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یده چ
تاريخ در م توان آيا داشته اند؟ نقش علم توسعۀ و تولید در زنان آيا
م توانند زنان آيا يافت؟ دانشمند مردان هم تراز و هم رديف را زن چند

واق نابرابری و ظلم مشمول حيطه اين در آيا بپردازند؟ علوم به عميقاً
آنان راه سر بر كاست هايی و كمبودها و محدوديت ها چه شده اند؟
جامعۀ در آنان عظيم نيروی از م توان ونه چ است؟ داشته وجود
پرسش ها اين بارۀ در تاريخ قضاوت برد؟ سود علم توليد راه در كنون
با دارد سع مقاله اين دارد؟ واقعيت مردانه علوم اسطورۀ آيا چيست؟

بيابد. پاسخ پرسش ها اين برای واقعيت ها و تاريخ به استناد
زينب(س)، حضرت زهراء(س)، حضرت کلیدی: واژه های
آنیزی، هایپاتيا، صدر، بنت الهدی ، میرزاخان مریم مريم(س)، حضرت
اه دانش ، ت ای. ام. اه دانش علم، رنسانس، نبوغ، كوری، ماری

ا. آمري علوم ملّ بنياد ، بركل
Mathematics Subject Classification [2010]: 01A40, 01A73.

مقدمه
عرصه های به زنان راه یابی شيوه های بارۀ در فراوان مطالب
همواره اما آمده، در تحرير رشتۀ به اجتماع و سياس فعاليت های
گرديده علوم گسترش و تولید در آنان نقش معطوف ناچيزی، توجه
در زنان از بسياری دور، چندان نه گذشته ای در كه اين در است.
عنوان به علوم به و م باليدند خود جهالت به بشری جوام از برخ
نيست. ّ ش هيچ م نگريستند معن فاقد روش های از مجموعه ای

سياس زندگ سط ارتقاء و يافته تفاوت وضعيت امروزه كه چند هر
امری را زنان ميان از علم جديد چهره های بروز مّلت ها، اجتماع و
كم رنگ نقش از همواره موجود ارقام و آمار اما است، ساخته متعارف
به نيل از را آنان عموم عامل آيا دارد. ايت ح علم ميدان در آنان
و اساس و بنيان كه پشتكار و نبوغ آيا م دارد؟ باز علوم قّله های اوج

ندارد؟ جای زنان جامعۀ در است علم توليد آتش زنۀ سنگ

تاریخ آئینۀ در
زنان از درخشان ستاره های معرف به بی گاه، و گاه علوم، تاريخ
در گاه آنان م پردازد. معرفت و دانش و علم آسمان در دانشمند
كرده اند طلوع مسيح حضرت ميالد از قبل حت دور، بسيار گذشته های
ميالد، از پس دوم قرن اواخر متولّد يونان نويسندۀ ١ آتنائوس .[١٧]

صاحب نام رياضيدان كه م برد نام زنان از ٢ دِيپنوسوفيستا كتاب در
ساخته اند متأثّر را يونان آگاه خود، ذكاوت و هوش قدرت با و بوده اند
در تا گشت موجب ماند جای بر زنان همين توسط كه ميراث .[٣]
گردد ايجاد دانش گسترش و پرورش برای مساعدی فضای ، آت قرون
فراهم ميالد از پس چهارم قرن در حتّ دانشمندان، ظهور زمينۀ و
قابل اطّالعات كه است دانشمندی زنان از ی ٣ هایپاتيا .[١٧] آيد
زاده ميالد از پس ٣٧٠ سال در است. دست در او زندگ از مالحظه ای

زندگ مناسب فرصت های از ول نداشت، شادی و آرام زندگ شد،
با نزديك تماس در او زندگ اول سال های كرد. استفاده خوبی به خود
استاد كه خود پدر نظارت تحت و شد سپری ۴ موزيوم نام به مؤسسه ای
سرانجام تا ديد، سخنوری در رسم آموزش برنامه های بود رياضيات
جلوه الهام بخش و بزرگ دانشمند زمان، آن مردم چشم در توانست
وی عظيم نبوغ از شعرگونه تقريباً گونه ای به هایپاتيا، معاصران كند.
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از ايت ح و است دردناك بسيار او مرگ داستان .[١٨] م کنند ياد
كه زمان، آن در دارد. وی زمان اجتماع و فرهنگ نابسامانِ اوضاع
را او و بستند ه كالس به را موهایش بود كليسا نابخرد حاكمان دوران
وحشيانه كامال صورت به و كشيدند زمين بر كليسا تا درس کالس از

.[١٧] كشتند بی رحم و متعصب عده ای دست به
بوتۀ در تقريباً علوم هایپاتيا، مرگ از پس متمادی قرن های تا
۴٧۶ درسال روم سقوط بين زمان فاصلۀ در و گرفت قرار فراموش
خورشيد ،١۴۵٣ سال در عثمانيان توسط قسطنطنيه فت و ميالدی
نهاد. افول به رو به تدريج زمين مغرب آموزش و فرهنگ و تمدّن
از استفاده با عجيبی مخالفت های روشنفكری، مراكز اغلب در حتّ
آموزش حت مراكز، اين گرفت. صورت عال آموزش نوع هر در زنان
برای م شد محسوب دانش اندوزی اصل پايۀ كه را نوشتن و خواندن
۵ رسویتا كه بود انتقادات همين به پاس در .[١٢] كردند نف زنان
نيست، خطرناك دانش «نفس كه كرد اعالم ۶ گانِدرشيم مشهور راهبۀ
جديد آئين بان ٧ لوتر، .[٢٣] است» خطرناك آن از نابجا استفادۀ ه بل
كوشش زنان آموزش با مخالفت در كه بود كسان جمله از پروتستان

طوالن مدت برای را زنان ٨ هشتم هانری و برد، کار به  فوق العاده ای
.[١٧] ساخت محروم پرورش و آموزش گونه هر از

از كه م شد انجام زمان در مخالفت ها اين كه است اينجا عجب
و م گذشت سال هشتصد از بيش (ص) اسالم گرام پيامبر ظهور
تکریم و دانش اندوزی بارۀ در او حیات بخش و اله تعاليم زمزمه های
پيامبر آسمان كتاب در بود. نورديده در را غرب جهان از بخش زنان،
از ي نام به نيز ری دي سورۀ و ، ٩ زنان نام به سوره ای اسالم
به خود بزرگ، خداوند و بود شده نام گزاری ، ١٠ هست عالم زنان
دانش برای اسالم پيامبر كه ارزش بود. پرداخته آنان حقوق تبیین
دين عميق بينش سو يك از بود، قائل زنان و مردان دانش اندوزیِ و
را زنان طبقۀ ارزش ر دي سوی از و علم، تحصيل بارۀ در را اسالم

م ساخت. روشن
در را پيامبر خطابه های زنان، از عّده ای كه بود زمان آن در
بدین گونه و م کردند نقل ران دي برای و م دادند گوش مسجد
گرديد. فراهم اسالم صدر دانشمند زنان از عّده ای تربيت زمينه های
رقيه و ايمن ام فضه، اسماء، مانند شاگردان زهرا(س) فاطمۀ حضرت
مدارس معلمان از نيز پيامبر زنان از ر دي بعض و سلمه ام داشت[٩].

و مسلمان كه شمس عبد ابن عبدالله دختر شفا، به پيامبر بودند.
آن همسر حفصه، آموزش به كه بود فرموده بود، اوليه مهاجران از
كه بود درخشان آن چنان پيامبر روش كارآيی گمارد. همت حضرت
حضرت يافتند. دست فقاهت مقام به روزگار، آن زنان از زيادی تعداد
قشيريه، رعلۀ ام جميل، ام اسلم، ام سلمه، ام عليهاسالم، فاطمه
(س) كلثوم ام عميس، بنت اسما الدردا، ام غفاريه، معاذۀ نسيبه،
دختر (س) فاطمه (س)، زينب حضرت (ع)، عل حضرت گرام دختر
اسما، حبيبه، ام (ع)، حسين امام دختر (س) ينه س (ع)، عل حضرت
دختر سهله شريك، ام قيس، دختر فاطمه سلمه، ام دختر زينب عايشه،
آن از قائف دختر ليل و عطيه، ام يوسف، ام عاتكه، ايمن، ام سهيل،
و (س) زينب حضرت .[١ ،٢ ،۵ ،۶ ،٧ ،٨ ،١١ ،١٣ ،١۵ جمله اند[١۶،
اطّالعات كه هستند اسالم صدر بانوان جمله از (س) ينه س حضرت
حضرت فوق العادۀ توانايی است. دست در آنان زندگ از ارزشمندی
و زياد ابن مجالس در كه خطبه هايی استواری و عرب ادبيات در زينب
و مناقشات محل ينه س حضرت خانۀ است. مشهور فرموده ايراد يزيد
بزرگ شاعران به ايشان بود. شعرا تجم و دانشمندان علم مباحثات
امین و مقرم عبدالرزاق م فرمود. عطا صله جرير، و فرزدق همچون

نوشته اند[١۴]. حضرت آن احوال در کتاب دو عبدالحسیب،
اختالف و اسالم دين آوری های نو و مسلمانان پيشرفت آوازۀ
روزگار آن شدۀ تحريف مسيحيتِ و اسالم بين موجود ديدگاه های
زمین مغرب مردم گذشتگان يادگارهای پيدايش و كشف و سو، يك از
بروز برای را زمينه ر، دي سوی از م داد خبر آنان غن تمدن از كه
ساخت. فراهم غرب دانش و ادب و هنر عالم در عظيم فتگ ش يك
زنان از برخ دارد ريشه رنسانس١١ كه جايی ايتاليا، جزيرۀ شبه در
از عّده ای حت گذارند. باق خود از نشان آكادميك جهان در توانستند
سخنرانان و استادان زمرۀ در و آمدند نائل دكترا درجۀ اخذ به آنان
هنر، زمينه های در و گرفتند قرار پاويا١٣ و بولونیا١٢ اه های دانش
در .[۴ رسيدند[٢٣، شهرت به علوم و زبان فلسفه، ادبيات، ، پزش
در عالم نقاط اقصا در زنان از بسياری اسام ميالدی، هجدهم قرن
اه های دانش در آنان از برخ آثار نيز هنوز و م درخشيد دانش آسمان
در كه ست ا آنیزی١۴ ماريا زنان، اين جملۀ از م شود. تدريس جهان
بزرگترين ١٧۴٨ سال در و شد زاده میالن١۵ در ميالدی ١٧١٨ سال
در اكنون هم كه آنیزی١۶ جادوگر نوشت. رياضيات باب در را اثرش

Cubique d’Agnesiنام به خم این ناميد. versiera ،Istituzioni Analiticheکتابش در را آن و شد بررس و مطالعه آنیزی توسط است خم ی واق در که آنیزی جادوگر ١٧
برد، کار به خم توصيف برای را آن وی که برگشت) معنای (به versieraایتاليایی واژۀ ترجمۀ در که است اشتباھ از ناش جادوگر، واژه م شود. شناخته نیز Agnésienneیا
مبدا از OA خط پاره رسم با خم این رسم است. شده مطالعه نیز (Guido Grandi)وگراندی (Pierre de Fermat)فرما توسط خم است.این آمده پدید جادوگر) معن (به avversieraبا
گذرنده قائم خط برخورد محل ،P نقطۀ کند. قط Q در را دایره و Aدر را y = ٢a معادلۀ به افق خط تا م شود آغاز a > ٠ شعاع به و (٠, a) مرکز به دایره ای بر واق مختصات،
و x = ٢a cot t صورت به آنیزی جادوگر پارامتری معادلۀ بنامیم، tرا OX محور مثبت جهت با OA بردار زاویۀ اگر است. واق آنیزی جادوگر بر Q از گذرنده افق خط و A از
y = tan−١x تابع مشتق که م شود تبدیل y = ١

x١+٢ آشنای صورت به a = ١٢ حالت در و است y = ٨a٣
x٢+۴a٢ آن دکارت معادلۀ م آید. دست به y = a(١ − cos ٢t)
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١٧ است[٢٠]. منسوب او به م شود تدريس جهان اه های دانش

آنیزی جادوگر :١ ل ش

١٨۶٧ سال در كه است دانشمندان همین از ي نيز كوری١٨ ماری
اكتشافات به و شد فيزيك استاد فرانسه در آمد. دنيا به ورشو١٩ در
١٩٠٣ سال در او يافت. دست شيم و فيزيك حوزه های در مهم

٢١ گرديد[٢١]. نوبل٢٠ جايزۀ برندۀ
بنت الهدی شهيده نيست. ذخیره از خال زمينه اين در نيز مشرق زمين
صدر محمدباقر سيد شهيد خواهر و صدر حيدر سيد عالمه فرزند صدر،
از و ياسين آلِ عبدالحسين شيخ فرزند او، مادر است. ذخائر اين از ي
ذكاوت بود نيز خود فرزند معلّم كه وی است. خود زمانۀ بزرگ عالمان
م دهم ياد او به كه چيزی «هر م گفت و م ستود را او استعداد و
معنوی فضائل كسب و علم تحصيل در او جدّيت نم کند». فراموش
شهامت آيد. نائل فقه علم در اجتهاد مقام به توانست كه بود آن چنان
و آزادی از دفاع و اسالم ارزش های از پاسداری در او پايداری و

.[١٩] انجاميد عراق بعث رژيم زندان های در او شهادت به ، آزادگ
دانش و علم عرصۀ در مشرق زمین زنان از نیز ری دی چهره های
خانم معاصر دوران در شخصیت ها این بارز نمونۀ درخشیده اند.
و ایران سلیم النّفس و متواض نادره، ریاضیدان ، میرزاخان مریم

فقدان داغدار جهان ریاض جامعۀ که است استنفورد٢٢ اه دانش استاد
و «دینامی بر کار خاطر به ٢٠١۴ سال در میرزاخان است. او
مدال برندۀ آنها»٢٣ پیمانه ای فضاهای و ریمان رویه های هندسۀ
زن تنها وی . است٢۵ ریاضیات در جایزه باالترین که شد، فیلدز٢۴
مشتمل او تحقیقات زمینۀ است. فیلدز مدال برندۀ ایران تنها و
و ٢٨ ارگودی نظریۀ ، هذلولوی٢٧ هندسۀ ، تایشمولر٢۶ نظریۀ بر
فرزانگان دبیرستان در تحصیل دوران در او بود. هم تافته٢٩ هندسۀ
١٩٩۴ سال های در ریاض جهان المپیاد طالی مدال برندۀ تهران،
نخستین به عنوان سال این در و شد (کانادا) ١٩٩۵ و (هنگ کنگ)
دختری نخستین وی آورد. دست به را کامل نمرۀ ایران دانش آموز

ریاض المپیاد تیم به و گرفت طال ایران ریاض المپیاد در که است
مدال دو که است ایران آموز دانش نخستین نیز و یافت؛ راه جهان
رشتۀ در را خود کارشناس مدرک ١٩٩٩ سال در او است. گرفته طال
اه دانش از ٢٠٠۴ سال در را خود دکتری و شریف اه دانش از ریاض
فیلدز، مدال برندگان از ، م مولن٣١ کرتیس سرپرست به ٣٠ هاروارد
و ریاضیات، رشتۀ در برتر ذهن به عنوان میرزاخان مریم از گرفت.
پاپیوالر نشریۀ سوی از ،٢٠٠۵ سال برگزیدۀ جوان ذهن ده از ی
چون جوایزی برندۀ میرزاخان شد. تجلیل ا آمری در ٣٣ ساینس٣٢
٣۵ کل جایزۀ و ٢٠١٣ سال در ا آمری ریاض انجمن از ٣۴ ستر جایزۀ
استاد (٢٠٠٨ سپتامبر (اول ١٣٨٧ شهریورماه یازدهم از وی بود.
استاد آن از پیش و ریاضیات، رشتۀ ر پژوهش و استنفورد اه دانش
و دکتری رسالۀ نشان و نام .[٢٢] بود ٣۶ شده پرینستون اه دانش

از: عبارت اند وی مقاله های از برخ
1- Mirzakhani, M (2004) “Simple geodesics on hyper-

bolic surfaces and the volume of the moduli space of curves.”
است.

سال در رفت، كار به مردم كشتار برای جنگ ها در كه اختراعش مخرب آثار جبران برای ديناميت، مخترع و سوئدی صنعتگر و شيميدان م) نوبل(١٨٣٣ ‐ ١٨٩۶ ٢١آلفرد
ميراث محل از دهند، انجام بشريت برای ارزنده ای خدمت ، پزش و فيزيولوژی ، صل ادبيات، ، شيم فيزيك، رشته های در كه مؤسسات و افراد به كرد وصيت ١٨٩۵میالدی
برپايی زمان از شد. برگزار پزش و شيم فيزيك، ادبيات، رشته های در ١٩٠١ سال در جايزه اين اهدای مراسم اولين گيرد. تعلّق جايزه ای بود آورده دست به راه اين از كه هنگفت
زنان، میان از رسید. سازمان ٢۶ و زن ۴٩ مرد، ٨٢٢ به نوبل جایزۀ ٢٠١۵ سال تا است. آنها از ي كوری ماری و شدند جايزه اين دريافت به موفّق بار دو نفر چهار تنها جايزه اين
که زن نخستین کردند. دریافت را اقتصاد جایزه نیز تن ی و فیزی جایزۀ نفر ٢ ، شیم جایزۀ زن ۴ ، پزش و فیزیولوژی جایزۀ تن ١٢ ادبیات، جایزۀ زن ١۴ ، صل جایزۀ زن ١۶
جایزۀ ١٩٠٣ سال در (Antoine Henri Becquerel) رل ب هانری آنتوت و (Pierre Curie) کوری پیر همسرش همراه به شد موفّق که بود کوری ماری کرد دریافت را نوبل جایزۀ
(Irène کوری ژولیو ایرن است. شده نوبل جایزۀ ٢ برندۀ که شد تبدیل زن تنها به و کرد دریافت را نوبل شیم جایزۀ نیز ١٩١١ سال در کوری ماری کند. دریافت را فیزی نوبل

سال ٢٠٠٩ سال کرده اند. دریافت را نوبل جایزۀ دو هر که شدند تبدیل دختری و مادر تنها به دو این و برد را شیم نوبل جایزۀ ١٩٣۵ سال در نیز کوری ماری دختر Joliot Curie)
(Svetlana Alexievich)سیویچ ال وسوتالنا (Youyou Tu) تو یویو شدند. جایزه این کسب به موفّق زن ۵ سال، آن در آورد. ارمغان به زنان برای را نوبل جایزۀ بیشترین که بود

ی شامل جایزه هر م شود. برگزار نوبل آلفرد مرگ سال روز مناسبت به دسامبر دهم در سال هر نوبل، جایزه اعطای مراسم کرده اند. دریافت را جایزه این که هستند زنان آخرین
جهت در بزرگ قدرت های برای دست آویزی به نوبل، صل جایزۀ امروزه بوده است. متفاوت آن مقدار مختلف سال های طول در که است نقدی جایزه و افتخار دیپلم ی مدال،

است. شده تبدیل آنان سیاس اغراض
(International Mathe-ریاضیات جهان اتّحادیۀ نشست در (John Charles Fields) فیلدز چارلز جان کانادایی ریاضیدان ابتکار به ی بار سال چهار هر که است جایزه ای ٢۵
طور به است، مشهور ریاضیات» «نوبل به که جایزه این م شود. داده باشند، داده انجام ریاض در ارزنده ای کار که سال) چهل از (کمتر جوان ریاضیدانان به matical Union)
(Archimedes)ارشمیدس نیم رخ تصویر آن روی و شده ساخته طال از ّه س است. کانادا دالر ١۵٬٠٠٠ همراه به ّه) س (یا مدال ی بر مشتمل و م شود اهدا ١٩۵۴ سال از رسم
آلفُرس الرس ریاضیدان، دانشمند دو به بار اولین برای مدال این باشند. کرده ریاضیات در مهم کشف که م شود اعطا سال چهل زیر افراد به تنها جایزه، این شده است. ّاک ح

شد. داده (Jesse Douglas)داگالس وجس (Lars Valerian Ahlfors)
و رسید چاپ به ١٨٧٢ سال مه ماه در ماهنامه این شمارۀ نخستین م کند. معرف را سال برگزیدۀ دانشمند ده هرساله، که است ایی آمری ماهنامۀ ی ساینس، ٣٣پاپیوالر

توجه قابل پیشرفت های به که شده اند خوانده سال ران پژوهش باهوش ترین ،«١٠ «برلیانت به موسوم فهرست این در برگزیده نفر ده داشته است. ادامه بی وقفه تاکنون آن انتشار
است. بوده  ٢٠٠۵ سال برگزیدۀ دانشمندان از میرزاخان مریم یافته اند. دست آینده برای
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their moduli spaces 24 ٰFields Medal 26Teichmüller theory 27Hyperbolic geometry 28Ergodic theory 29Symplectic geometry 30Harvard University
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واقعیت ها
برخ و است مشهوری دۀ دانش ، ٣٧ بركل اه دانش فيزيك ده دانش

توسط لوترون٣٨ سي اختراع با كه علوم جديد كشفيات ترين مهم از
ده دانش اين در شد، آغاز ١٩٣١ سال در لورنس٣٩ ارالندو ارنست

بسيار آن دان فيزي زنان تعداد قبل، نسل يك است. گرفته صورت
رؤسای از ی است. يافته متفاوت كامال جلوۀ امروزه، اما بود. كم
كه گسترده ای تحقيقات ر، دي زن استاد چهار همراه به ده، دانش این
است برگرفته در را ماده ذرات ترين كوچك تا اجسام بزرگترين آن دامنۀ

علم هيأت اعضای از کوچ درصد تنها حال، اين با داده اند. انجام
دانشجويان از کم درصد نیز و م دهند يل تش زنان را ده دانش
در بركل اه دانش هستند. زن دكترا و ارشد كارشناس ، كارشناس
اه های دانش ساير به را خود دكترای التّحصيل فارغ زنان سال، هر
رئيس خوش بين باعث كه است چيزی همان اين و م فرستد ا آمري
ری دي مشاغل در زنان تعداد گذشته در است. گرديده فيزيك دۀ دانش

زمان بعد، دهه چند بود. كم بسيار سياست حت و نشر حقوق، چون
ارتقاء شركت ها در را خود سازمان اه جاي توانستند کم کم زنان اين كه
و رياضيدان شيميدان، دان، فيزي زنان كه رسيد فرا زمان تازه دهند،
دنيا برتر اه های دانش در را خود اه جاي تا م کردند تالش مهندس
الّتحصيالنِ فارغ از نيم تقریباً حاضر، حال در كه اين با كنند. پيدا
تنها اما هستند، زن شيم و رياض های رشته در تكميل تحصيالت
عضو ، راسر۴٠ سو رسيده اند. استادی درجۀ به آن ها از کم درصد
شيشه ای «سقف كتاب نويسندۀ و تك۴١ جورجيا اه دانش علم هيات
متفكر نيروهای به بتواند كه جايی تا ا آمري «كشور م گوید: علم»۴٢
گرفته ناديده افراد از نيم كه نيست منطق دارد، فن نیاز و علم
كرد منتشر گزارش ا آمري علوم آكادم قبل چندی .« شوند۴٣
درجات در زنان حضور عدم برای منطق داليل از برخ آن در و
كودكان، از مراقبت برای ناكاف انات «ام برشمرد. را باالتر علم
عدم و استادی برای علم مدارج كسب با منعطف غير آيين نامه های
گزارش اين بودند. داليل مهم ترين مرد» اران هم سوی از پذيرش
و صورت بندی گونه ای به قوانين كه داشت ايت ح مطلب اين از
زايمان مرخص از استفاده خاطر به مادران گويی كه گرديده اند عنوان
ميان اين در كه مهم علل از برخ حقيقت، در جريمه اند. مستحق
مدارج پيمودن برای كه معن اين به هستند، بيولوژی دارند نقش

علم موضوع مرتباً بايد مرحله، اين در و است الزم زيادی زمان علم
هر است بديه شود. گزارش و يری پي جوان دانشمند سوی از
مسير اين در دانشجو توقف به م تواند زايمان مرخص مانند وقفه ای
دهۀ اوايل و ٢٠ دهه اواخر در سختگيرانه برنامۀ این شود. منته
را آن ها است، زنان زايمان و ازدواج سال های معموال كه ، زندگ ٣٠
تربیت در عظیم نقش و م کنند پی ریزی را خود کودکان آیندۀ زندگ بنای مادران، بوده اند. مادران تب م درس آموز سال ها دانشمندان، است. دور به صواب از سخن این ۴٣

م گوید: علیه الرحمه سعدی اجل شیخ هستند. سهیم آن دامنۀ گسترش و علم تولید در خود فرزندان واسطۀ به بنابراین دارند، آینده دانشمندان و فرزندان
برخـاسـت او از فـالح بـزرگــ در نکننـــد ادب خردیش در که هــر
راست آتش به جز ، خش نشود پیچ خواه که چنان را تر چوب
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۵٧ ١۵٢ پیاپی شماره

يل تش آرزوی و ... ، شيم فيزيك، ، ریاض ميان از تا م کند وادار
مجبور مرد دانشجويان كه صورت در كنند. انتخاب را ي خانواده،
مردان را علم مدارج كسب «قوانين گويی نيستند. انتخابی چنين به
برای كه م کند القاء را مردانه ويی ال قوانين، اين كرده اند. پی ريزی
فضای از اگر كه دارند را نگران اين هميشه زنان نيست. مطلوب زنان
را سبقت گوی تحقيقات، رقابت بسيار مسابقۀ در شوند، دور اه آزمايش
يك از بيش دانشجو اگر كه است درست باور اين داد. خواهند دست از
گردد». باز آن به م تواند سخت بسيار شود دور تحقيق فضای از سال

ي نم شد. حمايت هيچ دانشمند زنان از ،١٩٩٠ دهه اواسط تا
تحصيالت دوره «وقت م گويد: بركل اه دانش انيك م استادان از
مطرح علم در نژاد يا جنسيت بحث م گفتند م گذراندم را تكميل
واقعيت اين كه فهميدم بعد اما است. مطرح دانش فقط نيست،
چيزی هر در جنسيت كه معتقدند دانشمند زنان از بسياری ندارد».
اه آزمايش در كه فضايی مقدار تا گرفته استاد انتخاب از است، تأثيرگزار
متوجه زنان از كدام هر كه اين با گيرد». م قرار اختيارشان در
يافته ای سازمان تالش هيچ ١٩٩۴ سال تا اما بودند، الت مش اين
از گروه سال، آن در ندادند. نشان خود از اوضاع دادن تغيير برای
رئيس با بودند، رسيده استادی درجۀ به كه زن علم هيات اعضای
«آن م گويد: او كردند. مالقات ت آی. ام. اه دانش علوم ده دانش
يك هر شغل مسايل آن، از پيش تا بود. استثنايی حركت يك حركت،
بعد اما م دادند، نسبت آن ها شخصيت تضادهای به را زنان اين از
وجود ريشه ای مسألۀ يك كه شد مشخص آنها ايت های ش بررس از
منتشر را گزارش ۴۴ ت آی. ام. اه دانش ،١٩٩٩ سال در دارد».
به نسبت رسيده اند، استادی درجۀ به كه زنان م داد نشان كه كرد
م کنند. دريافت كم تری تحقيقات منابع و حقوق خود مرد اران هم
دانشمندان و رؤسا از جلسه ای ت آی. ام. اه دانش رئيس بعد، سال
برطرف برای بيانيه ای آنان داد. يل تش ا آمري معتبر اه دانش ٢۵
پس بالفاصله كردند. صادر زنان علم پيشرفت اصل موان كردن
آغاز را بالعوض كمك برنامۀ ا آمري علوم ملّ بنياد ماجرا، اين از
كه م شد پرداخت افرادی و مؤسسات به ساالنه كمك، اين كرد.
برنامه اين مدير م کردند. ارائه طرح دانشمند، زنان تشويق برای
هم آن زنان، آموزش برای را هنگفت مخارج ا آمري «كشور م گويد:
به تمايل زنان اما است، داده اختصاص انحصاری، حمايت صورت به
برنامه، اين ط ندارند». تحقيقات و علم كارهای انجام و تدريس
شد تقسيم مؤسسه ٣١ ميان بالعوض كمك دالر ميليون ١٠٠ حدود
كه شود صرف گردهمايی هايی و مشاوره امور مهدكودک ها، برای تا
شوند. آشنا ر دي ي با جديد و قديم علم هيات اعضای آن در

اه دانش فيزيكِ تكميل تحصيالت دانشجوی سدلر، لورين چون زنان
سدلر شدند. بهره مند اقدامات اين از كه بودند افرادی جمله از بركل
‐ بوز الش چ مسالۀ روی ده، دانش زيرزمين در اهش آزمايش در
م کند. تحقيق سرد) بسيار ماده كوانتوم (حالت های ۴۵ اينشتين
بسياری است. بازو زور نداشتن من، مان ترين «بزرگ م گويد: او
بردار وزنه خاطر همين به هستند، سنگين اه آزمايش اين وسايل از
به را او آزمايش های كه پيشرفته ای تجهيزات به افتخار با او شده ام».
مسأله ای كه م افتاد اتفاق اين معموال م کند. اشاره رسانده اند، ثبت
او كند. حل را آن بتواند كه باشد كس تنها سدلر و شود مطرح
م دادند خرج به انصاف مرد دانشمندانِ ، كم مدّت از «بعد م گويد:
باشم» جا اين كه داشته ام را آن صالحيت من كه م شدند متوجه و

.[١٠]
نتیجه گیری

برای شايسته ای بسيار گواه تاريخ، ندارد. واقعيت مردانه علوم اسطورۀ
و دانشمند زنان همواره بشر، تاريخ دوران تمام در است. ادعا اين
جهان كنار و گوشه در نيز اكنون هم و م زيسته اند سخت کوش
پرورش گهواره اسالم، آنها صدر در و اله اتب م م کنند. زندگ

هستند. فرزانگان چنین
ساالر شهادت از پس که اتفاقات در بتواند که است مرد کدام
بماند؟ استوار آن چنان زینب(س) حضرت مانند داد رخ شهیدان(ع)
و خود هدف راه در قدم ثابت و پایدار دشوار، شرایط در که زنان چنین
مجتهده، شهیدۀ نیستند. کم کوشیده اند خود وجودی ظرفیت اندازۀ در
مورد بود پذیرفته كه بزرگ مسئوليت اقتضای به صدر بنت الهدی
پای تا بود برگزیده که راه در و گرفت قرار بعثیان عداوت و بغض

زندگ دوران نابسامان فرهنگ شرايط در هایپاتيا رفت. پیش جان
آنیزیدر کرد. پایداری نفس آخرین تا و نايستاد باز علم تحصيل از خود،
دردمندان و بی پناه زنان از دستگيری به خود، زندگ دوران تمام
از عمر پايان تا كوری مادام ساخت. آنان مأمن را خانه اش و پرداخت
خانم و بود سخت و رن در راديواكتيو، مواد تشعشعات ناگوار عوارض
کوتاهش عمر اواخر در (که بیماری وجود علیرغم میرزاخان مریم
و تالش از مادری، و همسری مسئولیت های و گرفت) را او گریبان

نیاسود. ریاضیات دانش اعتالی راه در کوشش
زنان جامعۀ كم رنگ مراتب به تأثير است تأمل شايستۀ كه آنچه اما
شده انجام بررس های از است. فرهنگ و ادبی ، علم فعاليت های در
نقش ايفای به ميانه اين در كه مهم عوامل از ی كه برم آيد چنين
كه معن اين به است، زنان بيولوژي خصوصيات همانا م پردازد
ازدواج عالقه، مورد دانش انتخاب اندوزی، دانش برایِ اشتياق دوران
44Massachusetts Institute of Technology 45Bose–Einstein condensate
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با راه انتخاب در را زنان و م رسند فرا هم با معموال فرزندآوری و
باز ری دي از را آنان يك، هر انتخاب زيرا م سازند. مواجه ل مش
نيروی از استفاده نيستند. روبرو آن با مردان كه ل مش م دارد،
آنان ياریِ جهت در آموزش صحيح برنامه ريزی مرهون زنان، عظيم
زنان ويژۀ های آئين نامه تدوين است. راه انتخاب مرحلۀ از عبور برای
صاحب و باردار زنان تحصيل مدّت شدن طوالن تحصيل، به عالقمند
فرزند صاحب تازگ به كه زنان برای تدريس ساعات كاهش فرزند،
كم های اعطای مادران، برای نيمه وقت تدريس ان ام م شوند،
و دانشمند زنان شناسايی راستای در كه مؤسسات به بالعوض مادی
اين قانون مواد جمله از م تواند برم دارند، گام آنان دانش از استفاده
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. ٣٩۵

آرا، جهان انتشارات ، کاف اصول يعقوب، بن محمد ، كلين [١١]
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