ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ:
][۱
ﻃﺮد ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻠﻢ
ﻧﯿﺮه ﺗﻮﺣﯿﺪی

ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻣﺮگ ﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬرد .اﻣﺎ او ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺳﺘﺎرهای درﺧﺸﺎن در آﺳﻤﺎن ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ،ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺘﺎرهای
ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ آﻧﻘﺪر ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان را در اذﻫﺎن
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ،ﻓﺮاﺳﻮی ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﺧﺼﻮﻣﺖآﻣﯿﺰ ،ﻗﺮﯾﻦ
اﺣﺘﺮام و اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮد .ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن زن دراﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی
رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﺮان ،ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺪال ﻃﻼ ﺑﺮد ،اوﻟﯿﻦ زن اﯾﺮاﻧﯽ-آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،و اوﻟﯿﻦ زن
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ در رﯾﺎﺿﯿﺎت( ،ﺑﻪ ﯾﮏ راﻫﮕﺸﺎ و
ﭘﯿﺸﺮو در ﻓﺮا رﻓﺘﻦ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻋﻠﻮم
 -۱ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪ روز ﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،آﻣﺎرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،وام دار ﻣﻘﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ در "اﯾﺮان اﻣﺮوز" و ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ "ره آورد" ،ﺷﻤﺎره  ،۱۲۱زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۹۶ﺑﻪ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد" :آﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ":
http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/70435/

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ،ﯾﮏ زن ﭘﺮوﻓﺴﻮر
ﺟﻮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﻫﻨﺪﺳﻪ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﺮای
ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻫﺪاف ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮدم ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ«
درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
)ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ( ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺑﻌﺪ زن ﺑﻮدﻧﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ،ﭼﺮا در ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﮐﻨﺎر اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و
ﻧﺎﺋﻠﯿﺖﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ او را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻣﻠﯽ ،و در واﻗﻊ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭼﺮا زن ﺑﻮدن ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟
در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺪهآل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ،ﻣﻬﻢ و اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻨﺰﻟﺖ ،ﻗﺪرت ،و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد و ﻟﺬا ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺴﺐ ﻣﺪارج ﻋﻠﻤﯽ ،ﺻﺮﻓﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ،اﻧﮕﯿﺰه و اﺷﺘﯿﺎق و ﺗﻼش ﻓﺮدی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻨﻮز و ﺑﺴﯿﺎر اوﻗﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮﺗﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻧﻮاع ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت
وﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻧﮋاد ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﻃﺒﻘﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺮﯾﻢ زن ﻧﺒﻮد ،ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ درﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ وﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط،
ﺟﻨﺴﯿﺖ او را ﻣﺸﺨﺺ و او را »اوﻟﯿﻦ زن ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز« ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮﯾﻢ
زن ﻧﺒﻮد ،آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن و ﻣﺮگ زودرس او ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﺳﻌﺖ و ﺷﺪت ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد؟ اﮔﺮ ﻣﺮﯾﻢ زن ﻧﺒﻮد ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد در ﺳﻮگ
او ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ » :ﻣﺮﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ زود از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ روی
ﻫﺰاران زن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﯿﺮی از او ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻋﻠﻮم روی

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎدی درﺧﺸﺎن در رد ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

آورﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
اﮔﺮ ﻣﺮﯾﻢ زن ﻧﺒﻮد ،ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ او ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ و ﭼﺎپ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﺶ در ﮐﻨﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽاش ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮش )ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن( ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ
ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل "ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ" اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ.
و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎری روی ﭼﻬﺮه و ﻣﻮﻫﺎی او در ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﺶ
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﺶ در ﮐﻨﺎر ﺧﺒﺮ ﺷﻮک آورﻣﺮگ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻣﺶ ﮐﻪ
ﺑﻼﺧﺮه اﻏﻠﺐ ﺑﺪون دﺳﺘﮑﺎری ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﺮاض ﻋﺪهای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﺳﺮی زن ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻣﻐﺰ ،ﻧﺒﻮغ و ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ اوﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺮﯾﻢ زن ﻧﺒﻮد ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﻮاﻧﻊ و
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ .اﮔﺮ ﻣﺮﯾﻢ زن ﻧﺒﻮد ﺑﺮای ﺳﻔﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮش ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ.
آری ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص
و وﺳﻮاس ﮔﻮﻧﻪ ،زن ،ﺑﺨﺼﻮص زن ﺟﻮان را ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻨﺴﯽ )ﺳﮑﺴﻮال(
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده او را در ﺗﻦ واﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﻮرت و ﺑﺪن ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن او و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد-ﻣﺤﻮر ،ﺑﯿﺶ
از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﻮد ﻇﺎﻫﺮی ،آراﯾﺶ و ﭘﯿﺮاﯾﺶ ،ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﺠﺎب زن ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ
اﺻﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻨﻮز در اﯾﺮان و ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ،از دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎراﻧﯽ،
زن ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺘﺎع ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» ،زن ﻣﺜﻞ
ﺷﮑﻼت اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻧﺸﻮد ،ﻣﮕﺲﻫﺎ دور او ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
اﻟﺒﺘﻪ آنﻫﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش و آﻣﻮزهﻫﺎ ،ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ زن را
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮراﮐﯽ و ﻣﺮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ »ﻣﮕﺲ« ﺗﻘﻠﯿﻞ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺪ
آزادی و ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زن ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﻫﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ
ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ وﺣﺸﯽ و ﻋﺎﺟﺰ از ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮﯾﺶ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری
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از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﯾﺎ ﮐﺎﻻ و
ﺷﯽء ﭘﻨﺪاری از ﺳﮑﺴﻮاﻟﯿﺘﻪ ،ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺪن زﻧﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﺑﺪن
ﻋﺮﯾﺎن و اﻧﺪامﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻻﯾﯽ درﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎری و ﻓﺮوش
ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻮی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻧﮕﺎه
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻧﮕﺎه ،زن ﺑﻪ
اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ )ﻋﻮرت( ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻣﺖ و اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ زن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻋﻢ از ذﻫﻨﯿﺖ ،ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ،ﺳﻼﯾﻖ و ﻋﻘﺎﯾﺪ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻓﺮا ﺟﻨﺴﯽ زن ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ارزش ﺛﺎﻧﻮی
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ زن ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﻮرت و ﺳﯿﺮت،
اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و داﻧﺶ و ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽاش
آن ﻫﻢ در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً رﺷﺘﻪای ﻣﺮداﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .درﺧﺸﺶ او در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺮﯾﻒ در اﯾﺮان و ﺑﻌﺪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎیﻫﺎروارد ،ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن و اﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻬﻢ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻣﺪال
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﺪز ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای آنﻫﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ و ﯾﺎ
ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮداری و ﻣﺎدری و ﺧﺎﻧﻪ داری ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﺎن ﯾﺎ از ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺪرن در دو ﺳﻪ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻮل در ﻧﻘﺶﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آﮔﺎﻫﯽ درﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از
اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ ﻫﺮاﺳﺎن وﺧﻮﻓﻨﺎﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را »ﻋﻮارض ﻓﺎﺳﺪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب« و
ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﮔﻨﺎه و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﭼﻮن ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻬﻨﻪ ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ و اﺻﻞ ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ،
ﺿﻌﯿﻔﻪ و ﻋﻮرت ﺑﻮدن زﻧﺎن را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
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آﯾﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ واﻗﻊ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻮده اﺳﺖ؟
راﺳﺘﯽ ﭼﺮا از زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز در ﺳﺎل  ۱۹۳۶ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﻣﯿﺎن ۶۰
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از آنﻫﺎ زن ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز ﻣﺜﻞ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﯾﻞ در ﺣﻮزه رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻓﻘﻂ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر وﻫﺮ ﺑﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
رﯾﺎﺿﯿﺪان ﮐﻪ زﯾﺮ  ۴۰ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﺸﻔﯿﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ
ﺟﺎﯾﺰه ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪال ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ و ﻣﺸﻮق ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی آﺗﯽ
آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ در ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻨﻮز در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﮐﺸﻔﯿﺎت وﺗﻼشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده درﺧﺸﺎن
ﺧﻮد ﺑﻮد واﮔﺮ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ وﺧﺪﻣﺎت درﺧﺸﺎنﺗﺮی ﻫﻢ در ﭘﯿﺶ داﺷﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺋﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻨﯿﻦ زﯾﺮ ۴۰ﺳﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ،اول ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﻮانﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ »وﻇﺎﯾﻒ« ﻫﻤﺴﺮی و ﻣﺎدری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .واﻻ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺋﻞ ﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ
ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺎدر و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ و روﻧﺪ را در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در
ﻃﻮل ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ) ۸۷۶ ،(۲۰۲۰-۱۹۰۱ﻣﺮد و ۶۰زن ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ .زﻧﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ،ژﻧﺘﯿﮏ(  ،٪۶در
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ )ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻤﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ(  ،٪۴دراﻗﺘﺼﺎد  ،٪۲در ادﺑﯿﺎت  ٪۱۲و در
ﺻﻠﺢ  ٪۱۶از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺤﺪود
و ﻋﻘﺐ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ زﻧﺎن در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه اﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ )و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی( ﺑﺮ
ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ و ﯾﺎ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢﺗﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
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ﮔﯿﺮد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ ﺻﺪور اﺟﺎزه ﺑﺮای ورود زﻧﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽﮔﺬرد .ﺗﺎ  ۱۲۰-۱۰۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دﺧﺘﺮان ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﻣﻐﺰ زن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻮارض
ﺑﺪی روی زﻧﺎﻧﮕﯽ او ﻣﯽﮔﺬارد .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﺎﻗﺺاﻟﻌﻘﻞ ﺑﻮدن زﻧﺎن ﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ .ﮐﻬﺘﺮ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ زن و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ و ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن از زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﻮراﺑﯽ
در اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺎﺑﻞ رﺳﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ۱۷۵۲ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد.
و ﺑﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎ وﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻗﺪﯾﺴﯿﻦ و ﺧﺎﺧﺎمﻫﺎ و ﻓﻘﻬﺎ
از ارﺳﻄﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻏﺰاﻟﯽ وارد ادﺑﯿﺎت ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ادﯾﺎن و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﻬﺎن
ﺑﯿﻨﯽ راﯾﺞ در دوران ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪون ﺑﺸﺮی ﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﻨﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ وارزشﻫﺎ و ﺳﻨﻦ ﭘﺪرﺳﺎﻻر ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﺗﻘﺪس ﻫﻢ
ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﺮاﻳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﺪرﺳﺎﻻر و ﻣﺮد-ﻣﺤﻮر ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺎدر-ﺗﺒﺎر در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
دﯾﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﺗﮏ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺆﻧﺚ و ﻣﺬﮐﺮ ،از ﻣﺤﺪوده
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﺪرﺳﺎﻻری
در دﻧﯿﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،دو ﻣﻨﺒﻊ در ﭘﺎورﻗﯽ زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد].[۲
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺸﺮی ،از ﺑﺮده داری ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،و ﺑﺮﺗﺮی ﻃﻠﺒﯽ ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺟﻨﺴﯽ و
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮ از ﺳﺘﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻼشﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﻌﺪﯾﻞ و اﺻﻼح آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺸﺮ اداﻣﻪ
دارد.
ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮﺗﺎن ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ :ﭘﻨﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ از زﻧﺎن رﯾﺎﺿﯽ دان ﻧﺎﻣﺪار ﺟﻬﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﺮ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺗﺎرﯾﺦ اﺷﺎره ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
;)2- Learner, Gerda.1986. The Creation of Patriarchy (New York: Oxford University Press
Ahmed, Leila. 1992. Women and Gender in Islam (New Haven, Yale University Press).

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎدی درﺧﺸﺎن در رد ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻐﺰ و اﺳﺘﻌﺪاد زنﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺟﻨﺴﯿﺖﮔﺮا ،و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﮐﻠﯿﺸﻪای از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ
در ﻋﻠﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﯿﭙﺎﺗﯿﺎ ) ،(Hypatiaاوﻟﯿﻦ زن رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .او در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻣﺼﺮ در ﻗﺮون ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی
ﻣﯽزﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﻧﺠﻮم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺰ درﻣﻼ ﻋﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و از
ﭘﯿﺮوان ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯽﻫﺎ ﺑﻮد .او اﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻬﻞ و ﺗﻌﺼﺐ ﻋﺪهای از اوﺑﺎﺷﺎن
اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺻﻮﻓﯽ ﺟﺮﻣﯿﻦ ) (Sophie Germain, 1776-1831ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﻗﺮن ۱۸
و  ،۱۹رﯾﺎﺿﯽ و ﻫﻨﺪﺳﻪ را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﺧﻮدآﻣﻮزی ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﻖ
ورود ﺑﻪ  Ecole Polytechniqueرا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زن ﺑﻮدن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺻﻮﻓﯽ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﭘﺮدازد .او ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺮدان ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ از آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﺎﯾﺰهای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺌﻮری  Elasticityو ﭼﻨﺪ
دﺳﺖآورد دﯾﮕﺮ در رﯾﺎﺿﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
آدا ﻻوﻟﯿﺲ ) ( Ada Lovelace, 1815-1852در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،
دﺧﺘﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف ﻟﺮد ﺑﺎﯾﺮون ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺪرش را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .او ﺑﻪ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻮم و رﯾﺎﺿﯽ روی آورده ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻣﺨﺘﺮع
ﻣﻌﺮوف زﻣﺎن ﺧﻮد ،ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﺒﯿﺞ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮد .ﺑﺒﯿﺞ از آدا ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ را ﮐﻪ »ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ« ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﺑﻮد
ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺑﮕﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ
ﺳﺎده اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻣﺎ آدا ﻻوﻟﺲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﮐﺘﺎب رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ و
داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮدش ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ اﺑﺪاع ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ ﺣﺴﺎﺑﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺘﺪی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﺮﻧﻮﻟﯽ .اﻣﺮوزه ﮐﺎر آدا ﻻوﻟﯿﺲ را اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺟﻬﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺻﻮﻓﯿﺎ ﮐﻮاﻟﺴﮑﺎﯾﺎ در أواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزده در روﺳﯿﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
) .(Sofia Kovaleskaya, 1850-1891در آن زﻣﺎن در روﺳﯿﻪ ﻫﻨﻮز زﻧﺎن ﺣﻖ
ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .او ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﻮاﻧﯽ ازدواج ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻟﻤﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮد .در آﻟﻤﺎن ﻫﻢ زﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﺣﻖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺳﺮ ﮐﻼسﻫﺎ وﮔﻮش ﮐﺮدن
ﺑﻪ درﺳﮕﻔﺘﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺻﻮﻓﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﻠﻢ
ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را در رﯾﺎﺿﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ
از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮش ،او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑﯽ رﯾﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺳﻮﺋﺪ
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ،او اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ اﺳﺘﺎد
ﺗﻤﺎم ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﺂوردﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﺶ در ﻋﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ
اوﻟﯿﻦ زن ﺑﻮد ﮐﻪ در  ۱۸۸۸ﺟﺎﯾﺰه ﭘﺮﯾﮑﺲ ﺑﻮردﯾﻦ را از آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻬﻤﯽ از آﮐﺎدﻣﯽ ﺳﻮﺋﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
اﻣﯽ ﻧﻮﺋﺪر ) ،(Emmy Noether, 1882-1935آﻟﻤﺎﻧﯽ – آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﻣﺜﺎل
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﺧﺮﻗﺮن ﻧﻮزده و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .او
در آﻟﻤﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زن ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮاﻧﻊ
زﯾﺎدی ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺪاوم
ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم زﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،اﻣﯽ ﺳﺎلﻫﺎ در ﮐﺎرش
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪ .او ﺑﺎ آﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه از اﯾﻦ راه
دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را در رﯾﺎﺿﯽ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺗﺠﺮﯾﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺷﻐﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻮﺗﯿﻨﮕﻦ او را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﯿﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد .اﻣﺎ اﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ زن ﺑﻮدن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ
ﺗﺒﻌﯿﺾ دﯾﮕﺮ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺧﯿﻠﯽ زود از دﺳﺖ داد و آن ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻮد.
از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد وﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﮐﺎﻟﺞ »ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎور« و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن
در ﺷﻬﺮﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮد .در آن ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯽ ﻧﻮﺋﺪر ﺑﺴﯿﺎری از
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﺗﺌﻮری ﻧﺴﺒﯿﺖ اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد و در رﺷﺘﻪ ﺟﺒﺮ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ در  ،۱۹۳۵آﻟﺒﺮت اﻧﺸﺘﯿﻦ در
ﻧﺎﻣﻪای در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ درﺑﺎره او ﻧﻮﺷﺖ» :اﻣﯽ ﻧﻮﺋﺪر ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺧﻼق
در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻮد ،دﺳﺘﺂوردی ﮐﻪ از زﻣﺎن ورود زﻧﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ«.

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎدی درﺧﺸﺎن در رد ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

اﻟﺒﺘﻪ درﺧﺸﺶ زﻧﺎن ﻧﺎﺑﻐﻪ و ﮐﻠﯿﺸﻪﺷﮑﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺮی ﮐﻮری ) (1867-Marie Curie 1934ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ-ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اوﻟﯿﻦ
زن ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ و از ﻣﻌﺪود ﻧﻮﺑﻠﯿﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎر اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه را در
دو رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻤﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺮده اﺳﺖ و از اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒﻫﺎی
ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ دو رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺲ ﻫﺎﭘﺮ)Grace M. Hop-
 ،(per 1906-1992آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ ﺷﺪ.
و ﺑﺎرﺑﺎرا ﻣﮏ ﮐﻠﯿﻨﺘﺎک ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی و
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ در روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ در ژﻧﺘﯿﮏ را از آن ﺧﻮد
ﮐﺮد(Barbara McClintock 1902-92).

ﭘﺲ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ،ﯾﮏ زن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺎﯾﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻫﻤﻄﺮاز ﺧﻮد ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺪارج رﺳﻤﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺣﺘﺮام ﻻزم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺮدم ،ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﺎن ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ اﺧﯿﺮ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﻟﺤﺎظ ﻫﻮش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﺟﻮد ﻧﺪارد و
در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ،ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺗﺠﺮﺑﯽ ،و رﯾﺎﺿﯽ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ )ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮدان و
ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻧﺎن( ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک و اﻏﻠﺐ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺟﻨﺴﯽ )ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و ﻣﯿﺎن زﻧﺎن( ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻣﻬﻢﺗﺮ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه زﻧﺎن و ﻣﺮدان .واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺟﺎی زور ﺑﺎزو
و ﻗﻮت ﻋﻀﻼﻧﯽ را ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻮت ﻋﻀﻼﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن( و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺎن ،ﻫﻤﮕﯽ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮد و زن ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺪاوم در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای
در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ
در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯽ ،ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﻤﺮات رﯾﺎﺿﯽ
وﻋﻠﻮم دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﺮات از آن دﺧﺘﺮان
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از  ۹ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻋﻠﻮم
و ﺑﻌﺪﺗﺮ در رﯾﺎﺿﯽ در ﻧﻤﺮات دﺧﺘﺮان اﻓﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﻓﺖ از
ﮐﻼس ﻫﻔﺘﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ )ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۷-۵ﻧﻤﺮه
ﺗﻔﺎوت( اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ
ﯾﺎ ذاﺗﯽ .ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻧﻘﺶﻫﺎ وﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺶ ﺟﻨﺴﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻣﻬﻢﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺟﺬب ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎزی در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺟﺬاب و ﯾﺎ ﭘﺴﺮی ﺑﺎ
آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی راﯾﺞ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮوری ﻣﯽﮔﺮدد.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺧﺘﺮان و ﮐﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺴﺮان ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا ﻓﺸﺎر ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻤﺘﺎ )ﻫﻤﮑﻼﺳﺎن( ،ﭘﯿﺎمﻫﺎ و ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ،آﻣﻮزﮔﺎران ،واﻟﺪﯾﻦ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ...ﻫﻤﮕﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮﻋﻼﯾﻖ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﺗﻼش و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﺮات درﺳﯽ
ﻧﻮﺟﻮان را ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ،ﻋﻘﻞ و ﻫﻮش ﻋﻤﻮﻣﯽ آنﻫﺎ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺧﯿﺮ) (۲۰۱۶ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت رﻓﺘﺎرﻣﻌﻠﻢﻫﺎ و
ﻣﺮﺑﯽﻫﺎ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه آﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه و ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﻣﻔﺮوض
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در واﻗﻊ ازﻫﻤﺎن دوره ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺮوع و در
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
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ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ )(STEM Gap
ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ ﺑﺎﻃﻞ زﻣﺎن ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در
 ۷۰-۶۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺧﺘﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻧﻤﺮات و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺰان ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن
از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﺧﺘﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ
رﯾﺎﺿﯽ ،دﺧﺘﺮان ﻧﻤﺮات ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﭘﺴﺮان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮات دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان در رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ و در ﻃﻮل  ۲۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎ در  ۵درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻤﺮات رﯾﺎﺿﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ دو ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺴﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ،
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،و رﯾﺎﺿﯿﺎت )Science, Technology, Engineering,
 (Mathematics: STEMﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺴﺮان اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان
اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻬﻢ زﻧﺎن در  STEMدر
ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﻓﻘﻂ  ۷در ﺻﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﻪ  ۲۵درﺻﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﭼﻪ زﻧﺎن  ۵۰درﺻﺪ ﺑﺎزار ﮐﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ
آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ  ۲۸درﺻﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﺮﺻﻪ  STEMرا در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ۷۲درﺻﺪ ﻣﺮدان،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺮای زﻧﺎن رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ .در
زﻣﯿﻨﻪ درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اداﻣﻪ دارد اﮔﺮﭼﻪ ﺷﮑﺎف ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ زﻧﺎن  ۸۹درﺻﺪ درآﻣﺪ ﻣﺮدان در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ
][۳
و ﮐﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ
زن و ﻣﺮد در  ۶۷ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
3-Thornton, Alex. “Gender equality in STEM is possible. These countries prove it.” In The
World Economic Forum, March 4, 2019:
https://www.weforum.org/agenda/2019/03/gender-equality-in-stem-is-possible

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺎه ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ
ﻣﯽآورﻧﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﻣﻬﻨﺪس و ﻣﺤﻘﻖ درﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺑﻪ ارﻗﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻣﺮدان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،ﻟﺘﻮﻧﯽ،
ﭘﺮﺗﻘﺎل ،داﻧﻤﺎرک ،و ﻧﺮوژ)ﺗﺎ  ۵۷درﺻﺪ( و در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن )ﺗﺎ  ۶۶درﺻﺪ( .ﻧﺴﺒﺖ
زﻧﺎن در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ،٪۴۱در ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن
 ،٪۴۰ژاﭘﻦ  ،٪۲۵ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ  ،٪۳۸ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ  ،٪۵۳ﻧﭙﺎل  ،٪۲۶ﻣﺎﻟﺰی  ٪۴۸و آﻣﺮﯾﮑﺎی
][۴
ﻻﺗﯿﻦ  ٪۲۲ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
زﻧﺎن در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺶ
از  ۶۰درﺻﺪ ورودی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
دﺧﺘﺮ ﻫﻨﻮز ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺴﺮﻫﺎﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ،در اﯾﺮان در ﺳﺎل ،۲۰۱۲
ﺗﻨﻬﺎ  ۳۸درﺻﺪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ زن ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺎن در اﯾﺮان  ۴۰درﺻﺪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻ و
اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ .در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﻧﺎن  ۲۱در ﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﺮان ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از اﯾﻦ روﻧﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺎن در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ را
ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﻧﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای زﻧﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺮدان اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان .و ﻫﻨﻮز
ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل رﺳﻤﯽ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ  ۱۲ﺗﺎ  ۱۶درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﺮخ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺟﻬﺎن و ﺣﺘﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﯾﮏ زن
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﺰاران زن رﯾﺎﺿﯿﺪان ،اﮔﺮ ﭼﻪ از ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ
ﻧﺒﻮغﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﯾﺮﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎری دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن و اﻟﮕﻮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ،ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ و آراﯾﺸﯽ
 -۴ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﻻ.

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎدی درﺧﺸﺎن در رد ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

ﺳﺎده زﯾﺒﺎ و راﺣﺖ ﮐﻪ رﻫﺎ از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎی آزار دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮل در اﯾﺮان اﺳﺖ
در اﻧﻈﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮرات ﮐﻬﻨﻪ ،ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ زن ﻧﺎﺑﻐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت وﺣﺮﻓﻪﻣﻨﺪ در ﻋﯿﻦ داﺷﺘﻦ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﻣﻘﺎم
اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم ،اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎدری ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ زن ﺷﺎﻏﻞ وﺣﺮﻓﻪﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ در ﻫﻤﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺜﺎل ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ
درزﻣﯿﻨﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ،روﯾﺎ ﺑﻬﺸﺘﯽﻫﺎ،
ﻣﻮﻧﺎ ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎ ،ﭘﺮدﯾﺲ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻫﺎ ،ﺳﺎرا زاﻫﺪیﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ در
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ،
ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ.
اﻣﺎ ﻻزﻣﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺮﯾﻢﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
از ﺳﺨﻨﺎن و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮﯾﻢ درﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ
وﺟﻮد دارد ،و از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ او را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ،
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ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و درﺧﺸﺶ ﻣﺮﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﺒﻮغ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺎدرزادی او ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻮق و اﻧﮕﯿﺰه ﻗﻮی ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ
و ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﻧﻈﻢ و
دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﺑﺎوری در ﻋﯿﻦ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ ،ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ
و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﭼﻬﺮه ﻣﺘﺒﺴﻢ ،ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ و ﺳﺎده ﭘﻮﺷﯽ و رﻫﺎﯾﯽ
از ﭘﯿﺮاﯾﻪﻫﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ،روﺣﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎری و اﺷﺘﺮاک ﻣﺴﺎﻋﯽ و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺪورهایﻫﺎ ،ﻣﺜﻼً ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﻔﮑﺮی درازﻣﺪت ﺑﺎ دوﺳﺖ و
ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺶ روﯾﺎ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺷﺎﻧﺲ داﺷﺘﻦ ﻣﺎدر و ﭘﺪر و ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ
ﻣﺸﻮق ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺣﺎﻣﯽ ذوق و ﮐﻨﺠﮑﺎویﻫﺎ و ﺳﻔﺮﻫﺎ و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازیﻫﺎی
ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺷﺎﻧﺲ داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
از ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮب )ﻓﺮزاﻧﮕﺎن( و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺧﻮب و دﻟﺴﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺮﯾﻢ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺪرﺳﻪ و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزاﻧﯽ ﭼﻮن دﮐﺘﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﯾﻢ در اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎ و
اﮐﺘﺸﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺑﺎز ﺷﺪن درﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮش و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن )داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺮﯾﻒ و ﻫﺎروارد( و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی
ﺧﻮب ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺒﺎداﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ و ﭘﺮوﻓﺴﻮر
ﮐﻮرﺗﯿﺲ ﻣﮏ ﻣﻮﻟﻦ )  (Curtis T. McMullenدر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز در رﯾﺎﺿﯿﺎت در  ۱۹۹۸ﺷﺪه ﺑﻮد ،و داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮی ﻫﻤﺮاه
و ﻫﻤﺪل ...،ﻫﻤﮕﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ در رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻗﻠﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و رﺷﺪ وﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻮﻓﻖ ،دوﺳﺖ
][۵
داﺷﺘﻨﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی.
ﻣﺮﯾﻢ در ﺳﻮم ﻣﯽ ۱۹۷۷در ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادهای
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺮﻓﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺖ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرﺑﻮد .دو ﺑﺮادر و ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
داﺷﺖ .ﻣﺎدرش ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻮق و ﺣﺎﻣﯽ او ﺑﻮد .ﭘﺪرش ،اﺣﻤﺪ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ،
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ -ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری »رﻋﺪ« ﺑﻮد،
" -۵دﺧﺘﺮ ﺟﺒﺮ :زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزا ﺧﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺮاﻧﯽ"
BBC: https://www.youtube.com/watch?v=IP3ZiBBntHE
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ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﺎﻣﺮان وﻓﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎروارد و ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ
ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽﻫﺎ داﺷﺖ ،ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺮﺑﺎن و
ﻧﻮﻋﺪوﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻﺑﺪ از ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﭘﺪر و ﻣﺎدرش آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن
ﮐﺘﺎبﻫﺎی داﺳﺘﺎن و رﻣﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد:
ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدم دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﻮم .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮادرم ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﻣﻦ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﺪ .او ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺑﺎ ﻧﻘﻞ
ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ داﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺮا ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﻮق آورد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم
و ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻮق و ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪم.
اﻧﮕﺎر ذﻫﻦ ﺗﺨﯿﻠﯽ وﻋﺸﻖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن در ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺶ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮﺧﻮردی ﺷﻬﻮدی و ﭘﺮ از ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﺨﯿﻞ داﺷﺖ.
ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن او ،آﻗﺎی ﻧﯿﻮﺷﺎ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ و ﺳﻮالﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽداد
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎص و ﺷﯿﻮهای ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی او در دوره دﮐﺘﺮا در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ،ﭘﺮوﻓﺴﻮرﻣﮏ ﻣﻮﻟﻦ،
ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ:
وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﻦ آﻣﺪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ
ﺷﺪم ،ﻧﻮع ﺳﻮاﻻتاش ﺑﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﻣﺮﯾﻢ ذﻫﻨﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺗﺨﯿﻠﯽ داﺷﺖ ) (imaginativeو ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﯾﺎﺿﯽ را
ﻣﺜﻞ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﻃﺮح و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺪاﻧﺸﮑﺪهایﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ،
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ﻣﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﻧﺒﻮد ،ﻏﯿﺮ از رﯾﺎﺿﯽ ،رﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺳﺮ ﮐﻼس
اﻧﺸﺎء ،ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖﻫﺎ
درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﯾﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ در ﺗﺎﻻر رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ اﻟﻤﭙﯿﺎدیﻫﺎ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﺎ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
) ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻨﺎز ﻓﻼح ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ (
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ از ﮐﻼس دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ،ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺋﺮیزاده ،و ﺑﺎ
اﺟﺎزه و ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺎن او و آﻣﻮزﮔﺎراﻧﺸﺎن ،ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ و روﯾﺎ ﺑﻬﺸﺘﯽ،
ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺨﺒﻪ ﺗﻪ ﮐﻼس ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﻮه ﮐﻼس دوم رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻌﻠﻢ
ﺧﻮب آنﻫﺎ ،آﻗﺎی ﻧﯿﻮﺷﺎ ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از دﺳﺖ ﺧﻂ و ﻧﺤﻮه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دو داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻤﺘﺎز را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎراز اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺮﯾﺤﻪ و از ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﺎﻧﻪ آن دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪاش،
ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺋﺮی زاده:
ﻣﺮﯾﻢ و روﯾﺎ ﻫﺮ دو در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻣﻌﻠﻢ،
ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺮﯾﻢ و روﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﯿﻢ
واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﯿﻨﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻮش ﺳﺮﺷﺎر و ﭘﺸﺘﮑﺎر ،ﺗﻮاﺿﻊ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺮﯾﻢ
و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز روﯾﺎ ﺑﻮد .ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎزﺷﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
ﻣﺮﯾﻢ ﻫﻢ در ﺑﺎره ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪاش در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ »ﮐﻮاﻧﺘﺎ« ) ۱۳اوت
 (۲۰۱۴ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺋﺮیزاده ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ اﻟﻤﭙﯿﺎد رﯾﺎﺿﯽ ﻫﺮﮔﺰ داﻧﺸﺠﻮی
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دﺧﺘﺮی را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻌﻬﺬا ﭘﺮوا ﻧﮑﺮد و ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻦ و روﯾﺎ را در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺪﻫﺪ .ذﻫﻦ او ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ
و ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪی ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد او ﺧﯿﻠﯽ
در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آن دو در ﮐﻼس ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اوﻟﯿﻦ دﺧﺘﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۹۹۴و  ۱۹۹۵دو ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﺪال ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﯾﺎﺿﯽ را
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮﯾﻢ اوﻟﯿﻦ دﺧﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﺪال ﻃﻼ ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺎر دوم ﻧﻤﺮه ﮐﺎﻣﻞ رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻣﺒﯿﻦ )ﻫﻤﺪوره اﯾﻦ دو در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ و ﻫﻤﺒﺎزی ﻣﺮﯾﻢ در
ﺗﯿﻢ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل( ،و ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺎز ﻓﻼح )ﻫﻤﺪوره ﻣﺮﯾﻢ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ( ،دوﺳﺘﯽ و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﻣﺪاوم و ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻢ-اﻓﺰاﯾﯽ ﻣﯿﺎن روﯾﺎ
و ﻣﺮﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻧﺲﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﮐﻼس داﺋﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ از »آﻫﺎن« ﮔﻔﺘﻦﻫﺎ و »آخ ﺟﻮن«
ﮔﻔﺘﻦ و ﭘﺮﯾﺪن ﺑﻪ ﻫﻮای آنﻫﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﺣﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .روﯾﺎ
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺮش ،ﻧﺪا ﺑﻬﺸﺘﯽ دوﻗﻠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﻼً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﻣﺮﯾﻢ دوﻗﻠﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺮﯾﻢ و روﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ
»ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﺪاد«.
ﻣﺮگ ﺷﺶ اﻟﻤﭙﯿﺎدی ﻫﻤﺪوره ﻣﺮﯾﻢ:
در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ،(۱۹۹۷)۱۳۷۶ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺗﯿﻢ ﺧﻮد از داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﺮﯾﻒ و ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﯾﺎﺿﯽ در اﻫﻮاز ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﺣﺎﻣﻞ آنﻫﺎ
در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ دره ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ  ۶ﺗﻦ
ازداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺮﯾﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺮگ دﻟﺨﺮاش ﺷﺶ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺨﺒﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮرش
ﻣﯽﮔﺮدد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻃﻼی اﻟﻤﭙﯿﺎد ﯾﻌﻨﯽ آرﻣﺎن ﺑﻬﺮاﻣﯿﺎن و رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯽ.
ﻣﺮﯾﻢ در ﺟﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻢ را در دوران اﻟﻤﭙﯿﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم«.

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
از ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﻪ از ﻗﻮل ﭘﺪر ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻌﺪ از
آن ﺳﺎﻧﺤﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻧﮕﺮان زﺧﻢﻫﺎ و ﺟﺮاﺣﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺟﻮﯾﺎی ﺣﺎل و وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ ﺧﻮد و ﯾﺎران اﻟﻤﭙﯿﺎدی ﺑﻮد .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ روی ﻣﺮﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ
ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ و ﺗﮑﺎن روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﭼﻪ
ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن در ﺑﺪن ﻣﺮﯾﻢ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺑﺎره ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻮزون در اﯾﺮان ﻣﺎ،
ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺟﺎدهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﺷﺐ ﺟﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮد .و ﮔﻮﯾﯽ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺪارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎن ﻧﺨﺒﻪﻫﺎ و ﻧﻮاﺑﻎ ﮐﺸﻮر.
ﻣﺮﯾﻢ در ﺳﺎل  ۱۹۹۹از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪ و در ﺳﺎل  ۲۰۰۴دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻓﺎع از ﺗﺰ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .او در ﺳﺎل
 ۲۰۰۵ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ازدواج ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﯾﺎن وﻧﺪراک )  (Jan Vondrakﮐﻪ در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻧﻈﺮی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد اﺳﺖ،
ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ را در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری دﻋﻮت و
در ﺳﻦ  ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم ،اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﯾﻢ و ﯾﺎن،
آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ،اﮐﻨﻮن دﺧﺘﺮی ده ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و اراﺋﻪ راه ﺣﻞﻫﺎی ﺧﻼق در
رﯾﺎﺿﯽ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اوﻟﯿﻦ زن درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺎن رﺳﺎﻧﺪ .او
ﺿﻤﻨﺎ اوﻟﯿﻦ زن اﯾﺮاﻧﯽ-آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ
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دﭼﺎر ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ،
ﺳﺌﻮل ،ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ .او در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻫﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران وﻫﺎی وﻫﻮی
رﺳﺎﻧﻪای ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺠﻤﻊ زﻧﺎن رﯾﺎﺿﯿﺪان دﻧﯿﺎ ﮐﻪ از اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﯾﮏ زن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻏﯿﺒﺖ
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ از اﺛﺮات اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ او ﺑﺮ روی زﻧﺎن ﺟﻮان
دﻧﯿﺎ در ﺗﺮﻏﯿﺐ آنﻫﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺠﻠﻪ »ﮐﻮاﻧﺘﺎ« ،ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل إﺻﺮار دﯾﮕﺮ زﻧﺎن رﯾﺎﺿﯿﺪان و ﻗﻮل اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺠﻮم ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻪ ﺳﻮی
او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،در ﻣﺮاﺳﻢ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻮد و ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺖ.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﯾﻢ از زﺑﺎن ﺧﻮدش
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن زن دراﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﺮان،
ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺪال ﻃﻼ ﺑﺮد ،اوﻟﯿﻦ زن اﯾﺮاﻧﯽ-آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،اوﻟﯿﻦ زن ﺑﺮﻧﺪه
ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز در دﻧﯿﺎ ،و از ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺎﺗﯿﺪ رﯾﺎﺿﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه-ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن
ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ،ﻫﻤﺴﺮی و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟
اﺧﯿﺮا در ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در اﯾﺮان درﺑﺎره ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ » :ﺧﯿﻠﯽ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻣﺎدر
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد و ﻫﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای«.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﺴﯿﺎرﺧﻮب .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن رادﯾﻮ
و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺧﻮب و ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ
آﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪر ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد؟ اﺻﻼ ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮال و دﻏﺪﻏﻪای در ﺑﺎره

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﺮدان داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ؟
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد] [۶در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﺎده ،اﻣﺎ ﭘﺮ آﻣﻮزهای را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ رﯾﺎﺿﯽ
و ﻣﺎدر ﺑﻮدن ﺗﻮازن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ارزش اﻧﺠﺎم
دادﻧﺶ را دارد ،وﻟﯽ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﯿﺰان ﮐﺎر را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮب و ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط
ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﻢ ﮐﺎرم ﺑﺎ آن ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﺪر ﻫﻢ ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭼﻘﺪر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ﺑﭽﻪﺷﺎن وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ...ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﭽﻪام
رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد ،اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ او و ﮐﻼ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ رﯾﺎﺿﯽ
را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﻣﺜﻞ اﻓﺮادی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺤﺒﺖ از
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ از رﯾﺎﺿﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﯾﻌﻨﯽ
اﺻﻼً ﺑﻪ ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﺮان
ﺧﯿﻠﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ زﯾﺎد ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ
درﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ رﯾﺎﺿﯽاش ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮود.
...ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﭼﻘﺪر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ دارد از  ۹ﺻﺒﺢ وﻗﺖ دارد ﺗﺎ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،ﺑﻌﺪش
دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﻧﺪارد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺜﻼ ﺑﺮوی در ﭘﺎرک و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﮑﺮ
ﺑﮑﻨﯽ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ و ﮐﺎر ﺟﺪی ﺑﮑﻨﯽ ،ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻗﺒﻞ از
ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم وﻟﯽ اﺻﻼ ﮐﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ﺟﻠﻮ ﻧﻤﯽرود .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﻼ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺗﻤﺎم
ﮐﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪاش را آﻣﺎده ﮐﻨﯽ ،ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر
ﮐﻨﯽ وﻟﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯽ،
6- Stanford News, July 15, 2017: https://news.stanford.edu/2017/07/15/maryam-mirzakhanistanford-mathematician-and-fields-medal-winner-dies/

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎدی درﺧﺸﺎن در رد ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهﺗﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آن
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﯾﮏ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ روزﻫﺎ زﯾﺎد و ﺑﻌﻀﯽ روزﻫﺎ ﮐﻢ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺤﺚ ﺑﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮا ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل وﻗﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 ...ﻫﺮﭼﻘﺪر اﻧﺴﺎن ﺟﻮانﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ذﻫﻨﺶ ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎزﺗﺮاﺳﺖ.
دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارﯾﻢ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯿﺪ و ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﺎزﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را
ﺑﮑﻨﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﯾﮕﺮی ﺧﻮد را »رﯾﺎﺿﯿﺪان ﮐُﻨﺪ« ) (slowﻣﯽداﻧﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ» :ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺻﺮف ﮐﺮد ﺗﺎ زﯾﺒﺎﺋﯽ
رﯾﺎﺿﯽ را درک ﮐﻨﯽ «.او ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ روی ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ زﯾﺎدی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد .دﺧﺘﺮﮐﻮﭼﮑﺶ ﮐﺎرﻫﺎی او
را »ﻧﻘﺎﺷﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﺮﻣﻮل ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارم .ﮔﺎه اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻢ ﺷﺪهام .ﻫﻤﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﯿﺮم ﺗﺎ ﯾﮏ راﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﺣﻘﻪای ﺑﺰﻧﻢ .ﺑﻼﺧﺮه ﺑﺎ ﻗﺪری ﻫﻢ
ﺷﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺧﻮد را اﻧﮕﺎر ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪای ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ از آن ﺟﺎ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ روﺷﻦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﻪ »ﮐﻮاﻧﺘﺎ«] ، [۷ﻣﺮﯾﻢ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﻄﺎی ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز
در ﺷﻬﺮ ﺳﺌﻮل ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎ ﺣﺎل زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه را ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﮐﺮد ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ داد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ
۷-Chas, Maria. ۲۰۱۷. “The Beautiful Mathematical Explorations of Maryam Mirzakhani”,
Quanta Magazine, July ۲۰۱۷ ,۲۴: https://www.quantamagazine.org/the-beautifulmathematical-explorations-of-maryam-mirzakhani۲۰۱۷۰۷۲۴-/

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻠﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻓﺮاﻣﻠﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ .او ﮔﻔﺖ:
ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻮاﯾﺰ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .زﻧﺎن رﯾﺎﺿﯿﺪان ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی
درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻻزﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ زﻧﺎن در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد .ﻓﺸﺎر ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻤﺘﺎ و
ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎ ﮔﺎه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﻮرد درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻮ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ دﻟﺴﺮدت
ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮدﺑﺎوری و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،داﺷﺘﻦ ﺷﻮق و اﻧﮕﯿﺰه ،ﺷﻮﻗﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ آن ﺧﻮدت ﺧﻮد را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮی.

اﻓﺴﻮس...
اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ،و ﻓﻘﺮ ﻧﺴﺒﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان ﻣﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻐﺰﻫﺎ و ﻧﺨﺒﻪﻫﺎ را ﻓﺮاری ﻣﯽدﻫﺪ
و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان از ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻣﻬﻢ و اﺛﺮﮔﺰار در
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﻮن ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ،
و ﻟﺬا ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺪاوم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺮﯾﻢ در
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﻧﻤﺎدﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺎر اوﻟﯿﻦ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪون روﺳﺮی
در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت "ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان" )ﺣﺘﯽ در اﯾﺴﺘﻨﺎﮔﺮام رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر( .اﻣﺎ
اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺣﺘﺮام ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ زن داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﻮان و ﺳﻮﮔﻮاری ﻋﻠﻤﺎی
رﯾﺎﺿﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺮگ زود
رس اﯾﻦ زن اﻓﺘﺨﺎر آﻓﺮﯾﻦ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖﭘﻨﺎﻫﺎن ﻫﺮاﺳﺎن از ﻣﻮی زن
را وادار ﺑﻪ ﺳﮑﻮت اﺣﺘﺮام آﻣﯿﺰ و ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺧﻼق و دﺳﺖ آوردﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺑﮑﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻧﺸﺪه ﺳﺮ او در ﻋﮑﺲ ﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ زل زده ،ﺑﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و
ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺳﺮﻃﺎن ،ﻣﻐﻠﻮب اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯽرﺣﻢ ﺷﺪ .او ﻫﻨﻮز در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎ و

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎدی درﺧﺸﺎن در رد ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ

ﮐﺸﻔﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽاش ﺑﻮد .ﻣﺮگ زودرس او در اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽاش ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﯾﺎد زﻧﺎن ﻧﺎﺑﻐﻪ دﯾﮕﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود و در ﻓﺼﻞ
ﺑﻬﺎر ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ؛ از ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮﻏﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺮةاﻟﻌﯿﻦ(
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺮوﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ و ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد.
و اﻓﺴﻮس ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ وﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺴﯿﺎراﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر زودرس و ﺑﯽ
رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮای ﻣﺮگ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی
ﻏﻠﻂ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن و ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﺬاری در اﻣﻮرﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮدﻣﺪار و ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﺪار،
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎری و ﻣﺼﺮﻓﯽ و
ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺻﺮف ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ در ﺟﻬﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻣﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﻨﺪﻣﯽﻫﺎ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻬﻠﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن.

ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻣﯿﺮاث ﻣﺮﯾﻢ
در اﯾﺮان وﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ )اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،و ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻋﻠﻤﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﯿﺮاث ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻣﺮﯾﻢ
ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ او
ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻮل در ﺑﺎورﻫﺎ
و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﻠﻂ و ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮ و ﻣﯿﺮاث ﻣﺮﯾﻢ ﯾﺎدآور ﯾﺎ
آﻣﻮزﻧﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان آزاد ،آﺑﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮﺗﻮ
اﺷﺘﺮاک ﻣﺴﺎﻋﯽ ،و داﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﺷﮑﻔﺘﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﻫﻤﻪ
اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯿﺘﯽ ،و ﻣﺬﻫﺒﯽ
و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

