســتاوردهای ما در محدوده انتظار از
فرصتهای تاریخی اندک و بســیار محدودمان نمیگنجند و شــرم است که
اکنــون مطاع علمی ما اغلب در بازارهای جهانی علم و دانش و دانشــوری
نیز به ثمن بخســی خریده نمیشــوند .در زمانهای که همه جهان سرریز از
شــتابهای پرمخاطره و ویرانگر سرعت و رقابت اســت ،بیم آن میرود که
آزمــون و خطای برنامهریزیها و مدیریتهای علمــی کمتوان ما تاوانهای
پرهزینهای داشته باشند.
در قامت یک سرمشق
درســت در چنین شرایطی از مناســبات علمی ،اکنون میتوان به سنت و
راه و رســم و تجربــه علمی موفق »مریم میرزاخانــی« بهعنوان نمونهای از
یک
سرمشــق در دســترس پرداخت و برای ظهور نزدیک و حاضر و متفاوت
ِ
چنین سرمشــقهایی راهها ،دروازهها ،اندیشــهها و انتظارها را بسیار بیش از
آنچه تاکنون بوده و هســت فراگشود .جامعه علمی ما باید شجاعت نقادی
و خودارزیابی و گریــز از علمگراییهای بیراهبرد ،رتبهداریهای رســمی و
دولتی و منزلتجوییهای سیاســی و ایدئولوژیک را پیدا کند .جامعه علمی
مــا باید بداند که بــدون رأی و نظر و قضاوت شــفاف جامعه ملی و جهانی
و بدون مشــارکت بهروز و فعــال ملی و جهانی و بــدون حضور در صحنه
آشکار ارزیابی کارآمدیها و اصالتها نمیتواند بار و مسئولیت قابلتوجهی
از مسائل و مصائب ملی را به مقصود و مقصدی از آرمانها و آرزوهای بزرگ
برساند .سازمانهای علمی ما و دانشوران بلندنظر ما باید جسارت و شجاعت
استقالل عمل و انتخابگریهایی مستقل از رویهها و دستورنامههای ابالغی
مراجعــی که ما را بــه ناکجاآباد و بیمنزل و مقصــدی کنونی نهاد علم در
کشور کشــاندهاند ،پیدا کنند .راست این اســت که سرمشقها مثل هیچکس
نیســتند و راه و منش خود را مســتقال تأســیس میکنند ،پــس نباید انتظار
داشــته باشیم راه و رسمشــان مؤید روشها و رویههای جاری ما باشد و در
واقــع ارزش پیشقراولی هم در همین سنتشــکنی و تغییــر طریقتها و
مقاومت و رودررویی ســربلند با دیکته تکلیفهای ســطحی ناصواب است.
مریم میرزاخانی و شــیوههای ســلوک علمیاش در نســبت با ســنتهای
جــاری دانشــگاههای ما بهوضوح چنیــن جنبههایی دارد و در نوشــتههای
متعددی این معنی کنکاش و تحلیل شــده و شــرح دادهانــد که میرزاخانی
در چارچوب شرایط زیســت و بقای علمی امروز ما کامیاب نمیبود .مطمئنا
خیلی از دانشــگران دانشگاهی ما که هماکنون در تنگنای چنین نظام علمی
بیســودایی در تقــالی حیــات و مماتاند ،شــیفتگی آن را دارنــد که راه و
منش بیباک و بیآالیش میرزاخانی را پیشــه همت خود ســازند و ای کاش
که چنین کنند و ای کاش که داســتان رشــد و شــکوفایی علمی میرزاخانی
برای همه مدیران عالی و تصمیمســازان نظام علمی و دانشــگاهی ما مایه
عبرت و تأمل باشد.
راه و رسم قهرمان ما
میرزاخانی هیچگاه در پی سندســازیهای کمهویــت یا بیهویت علمی
نبود ،میرزاخانی هیچگاه در دام کلیشــههای آماری و تبلیغاتی علمســنجی
فرونیفتــاد ،میرزاخانــی هیچگاه در دام نردبامســازیهای مالــی و علمی از
خــالل پذیرش انبوه دانشــجویان تکمیلی واقع نشــد ،میرزاخانی حضور در
تکاپــوی گفتمانهای جهانی علــم را اصل بیبدیل شــادابی و بهروزبودن
میدانســت ،میرزاخانی به اصالتهای نهادی و جوهری علم برای کشــف
و خلــق و بدعتگــری عشــق میورزیــد ،میرزاخانی اصل اصیــل کارآمدی،
ســودمندی و ثمربخشــی را بخشی از تقدس ســاحت علم میدانست و در
نهایت ،میرزاخانی ،اقتدا به ارشــدیت ،احترام به پیشقدمی و پیشکسوتی،
ســخاوت علمی و اندیشــگی و اخالقیات عالــی انســانی را از تکیهگاههای
اصلــی زندگــی علمی خــود قــرار داده بود و بر همــه این اصول ایســتاد.
واقعیت آن اســت که قالبهای رسمی دانشــوری و ریاضیدانی ما اکنون،
فرصــت بقای چندانی برای بُروز و پایــداری ارزشهایی که میرزاخانی آفرید
و بر محور آن تمام زیســت علمــی خود را ســامان داد ،نمیدهد ،واقعیت
آن اســت که چنین روحیههایی در شــرایط اکنون ما فرصت پایداری و رشد
و بلــوغ چندانی نمییابند؛ امــا آیا همه اینها این درنــگ عمیق را به همراه
ندارنــد که با تأســی از ســنت و منش سرمشــقهای وی ســامانه علمی و
ریاضــیورزی خود را بهطور جدی نقــد کنیم و برای بهبود آن برنامه و طرح
و تدبیری ترسیم کنیم؟

نوزاد انسان هم هنگام تولد بســیار وابسته به مراقبت والدین
اســت .انســان هم گونهای دوجنســی و احتماال حداقل بهطور
خفیف تکهمســر است .پیشرانه تکاملی زنان زادآوری و پرورش
زادگان اســت .وظیفه تکاملی مردان جلب توجه جنس مخالف
اســت .اینکه ما بعدا قــدرت تفکر پیدا کردیــم و االن میتوانیم
بــه جنبههای مختلف رفتار خودمان فکر کنیم و رفتار انســانی را
تشخیص بدهیم و اخالقی رفتار کنیم ،تغییری در نهاد تکاملی ما
نمیدهد و این سرشت زیر تمام احساسات و تفکرات و انگیزههای
ما نشســته و بر آنها اثر میگذارد .نقش تکاملی خانمها در گونه
ما این اســت که مردی با بهترین شرایط جســمی و باالترین توان
ذهنــی و برترین موقعیت اجتماعی انتخاب کنند تا کودکانشــان
از بهترین ژن ممکن برخوردار باشــند .بهعالوه مرد مورد نظر باید
قابل اطمینان و متعهد هم باشــد تا بشود به او اعتماد کرد که در
النه میماند و منابع میآورد و شرایط برای رسیدن زادگان به سن
بلوغ و تولیدمثل فراهم میشود.
به این ترتیــب در خانمها انگیزههای تکاملــی در عمیقترین
ســطح برای رقابت شــدید و دســتیابی به قلههای پیشــرفت و
افتخــار اجتماعی از آنچه در مردان تعبیه شــده ،کمتر اســت .از
نظر زیســتی موفقیت زنان ،تولید زادگانی بــا بهترین ژن ممکن و
نگهداری از آنان به بهترین شــکل ممکن با کمک پدرشان است.
البتــه تفاوتهای فردی به حدی زیاد اســت که نمیتوان تکتک
زنان را با یکایک مردان مقایســه کرد .از شناخت کنونی ما درباره
سرشت تکاملی زن و مرد فقط میتوان نتایج آماری گرفت که به
هیچ وجه در سطح فردی اعتبار ندارد .ضمنا گونه ما واجد مغزی
بزرگ اســت که با قســمتهای قدیمیتر مغــز برهمکنش دارد.
هنوز مکانیســم دقیق این تأثیر و تأثر روشن نیست ،ولی میدانیم

که ما یکســره مقهور تمایالت تکاملی قدیمی نیستیم .با این مغز
بزرگ واجد اندیشه شــدهایم ،ارزشهای انسانی را درک میکنیم،
در گروههای بزرگ زندگی میکنیم و مدام میکوشــیم اشــکاالت
موجــود در روابطمــان را کاهش بدهیم ،وظایــف اجتماعیمان
را دقیقتــر بفهمیم و با هم همکاری بکنیــم .اگرچه باید یادمان
باشــد همه اینها هم ناشــی از فرایند تکامل ماست .این است که
فهم انگیزههای تکاملی در زنــان و اینکه آنها بهصورت آماری و
در مقیاس بزرگ برای بعضی کارها انگیزه کمتری حس میکنند،
این معنی یا نتیجه را نمیدهد که قابلیت ذهنی و هوششــان یا
مهارتهایشان یا تواناییهای آنها از مردان پایینتر است.
مــا فقط نتیجــه میگیریم که یک زن بایــد مراقب انگیزههای
تکاملی خودش باشــد .از قدرت اندیشــه و آن اصول انسانی که
درک میکند پیروی کند که به او میگویند باید مانند هر فرد دیگری
در جامعه مســتقل باشد و ســهم خود را ادا و استعدادهایش را
شــکوفا کند و دائم به فکر شــاهزادهای با اســب سفید نباشد که
»بیاید علف خستگیام را بچرد« .فکر کنید مریم میرزاخانی در این
خیــال بود که مرد رؤیاهایش را بیابد کــه او را به کاخ آرزوهایش
ببرد .آن وقت چنین کســی را نداشتیم که االن در سطح جهان هر
کجا حرف از فاصله جنســیتی در علم هســت ،نام او را میبرند.
قشــر مخ ما که با آن میاندیشیم ،بسیار پیشرفته است و میتواند
مقهور تمایالت تکاملی قدیمی ما نشود .همانطورکه زنانی چون
مریم میرزاخانی تسلیم نشدند .این درباره مردان هم صادق است،
ولی تا این مرحله از علم به نظر میرسد برای زنان بسیار سختتر
باشــد؛ چراکه تمایالت تکاملی مردان ظاهرا بــه آنچه ما اصول
انسانی میخوانیم ،نزدیکتر است.
* و ** نویسنده و مترجم علم برای عموم

داگویل و خانههایی بدون در و دیوار

ﻋﻤﺎد ﮐﺴﺮاﯾﻰ
ﻣﺮوج ﻋﻠﻢ
 درگذشت مریم میرزاخانی بسیاری را در شوک و بهت عظیمی
فروبــرد .واقعیــت تلخی که بایــد بپذیریم این اســت که او مثل
شهابی درخشان در آسمان ظاهر شد و خیلی زود و در جوانی به
خاموشــی گرایید و اینک زیر خاک سرد و سیاه خفته است .درباره
میرزاخانی بســیار گفتهاند و بسیار نوشــتهاند .در رثای او میتوان
جمــالت و عبارات اندوهبار گفت و احساســات خــود را بروز داد.
دربــاره کارهایش نیز بســیار گفتهاند و نوشــتهاند .کارهایی که تا
ســالها ریاضیدانان را با خود مشــغول خواهد کرد و همواره ما
را با این افســوس و حرمان خواهد گذاشت که ای کاش مریم ،در
جوانی و در اوج موفقیت و شــهرت تسلیم سرپنجههای بیرحم
مرگ نمیشــد .چهبســا کارهایی که در دهههای بعدی زندگی و
بــا پختگی فکری و نبوغ میتوانســت انجام دهد و چه مقاالت و
ایدههایی کــه ممکن بود از ذهن خالق مریــم میرزاخانی بتراود.
در کنار حســرت و اندوه ،میتوان خوانش دیگری از این داســتان
غمانگیز داشــت .ســرعت زندگی مریــم میرزاخانــی و تحوالت
ســریعی که در پیشــرفت علمی و زندگی حرفهای او رخ داد ،او
را مریم میرزاخانی کرد .کم نیســتند دانشــمندانی که دههها در
انتظار بهبارنشســتن ایدهها و نظریات و کشــفیات خود میمانند.
گرگور مندل که یکی از پایهگذاران دانش ژنتیک نوین بود ،کار خود
را در سال  ۱۸۶۶منتشــر کرد ،اما کارش هرگز در زمان زندگیاش
مــورد توجه قرار نگرفت و تازه در حدود  ۳۴ســال پس از مرگش
بود که شــناخته شــد .کوپرنیک هم پس از  ۴۰سال تالش نظریه
خود را منتشر کرد؛ زمانی که در بستر مرگ افتاده بود و چشمانش
هم چیزی را نمیدید .پیتر هیگز زمانی که همراه فرانسوا انگلرت
بلژیکی در ســال  ۲۰۱۳بهعنوان برنده جایزه نوبل فیزیک معرفی
شــد در حدود نیمقرن در انتظار چنیــن روزی مانده بود؛ اما مریم
میرزاخانــی پیدرپی موفقیت کســب کرد و بــه باالترین جایگاه
علمی رســید که آرزوی هر دانشمند و پژوهشگری است .با وجود
این ،نوابغ و دانشــمندان از سوی جامعه چندان درک نمیشوند و
همواره شــکافی بین آنها و مردمان با سلیقههای نازل و سطحی
وجــود دارد .برندگان جایزه نوبل یا دانشــمندان یا نوابغ بهندرت
مــورد توجه و اقبال عمومی هســتند .تعــداد الیکهای صفحه
فیسبــوک دانیل تمت یکی از بزرگترین نوابغ قرن ،نزدیک به ۱۳
هزارتاســت ،درحالیکه اغلب خواننــدگان و بازیگران معروف در
شــبکههای اجتماعی حتی فقط بین کاربران ایرانی از  ۵۰۰هزار تا
گاهی بیش از سهونیم میلیون فالوور پروپاقرص دارند .میرزاخانی
نیز به نوعی در یک سنت فرهنگی نادرست ایرانی ،توجه چندانی
ندید .ســیل تغییر عکس پروفایل به تصویر او و نوشــتن جمالت
احساسی در شبکههای اجتماعی ،غالبا مبتنیبر نوعی خودنمایی
کاربــران بود .کســانی که تــا دیروز نــام او را هم نشــنیده بودند
پس از مرگ یک دانشــمند نابغه جوان ،ســوژهای پیدا کردند و با
جســتوجوی نام او در ویکیپدیا تازه متوجه وجود چنین انسانی
شدند .این میل به ستایش و بزرگداشت پس از مرگ یکی از عادات
ناپسند فرهنگی ماست .هنرمندی که تا دیروز هیچکسی سراغش
را نیز نمیگرفت با مرگ ،عزیز و محبوب میشود و آثارش فروش
میرود و در رثایش اشــک ریخته میشود .این همان رسم داگویل
) (Dogvilleاســت که براســاس آنچه مجله پاپیوالر ساینس در
اکتبر ســال  ۲۰۰۵نوشــته بود ،فیلم مورد عالقه مریم میرزاخانی
بوده است.
خانههایی بدون در و دیوار
داگویل فیلمی در ژانر درام از الرنس فون تریه بود که در سال
 ۲۰۰۳منتشر شد .ســاعتها فیلمبرداری در اســتودیو و طراحی
صحنــهای که در هیچ فیلــم دیگری ندیدهایــد .خانههایی بدون
در .بدون دیوار .اســباب و اثاثیهای که طرح آنها با گچ روی زمین
کشــیده شــدهاند و شــما باید آنها را در ذهن تصور کنید .گِریس
دختر جوانی که بــه داگویل آمده ،مردمان مهربانی را میبیند که
بهتدریج گریس را میآزارند و او را به زنی تنها و راندهشــده تبدیل
میکننــد .درباره فیلــم داگویل ،نقدها و نظرهای فراوان نوشــته
شــده و برخی گفتهاند دهکده داگویــل ،در هرجای دنیا میتواند
باشــد ،چراکه داگویل است .مریم میرزاخانی گفته بود در داگویل،
چیدمان و دیواری وجود ندارد ،شــما خودتان باید آنها را در ذهن
تجســم کنید .نابغهای که در سنین جوانی دور از وطن در بهترین
دانشــگاههای دنیا نظیر پرینستون و استنفورد مشغول به تدریس
شد و در نهایت دور از وطن درگذشت و به خاک سپرده شد .زندگی
دور از وطن ،بهنوعی همان دهکده داگویل اســت .همهچیز دارد
و هیچچیز ندارد .اسباب و وسایل و امکانات واقعی نیستند ،عالی
و رؤیایــی هســتند ،اما زندگی در غربــت و دور از وطن ،زندگی در
خانهای است که در و دیوار ندارد.
تاریخ ریاضیات ،ریاضیدانانی برای آینده
در تاریــخ ریاضیات ،دو ریاضــیدان دیگر میتــوان یافت که
هــر دو مانند مریم میرزاخانی عمر کوتاه ولی پرثمری داشــتهاند.
ریاضیدانانــی که به تعبیــر »هاورد .و ایــوز« در جلد دوم کتاب
آشنایی با تاریخ ریاضیات ،مانند شهاب ثاقبی در آسمان ریاضیات
بهســرعت درخشــیدند و ســپس بهصورت ناگهانی در یک مرگ
زودرس به خاموشــی گراییدند ،امــا درعینحال مطالب ارزندهای
از خود به جای گذاشــتند تا ریاضیدانان آینده روی آنها کار کنند.
نیلس هنریک آبل و اواریســت گالوا دو نمونه از این ریاضیدانان
بزرگ هســتند .اولی در ۲۶ســالگی بر اثر بیماری سل درگذشت و
دومی در ۲۱ســالگی در خامی جوانی قربانی یک دوئل اشتباهی
شد .هر دانشجوی درس آنالیز با معادله انتگرالی آبل و قضیه آبل
در مجموع انتگرالهای توابع جبری آشناست .آبل در زمان حیات
خود قدر ندید و اینک تصویر او بر تعدادی از تمبرهای پستی دیده
میشود؛ اما مهمتر از همه اینها سخنی است که ارمیت درباره او
گفته بود .از او برای ریاضیدانان چیزی باقی مانده اســت که آنها
را برای  ۵۰۰ســال مشــغول خواهد کرد .مریم میرزاخانی نمونه
یک دانشــمند واقعی بود .درست برخالف کسانی که میخواهند
یکشــبه ره صدســاله بروند و با هزار ترفند دههــا مقاله  ISIدر
کارنامه خود داشــته باشــند ،کار میرزاخانی آمیزهای بود از نبوغ
و پشتکار .انتشــار مقاله ۱۷۲صفحهای او و الکس اسکین ،استاد
ریاضی دانشــگاه شیکاگو ،حدود  ۹ســال زمان برد و چنین چیزی
فقط با نبوغ قابل توضیح نیست.

