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دانش تکنولوژی پیشرفته هستند ،اکثراً تحصیلکرده
بــوده و میتواننــد فرصتهــای بهتــری بــرای رشــد
فرزندان خود داشته باشند .البته ،نمیتوان از عوارض
جانبــی فنــاوری ،ماننــد آلودگــی محیط زیســت ،که
میتواند توســط فناوریهای جدید کنترل شوند یا با
استفاده از فناوریهای سبز جایگزین شود ،گذشت.
فکــر میکنید بزرگترین دســتاورد علمی شــما تا به
امروزچهبودهاست؟
رشــته و زمینه تخصصــیام فرآیندهای جداســازی
بود ،به همین دلیل فرصت خوبی برای وارد شــدن
به صنایــع مختلف مانند پتروشــیمی را داشــتم که
مشــکالت زیــادی در فرآینــد جداســازی و فرآینــد
شیرینســازی گاز داشــت؛ از طرفی هم چــون ایران
منابــع گازی زیــادی دارد ،بالطبع مســائل مختلفی
هم در این رابطه وجود داشــت .همچنین توانســتم
در جداســازی مواد غذایی یا مــواد معدنی فعالیت
داشته باشم .در طول چهل سال فعالیت ،بهترینها
را تجربــه کــردم .نــه فقط به خاطــر نیاز کشــورم ،در
اصل دانشــجوها و تیم تحقیقاتی تحت نظارت من
در حــال فعالیــت روی دو زمینه جاذبهای جامد و
کاربرد آنها در جداســازیهای شــیمیایی و کار روی
جداسازی غشا ،در حال فعالیت بودند.تالش کردم
و موفق به ایجاد یک آزمایشــگاه تحقیق جداســازی
شــدم که دانشجویان و محققان از آن استفاده کنند.
مشکالتی هم در این زمینه داشتیم که برای حل آن
بسیار تالش کردیم.
چه چیزی به شــما انگیزه میدهد که به عنوان یک
دانشمنددرآسیاکارکنید؟
زندگی انســانی بدون علم نمیتواند پیشرفت کند.

مردم در کشــورهایی بــا مقادیر زیــاد منابع طبیعی
مثل گاز ،نفت ،مواد معدنی و غیره نمیتوانند ثروت
خود را از منابع خود بدون دانشــمندان و مهندسین
تولیــد کننــد .بنابراین من فکر میکنم ما باید نســل
جوان خود را تشــویق کنیم تا توانایی در فناوریهای
جدیــد را به دســت آورنــد و تا به امــروز با تحقیقات
جدید و پیشرفت در زمینههای مرتبط روبهرو شوند.
مــن معتقدم که زنــان میتواننــد در علوم مختلف
تحصیل و کار کنند.
شما به عنوان یک زن دانشمند با چه چالشهایی
روبهروبودهایدوچطورآنهارابرطرفکردید؟
واضح است که در چند دهه گذشته در اکثر کشورهای
آسیایی تعداد دانشــمندان زن افزایش یافته است.
وقتی بیش از 40سال پیش به عنوان دستیار پروفسور
در دانشــگاه کار کردم ،محیــط کار ،محیط مردانهای
بود ،برایم سخت بود چون من تنها زنی بودم که به
عنــوان اســتاد در این بخش کار میکــردم .یک دوره
واحد عملی مهندســی شــیمی را تدریس میکردم
و مجموعاً  12دانشــجو داشــتم ،مجبور بودم خیلی
سخت تالش کنم تا بتوانم با همکارانم رقابت کنم.
من اعتقاد دارم که اگرچه سخت است اما دانشگاهها
بهترین جا برای کار کردن زنان هستند.البته زنان در
این محیط باید سختتر و بیشتر از مردان کار کنند تا
خودی نشان دهند و از طرف دانشجوها و البته دیگر
همکارانپذیرفتهشوند.
بــه زنانیکــه در حال تحصیل در یکی از رشــتههای
علمیهستندچهتوصیههاییدارید؟
ازدواج ناخــودآگاه بــر تعهــدات کاری زنــان تأثیــر
میگــذارد .بنابرایــن یکــی از چیزهــای مهــم بــرای

من همیشه به مسائل علمی عالقهمند بودم و معتقد هستم علم زندگی ما را
بهبود میبخشد .در واقع هر چیزی که ما در زندگی و در اطراف خود
میبینیم الهامبخش علم است و چیزی از علم همراه خود دارد .البته پدرم همیشه
مشوق من بود ،اما بیشتر عالقه داشت پزشک شوم .از این بابت هم از او بسیار
متشکرم ،اما متأسفانه او را دیگر در کنار خود ندارم .علم و فناوری در زندگی
انسان نقش مهمی دارند ،گرچه در دهههای اخیر و با پیشرفت تکنولوژی،
محیط زیست ما را آلوده کرده و مشکالت فراوانی را متحمل شده است

دختــران جــوان ،ازدواج با مردی اســت کــه دختران
تحصیلکــرده را درک کنــد .چالــش بعــدی کــه
دانشمندان زن متأهل با آن مواجه هستند این است
که عالوه بر حجم زیاد کار ،وظیفه مراقبت از کودکان
و رســیدگی بــه خانــواده را برعهــده دارند و داشــتن
همسری همفکر میتواند این کار را برای دانشمندان
جوان آســانتر کند .البته ،تحقق دولت و حمایت از
زنان از طریق سیاستهای خاص ،مشارکت زنان در
علم و فناوری را بهبود میبخشد .من توصیه میکنم
دانشــمندان زن جــوان به ســختی کار کننــد ،صادق
باشند و به تبعیض توجه نکنند.
نظر شــما در مورد وضعیت عدالت جنســیتی در
علم چیســت؟ به نظر شــما در کشــورتان چه چیزی
برایحلاینمســألهالزماســت؟نقشآکادمیهای
آموزشــی و یا ســازمانهای حرفهای در سطح محلی،
منطقهای و بینالمللی برای حمایت از آینده برابری
جنسیتی چیست؟ آیا شــما در هر رویدادی یا سازمان
مربوطبهزناندرعلمومهندسیشرکتمیکنید؟
تقریباً ســه ســالی هســت کــه کارگــروه «وضعیت
زنــان در مهندســی در ایــران» در آکادمــی

علــوم ایــران شــروع بــه فعالیــت کــرده اســت.
در ایــن کارگــروه یــک تیــم در حــال کار روی
پــروژه جمــعآوری دادههــا در مــورد تعــداد
دخترانی اســت که در رشــتههای مهندســی وارد
دانشــگاههای ایــران شــدهاند و تجزیــه و تحلیــل
ایــن دادههــا اســت .مــا بــرای مطالعــه در مــورد
مدرک کارشناســی ارشــد و دکترا به بررســی تأثیر
تحصیــات دانشــگاهی در یافتــن شــغلی بــرای
دخترانی که در ســطح باالتــری تحصیل میکنند
بــه ایــن تحقیقــات ادامــه میدهیــم .گــزارش
نهایــی ایــن پــروژه ظرف ســه تــا چهار مــاه آینده
آماده خواهد شــد .آنچه مــا از جمعآوری دادهها
متوجــه شــدیم این اســت که در ایــران دختران و
پســران تقریبــاً یکســان بــه تحصیالت مهندســی
میپردازند .دختران ما هم مانند دیگر کشــورها،
نیــاز بــه حمایــت خانــواده و دولت دارنــد ،بویژه
وقتــی ازدواج کرده و تشــکیل خانــواده میدهند.
تشویق دانشــمندان زن در شناخت پتانسیل آنها
ضروری اســت .همانطور که قرار گرفتن زنان در
مدیریت بخشهای مختلف ضروری است.

پروفســور زهرا امام جمعه ،سال  1347در تبریز متولد شد .ایشــان تحصیالتش را در دانشگاه تبریز در رشته علوم غذایی
ادامه داد و در ســال  1373موفق به دریافت مدرک کارشناســی ارشد از دانشگاه بالز پاســگال فرانسه شد .نهایتاً در سال
 1377مدرک دکترای خود را از همان دانشــگاه دریافت کرد .بالفاصله به ایران آمد و یک ســال بعد به عنوان اســتادیار
در دانشــگاه تهران مشغول تدریس شد .از افتخارات ایشان میتوان به عضویت در انجمن متخصصین صنایع غذایی
امریکا ،عضو انجمن متخصصین صنایع غذایی ایران و ریاســت پردیس بینالمللی آراس اشــاره کرد .ایشان حدود 7
مقاله در نشریات علمی داخلی و  209مقاله منتشر شده در نشریات علمی بینالمللی دارد.

چه زمانی متوجه شدید که به علم عالقهمندید؟
در طــول دوران تحصیــل مخصوصــاً دوران
دبیرســتان ،به موضوعات علمی عالقهمند شدم
و دوســت داشــتم به صورت حرفهای آن را دنبال
کنم.
چــه چیزهایــی یا چــه کســانی در یادگیــری علم
الهامبخششمابودهاند؟
در دوران کودکی برنامههای تلویزیونی متعددی
در مورد دانشــمندان معروف مانند ماری کوری،
لوئیس پاســتور ،آوینینا و غیره وجود داشــت .من
بســیار تحــت تأثیــر آنها قــرار گرفتــم ،مخصوصاً
ماری کوری.
در حرفهتان الگویی داشتید؟
من تحت تأثیــر زندگی و ماجراهــای ماری کوری
بودم و او الگوی من بود .شــجاعت و اســتقامتش
مــن را تحت تأثیر قــرار میداد .او یکــی از دالیلی
بود که من برای تحصیالتم فرانســه و موضوعات
مربوط به شیمی را انتخاب کردم.
فکر میکنید بزرگترین دستاورد علمی شما تا به
امروز چه بوده است؟
مــن دانشــجویان زیــادی داشــتهام ،در میــان
آنهــا چندیــن زن موفــق در زمینههــای مختلــف
(آمــوزش ،صنعــت ،اداری) کار میکننــد .روی
تعــدادی از محصــوالت ایرانــی هــم تحقیــق و
فعالیت کردهام .مهمتریــن تحقیق من در مورد
انــار و شــیر شــتر ،ترکیبات زیســت فعــال آنها و
حفاظــت و اســتفاده در محصــوالت نیتروژنتیک
اســت .ما با کمــک صنایــع غذایی ســه محصول
ســالم (که میتواند بسیاری از بیماریها را از بین

ببرد) راهاندازی کردیم.
چــه چیزی به شــما انگیزه میدهد کــه به عنوان
یک دانشمند در آسیا کار کنید؟
در فرانســه تحصیالتم را تمام کــردم و موقعیت
شــغلی بســیار خوبــی در آنجا داشــتم .علی رغم
ایــن ،تصمیــم گرفتــم کــه بــه کشــورم برگــردم،
فکــر میکــردم افراد زیــادی با میــزان تحصیالت
و تخصــص مــن در فرانســه حضــور دارنــد و این
کشــورم ایران اســت که به تخصص من نیاز دارد.
فکــر میکنم  -در اینجــا  -میتوانم ببینم چگونه
میشود بر محیط تأثیرگذار بود و چگونه میتوان
راههایــی را برای حضور زنان در زندگی اجتماعی
ایــران بــاز کرد .بــه عنــوان مثــال ،در ســال ،2000
تعداد کمی از اســتادان زن در دانشکدهای که من
در آن تدریــس میکنــم وجــود داشــت (من تنها
زنــی بودم کــه در این بخش تدریــس میکرد) اما
در حال حاضر بیش از  ٪30اســتادان زن هســتند
و من اولین زنی هستم که معاون دانشگاه تهران
بوده است (پردیس بینالمللی آراس).
شــما بــه عنــوان یــک زن دانشــمند بــا چــه
چالشهایــی روبــهرو بودهایــد و چطــور آنهــا را
برطرفکردید؟
وقتــی وارد زندگــی حرفــهای شــدم ،نســبتاً جوان
بــودم و چالشهــای زیــادی پیــش رویــم بــود.
بزرگتریــن آنهــا ایــن بــود که نــه جامعــه علمی
و نــه محیط صنعتــی اعتقــادی به دانشــمند زن
جوان نداشــتند .من مجبور شــدم  10بار سختتر
و بیشــتر کار کنم تا آنها را متقاعد کنم که من (یا
حتی بهتر از) همکاران مرد هستم .حتی پیشنهاد

من تحت تأثیر زندگی و ماجراهای ماری کوری بودم و او الگوی
من بود .شجاعت و استقامتش من را تحت تأثیر قرار میداد .او
یکی از دالیلی بود که من برای تحصیالتم فرانسه و موضوعات مربوط به
شیمی را انتخاب کردم

دادم بــدون هیچگونــه قــراردادی (بــه صــورت
رایگان) کار کنم ،حتی برای شاگردانم بیشتر وقت
میگذاشــتم تا بتوانم با همــکاران دیگرم که اکثر
مــرد بودند رقابت کنــم و دانشــگاه را جلب کنم.
من فکر میکنم این دوره برایم مثل یک نعمت
بود؛ چرا که باعث شــد ســخت کار کنم و به لطف
این فشــار ،و با ســرعت بیشــتری نســبت به سایر
دانشمندان پیشرفت کردم.
به زنانی که در حال تحصیل در یکی از رشتههای
علمیهستندچهتوصیههاییدارید؟
میگویم اگر نتواســتید برخی از موانع را پشت سر
بگذارید و از آنها رد شــوید یا اینکه تبعیضهای
آشــکار و پنهان علیه زنان گاهی مشــکل ساز شد،
ل و نیروی
نباید متوقف شــوید .اگر زنان به پتانسی 
خود اعتقاد داشــته باشــند ،هرگز رؤیاهایشان را
ترک نمیکنند.
نظر شما در مورد وضعیت عدالت جنسیتی در
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علم چیست؟ به نظر شــما در کشورتان چه چیزی
برای حل این مسأله الزم است؟ نقش آکادمیهای
آموزشی و یا سازمانهای حرفهای در سطح محلی،
منطقــهای و بینالمللــی بــرای حمایــت از آینده
برابری جنسیتی چیست؟ آیا شما در هر رویدادی یا
ســازمان مربوط به زنان در علم و مهندسی شرکت
میکنید؟
فکــر میکنم هنــوز چیزهــای زیادی وجــود دارند
کــه تغییر میکننــد و عمدتــاً مشــکالت فرهنگی
هســتند .اول از همــه ،زنــان بایــد تواناییهــای
خــود را باور کننــد .مقامات باید برخــی از قوانین
تبعیضآمیــز (ماننــد امتحــان ورود به دانشــگاه
بــرای برخــی از موضوعــات مهندســی) را تغییــر
دهنــد .زنــان تحصیلکــرده باید ســعی در حضور
بیشــتر در رویدادهای اجتماعی و سازمانها برای
نشان دادن تواناییها و شایستگیهای زنان داشته
باشند.

