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جایزه نوبل ادبیات ؛ 
نویسندگان، کتاب ها و رمان های برنده +تاریخچه

ــا  ــه تقریب ــت ک ــان اس ــی جه ــز ادب ــن جوای ــات از معتبرتری ــل ادبی ــزه نوب جای
هرســاله بــه افــراد مختلــف اعطــا می شــود. ایــن جایــزه اولیــن بــار در ابتــدای قــرن 
ــت  ــق وصی ــد. طب ــا ش ــرودوم از فرانســه اعط ــولی پ ــه س ــال ۱۹۰۱ ب بیســتم و در س
ــه فــردی اهــدا شــود کــه  ــل، جایــزه نوبــل ادبیــات بایــد ب آلفــرد نوب
ــه  ــند. البت ــن باش ــت ممک ــن حال ــار وی در ایده آل تری ــه آث مجموع
گاهــی نویســندگان بــه خاطــر یــک اثــر موفــق بــه کســب ایــن جایــزه 
ــی  ــم. آکادم ــار را آورده ای ــن آث ــی از ای ــه برخ ــه در ادام ــده اند ک ش
نوبــل مســئول معرفــی برنــده اســت. بــد نیســت بدانیــد تــا بــه حــال 
ــا نشــده اســت. در  ــار اعط ــک ب ــش از ی ــه هیچکــس بی ــزه ب ــن جای ای
ایــن مقالــه قــرار اســت بــه ســراغ نویســندگان رمــان هــا و کتــاب های 
ــه کســب  ــق ب ــه موف ــم کــه چگون ــم و ببینی ــل  بروی ــزه نوب ــده جای برن
ایــن جایــزه شــده اند. برخــی از کتــاب هایــی کــه بایــد خواند هــم در 

ــوند. ــده می ش ــندگان دی ــن نویس ــار ای ــت آث لیس
ــذاری  ــل نامگ ــام نوب ــه ن ــزه ب ــن جای ــرا ای ــه چ ــت ک ــی اینجاس ــوال اصل ــا س ام

ــت؟ ــده اس ش

           آشنایی با آلفرد نوبل

ــه خاطــر  آلفــرد نوبــل شــیمی دان و مهنــدس ســوئدی اســت کــه همــگان او را ب
ــه  ــک ب ــه قصــد کم ــر ب ــدا اگ ــه در ابت ــی ک ــند. اختراع ــت می شناس ــراع دینامی اخت
ــن  ــی از آن نشــد. همی ــت اســتفاده های خوب ــا در نهای ــود، ام بشــریت انجــام شــده ب
موضــوع هــم باعــث شــد کــه در ســال ۱۸۸۸ یــک روزنامــه فرانســوی بــه دروغ خبر 
مــرگ او را منتشــر کنــد. البتــه ایــن روزنامــه در خبــری کــه منتشــر کــرده بــود نوبــل 
ــزاری متهــم کــرد کــه موجــب مــرگ انســان های بیشــتری شــده  ــراع اب ــه اخت را ب
اســت. همیــن اتفــاق باعــث شــد آلفــرد نوبــل بــه ایــن فکــر بیفتــد تــا کاری کنــد کــه 
ــرای همیــن هــم در نهایــت  ــد. ب ــه جــای بمان ــر بهتــری از او ب پــس از مرگــش تصوی
ــای  ــزاری و اعط ــرف برگ ــود را ص ــاده خ ــروت فوق الع ــتر ث ــت بیش ــم گرف تصمی
ــه برگزیــدگان  ــراد ب ــارغ از ملیــت اف ــزه  ای کــه هــر ســال ف ــل کنــد. جای ــزه نوب جای

بخش هــای مختلــف اعطــا می شــود.
 

           جنسیت نویسندگان برنده جایزه نوبل ادبیات

امــا در بیــن برنــدگان ایــن جایــزه ادبــی ارزشــمند، مــردان بیشــتری نســبت بــه 
ــمگیر  ــاد و چش ــدت زی ــه ش ــاف ب ــن اخت ــع ای ــد. در واق ــم می خورن ــه چش ــان ب زن
ــردان  ــت، م ــده اس ــا ش ــراد اعط ــه اف ــزه ب ــن جای ــه ای ــاری ک ــن ۱۱۷ ب ــت. از بی اس
ــان رســیده  ــه زن ــات ب ــل ادبی ــی تنهــا ۱۶ نوب ــن یعن ــده آن شــده اند. ای ــار برن ۱۰۱ ب
ــا ۱۹۵۹ و  ــال های ۱۹۵۰ ت ــا س ــا ۱۹۱۹، ی ــال های ۱۹۱۰ ت ــی س ــا ط ــت. مث اس
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ــه اســت.  ــق نگرفت ــان تعل ــه زن ــم ب ــار ه ــک ب ــی ی ــزه حت ــن جای ــا ۱۹۸۹ ای ۱۹۷۰ ت
ــه  ــل ادبیــات، ۹ نفــر از آن هــا در ســه دهــه اخیــر موفــق  ب ــده نوب در واقــع از ۱۶ برن
کســب جایــزه خــود شــده اند. تونــی موریســون کــه از بهتریــن نویســندگان زن بــه 
ــوف نویســنده ســوئدی  ــدگان اســت. ســلما الگرل ــد یکــی از ایــن برن حســاب می آی
ــن  ــه کســب ای ــق ب ــه در ســال ۱۹۰۹ موف ــود ک ــل ب ــزه نوب ــده زن در جای ــن برن اولی

ــد. ــوان ش عن
 

           جایزه نقدی برنده نوبل ادبیات

جایــزه نوبــل عــاوه بــر اعتبــار و ارزشــی کــه دارد، از لحــاظ مالــی 
ــر دریافــت  ــده عــاوه ب ــرای افــراد ارزشــمند اســت. افــراد برن هــم ب
ــد.  ــت می کنن ــم دریاف ــدی ه ــزه نق ــک جای ــار، ی ــم افتخ ــدال و دیپل م
البتــه ارزش ایــن جایــزه در طــول ســال ها بارهــا تغییــر کــرده 
ــوئد  ــرون س ــون ک ــه ۸ میلی ــزه ب ــن جای ــروزه ارزش ای ــا ام ــت. ام اس
ــم  ــی ه ــزه مال ــن جای ــه همی ــد ک ــاد دارن ــی اعتق می رســد. برخــی حت
بــه انگیــزه ای بــرای نویســندگان و اهالــی ادبیــات و هنــر تبدیــل شــده 

اســت. البتــه اگــر ماننــد ســال های ۱۹۱۴، ۱۹۱۸، ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰–۱۹۴۳ نامــزدان 
ــرای ســال  ــغ نقــدی آن ب ــزه را نداشــته باشــند، مبل ــی شــده ارزش جای ــار معرف و آث

ــد. ــد ش ــظ خواه ــده حف آین
 

بیشترین نماینده های از هر کشور 
برنده نوبل ادبیات

در بیــن افــرادی کــه از کشــورهای مختلــف برنــده جایــزه نوبــل ادبیــات شــدند، 
۱۶ نفــر اهــل فرانســه بودنــد. بعــد از فرانســه امــا نماینــدگان کشــورهای آمریــکا و 
ــزه شــده اند. آمریکایی هــا  ــن جای ــده ای انگلیــس هســتند کــه بیشــتر از ســایرین برن
ــده اند. از  ــزه ش ــن جای ــه کســب ای ــق ب ــار موف ــار و انگلیســی ها ۱۱ ب ــون ۱۳ ب ــا کن ت
ــان انگلیســی  ــه زب ــار خــود را ب ــان هــم ۳۱ نفــر از برنــدگان ایــن جایــزه آث لحــاظ زب
ــده و لهســتان،  ــا ۸ برن ــان و ســوئد ب ــد. آلم ــرده بودن ــل منتشــر ک ــا حداق نوشــته و ی

ــد. ــرار دارن ــدی ق ــای بع ــده در جایگاه ه ــا ۶ برن ــپانیا ب ــا و اس ایتالی

           کتاب ها و رمان های برنده نوبل ادبیات

ــا  ــر اعط ــک اث ــه ی ــات ب ــل ادبی ــزه نوب ــه جای ــد ک ــردم تصــور می کنن بیشــتر م
ــه  ــز اعطــا شــده ب ــع بیشــتر جوای ــا اشــتباه اســت. در واق ــن تفکــر کام می شــود. ای
خاطــر یــک عمــر کارنامــه و زحمــت افــراد بــه آن هــا تقدیــم می شــود. بــرای مثــال 
ــه دلیــل تمــام فعالیت هــای خــود در طــول دوران  ــود و ب ــاب دیلــن کــه خواننــده ب ب
ــه همیشــه اســتثنا وجــود دارد.  ــد. البت ــزه را کســب کن ــن جای ــه ای، توانســت ای حرف
ایــن یعنــی برخــی آثــار ادبــی توانســته اند نویســندگان خــود را بــه افتخــاری بــزرگ 

ــم: ــم بررســی می کنی ــا ه ــا ب ــورد از مشــهورترین آن ه ــه ســه م ــانند. در ادام برس
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۱- پیرمرد و دریا، ارنست همینگوی

ــی، ارنســت همینگــوی.  ــار نویســنده خوشــنام آمریکای یکــی از مشــهورترین آث
پیرمــرد و دریــا را می تــوان داســتان امیــد دانســت. پیرمــردی کــه در عیــن ناامیــدی 
ــان  ــی امتح ــد ماه ــرای صی ــش را ب ــار شانس ــن ب ــرای آخری ــا زده و ب ــه دری دل ب
ــع  ــاب داســتانی واقعــی داشــته اســت. در واق ــن کت ــد ای ــاور دارن ــد. برخــی ب می کن
ــتخدام  ــود اس ــق خ ــداری از قای ــرای نگه ــری را ب ــا ماهیگی ــی در کوب ــگام زندگ او هن
ــان  ــه از هم ــاب برگرفت ــن کت ــتان ای ــد داس ــاد دارن ــیاری اعتق ــه بس ــود ک ــرده ب ک
ماهیگیــر اســت. امیــد، شکســت، پیــروزی و هــر آنچــه کــه بــه دنبالــش باشــید بــه 
قــدری در ایــن کتــاب واقعــی هســتند کــه هــر کســی را بــرای اعطــای جایــزه نوبــل 
ــا  ــت ام ــده اس ــه ش ــران ترجم ــا در ای ــاب باره ــن کت ــد. ای ــاب می کن ــه آن مج ب
ــای  ــم ه ــن مترج ــدری از بهتری ــف دریابن ــه نج ــق ب ــه آن متعل ــن ترجم معروفتری

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــی ب ــر خوارزم ــه در نش ــت ک ــاب در ایران اس کت
 

۲- بودنبروک ها یا زوال یک خاندان، توماس مان
ــات  ــل ادبی ــزه نوب ــت جای ــل دریاف ــن دلی ــما مهمتری ــی ش ــر ادب ــن اث ــر اولی اگ
شــود، بــدون شــک آینــده درخشــانی خواهیــد داشــت. خــب، ایــن دقیقــا 
ــروع  ــر را ش ــن اث ــتن ای ــالگی نوش ــه در ۲۲ س ــود. او ک ــان ب ــاس م ــت توم سرگذش
ــل  ــتان ۴ نس ــاب داس ــن کت ــرد. ای ــازار ک ــه ب ــد آن را روان ــال بع ــوده، ۴ س ــرده ب ک
ــه  ــم کــه چگون ــاب مــا می بینی ــد. در طــول کت ــواده بودنبــروک را روایــت می کن خان
ــان در  ــاس م ــوند. توم ــت می ش ــار زوال و اف ــرور دچ ــه م ــد ب ــدان ثروتمن ــن خان ای
ســال ۱۹۲۹ بــه خاطــر نــگارش ایــن اثــر موفــق بــه دریافــت جایــزه نوبــل ادبیــات 
ــی خــود  ــار مهــم دیگــری ماننــد کــوه جــادو را نیــز در کارنامــه ادب شــد. البتــه او آث
دارد. کتابــی کــه برخــی از جملــه همســرش آن را یکــی از مهمتریــن دالیــل دریافــت 

ــد. ــان می دان ــاس م ــط توم ــل توس ــزه نوب جای
 

 ۳- ُدِن آرام، میخائیل شولوخوف
ــگ  ــا جن ــه بســیاری آن را ب ــات روســیه ک ــن شــاهکارهای ادبی یکــی از بزرگتری
ــگ  ــیه را از جن ــتان روس ــاب ُدِن آرام داس ــد. کت ــه می کنن ــتوی مقایس ــح تولس و صل
داخلــی گرفتــه تــا جنــگ جهانــی اول روایــت می کنــد. گریگــوری جــوان جنگجویــی 
اســت کــه علیرغــم تمــام تاشــش در جبهــه، هرگــز دلیــل حنگیدنــش را نمی دانــد. 
در واقــع داســتان ایــن کتــاب بــا وجــود شــخصیت های بســیار زیــاد موجــود در آن، 
بیشــتر حــول محــور گریگــوری می گــردد. او کــه عاشــق کشــورش روســیه اســت، 
ــروز  ــد ب ــه بای ــور ک ــر را آنط ــن تنف ــد ای ــگاه نمی توان ــا هیچ ــر اســت ام ــزار متنف از ت
ــت  ــته اســت. او در نهای ــال نوش ــد و ۱۲ س ــاب را در ۴ جل ــن کت ــولوخوف ای ــد. ش ده
ــر کســب  ــن اث ــگارش ای ــل ن ــه دلی ــات را ب ــل ادبی ــزه نوب ســال ۱۹۶۵ توانســت جای

ــد. کن
 

           نامزد ایرانی جایزه نوبل ادبیات

ــات  ــل ادبی ــت نوب ــزد دریاف ــی نام ــک ایران ــا ی ــن ســال ها، تنه ــام ای در طــول تم
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ــاعر  ــنده و ش ــم، نویس ــگار، مترج ــام زاده روزنامه ن ــم اعتص ــت. ابولقاس ــده اس ش
ایرانــی اســت کــه یکبــار در ســال ۱۹۴۴ نامــزد دریافــت جایــزه نوبــل ادبیــات شــد. 
امــا در نهایــت موفــق بــه کســب آن نشــد و ایــن جایــزه بــه یوهانــس ویلهلــم ینســن 
ــی  ــاد ماندن ــه ی ــری ب ــود اث ــازی ب دانمارکــی رســید. اعتصــام زاده کــه تخلــص او نی
ــه  ــان فرانســه ترجم ــه زب ــام را ب ــات خی را از خــود برجــای گذاشــته اســت. او رباعی
کــرده اســت. اتفاقــی کــه باعــث شــد در ســال ۱۹۳۲ جایــزه آکادمــی دولتی فرانســه 
بــه او اعطــا شــود. اعتصــام زاده مدتــی هــم نماینــده مجلــس بــود. نکتــه عجیــب اینکه 
ــه  ــا ب ــفانه از آن روز ت ــا متاس ــت. ام ــترس نیس ــرگ وی در دس ــی از م ــخ دقیق تاری
ــم  ــته اند ه ــی را نوش ــای ایران ــان ه ــن رم ــی که بهتری ــی نویســندگان بزرگ االن حت

ــده اند. ــزه نش ــن جای ــت ای ــزد دریاف نام
 

           نویسندگان و اشخاص مشهور برنده جایزه

ــدگان از ســایرین  ــل ادبیــات، برخــی برن ــزه نوب ــدگان جای امــا در بیــن تمــام برن
مشــهورترند. برخــی از آن هــا شــهرت ادبــی باالیــی دارنــد و برخــی دیگــر بــه خاطــر 
چیزهــای دیگــری مشــهورند. بــه هــر حــال بیاییــد نــگاه یبندازیــم بــه مشــهورترین 
برنــدگان جایــزه نوبــل و دلیــل اینکــه آن هــا موفــق بــه کســب جایــزه نوبــل ادبیــات 

ــدند. ش
 

۱- گابریل گارسیا مارکز؛ برنده نوبل ادبیات ۱۹۸۲
ــند.  ــی می شناس ــال تنهای ــد س ــی ص ــاده او یعن ــر فوق الع ــا اث ــه ب ــز را هم مارک
ــل  ــزه نوب عــده ای هــم حتــی نوشــتن ایــن رمــان را دلیــل موفقیــت او در کســب جای
می داننــد. امــا کاری کــه مارکــز انجــام داده بســیار ارزشــمندتر از نوشــتن یــک رمــان 
ــاب  ــه حس ــر کتاب ب ــواع ژان ــی از ان ــه یک ــی را ک ــم جادوی ــبک رئالیس ــت. او س اس
ــاری از  ــان ع ــت در جه ــع توانس ــز در واق ــرد. مارک ــی ک ــان معرف ــه جه ــد ب می آی
ــع او  ــر بکشــد. در واق ــه تصوی ــادو ب ــنی ج ــا چاش ــق را ب ــر حقای ــار دیگ ــا، ب واقعیت ه
ــه  ــل ب ــزه نوب ــدای جای ــی اه ــل اصل ــرد. دلی ــق ک ــم تلفی ــا ه ــت را ب ــزی و واقعی فانت

ــود. ــی ب ــبک ادب ــن س ــم همی ــز ه مارک
 

 ۲- تونی موریسون، برنده نوبل ادبیات ۱۹۹۳
ــن  ــه در مقاله بهتری ــد ک ــان دلبن ــا رم ــه او را ب ــی ک ــهور آمریکای ــنده مش نویس
ــی  ــون یک ــی موریس ــیم. تون ــم می شناس ــی کردی ــم انگیز معرف ــای غ ــاب ه کت
از تاثیرگذارتریــن افــرادی بــود کــه بــرای بــه تصویــر کشــیدن رنج هــای 
ــی در  ــه خوب ــه او ب ــد. کاری ک ــم ش ــه قل ــت ب ــرده داری دس ــتان در دوره ب سیاهپوس
رمــان دلبنــد انجــام داده اســت. در بیانیــه اهــدای نوبــل ادبیــات بــه او آمــده اســت 
کــه ایــن جایــزه را بــه خاطــر اســتفاده از اصطاحــات شــاعرانه و رویاپردازانــه بــودن 
ــت  ــکا دریاف ــی آمری ــره واقع ــیدن چه ــر کش ــه تصوی ــن ب ــش و همچنی رمان های

. می کنــد
 

۳- وینستون چرچیل؛ برنده نوبل ادبیات ۱۹۵۳
ــد. وینســتون چرچیــل را  ــه، کامــا هــم حــق داری ــه؟ خــب بل ــد ن تعجــب کردی
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می تــوان مشــهورترین سیاســت مــدار تاریــخ بریتانیــا دانســت. او کــه در ســخنوری 
ــل ادبیــات  ــزه نوب ــه کســب جای ــود، در ســال ۱۹۵۳ موفــق ب شــهره خــاص و عــام ب
ــب  ــا جال ــم، ام ــی دل خوشــی نداری ــل خیل ــان از چرچی ــا ایرانی ــه م ــد ک ــد. هرچن ش
اســت بدانیــد آنطــور کــه در ویکی پدیا آمــده اســت، دلیــل اهــدای جایــزه 
ــه ای و  ــی و زندگی نام ــع تاریخ ــف وقای ــتی اش در توصی ــات “چیره دس ــل ادبی نوب
ــت!  ــده اس ــان ش ــانی” بی ــای واالی انس ــاع از آرمان ه ــش در دف ــت بیان ــز فصاح نی

ــیم. ــق نباش ــا آن مواف ــی ب ــان خیل ــا ایرانی ــاید م ــه ش ــی ک دیدگاه
 

۴- برتراند راسل؛ برنده نوبل ادبیات ۱۹۵۰
ــب  ــفی. خ ــای فلس ــاب ه ــن کت ــی از بهتری ــنده یک ــی و نویس ــوف جنجال فیلس
ــن لیســت ببینیــم. او یکــی از  ــد راســل را در ای ــام برتران ــدارد اگــر ن خیلــی تعجبــی ن
ــی  ــه انســان گرای ــد. راســل ب ــه حســاب می آی ــرن بیســتم ب ــن فیلســوفان ق مهمتری
ــرد  ــم بگی ــد او تصمی ــم موجــب ش ــن ه ــادی داشــت. همی ــاد زی ــان اعتق و آزادی بی
ــات  ــل ادبی ــب نوب ــه کس ــت ب ــه در نهای ــی ک ــگارد. اتفاق ــاب بن ــن ب ــاری را در ای آث
ــت  ــر مخالف ــه خاط ــی اول ب ــگ جهان ــی در دوران جن ــد. او حت ــر ش ــط او منج توس
ــد  ــال ها بع ــن س ــود. او همچنی ــاده ب ــدان افت ــه زن ــراج و ب ــگاه اخ ــگ از دانش ــا جن ب
ــتفاده از ســاح های هســته  ای و  ــام، اس ــه ویتن ــکا ب ــه آمری ــر، حمل ــاد از هیتل ــه انتق ب
سیاســت های اســتالین پرداخــت. دلیــل اصلــی دریافــت نوبــل ادبیــات هــم آثــاری 

ــود. ــته ب ــانی نوش ــای انس ــاع از ارزش ه ــه در دف ــود ک ب
 

۵- ویلیام فاکنر؛ برنده نوبل ادبیات ۱۹۴۹
یکــی دیگــر از مشــهورترین نویســندگان جهــان کــه درســت یــک ســال قبــل از 
برترانــد راســل موفــق بــه کســب جایــزه نوبــل شــد. ویلیــام فاکنــر را بیشــتر افــراد 
بــا رمــان مشــهور او یعنــی خشــم و هیاهــو می شناســند. امــا چیــزی کــه باعــث شــد 
او در لیســت نویســندگان برنــده نوبــل ادبیــات قــرار بگیــرد فراتــر از یــک رمــان بود. 
فاکنــر یکــی از تاثیرگذارتریــن افــراد در رشــد و پیشــرفت رمــان مــدرن آمریکایــی 
ــه او هــم درســت همیــن  ــل ب ــزه نوب ــد. دلیــل اصلــی اعطــای جای ــه حســاب می آی ب
ــی از  ــن یک ــیال ذه ــان س ــتفاده از جری ــات و اس ــه جزئی ــه او ب ــود. توج ــوع ب موض
ــگام  ــر هن ــود. فاکن ــده می ش ــار او دی ــب آث ــه در اغل ــت ک ــی اس ــای مثبت ویژگی ه
ــزد خــود نگــه مــی دارد.  ــت ن ــه رســم امان ــط ب ــزه گفــت کــه آن را فق دریافــت جای
ــخنرانی های  ــهورترین س ــزه از مش ــن جای ــت ای ــد از دریاف ــخنرانی او بع ــع س در واق

ــه صــورت کامــل وقــف کــرد. ــی خــود را هــم ب ــزه مال ــخ اســت. فاکنــر جای تاری
 

۶- باب دیلن؛ برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۶
ــزه  ــت جای ــه دریاف ــر ب ــه حاض ــی ک ــهور آمریکای ــرای مش ــه س ــده و تران خوانن
ــر او  ــن اث ــی او می شناســند. مهمتری ــای مفهوم ــا ترانه ه ــن را ب ــاب دیل ــود! ب ــل نب نوب
ترانــه دمیــدن در بــاد اســت کــه مفاهیمــی همچــون انســانیت، جنــگ، صلــح و آزادی 
ــدا تعجــب بســیاری  ــه او در ابت ــزه ب ــن جای ــه اعطــای ای ــش می کشــد. البت ــه چال را ب
ــه آن واکنشــی  ــن اصــا نســبت ب ــه خــود دیل ــد ک ــر داشــت. هرچن ــراد را در ب از اف
ــای  ــخ تماس ه ــی پاس ــه او حت ــید ک ــول کش ــا ط ــع مدت ه ــداد. در واق ــان ن نش
ــل ســارتر  ــا حــدودی از ژان پ ــم ت ــر ه ــه پیش ت ــی ک ــد. اقدام ــل را بده ــی نوب آکادم
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ــده  ــوان برن ــه عن ــس از انتخــاب شــدن ب ــم. چــرا کــه ســارتر هــم پ شــاهد آن بودی
نوبــل ادبیــات در ســال ۱۹۶۴، حاضــر بــه دریافــت آن نشــد. البتــه بــاب دیلــن نــه 
تنهــا آن را دریافــت نمی کــرد، بلکــه حتــی جــواب تلفــن مســئوالن را هــم نمــی داد.

ــن  ــاب دیل ــه ب ــی را ک ــت و متن ــزه از دریاف ــن جای ــکا ای ــفیر آمری ــت س در نهای
ــرد. ــت ک ــل قرائ ــی نوب ــکر از آکادم ــرای تش ــود ب ــته ب نوش

۷- ژوزه ساراماگو؛ برنده نوبل ادبیات ۱۹۹۸
ــره خــورده اســت.  ــوری گ ــان ک ــی رم ــدی او یعن ــا شــاهکار اب اســم ســاراماگو ب
ــه  ــی اســت کــه در ســال ۱۹۹۸ موفــق ب ژوزه ســاراماگو نویســنده سرشــناس پرتغال
ــک  ــوان ی ــه عن ــی را ب ــدان آرام ــی چن ــد. او زندگ ــات ش ــل ادبی ــزه نوب ــب جای کس
ــت  ــه روای ــل ب ــاب انجی ــار کت ــد از انتش ــاراماگو بع ــع س ــت. در واق ــنده نداش نویس
عیســی مســیح، مــورد غضــب مذهبیــون قــرار گرفــت. همیــن هــم باعــث شــد کــه 
ــان  ــرش را در هم ــان عم ــا پای ــود و ت ــد ش ــره ای تبعی ــه جزی ــودش ب ــته خ ــه خواس ب
ــاص او  ــتاری خ ــبک نوش ــی و س ــات طوالن ــا جم ــاراماگو را ب ــد. س ــره بگذران جزی
می شناســند. از برخــی آثــار او ماننــد رمــان کــوری هــم اقتبــاس ســینمایی برگرفتــه 
ــا هیچــگاه در  ــود، ام ــک کمونیســت ب ــب اینکــه اگرچــه او ی ــه جال شــده اســت. نکت
ــر ضــد  ــوژی نداشــت. هرچنــد کــه همیشــه ب ــارش ســعی در ترویــج ایــن ایدئول آث

نابرابری هــای اجتماعــی مطالبــی را در رمان هــای خویــش می گنجانــد.

۸- دوریس لسینگ؛ برنده نوبل ادبیات ۲۰۰۷
ــرد خاصــی اســت. او در ســال ۱۹۱۹ از  ــا ف ــا ایرانی ه ــرای م ــس لســینگ ب دوری
ــواده اش  ــد و ۶ ســال همــراه خان ــا آم ــه دنی ــادری انگلیســی در کرمانشــاه ب ــدر و م پ
ــت  ــل را دریاف ــزه نوب ــه جای ــردی اســت ک ــرد. او مســن ترین ف ــی ک ــران زندگ در ای
کــرده اســت. در واقــع او هنــگام دریافــت جایــزه ۸۸ ســاله بــود! لســینگ در کارنامــه 
ادبــی خــود چنــد بــار شــکل و تــم نوشــتاری آثــارش را تغییــر می دهــد. او بــه شــدت 
بــا رژیم هــای اســتبداری مشــکل داشــت و همیشــه بــا آن هــا مخالــف بــود. لســینگ 
یازدهمیــن زنــی اســت کــه در تاریــخ موفــق بــه کســب جایــزه نوبــل ادبیــات شــده 

ــت. اس
 

۹- اورهان پاموک؛ برنده نوبل ادبیات ۲۰۰۶
ــل  ــزه نوب ــب جای ــه کس ــق ب ــه موف ــاری ک ــنده ترک تب ــا نویس ــتین و تنه نخس
شــده اســت. اورهــان پامــوک یکــی از بزرگتریــن نویســندگان تاریــخ ترکیــه اســت. 
کتاب هــای او نــه تنهــا در ســرزمین مــادری اش، بلکــه در سراســر جهــان طرفــداران 
ــاره  ــرخ اش ــن س ــام م ــه ن ــوان ب ــم او می ت ــای مه ــه کتاب ه ــادی دارد. از جمل زی
ــز  ــد جوای ــق ش ــاند و موف ــادی رس ــهرت زی ــه ش ــوک را ب ــان پام ــن رم ــرد. ای ک
ــار  ــا برخــی از اظه ــی، ب ــار ادب ــا آث ــه جــز ب ــوک ب ــه پام ــد. البت ــادی را کســب کن زی
ــه ای در  ــال او در مصاحب ــرای مث ــود. ب ــناخته می ش ــز ش ــود نی ــی خ ــای جنجال نظره
ــی  ــرد. اتفاق ــوم ک ــن کار را محک ــرد و ای ــت ک ــا صحب ــه و کرد ه ــتار ارامن ــورد کش م
ــای  ــاب ه ــن کت ــتانبول او از بهتری ــاب اس ــد. کت ــان ش ــم ملی گرای ــث خش ــه باع ک

خودزندگینامه بــه حســاب می آیــد. 
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۱۰- ساموئل بکت؛ برنده نوبل ادبیات ۱۹۶۹
ــدن  ــه نمایشــنامه  خوان ــه ب ــرد ک ــدا ک ــردی را پی ــوان ف ــدرت می ت ــه ن ــا ب تقریب
ــه گــوش او نخــورده باشــد. ســاموئل  ــام بکــت ب ــا ن ــه داشــته باشــد ام ــر عاق و تئات
ــناخته  ــود ش ــورد خ ــنامه های ابس ــا نمایش ــه ب ــت ک ــدی اس ــنده ایرلن ــت نویس بک
ــار او  ــت. آث ــودو” اس ــار گ ــهور “در انتظ ــنامه مش ــر او نمایش ــن اث ــود. مهمتری می ش
ــه  ــد. البت ــگاه می کنن ــروزی ن ــه سرنوشــت بشــر ام ــه ب ــه و بدبینان ــا منفی گرایان غالب
تقریبــا می تــوان در تمــام آثــار او رده هایــی از طنــز را هــم مشــاهده کــرد. در واقــع او 
در بیشــتر آثــار خــود اعتقــاد دارد کــه ناتوانــی در ایجــاد ارتبــاط صحیــح، بزرگتریــن 
ــرد از  ــون می می ــان مال ضعــف بشــر امــروزی اســت. نمایشــنامه دســت آخــر و رم

ــد. ــمار می رون ــه ش ــت ب ــته بک ــار برجس ــر آث دیگ
 

۱۱- ماریو بارگاس یوسا؛ برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۰
ــا  ــم رده ب ــان او را ه ــی از کارشناس ــه برخ ــرو ک ــل پ ــتمدار اه ــنده و سیاس نویس
ــا  ــود را ب ــه کار خ ــا ک ــد. یوس ــوس فوئنتس می دانن ــز و کارل ــیا مارک ــل گارس گابری
ــه نویســی روی آورد.  ــه مقال ــه ب ــه رفت ــرد، رفت ــتان شــروع ک نوشــتن و انتشــار داس
ســپس بــا نوشــتن رمــان بــه فعالیــت ادبــی خــود ادامــه داد. بــه عقیــده بســیاری از 
متخصصــان، کتــاب جنــگ آخــر الزمــان مهمتریــن اثــر او بــه حســاب می آیــد کــه 
ــز  ــور ب ــاب س ــد. کت ــح تولســتوی مقایســه می کنن ــگ و صل ــا جن ــم ب برخــی آن را ه
هــم دیگــر اثــر مهــم اوســت کــه بــه زندگــی تروخیــو، دیکتاتــور حاکــم دومینیکــن 
ــری از  ــویا خب ــار س ــی، در آث ــکای جنوب ــار آمری ــتر آث ــاف بیش ــر خ ــردازد. ب می پ
ــه  ــن ب ــم پرداخت ــه او ه ــل ب ــدای نوب ــی اه ــل اصل ــت. دلی ــی نیس ــم جادوی رئالیس

ــود. ــردم ب ــتادگی م ــاوت و ایس ــد و مق ــای فاس قدرت ه
 

           سایر برندگان مشهور نوبل ادبیات

امــا بــه جــز نفــرات گفتــه شــده، افــراد مشــهور دیگــری هــم هســتند کــه موفــق 
ــراد عبارتنــد از: ــن اف ــل شــده اند. ای ــزه نوب ــه کســب جای ب

سالبرنده جایزه
۱۹۱۱موریس مترلینک
۱۹۱۳رابیندرانات تاگور

۱۹۱۵رومن روالن
۱۹۲۳ویلیام باتلر ییتس
۱۹۲۵جرج برنارد شاو
۱۹۳۶یوجین اونیل
۱۹۴۶هرمان هسه
۱۹۴۷آندره ژید

۱۹۴۸تی. اس الیوت
۱۹۵۷آلبر کامو
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سالبرنده جایزه
۱۹۶۲جان اشتاین بک
۱۹۶۴ژان پل سارتر
۱۹۷۱پابلو نرودا

۱۹۷۲هاینریش بل
۱۹۸۳ویلیام گلدینگ
۱۹۸۸نجیب محفوظ
۱۹۹۱نادین گوردیمر
۲۰۱۳آلیس مونرو

۲۰۱۷کازوئو ایشی گورو
 ۲۰۱۹پیتر هانتکه

 

           نکات جالب در بین برندگان جایزه نوبل ادبیات

ــال  ــدون جنج ــم ب ــه ه ــود، همیش ــی خ ــت ادب ــم ماهی ــم علیرغ ــن مراس ــا ای ام
ــا هــم  ــزه را ب ــی ایــن جای ــکات جالــب و جنجال ــرای مثــال برخــی از ن نبــوده اســت. ب

بررســی می کنیــم:

نوبل ادبیات ۲۰۱۸
ــن  ــدارد ای ــد ن ــه قص ــرد ک ــام ک ــار اع ــن ب ــرای اولی ــی ب ــال آکادم ــن س در ای
جایــزه را بــه فــردی اعطــا کنــد. دلیــل ایــن اتفــاق حضــور فــردی در آکادمــی بــود 
ــارک  ــت اوگا توچ ــود. در نهای ــده ب ــم ش ــه ۱۸ زن مته ــرض ب ــاور و تع ــه تج ــه ب ک
ــال ۲۰۱۹  ــزه را در س ــن جای ــل ۲۰۱۸، ای ــزه نوب ــده جای ــوان برن ــه عن ــت ب توانس

ــد. ــت کن دریاف

ژان پل سارتر
نویســنده و فیلســوف مشــهور فرانســوی در ســال ۱۹۶۴ بــه عنــوان برنــده جایــزه 
نوبــل ادبیــات برگزیــده شــد. امــا بعــدا بــه آکادمــی نوبــل اعــام کــرد کــه حاضــر 
بــه پذیرفتــن جایــزه نیســت. او حتــی دوســت نداشــت اســمش در لیســت برنــدگان 

ــود. ــر ش ذک

تغییر میزان جایزه نقدی
جایــزه نقــدی اولیــن نوبــل ادبیــات چیــزی حــدود ۱۵۰ هــزار کــرون بــود. ایــن 
ــون  ــش از ۸ میلی ــزی بی ــه چی ــال ۲۰۱۸ ب ــزه در س ــن جای ــه ای ــت ک ــی اس در حال

ــید. ــرون رس ک

بوریس باسترناک
او کــه در ســال ۱۹۵۸ موفــق بــه کســب جایــزه شــده بــود، بــه خاطــر فشــارهای 



جایزه نوبل ادبیات

SOHEILAMANI.COM

دولــت وقــت شــوروی مجبــور شــد از پذیرفتــن آن ســر بــاز بزنــد.

           سال های بی نوبل

ــم  ــه خواســت خــود تصمی ــی ب ــه آکادم ــود ک ــار ب ــن ب اگرچــه ســال ۲۰۱۸ اولی
ــود  ــار نب ــن ب ــی اولی ــه طــور کل ــا ب ــد، ام ــه کســی اعطــا نکن ــزه را ب ــن جای ــت ای گرف
ــال های  ۱۹۱۴، ۱۹۱۸،  ــع در س ــده ای نداشــت. در واق ــچ برن ــات هی ــل ادبی ــه نوب ک
۱۹۳۵ و ۱۹۴۰ تــا ۱۹۴۳ ایــن جایــزه بــه هیــچ کــس اختصــاص نیافــت. دلیلــش هــم 
ایــن بــود کــه آکادمــی تشــخیص داد فــرد یــا اثــری وجــود نــدارد کــه بــا معیارهــای 
ــی در طــول  ــه طــور کل ــی داشــته باشــد. ب ــل همخوان گفتــه شــده توســط آلفــرد نوب

ــدگان اهــدا شــد. ــه برن ــل کمتــر ب ــزه نوب ــی جای هــر دو جنــگ جهان

           جوانترین و پیرترین برنده

ــالگی  ــال ۱۹۰۷ و در ۴۲ س ــه در س ــی ک ــنده بریتانیای ــگ نویس ــارد کیپلین رودی
ــده ایــن جایــزه اســت. دوریــن  ــزه نوبــل شــد، جوانتریــن برن ــه کســب جای موفــق ب
لســینگ هــم کــه در ســال ۲۰۰۷ موفــق بــه کســب ایــن جایــزه در ۸۸ ســالگی شــد 

ــات اســت. ــل ادبی ــزه نوب ــده جای ــن برن پیرتری

           دریافت جایزه نوبل بعد از مرگ

ــه  ــاب او ب ــس از انتخ ــه پ ــود ک ــوئدی ب ــاعر س ــدت ش ــل کارلفل ــک آکس اری
ــد کــه او  ــه برخــی شــایعات وجــود دارن ــزه درگذشــت. البت ــن جای ــده ای ــوان برن عن
یکبــار در ســال ۱۹۱۹ هــم بــه عنــوان برنــده انتخــاب شــده بــود. امــا در آن ســال از 

ــود. ــاز زده ب ــر ب ــزه س ــن جای ــن ای پذیرفت

           انتخاب های اشتباه

همانطــور کــه گفتیــم جایــزه نوبــل همیشــه هــم بــدون حاشــیه و جنجــال نبــوده 
اســت. در ســال ۱۹۶۲ و پــس از انتخــاب جــان اشــتاین بک بــه عنــوان برنــده نوبــل 
ادبیــات، ســیلی از انتقــاد روانــه آکادمــی نوبــل شــد. بســیاری از مطبوعــات اعتقــاد 
ــود  ــاری نب ــا ب ــن تنه ــه ای ــوده اســت. البت ــتاین بک نب ــق اش ــزه ح ــن جای ــتند ای داش
ــر  ــم والدیمی ــال ۱۹۷۴ ه ــد. در س ــراض ش ــزه اعت ــن جای ــده ای ــه برن ــه نســبت ب ک
ناباکــوف، گراهــام گریــن و ســال بلــو بــه انتخــاب داوران اعتــراض کردنــد. هــر ســه 
ــوف  ــر خــاف ناباک ــه ب ــزه می دانســتند. البت ــت جای ــا خــود را مســتحق دریاف آن ه
و گریــن، ســال بلــو توانســت در ســال ۱۹۷۶ جایــزه نوبــل ادبیــات را کســب کنــد. 
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ــن رویاهــای هــر  ــدون شــک یکــی از بزرگتری ــل ب ــزه نوب ــه دســت آوردن جای ب
نویســنده ای اســت. امــا رقابــت بــرای کســب آن دقیقــا بــه انــدازه ارزش بــودن خــود 
ــا  ــی ی ــی موراکام ــم نویســندگانی همچــون هاروک ــن ه ــرای همی ــزه باالســت. ب جای
میــان کونــدرا علیرغــم کارنامــه پربــار خــود هنــوز موفــق بــه کســب ایــن جایــزه 

ــم  ــی ه ــندگان ایران ــی از نویس ــه روزی یک ــد آنک ــه امی ــده اند. ب نش
بتوانــد برنــده جایــزه نوبــل ادبیــات شــود. 


