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ایران، ریاضیدان بانوان
خاموش نیمه

محمودی∗ مژگان

در ، تحصیل راهنمایی دوره در نوجوان در زمان م آورم یاد به
عنوان به را ریاض م کنید»، انتخاب شغل چه آینده «در فرم های
پرسید بود، آقا ی که ریاضیاتم، معلم کردم. اعالم آینده شغل
این منظورم نم دانم، دادم جواب من است! شغل هم ریاض ر م
مطمئن گفت او بخوانم. ریاض عمر آخر تا م خواهم که است
عالیه تحصیالت توانایی باشند، عالقمند اگر حت دختران نیستم

باشند. داشته را ریاض در
وقت و پسر، ٣٢ و بودیم دختر ٨ شدم، وارد که اه دانش به

گروه عضو بانو ی تنها شدم، ریاض گروه علم هیأت عضو
بیشتر بعد، سال چند ول نداشتند. دکتری ایشان البته که بود
دختر درصد)، ٨٠ تا (گاه ریاض رشته کارشناس دانشجویان
امروز ایران در که گرفت، نتیجه بتوان حساب این با شاید بودند.
هم بانوان که دارند باور خوبی به مردم ر دی هم و دختران هم
شوند. برجسته یا خوب هم برخ البته و شوند، ریاضیدانان م توانند
در من زعم به (البته است شده نزدی باور بدین نیز جهان امروزه
ریاضیدان وجود ویژه، به هستند!)، عقب  ایران از آنان خصوص این
بر مثبت بسیار تأثیر میرزاخان مریم خانم مدالیست فیلدز برجسته
شاید نبودند، ایران علم هیأت عضو ایشان البته گذاشت. باور این
را جایزه این بودند، اینجا اگر م گویند، بزرگان برخ چنانکه هم

نم نمودند. دریافت
و دختران تعداد و فعالیت از ریاضیدانان عموم جهان، در ، واق در
یا من که سفرهایی بیشتر در هستند. ناآگاه ریاضیات در ایران بانوان
ریاضیدان بانوان وجود از اساساً داشتیم، ایران ریاضیدان بانوان ر دی
مقایسه عربستان یا عرب ها با را ما حت برخ بودند، بی اطالع ایران
هم آن تحصیل اجازه دختران ایران در ر م م پرسیدند و م کردند
خاطر چطور؟....به برابر حقوق چطور؟ کار اجازه دارند! ریاض در
مورد در تحقیق کانادا در علم هیأت عضو بانوی ی پروژه دارم
مورد در تحقیق برای و بود علوم رشته های علم هیأت عضو بانوان
آمده ایران به بانوان این روی پیش الت مش و فعالیت ونگ چ

بودند.

در دختران تحصیل باالی آمار رغم عل ر، دی طرف از
٢٠٠ حدود اینکه با است داده نشان اولیه آمارگیری ریاضیات،
آنان نفر ١٠ حدود تنها داریم، ریاض دکتری مؤنث فارغ التحصیل
یا بقیه ول هستند، دانشیار نفر ٢٠ حدود و هستند، تمام استاد
سطوح به اندک بسیار تعداد همچنین، نیستند! شاغل یا استادیارند
رسیده اند. ریاض گروه مدیریت حت خود، اه دانش مدیریت
سمینارهای و کنفرانس ها در کشور، ریاض جامعه در متأسفانه
م بینیم. علم هیأت عضو بانوی اندک تعداد تنها نیز ریاض
انجمن اجرایی شورای اعضای فهرست در که کنید تعجب شاید
دیده بانو دو نام تنها تاکنون، انجمن تأسیس ابتدای از ریاض
اعضای فهرست در گویا). دکتر خانم و تاتا، دکتر (خانم م شود
صفر بانوان آمار تاکنون ابتدا از انجمن مجله های تحریریه هیأت

ریاض گروه های به تعجب، کمال در و بدتر همه از است!
راه بانویی هرگز کشور، صاحب نام و بزرگ اه های دانش برخ
و سمینارها در ایران مؤنث مدعو سخنرانان درصد است! نیافته
کنندگان شرکت آمار است! صفر به نزدی ریاض کنفرانس های

است. کم بسیار نیز علم هیأت عضو بانوی
در شده ذکر موارد ایجاد علل ریشه یابی درصدد مجال، این در
که ایران عزیز ریاضیدانان برای مطمئناً که نیستم باال پاراگراف دو
بسیار علل این یافتن م کنند، حل را ریاض پیچیده مسئله های
ر دی بسیاری و خود پیشنهادی حل راه م خواهم ه بل است. آسان
بانوان سازی «فعال برای را جهان) (و ایران ریاضیدان بانوان از
که امید کنم، عنوان « ریاض اجتماع عرصه های در ریاضیدان

شوید. پشتیبان و همراه هم شما
کنیم: مرور دوباره را مسئله حل، راه ارائه از قبل ذارید ب
جهان (در ایران ریاضیدان بانوان توانایی و وجود ماندن ناشناخته
جامعه در ایران ریاضیدان بانوان فعال حضور عدم ایران)، در و
هیأت بانوان کند بسیار ارتقا یا ارتقا عدم جهان)، (و کشور ریاض

… ریاضیدان، علم
آفریده هم کنار در را مرد و زن خداوند که است این نه ر م
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هم مل م جهان در دیدگاه هایشان که است این نه ر م است،
اطراف به آنها نگرش انگیز اعجاب تفاوت های است، شده آفریده
«و شریفه ی آیه یاد به را انسان کجا هر در و خانواده در مسائل و
آقایان طبیع نگری کل م اندازد، الخالقین» احسن الله تبارک
یا خانواده شده، همراه بانوان طبیع نگری جزئ با که هرگاه
م دهد نشان آمارها ول است. رسانده کمال به را مزبور جامعه
در بانو کرده های تحصیل تعداد یر چشم رفتن باال رغم عل که
انجمن و ریاضیدانان جامعه در آنان وجود از اثری ریاض رشته
وجودشان عدم به متأسفانه چه اگر نم شود. دیده ایران ریاض
دنبال اینجا در شد، اشاره که همانطور البته است، نشده توجه نیز
احتماال و نیستیم، دو هر یا بانوان یا آقایان بین در مقصر یافتن
کم حضور علت را بانوان خانوادگ سنگین مسئولیت های ما اغلب
که کنیم اضافه هم را این م دانیم، اجتماع فعالیت های در آنان

ریاض تحصیل در ناتوان را بانوان اساساً ایران ریاضیدانان جامعه
حسب شاید و نم داند و نم دانسته ریاض انجمن فعالیت های یا
، واق در است. دانسته موجه را نبودشان یا کمبود فرهنگ عادت
این کارگیری به و تشویق تا چند قدم تنها زمان از برهه این در

جام ، آزاداندیش حاصل وجودشان که مل) م (و عظیم نیروهای
فاصله است، بوده کشور حال و گذشته ریاضیدانان تالش و نگری
و پدران ریاض مان جامعه گردانندگان که است سال ها داریم.
این دختران و مادران که رسیده آن وقت حال بوده اند، آن پسران
ریاضیات به دوباره جان و روح و فراخوانیم کم به نیز را جامعه

ببخشیم. کشور

م کنیم فکر کشور، ریاضیدان بانوان از ر دی جمع و حقیر این
میزان در چندان تغییر نم رود انتظار گذشته، روال به کارها ادامه با
ریاضیات که حال در آید، پیش ریاضیدان بانوان فعالیت و مشارکت
سرمایه های این همیاری به الت مش از گذر و پیشرفت برای کشور
مسئولیت های ، فرهنگ الت مش و مسائل است. نیازمند گرانقدر

طرف از نیستند. … تغییر، انجام، حل، قابل شبه ی … ، خانوادگ
جداً نم دهد، را کند پیشرفت های برای انتظار مجال نیز زمانه
خاموش نیمۀ این تشویق و انگیزه ها تقویت برای روش هایی باید
استفاده راه جمع یافت. آمدن صحنه به برای کشور ریاضیات
انجمن فعالیت های تقویت برای کشور ریاض سرمایه های این از
یافتند. ایران» ریاض انجمن بانوان «شاخه یل تش را ایران ریاض
که ایران ریاض انجمن وقت اجرایی شورای جلسه در پیشنهاد این
کشور ریاض کنفرانس پنجمین و چهل موازات به ١٣٩٣ درسال
از تعدادی قضا از شد. مطرح م شد، برگزار سمنان اه دانش در

و بودند، شورا مهمان جلسه، آن در نیز کشور ریاضیات سوتان پیش
این یل تش با شورا محترم اعضای و ایشان پشتیبان با خوشبختانه
نیز آن از بعد خبرنامه در موضوع این شد. اصول موافقت شاخه
اه ها دانش در انجمن نمایندگان با اتبات م با سپس شد. چاپ
در بانوان نظرات ، نظرخواه و آمارگیری اولیه فرم های تهیه و
شد. آوری جم آنان پیشنهادی فعالیت های و شاخه این خصوص
شد، برگزار خوانسار در که انجمن راهبردهای گردهمایی در متعاقباً
درخصوص نفر ٣٠ حدود حضور با ساعت ۴ حدود جلسه ای در
در آن پی در شد. گفتگو و بحث شاخه این راه اندازی چرایی
در شد قرار و شد، گفتگو آن مورد در اجرایی شورای جلسه  تعدادی
از تعدادی و اه دانش هر از نماینده ای حضور با نیمروزه گردهمایی
شورای اعضای البته و اه ها، دانش علم هیأت عضو بانوان نخستین
گذاشته بحث به میزگردی در موضوع ایران، ریاض انجمن اجرایی
شیوه یا اساسنامه تدوین برای نفره ۵ کمیته ای نیز پایان در و شود،
اجرایی شورای جلسه در نهایت در شود. انتخاب شاخه این کار
همدان در کشور ریاض کنفرانس هشتمین و چهل حاشیه در که
موافقت ایران ریاض انجمن بانوان کمیته یل تش با شد، یل تش
کار اعظم بخش که البته ول شد. تعیین آن وظایف شرح و شد،
ثمرات رسیدن و کمیته این فعالیت به شروع جز چیزی آن و باقیست
نخواهد میسر نیز این و نیست، کشور ریاض جامعه به آن خیر
با امیدواریم کشور. ریاض جامعه ان هم پشتیبان با ر م شد
از را کشور ریاضیات نیروهایمان، همه از استفاده و همدل و اتحاد

بخشیم. دوباره اعتالیی و گذرانده روز بحران های

برخ و مشابه بعضاً دالیل با نیز ایران از بیرون جهان در
به ریاضیدان بانوان ل های تش که (١٨۶۵ (از سال هاست متفاوت،
ل هایی تش بعضاً یا ریاض انجمن های از زیرمجموعه هایی عنوان
انجمن های از م توان نمونه عنوان به است. گرفته ل ش مستقل
به تا اینکار برد. نام استرالیا و کانادا، ا، امری اروپا، لندن، ریاض
میزان اه ها دانش اعتبار تأمین و رتبه بندی در که رفته پیش جایی
این از م شود، لحاظ بانوان فعالیت برای آنان تسهیالت و توجه
انجمن (Athena Prize) سوان آتنا جایزه از اروپا در م توان دست

الملل بین اتحادیه بانوان کمیته فعالیت های برد. نام لندن ریاض
اعتبار است. شده شروع ٢٠١۵ سال از نیز (CWM) ریاضیدانان
فعالیت های برای ریاض مختلف مجام و انجمن ها که ویژه هایی
تعیین ساله همه الملل بین مجام در بانوان شرکت و پژوهش

ی است. بانوان از آنان پشتیبان های جمله از نیز م کنند
که بود خواهد این ایران ریاض انجمن بانوان کمیته کارهای از
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ریاضیدان بانوان فعال سازی و تشویق برای نیز را بودجه ها اینگونه
نماید. جذب ایران

شاخه خصوص در ریاضیدانان برخ دغدغه های به پایان، در
پشتیبان  و رف دغدغه شان که امید م کنم، اشاره نیز بانوان

شود. افزون بانوان کمیته فعالیت برای ان هم
انجمن از مجزا ل تش یا انجمن عنوان به نیست قرار بانوان (١)
انجمن از کمیته ای عنوان به ه بل کنند، فعالیت ایران ریاض
خواهند فعالیت آن تقویت و انجمن اهداف راستای در و ریاض
ریاضیدان بانوان نیروهای از بیشتر استفاده با امیدواریم کرد.
دوچندان را انجمن اهداف پیشبرد سرعت عالقمند و فعال

نماییم.
و اهداف آن در که بانوان، کمیته فعالیت شیوه نامه پیش نویس
است. مطلب این موید است، شده بیان آن فعالیت های شرح

برعکس نیست، مطرح جنسیت تفکی منطق غیر اهداف (٢)
اجتماع فعالیت های به پیوستن به بانوان تشویق اصل هدف

است. جنسیت تک صورت به امور گرداندن از خروج و ریاض

قرار ه بل کنیم، فعالیت به مجبور را بانوان نیست قرار (٣)
اجتماع فعالیت تسهیل و تشویق برای تمهیدات است

در اگر نمونه، عنوان به بیاندیشیم. ریاض جامعه در آنان
درنظر کودکان نگهداری برای محل ریاض کنفرانس های
خردسال کودک دارای علم هیأت عضو بانوان شود، گرفته

بود. خواهند کنفرانس در شرکت به قادر نیز
جهان ل های تش با بانوان کمیته ارتباط ایجاد با انشاالله (۴)

از پشتیبان برای خوبی مال اعتبارهای ریاضیدان، بانوان
جذب ایران ریاضیدان بانوان پژوهش و آموزش فعالیت های

م شود.

استفاده و کشور ریاضیدانان همه همدل و همراه با که امید
بانوان شدن فعال تر از پشتیبان با ویژه به خود، نیروهای همه از
موفق تر کشور ریاضیات روزافزون تقویت راه در کشور، ریاضیدان

شویم.

بهشت شهید اه دانش ∗

آگه

ابوعبداله محمدبن موس ، بوزجان ابوالوفا ، بیرون ابوریحان نام های به سانت متر ٨٨×۵٨ قط به سری پن : رنگ پوستر سری ده
نام های به سانت متر ۶٨ × ۴٨ قط به پوستر سری پن و کاشان جمشید غیاث الدین و عمرخیام ابوالفت غیاث الدین ، خوارزم
ریاضیات جهان سال مل ستاد انتشارات از (رنسانس)، نوزائ و نوین عصر اولیه، دوران های یونان، طالیی دوران ، اسالم تمدن

است. شده تعیین ٢٠٠/٠٠٠ آن ها ارسال هزینه و ریال ١/٠٠٠/٠٠٠ پوستر ده این بهای است. موجود انجمن دبیرخانۀ در
و دبیرستان ها اه ها، دانش راهروهای و اتاق ها کالس ها، سالن ها، کتابخانه ها، زینت بخش م تواند پرمحتوا و زیبا مجموعه این

باشد. ریاضیات خانه های و فرهنگ سراها نظیر مجامع
یرند. ب تماس انجمن دبیرخانه با نفیس مجموعۀ این خرید جهت م شود تقاضا محترم مدیران و مسئوالن به ویژه عالقه مندان، از
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