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دادههــا بخــش جداییناپذیــر جهــان مــدرن هســتند .از توســعه اقتصــادی تــا مراقبتهــای پزشــکی ،آمــوزش و سیاسـتهای
اجتماعــی بــرای تخصیــص منابــع و تصمیمــات حیاتــی بــر اعــداد تکیــه کردهایــم .امــا دادههــا در نســبت دادن جنســیت
شکســت خوردهانــد.
ایــن کتــاب نمایانگــر چگونگــی طراحــی جهــان پیرامــون مــا بــر اســاس پیشفرضهــای مردانــه اســت .هــر صفحــه
ایــن کتــاب حــاوی واقعیتهــا و دادههایــی اســت کــه حاکــی از شــکاف دادههــای جنســی ،پیشداوریهــا و نقــاط کــور
در جهانــی اســت کــه بــرای و توســط مــردان ســاخته شــده اســت .ایــن شــکافها در دانــش و درک مــا چــه بــه صــورت
عمــدی و چــه بــه صــورت غیرعمــدی منجــر بــه تبعیضــات سیســتمانیک علیــه زنــان میگــردد و زنــان هزینــه ایــن پی ـش
داوریهــا را بــا وقــت ،پــول و اغلــب زندگــی خــود پرداخــت میکننــد .کتــاب «زنــان نامرئــی» بهخوبــی نشــان میدهــد کــه:
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مفــروض گرفتــن همیشــگی مــردان باعــث شــده تــا در بســیاری از مــوارد پژوهشــگران و
دانشــمندان بــه راه خطــا برونــد و پــول و زمــان را از کــف بدهنــد .هزینههایــی کــه ایــن
نــگاه همیشــگی بــر جوامــع تحمیــل کــرده اســت ،در برابــر بهایــی کــه زنــان پرداخــت
کردهانــد ناچیــز اســت .آنهــا جانشــان را از دســت دادنــد تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه
غــرور مــردان دانشــمند و پزشــک بــه آنهــا اجــازه نم ـیداد تــا بــدن زنهــا را مســتقال
مــورد مطالعــه قــرار دهنــد .براســاس ایــن نــگاه زن چیــزی نیســت جــز شــکلی ناهنجــار
یــا کوچکشــده مــرد ،بنابرایــن دیگــر نیــازی بــه مطالعــه مســتقل نیســت .حتــی همیــن
حــاال کــه چنــد رشــت ه پزشــکی مشــخصا بــدن زنــان را مطالعــه میکننــد ،بــاز هــم
حضــور زنــان بــه شــکل چشــمگیری در تحقیقــات پزشــکی ناکافــی اســت.

ادعــای کروالیــن کریادو-پــرز بــه مــذاق خیلیهــا خــوش نمیآیــد ،امــا او دربــاره یــک یــا دو یــا صــد تجربــه
تکافتــاده یــا چنــد ذهــن جنســیتزده حــرف نمیزنــد بلکــه الگویــی را پیــش چشــم مــا مـیآورد کــه انــکارش کار آســانی
نیســت .الگویــی کــه در کتــاب «زنــان نامرئــی» تشــریح شــده براســاس «دیتــا ژورنالیســم» یــا همــان «روزنامهنــگاری داده
محــور» بهدســت آمــده اســت .یعنــی شــکل جدیــدی از روزنامهنــگاری کــه بــا قــرار دادن دادههــا و اطالعــات موجــود در
زمینــه تاریخــی و اجتماع ـیاش آنهــا را معنــادار و ملمــوس میکنــد .ایــن دادههــا نشــان میدهــد کــه مــردان هنــوز هــم
مــاک بازنمایــی کل انســانها هســتند و مســائل مربــوط بــه زنــان دیــده نمیشــود.
کروالیــن در کتــاب زنــان نامرئــی بــه ســه موضــوع اصلــی «بــدن زنانــه» و «مســئولیت مراقبتــی بیمــزد زنــان» و
«خشــونت مذکــر علیــه زنــان» پرداختــه اســت.

