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1

رهبران
و

فعاالن اجتماعی

در فرهنگ های کهن، زنان معمواًل وضعیتی برابر با مردان 
داشتند. می توانستند جنگجو، کشیش یا پیشوای یک ملت 
باشند. ولی بعضی از تمدن های کهن، مثل یونان و رم، بر 

اساس اصول متفاوتی شکل گرفته بودند. آنها به اشتباه بر این 
باور بودند که مردان ذاتًا رهبرند و زنان باید در خانه بمانند. 

آنها تا قرن ها این دیدگاه غلط را باور داشتند.

البته زنان هم به اندازۀ مردان توانایی دارند و همیشه هم داشته اند. در این فصل 
ملکه ها، زنان سیاستمدار، زنان بازرگان و زنان فعال قدرتمند و بادرایت معرفی 

می شوند. این افراد رهبر کشورها، انجمن ها، جمعیت ها و مبارزه ها بوده اند.
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بسیاری از این زنان، در کنار پرداختن 
به شغل خود، با نابرابری ها روبه رو شده 
و با آنها دست وپنجه نرم کرده اند. برخی 
از آنها گذشته ای پر از فقر و محرومیت 
داشته اند و با وجود این، از پس مشکالت 
با  را  خود  راه  و  برآمده  نابرابری ها  و 

موفقیت طی کرده اند.
مصمم  سیاستمداران  و  فعاالن  این 
بودند دنیایی را که در آن زندگی می کردند 
به جای بهتری تبدیل کنند و متعهد بودند 
باشد  الزم  تغییرات  این  برای  کاری  هر 

انجام دهند.
داشتند،  باور  را  زن ها خود  این  همۀ 
سخت  هدف هایشان  به  رسیدن  برای 
تالش می کردند و هرگز تسلیم نمی شدند. 

بودیکا
Boudicca

)حدود 30-60 م(
از  یکی  ملکۀ  بودیکا 
به  ِسلتیک]1[  قبیله های 
نام آیِسنی بود. در سال 
60 میالدی، فرماندهی 
صدهزار  از  بیش 
در  را  جنگجوی سلت 

آمده  بریتانیا  تسخیر  برای  که  رومی ها  برابر 
بودند بر عهده داشت. این ملکۀ جنگجو، قبل 
از شکست خوردن از رومی ها، موفقیت های 

زیادی به دست آورد.

کلئوپاترا
Cleopatra

)حدود 69 -30 ق. م.(

کلئوپاترا، در اوج قدرت 
فرعون  روم،  امپراتوری 
مصر بود. مصر به واسطۀ 

روابط او با پادشاهان روم، ژولیوس سزار و 
مارک آنتونی، از خطر تجاوز در امان ماند. 
تاریخ  از قدرتمندترین زنان  کلئوپاترا یکی 

است.

جینگو
Jingu

)حدود 170-269 م(

امپراتور  جینگو،  دربارۀ  بی شماری  افسانه های 
او در کنار  زن ژاپن وجود دارد. گفته می شود 
سامورایی ها جنگیده و کشور ُکره را فتح کرده 
است. همچنین باور داشته اند که او َشَمن]2[ بوده 
و می توانسته صداهای دنیای ارواح را بشنود. در 
دهۀ 1800، او اولین 
زنی بود که تصویرش 
اسکناس های  روی 

ژاپنی دیده می شد.

الهام بخش  سخت کوشی،  با  افراد  این 
زنان دیگری برای ادامۀ راهشان بوده اند. 
ترک  را  دنیا  حالی  در  آنها  از  بسیاری 
کردند که امن تر و نویدبخش تر از جایی 

بود که خود در آن پا گذاشته بودند.
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2

دانشمندان
و

مخترعان

زنان، از بیوشیمی دان ها گرفته تا فیزیکدان ها و 

آتشفشان شناسان و همچنین ریاضیدانان و مهندسان، قرن ها 

دنیای ابداعات و پژوهش های علمی را شکل داده اند.

بسیاری از زنان دانشمند و مخترع هرچند نسبت به مردان فرصت های کمتری 
پیش رو داشته اند، ولی در زمینه های علمی به باالترین سطوح رسیده اند. برخی 
مجبور شده اند به دالیلی همچون مزاحمت های سیاسی، امکان دسترسی به 
تحصیالت عالی، تأمین بودجه های تحقیقاتی یا پیدا کردن شغل، وطنشان را 
ترک کنند و از بسیاری از آنان به خاطر دستاورد هایشان هرگز قدردانی نشد. 
همۀ آنها باید با این ذهنیت غلط و مخرب دست و پنجه نرم می کردند که 

استعداد مردان در علم و فناوری از زنان بیشتر است.

38



فرانسواز باره سینوسی
Françoise Barré-Sinoussi

)متولد 1947(

 

فرانسوی  ویروس شناس   ،1983 سال  در 
فرانسواز باره سینوسی عضوی از تیمی بود 
که ویروس عامل HIV را کشف کرد. در 
ایدز  به  مبتالیان  درمان  او،  زحمات  سایۀ 
بهبود چشمگیری یافته است. فرانسواز در 
جایزۀ  تالش هایش  خاطر  به   2008 سال 

نوبل را دریافت کرد.

ماریا زیِبال مریان
Maria Sibylla Merian

)1717-1647(

 

ماریا زیبال مریان طبیعی دان و تصویرگری 
علمی بود که در حشره شناسی تخصص 
چرخۀ  از  علمی  تصاویری  او  داشت. 
زندگی بیش از 200 حشره را با جزئیات 
به تصویر کشید و کار او اولین پژوهش 

درخور در فرایند دگردیسی]16[  بود.

زنان  از  برخی  با  فصل،  این  در 

شگفت انگیزی آشنا می شویم که از قبول 

باورهای کهنه و جنسیت گرایانه سر باز 

تبعیض ها  با  تا  کردند  اراده  و  زدند 

پیشرفت ها  آنان  دستاوردهای  بجنگند. 

اختراع  نیز  و  بسیار  اکتشافات  و 

که  داشت  همراه  به  را  فناوری هایی 

بسیار جلوتر از زمانه شان بوده اند.

حداکثر  از  استفاده  با  زنان،  این 

توانایی هایشان، در زمینه های منتخب 

خود درخشیدند. از آنان هرگز به اندازۀ 

اما  نشد  قدردانی  همتایشان  مردان 

مشارکت سرنوشت سازشان در علم و 

به  و  ما  زندگی همۀ  بهبود  به  فناوری 

پیشرفت انسان ها کمک کرده است.
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3

نویسنده ها
و

هنرمندان

هنر قسمتی از انسان بودن است. هنرهای بصری مثل نقاشی، عکاسی و 
فیلمبرداری؛ هنرهای ادبی مانند نوشتن رمان، شعر، و نمایشنامه ؛

و هنرهای نمایشی مثل موسیقی و تئاتر. همۀ اشکال هنر کمک می کنند 
هویت خود را کشف و احساسات و افکار بزرگ را بیان کنیم.

هنرمندان بزرگ ممکن است مرد یا زن باشند، ولی در بسیاری از فرهنگ ها کسب موفقیت در 
هنر برای مردان آسان تر بوده است. نویسندگان زن حتی مجبور بوده اند برای باال رفتن شانس 
انتشار و خوانده شدن کتابشان آن را با نام مردان بنویسند؛ مثاًل نام واقعی جورج الیوت، ماری 

آن ِاَونز بوده است.
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جین آستین
Jane Austen
)1817-1775(

جین آستین در قرن نوزدهم یکی از مجبوب ترین 
رمان نویسان بریتانیا بوده است. از روی آثارش 
فیلم  بار  اما، چندین  و  و تعصب  مثل غرور 
و سریال  ساخته شده است. کلمات دلنشین 

شرح حال  جین 
طبقات  از  زنانی 
باال  و  متوسط 
می کنند  بیان  را 
را  حقایقی  و 
می کنند  ترسیم 
ما  امروز  با  که 

نیز مرتبط اند.

ِلئونتین پرایس
Leontyne Price

)متولد 1927(

لئونتین پرایس، خوانندۀ سوپرانو]46[، اولین 
به  تبدیل  که  بود  امریکا  در  سیاه پوست 
هنرمندی پیشگام در تاالر ُاپرای متروپولیتن 
نیویورک شد. او باید بر موانع زیادی پیروز 

می شد. در اولین 
لئونتین،  حضور 
تاالر  صحنۀ  در 
در  متروپولیتن 
 ،1961 سال 
از  بیش  حضار 
را  او  دقیقه   40

تشویق کردند.

می شود  باعث  کردن  زندگی  فقر  در 
شرکت  شود.  دشوارتر  شدن  هنرمند  راه 
کالس  به  رفتن  موسیقی،  کالس  در 
هنرهای نمایشی یا دسترسی به کتاب های 
در  و  دارند.  نیاز  پول  همه  و  همه  زیاد، 
این  از  که  را  کسانی  صدای  هنر  نتیجه 
امکانات محروم اند از دست می دهد؛ ولی 
دارد.  وجود  هم  استثناهایی  خوشبختانه 
زنان این فصل کتاب، نویسندگان، شعرا، 
طراحان،  موسیقیدانان،  خوانندگان، 
از  بسیاری  هستند.  هنرپیشه ها  و  نقاشان 

داشتند  نیاز  چون  شدند،  هنرمند  آنها 
ابراز  در جامعه  را  و جایگاه خود  خود 
مدنی  و  هنری  فعالیت  معمواًل  کنند. 
پیوندی جدانشدنی دارند. زنان به قدرت 
هنر روی می آورند تا نظر خود را دربارۀ 
یا  با تفکرهای غلط  بیان کنند،  جامعه 
مخرب بجنگند و ما را به سمت تغییر 

سوق دهند.
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4

ورزشکاران
و

ماجراجویان

کتاب های تاریخی پر است از نام مردان قهرمان در دنیای واقعی؛ 
قهرمانان، کاشفان، دانشمندان، ژنرال ها، جاسوس ها و ستاره های 

ورزشی، همه و همه در این کتاب ها مرد بوده اند. ولی زنان در 
کجای این کتاب ها جای داشته اند؟ زنان بسیاری در همین زمینه ها 

درخشیده و غالبًا نیز با مصائب فراوانی مواجه بوده اند.

زنان پرتوان و موفقی که در این فصل معرفی می کنیم، کاری بیشتر و فراتر از اثبات توانایی 
خود انجام داده اند. تمام این زنان، چه آنان که در فضا معلق بوده اند، از کوهی صعود کرده اند، 
بیخ وبن متحول  از  را  یا ورزشی  اقیانوس هدایت کرده اند  فراز  بر  را  هواپیمایی سانحه دیده 
کرده اند، همگی با شجاعت تمام در برابر چالش های بزرگ ایستاده اند. این زنان خود را باور 

داشته اند و همین همه چیز را ممکن می سازد.
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آنها گاهی در راه ایده های خود، جانشان را به خطر انداخته اند. برخی با هویت 
جعلی از خطوط دشمن گذشته اند تا در جنگ به کمک کشورشان بشتابند؛ و هیچ یک 
از آنها آرزوها و آمال خود را به این فکر ابلهانه، که زنان شکننده و ضعیف اند، محدود 
نکردند. برخی از آنها بر معلولیت خود پیروز شدند و مدال های پاراالمپیک را یک به یک 
از آن خود کردند تا در عمل به ما نشان دهند که بی باکی و انجام فعالیت های بدنی 
شجاعانه بیش از هر چیز به نگرش انسان مربوط است. این زنان نمونه، با جسارت 
تمام، همۀ قوانین محدودکننده را دربارۀ اینکه چه کاری از زنان برمی آید و چه کاری از 

آنان برنمی آید بی اساس شمردند و نگرش ما را نسبت به جهان متحول ساختند.

آیدا فایِفر
Ida Pfeiffer

)1858–1797(

آیدا که در وین اتریش متولد شد. پس از سفری 
داشت،  فلسطین  و  مصر  به  کودکی  در  که 
را  دوردست  خیلی  مکان های  به  سفر  آرزوی 
در سر می پروراند. او جهانگردی را دیر شروع 
کرد، وقتی بیوه ای 45 ساله بود. آیدا دو بار دور 
جهان را گشت. سفرهای او ممکن بود ماه ها یا 
حتی سال ها به درازا بکشد و خرج این سفرها 
را از انتشار خاطرات این سفرها تأمین می کرد 
و در کنار آن، نمونه هایی از حیوانات، گیاهان 
و سنگ های معدنی را نیز به فروش می رساند.

ِورا َاتکینز
Vera Atkins
)2000-1908(

به   1937 سال  در  بود،  رومانی  زادۀ  که  ورا 
بریتانیا مهاجرت کرد و به عامل نفوذی مهمی 
در جنگ جهانی دوم تبدیل شد. کار او جذب 
جاسوس برای جمع آوری اخبار در فرانسه بود. 
ورا خود را وقف کارش کرده بود و احساس 
مسئولیت بسیار باالیی داشت. او پس از جنگ 
شخصًا از فرانسه بازدید کرد تا بفهمد بر سر 
عوامل بریتانیایی که در آنجا مفقود شده بودند 

چه آمده است.
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