به بهانه اعالم برندگان «ایگنوبل» امسال،
همهچیز درباره این جایزه عجیب

علیرضا کاردار

برندگان
چند روز قبل مراسم اهدای جوایز علمی ایگ نوبل  ۲۰۱۸در دانشگاه هاروارد برگزار شد و
ِ
جدید این جایزه ،مشخص و اعالم شدند .جایزه ایگنوبل ( )Ig Nobel Prizeشبیه سازی تا حدی
هجوآمیزی از جایزه نوبل است که هر سال در اوایل اکتبر (تقریب ًا در زمان اعالم نتایج جایزه نوبل) به ۱۰
موفقیت برتر که «ابتدا باعث خنده و سپس به فکر فرورفتن مردم شود» اعطا می شود .این جایزه توسط
علمی سالنامه تحقیقات نامحتمل ( )Annals of Improbable Researchسازمان دهی می
مجله طنز
ِ
شود .مراسم این جایزه در دانشگاه هاروارد برگزار می شود و اجرای آن به عهده گروهی از برجستگان
جایزه نوبل است .در بیشتر موارد ،سعی می شود توجه مخاطبان به پدیدههایی جلب شود که به جنبه
ای فکاهی یا غیرمنتظره از مسائل پرداخته اند .پرونده امروز زندگیسالم ،توضیحات بیشتری درباره
این جایزه علمیکمدی در اختیارتان میگذارد.
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مرورچند نمونه جالب از برندگان ایگنوبل
در سالهای گذشته
از بین برندگان جایزه ایگنوبل در طول سال ها ،چند تایی بیشترین
بازخورد و بحث را در جهان داشته اند .با هم برخی را مرور می کنیم:
پوشیدن جوراب روی کفش یا چکمه ،راه حلی است که در دهه های گذشته
هماستفادهمیشد؛اماسال 2010سهدانشمندازدانشگاهاوتاگو در نیوزلند
برایبررسیعلمیاینراهکاربهظاهرمسخره،آزمایشیترتیبدادند.آنهابا
آمارگیریمتوجهشدندکهوقتیافرادجوراببهپاداشتهباشند،احتمالاینکه
روی یخ لیز بخورند ،کمتر از وقتی است که جوراب به پا نداشته باشند .شگفت
انگیزتر(یاشایداحمقانهتر)اینکهاینامروقتیمحققمیشودکهافرادجوراب
خودرارویکفشیاچکمهخودبهپاکنند!

از مراسم و جایزه ایگنوبل بیشتر بدانیم

ایگنوبل های مفید

ِ
کردن سخنرانیو پرتاب موشککاغذی
هو
نام ایگنوبل متناسب با روحیه طنز حاکم بر این
جایزه انتخاب شده و نوعی بازی با واژه Ignoble
(در انگلیسی به معنی پست و غیراصل) است.
ضمن این که با جدا کردن پیشوند  Igاز  nobelو
تغییر بخش دوم به صورت  ،Nobelاشاره به جایزه
نوبل هم شده است .اولین جایزه ایگنوبل در سال
 ۱۹۹۱میالدی به اکتشافاتی داده شد که نمی
شود یا نمی توان دوبــاره انجام شان داد .هرسال
 ۱۰جایزه در چندین رشته اعطا می شــود .این
رشته ها عالوه بر رشته های موجود در جایزه نوبل
مانند شیمی ،فیزیک ،فیزیولوژی و پزشکی ،ادبیات

و صلح ،شامل مــوارد دیگری ازجمله «بهداشت
عمومی»« ،مهندسی»« ،زیست شناسی» و «پژوهش
های میان رشته ای» هم می شود .در سال ۲۰۱۰
میالدی «آندره گیم» اولین کسی بود که همزمان هر
ازآن خود کرد .گفتنی
دو جایزه نوبل و ایگنوبل را ِ
است هرکدام از برندگان جایزه ایگنوبل مبلغ 10
تریلیون دال ِر زیمبابوه دریافت می کنند که عم ً
ال
هیچ ارزشی نخواهد داشت! یکی از شوخی های
رایج در این مراسم مربوط به دختر کوچکی ،با نام
مستعار «میس سوئیتی پو» است که در صورتی
که سخنرانی کسی طوالنی شود ،با صدای زیری

مورد عجیب بوی پا و پنیر

مدام فریاد می زند «لطف ًا ،بس کن! حوصله ام سر
رفت ».جمله پایانی سنتی مراسم این است« :اگر
امسال جایزه نبردید و به ویژه اگر بردید ،سال بعد
موفق تر باشید!» همچنین اگر سخنرانی برنده
بیشتر از یک دقیقه طــول بکشد ،حــاضــران می
توانند او را هو کنند! از دیگر شوخی های مرسوم
حین برگزاری مراسم ،پرتاب کردن موشک های
کاغذی است .در سال های قبل رسم بر این بود که
پروفسور «روی گلوبر» (برنده جایزه فیزیک نوبل
سال  ۲۰۰۵میالدی) عهده دار جاروکشی پس از
پرتاب موشک ها باشد!

نگاهی به برندگان ایگنوبل ۲۰۱۸

از عروسک جادوییتا آدمخواری

دانشمندانچهارکشورمجارستان،اسپانیا،سوئدوسوئیسبراییکتحقیق
جایزه ایگنوبل فیزیک را بردند .این که چرا سنگ قبر سیاه ،موجب جذب
سنجاقک می شود .آن ها متوجه شدند که پنج گونه سنجاقک در مجارستان به
سمتسنگقبرسیاهجذبمیشوند.رفتارآنهاهمشبیهبهایناستکهآبپیدا
کردهباشند.طبقتحقیقآنها،سنگقبرسیاه،نورپوالریزهشدهمنعکسمی
کند.درستمثلسطحآب.درنتیجهسنجاقکهافریبمیخورند.مشکلاین
جاستکهسنجاقکهادرآبمیتوانندتولیدمثلکنندولیرویسنگقبرنه!

در سال « ،۱۹۹۵رابرت می» که مشاور ارشد علمی دولت
بریتانیا بود ،درخواست کرد سازمان دهندگان این جایزه
از اعطای آن به دانشمندان انگلیسی خــودداری کنند.
وی خطر به سمت مسخرگی کشیده شدن پژوهش های
راستین علمی و کم اهمیت شدن این کوشش های علمی
در انظار عمومی را دلیل این درخواستش اعالم کرده بود.
اما یک نشریه علمی در مقاله ای استدالل های او را رد
کرد.جالباستبدانیمبعضیازتحقیقاتیکهبرندهجایزه
ایگنوبل شده اند ،بعدا زمینه ساز تحقیقات علمی جدی
شده و بسیار مفید واقع شده است .در سپتامبر ۲۰۰۹
میالدی ،مقاله ای به عنوان «جنبه شریف ایگنوبل»

در نشریه  The Nationalمنتشر شد که در آن آمده بود
گرچه ایگنوبل پژوهش های سطحی را به باد سخره می
گیرد ،اما تاریخ نشان داده که گاهی همین پژوهش های
جزئی به کشفیات بزرگی انجامیده است .برای مثال،
در سال  ۲۰۰۶پژوهشی نشان داده که پشه آنوفل به
اندازه یکسانی به بوی پنیر لومبرگر کشش دارد که بوی
پای انسان ،که همان سال برنده جایزه ایگنوبل در رشته
زیست شناسی شد.درصورتی که درنتیجه مستقیمهمین
پژوهش بود که بعدها با استفاده از همین نوع پنیر ،برای
مقابله با همه گیری بیماری ماالریا ،تله هایی در مناطق
راهبردی آفریقا کار گذاشته شد.
حساس و
ِ

این تحقیق مربوط به ایگنوبل پزشکی است که توسط پنج دانشمند آلمانی
انجام و نتایج این پژوهش در مجله های علمی چاپ شد .در این تحقیق بررسی
شداگردستچپفردیاحساسخارشکند،باایستادنجلویآینهوخاراندن
دستراست،احساسخارشبرطرفمیشود.اینروشحتیبرایکسانیکه
بیماریپوستیهمدارندجوابمیدهد.
«رابرت متیو» از دانشگاه اسون نشان داد که نان معموال با سمت کره اش روی
زمینمیافتد!اینپژوهشتأثیرگذاریکایگنوبلبرایاودرپیداشت.
«دونالد آنگر» عالوه بر به دست آوردن ایگنوبل توانست به مادرش ثابت کند
که شکستن قولنج ،هیچ تأثیری روی انگشتان دستش نداشته چون او قولنج
انگشتان دستش را شکسته اما به آرتروز مبتال نشده است .آنگر در جدیدترین
تحقیقاتش قصد دارد بفهمد آیا الزم بوده در بچگی اش این همه کلم بروکلی
بخوردیانه!

امسال نیز در تاریخ 13سپتامبر ،برگزارکنندگان ایگنوبل منتخبان خود را معرفی کردند .هیچ
بعید نیست از بین تحقیقات برنده امسال نیز یافته های جدی و مفیدی در آینده به دست آید! با
برندگان امسال در رشتههای مختلف.
هم مروری داریم بر
ِ

سال  ،2008سال انگلیسی ها بود چون آن ها توانستند دو ایگنوبل را به
دست آورند« .چارلز اسپنس آکسفورد» توانست ثابت کند چیپس های مانده
همخوشمزههستند.اودرمقالهایتحقیقیتوانستمعلومکندکهچیپسهای
ماندهاگرباصدایقرچقروچزیادخوردهشوند،خوشمزهترمیشوند!

ادبی| تیمی از محققان دانشگاه کوئینزلند استرالیا چیزی را دریافتند
که بسیاری از ما هم دچارش هستیم :اغلب مردم به دفترچه راهنمای
موجود در محصوالت الکترونیکی توجه نکرده و آن را نمی خوانند!

انسانشناسی|دانشمندیبهنام«گابریالآلینا»وقتخودرارویبررسی
رفتار و حرکات شامپانزه های باغ وحش صرف کرده و در نهایت متوجه
شده این حیوانات ادای انسان هایی را درمی آوردند که ادای حیوان را
درآوردند.اینشامپانزههادوستدارندحرکاتانسانهاراتقلیدکنند!

پزشکی| نتیجه پژوهش برتر این رشته به این جا ختم می شود که اگر
سنگ کلیه دارید ،سوار ترن هوایی شوید! ترن هوایی در دفع سنگ
کلیه موثر است.

صلح| تحقیق گروهی از محققان ترافیک در اسپانیا به اندازه گیری
فرکانس ،انگیزش و تاثیرات فریاد زدن و ناسزا گفتن به هنگام رانندگی
مربوط است .این بررسی نشان داد از چهار راننده یک نفر پشت فرمان
فریاد می زند یا ناسزا می گوید!

پاک سازی با بزاق

رژیم غذایی از طریق آدمخواری

شربت و مگس میوه

نقش آرامشبخش عروسک وودوو

شیمی| جایزه ایگنوبل شیمی به پژوهشگرانی تعلق گرفت که پی
بردهاند بزاق مادهای فوقالعاده برای پاک کردن است .البته بسیاری
از انسانها به طور غریزی از بزاق برای تمیز کردن و از بین بردن کثیفی
استفاده میکنند .بسیاری از جانوران نیز از بزاق خود برای پاک کردن
و تمیز کردن خود استفاده میکنند .پژوهشگران حال در فکر ساختن
"بزاقی مصنوعی" به عنوان ماده پاککننده هستند.

تغذیه| محاسبه و مقایسه کالری گوشت انسان با دیگر گوشت های
موجوددرطبیعت،موضوعتحقیقجیمزکول،باستانشناسدانشگاه
برایتون بوده است .وی روی بررسی رژیم غذاییانسان های عصر پارینه
سنگی مطالعه زیادی کرده تا متوجه می شود میزان کالری ناشی از
مصرف گوشت انسان که در دوران ماقبل تاریخ رایج بود ،بسیار کمتر
از کالری دریافتی از مصرف گوشت حیوانات است!

زیست شناسی| تیمی از پژوهشگران دانشکده کشاورزی دانشگاه
«پیتر ویتزگال» روی ماده ای کار کردند که در بدن مگس میوه یافت
می شود و یک نانوگرم آن می تواند انواع شربت ها و نوشیدنی ها را
فاسد کند .فایده این تحقیق هم در این است که بدانیم افتادن یک
مگس میوه در لیوان نوشیدنی ،تنها چندش آور یا کثیف کننده نیست
بلکه فاسدکننده است.

روان شناسی| «لیندی اچ لیانگ» و تیم تحقیقاتی اش بررسی کردند
استفاده از عروسک های وودوو (جادویی) تاثیر مثبت در کاهش خشم
کارمندان در محیط های کار و به ویژه رو به رویی با مدیران دارد .مثال
اگر رئیس شان به آن ها زور گفت ،سوزن فرو کردن در بدن عروسک
وودوو می تواند آرامشان کند! نتایج تحقیقاتی این دانشمند به بهتر
شدن شرایط روحی کارمندان رسیده است.

زمانیسقوطسیب،نیوتنرابهبزرگترینکشفعلمیتاریخراهنماییکرد
اماپیتربراسازدانشگاهمکگیل،رویاثراتناشیازسقوطنارگیلتحقیقکرد
وبرایاینپژوهشتأثیرگذارششایستهدریافتیکایگنوبلشد.
چنددانشمندازدانشگاهبرندرسوئیسدرمقالهایباعنوان«آیابطریهای
خالی و پر نوشابه محکم ترند و آیا آستانه شکست آن ها برای شکستن جمجمه
انسانکافیاست؟»کهدرمجلهپزشکیقانونیبهچاپرسید،نشاندادندبطری
هایخالیبیشترآسیبمیزنند!
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افقی
  - 1از فنون ورزش کشتی  -رمان مشهوری نوشته سیمون دو بووار
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قرآن-سبكیدرشعرادبیاتایران–ازاجزایمهمموتورخودرو- 11از
الحانقدیمموسیقیایرانی-ازنامهایقیامتدرقرآن.
عمودی
- 1غزال-اثریبهقلمفئودورداستایوفسکی- 2زبانرسمیایرانیان
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مینیاتورایران-7هواکشباالیاجاقگاز-پایهگذارحسابآنالیز-در
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سطحچیزی-13ازانواعمسابقههایتیمیسرعتی-سوراخ
هایریزپوست- 14جوابسرباال-كالهدرویش-خطاب
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پژوهشیریاضیفیزیکیباعنوان«آیاگربههامیتوانندهمزمانمایعوجامد
باشند»وفرمولهکردنرفتارگربههاانجامشدتابفهمیمچراگربههاداخللیوان،
گردمیشوند!
شایدباوراینمسئلهسختباشداماجایزهاینحوزهبهگروهیازپژوهشگرانی
اهداشدکهبهبررسیاینمسئلهپرداختهبودندکهاگرفردییکلیوانقهوهدر
دستداشتهباشدوروبهعقبگامبردارد،چهاتفاقیدرفنجانقهوهویخواهد
افتاد!واقعابسیارمفیدوسرنوشتسازاست!

منابع ،Daily mail :یک پزشک ،ویکی پدیا ،دیجیاتو

نخواندن دفترچهراهنما

تشابه رفتاری میان انسان و شامپانزه

رابطه ترن هوایی و سنگ کلیه

رانندگان عصبانی

«کاترینداگالسوپیترراولینسون»ازدانشگاهنیوکسلدرکمالمسرتثابت
کردند که گاوهای اسم دار بیشتر از گاوهای بدون اسم ،شیر می دهند .آن ها
تحقیقشانراباعنوان«کاوشیدرمشاهداتمدیرانفروشدربارهارتباطانسان
ودامدرونمراکزدامپروریباافزایشتولید»درنشریهآنتروزوسمنتشرکردهاند
کهبرایآنهایکایگنوبلبههمراهداشت.

جدول متوسط [شماره ] 7214
طراح جدول :امید موسوی

افقی-1 :نمایشی با ساز و آواز  -واحد شمارش درخت -خرد و خمیر -هم صحبت  -2شب مانده -ذرت  -پایتخت
آسیایی  -قابله  -3رطوبت  -پارتیزان  -سیاره مشتری -سده  -4میوه خوب  -باشگاه ورزشی -بیماری ریوی – هنوز
بیگانه – کشتی جنگی  -بوی رطوبت  -5گله گوسفندان -از خونخواران – پهلوان  -ناموس – عالمت مفعولی
 -6رستاخیز -قلم موی درشت – راز – پسر نوح  -دشمنی  -7وحشی  -قصر -مادر – رنگ  -منزل  -8شهر مذهبی -
صدای گریه بچه – سست – لحظه – شاهد  -شكم بند طبی  -9کوچک  -درجه ای در ارتش -ربیع -ویتامین جدولی
 -10مهم ترین شعبه نژاد سفید – مضراب  -چاه ها -تضمین خسارت  -11نخوت  -كارد كوچك -اسمی پسرانه به
معنی بی مانند  -بزرگ و تناور
حل جدول شماره 423

عمودی-1 :مایه حیات – سقف  -کاریز  -2وصله
– نیستی – بی پرده  -3اهلی – جوانمرد – شك و
گمان  -4اسب آذری -گنجه -هوس زن باردار-5
زه کمان  -گنج  -6اعتبار -در علم رایانه به معنی
خطا در اجرای نرم افزار است – نوعی زغال سنگ
-7سازمانیبینالمللیبااهدافانساندوستانهکه
مقر اصلی آن در شهر ژنو سوئیس است -آسمان-8
زینتناخن–بنیان-جرقه-9دانهخوشبو-چاشنی
دوسویه-کوهیدرهمدان -10مخترعتلفن -زهر
 اكسید كلسیم -11وارونه – مساوی عامیانه – رودآرام  -12كتاب مقدس مسیحیان -تکیه بر پشتی
 حرف تنفر -13انتها  -جهت -ازدرندگان -14دیروز -بندر معروف چین  -15عددمنفی -لطیف
 ماهر -16كوه سیمرغ  -پرنده آش سردكن -17خجالتی-فرزنداسب-دفاعفوتبالی-18گودال-
دورویی–پیمانه-19دریا–قوتالیموت–ازحروف
یونانی-20مثلومانند–قومآتیال–نفسخسته
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