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چکیده
در مقالــه حاضــر ،جوایــز علمــی نوبــل ســال  2015مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه شــامل
چهــار رشــته فیزیــک ،شــیمی ،پزشــکی و علــوم اقتصــادی مــی باشــند .معرفــی افــراد برگزیــده بــه
همــراه شــرح کوتاهــی از زندگــی نامــه و پیشــینه علمــی مرتبــط بــا جایــزه دریافتــی شــان صــورت
گرفتــه اســت .جایــزه فیزیــک بــه تحقیقــات دو پژوهشــگر بــه نــام هــای آرتــور بــی مــک دونالــد
و تاکاکــی کاجیتــا کــه منجــر بــه کشــف «نوســانات ذرات نوتینــو» شــده اعطــا گردیــده اســت.
جایــزه شــیمی بــه طــور مشــترک بــه آقایــان تومــاس لینــدال ،پــاول مدریــچ و عزیــز ســانکار بــه
خاطــر مطالعــات ترمیــم  DNAتقدیــم شــده اســت .جایــزه اقتصــاد نیــز بــه آقــای آنگــوس دیتــون
بــه جهــت «تجزیــه و تحلیــل مصــرف ،رفــاه و فقــر» تعلــق گرفتــه اســت .جایــزه پزشــکی بیــن دو
پژوهــش تقســیم شــد .یــک نیمــه بــه طــور مشــترک بیــن آقایــان ویلیــام ســی کمپبــل و ساتوشــی
امــورا «بــرای اکتشــافات درمانــی جدیــد بــرای عفونــت هــای ناشــی از انــگل هــای روده» و نیمــی
دیگــر بــه خانــم یــووو تــوو بــرای اکتشــافات درمانــی جدیــد بــرای ماالریــا اعطــا گردیــد .در
نهایــت بــه تاریخچــه اعطــای جوایــز علمــی نوبــل بــه دانشــمندان مســلمان اشــاره مــی گــردد.
واژگان کلیدی :علم ،پیشقراوالن علم ،جایزه نوبل ،دانشمندان برتر ،جوایزنوبل .2015
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در گزارشــش مــرگ لودویــگ را بــا آلفــرد اشــتباه گرفته،
و یــک مقالــه بــا تیتــر تاریخــی» ســوداگر مــرگ مــرده
اســت ».چــاپ مــی کنــد .ایــن تیتــر و مقالــه اش کــه او
را بــه خاطــر اختــراع دینامیــت گنــاه کار خوانــده بــود،
آلفــرد را بــه فکــر ایجــاد تصویــر بهتــری از خــود نــزد
آینــدگان واداشــت .ایــن نشــریه ایــن گونــه نوشــته بــود:
«تاجــر مــرگ مردهاســت ،دکتــر آلفــرد نوبــل ،فــردی
کــه بــرای ایجــاد راهــی بــرای کشــتن افــراد بیشــتر در
زمــان کمتــر ثروتمنــد شــده بــود؛ دیــروز فــوت کــرد».
[.]1

آدمــی از بــدو آفرینــش تمایــل داشــته اســت کــه هرچــه
را کــه ممکــن اســت بدانــد و بفهمــد ،زیــرا کنجــکاو
زاده شــده اســت .کنجــکاوی انســان از کنجــکاوی
هــر موجــود زنــده دیگــری کاملتــر و پایدارتــر اســت.
رضایــت آدمــی در فــرو نشــاندن ایــن کنجــکاوی،
همــراه بــا توانایــی او در بــه خاطــر آوردن ،اســتدالل
کــردن و ارتبــاط دادن ،بــه پیدایــش فرهنــگ کامــل  ،و
از جملــه علــم منجــر شــده اســت .بنابرایــن مــی تــوان
گفــت کــه از همــان زمانــی کــه انســان ،پــای بــه ایــن
جهــان گذاشــته اســت ،علــم نیــز بــه وجــود آمــده و بــا
رشــد فکــری بشــر ،علــم تکامــل یافتــه اســت.
میــل بــه کنــکاو در جهــان هســتی و کشــف اســرار آن جایزه نوبل
همــواره در وجــود و فطــرت آدمــی بــوده اســت .در ایــن
میــان در طــول تاریــخ همــواره بــوده انــد شــخصیت در  27نوامبــر ســال  ،1895آلفــرد نوبــل آخریــن
هایــی کــه ایــن کنجــکاوی در آن هــا ســیری ناپذیــر وصیــت نامــه خــود را امضــا کــرد ،و بزرگتریــن ســهم
بــوده و کل زندگــی خــود را وقــف علــم کــرده انــد و از ثــروت خــود را بــه یــک ســری از جوایــز در رشــته
اکنــون نــام هــای پــر آوازه ای از خــود برجــا گذاشــته هــای فیزیــک ،شــیمی ،فیزیولــوژی یــا پزشــکی ،ادبیــات
و صلــح بنــام جوایــز نوبــل ،اختصــاص داد .در ســال
انــد.
شــناخت بــزرگان علمــی و ســوابق پژوهشــی درخشــان  ،1968بانــک مرکــزی ســوئد ،جایــزه علــوم اقتصــادی
آنهــا کــه مزیــن بــه برتریــن جایــزه علمــی جهــان نوبــل را نیــز بــه یــاد آلفــرد نوبــل پایــه گــذاری کــرد.
شــده اســت ،مــی توانــد چــراغ راهــی بــرای آشــنایی
و ارتبــاط بیشــتر محققــان کشــورمان بــا پیشــقراوالن جایزه فیزیک
علمــی ،زمینــه هــای کاری و آثــار تالیفــی آنهــا ،امــکان
ســنجی همــکاری هــای تحقیقاتــی باشــد تــا منجــر بــه جایــزه ســال  2015بــه پژوهــش هــای آقایــان آرتــور
ارتقــای بیــش از پیــش رتبــه علمــی ایــران در عرصــه بــی مــک دونالــد و تاکاکــی کاجیتــا بــه بخاطــر کشــف
نوســانات نوترینــو ،کــه نشــان مــی دهــد نوترینوهــا
جهانــی گــردد.
دارای جــرم مــی باشــند ،مشــترکا اهــدا شــد.
آلفرد نوبل
آرتور بی مک دونالد
متولــد  21اکتبــر  1833در اســتکهلم ســوئد ،شــیمیدان  • ،متولد 29 :آگوست  ، 1943سیدنی  ،کانادا
مهنــدس و صنعتگــر ســوئدی ،کــه مکتشــف دینامیــت و • محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :دانشــگاه
دیگــر مــواد منفجــره قــوی تــر مــی باشــد .او  10دســامبر کویینــز ،کینگســتون ،کانــادا
• سهم از جایزه1/2 :
 ،1896در ســان رمــو ایتالیــا درگذشــت [.]1
تاکاکی کاجیتا
یک تیتر تاریخ ساز!
• متولد 9 :مارس  ،1959هیگاشی ماتسویاما  ،ژاپن
امــا جالــب اســت بدانیــم ریشــه پیدایــش جایــزه نوبــل • محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :دانشــگاه
بــه یــک تیتــر دروغ و جنجالــی بــر مــی گــردد! پــس توکیــو ،کاشــیوا ،ژاپــن
از اکتشــافات متعــدد در مــورد مــواد منفجــره ،ثــروت • سهم از جایزه1/2 :
آلفــرد بــه صــورت خیــره کننــده ای افزایــش یافــت .تــا
اینکــه در ســال  1888بــرادرش لودویــگ هنــگام اقامــت پیشینه و شرح پژوهش ها
در کــن فرانســه از دنیــا رفــت .یــک روزنامــه فرانســوی
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مــدل اســتاندارد مــورد اســتفاده توســط فیزیــک جدیــد
دارای ســه نــوع مختلــف از یــک ذره بســیار کوچــک و
گریــزان و دســت نیافتنــی بــه نــام نوترینــو مــی باشــد.
تحقیقــات دکتــر مــک دونالــد در مرکــز رصــد نوترینــو
ســادبری ( )SNOصــورت گرفــت کــه مرکــزی بــا
امکانــات پیشــرفته واقــع در  2کیلومتــری زیــر زمیــن،
داخــل یــک معــدن نیــکل فعــال مــی باشــد .در ســال
 2000آزمایــش هــا نشــان داد کــه نوترینوهــای ناشــی از
واکنــش هــای هســته ای در داخــل خورشــید ،در مســیر
خــود بــه ســمت زمیــن ناپدیــد نمــی شــوند و پــس از
رســیدن بــه  SNOبــا ماهیــت مختلــف ثبــت مــی شــوند.
بــه طــور مشــابه در ســال  ،1998در آشکارســاز ســوپر
کامیوکانــده کــه آزمایشــگاهی واقــع در یــک معــدن در
ژاپــن مــی باشــد ،دکتــر کاجیتــا نوترینوهــای حاصــل از
واکنــش هــای بیــن پرتوهــای کیهانــی و جــو زمیــن را
شناســایی کــرد [.]4-2
در نتیجــه انــدازه گیــری هــای دو محقــق انحرافاتــی را
نشــان داد ،کــه ایــن انحرافــات بدیــن گونه توجیه شــدند
کــه نوترینوهــا بیــن انــواع مختلــف تغییــر مــی کننــد .این
بدیــن معنــی اســت کــه آنها بایــد دارای جــرم باشــند .در
نهایــت بخاط��ر نتای��ج مشــابه هــردو محقـ�ق جایــزه نوبــل
فیزیــک  2015مشــترکا بــه هــر دوی آنهــا تعلــق گرفــت.
ایــن کشــف بــه حــل معمــای نوترینــو منجــر شــد کــه
ســالیان دراز بــه مســاله ای پیچیــده بــرای فیزیکدانــان
بــدل شــده بــود .بــا ایــن وجــود ،در مــدل اســتاندارد،
نوترینوهــا فاقــد جــرم اســت و مــدل مــی بایســت
اصــاح گــردد.
جایزه شیمی
جایــزه ســال  2015بــه طــور مشــترک بــه آقایــان
تومــاس لینــدال  ،پــاول مدریــچ و عزیــز ســانکار بــه
خاطــر مطالعــات مکانیکــی ترمیــم  DNAاعطــا شــد.

پاول مدریچ
• متولــد 13 :ژوئــن  1946راتــون ،نیومکزیکــو ،ایــاالت
متحــده
• محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :موسســه
پزشــکی هــوارد هیــوز ،دورهــام ،ایــاالت متحــده  -دوک
دانشــکده پزشــکی دانشــگاه ،دورهــام ،ایــاالت متحــده
• سهم از جایزه1/3 :
عزیز سانکار
• متولد 8 :سپتامبر  1946ساوور ،ترکیه
• محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :دانشــگاه
کارولینــای شــمالی در چپــل هیــل ،ایــاالت متحــده
• سهم از جایزه1/3 :
پیشینه و شرح پژوهش ها:
ســلول هــای زنــده ،حــاوی مولکــول هــای  DNAهســتند
کــه حامــل ژن هــای یــک ارگانیســم مــی باشــند .بــرای
زندگــی و رشــد ارگانیســم DNA ،آن نمــی توانــد تغییــر
کنــد .مولکــول هــای  DNAکامــا پایــدار نیســتند و مــی
تواننــد آســیب ببیننــد.
از اواســط دهــه  1970از طریــق مطالعــات روی باکتــری
هــا ،تومــاس لینــدال نشــان داد کــه چگونــه مولکــول
هــای پروتئیــن خاصــی ،آنزیــم هــا را ترمیــم ،حــذف و
یــا بــا بخــش هــای آســیب دیــده  DNAجایگزیــن مــی
کننــد [.]6 ,5
در ســال  ،1989پــاول مدریــچ بــا انجــام مطالعــات بــر
روی ویــروس هــای باکتریایــی نشــان داد کــه چگونــه
گــروه هــای متیــل چســبیده بــه مولکــول  DNAبــه عنوان
ســیگنال هایــی بــرای تعمیــر کپــی هــای نادرســت DNA
عمــل مــی کننــد [ .]7در ســال  ،1983عزیــز ســانکار بــا
انجــام مطالعــات بــر روی باکتــری هــا ،نشــان داد کــه
چگونــه مولکــول هــای پروتئیــن و آنزیــم هــای ترمیــم
مشــخص DNA ،آســیب دیــده از اشــعه مــاوراء بنفــش
( )UVرا ترمیــم مــی کننــد [.]8
ایــن کشــفیات درک مــا را در رابطــه بــا اینکــه ســلول
زنــده چگونــه کار مــی کنــد ،علــل ســرطان و فرآیندهای
پیــری افزایــش داد.

توماس لیندال
• متولد 28 :ژانویه  ،1938استکهلم ،سوئد
• محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :موسســه
فرانســیس کریــک ،هرتفوردشــایر ،بریتانیــا  -آزمایشــگاه
کلرهــال ،هرتفوردشــایر ،بریتانیــا
جایزه علوم اقتصادی
• سهم از جایزه1/3 :

جایــزه اقتصــاد ســال  2015بــه آقــای آنگوس دیتــون به
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جوایز علمی نوبل سال 2015
جهــت «تجزیــه و تحلیــل مصــرف ،رفــاه و فقــر» اعطــا ویلیام سی کمپبل
• متولد 28 :ژوئن  ،1930راملتن ،ایرلند
شــد.
• محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :دانشــگاه درو،
مدیســون ،نیوجرســی ،ایــاالت متحــده
آنگوس دیتون
• سهم از جایزه1/4 :
• متولد 19 :اکتبر  ،1945ادینبورگ ،انگلستان
• محل خدمت در زمان اهدای جایزه :دانشگاه پرینستون،
ساتوشی امورا
پرینستون ،ایاالت متحده
• متولد 12 :جوالی  ،1935استان یاماناشی ،ژاپن
• سهم از جایزه1/1 :
• محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :دانشــگاه
کیتاســاتو ،توکیــو ،ژاپــن
پیشینه و شرح پژوهش ها:
• سهم از جایزه1/4 :
مصــرف کاال و خدمــات نقــش مهمــی در رفاه و آســایش
انســان ایفــا مــی کنــد .درک ایــن روابــط بــرای طراحــی پیشینه و شرح پژوهش ها
سیاســت هــای اقتصــادی بســیار مهــم اســت .آنگــوس
دیتــون بررســی کــرده اســت کــه چگونــه مصــرف افــراد تعــدادی از بیمــاری هــای عفونــی وخیــم توســط انــگل
بــه توســعه اقتصــادی جامعــه در مقیــاس بزرگتــر مربــوط هــا ایجــاد مــی شــوند کــه توســط حشــرات گســترش
مــی شــود .پژوهــش آنگــوس دیتــون ارتبــاط مصــرف مــی یابنــد .بیمــاری کــوری رودخانــه ای یکــی از همیــن
بــا قیمــت هــا را بررســی مــی کنــد ،مصــرف را مرتبــط بیمــاری هاســت کــه توســط یــک کــرم کوچــک ایجــاد
بــا پــس انــداز و درآمــد مــی دانــد ،و نشــان میدهــد کــه مــی شــود مــی توانــد قرنیــه را عفونــی کــرده و باعــث
چگونــه داده هــای مصــرف مــی تواننــد بــرای تجزیــه و کــوری شــود .فیالریازیــس لنفــاوی  ،یــا داءالفیــل نیــز
تحلیــل رفــاه ،فقــر و توســعه اقتصــادی مــورد اســتفاده توســط یــک کــرم ایجــاد مــی شــود و باعــث ورم مزمــن
قــرار گیرنــد .بدیــن ترتیــب پژوهــش فــوق درک مــا را از مــی شــود .ساتوشــی امــورا باکتــری هایــی کشــت
جنبــه هــای مختلــف مصــرف عمیــق تــر کــرد [ .]10 ,9داد ،کــه مــوادی تولیــد مــی کننــد کــه مانــع از رشــد
میکروارگانیســم هــای دیگــر مــی شــود .در ســال 1978
او موفــق بــه کشــت یــک نــژاد از مــاده ای شــد کــه
جایزه پزشکی
ویلیــام کمپبــل آنــرا خالــص کــرده بــود( ،آورمکتیــن)،
جایــزه ســال  2015بــه طــور مشــترک بیــن دو پژوهــش کــه در یــک فــرم اصــاح شــده شــیمیایی (ایورمکتیــن)،
پزشــکی تقســیم شــد .یــک نیمــه اش بــه طــور مشــترک در برابــر بیمــاری کــوری رودخانــه و داءالفیــل موثــر
بیــن آقایــان ویلیــام ســی کمپبــل و ساتوشــی امــورا موفــق شــد [.]12 ,11
«بــرای اکتشــافات درمانــی جدیدشــان بــرای عفونــت
هــای ناشــی از انــگل هــای روده» و نیمــی دیگــر بــه امــا نیمــه دیگــر جایــزه نوبــل پزشــکی  2015بــه
خانــم یــووو تــوو بــرای اکتشــافات درمانــی جدیــد تحقیقــات خانــم یــووو تــوو در مــورد بیمــاری دیگــری
از ایــن گونــه بیمــاری هــا اختصــاص یافــت .ماالریــا
بــرای ماالریــا اعطــا گردیــد.
بــه وســیله یــک انــگل تــک ســلولی ایجــاد مــی شــود
کــه باعــث تــب شــدید مــی گــردد .طــب ســنتی
یووو توو
چینــی از گیــاه کوهــی درمنــه بــرای درمــان تــب
• متولد 30 :دسامبر  ،1930ژجیانگ نینگپو ،چین
• محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :آکادمــی طــب اســتفاده مــی کنــد .پــس از انجــام مطالعــات بــر روی
داروهــای گیاهــی ســنتی ،خانــم یــووو تــوو موفــق بــه
ســنتی چینــی ،پکــن ،چیــن
اســتخراج یــک مــاده بــه نــام آرتمیســینین شــد کــه در
• سهم از جایزه1/2 :
برابــر انــگل ماالریــا مقاومــت مــی کنــد .داروهــای بــر
پایــه آرتمیســینین منجــر بــه درمــان و ارتقــای ســامت
میلیونهــا نفــر شــد [.]13
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تاریخچــه دریافــت نوبــل علمــی توســط دانشــمندان
مســلمان
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سپاس
بــا تقدیــر و تشــکر از راهنمایــی هــای دکتــر موســوی
موحــدی اســتاد دانشــگاه تهــران.
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