


(Photograph 51) نوسمخلا و دحاولا ةروصلا َيه هذه
 يذلا ةاروتكدلا بلاط و نلكنارف دنيلازور ةطساوب تطقتُلأ روص ةلسلس نم ةريخألا ةروصلاَ يه و
 Biophysics) ةّيويحلا ءايزيفلا ةدحو ىنبم نم يلفسلا قباطلا يف جنلسوق يار ،اهنيح هيلع تفرشأ

Unit) زجنك ةعماجِل ةعباتلا (Kings College London) ١٩٥٢ ماعِل ويام رهش يف.
 ةّينيس ةعشأل ةروص لمجأ اهّنإ “ هلوقب لانرب دنومزيد نوج ريهشلا يئايزيفلا ةروصلا كلت ىلع قَّلع
”قالطإلا ىلع ام ةّدامل تطُقتُلأ
.ّيح َوه ام لُكل ةّيساسألا ءانبلا تادحو ، ةرم لوأِل و ةروصلا كلت حّضوت

 ليج نم ةّينيجلا تامولعملل ةلقان ءانب ةدحو رغصأ ىلع نوقلطُي ،ةروصلا كلت طاقتلإ لبق - ءاملعلا ناك
 كلت لقنب نيجلا مايق ةّيفيكل ةركف ىندأ مهيدل سيل رمألا ةقيقح يف مهو .(gene) نيج حلطصمب رخآِل
.هلكش ةّيهام و تامولعملا
 عراست و دادتمإ ّمث نمو تانيجلا ملع رّوطت ةّصق يف ٥١ ةروصلا ةّيمهأ ىدم رّوصتن نأ اننكمي اذل
 فصنلا براقي امل (paleontology)ةميدقلا ءايحألا ملع و ءايحألا ملع و بطلا لمشيل رّوطتلا اذه
.نرق

 ضمحلا ةينب فاشتكإ ةلحر يف اذل .ةفيظولا مكحت ةيُنبلا و ،ةيُنبلا عبتت ةفيظولا ،ءايحألا ملع يف 
 هتريفش كف بعصلا نم ناك ً،ادج ريغصلا ءيزُجلا - )DNA( نيجسكألا صوقنملا يزوبيرلا يوونلا
 ةينقت مادختسا ىلع جنيلسوغ ةدعاسمب دنيلازور تدمع اِذل .روصلا طاقتلإل ةداتُعملا قرطلا ةطساوب
 ةماعُد ىلع )DNA( نم طيرش تيبثت مت ثيح .(X-ray Diffraction) ةّينسلا ةعشألا دويحـِب فرعُت
 و ةّقدلا يف ةياغ ةّيلمع يه و .ةّينيس ةعشأ اهيلع طَقسُِيل )يفارغوتوف( مليف مامأ اريماك يف ةموتخم
 لصاوتم لكشبو اهلالخ تماق ةّنيعلل ضرع ةعاس ةئام ةبارق دنيلازور تضق  .ربص و ةراهم مزلتست
 طاقتلاب ءاملعلا موقي مويلا -ً اّيودي   تاباسحلا عيمجب مايقلا عم ةبوطرلاب مّكحتلل نيجورديهلا زاغ خضب
  .داعبألا يثالث جذومن ءانبً اّيمقر متيل ةفلتخم اياوز نم روصلا فالأ
 ةعانصب اماق لب ةصاخلا امهبراجتب نستاو سميج و كرك سيشنارف نم يأ مقي مل ،ىرُخأ ةهج نم
.يملعلا طسولا نم نورخآ صاخشأ اهعمجب ماق تامولعم ىلع ةدمتعم جذامن

 وأ رثعبتتل  اياظشلاك اهقيرط يف ةعقاولا تائيزجلا رشنت ةّينيسلا ةعشألا تناك ،كلتك اريماك لالخ نم
 )يفارغوتوفلا( مليفلا ىلع طامنأ اهفلخ ةكرات ،ةّيرهجم سيبابد و ةرك ةبعُلـك ةفلتخم تاهاجّتا يف رشتنت
 ٥١ ةروصلا زنكليو سيروم رهظأ امنيح .مليفلا ضيمحت متي نأ دعب الإ رّوصملل اهسفن فشكت ال
 نورشعو ةثالثلا تاذ ةّيكيرمألا ةيرظنلا تحبصأ ،نوستاو اهيلع عّلطيل )ب( لكشلا وذ ّعبشملا )DNA(ـِل
.ةّدتمم ةينوزلح ةلسلس هنأب و ،يبلول )DNA( نأب لوقت يتلا و ،ةدكؤمً اماع
  
 ةجرد ٩٠ ةيوازب رثعبتت نأ دبال ،ام يبلول لكش ربع ةّراملا ةّينيسلا ةعشألا نأ ىلع ءايزيفلا نيناوق دكؤت



 ةجرد ٩٠ ةيوازب رثعبتت نأ دبال ،ام يبلول لكش ربع ةّراملا ةّينيسلا ةعشألا نأ ىلع ءايزيفلا نيناوق دكؤت
 ،ةروصلا ىلع نوستاو رصب عقو يتلا ةظحللا يف .ةروصلا يف رهاظ وه امك X لكش ةعناص هيلع نم
/ةتفيحص ةيشاح يف اهنع بتكي قفطف .اهنع ليق املاط يتلا ةراشإلا كلت ، X لكشلا ىلع فّرعت
 .(Cambridge)جدربماكل ةتدوع ةلحر يفً اليم نيسمخل هتقفار يتلا هتديرج

 ضعب ةروصلا صقني ناك ثيح ،ماع ةّدمل و جاردألا ةسيبح ٥١ ةروصلا دنيلازور تقبأ ،ءانثألا كلت يف
 يف ً.اّعبشت لقألا )أ( لكشلا وذ )DNA( ريوصت لواحت نأ تررق ىتح ،اهل ةّيجُحأ ّلثمتل ليصافتلا
)١( . فاشكنإلا نعّ يصع لظ ام فشك نالواحي نوستاو و كرك نمّ الُك ناك يذلا تقولا

(DNA) فاشتكإ ةصق يف ةلوهجملا ةّديسلا
 Brenda) سكودام ادنيرب اهتبتك  (Rosalind Franklin) نلكنارف دنيلازور نع ةّيتاذ ةريس

Maddox)

 روذج و عومسم ريغ ىدص ةلمجلا هذهل . ”عزفُم لكشب ةّيكذ “ ـِب اهتّمع اهتفصو ، ةسداسلا رمع يف
.١٩٢٦ ماع - اهنيح ةايحلاب ةلصتُم

 نم ةمداق ارتلكنإل ترجاه ةّيدوهي ةلئاعل ١٩٢٠ ماعل ويلوي  ٢٥ يف نيلكنارف يسلإ دنيلازور تدلُو
 ناك يذلا تقولا يفً ابسانم هتدجو ُثيح اهل ةلئاع نيلكنارف مسإ تذخّتا و ،١٧٦٣ ماع يف ايزيليس
 ثيح ،رخف ردصم نكي مل دوهيلاب طابترإل ريشي مسإ يأ و ، ةّيبنجألا ءامسألا نم نوقياضتي زيلجنإلا
.رفن فلأ ةينامثلا ارتلجنإ يف نونطقي نيذلا دوهيلا ددع ّدعتي مل
 دنالور و ديفيد ،نيلوك ةثالثلا اهتوخإ اهربكي ، ةلئاعلل عبارلا لفطلا يهو
 رمع يف لحاسلا ىلع ةّلطُم ةّيلخاد ةسردمل اهلاسرإ يف اببس تناك ةكعوتم ةحص نم دنيلازور تناع
 ،اهل تُخأ ةدالِو ةلئاعلا شعِل اهترداغم فداص .اهتّحص نم نّسحي كانُه ليلعلا ءاوهلا ّلع  ،ةعساتلا
 ةعتملا رادقم نع دنيلازور تّربع ،اهليحر ديعُب رعاشملل ةريثم لئاسر يف .ةلئاعلل سماخلا لفطلا ،رفينيج
 تّلبقت اّهنكل .لزنملل قاتشت اهنأب و ربكتَ يه و اهتخأ دهاشتل َتيقب اهّنأ ول اهب ىضحتس تناك يتلا
.اهرعاشم يفُختل اهءاكذ مدختست نأ ةبرجتلا كلت اهتعفد .اهداعبتسا

 ةسداسلا رمعب و ،بهذت نأ ديرت نيأ ىلإً امامت فرعت دنيلازور تناك ،اهتايح ةليط“ اهتدلاو اهنع تلاق
 ”اهعوضوم مولعلا نوكت نأ تررق رشع
 و ١٩٣٨ ماع  (Newnham College)جربميك يف تايتفلاب ةّصاخلا ماهنوين ةيلكل دنيلازور تمضنا
 ةزئاجلا كلت تلبُقف ،ةيئاهنلا تاناحتمإلا يف اهقوفت ريظن ةزئاج ىلع تزاح ،هيف تعرب و ءايميكلا تسرد
.فيظوتلا ضرغل سويرولاكب ةداهشك

 اهلئاسر يف درست تناك ،ةّيعماجلا اهتسارد تاونس يف اهيدلاول ةباتكلا يف اهتداع دنيلازور تلصاو 
 لثم ةضايرلا سرامت تناك اهنأ ثيح ،اهجراخ و ةعماجلا لخاد اهتطشنأ و،اهيمّلعم ،اهسورد نع امهل



 اهلئاسر يف درست تناك ،ةّيعماجلا اهتسارد تاونس يف اهيدلاول ةباتكلا يف اهتداع دنيلازور تلصاو 
 لثم ةضايرلا سرامت تناك اهنأ ثيح ،اهجراخ و ةعماجلا لخاد اهتطشنأ و،اهيمّلعم ،اهسورد نع امهل
)hockey( و )squash(، ليبس ىلع اهتجارد بكرت يه و لايمأ عطقت و غارفلا تاقوأ يف سنتلا و 
.ءاخرتسإلا

.نيبرقملا ءاقدصألا نم ليلقلا اهل ناك ،لمعملا يف لاوِط ٍتاعاس يضقت تناك اهنأل و
 نويسديمخرألا ـِل تمضناف ،ةعماجلا ةئيب اهل اهتمّدق يتلا ةّيملعلا ةراثإلاب دنيلازور تبّحر

(Archimedeans) ،ةراثإ تارضاحملا رثكأ دحأ ترضح و .تاّيضايرلا ملعب ةّصاخ ةّيعمج يه و 
 تعمتساو .قيراطبلا و ناتيحلاب ةقلعتم ىرُخأ و (fluorescence) ةيرولفلاب ةقلعتم ةيرظن يف
 عطتست مل ناذللا نيدلاه نوج و ،نوسموط نوج فيزوج لثم جدربماك يف كاذنآ ةدئاس ةّيملع ءامسأل
 ءاملعلا ةّيعمج ءاقل روضحل كلذ اهعفد امم ،تايضايرلا ملع يف امهاطخ عبتت نأ
 اهل حاتأ .غارب روسيفربلا اهسأرتي ناك يتلا (Association of Scientific Workers)نيلماعلا
 x-ray) ةّينيسلا ةعشألاب تارولبلا ملع ,هيبأ ةدعاسمب- بأ ىلع فّرعتلا ءاقللا اذه

crystallograpgy). ةزئاجب نيرشعلا و ةسماخلا رمع يف غارب سنرول مايلو  زاف ١٩١٥ ماع يفف 
.تارولبلا ةبيكرت نع فشكلل ةّينيسلا ةعشألا مادختسإ امهضرعل هدلاو عم ةكراشملاب لبون
 
 بيكرت تاذ اهتعيبطب ةرولبلا َّنأ ةقيقح ىلع ،نبإلا غاربِبً انُّميت - (Bragg’s Law) غارب نوناقَ يُنب
 رشتنت و رسكنت ، ةرولبلا ىلع (X-ray) ةّينيس ةعشأ نم ضيف طقسي امدنعف .مظتنُم يلخاد يئيزُج
 حول حطس ىلعً اطاقِن ةرسكُنملا ةّعشألا كلت كرتت .ةّنيعم تاهاجّتإب اهجورخ دنع مظتنم لكش يف
 يف تائيزجلا عقوم و ةفاسمـِل ةبسنلاب حطسلا ىلع طاقنلا كلت عقوم نيب طبري غارب نوناق .)يفارغوتوف(
.ةّرذلا ةبيكرتل يأ ةرولبلا
 ينهملا اهلمع ءاسرإ يف ريبك لكشب مهاس شّطعتلا اذه ،كلِتك ةّينقت و تامولعمِل ةشّطعتُم دنيلازور تناك
 ىلوألا ةحفصلا العأ يف تبتك دقف  ةيادبلاَ يه ثيح نم أدبت  اهنأ اهنيح يعت تناك اّهنكل .ًالبقتسُم
 تّمضنا دق نوكت (crystallography) تارولبلا ملع يف اهراحبإب و ”؟ةرولبلا وه ام“ اهرتفد نم
 .رغصلا ةيهانتملا ماسجألا كلت ةساردب متهملا يرشبلا سنجلا نم ةريغصلا ةئفلل

ّ ذفلا ةطساوب تاونس ةدع دادتمإ ىلع و ١٩٣٠ يف جدربميك يف عسوأ لكشب غارب ةيرظن ريوطت مت
 Space) ةيغارفلا ةرمزلاب فرعُي امل دئاسلا فينصتلا فيرعت داعأ يذلا لانريب دنومزيد نوج

groups) داعبألا يثالث ءاضف يف ةرولبلا رظانت فصت يتلا -رشع عساتلا نرقلا يف اهيلع فراعتملا 
 و ةيغارفلا رمزلا يف ةمدختسملا ةقيرطلا ىلع اهتاقيلعت دنيلازور تنّود .ةلاح نيثالث و نيتئام يطعيل
 و مهف اهرودقمب ناك دقف .ةّيزكرم ليملا ةّيداُحأ ةّيرولبلا ةكبشلا نأ ةحّضوم ةّينايب تاموسرب اهتقفرأ
 راسكنإل ةيواز لضفأل لوصولا قُرط تمّلعت اهنأ امك ،دجتسم بلاط ىلع بعصي ناك ام باعيتسا
.ةفلتخم اياوز نم روصلا طاقتلإل ةرولبلا ريودت ةّيفيك و ،ةّينيسلا ةعشألا

 ّدنُفتل ألملا مامأ رارصإ و تابثب ثّدحتت فيك امامت فرعت دنيلازور تناك ،نيرشعلا و ةسداسلا رمع يف
 ءاطخأ اهيف تّدنف لمع ةقرو تضرع (Royal Institution) عامتجإ يَفف .ىرُخأ تبُثِتل وأ ةيرظن
 ةلصخلا كلت . ةقث لكب ،ءاملعلا دحأل (x-ray powder diagrams) ىّمسُي امب ةقِّلعتم ةّيباسح
 عنصت اهفرعي ال نمل اهّنأب يلسلراك يراه (Birkbeck) ةعماج يف تارولبلا مسق سيئر اهفصو يتلا
 يف اهب ملحت تناك املاط يتلا ةفيظولا اهيلع تضرُع ،ةثداحلا كلت نم ةليلق عيباسأ لالخ .ءادعأ اهل
 ةموكحلل عباتلا (The Laboratoire Central Des Service Chimiques)لمعم يف سيراب



 يف اهب ملحت تناك املاط يتلا ةفيظولا اهيلع تضرُع ،ةثداحلا كلت نم ةليلق عيباسأ لالخ .ءادعأ اهل
 ةموكحلل عباتلا (The Laboratoire Central Des Service Chimiques)لمعم يف سيراب
  . ةّيئايزيف ةّيئايمك ةثحابَك
 اهتلئاعل ةعوبسألا لئاسرلا ةباتك يف اهتياوه ةلوازمل دنيلازور تداع ، ١٩٤٧ ماع سيرابل اهلوصو روف
 ّذبحي مل .ةّيداصتقإلا اهعاضوأ و ،سيراب يف اهاّقلتت يتلا ةنسحلا ةلماعملا نع ليصفتلاب اهيف درست
 يتلا ةشيعملا رايعم نم للقت نأ اهمزليس كلذ نأ امهنم ّانظ ،سيراب يف لمعلل اهلاقتنإ كاذنآ اهيدلاو
 عقوم يف و ةريبك ةفرغ يف سيراب يف لُوألا تاونس ثالثلا تضق دنيلازور نأ ثيح ً.اقباس اهتداتعإ
 دعب ىلع و (Rue Garanciere) عراش يف عقت ةعساو ةقش نم (Left Bank) بلق يف - يلاثم
 بتكب ةئيلم ةبتكمل مونلا فرغ دحأ تلّوح ةلمرأ نم اهترجأتسا(Saint Sulpice) ةسينك نم تاوطخ
 عنميو ،ًءاسم فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا دعب جاعزإ الف ،ةمراص نيناوقلا تناك .لحارلا روسفيربلا اهجوز
 ةدّوزملا ةديحولا كلت - ةايملا ةرود مادختسإو ،ءاشعلا ريضحت نم ةلماعلا ءاهتنإ لبق خبطملا مادختسا
 قيرط نع لمعملل لوصولا اهناكمإب ناك ،كانه نم نكل .اّيعوبسأ ةدحاو ةّرم نوكي ،مامحتسإ ضوحب
 يف ً.ابيرقت ةدحاو ةعاس ةّدمل رهنلا ةاذاحمب و مادقألا ىلعً ايشم وأ ةعاس عبر لالخ يف و ةلفاحلا
 (x-ray diffraction) ةّينسلا ةّعشألا دويح يف اهبيردت دنيلازور تّقلت ً،افنآ روكذملا لمعملا
 ضتُكملا لمعملا ءاوجأل اهفصو و ،سيراب يف ةجهبملا ةايحلا ريثأت مغر ،كاذنآ امامت يعت تناك
 ،تقؤم سيراب يف اهءاقب نأ و يمتح رمأ ايناطيربل اهتدوع نأ ،ةّيسنرفلا ةغللا اهتداجيإ و ، ةّيسامحلاب
 لاؤس اهيف ددرتي نطولا ضرأ نم اهيلإ ةمداقلا لئاسرلا تناك طقف .كانه اهل ةبسانم ةفيظو رفاوت مدعل
؟نيدوعتس ىتم ،دحاو

 ةعماج اهل هتمّدق لمع ضرع تضفر و،ثاحبأ ةعست ،تاونس ةعبرأل سيراب يف اهدجاوت لالخ ترشن
(Birkbeck) ، يف لاجرلا ةهجاوم اهنكمي ال هنأب اهيدلاول ةلاسر يف بابسألا تعجرأ ثيح (Royal 

Instituiton)- ّيرصنعلا يروكذلا عمتجملاب فورعملا

 زجنيك ةعماج يف كاذنآ لمعي ناك يذلا نوسلوك زلراشت روسفيربلا دنيلزور تلسار ،١٩٥٠ ماع يف
(King’s College London) لاجم يف ةرفاوتملا ةلامزلا ضورع دحأل ميدقتلا  ةفيك نع هلأست 

 بغري يذلا مسقلا ديدحتب أدبي اهنيح عّبتملا ءارجإلا ناك .ةّيناطيربلا تاعماجلا يف ةيئايميكلا ثاحبألا
 .ةلامزلا ىلع ميدقتِلل ةّيئدبم ةقفاوم ىلع لوصحلل مسقلا كلذ سيئر ةلسارم و ،هيدل لمعلا يف ثحابلا
 دويح - اهقيبطت دنيلازور ديجُت يتلا ةقيرطلل يئايحألا بناجلا ةساردل ثحاب ةلامز اهيلع زلراشت ضرع
(x-ray diffraction) ةّينسلا ةعشألا
 ىلع دنيلازور تقفاو اذكه و .مُّلعتلل ةبغرب ةعوفدم تناك اّهنكل ،ءايحألا ملع نع ريثكلا دنيلازور فرعت مل
(DNA) فاشتكإل اهلصوأ يذلا قيرطلا يف راحبإلا
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