یادٍارُ ًابغِ ریاضی ایزاى ،دکتز هزین هیزساخاًی ()6531 -6531
در اردیجٟؾت ٔب ٜعبَ  ٚ 6578در ؽٟز تٟزاٖ اس خب٘ٛادٜای و ٝاصبِتبً ا ُٞطبِمبٖ ثٛد٘ذ ،دختزی ثذ٘یب آٔذ و٘ ٝبْ ا ٚرا "ٔزیٓ" ٌذاؽتٙذ.
پذرػ "احٕذ ٔیزساخب٘ی" ٟٔٙذط اِىتز٘ٚیه ثٛد  ٚدر اٍ٘یش ٜدادٖ ث ٝدختزػ ثزای ٔطبِؼبت ػّٕی ثغیبر تالػ ٔیوزدٔ .زیٓ پظ اس
اتٕبْ دٚراٖ دثغتبٖ ٚارد ٔذرع ٝفزساٍ٘بٖ تٟزاٖ ؽذ  ٚدٚر ٜدثیزعتبٖ را ٘یش در ٕٞیٗ ٔذرع ٝث ٝپبیبٖ ثزد .ا ٚدر دٚراٖ وٛدوی  ٚپیؼ اس
آ٘ى ٝث ٝریبظیبت رٚی آٚرد ،رؤیبی ٘ٛیغٙذ ٜؽذٖ را در عز ٔیپزٚرا٘ذ  ٚث ٝخٛا٘ذٖ وتبةٞبی رُٔبٖ ػالل ٝداؽت .اس دٚعتبٖ خٛة ٚ
صٕیٕیٕی ا ٚدر درثیزعتبٖ ثبیذ اس خب٘ٓ دوتز رؤیب ثٟؾتی ٘بْ ثزد و ٝتب عبَٞبی آتی ثب  ٓٞثٛد٘ذ  ٚثٛٔ ٝفمیتٞبی ثشرٌی دعت یبفتٙذ.
ٔزیٓ در عبَ ع ْٛدثیزعتبٖ در عبَ  6595ؽٕغی (ٔ 6;;6یالدی) ٔذاَ طالی إِپیبد جٟب٘ی ریبظی را در وؾٛر  ًٙٞو ًٙوغت
وزد  ٚیه عبَ ثؼذ در عبَ ٔ 6;;7( 6596یالدی) ٔٛفك ث ٝدریبفت دٔٚیٗ ٔذاَ طالی إِپیبد جٟب٘ی ریبظی در وب٘بدا ثب ٕ٘ز ٜوبُٔ 64
اس ٘ 64بیُ ؽذ .افتخبری و ٝ٘ ٝلجُ اس ا ٝ٘ ٚ ٚثؼذ اس ا ٚثزای دختزاٖ ایزا٘ی تىزار ٘ؾذ .ا ٚپظ اس دثیزعتبٖٚ ،ارد دا٘ؾٍب ٜصٙؼتی ؽزیف
ؽذ ٔ ٚذرن وبرؽٙبعی خٛد را اس آٖ دا٘ؾٍب ٜدریبفت وزد .ا ٚیىی اس افزادی ثٛد در عب٘ح ٝتصبدف اتٛثٛط حبُٔ دا٘ؾجٛیبٖ ٘خجٝ
ریبظی ؽزوت وٙٙذ ٜدر ثیغت  ٚدٔٚیٗ دٚرٔ ٜغبثمبت ریبظی دا٘ؾجٛیی در اعفٙذ ٔب ٜعبَ  6598و ٝاس اٛٞاس ثزٔیٌؾتٙذ ،اس ٘بحی ٝپب
ٔصذ ْٚؽذ ٘ ٚجبت یبفتِ ،یىٗ ث ٝدِیُ ٔزي ٞفت تٗ اس دٚعتبٖ ٕٞ ٚىالعب٘ؼ (آرٔبٖ ثٟزأیبٖ ،رظب صبدلی؛ ثز٘ذ ٜدٔ ٚذاَ طالی
إِپیبد جٟب٘ی ،ػّیزظب عبیٝثبٖ ،ػّی حیذری ،فزیذ وبثّی ،دوتز ٔجتجی ٟٔزآثبدی ٔ ٚزتعی رظبیی؛ دا٘ؾجٛی دا٘ؾٍب ٜتٟزاٖ و ٝاغّت
اس ثزٌشیذٌبٖ إِپیبدٞبی ّٔی  ٚثیٗإِّّی ریبظی ثٛد٘ذ) ،دچبر آعیت رٚحی ؽذیذی ؽذ .در آٖ ٔغبثمبت ٔزیٓ ٔیزساخب٘ی ،ایٕبٖ
افتخبری  ٚحغیٗ ٕ٘بسی رتج ٝا َٚوؾٛر را وغت وزد ٜثٛد٘ذ.
ٚی پظ اس اتٕبْ تحصیالت دٚر ٜوبرؽٙبعی ،ثب دریبفت ثٛرط اس دا٘ؾٍبٞ ٜبرٚارد آٔزیىب ثزای ادأ ٝتحصیُ ث ٝآٖ دا٘ؾٍب ٜرفت ٚ
پظ اس یه عبَ اعتؼذاد درخؾبٖ ا ٚثزای ٍٕٞبٖ  ٚاس جّٕ ٝاعتبد رإٙٞبیؼ "پزٚفغٛر ٔه ٔ "ِٗٛرٚؽٗ ؽذ .خب٘ٓ ٔیزساخب٘ی در
عبَ  )4006( 65:5درج ٝدوتزی ریبظیبت خٛد را دریبفت  ٚپظ اس یه دٚر ٜاؽتغبَ در "ٔٛعغ ٝریبظی وِّی" ،ث ٝػٛٙاٖ ٔحمك
ریبظی ٚارد دا٘ؾٍب ٜپزیٙغت ٖٛؽذ .ا ٚدر عبَ  65:9ث ٝػٛٙاٖ اعتبد تٕبْ ٚلت ریبظی ٚارد دا٘ؾٍب ٜاعتٙفٛرد ؽذ  ٚتب پبیبٖ ػٕز در آٖ
دا٘ؾٍب ٜث ٝتذریظ  ٚتحمیك ٔؾغ َٛثٛدٔ .طبِؼبت ریبظی خب٘ٓ ٔیزساخب٘ی رٚی فعبٞبی ٙٞذعی ٞذِِٛی ٔتٕزوش ثٛد .ا ٚیىی اس
ٟٔٓتزیٗ وبرٞبی خٛد را ثز اعبط حزوتٞبی ٕٔىٗ یه تٛح ثیّیبرد آغبس وزد  ٚثب ٟٔبرتی ػجیت دیٙبٔیه ٙٞ ٚذع ٝرا ثب یىذیٍز
تّفیك وزد ٚ ٜآٟ٘ب را ثىبر ٌزفت .ا ٚافتخبرات فزاٚا٘ی را دریبظیبت ث٘ ٝبْ خٛد ثجت وزد و ٝثزخی اس آٟ٘ب ػجبرتٙذ اس<
جبیش ٜافتخبری دا٘ؾٍبٞ ٜبرٚارد در عبَ  ،4005جبیش ٜتحمیمبت وِّی در عبَ  ،4066ا٘تخبة ث ٝػٛٙاٖ یىی اس  60فزد ٔ ٟٓعبَ  4066اس
عٛی ٔجّ٘" ٝیچز"  ٚثز٘ذ ٜجبیش" ٜفیّذس" ث ٝػٛٙاٖ اِٚیٗ سٖ ریبظیداٖ  ٚاِٚیٗ ریبظیداٖ ایزا٘ی ؤ ٝؼبدَ ثب جبیشٛ٘ ٜثُ اعت.
أ ٚیٌفت< "گاّی هَاقع احساس هیکٌن در یک جٌگل بشرگ ّستن ٍ ًویداًن بِ کجا هیرٍم؛ ٍلی بِ طزیقی بِ باالی

تپِای هیرسن ٍ هیتَاًن ّوِ چیش را ٍاضحتز ببیٌن .آًچِ آى گاُ رخ هیدّذٍ ،اقعاً ّیجاى اًگیش است" .آخزیٗ ٘ٛؽتٝای وٝ
اس خب٘ٓ ٔیزساخب٘ی در صفح ٝؽخصیاػ ثبلی ٔب٘ذ ٜاعت ایٗ اعت< "ّزچِ بیشتز رٍی ریاضیات ٍقت گذاشتن ،بیشتز ّیجاى سدُ
شذم".

ٔزیٓ ٔیزساخب٘ی در عبَ 65:6ثب دوتز "یبٖ ٘ٚذارن" اعتبد دا٘ؾٍب ٜاعتٙفٛرد  ٚپضٞٚؾٍز ػّ ْٛوبٔپیٛتز ٔزوش تحمیمبتی "آی ثی اْ"
اسدٚاج وزد و ٝحبصُ ایٗ اسدٚاج دختزی ثٙبْ "آ٘بٞیتب" اعت .ایٗ ثب٘ٛی پزتالػ ٘ ٚبثغ ٝریبظی ،در پی چٟبر عبَ اثتال ث ٝثیٕبری
عزطبٖ ،در تیز ٔب ٜعبَ  65;8در ثیٕبرعتب٘ی در وبِیفز٘یب در آٔزیىب دارفب٘ی را ٚداع وزد .رٚحؼ ؽبد  ٚیبدػ ٌزأی ثبد.
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هتي پیام تسلیت رئیس بٌیاد هلی ًخبگاى بِ هٌاسبت درگذشت پزٍفسَر هزین هیزسا خاًی؛
خبطزْ ٞغت ،عبَ ٘ٛد  ٚعٕٞ ،ٝیٗ ٔٛلغٞبی عبَ ثٛد ،وٕی دیزتز ،اٚاخز ٔزداد ٔب ،ٜو ٝخجز رعیذ ،جبیشٔ ٜؼتجز فیّذس ثٓٞ ٝدا٘ؾٍبٞی
لذیٕی ٔبٔ ،زیٓ ٔیزساخب٘ی رعیذ ٜاعت.
خبطزْ ٞغت ،عبَ ٘ٛد  ٚعٕٞ ،ٝیٗ ٔٛلغ ٞبی عبَ ثٛد ،وٕی دیزتز ،اٚاخز ٔزداد ٔب ،ٜو ٝخجز رعیذ ،جبیشٔ ٜؼتجز فیّذس ثٓٞ ٝدا٘ؾٍبٞی
لذیٕی ٔبٔ ،زیٓ ٔیزساخب٘ی رعیذ ٜاعت .ایٗ جبیش ٜثغیبر ٔؼتجز اعت  ٚا ُٞخجز ٜآٖ را ٔؼبدَ ٘ٛثُ ٔیدا٘ٙذٛ٘ ،ثّی و ٝث ٝریبظیدا٘بٖ
تؼّك ٔیٌیزد .خیّی خٛؽحبَ ؽذیٓ  ٚاحغبط عزثّٙذی وزدیٓ .ثخصٛؿ دا٘ؾجٛیبٖ لذیٓ  ٚجذیذ دا٘ؾٍب ٜؽزیف ثغیبر ٔجبٞبت
وزد٘ذ  ٚاس ٞز راٞی ؤ ٝیؽذ ،ث ٝدٚعت ٕٞ ٚىالعیؽبٖ تجزیه صٕیٕبٌ٘ ٝفتٙذ ٝ٘ ٓٞ ٗٔ .ث ٝػٛٙاٖ ٔؼب ٖٚرییظجٕٟٛر ثّى ٝثٝ
ػٛٙاٖ یه دا٘ؾجٛی ٔبداْاِؼٕز ؽزیف٘ ،بٔ ٝای ٘ٛؽتٓ  ٚاس ٔزیٓ ٔیزساخب٘ی ثبثت اػتالی ٘بْ ثّٙذ ایزاٖ تمذیز  ٚتؾىز وزدْ.
ٔ ٕٝٞی دا٘غتیٓ و ٝا ٚدختزی جذی  ٚدا٘بعت  ٚتٕبْ ٚلت عزػ تٛی وتبة اعت  ٚدارد رٚی ٔؼبدالت پیچیذ ٜوبر ٔیوٙذ ...چمذر
خ ٛؽحبَ ؽذیٓ ٚلتی چٙذ عبَ جّٛتز فٕٟیذیٓ ؤ ٝزیٓ ٔیزساخب٘ی اس آٖ حبدث ٝاتٛثٛط جبٖ عبِٓ ث ٝدر ثزد ٞ ...ز چٙذ ث ٝخبطز دیٍز
رفیمبٕ٘بٖ ،و ٝدعت اجُ سٚدتز اس ٔٛلغ ٌُ ػٕزؽبٖ را چیذ غٍٕیٗ ؽذیٓ  ٚثغط خٛد را فز ٚخٛردیٓ ...حبال أب ٌفتٙذ عزطبٖ ،وبر
خٛدػ را وزدٕٞ ٚ ٜىالعیٔبٖ را ثٕٞ ٝزاٞبٖ ٔزح ْٛآٖ اتٛثٛط ثٟؾتی رعب٘ذٔ ... ٜزي حك اعت ٔ ٚب در ثزاثز آٖ جش و ٝتغّیٓ ٚ
رظب چبر ٜای ٘ذاریٓ .ا٘باهلل  ٚا٘باِی ٝراجؼ .ٖٛط َٛػٕز اس ٘ؼٕبت ارسؽٕٙذی اعت و٘ ٝصیت  ٕٝٞوظ ٕ٘یؽٛد أب خٛؽب آ٘بٖ وٝ
خذا٘ٚذ ث ٝس٘ذٌیؽبٖ ثزوت ػظیٓ ٔیدٞذ  ٚػزض ػٕزؽبٖ را پز اس ٔؼب٘ی ثّٙذ ٌ ٚزا٘جٟب ٔیوٙذ .ػٕز ٔزیٓ ٔیزساخب٘ی چٙذاٖ ٘پبییذ،
أب در ٕٞیٗ ٔذت وٛتب ٝ٘ ٜتٟٙب ٘بْ وؾٛرػ را در پیؾزفت ػّٓ عز سثبٖ ٞب ا٘ذاخت ثّى٘ ٝبْ ؽزیف خٛد را در ػذاد دا٘ؾٕٙذاٖ ٚ
ریبظیدا٘بٖ ثزجغت ٝد٘یب ثجت وزد ...أزٚس و ٝخجز درٌذؽت ٔزیٓ ٔیزساخب٘ی وبْ ٕٔٝٞبٖ را تّخ وزد ،دیذْ و ٝوُ ّٔت ایزاٖ
داغذار٘ذٔ .زدْ ٔب ٔزدْ لذردا٘ی ٞغتٙذ  ٚحٛاعؾبٖ ثٙٞ ٝزٔٙذاٖ  ٚدا٘ؾٕٙذاٖ ایٗ عزسٔیٗ ٞغت.
خیّی ٞب را دیذْ و ٝدر رثبی ایٗ ثب٘ٛی ٌزأی یبدداؽت ٘ٛؽتٙذ  ٚؽؼز عزٚد٘ذ ٔ ٚزاتت لذردا٘ی خٛد را اػالْ وزد٘ذٔ .زدْ لذرؽٙبط
 ٚثشرٌٛاری داریٓ  ٚایٗ خٛد ثٟتزیٗ ٔبی ٝدٍِزٔی اعت ثزای آٟ٘ب ؤ ٝؾغ َٛوبر٘ذ  ٚدر عز عٛداٞبی ثشري دار٘ذ  ٚثزای پیؾزفت
ػّٓ  ٚفٙبٚری  ٚآثبدا٘ی ایٗ عزسٔیٗ اس جبٖ ٔبیٔ ٝیٌذار٘ذٔ .زدْ ٔب ثب ٔتب٘ت  ٚصٕیٕیت  ٚدٚعتی ،اس عز صذق  ٚصفب٘ ،بْ ٔزیٓ ٔیزسا
خب٘ی را ٌزأی داؽتٙذ ٘ ٚؾبٖ داد٘ذ و ٝلذر داٖ اٞ ٚغتٙذ  ٚثٛاعطٔ ٝزي ا ٚرا اس یبد ٕ٘یثز٘ذ ٚ...ثبالخز ٜایٙىٔ ٝزیٓ ٔیزساخب٘ی دیٙؼ
را ث ٝایزاٖ ادا وزد  ٚحتی ٚلتی ویّٔٛتزٞب اس ایٗ آة  ٚخبن دٚر ثٛد تالػ وزد تب ٛٞیت ایزا٘ی فزس٘ذ خٛد را تثجیت وٙذ .اس ایٗ پظ
ثز ٔبعت تب ٔب  ٓٞثزا ی ایزاٖ ثىٛؽیٓ  ٚع ٟٓخٛد را در پیؾجزد ػّٓ  ٚفٙبٚری ادا وٙیٓ  ... ٚظٕٗ ارج ٟ٘بدٖ ث ٝخذٔبت ػّٕی ایٗ
دا٘ؾٕٙذ ٘بٔذار ایزا٘ی ثزای آٔزسػ ایٗ ثب٘ٛی فزٞیخت ٝفبتحٔ ٝیخٛا٘یٓ  ٚاس خذای ٔٙبٖ ٔیخٛاٞیٓ تب آرأؼ اثذی را ٘صیجؼ وٙذ .ثٝ
تٕبْ ایزا٘یبٖ خصٛصبًجبٔؼ ٝػّٕی وؾٛر تغّیت ٔی ٌٛیٓ  ٚأیذٚارْ خذا٘ٚذ ث ٝخب٘ٛادٔ ٜیزساخب٘ی ٕٞ ٚغز  ٚفزس٘ذػ صجز  ٚاجز
ػٙبیت وٙذ.

