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فعل اه جای به رسیدن ونگ چ فیزی و ریاضیات در برتر زنان
م کنند. مطرح را نیستند فراوان آنان امثال چرا اینکه و خود

مجله با مصاحبه ی در برجسته نظری دان فیزی کوئین هلن
دانشجو ی عنوان به که هنگام کرد، یادآوری گذشته پاییز در کوآنتا
ادامه میان داشت حضور استنفورد اه دانش در میالدی ١٩۶٠ دردهه
دبیرستان در آموزگاری و تدریس به اشتغال و فیزی رشته در تحصیل
گروه علم هئیت در زن هیچ زمان «آن گفت: کوئین بود. مردد
استاد نم دیدم.» آنجا مناسب را خودم من نبود. استنفورد فیزی
پذیرش به نسبت معموال «کال ها که کرد گوشزد او به مشاورش
ناتمام را کارشان و م کنند ازدواج آنها زیرا نیستند. راغب زنان
مورد در ما نم کنم فکر «من کرد اضافه مهربانانه (او م گذارند.»

باشیم.») داشته نگران بابت این از شما
ایتالیایی‐ تاری ماده دان فیزی آپریل النا میالدی، ١٩٧٠ دهه در

برای مرد خود مشاور اساتید جانب از مشابه بی میل ایی آمری
در او کرد. تجربه را زمانش رقابت خواست های با همراه و اری هم
مانند را من تجربه «آن گفت: رش پرسش و درخشان ذهن با رابطه

حت که چیزی آن ورای تا را شما ذهن، ساخت. (مقاوم) تیتانیوم
همه است. علوم درباره چیز همه م کند. هدایت است، ان پذیر ام
دهید؟ پرورش باید که دارید بچه ای …شما است. هدفتان درباره چیز

کنید.» پیدا راه
کاترینا است. سخت زنان پذیرش برای راه هنوز بعد، دهه چهار
تمام «در گفت: کوآنتا به ٢٠١۴ سال در نظری دان فیزی اختر فریز
برای او وقت بوده ام.» آگاه فیزی در بودنم زن از من زندگیم دورۀ
منجر این رفت سوئد به شمال اروپای نظری فیزی مؤسسه ریاست
سیاره کل «در گفت: او شد. آنجا در زنان فرهنگ پذیرش به
علوم در پژوهش برای ان م بهترین م دانم، من که آنجا تا زمین،

است.» اندیناوی اس
به طور هنوز م کنند دنبال را فیزی و ریاضیات که زنان سیر خط
و ارشد موقعیت های در زنان کم تعداد است. رخنه پذیر ین سهم
را علوم این به تعلق عدم حس ی مونث مشتاق محققین فقدان

ی در فرانسوی، ریاضیدان ، سرفات سیلویا اخیراً، م کند. تداع
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بهبود اخیر سال بیست در او تخصص زمینه «در گفت: مصاحبه
است.» بوده کاهش به رو اوقات بعض در حت و نداده، روی زیادی
است معتقد گردابی، دینامی در جایزه برنده متخصص ی ، سرفات
کردن دنبال هنگام «در م گوید او م زند. لطمه ریاضیات به این که
زنان و باشیم داشته ذهن در متنوع نگرش های که است بهتر برهان ها

کنند.» فکر متفاوت تر کم دارند تمایل

آن از یا دارید دوست را علوم و ریاضیات شما آیا
متنفرید؟

را تحقیق م شوند نائل بزرگ علم مدارج به که کسان از بعض
‐ ایران ریاضیدان میرزاخان مریم م دهند. ترجیح بودن و ال به
شد میالدی ٢٠١۴ سال در فیلدز مدال برنده زن اولین که ایی، آمری
دخترانه ای دبیرستان مدیر تشویق و قدرت چه اگر گفت: بهکوآنتا
هیچ او اما داشت، زیادی تأثیر او روی م خواند، درس آنجا در که
عالوه کوآنتا نداشت. شود ریاضیات در زنان چهره که این به عالقه ای
برجسته ریاضیدانان و دانان فیزی با چشم اندازها این کردن برجسته بر

جهان روز بزرگداشت پاس به است. کرده مصاحبه بوده اند زن که
اشتراک به جا این را آنها از بعض سرگذشت جا، همه زنان و زن

م گذاریم:
ی حال عین در سرزنده، و نشاط با دان فیزی گلوترز شارون ‐

قوانین کردن پیدا صدد در که است حاضر عصر دیجیتال شیمیدان
ساختمان بلوک های از پیچیده ساختارهای آنها توسط که است

اندازه و حد در تحقیقات گروه ی گلوترز م شوند. پدیدار ساده
رشد حال در که م کند اداره ان میشی اه دانش در را کارخانه ی
را جدید دانشجویان است ن مم غیر که دارد اعتقاد او زیرا است

هستند. ما مثل آنها که حال در ذاریم ب کنار
نفر ١٠٠٠ از ل متش LIGO علم مجم رهبر ی گونزالز گابریل ‐

کرد. اعالم را جاذبه امواج کشف گذشته سال که است
همانند ماساچوست تکنولوژی مؤسسه پرداز نظریه اسلیتر، تریس ‐
گذشته، سال است. تاری ماده درک برای کوشش حال در آپریل
شیری راه شان که از جدید خصوصیات ونه چ که داد توضیح او

است. کرده کشف را
و جستجو سرگرم اثنا این در بنیادی، ذرات دان فیزی کنراد ژانت ‐
م شوند، نامیده خنث نوترون های که است فرض ذرات کنکاش
شخصیت های با « کوچ پایان «چهار عنوان به را آن ها او
م گوید: او دارند. را ها آن ذرات همۀ م کند. تلق سرسخت

کوچ خوشه های در آن ها هستند. وسط دختران «کوارک ها

در دختر ترون ال بیایند. بیرون نم خواهند و مانده اند ثابت شان
عنوان به م توانید همواره شما که است کس او است. بعدی الیه
اوآن و م کنید وصل را اتصال کلید شما کنید. تکیه او به دوست

است؟» درست هست. جا
مرموزی کوانتوم پدیده های خصوص در سباستین سوچیترا ‐
مسیر دارند. را جهان» دگرگون «پتانسیل که م کند پژوهش
مدیریت ی کمبریج اه دانش فیزی گروه به غیررسم اش
واقعا «من گفت او برداشت. در را صنعت در شغل ی و اجرایی
مانند است من اطراف محیط در که مسائل همۀ در که نیازمندم

م کند، عمل اقتصاد چطور م رود، جلو به جهان چطور
درگیر متفاوت روش های به م کنند؟ اداره را کشور چطور دولت ها
انجام که کارهایی اجتماع بازخورد که عالقه مندم من شوم.

ببینم.» را م دهیم
دبیرستان از هرگز که دان فیزی اختر و نویسنده لوین جانا ‐
«علم م گوید او دارد. مشابه ایدئولوژی ی نشد فارغ التحصیل
مشغول که زمان او است.» فرهنگ از ذات مطلقاً بخش ی
م پردازد رمان هایی نوشتن به نیست چاله ها سیاه روی تحقیق

م شوند. جایزه برنده که
ی به است کرده ترک را دبیرستان که فردی ر دی چنگ میراندا ‐

ارتباط ی کردن دنبال حال در او شد، تبدیل دان‐ریاضیدان فیزی
است. اعداد نظریه و جبر ریسمان، نظریه بین آمیز اسرار

اه دانش ریاضیدان چادنووس ماریا غیرمنتظره پیشرفت ‐
در افراد جای نقشۀ چیدن در او به گراف آمیزی رنگ در پرینستون

کرد. کم ازدواجش مراسم
کره بندی قدیم خیل مسئله اوکراین ریاضیدان ا ویازوس ماریا ‐
ا ویازوس برهان دربارۀ ری دی محقق کرد. حل را باالتر ابعاد در
طور به مسأله، آن بزرگ، چیزهای همۀ «همانند گفت چنین

است». ساده حیرت انگیزی
دادن قرار برای تحقیق حال در لیندس کاترین و دیمارکو لورا ‐
طبقه بندی برای روش عنوان به ٣ ‐بعدی اشیا درون فراکتال ها

هستند. ساده معادالت
«ضد کد بهبود برای تحقیق حال در وینگ جینت و فیشر کاتلین ‐

هستند. رخنه گر»
حریم همچون مفاهیم ترجمۀ برای کار مشغول دورک کنتیا ‐

است. وریتم ها ال به انصاف و خصوص
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