
عاملنا الالمتناظر  
إن الطبيعة تؤلف عاملا المتناظرا بالنسبة إلى اليمني واليسار، من ذراته إلى 

كائناته البشرية. وسنشرح في هذه املقالة كيف يؤدي الالتناظر الكامن 
في الجسيمات األولية إلى الالتناظر الظاهر في األشياء املحسوسة. 

<A.R.هيگستروم>ـ<K.D.ُكنديپودي> 
  

فـــي عـــام 1848، وبـــينما كـــان <لـــويـــس بـــاســـتور> يـــفحص أحـــد أمـــالح حـــمض الـــطرطـــير تـــحت 
املجهـر، الحـظ أن هـذا املـلح يؤلـف شـكلني مـن الـبلورات أحـدهـما صـورة لـآلخـر فـي مـرآة مسـتويـة، 
فــما كــان مــنه إال أن فــصل بــاملــلقط بــني الــنوعــني، وأذاب كــل نــوع ـ عــلى حــدة ـ فــي املــاء، ثــم ســلط 
ر مسـتوي  خـالل كـل محـلول حـزمـة ضـوء مسـتقطب. وبـاسـتغراب كـبير الحـظ أن أحـد املحـلولـني يـدوِّ
ر هـذا املسـتوي فـي االتـجاه  اسـتقطاب الـضوء بـاتـجاه حـركـة عـقارب الـساعـة وأن املحـلول اآلخـر يـدوِّ

املعاكس. 
  

إن هـذا االكـتشاف املـثير، الـذي تـم عـلى يـدي بـاسـتور وهـو ابـن 25 عـامـا، أدى بـه ألن يـبتكر نـظريـة 
فـي الـبنية الجـزيـئية لـلمادة. وفـي ذلـك الـعصر، كـانـت املـعلومـات عـن بـنية املـادة فـي السـلم املجهـري 
بـسيطة لـلغايـة. لـكن بـاسـتور افـترض أن الـشكلني املـميزيـن لـبلورات مـلح الـطرطـير، وقـدرتـهما عـلى 
تــدويــر االهــتزازة الــضوئــية بــاتــجاهــني مــتعاكســني، نــاتــجان كــالهــما مــن أن جــزيــئات املــلح نــفسها 
تتخــذ شــكلني فــراغــيني مــتناظــريــن يــمينا ـ يــسارا، فــقال: إن بــعض الجــزيــئات ذو شــكل «يــميني» 

وبعضها اآلخر ذو شكل «يساري». 
  

ولــدى دراســة الــالتــناظــر الــقائــم فــي تــلك الــبلورات تــوصــل بــاســتور إلــى اكــتشاف عــظيم آخــر عــام 
1857: إذ الحــظ أن نــوعــا مــن الــفطريــات قــد نــما فــي محــلول غــير فــّعال ضــوئــيا، أي إنــه كــان فــي 
األصــل ال يؤثــر فــي مســتوي اســتقطاب الــضوء. وبــدال مــن أن يــسكب هــذا املحــلول «املــلوًّث» فــي 
الـــبالـــوعـــة ـ كـــما كـــان يـــمكن أن يـــفعل ســـواه ـ فـــحصه بحـــزمـــة ضـــوء مســـتقطب، فـــتبني لـــه أن هـــذا 
ر مســتوي اســتقطاب هــذه الحــزمــة الــضوئــية. لــقد  املحــلول قــد صــار ذا مــفعول ضــوئــي، أي إنــه دوًّ
حـوّلـت عـضويـات (مـتعضيات) مجهـريـة ـ الـفطريـات ـ محـلوال غـير فـعال ضـوئـيا إلـى محـلول فـعال 

ضوئيا. 
  

عـّلل بـاسـتور هـذه الـظاهـرة الجـديـدة ـ بـناء عـلى نـظريـته فـي الـبنية الجـزيـئية ـ بـأن املحـلول كـان 
غـير فـعال ضـوئـيا ألنـه كـان يـحوي مـقداريـن مـتساويـني مـن نـوعـي الجـزيـئات: الـيميني والـيساري، 
ثـم كـان أن تـفاعـلت الـفطريـات مـع أحـد الـنوعـني فـقط، فـصار املحـلول غـنيا بـالـنوع اآلخـر، وكـان مـن 

شأن هذا االختالل أن جعل املحلول فعاال ضوئيا. 
  

وهـــكذا اكـــتشف بـــاســـتور أن كـــيمياء الـــحياة تـــتحسس بـــالـــالتـــناظـــر بـــني الجـــزيـــئات، عـــلى صـــعيد 
الـيمني والـيسار، مـما جـعله يـعتقد ـ فـي الـبدء ـ أن هـذه الـخاصـية هـي الـتي تـميز املـادة الـحية عـن 
املـادة الـعاطـلة (املـيتة). ثـم صـرح فـيما بـعد: إن هـذا الـالتـناظـر فـي الـطبيعة ال يـقتصر عـلى كـيمياء 
الـحياة، بـل إن «الـحياة، كـما تتجـلى لـنا، نـاجـمة عـن الـالتـناظـر الـكامـن فـي عـاملـنا هـذا.» بـعدهـا، 
 L'univers est «وأمـام األكـاديـمية الـفرنـسية لـلعلوم، قـدم افـتراضـه الـعظيم «إن الـعالـم غـير مـتناظـر

 .dissymétrique



  
لـم يـكن أحـد يـتصور، فـي ذلـك الـوقـت، مـبلغ صـحة هـذا االفـتراض. لـكننا نـعلم الـيوم أن فـي الـطبيعة 
أشـياء كـثيرة غـير مـتناظـرة «بـاالنـعكاس عـن املـرآة»(1)، وأن الـعالـم غـير مـتناظـر فـي كـل املسـتويـات، 
مـن الـجسيمات دون الـذريـة إلـى األجـسام املـحسوسـة (الـعيانـية). ولـئن كـنا النـزال نجهـل أصـل هـذا 
الـــالتـــناظـــر ونـــشوءه؛ فـــإن الـــعقود الـــقليلة املـــاضـــية بـــينت لـــنا ـ بـــالـــبحث الـــعلمي ـ كـــيف تـــنشأ 
«الـيدويـة» فـي مسـتوى مـا عـن الـيدويـة املـوجـودة فـي مسـتوى آخـر. ولـلتدقيق فـي هـذا املـوضـوع 

نبدأ أوال باألشياء املألوفة في حياتنا اليومية. 
  

اللولبية 
إن مـعظم األشـياء املـوجـودة فـي الـطبيعة ال تنطبق عـلى خـياالتـها (صـورهـا) املـرآتـية فـنقول: إنـها 
«مــلولــبة» chiral ومــوجــودة بــشكل «يــساري» أو «يــميني». ولــئن كــنا نــفهم مــا مــعنى يــميني 
ويـساري فـي األشـياء املـألـوفـة ـ كـجسم اإلنـسان والـبراغـي مـثال ـ فـإن هـاتـني الـصفتني اعـتباطـيتان 
فـــي مـــجال األشـــياء األعـــقد، كـــاألشـــجار وأغـــصانـــها ذات األشـــكال غـــير املـــنتظمة. فـــخيال بـــعض 
األجـــسام الـــبسيطة فـــي املـــرآة ـ كـــالـــكرة واملـــثلث ـ يـــطابق األصـــل، ونـــقول عـــن هـــذه األجـــسام: إنـــها 

الملولبة. 
  

وليســت الــلولــبية صــفة مــقصورة عــلى األجــسام وحــدهــا، بــل يــوجــد أيــضا ظــواهــر، كــالــتفاعــالت 
الـكيميائـية مـثال، يـمكن أن تـكون مـلولـبة. وتـبدي بـعض الـتفاعـالت الـنوويـة والـذريـة تـفضيال لـليمني 
ده مـن  أو الـيسار، وذلـك بـتولـيد جـسيمات مـن أحـد الـنوعـني ـ الـيساري أو الـيميني ـ أكـثر مـما تـولّـِ
الـنوع اآلخـر. ولـو كـانـت الـظواهـر كـلها المـلولـبة، لـرأيـنا مـقاديـر مـتساويـة مـن املـنظومـات الـيمينية 

واملنظومات اليسارية. وبما أن األمر ليس كذلك، فإن بعض الظواهر الطبيعية المتناظرة. 
  

وعــلى الــرغــم مــن أن الــجسم املــلولــب ونــظيره املــرآتــي مــتبايــنان بــالــتعريــف، فــإنــنا ال نــرى ـ لــلوهــلة 
ل عـمومـا أحـد  األولـى ـ سـببا ألن يـكون أحـدهـما أمـيز مـن اآلخـر. ومـع ذلـك يظهـر أن الـطبيعة تـفضِّ
الــنوعــني عــلى اآلخــر، وهــذا مــا يظهــر بــوضــوح فــي الــكائــنات الــحية. فــاإلنــسان مــثال غــير مــتناظــر 
تشـــريـــحيا: إن قـــلبه فـــي الـــيسار وكـــبده فـــي الـــيمني عـــلى ســـبيل املـــثال. وهـــو أيـــضا غـــير مـــتناظـــر 
(مـلولـب) وظـيفيا: فـعلى الـرغـم مـن أن اسـتخدام الـيد اليسـرى أو الـيمنى ال يـبدو ذا مـيزة لـصاحـبها 
نجـد أن عـدد الـناس الـُضبُطambidextrous (2) قـليل. ولـكن ملـاذا كـانـت إحـدى الـيديـن تخـدم أحـسن 
من األخرى؟ إن األجوبة املقترحة عن هذا السؤال عديدة، ولكننا مازلنا نجهل السبب الحقيقي. 

  
ومـادام البشـر غـير ضُـــــبُط كـلهم، فـلماذا مـعظم الـناس «يـمينيون»؟ إن كـون الـيمينيني أكـثر عـددا مـن 
الــيساريــني هــي ظــاهــرة لــدى كــل الــشعوب وفــي كــل الــعصور، ال تــرتــبط بــعرق أو ثــقافــة. ولــكننا ال 
نـرى محـذورا لـو كـان مـعظم الـناس يـساريـني، إال أن املـصادفـة عـلى مـا يـبدو قـد قـضت بـتفوق عـدد 
الـيمينيني. ثـم ملـاذا لـم تـكن مـقاديـر الـنوعـني مـتساويـة عـند الـوالدة؟ إنـنا نجهـل أيـضا سـبب ذلـك، 
لـــكننا نـــفترض أن تـــفضيل اســـتخدام إحـــدى الـــيديـــن عـــلى األخـــرى شـــيء وراثـــي: أي إن أفـــضلية 

استخدام اليد اليمنى صارت بالوراثة طاغية ـ ألي سبب كان، ثم ظلت هكذا. 
  

وفـي الـعضويـات صـفات مـلولـبة أخـرى. فـقوقـعة الحـلزون يـمكن أن «تتحـلزن» يـمينيا أو يـساريـا؛ 
لــكن الــواقــع أن التحــلزن الــيميني أكــثر هــيمنة فــي جــانــبي خــط االســتواء. ومــن بــني األنــواع ذات 



الـقواقـع الـيمينية تظهـر ـ نـتيجة الـطفرات ـ أفـراد يـساريـة بنسـبة ضـعيفة تـتراوح ـ بحسـب األنـواع ـ 
بـني واحـد فـي املـئة وواحـد فـي عـدة مـاليـني. ولـيس التحـلزن الـيميني قـاعـدة مـطلقة، بـل إن بـعض 
األنــــواع، مــــثل الــــوِلْــــك املــــتألق lightning whelk فــــي ســــاحــــل األطــــلسي، تــــهيمن عــــليها الــــقواقــــع 
الـيساريـة، وأخـيرا تـوجـد أنـواع نـادرة يـتساوى عـندهـا تـقريـبا عـددا الـقواقـع الـيمينية والـيساريـة، 

 .Liguus poeyanus) cuban tree snail) منها مثال حلزون كوبا الشجري
  

 !
إن لـلكائـنات الـحية ـ بـصفة عـامـة ـ جـهة الـتفاف مـفضلة: فـنبات صـريـمة الجـدي يـلتف نـحو الـيسار، فـي حـني يـلتف 
الــلبالب ـ مــثل مــعظم الــنباتــات املــلولــبة ـ يــمينيا. والــقوقــعيات ـ مــثل الــنوع لــيكوس فــيرجــينوس ـ عــمومــا مــلولــبة 
يــمينيا، وقــد تظهــر فــي الــنوع نــفسه نــماذج يــساريــة نــاجــمة عــن الــطفرات. وتــشكل الــبكتيريــا بــاســيلوس ســبتيلس 
مسـتعمرات مـلولـبة يـمينيا عـادة، وبـالـتسخني تـتحول إلـى يـساريـة. ونـذكـر أخـيرا أن الـذرات والجـزيـئات هـي األخـرى 

تنطوي على خصائص لولبية، لكننا النزال نجهل الصلة بني هذه اللولبية ولولبية الكائنات الحية. 
  

 convolvulus arvensis)) والـــنباتـــات، كـــالـــحيوانـــات، مـــعظمها مـــلولـــب: فـــفي حـــني يـــلتف الـــلبالب
 lonicera) (أحــــد الــــنباتــــات املــــعترشــــة) يــــمينيا فــــي تســــلقه، تــــلتف صــــريــــمة الجــــدي bindweed
sempervirens) honeysuckle يــساريــا. وبــعض الــعضويــات املــكرويــة كــالــبكتيريــا مــلولــبة أيــضا. 
فــــمنذ الســــبعينات، درس<H.N.مــــنديــــلسون>وزمــــالؤه فــــي جــــامــــعة أريــــزونــــا ســــلوك الــــبكتيريــــا 
بــاســيلوس ســبتيليس Bacillus subtilis الــتي تــشكل مســتعمراتُــها لــوالــب يــمينية عــمومــا، ولــكن 

الذي يلفت النظر أن ارتفاع درجة الحرارة يعكس اتجاه التفافها. 
  

لولبية الجزيئات الكيميائية 
ذكـرنـا أن بـاسـتور قـال بـأن الجـزيـئات مـلولـبة هـي األخـرى، ويـسمي الـكيميائـيون الجـزيء وخـيالـه 
املـرآتـي بـالـنظيريـن املـرآتـيني. وقـد احـتفظوا ـ مـن دراسـات بـاسـتور عـلى الـدوران الـضوئـي ـ بـالـرمـز 
L (الحــرف األول مــن levo = يــسار) لــلنظير الــذي يــديــر مســتوي اســتقطاب الــضوء نــحو الــيسار، 
وبـالـرمـز   D (dextro  =يـمني) لـلنظير الـذي يـديـر املسـتوي نـحو الـيمني. وكـثيرا مـا نـصادف أشـكاال 
نـظيريـة مـرآتـيا فـي مـواد عـضويـة أو غـير عـضويـة (مـعدنـية)، وبـصورة أسـاسـية فـي كـل الجـزيـئات 



الـالزمـة لـتطور الـحياة تـقريـبا، وخـصوصـا فـي الـبروتـينات املسؤولـة عـن بـنية الـخاليـا الـحية وعـن 
نظامها الكيميائي، وكذلك في الدنا DNA، ذلك الجزيء الذي يختزن املعلومات الوراثية. 

  
إن جـزيء الـبروتـني هـو بـولـيمر عـضوي، أي سـلسلة طـويـلة حـلقاتـها جـزيـئات أصـغر، هـي حـموض 
أمـينية. وعـلى الـرغـم مـن أنـنا نـعرف عـدة مـئات مـن الحـموض األمـينية، فـإن عـدد مـا يـدخـل مـنها فـي 
 ،glycine بـــروتـــينات املـــادة الـــحية هـــو 20 حـــمضا فـــقط، وجـــميعها مـــلولـــب، بـــاســـتثناء الگليســـني
ويـمكن أن تـوجـد بـالـشكلني L و D. لـكن الـغريـب أن الـبروتـينات الـطبيعية ال تـحوي سـوى حـموض 
 ،D تـوجـد حـاالت نـادرة ذات سـالسـل قـصيرة مـن حـموض أمـينية مـن الـنوع) .L أمـينية مـن الـنوع

ولها عندئذ دور بيولوجي خاص). 
  

إن بـــــعض الـــــبروتـــــينات، وهـــــي اإلنـــــزيـــــمات (اإلنـــــظيمات)، تـــــقوم بـــــوظـــــيفة مُـــــحفِّزة لـــــلتفاعـــــالت 
الـبيوجـزيـئية، وخـصوصـا تـصنيع بـروتـينات أخـرى، وتتعلق املـقدرة الـتحفيزيـة لـإلنـزيـمات ـ بـشكل 
خـاص ـ بـبنيتها الـفضائـية (ثـالثـية األبـعاد)، وهـي بـنية يـتحكم فـيها تـعاقـب (تسـلسل) الحـموض 
األمـــينية L. إن بـــعض الـــپپتيدات املـــصنًّعة مـــن الـــنظيريـــن املـــرآتـــيني D و L، ذات نـــشاط تـــحفيزي 
شـبه مـعدوم، ألنـها ـ بـخالف مـعظم اإلنـزيـمات ـ غـير مـطويـة عـلى نـفسها بـشكل مجـدوالت الـتفافـية 

 .alpha helix منتظمة، أي ما يسمى االلتفاف ألفا
  

وملــا كــانــت مــعظم جــزيــئاتــها الــحيويــة (األســاســية) مــلولــبة؛ فــإن كــيمياء البشــر حــساســة جــدا إزاء 
فــروقــات الــلولــبية. واملــثال األكــثر مــأســاويــة حــدث فــي عــام 1963 عــندمــا اســتُعمل الــدواء املــعروف 
بـــاســـم تـــالـــيدومـــيد thalidomide: فـــفي حـــني عـــالـــج أحـــد نـــظيري هـــذا الجـــزيء املـــلولـــب الـــغثيان 
الــصباحــي عــند الــنساء الــحوامــل، ســبّب الــنظير اآلخــر تــشويــهات والديــة مــخيفة. والــيوم تحــرص 
الـصناعـة الـصيدالنـية بـعنايـة فـائـقة، عـلى فـصل الـنظيريـن، أحـدهـما عـن اآلخـر. وفـي إحـدى الـحاالت 
األقـل خـطرًا حـالـة الـليمونـني limonene، وهـو مـركـب مـوجـود فـي الـليمون والـبرتـقال والـعطور. هـنا 
يســتطيع اإلنــسان تــمييز الــنظيريــن بــالــشم، ألن رائــحة أحــدهــما تشــبه رائــحة الــبرتــقال، ورائــحة 

اآلخر تشبه رائحة الليمون. 
  

وعـلى شـاكـلة الـبروتـينات، فـإن الـدنـا والـرنـا RNA بـولـيمران ال يـوجـدان فـي الـطبيعة إال عـلى شـكل 
أحـد الـنظيريـن املـلولـبني. وهـما مـركـبان مـن أربـعة أنـواع مـن الـوُحَــيْدات (الـوحـدات الـفرعـية)، يـنطوي 
كـل مـنها عـلى سـكر المـتناظـر مـن نـوع الـنظير املـرآتـي D حـصرا. ولهـذا السـبب يـشكل الـدنـا والـرنـا 
لـولـبني يـمينيني. وملـا كـان تـناسـخ الحـموض الـنوويـة مـنوطـا بـنشاط بـروتـينات مؤلـفة مـن سـالسـل 

حموض أمينية يسارية، فإن لولبية الحموض النووية ولولبية البروتينات غير منفصلتني. 
  

إن الـــدور الـــبيوكـــيميائـــي املـــميز الـــذي تؤديـــه الحـــموض األمـــينية L والـــسكاكـــر D دور مـــضاعـــف 
الــخصوصــية، فــإذا اســتثنينا الشــذوذات الــقليلة ـ الــتي ســنعرض لــها فــيما بــعد ـ نجــد، مــن جــهة 
أولـى، أن الـخصائـص الـكيميائـية لـلنظيريـن L و D، بـصورة أسـاسـية، مـتناظـرة مـرآتـيا. ثـانـيا: إذا 
صــنّعنا فــي املــختبر جــزيــئات مــلولــبة بــاســتخدام مــواد تــفاعــل غــير مــلولــبة نــحصل عــلى مــقداريــن 
مـــتساويـــني مـــن الـــنظيريـــن L و D، إال إذا وجـــهنا الـــتفاعـــل (عـــملية الـــتصنيع) بـــاســـتخدام وســـيط 

التناظري أثناء التفاعل. 
  



 !
إن الـلولـبية خـاصـية تـمتلكها األجـسام الـتي ال يـمكن أن تنطبق عـلى خـياالتـها (صـورهـا) املـرآتـية (فـي مـرآة 
مســتويــة). فــالــكرة الــساكــنة مــطابــقة لــخيالــها املــرآتــي، فــيقال: إنــها المــلولــبة، وهــي تــظل كــذلــك ولــو كــانــت 
دّوامــة عــلى نــفسها (a)، ألنــنا نســتطيع أن نــطابق الــكرة (الــجسم األصــلي) عــلى خــيالــها، ومــا عــلينا فــي 
سـبيل ذلـك سـوى أن نـقلبها رأسـا عـلى عـقب فتنطبق عـلى خـيالـها األولـي. أمـا إذا كـانـت تتحـرك عـلى طـول 
مــحور ســبينها (تــدويــمها) (b) فــال يــعود خــيالــها عــندئــذ قــابــال لــالنــطباق عــليها فــتصبح مــلولــبة. ويــقال، 
اصــطالحــا، عــن الــجسم املتحــرك الــدّوام عــلى نــفسه: إنــه يــميني إذا كــان يــتصرف كــبرغــي يــميني (أثــناء 
تـوغـله فـي الخشـب)، وفـي عـكس ذلـك يـقال: إنـه يـساري (c). أمـا جـهة السـبني (الـتدويـم) فـتعرف «بـقاعـدة 
الــيد الــيمنى»: إذا طــويــنا أصــابــع الــيد الــيمنى بــاتــجاه الــدوران مــع إبــقاء اإلبــهام مــفتوحــا، فــإن اتــجاه 
اإلبـــهام يحـــدد اتـــجاه مـــحور الســـبني (d): (إن األيـــدي والـــبراغـــي أجـــسام مـــلولـــبة ألنـــها ال يـــمكن أن تـــكون 

مطابقة لخياالتها املرآتية.) 
  



هـناك سـبب أسـاسـي وراء هـذا الـتناظـر: فـالـتفاعـالت الـكيميائـية نـاجـمة فـي جـوهـرهـا عـن تـفاعـالت 
كهـرطـيسية بـني الـذرات، ومـن شـأن الـقوى الكهـرطـيسية، إذا حـصل تـفاعـل مـا، أن تحـرِّض الـتفاعـل 
الـنظير بـالسـرعـة نـفسها. ونـقول عـن الـقوة الـتي تحـرِّض ـ بـاحـتمال واحـد ـ الـتفاعـل ونـظيره مـعا، 
إنـها تـحفظ املـماثـلة (الـزوجـية) parity فـي املـنظومـة. وملـا كـانـت الـقوى الكهـرطـيسية تـحفظ املـماثـلة، 
فـإن مـن املـتوقـع أن يـحوي عـاملـنا هـذا مـقاديـر مـتساويـة مـن كـال الـنظيريـن املـرآتـيني L و D. ولـكن 

ملاذا ليست الحال كذلك؟ إن الجواب كامن في فحص اللولبية على الصعيد دون النووي. 
  

أربع قوى 
إن كــل الــجسيمات األولــية املــعروفــة تــتفاعــل فــيما بــينها بــوســاطــة قــوى تُــصنف فــي أربــعة أنــواع: 
قـــوى الـــتثاقـــل (الـــثقالـــة)، والـــقوى الكهـــرطـــيسية (املسؤولـــة عـــن الـــتفاعـــالت الـــكيميائـــية الـــعاديـــة)، 
والـقوى الـنوويـة الشـديـدة (املسؤولـة عـن تـماسـك الـنوى الـذريـة)، والـقوى الـنوويـة الـضعيفة األقـل 
شـيوعـا مـن الـقوى األخـرى. كـان يـظن حـتى عـام 1957، أن الـطبيعة مـتناظـرة فـي دنـيا الـجسيمات 
األولــية، أي إن هــذه الــقوى األربــع تــحفظ املــماثــلة. لــكن تــبني فــي الــعام 1957 أن الــقوة الــنوويــة 

الضعيفة ال تحفظ املماثلة. 

إن الـــقوة الـــنوويـــة الـــضعيفة ـ كـــما يـــوحـــي اســـمها ـ أضـــعف نســـبيا زهـــاء 1000 مـــرة مـــن الـــقوة 
الكهــرطــيسية و000 100 مــرة مــن الــقوة الــنوويــة الشــديــدة. وتتجــلى الــقوة الــضعيفة أوضــح مــا 
يـكون فـي الـنشاط اإلشـعاعـي بـيتا الـناجـم عـن الـتفكك الـفعال لـبعض الـنوى الـذريـة. والـحقيقة أن 
أشـعة بـيتا تـتألـف مـن إلـكترونـات عـالـية الـطاقـة ومـن بـوزيـترونـات؛ وهـذه األخـيرة هـي الـجسيمات 
املـضادة لـإللـكترونـات (تـوائـمها). ولـإللـكترونـات، كـما لـلبوزيـترونـات، سـبني spin جـوهـري (أصـيل) 
وهـــو االنـــدفـــاع الـــزاوي لـــدوران الـــجسيم عـــلى نـــفسه كـــالـــدوامـــة، لـــذلـــك فـــإنـــها تـــشكل نـــوعـــني مـــن 
الـجسيمات: الـجسيمات D وهـي الـتي تتحـرك بـاتـجاه سـبينها، والـجسيمات L الـتي تتحـرك فـي 
عـكس ذلـك االتـجاه. ولـقد اكـتُِشف انـتهاك (عـدم انـحفاظ) املـماثـلة لـدى الـقوة الـضعيفة عـام 1957: 
فــقد الحــظت <Sh.Ch.وو>، وزمــالؤهــا فــي جــامــعة كــولــومــبيا، أن الــجسيمات بــيتا الــصادرة عــن 
الـذرات املـشعة المـتناظـرة عـلى صـعيد الـلولـبية: أي إن اإللـكترونـات L الـصادرة تـفوق فـي عـددهـا 

 .D اإللكترونات
  

ولـقد أفـضت الـدراسـات الـالحـقة لـإلشـعاعـات بـيتا إلـى اكـتشاف الـنيوتـريـنو والـنيوتـريـنو املـضاد، 
وهــما جــسيمان حــياديــان كهــربــائــيا (أي ال يحــمالن شــحنة كهــربــائــية)، يــصدران لــدى الــتفكك بــيتا 
ويـــسيران دائـــما بســـرعـــة الـــضوء. وعـــلى شـــاكـــلة اإللـــكترونـــات تـــمتلك الـــنيوتـــريـــنوهـــات املـــضادة 
الــصادرة عــن الــذرات املــشعة ســبينا، لــكن هــذا الســبني يــميني دومــا، بــخالف ســبني اإللــكترونــات 
املـصاحـبة، ونـحن النـزال نجهـل سـبب تـفضيل هـذه الـلولـبية فـي هـذا املسـتوى األسـاسـي. مـن جـهة 
 ،D أخـــــرى، تـــــصدر املـــــادة املـــــضادة فـــــي نـــــشاطـــــها اإلشـــــعاعـــــي فـــــائـــــضا مـــــن الـــــبوزيـــــترونـــــات
والـنيوتـريـنوهـات L حـصرا. فهـل يـجب أن نـفهم أن الـنيوتـريـنوهـات D والـنيوتـريـنوهـات املـضادة 

L غي في الكون أصال؟ 
  
  



 !
إن عـاملـنا المـتناظـر فـي مسـتويـات عـديـدة. وتـحوي املسـتطيالت املـلونـة املـلولـبات الـتي تـحبذهـا الـطبيعة. إن مـعظم 
الحـلزونـيات البحـريـة ذات قـواقـع مـلولـبة يـمينيا، ومـع ذلـك يـوجـد بـعض أنـواع طـافـرة ذات لـولـبية يـساريـة. كـما أن 
مــعظم الــنباتــات املتســلقة تــلتف يــمينيا. هــذا فــي حــني تــأتــي الــبكتيريــا املــلولــبة عــلى شــكلني: يــميني ويــساري. أمــا 
الــبروتــينات والــدنــا DNA فــهي عــمومــا مــلولــبة يــمينيا، والــيساريــة مــنها نــادرة، وال نــصادف (فــي الــطبيعة) تــناظــرًا 
مـرآتـيا فـعليًا. والحـموض األمـينية يـمكن أن تـوجـد بـالـشكلني: الـيميني والـيساري، إال أن طـاقـتيهما مـختلفتان بسـبب 
تـأثـير الـقوة الـنوويـة الـضعيفة ، وهـي قـوة مـلولـبة. أمـا فـي الـكائـنات الـحية فـكل الحـموض األمـينية تـقريـبا يـساريـة. 
وتؤثـر الـقوة الـنوويـة الـضعيفة أيـضا فـي اإللـكترونـات الـدائـرة حـول نـواة الـذرة فـتجعل الـنوى يـمينية عـمومـا. إن 

النيوترينوهات جسيمات أولية ال توجد إال بالشكل اليساري: أي إن اتجاه سبينها يعاكس اتجاه حركتها. 
  

فــي الســتينات، كــان يُــعتقد أن انــتهاك املــماثــلة مــقصور عــلى الــتفاعــالت الــنوويــة، وأن الــتفاعــالت 
الــكيميائــية والــتفاعــالت بــني الــذرات والــضوء (أي الــتي تــهيمن فــيها الــقوى الكهــرطــيسية) تــحفظ 
املــماثــلة. لــكن<S.وايــنبرگ>(مــن جــامــعة تــكساس فــي أوســنت) ومحــمد عــبد الســالم (مــديــر املــركــز 



الـدولـي لـلفيزيـاء الـنظريـة بـتريسـتا (ICTP)) و<L.Sh.گـالشـو>(مـن جـامـعة هـارڤـارد) اقـترحـوا فـي 
 Unified" :أواخــــر الســــتينات نــــظريــــة لــــتوحــــيد الــــقوة الكهــــرطــــيسية مــــع الــــقوة الــــضعيفة [انــــظر

 ;Theories of Elementary-Particle Interaction" by S. Wienberg
 .[Scientific American, July 1974

  
وتـتنبأ هـذه الـنظريـة بـوجـود قـوة جـديـدة «كهـرضـعيفة» تـربـط إلـكترونـات الـذرة بـبروتـونـات 
الـنواة ونـيوتـرونـاتـها. وفـي السـبعينات، أكـدت تـجارب أجـريـت فـي املـركـز CERN وجـود هـذه الـقوة 

التي تنتهك املماثلة. 
  

وبـما أن الـقوة الكهـرضـعيفة مـلولـبة تـميز بـني الـيمني والـيسار، فـإن الـذرات والجـزيـئات ـ الـتي 
كــنا نــظنها المــلولــبة ـ هــي مــلولــبة بــأســلوب مــا. إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن الــنظائــر املــرآتــية ـ مــثل 
الحـموض األمـينية L و D ـ يـجب أن تـمتلك خـصائـص فـيزيـائـية مـتبايـنة، كـالـطاقـة مـثال، ألن هـذه 

الخصائص منوطة باللولبية. 
  

إنـنا نـعلم الـيوم أن عـاملـنا هـذا المـتناظـر يـمينا ـ يـسارا، وذلـك صـعودا مـن سـلم الـجسيمات األولـية 
ـد الـلولـبيُة فـي مسـتوى مـا  إلـى سـلم الـبنى املـحسوسـة. فـكيف تـنشأ هـذه الـالتـناظـرات؟ وهـل تـولّـِ
لـــولـــبيًة فـــي مســـتوى أعـــلى أم أن كـــال مـــنهما مســـتقل عـــن اآلخـــر؟ ســـنحاول اإلجـــابـــة عـــن هـــذيـــن 

السؤالني ـ بقدر اإلمكان ـ بدءا من أصغر سلم نعرفه: دنيا الجسيمات األولية. 
  

لولبية الجسيمات األولية 
فـــي حـــال الـــسكون، تـــكون الـــجسيمات األولـــية ـ كـــاإللـــكترون أو الـــبوزيـــترون ـ ذات تـــناظـــر كـــروي، 
وبــالــتالــي المــلولــبة. لــكن إذا كــان الــجسيم ذو الــدوران الســبيني متحــركــا، ســواء بــاتــجاه مــحور 
الســبني أو عــكسه، فــإنــه يــصبح مــلولــبا. وإذا كــان الــجسيم يــرســم خــالل حــركــته لــولــبا مــثل بــرغــي 

يميني يقال: إنه يميني، أما إذا كان تصرفه مثل برغي يساري فيقال: إنه يساري. 
  

إن الـــلولـــبية فـــي مســـتوى الـــجسيمات األولـــية (دون الـــذريـــة) مـــنوطـــة بـــانـــتهاك املـــماثـــلة. والـــقوة 
الكهـرضـعيفة فـي نـظريـة وايـنبرگ ـ عـبدالسـالم ـ گـالشـو تـميز الـيسار عـن الـيمني مـن خـالل «تـيارات 
الـشحنة الـضعيفة» و«الـتيارات الـحياديـة الـضعيفة». وشـدة هـذيـن الـتياريـن ـ الـلذيـن يُـرمـز لـهما 

بالقوة W والقوة Z ـ بني أي جسيمني أوليني تتعلق باملسافة بينهما و«بشحنتيهما». 
  

إنـنا نسـتخدم هـنا كـلمة «شـحنة» بـالـتشابـه مـع الكهـربـاء، حـيث يحـمل اإللـكترون شـحنة كهـربـائـية 
سـالـبة، وحـيث تـكون الـقوة بـني أي إلـكترونـني قـوة تـنافـر. لـكن الـشحنة الـضعيفة W مـعدومـة لـدى 
اإللــكترون D وغــير مــعدومــة لــدى اإللــكترون L. أي إن اإللــكترون D ال «يــتحسس» إطــالقــا بــالــقوة 
W. ولـئن كـنا النـزال نجهـل سـبب تـصرف الـقوة الـضعيفة بهـذا الـشكل الـذي يـعتبر خـاصـة أسـاسـية 
 ،W لــها، فــإنــنا نــعلم أن إحــدى نــتائــج هــذه الــلولــبية هــي أن الــتفكك بــيتا الــنووي املــحكوم بــالــقوة

يصدر إلكترونات معظمها يسارية. 
  



 !
تـصبح الـذرات مـلولـبة بـتأثـير الـقوة الـنوويـة الـضعيفة Z. وفـي الـقسم الـعلوي األيـمن مـن الـشكل إلـكترون يـدور حـول 
الـنواة وذو سـبني صـاعـد (مـتجه نـحو األعـلى)، خـيالـه املـرآتـي يـقابـله فـي األيسـر. ولـو كـانـت الـقوة Z غـير مـوجـودة 
لـكانـت مـدارات اإللـكترونـات حـول الـنواة تشـبه املـداريـن املـرسـومـني فـي الـقسم األوسـط مـن الـشكل. إن الـنواة مـوجـودة 
فـي مـركـز كـل ذرة. فـإذا قـلبنا الـخيال املـرآتـي رأسـا عـلى عـقب أمـكن انـطباق املـساريـن اإللـكترونـيني (الجـديـد واألصـلي) 
أحــدهــما عــلى اآلخــر بــالــشكل واالتــجاه: أي إن املــسار وخــيالــه المــلولــبان. أمــا فــي حــالــة وجــود الــقوة Z فــإن اتــجاه 
حـــركـــة اإللـــكترون حـــول الـــنواة يـــنزع إلـــى اتـــخاذ جـــهة ســـبني اإللـــكترون، فـــنرى فـــي الـــقسم الـــسفلي مـــن الـــشكل أن 
املـداريـن مـلولـبان: أي إن اإللـكترون (فـي عـالـم الـواقـع) يـصعد الـلولـب بـالـقرب مـن الـنواة دائـرا بـشكل يـميني ويـنزل 
بـعيدا عـن الـنواة دائـرا بـشكل يـساري. أمـا فـي الـخيال املـرآتـي (الـشكل األيسـر الـسفلي) فيحـدث الـعكس، لـكن مـثل 

 .Z هذا الخيال املرآتي غير موجود في عالم الواقع. إن هذه املخططات مكبرة 1010 مرة إليضاح مفعول القوة
  



إن اإللـكترونـات D و L تحـمل شـحنات مـن الـنوع Z بـإشـارات مـتعاكـسة وبـمقاديـر شـبه مـتساويـة، 
فــاإللــكترونــات D تنجــذب نــحو الــنواة بــالــقوة Z، أمــا اإللــكترونــات L فــتنفر مــن الــنواة. (إن تــأثــير 
الــشحنتني الــضعيفتني W و Z فــي اإللــكترونــات املــلولــبة ال يــتم بهــذا الــشكل بــالــضبط إال إذا كــان 
اإللــكترون ذا طــاقــة عــالــية، ومتحــركــا بســرعــة تــقارب ســرعــة الــضوء. ومــع ذلــك، فــإن هــذه املــفاهــيم 

مفيدة لفهم الالتناظرات امللولبة لدى اإللكترونات ذات الطاقة املنخفضة). 
  

 !
إن جـزيء اإليـثيلني املـفتول جـزيء مـلولـب بـسيط مؤلـف مـن ذرتـي كـربـون وأربـع ذرات هـيدروجـني (C2H4). إن هـذا 
الجــزيء مســتو فــي حــالــه األســاســية، لــكن الــهياج الحــراري يــشوهــه فــيفتله بــزاويــة مــن رتــبة بــضع درجــات. يــمثل 
الــرســمان الــعلويــان الــنظيريــن املــرآتــيني L (فــي األيســر) و D (فــي األيــمن). وفــي هــذا الجــزيء ظــاهــرة تــعرف بــاســم 
االقـتران السـبيني ـ املـداري spin-orbit coupling، الـذي يـنزع إلـى تـوجـيه سـبني اإللـكترونـات فـي عـكس اتـجاه 
انـدفـاعـها الـزاوي املـداري، بـما يـتيح ظـهور مـنطقتني مـختلفتني مـن حـيث لـولـبية اإللـكترونـات. أمـا الـرسـمان الـسفليان 
الــناجــمان عــن حــسابــات أحــدنــا (هيگســتروم) وتــلميذه<S.M.مــنتگمري>فــي جــامــعة ويــك فــورســت، فــيبينان هــاتــني 
املــنطقتني مــنظورا إلــيهما مــن «أعــلى» الخــط الــواصــل بــني ذرتــي الــكربــون. املــناطق الحــمراء تــحوي اإللــكترونــات 
الـيمينية، واملـناطق الـزرقـاء تـحوي اإللـكترونـات الـيساريـة. أمـا فـي الـخيال املـرآتـي لهـذا الجـزيء فـاألمـور مـعكوسـة. 
ولـلقوة الـضعيفة Z مـفعوالن مـتعاكـسان عـلى اإللـكترونـات الـيمينية والـيساريـة، مـما يـجعل طـاقـة اإليـثيلني L أقـل مـن 

 .D طاقة نظيره املرآتي
  

 Z وأن الــقوة D لــو فــحصنا خــيال عــاملــنا هــذا فــي مــرآة لــرأيــنا أن الــتفكك بــيتا يحــرر إلــكترونــات
تجـذب اإللـكترونـات L نـحو الـنواة. وملـا كـانـت هـاتـان الـظاهـرتـان غـير مـلحوظـتني فـي عـالـم الـواقـع، 

نستنتج ـ من طريق أخرى ـ أن قوة التفاعل الضعيفة ملولبة وتنتهك انحفاظ املماثلة. 
  

الذرات والجزيئات 
بــــما أن الــــقوة الــــضعيفة Z تــــفعل فــــعلها بــــني اإللــــكترونــــات والــــنوى نســــتنتج أن جــــميع الــــذرات، 
كــاإللــكترونــات، مــلولــبة: عــندمــا يــكون اإللــكترون قــريــبا مــن الــنواة، وبســبب قــوة Z، تــكون جــهة 
حــركــته بــاتــجاه مــحور ســبينه، أي إنــه يــرســم لــولــبا يــمينيا [انــظر الــشكل فــي الــصفحة الــسابــقة]. 
فــمدار اإللــكترون ـ الــذي كــنا فــي غــياب الــقوة Z نحســبه دائــريــا ـ يــأخــذ بــالــقرب مــن الــنواة شــكل 
لـولـب يـميني. وملـا كـانـت الـقوة املسؤولـة عـن هـذه الحـركـة املـلولـبة تـنتهك املـماثـلة، فـإن خـيال الـذرة 



فـــي املـــرآة ـ أي الـــذي يُظهـــر إلـــكترونـــا ذا مـــسار مـــلولـــب يـــساري ـ غـــير مـــوجـــود كـــذرة واقـــعية فـــي 
الطبيعة. 

  
وبــما أن الــقوة Z واهــية جــدا فــقد يُــظن أنــه مــن املــتعذر قــياس هــذه الحــركــة املــلولــبة: إذ إن نــظريــة 
الكهــــرضــــعيفة (وايــــنبرگ ـ عــــبدالســــالم ـ كــــالشــــو) املــــعتمدة تــــبني بــــالــــحساب أن دوران مســــتوي 
اســتقطاب الــضوء الــذي يــخترق غــازا مــن الــذرات لــن يــتجاوز5-10درجــة، أي بــمقدار الــزاويــة الــتي 
تُـرى ضـمنها راحـة الـكف مـن مـسافـة 1000 كـيلومـتر تـقريـبا، وعـلى الـرغـم مـن صـغر هـذه الـزاويـة 
  An“ :ع، مـبرهـنني بـذلـك عـلى لـولـبية الـذرات [انـظر تـمّكن التجـريـبيون مـن كـشفها، وبـاملـقدار املـتوقّـَ
 Atomic Preference between Left and Right ,” by M-A. Bouchiat and L. Pottier;

 .[Scientific American, June 1948
  

وهـذا بـرهـان واضـح عـلى أن الـالتـناظـر الـلولـبي فـي دنـيا الـجسيمات األولـية يسـبب التـناظـرا 
لولبيا في مستوي الذرات. 

وفـي سـلم الجـزيـئات الـتي تـلي الـذرات مـباشـرة، تـمنح الـقوة Z طـاقـتني مـختلفتني لـلنظيريـن 
املـرآتـيني. والـفرق الـطاقـي بـينهما نـاجـم عـن ظـاهـرة رهـيفة دقـيقة. فـي الـبدء، لـنتصور جـزيـئا مـلولـبا 
حــول مــحور شــاقــولــي، وأن الــقوة Z «غــائــبة»، فــاإللــكترون الــذي يــتجه ســبينه «نــحو األعــلى» 
والـذي يـصعد الـلولـب، يـكون إلـكترونـا يـمينيا. ولـو كـان هـذا اإللـكترون يهـبط الـلولـب لـكان يـساريـا. 
وملــا كــان عــدد اإللــكترونــات، الــتي تتحــرك عــلى مــداراتــها نــحو األعــلى، يــساوي ـ احــتمالــيا ـ عــدد 

اإللكترونات التي تتحرك نحو األسفل، نستنتج أن اللولبية الوسطية يجب أن تكون معدومة. 

لـكن الـقوة الكهـرطـيسية بـني اإللـكترونـات والـنوى فـي الجـزيـئات (وهـي قـوة تـحترم املـماثـلة) 
تــسعى إلــى تــوجــيه ســرعــة كــل إلــكترون فــي عــكس اتــجاه مــحور ســبينه. وتــسمى هــذه الــظاهــرة 
بــاالقــتران الســبيني ـ املــداري spin-orbit coupling، الــذي يــعمل لــصالــح نــزول اإللــكترونــات ذات 
الســـبني املـــتجه نـــحو األعـــلى، ولـــصالـــح صـــعود اإللـــكترونـــات ذات الســـبني املـــتجه نـــحو األســـفل. 
وحـصيلة ذلـك، فـي كـلتا الـحالـني، أن ينطبق سـبني اإللـكترون عـلى مـنحى حـركـته ولـكن فـي االتـجاه 
املـعاكـس. أي إن االقـتران السـبيني ـ املـداري يـمنح مـعظم اإللـكترونـات فـي الجـزيء املـلولـب يـمينيا 
حـــركـــة لـــولـــبية يـــساريـــة، والـــعكس بـــالـــعكس. والجـــزيء الـــذي تـــتعايـــش فـــيه مـــنطقتان بـــلولـــبيَّتني 
مـختلفتني يـنطوي إذًا عـلى مـنطقتني تـتلولـب إلـكترونـاتـهما بـاتـجاهـني مـختلفني [انـظر الـشكل فـي 

الصفحة أعاله]. 
  

لــقد افــترضــنا فــي املــحاكــمة الــسابــقة أن الــقوة Z غــير مــوجــودة. اآلن مــاذا يحــدث بــوجــودهــا؟ 
بـما أن تـأثـير هـذه الـقوة فـي اإللـكترونـات الـيساريـة يـختلف عـن تـأثـيرهـا فـي اإللـكترونـات الـيمينية، 
يـنتج أن طـاقـة أحـد الجـزيـئني الـنظيريـن سـتختلف عـن طـاقـة الـنظير اآلخـر: تـزداد إحـداهـما وتـنقص 

األخرى. 
  

إن الـقوة Z واهـية لـدرجـة أنـه اسـتعصى حـتى اآلن كـشف تـأثـيرهـا تجـريـبيا فـي الـخصائـص 
الـكيميائـية للجـزيـئات. لـكن<F.S.مـيزون> و<E.G.تـرانـتير> مـن الـكلية املـلكية بـلندن، تـوصـال إلـى 
نــتيجة نــظريــة مــهمة. فــقد قــامــا، بــني عــامــي 1983 و 1986، بــحساب طــاقــة عــدد مــن الحــموض 



األمــــينية L و D آخــــذيــــن الــــقوة Z فــــي الحســــبان، فــــتبني لــــهما أن لــــلنظيريــــن املــــرآتــــيني طــــاقــــتني 
مختلفتني. وأن النظير L، وهو الشكل البيولوجي املهيمن، له الطاقة األخفض. 

  
تنبئ الـقوانـني األسـاسـية لـلميكانـيك اإلحـصائـي بـأن الـشكل ذا الـطاقـة األخـفض يـكون، فـي حـال 
الـتوازن، أكـثر وفـرة مـن الـشكل ذي الـطاقـة األعـلى. وعـلى هـذا يـكون مـيزون وتـرانـتير قـد بـرهـنا عـلى 
أن الحــموض األمــينية L أكــثر وفــرة فــي الــطبيعة مــن الحــموض D، بــمعدل ذرة واحــدة إلــى1017  
ذرة. وذلـــك الـــفرق الـــضئيل جـــدا هـــو الســـبب، عـــلى مـــا يـــبدو، فـــي تـــشكيل كـــميات مـــتساويـــة مـــن 
الـنظيريـن L و D للحـموض األمـينية فـي املـختبر. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، هـل لهـذا الـفرق الـضئيل، 
الناتج من القوة النووية الضعيفة، أثر في هيمنة عدد الحموض األمينية L وعدد السكاكر D؟ 

لولبية الكائنات الحية 

إن مـعلومـاتـنا عـن أصـل الـحياة رديـئة لـدرجـة أن الـتكهنات بـأسـباب ظـهورهـا سـابـقة ألوانـها. لـكن 
الـبيوكـيميائـيني بـدؤوا، مـنذ تـجارب<L.S.مـيلر>عـام 1953 فـي جـامـعة شـيكاغـو، يـدرسـون نـشوء 
عــدة جــزيــئات بــيولــوجــية، فــتبني لــهم تــفوق بــعض الــنظائــر املــرآتــية فــي أثــناء الــتطور الــكيميائــي 

الذي يتجه من الذرات إلى الحياة. 
  

إن هــذا الــواقــع يــطرح ثــالثــة أســئلة مــهمة: كــيف نــشأت إذًا الــنظائــر املــرآتــية الــنموذجــية مــن خــالل 
تــفاعــالت كــيميائــية غــير مــلولــبة؟ هــل تــفوقــت الحــموض األمــينية L والــسكاكــر D عــلى نــظائــرهــا 
املــلولــبة بــفعل الــقوة الــنوويــة الــضعيفة؟ هــل كــان تــفوق بــعض الــنظائــر ســببا أم نــتيجة لــظهور 

الحياة؟ سنعالج هذه األسئلة تباعا. 
  

إن الـتفاعـالت الـكيميائـية قـادرة، عـلى الـرغـم مـن تـناظـرهـا املـرآتـي ومـهما بـدا هـذا األمـر غـريـبا، عـلى 
صـنع مـقاديـر غـير مـتساويـة مـن الحـموض D و L، وذلـك بسـبب ظـاهـرة اسـمها االنـكسار الـتلقائـي 
لـلتناظـر spontaneous symmetry breaking. فـالـحال املـتناظـرة تـتميز بـتساوي مـقداري الـشكلني 
L و D؛ أمــا فــي الــحال الــالمــتنتاظــرة فــيكون أحــد املــقداريــن أكــبر مــن اآلخــر. واالنــكسار الــتلقائــي 

للتناظر آلية تنتقل بوساطتها منظومة ما «تلقائيا» من حال متناظرة إلى حال المتناظرة. 

إن فـعل االنـكسار الـتلقائـي لـلتناظـر ال يحـدث إال فـي ظـروف فـيزيـائـية مـعينة. فـال يـمكن أن يحـدث 
فـي مـنظومـة مـعزولـة ال تـتبادل طـاقـة وال مـادة مـع الـوسـط املـحيط بـها. بـل إن مـثل هـذه املـنظومـة 
«املـغلقة» سـتسير نـحو تـوازن تـرمـوديـنامـي، وهـو حـال يتعلق فـيها تـركـيز الـنوع الجـزيـئي بـطاقـة 
الجـــزيء وإنـــتروپـــيته (اعـــتالجـــيته) entropy. وملـــا كـــانـــت طـــاقـــتا الـــنظيريـــن L و D مـــتساويـــتني 
(بـإهـمال فـرق الـطاقـة الـضئيل الـناجـم عـن الـقوة Z) فـإن تـركـيزيـهما يـصبحان مـتساويـني وإن الـحال 

النهائية تصبح تناظرية. 

  
أمـا املـنظومـة املـفتوحـة، الـتي تـتبادل طـاقـة أو مـادة مـع بـيئتها، فـتصبح غـير مـتوازنـة تـرمـوديـنامـيا، 
أي يـــمكن أن تـــنتقل ـ بـــفعل االنـــكسار الـــتلقائـــي لـــلتناظـــر ـ إلـــى حـــال المـــتناظـــرة، فـــتحتوي عـــلى 

 .D و L تركيزين مختلفني من النظيرين



  
  

 !
ـــــــح عـــملهما فـــي هـــذا الـــنموذج الـــكيميائـــي الـــبسيط جـــزيـــئان  الـــتحفيز الـــذاتـــي وانـــكسار الـــتناظـــر يُـــوضّـَ
المـــلولـــبان، S و T يُـــُصبّان فـــي بـــركـــة مـــاء (إلـــى الـــيسار) ويـــتفاعـــالن لـــيشكال جـــزيـــئا مـــلولـــبا X بـــنوعـــيه 
الـنظيريـن XL و XD. يـمكن بـعدئـذ للجـزيء X أن يـتفاعـل مـرة أخـرى لـيشكل جـزيـئا آخـر XL أو XD. ويـسمى 
هـذا الـتناسـخ تـحفيزا ذاتـيا. ويـمكن أيـضا للجـزيـئني XL و XD أن يـتفانـيا كـي يـعطيا جـزيـئا آخـر P. وملـا 
 XD و XL عـلى حـساب اآلخـر، فـإن تـركـيزي D و L كـان أي مـن هـذه الـتفاعـالت ال يـشجع أيـا مـن الـنظيريـن
يـظالن مـتساويـني. لـكن مـعادالت سـرعـة الـتفاعـل تـبني أن الـتوازن بـني الـتحفيز الـذاتـي والـتفانـي املـتبادل 
غــير مســتقر. إن الــوســيط الحــرج critical parameter هــو المــبدا (l)، وهــو حــاصــل جــداء تــركــيزي S و 
T. وعـندمـا تـكون l أكـبر مـن قـيمة مـعينة حـرجـة lc، تـتجه املـنظومـة نـحو حـال يـتفوق فـيها أحـد الـنظيريـن 
XL أو XD عـلى اآلخـر، ويحـدث هـذا الـتفوق بـعشوائـية تـامـة. وبـذلـك يـتعرض الـتناظـر، الـذي كـان مـوجـودا 
بــني L و D، إلــى «انــكسار تــلقائــي». إن ألــفا (a)، وهــي الــفرق بــني تــركــيزي XL و XD تــشكل قــياســا لهــذا 
الـالتـناظـر. وقـد أجـرى <E.F.مـوس>مـن جـامـعة مـيسوري، و<E.V.P.مـاك كـلينتوك>مـن جـامـعة النكسـتر، 
مـحاكـاة حـاسـوبـية لهـذا الـنموذج فـتبني لـهما (فـي الـوسـط) أن ازديـاد l يؤدي إلـى انـكسار الـتناظـر، أي إن 
أحــد الــنظيريــن أصــبح أغــزر بــكثير مــن اآلخــر، وهــو هــنا الــنظير XD، عــلى الــرغــم مــن أن شــيوع XL مــمكن 
بـاالحـتمال نـفسه. ثـم عـّدال مـرة أخـرى عـوامـل املـحاكـاة إلعـطاء الـنظير XL مـزيّـة ضـعيفة إضـافـية تشـبه مـا 
يــمكن أن تــفعله الــقوة الــضعيفة Z (فــي الــيمني). فــبازديــاد l تــتبع املــنظومــة بــشكل شــبه مــنهجي الــفرع 
الــسفلي حــيث يــهيمن XL، ويــصبح ســلوك الــفرع الــعلوي، حــيث يــهيمن XD، ضــعيف االحــتمال. يــمكن إذًا 

 .D في الطبيعة على نظائرها L لنموذج من هذا القبيل أن يفسر ملاذا تهيمن الحموض األمينية
  

  
فـي عـام 1953، ابـتكر<CH.F.فـرانـك>(مـن جـامـعة بـريسـتول) نـموذجـا بـسيطا يـوضـح كـيف يـمكن 
أن يــفعل االنــكسار الــتلقائــي لــلتناظــر فــعله فــي مــنظومــة كــيميائــية مؤلــفة مــن نــوعَـــنْي جــزيــئيني. 
يَــفترض نــموذج فــرانــك أن كــل نــوع مــنهما يــمكن أن يــتكاثــر، وأن وجــود أحــدهــما يــمكن أن يبطئ 
تـكاثـر اآلخـر. إن سـرعـتي تـكاثـرهـما مـبدئـيا مـتساويـة، وكـذلـك تـأثـيراتـهما املـتبادلـة بـينهما، ولـكن مـا 
إن يـصبح أحـد الـنوعـني أكـثر وفـرة مـن اآلخـر بـقليل (عـن طـريق الـتفاوتـات اإلحـصائـية الـعشوائـية 
مـثال) حـتى تـتفاقـم هـيمنته عـدديـا عـلى الـنوع اآلخـر بسـرعـة ويـسود تـمامـا، وبـذلـك يـختل الـتوازن 
الـتناظـري بـني الـنوعـني وتـتطور املـنظومـة تـلقائـيا نـحو حـال التـناظـريـة يـهيمن فـيها عـدد جـزيـئات 

أحد النوعني على النوع اآلخر. 
  



 !
إن لـولـبية الجـزيـئات الـبيوكـيميائـية الـشائـعة فـي الـطبيعة قـد تـكون أثـرا مـن آثـار الـظروف الـتي كـانـت سـائـدة قـبل 
ظــهور الــحياة أو نــتيجة لــعمليات الــحياة. هــناك نــظريــة تــقول بــأن الخــلية الــحية األولــى، الــتي نــشأت إبــان انــبثاق 
الـحياة عـن «الـحساء الـبدئـي» كـانـت ال تـحوي سـوى حـموض يـساريـة (a). لـكن هـذه الـفرضـية تـبدو قـليلة االحـتمال 
إذا كـان الـحساء يـحوي مـقاديـر مـتساويـة مـن الـنظيريـن املـرآتـيني L و D. وهـناك احـتمال آخـر هـو أن الخـلية األولـى 
الـــتي تـــكونـــت بـــصورة عـــشوائـــية كـــانـــت تـــحوي فـــائـــضا ضـــئيال مـــن الحـــموض األمـــينيةL(b )، وأن آلـــية االنـــتخاب 
الـتطوريـة، بـالـتالـي، قـد عـززت نـمو أشـكال الـحياة الـتي ال تـحوي سـوى أحـد الـنظيريـن املـرآتـيني. كـما افـترض الـبعض 
 L أن الـحياة قـد ظهـرت فـي أمـكنة عـديـدة فـي وقـت واحـد، بـكال الـشكلني الـلذيـن يـحويـان حـموضـا أمـينية مـن الـنوعـني
و(D(c)، ثـم بـدأ الـتنافـس بـني هـذيـن الـنظيريـن بـحيث أسـفر عـن انـقراض الـحياة املؤسـسة عـلى الـنظائـر D. وهـناك 
أخـيرا نـظريـة كـاتـبي هـذه املـقالـة، وتـنص عـلى أن االنـكسار الـتلقائـي لـلتناظـر أدى إلـى تـجانـس تـقريـبي فـي الـلولـبية 
فـي كـل أمـكنة ظـهور الـحياة (d)، لـكن الـقوة الـنوويـة الـضعيفة، الـتي تـنتهك انـحفاظ املـماثـلة، قـد فـعلت فـعلها فـي 

آلية االنكسار التلقائي للتناظر، وذلك لصالح الحموض األمينية اليسارية. 
  

ومـــن السهـــل أن تـــتخيل كـــيف يـــمكن أن يحـــدث ذلـــك عـــلى الـــصعيد الـــبيولـــوجـــي، إذ نســـتطيع أن 
نـفترض مـا يـلي: لـو ُوجـدت فـي املـاضـي السحيق وعـلى سـطح هـذه األرض حـياة كـحياتـنا الـيوم 
ولــكن مــتناظــرة، فــإن الــنوع الــذي نــحياه الــيوم قــد هــيمن عــلى الــنوع اآلخــر أثــناء تــنافــسهما وأدى 
إلـى انـقراضـه مـع مـرور الـزمـن. ويـبني نـموذج فـرانـك أن هـذا مـمكن فـي عـالَــم الجـزيـئات أيـضا: أي 
إنــه يفســر كــيف أمــكن لــفائــض مــن الحــموض األمــينية L، أو لــفائــض مــن الــسكاكــر D، أن يــبرز مــن 
الـــحساء الـــبدئـــي (الخـــليط األول) primordial soup الـــذي كـــان يـــحوي تـــركـــيزيـــن مـــتساويـــني مـــن 

النظيرين املرآتيني. 
  

القوة الضعيفة مرة أخرى 
نـنتقل اآلن إلـى السؤال الـثانـي: هـل الـقوة الـنوويـة الـضعيفة هـي املسؤولـة عـن هـيمنة الحـموض 
األمــينية L والــسكاكــر D؟ لــقد ســعى الــباحــثون، مــنذ اكــتشاف انــتهاك املــماثــلة، إلــى مــعرفــة كــيف 
أتــيح لــلتفكك بــيتا ولــسواه مــن الــظواهــر املــشابــهة أن تــفضل بــعض الــنظائــر املــرآتــية فتؤدي إلــى 
فـــائـــض فـــيها. وفـــي عـــام 1957، الحـــظ<F.ڤســـتر> و<V.L.T.ألـــبرخـــت> فـــي جـــامـــعة يـــيل، أن 
اإللــكترونــات بــيتا، لــكون مــعظمها مــلولــب يــساريــا، تــصدر إشــعاعــا كهــرطــيسيا مــعظمه مــلولــب 
يـساريـا (أي إشـعاعـا اسـتقطابـه متحـلزن نـحو الـيسار)، فـافـترضـا أن هـذا اإلشـعاع الـيساري يـفكك 
أحـد الـنظيريـن املـرآتـيني بنسـبة كـبيرة ويـترك بـالـتالـي فـائـضا مـن خـيالـه املـرآتـي (الـنظير اآلخـر). 

لكن هذا االختالل ضعيف جدا ولم يُلحظ حتى اآلن تجريبيا. 
  



إن الــجسيمات بــيتا قــادرة بحــد ذاتــها عــلى تــفكيك الجــزيــئات املــلولــبة: فــقد أوضــحت حــسابــات 
أحـدنـا (هيگسـتروم) أن الـفرق النسـبي فـي سـرعـة تـفكك الـنظيريـن L و D يـساوي زهـاء جـزء واحـد 
مـن 1110. وقـد بـينت تـجارب<A.ريـتش> و<C.J.ڤـان هـاوس> وزمـالئـهما فـي جـامـعة مـيتشغان 

أن هذا الفرق النسبي أقل من جزء واحد من910. 
  

إن الــقوة الــضعيفة Z قــادرة أيــضا عــلى تــغيير ســرعــتي تــشكل الحــمضني األمــينيني L و D. ومــع 
ذلـك، إن مـفعول هـذه الـقوة ـ كـما رأيـنا آنـفا ـ ضـئيل جـدا، حـيث إنـها ال تسـبب إال فـرقـا نسـبيا مـن 
رتـبة 10-17، وبسـبب ضـآلـة هـذا الـفرق ال بـد مـن الـقبول بـأن آلـية تـضخيم أخـرى قـد فـعلت فـعلها 

 .D والسكاكر L فأدت إلى هيمنة الحموض األمينية
  

وقـد بـرهـن أحـدنـا (كـنديـپودي) مـع <W.G.نـلسون> (مـن مـختبر لـوس آالمـوس الـقومـي) عـلى أن 
مــثل آلــية الــتضخيم هــذه مــوجــودة، نــظريــا عــلى األقــل، فــي مــنظومــات كــيميائــية غــير مــتوازنــة. 
 (noise averaging الــتي يــسمونــها تــسويــة الــضجيج) ويســتغل مــهندســو االتــصاالت هــذه اآللــية
السـتخراج إشـارة كهـربـائـية مـقصودة مـن خـلفية مـشوشـة. لـنتصور بـركـة مـاء يـتنافـس فـيها عـلى 
الـنشوء نـظيران مـرآتـيان، كـما فـي نـموذج فـرانـك، إن هـذا املـاء يـتعرض لـتأثـيرات عـديـدة تـنزع إلـى 
«تـــفضيل»أحـــد الـــنظيريـــن أوال، ثـــم إلـــى تـــفضيل الـــنظير اآلخـــر. إن الـــتفاوتـــات الـــناجـــمة عـــن هـــذه 
الــتأثــيرات ذات مــفعول يــفوق بــكثير مــفعول الــقوة الــضعيفة. ولــئن كــانــت هــذه الــتفاوتــات، بســبب 
عـشوائـيتها، يـبطل بـعضها مـفعول بـعض، فـإنـه يـتاح لـلقوة الـضعيفة ـ مـع مـرور الـزمـن ـ أن تـفعل 

فعلها الالتناظري املستمر فتؤدي إلى انكسار التناظر ومن ثم إلى هيمنة أحد النظيرين. 
  

إذًا، مـا الـظروف الـتي تـتيح لـتسويـة الـضجيج أن تـفعل فـعلها، ومـا السـلم الـزمـني املـطلوب؟ أوال، 
إن هـناك بـركـة مـاء يـجب أن تُـرفـد عـلى الـدوام بـسيل مـتفاوت الـغزارة مـن املـواد املؤثـرة الـالمـلولـبة 
الـضروريـة لـتشكيل الـنظائـر املـرآتـية. عـندئـذ تـكون املـنظومـة مـفتوحـة وبـعيدة عـن الـتوازن، فـيمكن 
لـلتناظـر أن ينكسـر تـلقائـيا. ثـانـيا، إن تـلك املـواد املؤثـرة يـجب أن تـشكل نـظائـر مـرآتـية قـادرة فـيما 
خ وعــلى الــتنافــس. وأخــيرًا، إن الــبركــة يــجب أن تــكون كــبيرة (تــقريــبا  بــينها عــلى الــتكاثــر بــالــتَنسُّ
مـساحـة سـطحها 10 كـيلومـترات مـربـعة وعـمقها بـضعة أمـتار) ومـتخالـطة بـما يـكفي لـكي تـتفانـى ـ 
إلــى حــد كــبير ـ الــتفاوتــات اإلحــصائــية وســطيا. فــعند تحقيق هــذه الــظروف يــتاح لــلقوة الــنوويــة 
الــضعيفة أن تــولــد انــكسار الــتناظــر فــي غــضون فــترة تــتراوح مــا بــني000 50 و000 100عــام، 
فــتصبح ـ بــعد هــذا الــزمــن ـ نســبة الــنظير L ـ مــن الحــموض األمــينية مــثال ـ مــساويــة 98% عــلى 
األقــل (بــافــتراض أن الــقوة الــنوويــة الــضعيفة تــفضل الــنظائــر املــرآتــية L). وفــي مــثل هــذه الــبيئة 

 .L سيتاح نشوء وتطور حياة مستمدة من الحموض األمينية
  

إن هــذه الــظاهــرة الــكيميائــية الــبطيئة تســتلزم زمــنا أكــبر مــن أن يــتاح كــشفها فــي املــختبر. لــكن 
<E.F.مـــوس> (مـــن جـــامـــعة مـــيسوري بـــسان لـــويـــس) و<E.V.P. مـــاك كـــلينتوك> (مـــن جـــامـــعة 
النكســتر)عَــَمدا إلــى مــحاكــاتــها حــاســوبــيا مؤكــديــن وجــود اآللــية املــتوقــعة، إال أن أحــدا لــم يلحــظها 

بعد في منظومة كيميائية واقعية. 
  



قبل الحياة أم بعدها؟ 
لـقد عـرضـنا نـماذج كـثيرة يـمكن أن تفسـر «عـدم تـناظـر الـحياة». ويـبقى السؤال األخـير املـهم: هـل 
نـشأ هـذا الـالتـناظـر قـبل ظـهور الـحياة الـبدئـية («الخـلية الـحية األولـى») أم بـعده؟ مـن الـصعب أن 
نـفهم ـ بـاالعـتماد عـلى مـا نـعرفـه الـيوم عـن بـنية الـبولـيمرات الـبيولـوجـية ووظـيفتها ـ كـيف يـمكن أن 
يـعمل بـروتـني أو حـمض نـووي يـحوي نـظائـر مـن الـنوعـني L و D مـعا. لـقد تـبني مـن عـدة تـجارب أن 
سـالسـل الحـموض األمـينية، الـتي تـحوي الـنوعـني L و D مـعا، ال تـشكل بـصورة صـحيحة الـلوالـب 
ألــفا الــضروريــة لــلبروتــينات كــي تؤدي وظــيفتها الــتحفيزيــة.. ومــن الــصعب عــلينا أن نــفهم كــيف 
أتـيح لـلبنى الـحية املـعقدة أن تـتطور إذا لـم تـكن كـل الحـموض األمـينية فـي الـبروتـينات ـ وكـذلـك كـل 
الــوُحَـــيْدات مــن الحــموض الــنوويــة ـ ذات لــولــبية مــتجانــسة homochirality (أي جــميعها مــلولــب 
بــاتــجاه واحــد). وعــلى هــذا يــبدو أن انــتخاب وحــيدات مــن لــولــبية مــتجانــسة قــد حــدث حــتما قــبل 

ظهور الحياة. 
  

ولـئن وجـدت عـدة نـماذج تـحفيزهـا ذاتـي، وتكسـر الـتناظـر ـ كـنموذج كـنديـپودي ـ نـلسون املـذكـور 
ســــابــــقا ـ وتســــتجيب لهــــذه الــــفرضــــية، فــــإنــــنا ال نــــعرف ـ حــــتى اآلن ـ أحــــدا اســــتطاع أن يــــعطي 
مـواصـفات مـركـبات بـيولـوجـية ـ قـبل نـشوء الـحياة ـ تـتجاوب مـع الـخصائـص كـلها الـتي تسـتلزمـها 
هـــذه الـــنماذج. وهـــنا يـــرى بـــعض الـــباحـــثني أن هـــذا األمـــر عـــقبة كـــبيرة. ومـــن ثـــم يســـتنتجون أن 

اللولبية قد ظهرت بعد الخلية األولى ال قبلها. 
  

إذًا، يـرى هؤالء الـباحـثون أن الخـلية األولـى قـد نـشأت بحـدث شـاذ لـم يـكن يـنطوي عـلى الـالتـناظـر 
املـهم الـذي تـمتاز بـه أشـكال الـحياة الحـديـثة، وأن «السـلف املشـترك» لـكل الـعضويـات الـحية كـان 
يـــحوي، مـــصادفـــة، فـــائـــضا ضـــئيال مـــن الحـــموض األمـــينية L والـــسكاكـــر D. كـــان هـــذا الســـلف إذًا 
يـنطوي عـلى التـناظـر ضـئيل. ومـع ذلـك فـإن الـبروتـينات املـصنوعـة مـن نـوع نـظيري مـرآتـي واحـد 
تـــشكل مُـــحفِّزات أفـــضل مـــن الـــبروتـــينات املـــصنوعـــة مـــن خـــليط مـــن الـــنوعـــني، كـــما أن الحـــموض 
 L الـنوويـة الـتي تـحوي نـوعـا نـظيريـا مـرآتـيا واحـدا تـكون أحـسن اسـتقرارا، وتـتفاعـل الـبروتـينات
مــع الحــموض الــنوويــة D بــكفاءة أكــبر. وعــلى هــذا، فــإن ضــغط االنــتقاء فــي بــيئة تــنافــسية، أثــناء 
تــعاقــب األجــيال، دعــم تَــَشكُّل حــياة ذات بــروتــينات يــساريــة (أي ال تــحوي ســوى حــموض أمــينية 
يـساريـة)، وذات حـموض نـوويـة يـمينية (أي ال تـحوي سـوى سـكاكـر يـمينية). لـكن مـازال أمـام هـذه 
الـفرضـية مـشكلة تنبؤ شـكل أحـيائـي قـابـل لـلنمو ـ لسـلف مشـترك ـ يـتألـف مـن بـولـيمرات بـيولـوجـية 
تـــحوي مـــقاديـــر شـــبه مـــتساويـــة مـــن الـــنظيريـــن املـــرآتـــيني L و D. ومـــن أجـــل تـــجنب هـــذه املـــشكلة 
افـترض بـعض الـبيوكـيميائـيني أن الخـلية األولـى كـانـت تـحوي ـ مـصادفـة ـ مـركـبات مؤلـفة كـلها، أو 

تقريبا كلها، من حموض أمينية يسارية، لكن احتمال ذلك ضئيل جدا. 
  

وقـــد اقـــترح آخـــرون تـــفسيرا ثـــالـــثا يـــقول بـــأن ظـــهور الـــحياة لـــم يـــكن حـــدثـــا شـــاذا. بـــل إن هـــناك 
انــكسارات لــلتناظــر حــدثــت مــصادفــة فــي أمــكنة عــديــدة، ودون أن يــكون لــلقوة الــنوويــة الــضعيفة 
شـأن فـيها. فـهيمنت «حـياة يـمينية D» فـي أمـكنة تـشكل الحـموض األمـينية D، وهـيمنت «حـياة 
يـساريـة L» فـي أمـكنة تـشكل الحـموض األمـينية L. ثـم كـان مـن شـأن الـتنافـس بـينهما أن انـقرضـت 

الحياة D دون أن تترك أثرا. 
  



واضــح مــما تــقدم أن األســئلة املــهمة حــول أصــل ومــنشأ الــالتــناظــر املــرآتــي فــي الــحياة تــبقى دون 
إجـــابـــات، إنـــنا النـــزال نجهـــل أصـــل الـــالتـــناظـــر املـــرآتـــي فـــي بـــذور الـــحياة، وبـــالـــتالـــي فـــي عـــالـــم 
املــحسوســات. وعــلى الــرغــم مــن قــدرة الــقوة الــنوويــة الــضعيفة ـ الــتي تــفعل فــعلها عــلى مســتوى 
الــجسيمات األولــية ـ أن تحــدد جــهة الــالتــناظــر (الــيمني والــيسار) فــي الــذرات والجــزيــئات، فــإنــنا 
نجهـل إذا مـا كـانـت هـذه الـخصائـص تتجـلى فـي دنـيا الـنبات والـحيوان. إذ ال يـبدو أن الـالتـناظـر 
الـلولـبي فـي قـواقـع الحـلزونـيات، عـلى سـبيل املـثال، نـاجـم عـن الـالتـناظـر األصـيل فـي بـروتـيناتـها أو 
الــدنــا فــيها: إذ إن بــعض الحــلزونــيات L تــلد أحــيانــا ذُريــة ذات قــواقــع يــمينية، فــالــالتــناظــر فــي 
الحـلزونـيات أو لـدى الـكائـنات البشـريـة أو املـلفوف أو السـراطـني، اليـزال إذًا سـرا مـن األسـرار، لـكن 

مما ال شك فيه أن بيولوجيا النمو والتطور ستلقي الضوء يوما ما على هذه املسائل. 
  

 املؤلفان 
 oger A.Hegstrom - Dilip K.KondePudi

يـعمالن فـي قـسم الـكيمياء بـجامـعة ويـك فـورسـت. حـصل هيگسـتروم عـلى الـبكالـوريـوس مـن كـلية 
سـينت أوالف عـام 1963 وعـلى الـدكـتوراه مـن جـامـعة هـارڤـارد عـام 1968، وتـركـزت أبـحاثـه عـلى 
مـفعول الـقوة الكهـرطـيسية ومـفعول الـقوة الكهـرضـعيفة فـي الـذرات والجـزيـئات. أمـا كـنديـپودي فـقد 
حــصل عــلى الــبكالــوريــوس مــن جــامــعة مــدراس عــام 1971 وعــلى املــاجســتير مــن معهــد الــتقانــة 
الــهندي بــبومــبي عــام 1973، والــدكــتوراه مــن جــامــعة تــكساس فــي أوســنت عــام 1979. وقــد قــاده 

اهتمامه بأصل املعقدات ونظامها إلى االضطالع ببحوث في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا. 
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 (1) مـن املـعلوم لـلناظـر فـي مـرآة مسـتويـة أن خـيال يـده الـيمنى هـو الـيد اليسـرى لـصورتـه فـيها، 
والعكس بالعكس، أي إن املرآة تقلب اليمني يسارا واليسار يمينا. 

(2) األَضْـــــــبَط (مؤنـــثها ضَـــــــبْطاء وجـــمعها ضُـــــــبُط): هـــو الـــذي يســـتخدم كـــلتا يـــديـــه بـــمهارة واحـــدة 
تقريبا. 


