
معرفی کتاب

معصومه خیرآبادی

گرمی دور هم بودن
چند دانشــمند برجســتة زن در رشــته هایی مانند 
علوم تجربی، ریاضی، پزشــکی یا مهندســی داریم؟ 
ســهم زنــان در پیشــبرد علــم چقــدر اســت؟ کتــاب 
»زنان در علم« به این پرسش ها پاسخ داده است.

ایــن کتــاب بــه زندگی نامــه و آثار ۵0 زن پیشــگام 
در رشــته های گوناگون علوم پرداخته است. بیشتر 
مــا مــاریکــوریرا به عنوان فیزیکدان و شــیمی دان 
زن می شناسیم و دربارة زندگی او اطالعاتی داریم. 
امــا دربــارة دوســت او هرتــاآیرتون یا زنــان دیگری 
همچــون لیــزمایتنز،امــینوتر،آلیسبــال،گرتی
کــریوماریــاگوپرتمایــر که در همــان زمینه های 
علمــی تأثیرگــذار بوده انــد، چیــز زیــادی نمی دانیم. 
مطالعة این کتاب به دانش آموزان اطالعات جالبی 
دربــارة زنانــی بــزرگ و گمنــام ارائــه می کنــد کــه از 
زمان های بسیار دور تا دوران معاصر بر تاریخ علم 

تأثیر گذاشته اند.
مقدمة کتاب به مشکالتی اشاره می کند که زنان 
دانشــمند بــرای پیشــبرد هدف هــای خــود بــا آ  ن ها 
مواجه بوده اند؛ مشکالتی که ریشه در کج اندیشی ها 
و تبعیض هــا داشــته اند. مــریآنینگ با فقر دســت 
و پنجــه نرم کــرده و طبق اعتراف مجلــة بریتانیایی 
»تاریخ علم«، بزرگ ترین فسیل شناســی شــده که 
دنیــا بــه خــود دیده اســت. بــا وجــود این، بــه دلیل 
زن بودن، اجازة انتشــار نوشــته هایش را نداشــته و 
مقاالتــش را بــا نــام مســتعار چاپ می کرده اســت. 
الیزابتبلکول را نیز از کالس کالبدشناسی اخراج 
کردند و به هرتاآیرتون اجازة ســخنرانی در انجمن 
ســلطنتی داده نشــد. برخــی از این زنــان، همچون 
هدی المار علم را بر شهرت سینمایی ترجیح دادند 
و برخــی همچــون ماری کوری، در این راه جان خود 

را فدا کردند.
این زنان جسور در راه علم خطر کردند و بر مشکالت 
پیروز شــدند. خالقیت، پشــتکار و عشــق به دانســتن 
بزرگ تریــن ابزارهایــی بوده انــد کــه آن هــا در اختیــار 
داشــته اند. خوانــدن این کتــاب نه تنها بــرای دختران 
نوجــوان الهام بخــش اســت و نمونه های ملموســی از 

زنانــی را بــه آن هــا ارائــه می کنــد که با سخت کوشــی 
توانســته اند در زمینه هــای متفــاوت علمــی پیشــرو 

باشند، بلکه برای پسران نیز آموزنده است.
قهرمانــان ایــن کتــاب بــه زمان هــا و مکان هــای 
متفاوتی، از مصر باستان و چین گرفته تا لهستان، 
انگلســتان، ایتالیــا، آلمــان و ایــاالت متحــدة آمریکا 
تعلــق داشــته اند. یکــی از زنــان غرورآفریــن ایــن 
کتاب متعلق به کشــور عزیزمان ایران اســت: مریم
میرزاخانــی ریاضیــدان بزرگی که در نســخة ترجمه 

شده، تصویر او روی جلد کتاب آمده است.
ذکر فعالیت ها و دستاوردهای قهرمانان در حاشیة 
کتاب همراه با تصویر، به جذابیت و انتقال مطلب 
کمک کرده اســت. از آنجا که نویسنده، تصویرگری 
کتــاب را نیــز شــخصاً انجــام داده، بیــن تصویرها و 
متن هماهنگی بیشتری ایجاد شده است. عالوه بر 
نمایه و واژه نامة توصیفی که دسترسی به اطالعات 
ارائــة  بــرای مخاطبــان آســان ســاخته،  را  کلیــدی 
تصویــری برخــی مفاهیــم، همچون جــدول زمانی، 
وســایل آزمایشــگاه و آمــار حضور زنــان در علوم به 
صــورت نمودارهــای گویــا نیــز تأثیرگــذاری کتاب بر 
ذهن مخاطبان را بیشــتر کرده اســت. نویســنده در 
پایــان کتاب، به معرفی منابــع پرداخته و نوجوانان 
عالقه مند را به مطالعه تشــویق کرده اســت. از این 
کتــاب ترجمــه ای ســلیس و روان به عمــل آمده که 
نقطة قوت نســخة فارســی آن به شــمار می آید. از 
نکات قابل توجه کتاب، نقل جمله هایی از قهرمانان 
اســت کــه روحیــات و باورهــای آن هــا را توصیــف 
می کند: »باید باور کرد/ زنان همانند مردان اند/ آیا 
متقاعد نشده اید که دختران هم می توانند قهرمان 
باشــند؟« این شــعر را وانجناآی، منجم، شــاعر و 

ریاضی دان چینی سروده است.
خوانــدن کتــاب »زنــان در علــم« از دو جنبه برای 
دانش آمــوزان اهمیــت دارد: آشــنا کــردن آن هــا بــا 
شــخصیت های تأثیرگــذار علمــی و از آن مهم تــر، 

ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری در دختران.
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