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 گوئی آقای سروش در بارۀ مرگ مريم ميرزاخانی پريشان

  
او دو بار به کسب مدال طالی .  در ايران متولد و بزرگ شده بود١٣۵۶سال ه دانشمند رياضيدان مريم ميرزاخانی ب

 ۀ در المپياد جھانی رياضی کانادا رتب١٩٩۵ در المپياد ھنگ کنگ و در سال ١٩٩۴رياضی کشور موفق شد و در سال 

 ٢٠٠۴او پس از تحصيل در دانشگاه صنعتی شريف برای کسب دکترا در سال . اول مدال طالی جھانی را کسب نمود

 استاد دانشگاه استنفورد گشت و در اين دانشگاه ٢٠٠٨مريم ميرزاخانی از سال . مريکا رفتابه دانشگاه ھاروارد در 

او اولين .  جھانی در رياضيات شدۀفيلدز، بزرگترين جايز مدال ۀ برند٢٠١۴او در سال . پژوھشھای خود را ادامه داد

مريم . پس از دريافت جايزه، دانشمندانی مانند ريچارد داوکينز به او تبريک گفتند. زنی بود که اين جايزه را دريافت کرد

و ھنر  ميالدی به عضويت آکادمی علوم ٢٠١٧مريکا و در ا به عضويت آکادمی ملی علوم ٢٠١۶ميرزاخانی در سال 

  .مريکا درگذشتا در چھل سالگی به سبب سرطان سينه و استخوان در ٢٠١٧ جوالی ١۴او در . مريکا درآمدا

  

  کند نظام دينی استعدادھا را ويران می

کنند زيرا فضای   وضعيت ايرانيان بيشماری است که از ايران مھاجرت میۀداستان زندگی و مرگ اين دانشمند، نمون

در واقع نخبگان علمی و دانشگاھی و ھنری از . کنند ود را نامناسب و خفقان آور ارزيابی میفرھنگی و سياسی موج

ھا در دنيا  البته مھاجرت. ورند آافتند زيرا در زير اين آسمان جھانی، جای مناسبتر و آرامتر گير می کشور خود دور می

گانی که از کشور ما به غرب آمدند، دست به ھميشه ناشی از وجود استبداد و فشار سياسی نيست ولی بسياری از نخب

کند و يا بسياری از آنان  نظام حاکم دينی، نخبگان بسياری را از مراکز دانشگاھی به بيرون پرتاب می. يک انتخاب زدند

ھای سياسی و فرھنگی و امنيتی  استبداد اسالمی فرار مغزھا را تشديد نمود زيرا دشواری. کند را به مھاجرت مجبور می

اين نظام تبعيض گر اسالمی، نخبگان را . سازد و شغلی و خانوادگی، اميد و خواست آنھا برای ماندن را ناممکن می

. دھد تا ميدان عمل برای قدرتمداران و تبھکاران و رانتخواران و بوروکراتھا و مديران نااليق، بازتر باشد فراری می
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 وشان، قدرتمندتر باشند، جايگاه و نقش نخبگان علم ناتوانتر میھر اندازه که فاسدان و کارگزاران دين و بھشت فر

 به خدمت نظام ًاعناصری که واقع. آن محدود است» خودی ھای «ۀاين نظام دينی، توتاليتاريستی است و حلق. گردد

شرط . شوند  خارج میًالرسند ولی تعداد بيشماری به حاشيه رانده شده و يا از صحنه کام يند، به امتيازاتی می آدرمی

  .امتيازگيری، شيعه گری و خدمت به واليت فقيه و نظام تابع آنست

 خود را با محيط ئیخوشبختانه جامعه شناسی ايرانيان نشان داده است که ايرانيان در خارج از کشور با پتانسيل باال

گان علمی و دانشگاھی با در اين ميان نخب. ورند آوجود میه سازگار نموده و موقعيبت اجتماعی جديدی برای خود ب

در بسياری . شوند ھای بسياری می  کار مثبت و ابتکار و نوآورییسرعت زيادی در محيط علمی جذب شده و خود منشا

ھا و مرکزھای پژوھشی و بنگاھھای اقتصادی مھم غرب، ايرانيان جايگاه با ثبات و ارزنده و محکمی کسب  از دانشگاه

ش ناشی از ھوش و نبوغ شخصی او و نيز شرايط مناسبی  از اين نخبگان است که موفقيتکیمريم ميرزاخانی ي. اند کرده

در ايران اين امکانات پژوھشی و . دھد است که تمام امکانات علمی و مادی و اجتماعی الزم را در اختيار او قرار می

  .رود  محدود است و بسياری از استعدادھا ھدر میئیشرايط مناسب برای شکوفا

  

  ان گوئی آقای سروشپريش

ھا  دی، واکنشيدنبال اين تراژه ب.  ساخت و ايرانی و خارجی را به اندوه نشاندمتأثر جھانی را ۀاين مرگ، جامع

کند ولی کمی  قای سروش خود را مدافع علم معرفی میآ. ند و يکی از آنھا واکنش آقای عبدالکريم سروش استابيشمار

او از علم يا شخصيت علمی .  او، ھم خانواده با عرفان و موھومات دينی استۀدھد که علم مورد عالق دقت نشان می

سفم أمن از مرگ او ھم مت: گويد  مرگ ميرزاخانی میۀآقای سروش در بار. کند تا آنھا در خدمت دين باشند استفاده می

شتگان را بفرستد تا او را در توانيم خواستار آن باشيم تا خداوند فر مرگ او تقدير خداست و ما می. سف نيستمأ متو ھم

اند و در  در چشم من او که چھل سال عمر کرد چھارصد سال عمر داشت، مانند کسانی که اھل کشف. آغوش بگيرند

  .اند، اميدوارم که در آن جھان ھم زندگی معنوی پرکمالی را ادامه بدھد جوی حقيقت و جست

اسالمی » فيلسوف« و عوامفريبی ئی پرگوئی و خرافه گوشما در برابر اين ھمه.  آقای سروشئیاينست پريشانگو

کند زيرا مرگ يک دانشمند به توضيح فرشتگان و افسانه سازی و   میئیقای سروش پرگوآ. شويد شگفت زده می

او . دھد را می  آنۀقای سروش کدام مالقات را با فرشتگان هللا داشته است که دوباره وعدآ. تبليغات دينی، ربطی ندارد

را دوست دارد، يعنی صحبت از جھنم و بھشت و  زند که در شريعت شيعه آمده است و عوام آن ن حرفی را میھما

. باشد  ما محتاج خرافه پراکنی نمیۀای دردناک، جامع در چنين ھنگامه. حور و پری و فرشتگان و حقيقت پس از مرگ

که ايشان اين اعتقادات جادوگرانه و خرافه را در  انیولی زم.  دينی و خرافی داشته باشدۀتواند ھر عقيد آقای سروش می

 طبيعی است که پخش خرافه مورد اعتراض قرار گيرد و چنين ھذيانھای ضد ًکند، کامال ھا و در اجتماع پخش می رسانه

  .خرد به انتقاد کشيده شود

ست و فاقد فکر خردمندانه و دھد که يار خرافه بافان اسالمی ا بار ديگر نشان می  يکئیآقای سروش با چنين حرفھا

را ارسال دارد تا او » فرشتگان«ديگر، هللا برای مريم ميرزاخانی » آن جھان«سروش آرزو دارد تا در . باشد علمی می

اسالمی » فيلسوف«تواند بيان کند،   که ھر آخوند پيش پا افتاده میئیھمين حرفھا. داشته باشد» زندگی معنوی پرکمالی«

ولی در واکنش . کند تا برای شريعت خود تبليغ کند سروش از مرگ اين دانشمند سوءاستفاده می. کند نيزعرضه می

 شيعه، يک ۀگويد، ولی اين آقای نخب  ضديت قرآن و اسالم با حقوق زن نمیۀيک کلمه در بار» نوانديش«خود، اين آقای 

ميرزاخانی دانشمندی اھل جمھوری چک ھمسر . گويد  فشار و ستمگری جمھوری اسالمی عليه زنان نمیۀکلمه در بار
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 که ازدواج بين زن مسلمان و مرد غير مسلمان بنا بر قانون اسالمی در ايران به رسميت شناخته ئیاز آن جا. است

تنگ نظری اسالم و مردساالری ذاتی اسالم . اش به ايران سفر کند ھا نتوانست با خانواده شود، بانو ميرزاخانی سال نمی

 عذاب و آزار ۀحال مدافعان ھمين دين مانند آقای سروش در بار. باشد مناسبات باز و مدرن اجتماعی میمانع ھرگونه 

سراسر تاريخ اسالم با سرکوب ديگرانديش و فکر فلسفی و حقوق زن و رشد . کنند خانوادگی اين دانشمند سکوت می

وب گشت و زن تحقير شد، زيرا سنت قرآنی در ايران فلسفه شکست خورد و آزادی فکری منک. دانش، ھمراه بوده است

حال آقايان نوانديش مانند آقای سروش، . و توتاليتاريسم اسالمی در قدرت و در فرھنگ جامعه، حاکميت داشته است

 در بازتوليد ءکوشند و با تمام قوا  جامعه میی اسالمی در تمامی اجزايند و در تقويت ماشين ايدئولوژيکآ کوتاه نمی

  .کنند گی و مسخ جامعه اقدام میازخودبيگان

خانی يکی ديگر از زنانی است که با ھوش و دانش و جسارت خود نشان داد که تمام گفتمان اسالمی و زاخانم مريم مير

تواند در  چنين زن دانشمندی در نظام دينی نمی. باشند  اسالمی و سياست نخبگان اسالمی، تبعيض گرا میۀسنت جامع

آزادی و پيشرفت زن خارج از اين نظام دينی ممکن . مقام رفيع سياسی و اجتماعی داشته باشددانشگاه درس بدھد و 

  .است
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