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نوشته ها

آن ها!∗ باورنکردن مشارکت و نام زن ریاض دان یازده
∗∗ المع ساناز مترجم:

برای مناسبی  زمان ماه، این است. زنان تاریخ ماه مارس، ماه
سرتاسر در زنان مختلف نسل های از قدردان و تجلیل بزرگداشت،
و جامعه در برابری به دستیابی برای آن ها مبارزۀ به پاس است، جهان
شهروندی، حقوق جمله از زمینه هایی در آن ها نکردن باور مشارکت
در ری دی تصور قابل جنبۀ هر و ریاضیات، سیاست، هنر، ورزش،

. زندگ
زنان با تا است دانش آموزان برای ویژه فرصت زنان، تاریخ ماه
از پژوهش، زمینۀ در آن ها سهم و تاریخ طول در مشهور ریاض دان
فضانوردان قراردادن و موش ساخت دانش تا اساس قضایای کشف

شوند. آشنا مدار، در
است؟ مهم دانش آموزان برای زن ریاض دانان با آشنایی چرا
گروه مشارکت بر حد از بیش ریاضیات، تاریخ که دلیل این به
و اینشتین آلبرت نیوتن، ایساک مانند مرد ریاض دانان از کوچ
اقلیت ها و زنان مختلف سهم از اغلب درحال که است، متمرکز اقلیدس

م کند. چشم پوش

زنان تاریخ ماه گرفتن جشن و جنسیت برابری ترویج به دنبال اگر
گذاشتن اشتراک به هستید، آن از بعد و ماه این در خود فرزندان با
به بخشیدن الهام برای عال راه معروف، زن ریاض دانان مشارکت 
یادآوری و آن ها به ریاضیات تاریخ آموزش همچنین و دانش آموزان

م آید. حساب به است، دسترس قابل همه برای ریاضیات اینکه
یازده گذاشتن اشتراک به با را سیاه پوستان تاریخ ماه فوریه، در
بیشتر آن ها دربارۀ باید که ایی آمری آفریقایی‐ معروف ریاض دان
است، رسیده مارس ماه به تقویم که اکنون گرفتیم. جشن بدانیم،
پیشبرد در آن ها فت انگیز ش سهم و نام ریاض دان زن یازده

برخ م گذاریم. اشتراک به زنان، تاریخ ماه افتخارِ به را ریاضیات
بر روز هر که است این مشهور زنان این از تجلیل برای ایده ها از
برای تحقیقات تکلیف افراد برای کنید، تمرکز متفاوت فرد ی روی
اعالنات تابلوی در را مقاله این یا کنید تعیین زن معروف ریاض دان

ذارید. ب اشتراک به خود درس کالس
ریاض دانانِ از لیست این م توانید مطمئناً که باشید داشته توجه
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اشتراک به خود فرزندان با تحصیل سال از زمان هر در را مشهور زن
فرصت است، زنان تاریخ ماه که مارس ماه حال، این با ذارید. ب
و زنان این از عمیق تری درک با را خود دانش آموزان تا است ویژه ای
کنید. آشنا جنسیت برابری برای مبارزه و تاریخ زمینۀ در آن ها سهم

نام ریاض دان زن یازده

مدل سازی برای اسطرالب دستگاه از استفاده نحوۀ در هیپاتیا:
داشت. شهرت نجوم رویدادهای

میالدی) ۴١۵ ‐ ٣٧٠) هیپاتیا١ . ١
که فیلسوف، تئون دختر هیپاتیا، نام به بود ندریه اس در زن
تمام از که یافت دست دستاوردهایی چنان به علوم و ادبیات در

رفت. فراتر خود زمان فلسفه های
وس٢ والستی اس ‐سقراط
مصری، برجستۀ ریاض دان تئون، دختر هیپاتیا، با ما فهرست
شروع داشت، اری هم معروف ریاض اثر چندین در او با که
فیلسوف و ریاض دان ی دختر هیپاتیا آنجایی که از م شود.
خود مرد همساالن با مشابه تحصیالت بود، سط باال
افراد، از بسیاری از کرد ثابت که نگذشت مدت و کرد دریافت
معلم اولین را او است. ماهرتر ریاض دان پدرش، از حت
تدریس به خاطر همچنین او م دانند. تاریخ در زن ریاض
مدل سازی برای اسطرالب دستگاه از استفاده نحوۀ و نجوم
به رسیدن بر عالوه وی داشت. شهرت ، نجوم رویدادهای

ی برای زمان آن در (که ریاضیات معلم در باالیی مقام
ریاضیات در زیادی دستاوردهای بود)، بی سابقه مصر در زن
مفاهیم توسعۀ و مخروط مقاط روی بر تحقیقات جمله از

قط از حاصل مقط به عنوان دایره و هذلول و سهم بیض ،
داشت. مخروط با صفحه ی

داشت. مخروط مقاط روی بر تحقیقات هیپاتیا

در ام پیش و فرما قضیۀ آخرین حل در تالش و مشارکت ژرمن: سوف
کشسان نظریۀ

(١٨٣١ ‐ ١٧٧۶) ژرمن٣ سوف . ٢
چیزی هندسه و شده نوشته هندسۀ جز نیست چیزی جبر

مصور. جبر جز نیست،
ژرمن ‐سوف
سنین در شد. متولد پاریس در ١٧٧۶ سال در ژرمن سوف
صرف را خود وقت نوجوان در شد. ریاضیات شیفتۀ جوان
م کرد کتابخانه اش در موجود ریاض کتاب های تمام خواندن
آثار بتواند تا گرفت یاد را التین زبان خودآموز به صورت و
در ، سال ١٨ در او کند. مطالعه را اویلر و نیوتن ایساک
1 Hypatia 3 Sophie Germain 4École polytechnique
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در که کرد، ثبت نام ۴ پل تکنی اکول معروف ریاض آکادم
توجه جلب برای او نبود. آسان کار زن، ی برای زمان آن
خود ریاض کار آن ها، در که نوشت او به نامه هایی استادش،
داده بود. شرح پسر دانش آموز ی جعل نام از استفاده با را

سوف توسط واق در کار این که فهمید استاد آنکه از پس
به گرفت. را او پروبال زیر و شد متأثر بسیار است، شده انجام
ریاضیات رشتۀ در و دهد نشان را خود تا کرد شایان کم او
گیرد. قرار احترام مورد بود، مردان سیطرۀ تحت زمان آن که
حل در او تالش و مشارکت ی او، ریاض بزرگ  دستاورد دو
در ریاض دانان برای را راه به نوع که بود فرما قضیۀ آخرین
ری دی و کرد هموار او از بعد قرن چندین در آن نهایی حل

کشسان نظریۀ به عنوان که است نظریه ای در بودن ام پیش
زن اولین به عنوان او شد باعث موضوع این م شود. شناخته

گیرد. قرار تقدیر مورد پاریس علوم آکادم طرف از

محاسبات ماشین ی ظرفیت که کس اولین الولیس: آدا
است. کرده درک را

(١٨۵١٨١ ‐ ٢۵) الولیس۵ آدا . ٣
بیشتر آن برای نبوغم احساس م کنم، مطالعه بیشتر هرچه

م شود.
الولیس ‐آدا
اولین به عنوان که بود انگلیس ریاض دان ی الولیس، آدا
سال در م شود! شناخته جهان در کامپیوتر برنامه نویس
به عنوان که نوشت را جهان کامپیوتری برنامۀ اولین او ،١٨٣۶
شناخته برنول اعداد محاسبۀ برای تحلیل موتور ی وریتم ال

سال ٣٧ در بیماری به دلیل الولیس ،١٨۵٢ سال در م شود.
کم های او خود، کوتاه عمر عل رغم بااین حال، درگذشت.
که کرد کامپیوتر علوم و ریاضیات زمینه های در توجه قابل

کس اولین به عنوان هنوز او است. مشاهده قابل هم هنوز

را محاسبات ماشین ی ظرفیت که م شود گرفته نظر در
بود ن مم الولیس، آدا مشارکت بدون است. کرده درک
نداشته وجود آن، با مرتبط وریتم های ال و مدرن کامپیوترهای

باشند.

سیارۀ چرخش مورد در او ریاض فعالیت بزرگترین ایا: کووالوس سوفیا
بود. آن حلقه های و زحل

(١٨ ‐ ١٨٩١۵٠) ایا۶ کووالوس سوفیا . ۴
است. ن غیرمم بودن ریاض دان شاعری، ذوق داشتن بدون
ایا کووالوس ‐سوفیا
فت انگیز ش زن ریاض دانانِ از ر دی ی ایا کووالوس سوفیا
غلبه خود زمان جنسیت تعصبات بر که است الهام بخش و
سوفیا داشت. ریاضیات زمینۀ در توجه قابل سهم و کرد
پیشرفته ریاضیات انجام در خود توانایی نشان دادن از پس
دریافت از پس تنها نبود، مرد ازآنجایی که ، جوان سنین در
شرکت هایدلبرگ اه دانش کالس های در توانست ویژه مجوز
ریاضیات، تدریس و تحصیل در مرد همتایان مشابه کند.
به نهایت در او مبارزه، این وجود با م کرد. تالش مجدانه

زن اولین وی شد. تبدیل ریاضیات در عال رتبه استاد ی
که بود اروپا در زن اولین و گرفت ریاض دکترای که بود
ریاضیات، زمینۀ در او فعالیت بزرگترین شد. تمام وقت استادِ
بیضوی انتگرال های و دیفرانسیل معادالت مورد در مطالعاتش
بود. آن حلقه های و زحل سیارۀ چرخش با رابطه در که است

است. نوتر» «قضیۀ کشف به دلیل بیشتر شهرتش نوتر: ام
5Ada Lovelace 6 Sofia Kovalevskaya
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(١٩٣۵ ‐ ١٨٨٢) نوتر٧ ام . ۵
به همین و هستند تفکر و کار روش های واقعاً من روش های

کرده اند. نفوذ همه جا به ناشناس به طور آن ها که است دلیل
نوتر ‐ام
زن تأثیرگذارترین مسلماً و آمد دنیا به آلمان در نوتر ام
ابتدا در جوان سنین در اینکه از پس است. تاریخ ریاض دان
برادرش و پدر به سرانجام نداشت، ریاضیات تحصیل به تمایل
در دکتری مقط در و پیوست بودند، ریاض دان نیز، آن ها که
کشف به دلیل بیشتر نوتر کرد. ثبت نام آلمان ارالنگن اه دانش
به را فیزی و ریاضیات که است، شده مشهور نوتر» «قضیۀ
او نام به که قضیه این م کند. مرتبط به هم مهم بسیار روش
و ریاض تقارن به را بقا و طبیعت قوانین است، شده نام گذاری
نظریۀ زمان، آن در م سازد٨. مرتبط جهان از ما درک نحوۀ
و ریاض دانان درک و تفکر نحوۀ بر و بود شا راه واقعاً او
عالوه او داشت. تأثیر ما جهان رد عمل مورد در دانشمندان
نیز انتزاع جبر و نظری فیزی زمینه های در نوتر، قضیۀ بر
را نوتر ام انیشتین، آلبرت ، واق در داشت. عمده ای سهم
زنان عال تحصیالت شروع زمان از ریاض نابغۀ «بزرگترین

م دانست. تاکنون»

به کم برای ابررایانه ها از استفاده در او کلیدی نقش وان: دوروت
ناسا فضایی پرتاب های و هوانوردی پروژه های

(١٩١٠ ‐ ٢٠٠٨) وان٩ دوروت . ۶
نتوانستم، که را آنچه و دادم تغییر توانستم م که را آنچه

کردم. تحمل
وان ‐دوروت
شناخته دبیرستان ریاض معلم ی به عنوان وان دوروت

وان شد. « انسان «ابررایانه به تبدیل ناسا برای که م شود
جدا نژادی نظر از که کامپیوتری برنامه نویسان از تیم در
محاسبات انجام برای ابررایانه ها از که م کرد کار بودند، شده
فضانورد فرستادن جمله از ناسا، فضایی پرتاب های با مرتبط
او م کردند. استفاده ،١٩۶٢ سال در مدار به گلن جان
زن اولین و است پنهان» «ارقام موفق فیلم اصل شخصیت
او است. بوده ناسا در پروژه سرپرست ایی آفریقایی‐آمری
به کم برای ابررایانه ها از ناسا استفاده در کلیدی نقش

داشت. فضایی پرتاب های و هوانوردی پروژه های

به گلن جان فضانورد، موفقیت آمیز پرتاب در مشارکت جانسون: کاترین
متحده ایاالت توسط مدار

(١٩١٨ ‐ ٢٠٢٠) جانسون١٠ کاترین . ٧
انجام م توانند مردان که کاری هر انجام به قادر دختران
بیشتری تخیل قدرت موارد، بعض در اتفاقاً هستند. دهند،

دارند. مردان به نسبت
جانسون ‐کاترین
تحسین شده فیلم اصل شخصیت های از ر دی ی جانسون
هوانوردی و مداری انی م زمینه های در او بود. پنهان ارقام
توسط مدار به گلن جان فضانوردِ موفقیت آمیز پرتاب برای که
داشت. مشارکت بود، مهم بسیار ١٩۶٢ سال در متحده ایاالت
استادبودن به و م کرد کار ناسا برای سال ٣۵ جانسون کاترین
او کرد. پیدا شهرت پیچیده و دشوار محاسبات انجام در
برای برنامه نویس و کامپیوتر علوم از استفاده به ادامه در
سال در کرد. کم ناسا به ریاض پیچیدۀ محاسبات انجام
ریاست آزادی مدال ا آمری جمهور رئیس اوباما، باراک ،٢٠١۵

کرد. اعطا جانسون به را جمهوری

7 Emmy Noether وی پدیا٨ است. ناوردا که دارد وجود فیزی کمیت ی مشتق پذیر)، متقارن (تابع سیستم در تقارن هر به ازای که م کند بیان نوتر اول قضیۀ یا نوتر قضیۀ
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زمینۀ در او توجۀ قابل سهم و هیلبرت دهم مسئلۀ حل رابینسون: جولیا
محاسبات نظریۀ و بازی ها نظریۀ

(١٩١٨ ‐ ٢٠٢٠) رابینسون١١ جولیا . ٨
یا ملت ی اعضای به عنوان را ریاض دانان دارم دوست من
جغرافیایی، تبار نظر از تمایز بدون خودمان، ملت اعضای از
کنم تصور حیات، تاریخ حت یا و سن جنس، عقیده، نژادی،

کرده اند. علوم و هنرها زیباترین وقف را خود همۀ که
رابینسون ‐جولیا
جدی، بیماری ی به دلیل ایی، آمری ریاض دان رابینسون،

ی به عنوان آن، از پس بود. دور مدرسه از کامل سال دو
سال ی در را ٨ تا ۵ کالس های ، ریاض جوان اعجوبۀ
دهم مسئلۀ روی بر کارکردن دهه ها از پس گذراند. تحصیل
غیرقابل حل ریاض جامعۀ توسط گسترده طور به که هیلبرت،
حل را آن ١٩٨٠ سال در کوچ تیم ی و او م شد، تلق
سهم همچنین او ! باورنکردن و بزرگ دستاورد ی کردند،
داشته محاسبات نظریۀ و بازی ها نظریۀ زمینۀ در توجه قابل

است.

است. خیال ادراک فرستندۀ اختراع به خاطر بیشتر شهرتش توماس: والری

تاکنون) ‐ ١٩۴٣) توماس١٢ والری . ٩

و م آید به دست ست ش از م خواهید آنچه به بردن پی
شدن، عاشق همه چیز، بردنِ زیرسوال از مداوم. تالش های
م آید. به دست قیدوبندها ورای زندگ و جان و دل از مبارزه
چیزی بودن، فرمان به گوش و سربه راه و زیستن بی نقص از

نم آید. به دست
توماس ‐والری
به خاطر بیشتر و است برجسته دانشمند ی توماس، والری

ی این است. شده شناخته ١٣ خیال ادراک فرستندۀ اختراع
سال در که هنگام که است سه بعدی تصویربرداری فناوری
فناوری، این ، واق در بود. اولین خود نوع در شد معرف ١٩٨٠
در که است مدرن سه بعدیِ تصویربرداری فناوری برای مبنایی
فیلم ها و ویدیویی بازی های دیدن برای جدید تلویزیون های
تا ١٩۶۴ سال از توماس والری عالوه براین، داریم. اختیار در
در م کند. کار ناسا در مهندس و توسعه دهنده به عنوان ١٩٩۵
اولین دریافت که کرد مدیریت را تیم ناسا، در خود کار طول
کردند. تسهیل م شد، دریافت فضا از که را ماهواره ای تصاویر
و تحقیقات انجمن در جانسون مقاله، این نگارش زمان در
مربی به عنوان مل فن انجمن و ریاضیات هوافضای فناوریِ
تشویق پیشینه ای و جنس هر از را جوانان و دارد نقش جوانان

بروند. ریاضیات و علم به دنبال تا م کند

هندسۀ نظری، ریاضیات در تحقیق به توجه قابل کم : میرزاخان مریم
ارگودی نظریۀ و هذلول

(١٩٧٧ ‐ ٢٠١٧) ١۴ میرزاخان مریم . ١٠
ار آش صبور شاگردان برای فقط را خود زیبایی ریاضیات،

م کند.
میرزاخان ‐مریم

اه دانش ریاضیات استاد و ایران ریاض دان ، میرزاخان مریم
دوستش بهترین و میرزاخان دبیرستان، در بود. استنفورد
المپیاد به که بودند ایران زنان اولین زواره) بهشت رؤیا )
مورد در تحقیق به توجه قابل کم او یافتند. راه ریاض
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩ ١٧١ پیاپی شماره

هذلول هندسۀ نظری، ریاضیات جمله از ریاض موضوعات
اولین او تا شد باعث نهایت در او کار کرد. ارگودی نظریۀ و
م آورد، به دست را فیلدز مدال ٢٠١۴ سال در که باشد زن
است. ریاض دانان برای ریاض جایزۀ معتبرترین که مدال
در سرطان عوارض اثر بر ٢٠١٧ سال در میرزاخان متأسفانه

درگذشت. سال ۴٠ سن

اولین و ناسا، فضانورد و ریاض دان ، پزش مهندس، جمیسون: کارول م
رفت. فضا به که ایی آفریقایی‐آمری زن

تاکنون) ‐ ١٩۵۶) جمیسون١۵ کارول م . ١١

به خاطر را ران دی و ران دی محدود تخیل به خاطر را خود هرگز
نکنید. محدود خود محدود تخیل

جمیسون کارول ‐م
و استعداد با فوق العاده شخصیت ی جیمیسون، کارول م
ریاض دان ، پزش مهندس، ی به عنوان است. الهام بخش
زن اولین به شدن تبدیل به دلیل بیشتر او ناسا، فضانوردِ و
این است. شده شناخته رفت، فضا به که ایی آفریقایی‐آمری
که بود انِدوِر١۶ فضایی شاتل عضو او که داد رخ زمان اتفاق
جمیسون اینکه از قبل شد. پرتاب مدار به ١٩٩٢ سال در
خدمت عموم پزش به عنوان صل سپاه در شود، فضانورد
دنبال کردن به کودکان تشویق هدف با او امروز، کرد. م
مجله ابتکارات شورای در پایین، سنین در ١٧STEM مشاغل

دارد. اری هم مترز١٨ ساینس

∗11 Famous Women Mathematicians and Their Incredible
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