ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺑﺪاﻧﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻮﺑﻞ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻤﯽ،
ادﺑﯿﺎت و ﺻﻠﺢ ﺑﺮای ﺳﺎل  2017اﻋﻼم ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻧﻮﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺟﻬﺎن آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﯾﻢ.

آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ ﮐﻪ ﺑﻮد؟

آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ در ﺳﺎل  1833در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد،
ﻣﺎده ﻣﻨﻔﺠﺮه ای را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﺘﺮوﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را در ﭘﯽ
داﺷﺖ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﭘﺮوژه )اﻣﯿﻞ ،ﺑﺮادر ﻧﻮﺑﻞ ،در ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﺳﺎل  1864ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ(
او ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ را اداﻣﻪ داد و ﭘﺘﻨﺖ »دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ« را در ﺳﺎل  1867ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ
اﺧﺘﺮاع در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و درآﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎری را ﺑﺮای ﻧﻮﺑﻞ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.

او ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ  355ﭘﺘﻨﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻮﺑﻞ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺛﺮوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن زﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد ،ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﺳﺮود و داﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ ،و ﻋﻼﻗﻪ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﻪ
ادﺑﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ داﺷﺖ.

ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؟
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﻮﺑﻞ در ﺳﺎل  ،1896وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ اش ﺟﻨﺠﺎل زﯾﺎدی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .او ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ
ﺛﺮوﺗﺶ را ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ای ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را در
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻤﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ادﺑﯿﺎت و ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ« ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﺟﺮا
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﭼﻮن ﻧﺎم ﻧﻮﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر و ﻣﺮگ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم» ،ﺑﺮﺗﺎ ﺳﻮﺗﻨﺮ« دوﺳﺖ و ﻣﻨﺸﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻮﺑﻞ ﮐﻪ از ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ،
ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی روی اﻓﮑﺎر ﻧﻮﺑﻞ داﺷﺖ .ﺳﻮﺗﻨﺮ در ﺳﺎل  1905ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

ﺑﺮﺗﺎ ﺳﻮﺗﻨﺮ
در ﺳﺎل  1891ﻧﻮﺑﻞ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻮﺗﻨﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ زودﺗﺮ از ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻨﮓ را ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ« اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺪود  23ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺑﻞ در ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ رﺳﻤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮه اﻋﻄﺎی
ﺟﻮاﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻧﺘﺨﺎب آن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ در ﺳﺎل  1901اﻫﺪا
ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  1968ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺟﺎﯾﺰه ﯾﺎدﺑﻮد ﻧﻮﺑﻞ در ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﺎﯾﺰه اﺻﻠﯽ
ﻧﻮﺑﻞ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻮﺑﻞ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.

ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ،ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺷﺶ ﺣﻮزه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ و دﯾﮕﺮ
اﻓﺮاد ،دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﻮدﺷﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻧﻮﺑﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی

ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آﻧﻬﺎ ﺗﺎ  50ﺳﺎل ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ در وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ اش ،ﭘﻨﺞ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﻮﺋﺪی را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﺰه در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ آﮐﺎدﻣﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﻮﺋﺪ از ﺳﺎل  1969وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺪه

ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ
– ﺟﻮان ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ »ﻣﻼﻟﻪ ﯾﻮﺳﻒ زی« دﺧﺘﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ را در ﺳﺎل

 2014و در ﺳﻦ  17ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻗﺒﻞ از او
»وﯾﻠﯿﺎم ﻟﻮرﻧﺲ ﺑﺮاگ« در ﺳﺎل  1915و در ﺳﻦ  25ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.

– ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺳﺮ
ﺑﺎز زده ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
– »ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ« ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺟﻮاﯾﺰ و اﻓﺘﺨﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﺳﺎل  1964ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ
ادﺑﯿﺎت را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ.
– در ﺳﺎل » 1973ﻟﻪ دوک ﺗﻮ« ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ »ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ« وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ در وﯾﺘﻨﺎم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ »ﺗﻮ« ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ در وﯾﺘﻨﺎم اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد.
– آدوﻟﻒ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺳﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻧﻮﺑﻞ ﯾﻌﻨﯽ »رﯾﭽﺎرد ﮐﺎن«» ،آدوﻟﻒ ﺑﻮﺗﻨﺎﻧﺖ« و »ﮔﺮﻫﺎرد دﻣﺎک« را از
ً
ﺑﻌﺪا ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺘﺒﯽ و ﻣﺪال ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی ﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻨﻊ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ

دﺳﺘﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ.

– در ﺳﺎل  1958ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ» ،ﺑﻮرﯾﺲ ﭘﺎﺳﺘﺮﻧﺎک« را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت

را ﻧﭙﺬﯾﺮد.

– در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ دو ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ:
ﺟﺎن ﺑﺎردﯾﻦ :ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ در ﺳﺎل ﻫﺎی  1956و 1972
ﻣﺎری ﮐﻮری :ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ در ﺳﺎل  1903و ﻧﻮﺑﻞ ﺷﯿﻤﯽ در ﺳﺎل 1911

ﻟﯿﻨﻮس ﭘﺎوﻟﯿﻨﮓ :ﻧﻮﺑﻞ ﺷﯿﻤﯽ در ﺳﺎل  1954و ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ در ﺳﺎل 1962
ﻓﺮدرﯾﮏ ﺳﻨﮕﺮ :ﻧﻮﺑﻞ ﺷﯿﻤﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی  1958و 1980
ﺧﺎﻧﻮاده »ﮐﻮری« ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎرات را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .ﻣﺎری ﮐﻮری در ﺳﺎل
 1903ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش »ﭘﯿﺮ ﮐﻮری« ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و دﺧﺘﺮش »اﯾﺮن« ﻫﻢ در
ﺳﺎل  1935ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش »ﻓﺮدرﯾﮏ« ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺷﯿﻤﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺟﻮاﯾﺰ ﺻﻠﺢ و ادﺑﯿﺎت ﺑﺎ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
در ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﺟﺎﯾﺰه،
ً
ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺤﺚ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن

ﭘﺲ از اﻫﺪای ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ در ﺳﺎل  1901ﺑﻪ »آﻧﺮی دوﻧﺎن« از ﺳﻮﺋﯿﺲ )ﭼﭗ( و »ﻓﺮدرﯾﮏ ﭘﺴﯽ« از

ﻓﺮاﻧﺴﻪ )راﺳﺖ( در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻮﺑﻞ دودﺳﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .دوﻧﺎن »ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺟﻬﺎﻧﯽ« را
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺴﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ژﻧﻮ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻮﺑﻞ اﻋﺘﻘﺎد

داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ژﻧﻮ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻨﮓ ،آن را ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻋﺎدی و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﺪل
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺟﻨﮓ آور و ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ

ﺗﺌﻮدور روزوﻟﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .او
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را داﻣﻦ زد و ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ از اﺳﺘﻌﻤﺎر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ورود
ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﺑﺎ ،اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه درآورد .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ
روزوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ روﺳﯿﻪ و ژاﭘﻦ ﺑﻪ او اﻫﺪا ﺷﺪ.

ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ

ﺗﻮﻣﺎس وودرو وﯾﻠﺴﻮن ،ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺸﺶ در ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ« ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ
ﮐﺎﻣﻼ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ و از ﮔﺮوه ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ »ﮐﻮ ﮐﻼﮐﺲ
دﺳﺖ آورد .اﻟﺒﺘﻪ او ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎ
ً
ﮐﻼن« ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﺑﺪون ﺻﻠﺢ

»ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ« وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و »ﻟﻪ دوک ﺗﻮ« از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﭘﺎرﯾﺲ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﻧﺒﺮد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ،آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻨﮓ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ وﯾﺘﻨﺎم ،ﻻﺋﻮس و ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺗﺎ
دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

از ﺑﺮاﻧﺪازی ﺗﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ

»اﻧﻮر ﺳﺎدات« رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺼﺮ و »ﻣﻨﺎﺧﻢ ﺑﮕﯿﻦ« ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺎل  1978ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻤﭗ دﯾﻮﯾﺪ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎدات ﯾﮑﯽ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﮐﻮدﺗﺎی  1952ﻣﺼﺮ و ﺑﺮاﻧﺪازی ﻓﺎروق ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ.

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﮐﺜﯿﻒ؟

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﮐﻼه آﺑﯽ ﻫﺎ« ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﺎل  1988ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ
ﺻﻠﺢ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺠﺎل زﯾﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ

ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ در روآﻧﺪا و ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺮﺑﺮﻧﯿﺘﺴﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.

ﻣﺮدی ﺑﺎ دو ﭼﻬﺮه

اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﮕﺎن »اف .دﺑﻠﯿﻮ .ﮐﻠﺮک« رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ
آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ او ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﮋادی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ
ﮐﺮد .او ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ را از زﻧﺪان آزاد ﻧﻤﻮد و آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و
ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ را ﭘﯽ رﯾﺰی ﮐﺮد .او در ﺳﺎل  1993ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﻻ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد.

ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ؟

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و »ﮐﻮﻓﯽ ﻋﻨﺎن« دﺑﯿﺮ ﮐﻞ آن ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ ﺳﺎل  2001را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای
اﻧﺴﺠﺎم و ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺟﻨﺒﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺟﺎﯾﺰه زودﻫﻨﮕﺎم

ﺗﻨﻬﺎ  9ﻣﺎه از آﻏﺎز دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ در
ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .اﻓﺮاد زﯾﺎدی اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه را ﺑﺴﯿﺎر زودﻫﻨﮕﺎم
ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ اوﺑﺎﻣﺎ و ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺗﯿﺐ داد.

ﺗﻼش ﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻨﮕﯽ

»ﭼﺎرﻟﺰ ﺗﯿﻠﻮر« رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ،ﺗﺠﺎوز

و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺳﺎل  2011ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺗﻼش ﻫﺎی
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن« ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.

رﻓﺘﺎر ﺳﺆال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن

ﻓﻨﺲ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﻤﭗ ﻫﺎی
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن را
زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل  2012اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺷﺪ.

ﺑﺎب دﯾﻼن :ﺳﮑﻮت ﻃﻮﻻﻧﯽ

ﺑﺎب دﯾﻼن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه/ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت را در ﺳﺎل  2016درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻣﺮاﺳﻢ
و دﻧﯿﺎی ادﺑﯿﺎت را در ﺣﯿﺮت ﻓﺮو ﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ او
اﻫﺪای ﺟﺎﯾﺰه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در ﻣﺎه ﻣﺎرس  2017ﺑﻪ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﺰه اش را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن :ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم

ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن در ﺳﺎل  1929ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮ ﺟﺪﯾﺪش ﮐﻪ »ﮐﻮه
ﺟﺎدو« ﻧﺎم داﺷﺖ .ﻫﯿﺌﺖ داوران اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه را ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﻣﺎن او ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺪوﻧﺒﺮوک ﻫﺎ« ﮐﻪ 28
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  1901ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎن اﻫﺪا ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ارزش ﺑﻌﻀﯽ از آﺛﺎر ادﺑﯽ را )از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ( اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

اﻟﻔﺮﯾﺪه ﯾﻠﯿﻨﮏ :ﺟﻤﻊ ﻫﺮاﺳﯽ

اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺗﺮﯾﺸﯽ در ﺳﺎل  2004ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت دﻋﻮت ﺷﺪ ،اﻣﺎ از ﺷﺮﮐﺖ در
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ .او ﺑﻪ آﮔﻮراﻓﻮﺑﯿﺎ )ﻫﺮاس از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎز( دﭼﺎر ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻀﻮر

در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺷﻠﻮغ و ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺎب ﺑﯿﺎورد .ﯾﻠﯿﻨﮏ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮای آﮐﺎدﻣﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ ارﺳﺎل ﮐﺮد.

ﺑﻮرﯾﺲ ﭘﺎﺳﺘﺮﻧﺎک :ﻧﺎﺗﻮان از درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻫﻞ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻣﺎن »دﮐﺘﺮ ژﯾﻮاﮔﻮ« ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رﺳﯿﺪ ،در ﺳﺎل
 1958ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﺮود ،دﯾﮕﺮ ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻮروی را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮرﯾﺲ در

ﺳﺎل  1989ﯾﻌﻨﯽ  29ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ،ﺟﺎﯾﺰه اش را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

دارﯾﻮ ﻓﻮ :اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺠﯿﺐ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ »دارﯾﻮ ﻓﻮ« ﮐﻤﺪﯾﻦ و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ را در ﺳﺎل  1997درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد،
ﻫﻤﻪ در ﺗﻌﺠﺐ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه آﻧﻬﺎ »ﻓﻮ« ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ادﺑﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﺒﻮد .اﻟﺒﺘﻪ »ﻓﻮ« ﻫﻢ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ درآﻣﺪ.

وﯾﻨﺴﺘﻮن ﭼﺮﭼﯿﻞ :ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ادﺑﯿﺎت؟

وﯾﻨﺴﺘﻮن ﭼﺮﭼﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  1945ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎل  1953ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺛﺎر ادﺑﯽ اش ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺨﺼﯽ ،وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ :ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺶ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ؟

ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺳﺎل  1964ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،اﻣﺎ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ
و ﮔﻔﺖ »ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ]ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ رﺳﻤﯽ[ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎدی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ« .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ او ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻘﺪی اش را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.

رودﯾﺎرد ﮐﯿﭙﻠﯿﻨﮓ :ﺟﻮان ﺗﺮﯾﻦ ادﯾﺐ

اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﺎل  1907و در ﺳﻦ  41ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻮان

ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﻮان دار اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻟﻘﺐ ﺑﮕﯿﺮد .در ﺑﯿﻦ آﺛﺎر او رﻣﺎن »ﮐﺘﺎب ﺟﻨﮕﻞ« ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

