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جايزه نوبل در حقيقت غرامتي است که آلفرد برنارد نوبل 1براي سوء استفاده
جنگجويان از اکتشافات او به بشريت پرداخت كرده است .آلفرد نوبل
شيميدان ،مهندس و اسلحهساز مبتكر سوئدي در وصيتنامه خود سرمايه
عظيم خود را براي پژوهندگان دانش و ارتقاء زندگي انسانها اختصاص داد.
2
آلفرد نوبل ،نوه يکي از دانشمندان قرن هفدهم و فرزند سوم امانوئل نوبل
( )1801-1872و اندريت السل ،)1805-1889( 3در  21اکتبر  ،1833در
استکهلم متولد شد .نوبل در سال  ،1842همراه خانوادهاش به سنپترزبورگ
مهاجرت کرد .او در اين شهر ،تحت تعليم معلمان خصوصي ،بهخوبي زبانهاي
سوئدي ،روسي ،فرانسوي ،انگليسي و آلماني را آموخت و بهآساني به اين
زبانها تكلم ميكرد .نوبل زير نظر نيکالي نيکاليويج زينن)1812-1880( 4
به مطالعه شيمي پرداخت .بعد از موفقيت قابل مالحظه ،بهعلت ورشکستگي
کارخانه اسلحهسازي ،خانواده نوبل به آمريکا مهاجرت كردند .آلفرد نوبل
بيشتر وقت خود را بر روي مواد منفجره ،بهويژه ايمنسازي نيتروگليسيرين،
گذاشت .آزمايشهاي متعدد نوبل بر روي نيتروگليسيرين چندين بار به انفجار
منجر شد و حتي در انفجار سال  ،1864برادر كوچك نوبل ،اميل ،و چند نفر
ديگر هالك شدند .اما نهايت ًا وي موفق شد با افزودن مادهاي خنثي ،مانند
دياتومايت ،5انفجارهاي آن را كنترل كند .نوبل در سال  ،1866ديناميت را
اختراع كرد و يک سال بعد ،آن را به ثبت رساند و از اين راه سرمايه هنگفتي
بهدست آورد.

آلفرد نوبل دائم ًا در حال حركت و مسافرت بود؛ بهطوريكه ويكتور هوگو 6او
را ثروتمندترين خانه بهدوش اروپا 7ناميد.
نوبل همچنين نمايشنامهاي ،بهنام نمسيس( 8الهه انتقام در يونان باستان)
را به نثر و در چهار پرده ،نوشت كه توصيف و شرح حال يك زن اشرافزاده
ايتاليايي ،بهنام بئاتريس سنسي ،9است .اين نثر كه تا حدودي برگرفته از
درام سنسي اثر پرسي بيشه شلي 10است ،در سال هاي آخر عمر نوبل
نوشته شده است .به جز سه نسخه ،تمام نسخ ديگر اين كتاب ،به اتهام
توهين به مقدسات ،بالفاصله بعد از فوت وي نابود شد .يكي از سه نسخه
بهجامانده كه به دو زبان سوئدي و اسپرانتو است ،اولين بار در سال  2003در
سوئد به چاپ رسيد .اين نمايشنامه متعاقب ًا بهزبانهاي اسلونيايي ،ايتاليايي،
اسپانيايي ،فرانسوي و روسي هم ترجمه شد.
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تأسيس بنياد نوبل و جايزه نوبل
در تاريخ  27نوامبر  ،1895در باشگاه اسكانديناويها در پاريس ،آلفرد نوبل
آخرين وصيتنامه خود را امضاء كرد و  %96دارايي خود را به جوايزي
اختصاص داد تا همهساله ،بدون توجه به مليت افراد ،به فرد يا افراد شايسته
اهدا شود .در وصيت نامه وي آمده است:
2. Emanuel Nobel
4. Nikolay Nikolaevich Zinin
6. Victor Hugo
8. Nemesis
10. Percy Bysshe Shelley’s The Cenci

1. Alfred Bernhard Nobel
		3. Andriette Ahlsell
		5. Diatomite
7. Europe’s Richest Vagabond
		9. Beatrice Cenci
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« كليه داراييهاي نقد شدني اينجانب بايد صرف امور زير شود:
اين سرمايه بايد توسط مجريان وصيتنامه اينجانب ،در جاي امن و مطمئن
سرمايهگذاري شود و از سود آن هر ساله به افرادي که در سالهاي آينده
براي بشريت بهترين بهرهها را به ارمغان ميآورند ،جوايزي اعطاء شود .سود
حاصل از سرمايه مذکور بايد به پنج قسمت مساوي تقسيم و سه قسمت
بهعنوان جايزه به كساني كه مهمترين اكتشافات يا اختراعات را در زمينه
فيزيک ،شيمي و فيزيولوژي يا پزشکي انجام دادهاند ،اهدا شود .سهم چهارم
بايد به كسي که در عرصه ادبيات اثر ارزندهاي را با گرايشي آرمانگرايانه
خلق کرده باشد و سهم پنجم به شخصي كه مهمترين و بيشترين تالش را
در جهت ايجاد برادري و صميميت بين ملتها ،کاهش و انحالل سالحهاي
جنگي و تأمين صلح بهكار برده است ،اعطاء شود.
جوايز فيزيک و شيمي بايد توسط فرهنگستان علوم سوئد ،جوايز فيزيولوژي
و پزشکي توسط مؤسسه کارولينسكا 11در استکهلم ،جوايز ادبيات توسط
فرهنگستان استکهلم و جوايز قهرمانان صلح توسط کميتهاي که مجلس
نروژ (استورتينگ) انتخاب ميكند ،اهداء شوند .خواسته آشکار من اين است
که در اهداء اين جوايز مليت شخص مورد توجه قرار نگيرد تا صرف نظر از
آنکه او اهل اسکانديناوي است يا نه ،شايستهترين فرد اين جايزه را دريافت
کند».
نوبل ،بر اثر سکته قلبي ،در دهم دسامبر  1896درگذشت و مبلغ  31ميليون
کرون سوئد (حدوداً معادل  4/2ميليون دالر آمريکا) به جوايز مذکور تعلق
يافت.
12
آلفرد برنارد نوبل هرگز ازدواج نکرد .مقبره وي در نورا بگراونينگزپالتسن
در استکهلم قرار دارد .گرچه وصيتنامه نوبل پايه و سنگ بناي جايزه نوبل
بود ،در عمل اولين جوايز نوبل در دهم نوامبر سال  1901به برندگان آن و
جايزه مربوط به پزشكي به اميل آدولف فن برينگ ، 13به مناسبت استفاده از
سرم در درمان ديفتري ،اعطاء شد .مواردي را که نوبل در وصيتنامه خود
تعيين كرده بود ،شامل فيزيک ،شيمي ،فيزيولوژي يا پزشکي ،ادبيات و يک
جايزه براي کسي که در راه صلح و آرامش بشريت گام بر ميدارد ،هستند.
ششمين جايزه ،يعني نوبل اقتصاد ،در سال  1968ميالدي ،توسط بانک
مرکزي سوئد ،براي کسي که در بهبود اقتصاد جهاني خدمت مؤثر انجام
داده باشد ،تعيين شد.

تعيين ميكند .برنده جايزه صلح را کميته مخصوص صلح مجلس نروژ تعيين
ميكند .عالوه بر اين ،پنج کميته هم وجود دارد که هر يک براي تعيين برنده
يکي از جوائز پنجگانه فوق تالش ميكند .هركدام از اين کميتههاي پنجگانه
سه تا پنج عضو دارند که توسط هيأت مديره تعيين ميشوند.
کسي نميتواند خود را نامزد دريافت برنده جايزه نوبل كند؛ اما شخصيتهاي
زير ميتوانند معرف نامزدهاي جوائز نوبل باشند:
الف :برندگان جايزه نوبل در رشته خود
ب :اعضاء هيأت اعطاي جوائز و اعضاي کميتههاي نوبل (در رشته اختصاصي
خود)
ج :استادان دانشگاه و کساني که توسط اعطاءکنندگان جوايز انتخاب ميشوند
د :اعضاء پارهاي از سازمانهاي پارلماني يا حقوقي بينالمللي (براي جايزه صلح)
و :اعضاء پارلمانها و کابينهها (براي جايزه صلح).
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جشن اهداء جوايز
نام برندگان جايزه نوبل در رشتههاي مختلف معمو ًال در ماه اکتبر اعالم
ميشود .اين جوايز در مراسمي رسمي که در دهم دسامبر ،روز درگذشت
آلفرد نوبل ،برگزار ميشود ،به برندگان آن اعطاء ميشود .از سال ،2005
مراسم اهداء جوايز ،بهجز جايزه صلح ،در سالن کنسرت استکهلم برگزار
ميشود .هر جايزه حداکثر به سه نفر اهداء ميشود.
هر جايزه شامل يک مدال طال ،يک ديپلم افتخار و مبلغي پول نقد است .در
حال حاضر ،مبلغ اهدائي حدود ده ميليون کرون سوئد (اندکي بيش از يک
ميليون يورو يا  1/3ميليون دالر اياالت متحده) است .چنانچه بيش از يک
نفر برنده جايزه در يك رشته باشند ،اين جايزه بين برندگان ،بهترتيب خاص
و بر حسب نظر انتخابکنندگان ،توزيع ميشود .بهجز جايزه صلح ،جوايز از
14
سال  1902بهوسيله پادشاه سوئد به برندگان آن در ساختمان خانه کنسرت
که در مرکز استکهلم و بهنام ساختمان آبينگ معروف است ،به برندگان
اعطاء ميشود .مدال نوبل که يک روي آن تصويري از نوبل و در روي ديگر
آن عالوهبر سالروز تولد و مرگ نوبل ،تصوير اختصاصي مربوط به موضوع
جايزه که توسط مجسمه و کليشهساز معروف سوئدي (اريک ليندبرگ )15و
مدال جايزه صلح بهوسيله مجسمهساز نوروژي (گوستاو ويگلند )16طراحي
شده است.
جايزه صلح که بر يك روي آن سه پيکر برهنه انساني با دستهاي حلقهشده
دايرهاي تشکيل دادهاند ،طي مراسم ديگري ،همزمان با اهداء ديگر جوايز،
در دانشگاه شهر اسلو به فرد برگزيده اعطاء ميشود .پس از برگزاري مراسم
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هيأتهاي مخصوص و کميتههاي تخصصي
چهار هيأت مخصوص براي تعيين افراد واجد شرايط دريافت جايزه نوبل،
فعاليت ميكنند :آکادمي سلطنتي علوم سوئد وظيفه تعيين برنده يا برندگان
جوائز رشتههاي فيزيک ،شيمي و اقتصاد را بر عهده دارد .برنده ادبيات را
آکادمي ادبيات سوئد و برنده جايزه فيزيولوژي پزشکي را انستيتو کارولينسکا

12. Norra Begravningsplatsen
14. Stockholm Concert Hall
16. Gustav Vigeland

11. Karolinska Institutet
13. Emil Adolf von Behring
		15. Erik Lindberg
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ميهمانان در ساعت  7بعد از ظهر براي صرف شام به شهرداري استکهلم که
به ساختمان نوبل شهرت دارد ،ميروند .تاالري که شام نوبل در آن صرف
ميشود ،تاالر آبي ناميده ميشود که در سال  1923افتتاح شده و ويژه همين
مراسم است.
مراسم شام نوبل بيش از مراسم اهداء جوايز مورد بحث رسانههاي عمومي
است و کوچکترين نکات آن ،مانند لباس ملکه و اطرافيان ،مورد بحث
هستند .چون آلفرد نوبل شش سال پايان عمر خود را در شهر سانرمو 17در
ايتاليا گذراند ،شهرداري سانرمو به احترام او هر سال گلهاي مورد نياز جشن
را اهداء ميكند .در اين مراسم ،حدود  1300نفر بهعنوان ميهمان شرکت
ميكنند .براي تهيه شام  20نفر آشپز و  200پيشخدمت فعاليت دارند.
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روند پيشنهاد نامزدها و انتخاب برنده
اين روند بسيار طوالني ،دقيق و موشکافانه است و به همين دليل ،در
طول ساليان به مهمترين و پرجاذبهترين جايزه در جهان تبديل شده است.
فرمهايي بهعنوان دعوتنامه شخصي و اختصاصي به  3000نفر فرد منتخب
فرستاده ميشود تا از آنها براي اعالم نامزدي دعوت شود .افراد زير ممکن
است براي جايزه صلح نامزد شوند:
اعضاء مجامع علمي و دولت
استادان علوم اجتماعي ،تاريخ ،فلسفه ،حقوق و الهيات
رؤساي مؤسسات تحقيقاتي صلح و سياست خارجي
برندگان جايزه نوبل
اعضاء هيأت مديره سازمانهايي که جايزه صلح نوبل را دريافت كردهاند
اعضاء فعال يا اعضاء سابق کميته صلح نوبل نروژ
مشاوراني که سابق ًا توسط کميته نوبل نروژ منصوب شده باشند.
مهلت دقيق اعالم نامزدي  31ژانويه است .هيچکس نميتواند شخص ًا اعالم
نامزدي كند .اسامي نامزدها محرمانه است و بهمدت پنجاه سال مهروموم
ميشود .پس از اتمام مهلت نامزدي ،اسامي نامزدها تا  200نفر جمعآوري
ميشود .اين فهرست اسامي ،بر حسب مورد ،براي انتخابکنندگان فرستاده
ميشود تا تعداد آنها به پانزده نفر برسد .پس از آن ،گزارشي با الهام از نظريات
انتخابکنندگان تهيه و به آکادمي يا به ديگر نهادهاي مربوط فرستاده
ميشود .بهعنوان مثال ،روند کار در مجمع جايزه پزشکي ،که پنجاه عضو
دارد ،به اين شكل است كه اعضاء مجمع گرد هم ميآيند و براي انتخاب
برنده جايزه رأيگيري ميكنند .تعداد برندگان ،بر حسب موضوع و تعداد
نامزدها ،کمي با هم تفاوت دارد .گاهي براي يک رشته ،مانند پزشکي ،بيش
از يک برنده و تا سه نفر ممکن است انتخاب شوند ،اما در ادبيات بهندرت به
بيش از يک نفر جايزه اهداء ميشود.

عدم گزينش افراد درگذشته
روال بر اين است که نامزدها بايد زنده باشند و چنانچه مرگ آنها پس از
انتخاب اتفاق افتد ،جايزه را به وراث اهداء ميكنند .تاکنون دو مورد ،شامل
جايزه صلح به داگ هامرشولد ،)1961( 18دبير کل سازمان ملل متحد ،و
جايزه ادبيات به اريک اکسل کارفلت ،)1931( 19در همان سال بعد از مرگ
آنها اعطاء شد .ويليام ويکري )1996( 20برنده جايزه اقتصاد پيش از آنکه
جايزه را دريافت کند ،درگذشت.
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انتقاد به اهداء جوايز
عدهاي انتقاد كردهاند که گاهي توافقات سياسي و خصوصي در روند انتخاب
برنده جايزه بيش از شايستگي و لياقت برنده مؤثر است .بهعنوان نمونه ،در
سال  ،1973هنري کيسينجر 21و لي دوک تو 22براي بازگرداندن صلح به
ويتنام بهطور مشترک برنده جايزه نوبل شدند .اعطاء جايزه در حالي انجام
شد که هنوز شعله جنگ در ويتنام شعلهور بود .لي دوک تو از قبول اين جايزه
خودداري كرد.
به رسميت نشناختن موفقيتهاي مشابه از ديگر انتقادات به جايزه نوبل
است .در فاصله سالهاي  1937تا  ،1948ماهاتما گاندي 23پنج بار نامزد
دريافت نوبل شد ،اما هيچگاه جايزهاي دريافت نکرد .تحقيقات نشان داد که
قرار بود در سال  1948جايزه صلح نوبل را به به وي اهدا کنند ،ولي او در
همان سال ترور شد و در نتيجه ،جايزه آن سال به کسي اهدا نشد.
يکي ديگر از موارد اعتراض مخالفان ،عدم پرداخت مبلغ جايزه به بيش
از سه نفر است ،در صورتي که در برخي موارد ،تعداد گروه اصلي کشف
يا اختراع بيش از سه نفر است و در نتيجه ،تعدادي از همکاران گروه از
دريافت جايزه محروم خواهند ماند .بهعنوان مثال ،در سال  2002جايزه
شيمي به کويچي تاناکا و جان فن اهداء شد و تالشهاي فرانس هيلن
کامپ و مايکل روس ناديده گرفته شد .همچنين آييننامه عدم اهداء جايزه
به اشخاص متوفي ،اغلب حق کساني را که پيش از دريافت جايزه در
پيشبرد طرح همکاري ارزنده داشتهاند و در هنگام تعيين برنده بهعلت اينکه
زنده نيستند ،حذف شدهاند ،ناديده ميگيرد .بهعنوان نمونه ،در سال 1953
روزاليندو فرانکلين 24در کشف ساختار  DNAبه پيشرفتهاي مهمي
رسيد .وي در سال  1958و در پي ابتالء به سرطان تخمدان درگذشت.
جايزه  1962براي کشف ساختار  DNAبه جيمز واتسون 25و فرانسيس
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17. Sanremo
18. Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld
19. Erik Axel Karlfeldt
20. William Vickrey
21. Henry Alfred Kissinger
22. Le Duc Tho
23. Mohandas Karamchachand Gandhi
24. Rosalind Franklin
25. James dewey Watson

معصومه قلندرآبادي ،حميدرضا قديمي

D

کريک 26و موريس ويلکينز ، 27يکي از همکاران فرانکلين ،تعلق گرفت ،ولي
به تالشهاي فرانکلين توجهي نشد .در سال  2005نيز اهداء جايزه نوبل
فيزيک به جورج سو دارشان و ناديده گرفتن زحمات روي گاليبر مورد ايراد
شديد قرار گرفت .همچنين موارد ديگري از اين قبيل مورد انتقاد است.
در اين مدت صد و نه ساله 496 ،جايزه نوبل به دانشمندان پژوهشگر در
رشتههاي مورد نظر اعطاء شده است 103 :جايزه در فيزيك به  187نفر،
 101جايزه در شيمي به  157نفر 100 ،جايزه فيزيولوژي و پزشكي به 195
نفر 102 ،جايزه ادبيات به  106نفر و  90جايزه صلح به  120نفر .جايزه صلح
سال  2003به خانم شيرين عبادي ،وكيل دادگستري ايران ،به مناسبت
فعاليت ارزنده ايشان در شناخت و تأمين حقوق كودكان و بانوان ايراني اعطاء
شد .از يكصد جايزه نوبل فيزيولوژي و پزشكي  37جايزه به يك نفر برنده،
 31جايزه به دو نفر و  32جايزه به گروه سه نفري اعطاء شده است.
در سالهاي  1929 ،1922و  1943براي هر سال دو جايزه مجزا منظور شد.
در سال  1922جايزه اول به آرچيبالد ويويان هيل 28از انگليس و جايزه دوم
به اوتو فريتز مايرهوف 29از آلمان براي مطالعه روي واكنشهاي شيميايي در
30
متابوليسم عضالني داده شد .در سال  1929جايزه اول به كريستين اريكمن
و جايزه دوم به فردريك گولند هوپكينز 31براي مطالعه روي ويتامينها تعلق
گرفت .در سال  1943نيز جايزه اول به هنريك كارل پيتردام 32از دانمارك
براي كشف ويتامين  Kو جايزه دوم به ادوارد آدلبرت دوايزي 33براي كشف
فرمول ويتامين  Kاعطاء شد.
در دهههاي اول سده بيستم ،بيشتر جوايز نوبل را پژوهشگران كاشف رموز
فيزيولوژي و دارو ميبردند .در دهههاي آخر قرن بيستم و دهههاي سده ،21
جايزه بيشتر به محققان رموز ژنتيك تعلق گرفته است.
34
تاكنون چهار نفر دو بار برنده جايزه شدهاند كه اولين آنها خانم ماري كوري
(برنده جايزه فيزيك سال  1903به مناسبت كشف خاصيت راديو اكتيويتي و
برنده جايزه شيمي در سال  1911به مناسبت كشف انزواي راديوم خالص) و
دومين شخص لينوس پالينگ( 35برنده جايزه شيمي سال  1954طرح نظريه
اوربيتال به هم ريخته و جايزه صلح  1962به مناسبت عملگرايي بيان
منع آزمايشهاي هستهاي) هستند .سومين نفر جان باردين( 36برنده جايزه
فيزيك  1956به مناسبت اختراع ترانزيستور و برنده جايزه فيزيك )1972
است .چهارمين نفر برنده دو جايزه نوبل آقاي فردريك سانگر( 37برنده جايزه
 1958شيمي به مناسبت تعيين ساختار مولكولي انسولين و برنده جايزه
شيمي  1980به مناسبت تعيين توالي ويروس نوكلئوتيد) است.
دو فرزند يك خانواده آقاي جان تين برگن 38برنده جايزه اقتصاد  1969و
برادر كوچكترش نيكو تين برگن 39برنده جايزه پزشكي سال  1973شدند.
تاكنون دو نفر هر دو جايزه اسكار و نوبل را ربودهاند .اولين شخصيت جورج
برنارد شاو 40از ايرلند در سال  1952جايزه ادبيات و در سال  1938برنده
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جايزه اسكار براي بهترين بازي روي صحنه تئاتر را به خود اختصاص داد.
شخصيت دوم ال گور 41از آمريكا برنده جايزه صلح نوبل در سال  2007به
خاطر تالش براي پايان دادن به جنگ عراق و در فوريه  2008اسكار بهترين
فيلم مستند براي كارگرداني فيلم يك حقيقت آزاردهنده را بهدست آورد.
از شروع اعطاء اولين جايزه نوبل پزشکي در سال  1901به اميل آدولف
فون برنيگ به مناسبت کاربرد سرم در درمان ديفتري تا پايان سال 2009
ميالدي يکصد و نه سال ميگذرد .بهعلت جنگ جهاني اول بهمدت چهار
سال و جنگ جهاني دوم بهمدت سه سال و همچنين در سالهاي  1921و
 1925امکان اعطاء جايزه نوبل فراهم نيامد .لذا با اينکه در نه سال جايزهاي
به کسي اهدا نشد ،چون در سالهاي  1929 ،1922و  1943دو جايزه مجزا
به برندگان اعطاء شده است ،جمع جوايز نوبل رشته پزشکي در اين مدت
به  103جايزه رسيد که  46جايزه به دانشمنداني که تحقيقات آنها بر روي
فيزيولوژي و نوروفيزيولوژي و پزشکي و  21مورد آن ،بهويژه در سالهاي
اخير ،بيشتر مربوط به کشف رموز ژنتيک 16 ،مورد براي کشف يا تهيه دارو،
يازده مورد براي کشف عوامل بيماريزا ،شش مورد جهت مطالعه بر روي
آنزيمها و هورمونها و سه مورد هم به جراحاني که روش يا وسيله ارزندهاي
براي اعمال جراحي اختراع كرده بودند ،اعطاء شد.
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26. Francis Harry Compton Crick
27. Maurice Hugh Frederick Wilkins
28. Archibald Vivian Hill
29. Otto Fritz Meyerhof
30. Christian Erykman
31. Fredrick Gowland Hopkins
32. Henric Carl Peter Dam
33. Edward Adelbert Doisy
34. Marie Sklodowska Curie 35. Linus Pawling
		36. John Bardin
37. Feredrick Sanger
		38. John Tin Bergen
39. Nikoo
40. George Bernard Shaw
41. Albert Arnold Gore
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