
خدا جون سالم به روی ماهت...

ستاره های علمستاره های علم
داستان داستان ٣٠٣٠ زن دانشمند زن دانشمند





انتشارات پـرتقـال

ستاره های علم: داستان ۳۰ زن دانشمند
نویسنده: جنیفر کالورت

تصویرگر: اکتاویا جکسون

مترجم: آزاده کامیار

ویراستار: فرناز وفایی  دیزجی

طراح جلد نسخه ی فارسی: مهدیه عصارزاده

آماده سازی و صفحه آرایی: عاطفه قلیچ خانی

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۳۰۳-۱

نوبت چاپ: اول ـ ۱۴۰۱

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: ایماژ

قیمت: ۷۲۰۰۰ تومان

سرشناسه: کالورت، جنیفر.
Calvert, Jennifer

عنوان و نام پدیدآور: 
ستاره های علم: داستان ۳۰ زن دانشمند/ نویسنده: جنیفر کالورت؛ تصویرگر: اکتاویا جکسون؛ مترجم: آزاده کامیار

مشخصات نشر: تهران: انتشارات پرتقال، ۱۴۰۰.
مشخصات ظاهری: ۱۳۶ ص. مصور (رنگی).؛ ۲۲×۲۹ س م.

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۳۰۳-۱
وضعیت فهرست نویسی: فیپا

Science Superstars: 30 Brilliant Women Who Changed the World :یادداشت: عنوان اصلی
-- ادبیات کودکان و نوجوانان -- سرگذشتنامه موضوع: زنان دانشمند

Women scientists -- Biography -- Juvenile literature :موضوع
شناسه ی افزوده: جکسون، اوکتاویا، تصویرگر

Jackson, Octavia :شناسه ی افزوده
شناسه ی افزوده: کامیار، آزاده، ۱۳۶۰-، مترجم

Q۱۴۱ :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: ۵۰۹/۲۵۲ [ج]

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۸۵۶۸۰۸۴
۷۲۴۱۸۰۱



«اجازه ندهید هیچ کس تخیل،
خالقیت یا کنجکاوی تان را نابود کند.

ید؛ چرا که مشا جایاگه خود را در هجان دار

و این زندگی از آن شماست.
ید، به پیش بروید و با مهه ی توان زندیگ تان را بساز

تا آن را به مهان زندیگ ای تبدیل کنید که دلتان یم خواهد.»
ـ می جمیسون ، فضانورد
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»هر چقدر با صراحت بیشتیر بتوانیم

توجه خود را بر
شگفتی ها و 

واقعیت های جهانمان
یم، میل و انگیزه امن برای ممترکز ساز

 ویرانگیر کم و مکتر خواهد شد.«
ـ ريچل کارسون ، زيست شناس دريا

واقعیت های جهانمان
یم، میل و انگیزه امن برای ممترکز ساز

 ویرانگیر کم و مکتر خواهد شد.«



پیشگفتار
ــگاه  ــایل آزمایش ــار وس ــفید و کن ــای س ــا را در روپوش ه ــا آن ه ــد، آی ــور می کنی ــمتان تص ــش چش ــمندان را پی ــی دانش وقت
می بینیــد؟ شــاید در تصورتــان چندتایــی هــم معادلــه ی پیچیــده بــا خطــی خرچنگ قورباغــه  در دفتــری نوشــته و 
ــد و از  ــب بروی ــی عق ــه کم ــیده ک ــت آن رس ــند. وق ــده باش ــرده ش ــکوپ فش ــی میکروس ــر عدس ــم زی ــش ه ــای آزمای نمونه ه

ــد. ــیع تری را ببینی ــره ی وس ــد منظ ــا بتوانی ــد ت ــه بگیری ــر فاصل ــن تصوی ای

حــاال می توانیــد افــراد دیگــری را هــم ببینیــد؛ مثــًا غواصــان و کســانی کــه فســیل ها را جمــع می کننــد و همین طــور 
ــی  ــه در زندگ ــندگانی ک ــا نویس ــد ی ــان می کنن ــا را درم ــه م ــانی ک ــد، کس ــوش نکنی ــکان را فرام ــان. پزش ــوردان و مخترع فضان
الهام بخشــمان هســتند. صدالبتــه کاوشــگرانی کــه بــا پــای برهنــه در طبیعــت کار می کننــد و کمکمــان می کننــد تــا جهــان 

طبیعــی اطرافمــان را درک کنیــم، در ایــن گــروه جــای دارنــد.

ــان را،  ــای اطرافم ــور دنی ــی چط ــش یعن ــت. دان ــز اس ــت. همه چی ــز نیس ــک چی ــط ی ــش فق ــه دان ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
از کوچک تریــن ذره تــا عظیم تریــن کهکشــان ها، درک می کنیــم. دانــش همــه ی مــا را در بــر می گیــرد، آنــان کــه اهــل 
ــه  ــد ب ــان می خواه ــد جه ــف می کنن ــه کش ــا ک ــتر خیال پردازه ــه بیش ــغول اند و از هم ــی مش ــه طراح ــه ب ــان ک ــد، آن عمل ان
مــا چــه بگویــد. به قــول اســتفانی کولــِک شــیمی دان »اگــر پذیــرای افــکار نــو و تجربه هــای تــازه باشــید، هــر اتفاقــی ممکــن 

ــد.« ــد ش خواه

ــتند  ــان توانس ــن می ــد و در ای ــکل را بیابن ــاره ی مش ــا چ ــد ت ــزم کردن ــان را ج ــت عزمش ــوک رای ــن ک ــک ول و جی ــت بل الیزاب
ــش  ــت را پی ــا طبیع ــگ  ب ــی هماهن ــودال جهان ــن گ ــون و جی ــل کارس ــد. ریچ ــاز کنن ــی ب ــکی جای ــم پزش ــان در عل ــرای زن ب
ــن از  ــون و ورا روبی ــن جانس ــم. کاتری ــی داری ــه جایگاه ــان چ ــن جه ــه در ای ــد ک ــان دادن ــا نش ــه م ــد و ب ــم کردن ــم مجس چش

ــد. ــا کاوش کنن ــد در فض ــا بتوانن ــتند ت ــوم گذش ــای مرس پیش داوری ه

کســانی را کــه نــام بردیــم فقــط چنــد تــن از زنــان شایســته ای هســتند کــه همچــون طوفــان ســهمگینی بــر عرصــه ی دانــش 
وزیدنــد. آنــان در کار خــود موفــق شــدند، چــون به جــای پذیــرش نظــِم مســتقر و قوانیــِن مرســوم، شــکل دیگــری از زندگــی 
را تصــور کردنــد. ایــن زنــان در شــاخه های متفاوتــی از علــم تخصــص داشــتند، امــا همگــی در چنــد ویژگــی باهــم مشــترک 
بودنــد: نخســت، کنجــکاوی خــود را ســرکوب نمی کردنــد؛ دوم، از کارشــان لــذت می بردنــد و ســوم، اجــازه نمی دادنــد 

هیچ چیــز، چــه تبعیــض نــژادی، چــه تبعیــض جنســیتی، چــه جهــل و نادانــی یــا حتــی جنــگ ســد راهشــان شــود.

شــگفت انگیز اســت کــه اگــر اندکــی کنجــکاوی بــا چنیــن شــور و عــزم راســخی درهــم آمیــزد، چــه  کارهــا کــه نمی توانــد بکنــد. 
ایــن راه رســیدن بــه موفقیت هــای علمــی اســت. پــس کنجــکاو باشــید. از مطــرح کــردن ســؤال های بــزرگ نهراســید. در برابــر 

عرصــه ی بی پایــان احتمــاالت گشــوده و پذیــرا باشــید. جهــان منتظــر اســت تــا پــا بــه میــدان بگذاریــد و تغییــرش دهیــد!
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»مهواره بیش از مهه کسانی را ستوده ام که چشمانشان راهمنایشان بوده،»مهواره بیش از مهه کسانی را ستوده ام که چشمانشان راهمنایشان بوده،
یرا این طور به نظر یم رسد که  یرا این طور به نظر یم رسد که  کسانی مثل میر انینگ، ز  کسانی مثل میر انینگ، ز

اگه ترند.« اگه ترند.«آن اه از هجان و ساز و اکر آن آ آن اه از هجان و ساز و اکر آن آ

دیرینه شناس// تولد: 1799 ـ درگذشت: 1847

 فسیل هایی را کشف کرد که پیش از آن هرگز دیده نشده بودند و با این کار کمک کرد درک دانشمندان از 	
سیر تکامل جهان طبیعی دگرگون شود.

 کشفیات او از دویست سال پیش تاکنون همچنان در موزه ی تاریخ طبیعی لندن پیش 	
چشم همگان قرار دارد.

فکر می کنید، بعید است دایناسوری را تصور کنید که در حومه ی 
ُدورست  منطقه ی  در  ریجیس  الیم  شهر  اما  بزند.  پرسه  شهر 
که در جنوب این کشور و در کنار دریا قرار دارد، اتفاقًا زیستگاه 

بود  موجوداتی  دیگر  و  تاریخ  از  پیش  جانوران  این 
در  بودند.  شده  منقرض  پیش  سال  سالیان  که 
واقع، فسیل ها آن قدر در منطقه فراوان بودند 

که مردم آن ها را مثل صدف از میان شن ها بیرون می کشیدند و 
به یادگار برمی داشتند. مردم روحشان هم خبر نداشت آنچه در 
جیب می گذارند و با خود می برند بخشی از تاریخ است، تا وقتی 

سر و کله ی دخترکی باهوش و مصمم پیدا شد.

مری انینگ فقط پنج سال داشت که پدرش به او یاد داد در ساحل 
الیم ریجیس به  دنبال فسیل ها بگردد. کار پدرش ساخت گنجه 
و قفسه بود، اما از این کار درآمد چندانی نداشت. برای همین، 
شغل  گردشگرها  به  عجیب وغریب«  »چیزهای  این  فروختن 

دوم او محسوب می شد و کمک خرجی برای خانواده بود. با مرگ 
پدر این تفریح شادمانه به ضرورتی برای زندگی مری، برادرش 
را دربیاورند.  جوزف و مادرش تبدیل شد تا بتوانند خرج خود 
برای  مادرزاد  استعدادی  همگی  انینگ  خانواده ی  خوشبختانه، 

کشف داشتند. 

و  متر  یک  طول  به  فسیلی  جمجمه ی  به  جوزف   ،۱۸۱۱ سال  در 
بیست سانتی متر برخورد و مری فورًا دست به کار شد تا مابقی آن 
موجود عظیم را پیدا کند. ماه ها طول کشید تا ذره ذره فسیلی 

ـ تریسی شوالیه، نویسنده ی نامی
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را کشف کرد که در نهایت، معلوم شد اسکلت هیوالیی پنج متری 
آن ها  گذاشت.  انگشت به دهان  را  دانشمندان  او  کشف  و  است 
نام کشف خانواده ی انینگ را ایکتیوسورس یا »مارمولک ماهی« 
ازای آن استخوان ها، به مادر مری مبلغ هنگفتی  گذاشتند و در 
درباره شان  تا  بگیرند  او  از  را  استخوان ها  بتوانند  که  پرداختند 

تحقیق کنند.

پس از برخورد صاعقه
از  همه چیز  می آید،  پیش  فرزندان  تربیت  از  حرف  وقتی  امروز 
بسیاری  اهمیت  تلویزیون،  تماشای  زمان  تا  گرفته  تغذیه شان 
زنده  مادر  و  پدر  هم وغم  تمام  نوزدهم،  قرن  اوایل  در  اما  دارد؛ 
نگه داشتن بچه ها بود. نزدیک به نیمی از کودکانی که در بریتانیا 
جان  بیماری هایی  اثر  در  پنج سالگی  از  پیش  می آمدند،  دنیا  به 
ریشه کن  واکسیناسیون  با  بعدها  که  می دادند  دست  از  را  خود 
شدند. از ده فرزند خانواده ی انینگ فقط مری و برادرش جوزف 
بود؛  معجزه ای  هم  همین  زمان،  آن  در  و  رسیدند  بزرگ سالی  به 
دست کم این حرفی بود که کشیش خانواده به آن ها گفت، پس از 
آنکه مرِی پانزده ماهه از برخورد صاعقه جان سالم به در برد. در 

آن حادثه سه خواهر و برادر او جان باختند، اما 
هم  قبل  از  بهتر  حتی  مری  سالمت  وضعیت 

شد، آن قدر که پدر و مادرش به این نتیجه 
رسیدند هوش بی نظیر او از اثرات جانبی 

برخورد صاعقه بوده است.

وقتی مری 
را  عظیـم  فسیـل  آن 

)پدر  کوویه  ژرژ  کرد،  کشف 
نظریه ی  دیرینه شناسی(  علم 

کـرده  مطـرح  بـه تازگی  را  انقـراض 
بود. بسیاری از مردم هنوز باور داشتند 

زمین فقط چندهزار سال عمر دارد. بنابراین وقتی 
نتوانستند  دیدند،  را  موجود  آن  بقایای  دانشمندان 

بود  این  فرضشان  اما  است،  موجودی  چه  دهند  تشخیص 
نقطه ای  در  هم  هنوز  جانوری  گونه ی  این  موجودات  حتمًا  که 
مدیون  بیش  و  کم  می دهند.  ادامه  خود  زندگی  به  زمین  روی 
مری هستیم که چندتایی ایکتیوسورس کشف کرد و حاال دیگر 
می دانیم این خزنده ی دریایی بین ۱۹۴ تا ۲۰۱ میلیون سال پیش 

می زیست. )و ۶۵ میلیون سال پیش منقرض شد.(

در  کافی(  گرم  لباس  با  )البته  سرد  بسیار  زمستان های  در  مری 
میان منطقه هایی که زمین در آن رانش کرده بود می گشت تا 
فسیل ها را پیش از آنکه امواج دریا آن ها را با خود ببرند، کشف 
تا  گرفته  ماهی  از  را،  کوچک  و  بزرگ  موجودات  او  کند.  حفظ  و 
کشفیات  از  یکی  آورد.  بیرون  خاک  زیر  از  پستاندار، 
مهمش یافتن فسیل کامل یک پلیسیوسوروس 
۱۸۲۳ سال  در  دیگری(  دریایی  )خزنده ی 

خردشده ی  اسکلت  هم   ۱۸۲۸ سال  در  بود. 
موجودی را یافت که بال و دم بلندی داشت، 
آن موجود اولین تروسوری )خزنده ی بال دار( 

کشف شده بیرون از آلمان بود.

را  عظیـم  فسیـل  آن 
)پدر  کوویه  ژرژ  کرد،  کشف 

نظریه ی  دیرینه شناسی(  علم 
کـرده  مطـرح  بـه تازگی  را  انقـراض 

بود. بسیاری از مردم هنوز باور داشتند 
زمین فقط چندهزار سال عمر دارد. بنابراین وقتی 

نتوانستند  دیدند،  را  موجود  آن  بقایای  دانشمندان 

آن حادثه سه خواهر و برادر او جان باختند، اما 
هم  قبل  از  بهتر  حتی  مری  سالمت  وضعیت 

شد، آن قدر که پدر و مادرش به این نتیجه 
رسیدند هوش بی نظیر او از اثرات جانبی 

برخورد صاعقه بوده است.

کشفیات  از  یکی  آورد.  بیرون  خاک  زیر  از  پستاندار، 
مهمش یافتن فسیل کامل یک پلیسیوسوروس 
۱۸۲۳ سال  در  دیگری(  دریایی  )خزنده ی 
خردشده ی  اسکلت  هم   ۱۸۲۸ سال  در  بود. 
موجودی را یافت که بال و دم بلندی داشت، 
آن موجود اولین تروسوری )خزنده ی بال دار( 

کشف شده بیرون از آلمان بود.
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طـرح هـای  فسیـل ها،  آمـاده سـازی  و  حفـاری  در  مـری  مهـارت 
کالبدشناسی ای که می کشید و قوه ی تشخیص علمی اش باعث 

شد زنی موفق در میان دانشمندان این حوزه باشد.

می خواندنـد.  دیرینه شناسـی«  »شـاه دخت  را  او  دانشـمندان 
مقاالتـی  مـری  کشـفیات  از  حاصـل  یافته هـای  دربـاره ی  آن هـا 
منتشر می کردند، اما در مقاله هایشـان رسمًا از او نام نمی بردند. 

به هرحـال، انگلسـتان قـرن نوزدهـم جهـان مـردان بـود.

مری در طول زندگی اش نه دستمزد چندانی برای کار دشوار و 
خطرناکش دریافت کرد و نه آن قدر که باید ارج و قرب دید. از 
این موضوع خوشحال نبود. در واقع، در نامه ای نوشت: »دنیا 
باعث  موضوع  این  می ترسم  کرد،  استفاده  من  از  بی رحمی  با 
در  او   ،۱۸۴۷ سال  در  باشد.«  شده  همه  به  نسبت  من  بدبینی 
اثر سرطان پستان درگذشت، بی آنکه بداند کارش تا چه اندازه 
بر درک دانشمندان از تکامل طبیعی، انقراض و تاریخ سیاره ی 
مری  این  فهمیدیم  تازه  مرگش،  از  پس  است.  داشته  اثر  زمین 

انینگ بود که راه را برای ورود زنان به دیرینه شناسی باز کرد.

یخ  ین گردآورنده در تار یخ »میر انینگ احمتااًل همم  تر ین گردآورنده در تار »میر انینگ احمتااًل همم  تر
ینه شنایس است که هجان قدرش را ندانسته  ینه شنایس است که هجان قدرش را ندانسته دیر دیر

(یا آن قدر که باید قدرش را ندانسته است).«(یا آن قدر که باید قدرش را ندانسته است).«
استیون جی گولد، دیرینه شناس نامدار آمریکایی ـ

فصل نامه ی انجمن زمین شناسی ، سازمانی که حتی تا سال ۱۹۰۴
حاضر نبود زنان را به عضویت بپذیرد، از مری تقدیر کرد. در سال 
۱۸۶۵، چارلز دیکنز ، نویسنده ی بزرگ، مقاله ای نوشت و در آن از 
مری به خاطر کمک به شکل گیری دانش نوبنیان زمین شناسی 
قدردانی کرد. دیکنز در مقاله اش نوشت: »دختر مرد نجار برای 
خود نام و شهرتی ساخته که شایسته ی آن نیز هست.« در سال 
۲۰۱۰، انجمن سلطنتی او را یکی از ده زن دانشمند تأثیرگذار در 
موزه ی  به  دسته دسته  مردم  هم  امروزه  خواند.  بریتانیا  تاریخ 
به  یا  ببینند  را  او  کشفیات  تا  می روند  لندن  در  طبیعی  تاریخ 
»سـاحل ژوراسیـک« در دورست مـی رونـد تـا شـاید خـودشـان 

فسیلی کشف کنند.

اعتبار دیرهنگام 
شایعه ای بر سر زبان هاست که تری سالیوان، آهنگ ساز معروف 
صد  صدباره  «ُجست  معروفش،  زبان پیچ  جمله ی  بریتانیایی، 
معلوم  ساخت.  انینگ  مری  زندگی  از  الهام  با  را  ساحل»،  صدِف 
نیست این شایعه حقیقت داشته باشد یا نه، اما این واقعیت که 
دارد  اشاره  مری  زندگی  به  جمله  این  دارند  باور  بسیاری  امروزه 
نشان می دهد او سرانجام شهرتی را به دست آورد که الیقش بود 
چنین  به  علم  پیشبرد  در  باورنکردنی اش  نقش  به دلیل  باید  و 

شهرتی دست می یافت.
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و 	 تدریس کرد  دانشگاه ستاره شناسی  در  زنی که  آمریکایی ستاره شناس، نخستین  زن  نخستین 
همین طور نخستین آمریکایی ای که ستاره ی دنباله داری را کشف کرد.

حامی آموزش ریاضیات و علوم به دختران، آن هم در زمانی که بیشتر دختران از آموزش محروم 	
بودند.

یم. دار یم.»در علم بیش از هر جای دیگیر به تخیل نیاز  دار »در علم بیش از هر جای دیگیر به تخیل نیاز 
یبایی و شعر هم هست.« مطنق نیست، ز یایض یا  یبایی و شعر هم هست.«علم فقط ر مطنق نیست، ز یایض یا  علم فقط ر

ستاره شناس// تولد: 1818 ـ درگذشت: 1889

شاید بتوان گفت کشف ستاره ی دنباله دار کوچک ترین دستاورد 
ماریا میچل است. اگر اجازه ندهی قوانین مرسوم سد راهت 

عزم  و  شوق  و  شور  از  باشد  سرشار  زندگی ات  و  شوند 
راسخ، این اتفاق برای تو هم رخ خواهد داد. زندگی 
درخشان ماریا درست مثل همان ستاره ی دنباله دار، 

روشنی بخش زندگی دیگران شد.

ماریا نیز همچون بسیاری از زنان جوان شگفت انگیز، 
والدینی پیشرو داشت که خوشبختانه استعدادهای 
خود  )که  ویلیام  پدرش  دادند.  پرورش  را  او  ذاتی 
باهم  که  شب هایی  در  بود(  تازه کار  ستاره شناسی 
ریاضی  به  عشق  می کردند،  تماشا  را  ستاره ها 
این  از  اما  داد.  پرورش  ماریا  قلب  در  را  علوم  و 

آموزش  از  ماریا  که  یافت  اطمینان  هم  موضوع 
رسمی ای بهره مند شود زیرا بی آن 

در  آینده ای  نمی توانست 
این حوزه داشته باشد.

رصـد  بـا  تـا  کـرد  کمـک  پـدرش  بـه  دوازده سـالگی،  در  ماریـا 
در  کنـد.  محاسـبه  را  خانه شـان  موقعیـت  خورشـیدگرفتگی 
تـا  بـود  شـده  باعـث  بی نظیـرش  محاسـبات  چهارده سـالگی، 
هـر شـکارچی نهنگی در جزیـره ی ننتاکت به  دنبالش باشـد تا 
کار ناوبـری کشـتی را به او بسـپارد. در هفده سـالگی، آموزش 
رسـمی را بـه پایان رسـاند و خـودش مدرسـه ای باز کـرد تا به 

دختـران ریاضـی و علـوم بیامـوزد.

انجمن  کتابدار  روزها  گرفت.  آرام  اندکی  هجده سالگی،  در 
ننتاکت بود و شب ها با پدرش آسمان را رصد می کرد. ویلیام 
بانک  بام  روی  می کرد،  کار  نشنال  پاسیفیک  بانک  در  که 
)پنجاه  دواینچی  تلسکوپی  با  را  آن  و  ساخته  رصدخانه ای 
کارش  این  که  )انگارنه انگار  بود.  کرده  مجهز  میلی متری( 
عدسی  پشت  از  ماریا  است.(  بوده  عجیب وغریب  چقدر 
همین  تلسکوپ لکه ی نور کدری را دید که روی هیچ کدام از 

نمودارهایش نبود.

عزم  و  شوق  و  شور  از  باشد  سرشار  زندگی ات  و  شوند 
راسخ، این اتفاق برای تو هم رخ خواهد داد. زندگی 
درخشان ماریا درست مثل همان ستاره ی دنباله دار، 

روشنی بخش زندگی دیگران شد.

ماریا نیز همچون بسیاری از زنان جوان شگفت انگیز، 
والدینی پیشرو داشت که خوشبختانه استعدادهای 
خود  )که  ویلیام  پدرش  دادند.  پرورش  را  او  ذاتی 
باهم  که  شب هایی  در  بود(  تازه کار  ستاره شناسی 
ریاضی  به  عشق  می کردند،  تماشا  را  ستاره ها 
این  از  اما  داد.  پرورش  ماریا  قلب  در  را  علوم  و 

آموزش  از  ماریا  که  یافت  اطمینان  هم  موضوع 
رسمی ای بهره مند شود زیرا بی آن 

در  آینده ای  نمی توانست 

تـا  بـود  شـده  باعـث  بی نظیـرش  محاسـبات  چهارده سـالگی، 
هـر شـکارچی نهنگی در جزیـره ی ننتاکت به  دنبالش باشـد تا 
کار ناوبـری کشـتی را به او بسـپارد. در هفده سـالگی، آموزش 
رسـمی را بـه پایان رسـاند و خـودش مدرسـه ای باز کـرد تا به 

دختـران ریاضـی و علـوم بیامـوزد.

انجمن  کتابدار  روزها  گرفت.  آرام  اندکی  هجده سالگی،  در 
ننتاکت بود و شب ها با پدرش آسمان را رصد می کرد. ویلیام 
بانک  بام  روی  می کرد،  کار  نشنال  پاسیفیک  بانک  در  که 
)پنجاه  دواینچی  تلسکوپی  با  را  آن  و  ساخته  رصدخانه ای 
کارش  این  که  )انگارنه انگار  بود.  کرده  مجهز  میلی متری( 
عدسی  پشت  از  ماریا  است.(  بوده  عجیب وغریب  چقدر 
همین  تلسکوپ لکه ی نور کدری را دید که روی هیچ کدام از 

نمودارهایش نبود.

ـ ماریا میچل
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ماریای بیست ونه ساله به خاطر کشف این ستاره ی دنباله دار 
که به »ستاره ی دنباله دار خانم میچل« معروف شد، از پادشاه 
جامعه ی  در  زود  خیلی  و  کرد  دریافت  طال  نشان  دانمارک 
به  که  بود  زنی  نخستین  او  شد.  اعتبار  و  نام  صاحب  علمی 
عضویت آکادمی هنر و علوم آمریکا درآمد و در آکادمی پیشبرد 
علوم آمریکا پذیرفته شد. بعد از اینکه ماریا به بوستون رفت تا 
کند،  کار  آمریکا  دولت  برای  )ریاضی دان(  محاسبه گر  به عنوان 

فهمید از خودش انتظارات بسیار بیشتری دارد.

نبرد با مردان
یکدیگر  با  را  زنان  و  مردان  جامعه  شاید  ماریا،  زندگی  زمان  در 
آن  پیرو  خانواده اش  که  کوئیکر  مذهب  در  اما  نمی دید،  برابر 
بودند، زن و مرد هیچ فرقی باهم نداشتند. ماریا هم به هر زنی 
که می رسید، می کوشید تا این باور را کم کم در ذهن او شکل دهد 
و به او قدرت ببخشد. ماریا با گشایش یک مدرسه و تدریس در 
کالج دخترانه ی َوِسر نشان داد که در عمل هم از حق زنان برای 
به  کمک  با  این،  بر  عالوه  می کند.  حمایت  آموزش  از  بهره مندی 
مدافع  که  داد  نشان  آمریکا  زنان  پیشرفت  انجمن  راه اندازی 
برابری حقوق زنان است. او زنان را تشویق می کرد تا در رشته های 
و  باشند  داشته  استقالل  نتیجه گیری  در  کنند،  فعالیت  علمی 
خودشان  پای  روی  بتوانند  تا  کنند  دست وپا  درآمدی  خود  برای 

بایستند. (وقتی فهمید حقوق ساالنه ی هشتصددالری اش در 
می کنند  پرداخت  کالج  در  مرد  استادان  به  که  حقوقی  برابر 

با  ماریا  جنگید.)  خود  حق  گرفتن  برای  است،  ناچیز  بسیار 
تا  گشود  زنان  مابقی  برای  را  راه  داد،  انجام  که  کاری  هر 

دنباله روی او باشند.

در  تا  رفت  اروپا  به  بزرگش،  کشف  از  پس  سال  ده  ماریا 
دیدار  خود  ستاره شناس  همکاران  با  آنجا  بزرگ  رصدخانه های 
کند. این سفر باعث شد عشق به ستاره شناسی دوباره در قلبش 
شعله ور شود. پس از آن، شغل تدریس در شعبه ای از کالج َوِسر 
شده  تأسیس  نیویورک  پوکیپسِی شهر  در  تازه  که  پذیرفت  را 
در  بهترین  َوِسر  رصدخانه ی  هاروارد،  رصدخانه ی  از  پس  بود. 
کشور بود و ماریا آنجا را خانه ی خودش می دانست. خیلی زود 
در همه جا به این شهرت یافت که استاد باهوش، جسور و فارغ 
از قواعد و قوانین مرسوم است، زیرا کالس هایش را در دل شب 
برگزار می کرد و برخالف دیگران که به جدایی دختران و پسران 
در آموزش اعتقاد داشتند، او در رصدخانه، میزبان دانشجویان 
دختر و پسری می شد که به آنجا می آمدند تا به شعرخوانی ها و 

سخنرانی فمینیست های مشهور گوش دهند.
و  باشند  داشته  استقالل  نتیجه گیری  در  کنند،  فعالیت  علمی 
خودشان  پای  روی  بتوانند  تا  کنند  دست وپا  درآمدی  خود  برای 

بایستند. (وقتی فهمید حقوق ساالنه ی هشتصددالری اش در 
می کنند  پرداخت  کالج  در  مرد  استادان  به  که  حقوقی  برابر 

با  ماریا  جنگید.)  خود  حق  گرفتن  برای  است،  ناچیز  بسیار 
تا  گشود  زنان  مابقی  برای  را  راه  داد،  انجام  که  کاری  هر 
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محفل ستارگان
یادتان هست پرفسور اسالگهورن در کتاب هری پاتر و شاهزاده ی دورگه محفل کوچکی را برای بهترین دانش آموزان 
افرادی که در کار خود  از  او، متشکل  او، ماریا چنین کاری کرده بود. گروه  از  خود ترتیب داده بود؟ بسیار پیش تر 
چون ستاره درخشان بودند، شش ضلعی نام داشت و ستاره شناس های آینده، حامیان حقوق زنان و مری ویتنی، 
شد  موفق  قطعًا  اما  می کرد،  تدریس  نامتعارفی  شیوه ی  به  ماریا  شاید  بودند.  آن  عضو  َوِسر،  استادان  از  یکی 
توانستند  دانشجویانش  از  بسیاری  بگذارند.  راه  این  در  قدم  تا  بدهد  قدرت  دانشمند  زناِن  بعدِی  نسل  به 
مقاله های علمی خود را در مجله های دانشگاهی مردمحور به چاپ برسانند و در سال ۱۹۰۶، نام سه تن از 
گرفت.  قرار  مردان  نام  کنار  در  دانشگاهی  دانشمندان  فهرست  نخستین  در  بودند  او  شاگرد  که  دخترانی 

محفل ستارگان
یادتان هست پرفسور اسالگهورن در کتاب 

افرادی که در کار خود  از  او، متشکل  او، ماریا چنین کاری کرده بود. گروه  از  خود ترتیب داده بود؟ بسیار پیش تر 
چون ستاره درخشان بودند، شش ضلعی نام داشت و ستاره شناس های آینده، حامیان حقوق زنان و مری ویتنی، 
شد  موفق  قطعًا  اما  می کرد،  تدریس  نامتعارفی  شیوه ی  به  ماریا  شاید  بودند.  آن  عضو  َوِسر،  استادان  از  یکی 
توانستند  دانشجویانش  از  بسیاری  بگذارند.  راه  این  در  قدم  تا  بدهد  قدرت  دانشمند  زناِن  بعدِی  نسل  به 

مقاله های علمی خود را در مجله های دانشگاهی مردمحور به چاپ برسانند و در سال 

کار  از  جذاب  بسیار  عجیب وغریب  تدریس  شیوه های  آن 
»حتی  می گوید:  مورد  این  در  دانشجویانش  از  یکی  درآمدند. 
شوکی  مثل  کسی  هر  برای  میچل...  خانم  با  اتفاقی  دیداری 
الکتریکی بود. کافی بود کمی نزدیکش شوید تا جرقه ای شکل 
بسان  و  دانشجو  دختران  الهام بخش  ماریا  زندگی  بگیرد.« 

جرقه ای در زندگی شان بود.

او باور داشت زنان با خالقیت و تمرکز بی نظیرشان برای جهان 
علم و دانش آفریده شده اند. از اینکه ببیند »کار خانه« مثل 

استعدادشان  می شود  باعث  دوخت ودوز،  و  آشپزی 
بود:  گفته  در این باره  خودش  بود.  بیزار  شود  حرام 

»ترجیح می دهم به طیف سنج زل بزنم تا به الگوی 
پیراهن.« به همین دلیل، ماریا رسالت 

را  دانشجویانش  تا  می دید  خود 
آینده  در  که  کند  هدایت  طوری 
حرفه ای  علم،  جهاِن  در  بتوانند 

برای خود داشته باشند، آن هم 
خودشان،  به خاطر  نه فقط 

بلکه به خاطر جهان علم.

ماریا تا زمانی که جانی در بدن داشت، به کار ادامه داد و درست 
به  او  بی شک  درگذشت.  َوِسر،  از  بازنشستگی  از  پس  سال  یک 
دانش و آموزش به یک اندازه عشق می ورزید، اما این عالقه اش 
دستاوردهای  چنین  شد  باعث  که  بود  زنان  توانمندسازی  به 
چراکه  ما،  حال  به  خوشا  و  باشد.  داشته  زندگی اش  در  شگرفی 

چنین شور و عشقی به همگان سرایت می کند.
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 نخستین پزشک زن در آمریکا و پیشگام آموزش طب به زنان.	

بنیان گذار یک بیمارستان و کالج که امروز هر دو نهادهای بسیار معتبری اند.	

الیزابت بلک ول ـ

»پیشاگم بودن آسان نیست، اام خب، حرف ندارد! »پیشاگم بودن آسان نیست، اام خب، حرف ندارد! 
ین لحظه اش را، هم حاضر نیستم  ین لحظه اش را، هم حاضر نیستم یک لحظه اش را، حىت بدتر یک لحظه اش را، حىت بدتر

با تمام ثروت اهی دنیا عوض کنم.«با تمام ثروت اهی دنیا عوض کنم.«

پزشک عمومی // تولد: 1821 ـ درگذشت: 1920

از  می دانند  خوب  که  خوش اقبال اند  آن قدر  آدم ها  بعضی 
استعدادی  و  انگیزه  آینده نگری،  می خواهند.  چه  زندگی شان 
ذاتی دارند، انگار برای همین کار ساخته شده باشند. الیزابت 
چه  چیزی  فهمید  وقتی  اما  نبود،  آدم ها  دسته  این  از  بلک ول 
برایش اهمیت دارد، دیگر اجازه نداد هیچ چیزی مانع راهش 
شود. )و برای زنی در سال های آغازین دهه ی ۱۸۰۰ چنین راهی 

موانع بسیاری داشت!(

بـریـستـول  در  کـودکـی اش  شـاد  دوران  بـا  الیـزابـت  داستـان 
در  خـانـواده اش  بعـد،  سـال  چنـد  می شـود.  آغـاز  انگلستـان 
مهاجرت  آمریکا  به  زندگی  بهبود  برای  فرصتی  جست وجوی 
روبه رو  فراوانی  مشکالت  با  انتظارشان  برخالف  اما  می کنند، 
می شود  باعث   ۱۸۳۸ سال  در  الیزابت  پدر  مرگ  می شوند. 
اما  بـماند.  تنها  نـان خور  ه 

ُ
ن بـا  پـولی  هیـچ  بـدون  مادرش 

خانواده ی بلک ول سرسخت و مقاوم بود.

تا  آوردند  روی  تدریس  به  خانواده  بزرگ تر  دختران  و  مادر 
که  رسید  جایی  به  کار  بپردازند.  را  صورت حساب ها  بتوانند 
عاشق  چنان  الیزابت  کردند.  باز  را  خودشان  مدرسه ی  آن ها 

باشد.  او  خون  در  معلمی  می رسید  نظر  به  که  بود  آموزش 
هرگز به فکرش هم خطور نمی کرد که روزی پیشه ی دیگری 

مردانه ی  چهره ی  بتواند  آن  به واسطه ی  که  باشد  داشته 
علم پزشکی را تغییر دهد.

چه  چیزی  فهمید  وقتی  اما  نبود،  آدم ها  دسته  این  از  بلک ول 
برایش اهمیت دارد، دیگر اجازه نداد هیچ چیزی مانع راهش 
 چنین راهی 

بـریـستـول  در  کـودکـی اش  شـاد  دوران  بـا  الیـزابـت  داستـان 
در  خـانـواده اش  بعـد،  سـال  چنـد  می شـود.  آغـاز  انگلستـان 
مهاجرت  آمریکا  به  زندگی  بهبود  برای  فرصتی  جست وجوی 
روبه رو  فراوانی  مشکالت  با  انتظارشان  برخالف  اما  می کنند، 
می شود  باعث   
اما  بـماند.  تنها  نـان خور  ه 

ُ
ن بـا  پـولی  هیـچ  بـدون  مادرش 

باشد.  او  خون  در  معلمی  می رسید  نظر  به  که  بود  آموزش 
هرگز به فکرش هم خطور نمی کرد که روزی پیشه ی دیگری 

مردانه ی  چهره ی  بتواند  آن  به واسطه ی  که  باشد  داشته 
علم پزشکی را تغییر دهد.
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دوستش  از  می برد،  رنج  رحم  سرطان  از  که  دانلدسون  مری 
الیزابت سؤالی ساده کرد: »چرا پزشکی نخواندی؟ اگر یک دکتر 
خانم می شناختم، از بدترین عذابم خالص می شدم.« برای مری 
هم پیش آمده بود که پزشکان تحقیرش کنند یا با او رفتار خوبی 

نداشته باشند، اتفاقی که امروز هم برای زنان رخ می دهد.

الیزابت اول چندان به این موضوع فکر نکرد. او در کتاب پیشگام 
در گشایش دروازه ی پزشکی به  روی زنان که خودزندگی نامه ی 
بدم  می شد  مربوط  بدن  به  که  چیزی  هر  »از  نوشته:  اوست، 
نمی توانستم  هم  را  پزشکی  کتاب های  ظاهر  حتی  و  می آمد 
تحمل کنم.« اما حرف مری از ذهنش بیرون نمی رفت. در سال 

۱۸۴۹، الیزابت اولین پزشک زن در آمریکا شد.

مسیر  این  اما  می کشید،  طول  سال  چند  فقط  پزشکی  دوره ی 
مدرسه ی  بیست  برای  الیزابت  بود.  دشوار  و  سرباالیی  او  برای 
پزشکی درخواست پذیرش فرستاد که تک تکشان او را رد کردند، 

فقط به این دلیل که کروموزوم ایگرگ نداشت.

در آن زمـان پزشـکی حرفـه ی مردان بـود. تازه بعـد از پادرمیانی 
پزشـکی کالـج  در  و  بـود  پزشـک  کـه  الیزابـت  دوسـتان  از  یکـی 

جنیـوآ  در شـمال نیویـورک نفوذ داشـت و بعـد از اینکـه گروهی 
رأی  کالـج  بـه  الیزابـت  ورود  بـه  پسـر  دانشـجویان  از  متشـکل 
مثبـت دادنـد، سـرانجام توانسـت به ایـن  دانشـگاه وارد شـود.

مثبت  رأی  او  ورود  به  هم کالسی هایش  فهمیـد  الیزابت  بعدها 
داده بودند، چون خیال می کردند کل ماجرا یک شوخی است و 
حتی تصورش را هم نمی کردند که او واقعًا سر کالس ها حـاضر 
شود. آن ها وقتی الیزابت را در دانشگـاه می دیدند، نـادیـده اش 
می گرفتند و استادان هم سعی می کردند او را از درس محروم کنند. 
همگی شان مات ومبهوت ماندند وقتی دیدند الیزابت با بهترین 

نمره ها فارغ التحصیل شد.

متأسفانه تبعیض های جنسیتی و جهالت بیرون از دانشگاه هم 
انتظارش را می کشید. الیزابت دریافت که بیشتر بیمارستان ها 
دل سرد  را  او  موضوع  این  اما  بپذیرند،  را  او  نیستند  حاضر 
را  راه انداخت و هر کسی  را  نکرد. در عوض، درمانگاه خودش 
که به کمک نیاز داشت درمان می کرد، از جمله کسانی که مثل 

خودش در بیمارستان های دیگر جایی نداشتند.

خانواده ى پیشگام
که  بود  آمده  دنیا  به  خانواده ای  در  چون  بود،  خوش اقبال  الیزابت 
برای  پدرش  کشید.  چالش  به  را  هنجارها  باید  بودند  معتقد  اعضایش 
پایان دادن به برده داری مبارزه کرد و باور داشت دخترانش باید از همان 
فرصت هایی بهره مند شوند که پسرانش بهره مند بودند. برادر الیزابت 
برادر  همسر  و  می کردند  مبارزه  زنان  رأی  حق  برای  برادرش  همسر  و 
دیگرش نخستین زنی بود که کشیش یکی از فرقه های اصلی پروتستان 
شد. امیلی۵، خواهر الیزابت، هم پا جای پای او گذاشت و جراح شد. او 
به الیزابت کمک کرد تا بیمارستانی تأسیس کند که همه ی کارکنانش زن 

باشند. چه دی ان ای شگفت انگیزی داشتند این خانواده!
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دانشگاه های  به  و  دادند  ادامه  را  او  راه  هم  دیگری  زنان  وقتی 
پزشکی وارد شدند، الیزابت متوجه شد آن ها به جایی نیاز دارند 
تا طبابت کنند. به همین دلیل در سال ۱۸۵۷ بیمارستانی برای 
زنان و کودکان تهی دست تأسیس کرد به نام درمانگاه نیویورک 
برای زنان و کودکان بی بضاعت که همه ی کارکنانش زن بودند. 
امروزه این بیمارستان به نام بیمارستان نیویورک ـ پروتستانی ها 

در جنوب منهتن همچنان فعال و بسیار معتبر است.

اما الیزابت چون خودش با پزشکان زن سر و کار داشت، متوجه 
همین  به  دارند.  نیاز  بیشتری  جامع  آموزش های  به  آن ها  شد 
دلیل، در سال ۱۸۶۸، نخستین کالج آموزش طب را به راه انداخت 

که فقط و فقط ویژه ی پزشکان زن بود. سی سال 
بعد، آن کالج به بخشی از دانشگاه پرافتخار 

علوم پزشکی ویل کورنلتبدیل شد.

ــه  ــت ک ــاور داش ــت ب ــت به صراح الیزاب
وقتــی می بینیــم نیــازی وجــود دارد، 

را رفــع کنیــم. به خاطــر  بایــد آن 
اشــتیاق و عــزم راســخ او بــود کــه 

میلیون هــا بیمار توانســتند از 
الزم  درمانــی  مراقبت هــای 

شــوند. بهره منــد 

 پزشکان زن بود. سی سال 
بعد، آن کالج به بخشی از دانشگاه پرافتخار 

تبدیل شد.

ــه  ــت ک ــاور داش ــت ب ــت به صراح الیزاب
وقتــی می بینیــم نیــازی وجــود دارد، 

را رفــع کنیــم. به خاطــر  بایــد آن 

خیلی خیلی از نزدیک
مدرسـه ی  و  بیمـارستان  تـأسیس  مابیـن  سال هـای  در  الیـزابت 
پزشکی اش در پشت جبهه ی جنگ هم فعالیت می کرد. او ترتیبی 
داده بود تا به پرستارها برای حضور در میدان جنگ آموزش دهند 
و خودش ابزار و وسایل الزم را برایشان فراهم می ساخت. در ادامه، 
این  فعالیت ها به تشکیل کمیسیون بهداشت آمریکا منجر شدند 
که با تأیید شخص آبراهام لینکلن شکل گرفت. بعدها، الیزابت در 
با  دیدارش  از  بود  نوشته  دخترخوانده اش،  کیتی  برای  که نامه ای 
رئیس جمهور در کاخ سفید گفت. چه درس آموزنده ای از این  دیدار 

گرفت؟ رئیس جمهور از نزدیک خیلی خیلی زشت تر بود!

به خاطر آینده نگری او بود که امروز تعداد زنانی که 
وارد  پزشکی  دانشگاه های  به  آمریکا  کشور  کل  در 
از تعداد مردان شده است. پس  می شوند بیشتر 
اگر شما هم یکی از آن افراد خوش اقبالی نیستید که 
به خوبی می دانند می خواهند در زندگی شان چه کار 
کنید  پیدا  را  نیازی  بگیرید:  نظر  در  را  گزینه  این  کنند، 
باورتان  هرگز  بردارید.  نیاز  آن  رفع  برای  کوچکی  قدم  و 

نمی شود کار شما چه تغییراتی به وجود خواهد آورد!

دانشگاه های  به  و  دادند  ادامه  را  او  راه  هم  دیگری  زنان  وقتی 
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