مزاسم تکزیم و بشرگذاشت نابغه ریاضی ایزان دکتز مزیم میزساخانی ()1332/00/22
ثُ ٠ضاسش سٝاثط ػ٘ٗٞی ثٜیبد ٛخجِب ٙاستبُ ٙیالٗ ٙشاسٖ ٌٞٛداضت ٛبثـ ٠سیبضی ایشا ٙصٛذ ٟیبد دًتش ٗشیٖ ٗیشصاخبٛی ثب ٘١ت ثٜیبد
ٛخجِب ٙاستبُ ٙیال ٝ ٙكشٗبٛذاسی ض٢شستب ٙثٜذس اٛضٓی ،خب ٠ٛسیبضیبت ض٢شستب ٙثٜذس اٛضٓی ،تطٌْ١بی ٗشدٕ ٢ٛبد ٛ ٝیًٌٞبسا ٙثب حضٞس
ج٘ؼی اص ا١بٓی ػٖٔ ٝكشٜ١ ٝ َٜ١ش سٝص پٜج ضٜجٗ 6: ٠شداد دس سبٓ٘١ ٚبیص اداس ٟكش ٝ َٜ١اسضبد اسالٗی ض٢شستب ٙثٜذس اٛضٓی ثب
حضٞس ٛ 662لش ٗذػ ٞثشُضاس ُشدیذ .دس ایٗ ٚشاسٖ ثب ضٌ ٠ً ٟٞتؼذادی اص اػضبی ضٞسای ػٔ٘ی ثٜیبد ٛخجِب ٙاستبُ ٙیال ،ٙپشٝكسٞس
جؼلش ثی آصاس (ػض١ ٞیبت ػٔ٘ی داٛطٌذ ٟػٔ ٕٞپبی ٠داٛطِبُ ٟیال ٝ ٙاص داٛطٜ٘ذا ٙیيدسغذ ثشتش دٛیب) ،كشٗبٛذاس  ٝثخطذاس ٗ ٝسئٓٞیٚ
ض٢شستب ٙثٜذس اٛضٓی ،سئیس اداس ٟكش ٝ َٜ١اسضبد اسالٗی ض٢شستب ٙثٜذس اٛضٓی ،اسبتیذ  ٝداٛطجٞیب ٙداٛطٌذ ٟػٔ ٕٞسیبضی داٛطِبٟ
ُیالٗ ،ٙسئٓٞی ٚاداس ًْ ٟآٗٞصش  ٝپشٝسش استبُ ٙیال ،ٙداٛص آٗٞصا ٝ ٙخبٞٛاد ٟصٛذ ٟیبد سبی ٠ثب ٙحضٞس داضتٜذ ،پس اص تالٝت
آیبتی اص ًالٕ اهلل ٗجیذ  ٝپخص سشٝد ٗٔی ج٘ٞ٢سی اسالٗی ایشا ،ٙآقای دکتز میزشمس مومنی ساده فزمانذار شهزستان بنذر
انشلی ض٘ ٚخٞضبٗذ ُٞیی ث٘٢ٗ ٠بٛب ٙضشًت ًٜٜذ ٟطی سخٜبًٞ ٙتب١ی ثٝ ٠جٞد استؼذاد١بی ثشتش دس ض٢شستب ٙاٛضٓی اضبسٞ٘ٛ ٟد ٝ
اكضٝد :اسصش اٛسب١ ٙب ثٗ ٠یضا ٙتبثیشُزاسی آ٢ٛب ثش ٗحیط پیشاٗٛٞی  ٝجبٗؼ ٝ ٠ج٢ب ٙاست ١ ٝش چوذس ً ٠اٛسب١ ٙب ثشای ثطشیت
سٞدٜٗذتش ثبضٜذ ،ث٘١ ٠بٛ ٙسجت اسصش آ١ ٙب ثشای جبٗؼ ٝ ٠ج٢ب ٙثیطتش است .ایطب ٙاظ٢بس داضت :اػتوبد ٗ ٚای ٚاست ً ٠اٛسب١ ٙبیی
چ ٙٞصٛذ ٟیبد ٗشیٖ ٗیشصاخبٛی  ٝػٔیشضب سبی ٠ثبٗ ٠ً ٙیضا ٙتبثیشُزاسی  ٝكبیذ ٟضب ٙثشای ثطشیت ثبال ٗی سٝد ،دیِش ٗتؼٔن ث ٠خبٞٛادٟ
خٞدضبٛ ٙیستٜذ ،ثٌٔٗ ٠تؼٔن ث ٠جبٗؼ١ ٠ستٜذ.

تػٞیش ٗ -1شاسٖ تٌشیٖ  ٝثضسُذاضت ٛبثـ ٠سیبضی ایشا ٙدًتش ٗشیٖ ٗیشصاخبٛی

دس اداٗٗ ٠شاسٖ آقای دکتز اصفهانی رئیس بنیاد نخبگان استان گیالن ض٘ ٚخٞضبٗذُٞیی ثٗ ٠ی٘٢بٛب ٝ ٙتوذیش اص ٌ٘١بسی
كشٗبٛذاسی ض٢شستب ٙثٜذس اٛضٓی ثبثت ثشُضاسی ایٗ ٚشاسٖ ،اص حضٞس چ٢ش١ٟبی ػٔ٘ی حبضش دس ٗشاسٖ ٛیض سپبسِضاسی ًشدٛذ .ایطبٙ
تبًیذ ًشدٛذ؛ ٗشیٖ ٗیشصاخبٛی كشاتش اص ٛخج ٝ ٠یي ٛبثـ ٠ثٞد ً ٠دٛیب اص داٛص ا ٝث٢شٜٟٗذ ضذ ٝ ٟدس آیٜذٛ ٟیض ث٢شٜٟٗذ خٞا١ذ ضذ ،صیشا
ٞٛاثؾ كشاتش اص صٗب ٙحبّ خٞد ١ستٜذ١ .شچ ٠كشد اثشُزاستش ٗ ٝلیذتش ثبضذ اص دست داد ٙاٛ ٝیض سخت تش  ٝتبسق ثبستش ٗیضٞد ٝ
دسُزضت اٛسب١ ٙبیی چٗ ٙٞشیٖ ٗیشصاخبٛی  ٝػٔیشضب سبی ٠ثب ٙاص ای ٚهجیْ كوذا١ٙب استٝ .ی اكضٝد :ثب دسُزضت ٗیشصاخبٛی داؽ پذس ٝ
ٗبدس سبی ٠ثب ٝ ٙدیِش ٛخجِب ٙاص دست سكت ٠دس سبٛح ٠سبّ ٛ 17;:خجِب ٙتبص ٟضذ ،اٗب حضٞس غ٘ی٘بُ ٝ ٠ٛستشد ٟض٘ب دس ایٗ ٚشاسٖ،
تسالی خبطش خبٞٛاد١ٟب استٝ .ی ثب اضبس ٟث ٠ثشخی اكتخبسات ٗشیٖ ٗیشصاخبٛی ٗبٜٛذ ًست ٗذاّ اسصضٜ٘ذ كیٔذص  ٝضٜبخت ٠ضذ ٙثؼٜٞاٙ
د ٟر ٚ١جٞا ٙثشُضیذ ٟسبّ  6229تػشیح ًشدٝ :جٞد ایٛ ٚخجِب١ ٙشجب ً ٠ثبضٜذ جضء داسایی١بی اسصضٜ٘ذ اٛسبٛی است  ٝاٌٗبٙ

ث٢شٜٟٗذی اص داٛص آ٢ٛب دس داخْ ،دس ٝاهغ تجذیْ داسایی ث ٠ثشٝت استٝ .ی اكضٝد :ث٢شٜٗ ٟذی اص استؼذاد١ب ٞٗ ٝثش ٝاهغ ضذ ٙآٛ ٙیبص ث٠
پشٝسش  ٝایجبد صٗی١ ٠ٜبی ٜٗبست سضذ داسد .ایطب ٙثب ثیب ٙای ٠ً ٚسسبٓت ٗب دس ای ٚاست ً ٠ض٘ ٚتٌشیٖ  ٝتجٔیْ ٌٞٛ ٝداضت اص
چ٢ش١ٟبی ضبخع ػٔ٘ی ثٝ ٠ظیل ٖ٢ٗ ٠تشی ً٘١ ٠ب ٙآِٞسبصی آٛب ٙاست٘١ ،ت ٘ٛبییٖ .ایطب ٙدس ٘١ی ٚساثط ٠ث ٠ثشُضاسی ٗشاسٖ
تٌشیٖ  ٝآِٞسبصی ثشای آهبیب ٙدًتش ٗ٢شی ،دًتش اثشا١یٖ صاد ٝ ٟدًتش ٗؼی ٚاضبسً ٟشدٛذ.

تػٞیش ٗ -6شاسٖ تٌشیٖ  ٝثضسُذاضت ٛبثـ ٠سیبضی ایشا ٙدًتش ٗشیٖ ٗیشصاخبٛی

ایطب ٙثب اضبس ٟث ٠ثشٛبٗ ٠ثٜیبد ثشای ضٜبسبیی استؼذاد١بی ثشتش داٛص آٗٞصی دس هبٓت ثشٛبٗٔٗ ٠ی ض٢بة ،تػشیح ًشد  :دس ای ٚطشح اص
سطٞح دثستب ٙتب ثبالتش ،استؼذاد١بی داٛصآٗٞصی ثب دست ٗؼٔ٘بٗ ٙحتشٕ ضٜبسبیی ٗیضٛٞذ  ٝثب تٞاٜ٘ٛذسبصی آٛب ٙدس ط ّٞتحػیْ،
صٗی ٠ٜاستوبی ػٔ٘ی استؼذاد١ب  ٝضٜبسبیی استؼذاد١بی ثشتش كشاٗ ٖ١ی ضٞد .ای ٚاهذاٗبت صٗی ٠ٜپشٝسش ٛخجِب ٙآیٜذ ٟسا كشا ٖ١خٞا١ذ
سبخت .دس ایٗ ٚسیش ٝآذی ٚدس ًٜبس ٗؼٔ٘ب ٙسً ٚاسبسی پیطشكت داٛص آٗٞصاٗ ٙستؼذ ثط٘بس ٗیآیٜذٝ .ی ثب ثیب ٙای ٠ً ٚسٜذ جبٗغ
سا١جشدی دس اٗٞس ٛخجِب ٙتػٞیت  ٝاثالؽ ضذ ٟاكضٝد :یٌی اص ثٜذ١بی ثشٛبٗ ٠ضطٖ تٞسؼٗ ٠ً ٠جتٜی ثش ای ٚسٜذ تٜظیٖ ضذ ،ٟتٌشیٖ ٗلبخش
ٛ ٝخجِبٛی چٗ ٙٞیشصاخبٛی  ٝسبی٠ثب ٙاست .دًتش اغل٢بٛی خطبة ث ٠داٛطجٞیب ٝ ٙداٛص آٗٞصا ٙضشًت ًٜٜذ ٟدس ٗشاسٖ اظ٢بس داضتٜذ:
ثب سكتٗ ٚشیٖ ٗیشصاخبٛی  ٝسبی٠ثب ،ٙساٜٗ ٝ ٟص ایطب ٙثبیذ تذا ٕٝیبثذ  ٝدس ٗسیش تؼبٓی ػٔ٘ی ،تٞج ٠ث ٠تؼبٓی اخالم ٛخجِی ث٘١ ٠ب ٙاٛذاصٟ
ا٘١یت داسد .ثذی ٚتشتیت پشچٖ ػٖٔ  ٝداٛص دس ایٌٔ٘ٗ ٚت ١یچِب ٟثش صٗیٛ ٚخٞا١ذ ٗبٛذ .سئیس ثٜیبد ٛخجِب ٙاستبُ ٙیال ٙثب ٗسئٔت اص
خذاٛٝذ ٗتؼبّ ثشای ػٔ ٞدسجبت صٛذٟیبداٗ ٙیشصاخبٛی  ٝسبی٠ثب ٙسخٜب ٙخٞد سا ث ٠پبیب ٙثشدٛذ.
سپس پزوفسور جعفز بی آسار استبد سیبضیبت  ٝػض١ ٞیبت ػٔ٘ی داٛطِبُ ٟیال ٠ً ٙد ٝسبّ پیبپی دس ج٘غ یي دسغذ داٛطٜ٘ذاٙ
ثشتش ج٢ب ٙهشاس ُشكت ث ٠اختػبس دس خػٞظ ا٘١یت سیبضیبت  ٝجبیِب ٟػٔ٘ی ٗشیٖ ٗیشصاخبٛی سخُ ٚلت .دًتش ثی آصاس اظ٢بس
داضت :دس ای ٠ُٛٞ ٚآیی١ ٚب اؿٔت ث ٠ضخػیت ٗشیٖ ٗیشصاخبٛی پشداختٗ ٠یضٞد ،اٗب دس خػٞظ ای ٠ً ٚچً ٠بسی ًشدً٘ ٟتش سخٚ
ُلتٗ ٠یضٞد  .ای ٚداٛطٜ٘ذ ػٖٔ سیبضی اكضٝدٗ :شیٖ ٗیشصاخبٛی ثسیبسی اص هضی١٠بی سیبضی سا ً ٠اص  622سبّ پیص اثجبت ٛطذٗ ٟبٛذٟ
ثٞد ،دس دٝس  ٟدًتشایص اثجبت ًشد  ٝثشای ٗ ٚثیص اص د ٝس١ ٠لت ٠طً ّٞطیذ تب ثلٗ ٖ٘٢یشصاخبٛی دس ػشغ ٠ػٔ٘ی چً ٠شد ٟاستٝ .ی ثب
ثیب ٙای ٠ً ٚػظ٘ت ًبس ٗیشصاخبٛی ای ٚاست ً ٠ا ٝستبس ٟػٖٔ  ٝاخالم ثٞد اكضٝد :اخالم ثذیٗ ٚؼٜی ً ٠ای ٚخب ٖٛثٗ ٠ػذام ای ٚضؼش ً٠
دسخت ١ش چ ٠پشثبستش سش ث ٠ص یش تش  ،ث ٠سؿٖ جبیِب ٟثبالی ػٔ٘ی ثسیبس كشٝت ٚثٞدٝ .ی یبدآٝس ضذ :اتلبم تٔخ سبّ  17;:جبٗؼ ٠ػٔ٘ی سا

اص داضت ٚتؼذادی اص ایٛ ٚخجِبٗ ٙبٜٛذ سبی ٠ثبٗ ٙحشً ٕٝشد ،اٗب ٗیشصاخبٛی ٗبٛذ تب ج٢ب ٙثیطتش اص ٝجٞد ا ٝ ٝتٞاٜ٘ٛذی١بیص ث٢شٜٗ ٟذ
ضٞد .پشٝكسٞس ثی آصاس دس خبت٘ٛ ٠یٌب ٙتبثیش ُزاس دس ج٢ب ٙسا صٛذ١ٟبی جبٝیذ خٞاٛذ  ٝتبًیذ ًشد ٛخجِب ٙكشصٛذا ٙثطشیتٜذ.

تػٞیش ٗ -7شاسٖ تٌشیٖ  ٝثضسُذاضت ٛبثـ ٠سیبضی ایشا ٙدًتش ٗشیٖ ٗیشصاخبٛی

دس ایٗ ٚشاسٖ اٗیشحسی ٚاثشا١ی٘ی ثشٛذٗ ٟذاّ ج٢بٛی اختشاػبت اص سٞئیس دس سضت ٠صیست ضٜبسی  ٝج٘ؼی اص جٞاٛبٛ ٙخجٗ ٝ ٠ستؼذ
ض٢شستب ٝ ٙتؼذادی اص اػضبی خب ٠ٛسیبضیبت ثٜذس اٛضٓی  ٝج٘ؼی اص دثیشا ٙسضت ٠سیبضی ٗ ٝؼٔ٘بٗ ٙجشی ثشٛبٗٔٗ ٠ی ض٢بة ض٢شستبٙ
ثٜذس اٛضٓی ٛیض حضٞس داضتٜذ.دس پبیبٗ ٙشاسٖ ثبٞٛا ٙضبػش خب ٠ٛضؼش ض٢شستب ٙثٜذس اٛضٓی (ٗی ٚ٢دخت رٝآلوبسیب ، ٙكشیذ ٟتًٔٞی ٝ ،پ٠ٛٞ
ٛیٌٞی) اضؼبس سشٝد ٟخٞد سا دس خػٞظ صٛذ ٟیبد ٗشیٖ ٗیشصاخبٛی  ٝصٛذ ٟیبد ػٔیشضب سبی ٠ثب ٙهشائت ًشدٛذ.

تػٞیش ٗ -8شاسٖ تٌشیٖ  ٝثضسُذاضت ٛبثـ ٠سیبضی ایشا ٙدًتش ٗشیٖ ٗیشصاخبٛی

پٛ ٠ٛٞیٌٞی ضبػش كش١یخت ٠ای ٚدیبس دس ضؼشی ثشای ٗشیٖ ٗیشصاخبٛی چٜی ٚسشٝد:
سی٘شؽ ضذی چطٖ ث ٠اكالى ُطٞدی
دس حٔو ٠اػذاد ث ٠دٛجبّ چ ٠ثٞدی
حیشاٛی ٗحض است آلجبی ِٛب١ت
سی٘شؿی  ٝدس هبف پی ًطق  ٝضٞ٢دی
چط٘ب ٙت ٞآثی تش اص آ ٙاست ً ٠دسیبست
ٗج٘ٞػ٠ای اص چط٘ ٝ ٠دسیبچ ٝ ٠سٝدی
آصاد ٝ ٟآسإ ٓطیق ٗ ٝتجسٖ

ثب ٗسئٔ١٠ب دس طٔت ُلت  ٝضٜٞدی
آٗبس ؿٖ اِٛیض ج٢ب ٙاضي یتیٖ است
ٝیشاٛی ٗحض است چ ٠دٛیبی ًجٞدی
اضالع ج٢بٗ ٙأٗ ٚآٞ١ثش١ٟب ثٞد
سكتٜذ ،چ ٞاكشٝخت ثطش آتص  ٝدٝدی
دٛیبی خشٝش است ج٢ب ٙدس تت  ٝجٞش است
سٝث ٠غلتب ٙدس ط٘غ ث٢ش ٝ ٟسٞدی
اص ٜ١ذس ٠ػطن ثِٗ ٞشیٖ آسإ
اص ػطن اص ای ٚػٜػش ثش١بٝ ٙجٞدی
ٗشٍ است ثٗ ٠ب خیشٗ ٝ ٟب خیش ٟث ٠اسهبٕ
توذیش ٘١ی ٚاست دسٝد  ٝثذسٝدی
دسیبی ٝط ٚثٞدی  ٝپش ضٞسٛ ،ذیذٛذ!
دیذٛذ! غذ اكسٞس صٗبٛی ًٛ ٠جٞدی
اضبكٗ ٠ی٘ٛبیذ ً ٠صٛذ ٟیبد خبٗ ٖٛیشصاخبٛی اكتخبسات كشاٝاٛی سا دسیبضیبت ثٛ ٠بٕ خٞد ثجت ًشد ً ٠ثشخی اص آ٢ٛب ػجبستٜذ اص :جبیض ٟاكتخبسی
داٛطِب١ ٟبسٝاسد دس سبّ  ،6227جبیض ٟتحویوبت ًِٔی دس سبّ  ،6218اٛتخبة ث ٠ػٜٞا ٙیٌی اص  12كشد ٗ ٖ٢سبّ  6218اص سٞی ٗجٔٛ" ٠یچش"  ٝثشٛذٟ
جبیض" ٟكیٔذص" ث ٠ػٜٞا ٙآٝی ٚص ٙسیبضیدا ٝ ٙآٝی ٚسیبضیدا ٙایشاٛی ًٗ ٠ؼبدّ ثب جبیضٞٛ ٟثْ است .اٗ ٝیُلت" :گاهی مواقع احساس
میکنم در یک جنگل بشرگ هستم و نمیدانم به کجا میروم؛ ولی به طزیقی به باالی تپهای میرسم و میتوانم همه چیش را
واضحتز ببینم .آنچه آن گاه رخ میدهذ ،واقعاً هیجان انگیش است" .آخشیٞٛ ٚضت٠ای ً ٠اص خبٗ ٖٛیشصاخبٛی دس غلح ٠ضخػیاش ثبهی
ٗبٛذ ٟاست ای ٚاست" :هزچه بیشتز روی ریاضیات وقت گذاشتم ،بیشتز هیجان سده شذم" .ای ٚثبٞٛی پشتالش ٛ ٝبثـ ٠سیبضی ،دس پی
چ٢بس سبّ اثتال ث ٠ثی٘بسی سشطب ،ٙدس تیش ٗب ٟسبّ  173:دس ثی٘بسستبٛی دس ًبٓیلشٛیب دس آٗشیٌب داسكبٛی سا ٝداع ًشد .سٝحص ضبد  ٝیبدش ُشاٗی ثبد.
دس ضشٝع ٗشاسٖ دست ٛبٗ٠ای اص صٛذُیٜبٗ ٠پشٝكسٞس ٗشیٖ ٗیشصاخبٛی ً ٠تٞسط ثٜیبد ٛخجِب ٙاستبُ ٙیال ٙثب ػٜٞا " ٙیادواره نابغه

ریاضی ایزان ،دکتز مزیم میزساخانی" ت٢ی ٠ضذ ٟثٞد ،دس ثی ٚحبضشی ٚتٞصیغ ضذ.

