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برندگان جایزهی نوبل فیزیک
فرامرز کنجوری ،* 1مسعود شبانی
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چکیده

در بین جوایز علمی در زمینه های گوناگون فیزیک ،جایزهی نوبل معتبرترین جایزهی جهانی می باشد .این جایزه از سال 1901م هر ساله ،به
پژوهشگران هدیه میشود .در برخی از سالها جایزهی نوبل به هیچ کس داده نشده است .بیشتر این سالها مربوط به سالهای جنگ جهانی
اول (1914-1918م) و جنگ جهانی دوم (1945-1939م) هستند .از سال  1901تا  2011جایزهی نوبل فیزیک 6 ،بار به کسی داده نشده است.
در برخی سالها تنها یک نفر ،در برخیسالها دو و در برخیسالها سه نفر به طور مشترک جایزه را دریافت کردهاند و در مجموع  105بار به
ک دانان هدیه شده است .در این  105بار 192 ،نوبلِ فیزیک داده شده که تنها یک فیزیکدان آن را دوبار دریافت کرده است .جوانترین
فیزی 
برندهی نوبلِ فیزیک «الرنس براگ» است که در سن  25سالگی به همراه پدرش این جایزه را به خاطر تحلیل ساختار بلوری مواد با بکارگیری
پرتو ایکس ،دریافت کرد .الرنس براگ در بین همهی برندگان نوبل در همهی رشتهها نیز جوانترین می باشد .پیرترین برندهی نوبل فیزیک
«ریموند دیویس » است که در سن  88سالگی این جایزه به خاطر شناسایی نوترونهای کیهانی ،به وی داده شد .در بین کشورهای جهان ،ایاالت
ک دانانی از کشورهای ژاپن ،چین ،هند و پاکستان موفق به دریافت نوبلِ فیزیک
متحدهی آمریکا بیشترین سهم را داراست .در آسیا تنها فیزی 
شدهاند .در بین آنها این ژاپن است که با  7جایزه باالترین است .تنها فیزیکدان مسلمانی که نوبل فیزیک را دریافت کرده ،محمد عبدالسالم
از کشور پاکستان است .سهم زنان فیزیکدان از جایزهی نوبلِ فیزیک تنها  2جایزه است.
واژگان كليدي :جایزهی نوبل ،برندگان نوبل فیزیک ،زنان برندهی نوبل.

* .عضو هيات علمي kanjouri@tmu.ac.ir ،
 .1دانشگاه خوارزمی ،کرج ،ایران.
 . 2شرکت گزلینطب ،پارک علم و فنآوری ،دانشگاه تهران
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جدول  :1سالهایی که جایزهی نوبل در رشتههای گوناگون داده نشده است.

جدول  :2شمار دفعاتی که جایزه به طور انفرادی یا به طور مشترک داده شده است.

نوبل فیزیک
جایزهی ِ

از سال 1901م ( 1280هـ.ش) بنا به درگذشتنامه آلفرد نوبل (مخترع
دینامیت و بس��یاری اختراع های دیگر) هر س��اله ب��ه پژوهشگران،
اندیش��مندان و افرادی که خدمات شایس��تهای در یکی از رشتههای
فیزیک ،ش��یمی ،زیستشناس��ی ،ادبیات و نیز صل��ح برای جامعهی
بشری انجام دادهاند ،جایزهای با نام «نوبل» ،از طرف «بنباد نوبل» داده
میش��ود .از س��ال  1968بانک دولتی سوئد جایزهی نوبل در رشتهی
اقتصاد را نیز به آن اضافه کرد[ .]1این جایزه ،در هر سال ،ممکن است
به یک یا دو و یا حداکثر سه نفر در هر رشته تعلق گیرد .در برخی از
س��الها جایزهی نوبل به هیچ کس داده نشده است .بیشتر این سالها
مربوط به سالهای جنگ جهانی اول (1914-1918م) و جنگ جهانی
دوم (1945-1939م) هستند .در جدول 1سالهایی که این جایزه داده
نشده ،برای رشتههای گوناگون آورده شده است[2و.]3
در بین جوایز علمی متفاوت در زمینه فیزیک ،جایزهی نوبل معتبرترین
جایزهی جهانی می باشد .از سال  1901تا  2011جایزهی نوبل فیزیک،
 6بار به کس��ی داده نش��ده و در مجموع  105بار به فیزیکدانان داده
1

ش��ده است .در برخی س��الها تنها یک نفر ،در برخیسالها دو و در
برخیسالها سه نفر به طور مشترک جایزه را دریافت کردهاند .در این
 105بار 192 ،نوبلِ فیزیک داده شده که تنها یک فیزیکدان آن را دو
بار دریافت کرده اس��ت (جان باردین 2در سالهای  1956و .)1972
در مجم��وع تا س��ال 2011م 192 ،فیزیکدان ای��ن جایزه را دریافت
کردهاند .از این  192فیزیکدان 47 ،نفر این جایزه را بهطور انفرادی
اخذ کردهاند 29 .بار دو نفر و  29بار نیز س��ه نفر به طور مشترک این
جایزه را گرفتهاند .در جدول  2ش��مار افرادی که به طور انفرادی و
یا به طور مش��ترک جایزهی نوبل را دریافت کردهاند ،برای رشتههای
گوناگون آورده شده است[3و.]4
3
جوانترین برندهی نوبلِ فیزیک «الرنس براگ » است که در سن 25
س��الگی در سال 1915م به همرا پدرش این جایزه را به خاطر تحلیل
ساختار بلوری مواد با بکارگیری پرتو ایکس ،دریافت کرد.
الرنس ب��راگ در بین همهی برن��دگان نوبل در همهی رش��تهها نیز
جوانترین می باشد .پیرترین برندهی نوبل فیزیک «ریموند دیویس»
اس��ت که در س��ن  88س��الگی در س��ال 2007م این جایزه به خاطر
1. Alfred Bernhard Nobel
2. John Bardeen
3. William Lawrence Bragg
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شناس��ایی نوترونهای کیهانی ،به وی داده ش��د .البته پیرترین فرد در
بین برندگان نوبل در همهی رشتهها «لئونید هرویچ» است که در سال
 2007در  90سالگی جایزهی نوبل اقتصاد را دریافت کرد.
در بی��ن همهی برندگان نوبل 43 ،نفر زن بودهاند که در بین آنها تنها
دو زن ،نوب��لِ فیزیک را از آن خود کردهاند :ماری کوری (1903م) و
ماریا گئوپر مایر (1963م) .البته ،ماری کوری در سال 1911م برای بار
دوم ،این بار در رش��تهی شیمی ،جایزهی نوبل را دریافت کرد .جان
باردین تنها فیزیکدانی اس��ت که دوبار نوبلِ فیزیک را دریافت کرده
است ،یک بار در سال  1956و یک بار در سال .1972
از ن��کات جالب ،پدران و فرزندانی هس��تند که جایزهی نوبل فیزیک
گرفتهاند .ویلیام براگ 1و پس��رش ،هر دو در س��ال 1915م؛ جوزف
جان تامسون 2در سال  1906و پسرش جورج پاگت تامسون در سال
1937م؛ مانه سیگبان در سال  1924و پسرش کای م سیگبان در سال
1981م؛ نیلز بوهر در س��ال 1922م و پس��رش آگه ن بوهر در س��ال
1975م .این رابطهی خانوادگی تنها در بین فیزیکدانان دیده میشود.
هرچند ماری و پیر کوری (زن و ش��وهر) در رشتهی فیزیک در سال
 1903ب��ا هم جایزه گرفتند .همچنین ،دخت��ر آنها آیرین جولیوت-
کوری در سال  1935به همراه همسرش فردریک جولیوت در رشتهی
ش��یمی موفق به دریافت نوبل ش��د .تنها خواهر-برادرانی که برندهی
جایزهی نوبل شدند جان تینبرگن (در رشتهی اقتصاد  )۱۹۶۹و برادر
کوچکترش نیکو تینبرگن (در پزشکی )۱۹۷۳ ،بودند[.]5
الزم به یادآوری اس��ت که در بین همهی برندگان جایزهی نوبل ،تنها
چهار نفر هس��تند که دو بار جایزه را دریافت کردهاند .افزون بر ماری
ک��وری و ج��ان باردین که در ب��اال به آن گفته ش��د ،لینوس پاولینگ
(1954م در رش��تهی ش��یمی و  1962در صلح) و فردریک س��انگر
(1958م و 1980م ه��ر دو ب��ار در رش��تهی ش��یمی) دو بار موفق به
دریافت این جایزه شدند[4و.]5

بنابر این یک ز ِن دانش��مند ،در این دی��دگاه ،موجودی غیرطبیعی به
حس��اب میآمد .زمانی به زندگی زنان دانش��مند نگاهی میاندازیم،
میبینیم که برای حضور در دانشگاه و کسب کرسیهای دانشگاهی با
مشقتهای زیادی روبرو بودهاند.
3
ریاضیدان برجستهای چون اِمی نوتر نه تنها از حضور در دانشگاه،
بلکه حتی از دبیرس��تانهای آمادهس��ازی برای دانشگاه نیز جلوگیری
میشد[.]6
تا س��ال 1920م ،در اروپا برای دختران ،دبیرس��تان حد باالی آموزش
بود ،و اگر در بین آنها کس��ی میخواس��ت به دانشگاه راه یابد ،برای
ِ
یادگیری ریاضیات ،علوم و زبانهای التین و یونانی (که همگی برای
ورود به دانشگاه ضروری بودند) بایستی معلم خصوصی می گرفت.
پ��درِ «الیس ماتینر » 4راضی به گرفتن معل��م برای آموزش دخترش،
الیس نشد .این ز ِن فیزیکدان عضو گروهی بود که شکافت هستهای
را کش��ف کردند .همکارِ او اُتو هان ، 5برندهی جایزهی نوبل ش��یمی
در س��ال 1944ش��د .خودِ وی نیز چندین بار نامزد دریافت جایزهی
نوبل شد.
6
همچنین ،پدرِ «ریتا لوی مونتالسینی » (نورولوژیست) تا بیستسالگی
از راهیاب��ی وی به دانش��گاه جلوگی��ری می کرد .ریتا ل��وی از زنانی
اس��ت ک��ه جایزهی نوبل را دریافت کردهاس��ت (در س��ال  1986در
رش��تهی پزشکی) .زنانی مانند ماری کوری ،اِمی نوتر و الیس مایتنر،
س��الها بدون دریافت حقوق و هیچ پُست رس��می ،در دانشگاه کار
میکردند[6و.]7
در ایاالت متحده ،اگرچه وضعیت تفاوت میکرد ،ولی مشکالت کمتر
نبود .دانشگاههای آمریکا زنان را به عنوان دانشجو میپذیرفتند ولی از
استخدام آنها به عنوان پژوهشگر سر باز میزدند .تا پیش از قانون فدرا ِل
فرصتهای یکس��ان برای همه ،در سال  ،1972قوانین ایالتی و قوانین
دانشگاه ،استخدامِ همسران کارکنان دانشگاهی را جلوگیری میکرد .این
قوانین ،برای زنان دانشمند بسیار بازدارنده بود .حتی امروز بیشتر زنان
فیزیکدان در آمریکا با کسی ازدواج میکنند که دانشپیشه  7باشد .در
واقع چشمانداز آکادمیک محملی بود با سامانههای زن-شوهر که در
آن مرد دارای درآمد ،امنیت ش��غلی و شأن اجتماعی بود و زن با وی
همکاری میکرد.
گرت��ی ک��وری 8ک��ه در ب��ارهی متابولیس��م کربوهیدرات،آنزیمها و
بیماریهای کودکان ناشی از مش��کالت آنزیمی پژوهش کردهاست،
تا س��الی که جایزهی نوبل را دریافت کرد ،نتوانس��ت پروفسور شود.
ماریا گئوپرت مایر ، 9که مدل پوس��تهای را برای هستهی اتم گسترش
داد ،ب��رای چند دهه به عنوان داوطلب در دانش��گاههای معتبر آمریکا
کار کرد[.]6

6. Rita Levi-Montalcini
7. Scientist
8. Gerty Cori
ها9. Maria Goeppert Mayer

1. William Henry Bragg
2. Joseph John Thomson
3 Emmi Nother
4. Lise Meitner
5. Otto Hahn

زنان برندهی جایزهی نوبل
ِ

همانطور که در باال یادآوری شد ،از سال 1901م تا 2011م شمار کل
فیزیکدانانی که جایزهی نوبل فیزیک را گرفتهاند 192 ،اس��ت که در
بین آنه��ا تنها دو نفر زن بودهاند؛ یعنی نزدیک به یک درصد .همین
وضعیت در مورد رشتهی شیمی و پزشکی ـ فیزیولوژی برقرار است.
این پرس��ش مطرح میش��ود که چرا در زمینه علوم ش��مار زنانی که
جایزهی نوبل را دریافت کردهاند تا به این اندازه اندک است؟
در سالیان پیش بسیاری افراد علم را موضوعی سخت ،دقیق و منطقی
میشمردند(و شاید هم اکنون نیز کسانی باشند که چنین بیندیشند) و
در مقابل زنان را موجوداتی ضعیف و احساسی میپنداشتند.
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شکل  :1شمار جوایز نوبل فیزیک برای ملیتهای گوناگون.
این نمونهها و نمونههای بی ش��مار دیگر ،نش��ان میدهد که پویائی
علمی برای زنان در اروپا و آمریکا چندان س��اده نبوده اس��ت،و شاید
بتوان این را پاسخی برای این پرسش دانست که چرا شمار زنانی که
در زمینه های علوم جایزهی نوبل را دریافت کردهاند ،تا به این اندازه
اندک اس��ت .حتی پرسش تازهای مطرح میشود که چگونه این زنان
دانشمند ،علیرغم چنین محدودیتها و سختیها ،توانستهاند موفق به
کسب جایزهی نوبل شوند؟

جایزهی نوبل و مل ّیت دریافت کنندگان آن

اگرچه علم و نتایج آن دستاوردی بشری است و حد و مرز نمیشناسد،
ولی شاید بتوان با بررسی توفیقهای دانشمندان در مرزهای جغرافی
گوناگون به کاس��تی ها و توانمندی های تکاپوهای علمی در جاهای
متفاوت جهان پی برد .در ش��کل  1ش��مار فیزیکدانانی که جایزهی
نوبل فیزیک بدس��ت آورده اند ،بر پایه ملیّت آنها درج ش��ده است.
در ای��ن نمودار برای فیزیکدانانی که تابعیت دوگانه داش��تهاند ،برای
هرکدام از تابعیتها یک امتیاز در نظر گر فته ش��ده است (برخی از
مناب��ع برای تابعیتهای دو گانه ب��ه هر تابعیت نیم امتیاز دادهاند) .در
این نمودار اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه را معادل گرفتهایم.

با نگاهی به شکل  1دیده میشود که در بین همهی کشورهای جهان
(شمار کش��ورهای عضو سازمان ملل  193تاست) برندگان جایزهی
نوبل تنهااز  21کشور هستند.
در بین آنها ایاالت متحدهی آمریکا با  86س��هم ،بیش��ترین سهم را
دارد .پس از آن آلمان و انگلس��تان با 23و  22س��هم ،تفاوت زیادی با
کش��ورهای دیگر دارند .البته ،اگر نس��بت جمعیتی را در نظر بگیریم
این ترتیب تغییر خواهد کرد .در این لیس��ت از کش��ورهای آسیایی،
ژاپن ،چین ،هند و پاکستان وجود دارند .در جدول  3نام تمام برندگا ِن
نوب��ل فیزیک تا س��ال 2011م با ملیت و دلیل گرفت��نِ جایزه ،درج
شدهاست.
در این جدول دیده میش��ود که نخس��تین کشور آس��یاییِ دریافت
کنندهی جایزهی نوبلِ فیزیک ،هند است که در سال 1930م ( 1309هـ
ش) توسط چاندرا سخارا 1این جایزه را از آن خود کرد و پس از آن
ژاپن است که در سال 1949م ( 1328هـ  .ش ).توسط هایدکی یوکاوا
 2این جایزه را دریافت کردهاس��ت .تنها مس��لمانی که جایزهی نوبل
فیزیک را بدست آورده است ،عبدالسالم بود (در سال 1979م (1357
هـ ش) ،به همراه استیون واینبرگ و شلدون لی گالشو از آمریکا) .در
بین کشورهای آسیایی ژاپن با  7جایزه در رتبهی اول است.

1. Chandrasekhara Venkata Raman
2. Hideki Yukawa
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گرفتن این جایزه
نوبل فیزیک به همراه ملیتشان و دلیل
جدول  :3فهرست کامل برندگان ِ
ِ
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جمعبند ي

در این نوش��تار به بررسی چکیده ای از یک قرن جایزهی فیزیک نوبل
پرداختیم .بی گمان نگاه��ی دقیقتر و تحلیلگرانهتر به برندگا ِن نوبل،
زندگی آنها ،دستآوردهایش��ان ،محیطهای آموزشی و پژوهشی آنها
و مواردی از این دس��ت میتواند حاوی نکاتی ارزنده و آموزنده باشد.
این نکات ارزنده و آموزنده لزوم ًا نکاتی مثبت نیستند .گاهی آگاهی از
زندگی خصوصی و افکار فلسفی و اجتماعی این پژوهشگران بزرگ،
ما را به ش��گفتی وامیدارد .ویلیام ش��اکلی ،برن��دهی نوبل فیزیک در
س��ال 1956م ،برای همهی دانشجویانی که با فیزیک نیمهرساناها آشنا
هستند و مهندسین الکترونیک ،چهرهای آشنا و شناخته شده است .وی
از طرفداران اصالح نژادی و یک نژاد پرس��ت متعصب بوده اس��ت.
دانیل کارلتون گایدوش��ک که در س��ال 1976م جایزهی نوبل پزشکی
را از آن خ��ود کرد ،در س��ال 1997به خاطر آزار جنس��ی کودکان یک
س��ال به زندان افتاد .بررسی مواردی از این دست میتواند دستمایهی
نوشتارهای دیگری باشد.ش��اید برای برخی طرح این سؤال که «چرا
در بین دانش��مندا ِن برندهی نوبل ،نامی از دانشمندان و دانشپیشگان
کش��ورمان دیده نمیشود؟» ،پرسش��ی نابهنگام باشد .ولی ،طرح این
پرس��ش و تالش برای یافتن پاس��خ منطقی برای آن شاید دورنمای
تازهای را در پیش چشمان ما بگشاید.
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