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 ۵۴۹۱ سبَ دس اٚ. است سیّیٗ پٙی وبضف ( Sir Alexander Fleming: اٍّ٘یسی ثٝ) فّٕیًٙ اِىسب٘ذس

 .ضذ پضضىی ٘ٛثُ جبیضٜ دسیبفت ثٝ ٔٛفك

 ٔ  ٔذسسٝ اص ٚی. ضذ صادٜ اسىبتّٙذ «الچفیّذ» دس ۵۸۸۵ سبَ دس سیّیٗ پٙی وبضف فّٕیًٙ اِىسب٘ذس

 دس ثشسسی ٚ تحمیك ثٝ تحصیالت پبیبٖ اص پس ٚ ضذ اِتحصیُ فبسغ ِٙذٖ «ٔشی سٙت» ثیٕبسستبٖ پضضىی

 ٞبی صخٓ اَٚ جٟب٘ی جًٙ دس ٘ظبٔی پضضه عٙٛاٖ ثٝ سپس. پشداخت ٞب ٔصٛ٘یت ٚ ضٙبسی ایٕٙی ٔ  صٔیٙٝ

 ٞب ٔیىشٚة آ٘ىٝ اص ثیص خیّی وٙٙذٜ عفٛ٘ی ضذ ٔٛاد اغّت وٝ ضذ ٔتٛجٝ ٚ داد لشاس ٔطبِعٝ ٔٛسد سا عفٛ٘ی

 ثتٛا٘ذ وٝ ای ٔبدٜ ٚجٛد ضشٚست ثٝ فّٕیًٙ تشتیت ایٗ ثٝ. ثش٘ذ ٔی ثیٗ اص سا ثذٖ ٞبی سَّٛ دسآٚس٘ذ پبی اص سا

 .ثشد پی ثجشد، ثیٗ اص سا ثبوتشی سبِٓ ٞبی سَّٛ ثٝ صدٖ آسیت ثذٖٚ

 ۵۴۱۱ سبَ دس. ضذ ٔطغَٛ خٛد تحمیك وبس ثٝ ٚ ثبصٌطت ٔشی سٙت ثیٕبسستبٖ ثٝ فّٕیًٙ جًٙ اص پس

 دس ٚ ضٛد ٔی تِٛیذ ا٘سبٖ ثذٖ دس وٝ است آ٘ضیٕی ِیسٛصیٓ،. ٘بٔیذ «ِیسٛصیٓ» سا آٖ وٝ وشد وطف سا ای ٔبدٜ

 سا ٞب ٔیىشة اص ثشخی اٌشچٝ ٔبدٜ ایٗ. سسب٘ذ ٕ٘ی آسیت ثذٖ ٞبی سَّٛ ثٝ داسد، ٚجٛد اضه ٚ ٔخبط تشویجبت

 ٚجٛد ثب وطف ایٗ. است اثش ثی سسب٘ذ ٔی آسیت ا٘سبٖ ثٝ وٝ خبصّی ٞبی ٔیىشة ثشاثش دس ِٚی ثشد ٔی ثیٗ اص

 .٘جٛد ثشخٛسداس چٙذا٘ی إٞیت اص ثٛدٖ جبِت

 ثبوتشی وطت حبٚی ظشٚف اص یىی. سسب٘ذ ا٘جبْ ثٝ سا خٛد ثضسي وطف فّٕیًٙ ۵۴۱۸ سبَ دس

 فّٕیًٙ. ضذٜ پٛضیذٜ وپه اص آٖ ٞبی لسٕت ثشخی ٘تیجٝ دس وٝ ٌشفت لشاس ٞٛا ٔعشض دس «استبفیّٛوٛن»

 اص وّّی ثٝ ثبوتشی است وشدٜ ٘فٛر وپه وٝ ٞبیی لسٕت ثشخی ٘تیجٝ دس وٝ ٞبیی لسٕت آٖ دس ضذ ٔتٛجٝ

 ٚی. است استبفیّٛوٛن ثبوتشی پبدصٞش وٙذ ٔی تِٛیذ وپه وٝ ای ٔبدٜ سسیذ ٘تیجٝ ایٗ ثٝ اٚ. ا٘ذ سفتٝ ثیٗ

 ٔبدٜ ایٗ. ٘ذ:ٔی جٌّٛیشی ا٘سبٖ ثشای ٔضش ثبوتشی ا٘ٛاع اص ثسیبسی سضذ اص ٔضثٛس ٔبدٜ وٝ دٞذ ٘طبٖ تٛا٘ست

 ٚ ا٘سبٖ ثشای ٘بٔیذ، سیّیٗ پٙی( ٘ٛتب٘یْٛ سیّیْٛ پٙی) آٖ ٔ  تِٛیذوٙٙذٜ عبُٔ خبطش ثٝ سا آٖ فّٕیًٙ وٝ

. ٘ىشد جّت سا چٙذا٘ی تٛجٝ ِٚی. ضذ ٔٙتطش ۵۴۱۴ سبَ دس فّٕیًٙ وبس حبصُ. ٘جٛد آٚس صیبٖ حیٛاٖ

 اٚ ٞشحبَ ثٝ أّب. ثبضذ داضتٝ تٛا٘ذ ٔی ٟٕٔی ثسیبس پضضىی ٞبی استفبدٜ سیّیٗ پٙی وٝ ثٛد دسیبفتٝ فّٕیًٙ

 ثعذ سبَ دٜ تب اٍ٘یض اعجبة داسٚی ایٗ ٚ وٙذ اسائٝ سیّیٗ پٙی پبالیص ٚ تصفیٝ ثشای سا تىٙیىی ٘تٛا٘ست

 .ٔب٘ذ ثبلی استفبدٜ ثذٖٚ

 



 ٔمبِٝ ثٝ «چبیٗ ثٛسیس اس٘ست» ٚ «فّٛسی ٚاِتش ٞٛاسد» اٍّ٘یسی ٔحمك دٚ ۵۴۹۱ دٞٝ اٚاخش دس سشا٘جبْ

 تجشثٝ آصٔبیطٍبٞی حیٛا٘بت سٚی سا حبصّٝ ٔبدٜ ٚ وشدٜ تىشاس سا فّٕیًٙ تجشثٝ آٟ٘ب. ثشخٛسد٘ذ فّٕیًٙ

 وٝ داد ٘طبٖ ٞب آصٔبیص ایٗ. ضذ ثشدٜ وبس ثٝ ثیٕبساٖ اص ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ سٚی سیّیٗ پٙی ۵۴۹۵ سبَ دس وشد٘ذ

 .ثبضذ ٔی وبسا ٚ ٔؤثش اٍ٘یض حیشت ضىّی ثٝ جذیذ داسی

 ٞبیی سٚش سشیعبً ٚ ضذٜ صٔیٙٝ ایٗ دس فعبِیت ٚاسد داسٚسبصی ضشوتٟبی اٍّ٘یس ٚ آٔشیىب ٞبی دِٚت تشغیت ثب

 جٍٙی ٔصذٚٔبٖ استفبدٜ ثشای ا٘حصبساً سیّیٗ پٙی آغبص دس. وشد٘ذ اثذاع سیّیٗ پٙی صیبد ٔمبدیش تِٛیذ ثشای سا

 لشاس ٍٕٞبٖ دستشس دس آٔشیىب ٚ اٍّ٘یس دس ٞب غیش٘ظبٔی ٔعبِجٝ ثشای ۵۴۹۹ سبَ تب ِٚی ضذ ٔی ٍٟ٘ذاسی

 .ضذ ٔعَٕٛ جٟبٖ سشاسش دس سیّیٗ پٙی اص استفبدٜ ۵۴۹۱ سبَ دس دْٚ جٟب٘ی جًٙ پبیبٖ ثب. ٌشفت

 ثٝ ٔٙجش تحمیمبت آٖ ٚ ضذ پبدصیستٟب سبیش یبفتٗ ثشای تحمیك ٚ جستجٛ ثشای ای اٍ٘یضٜ سیّیٗ پٙی وطف

 ٔصشف پش عٙٛاٖ ثٝ ٕٞچٙبٖ سیّیٗ پٙی ایٗ ٚجٛد ثب. ٌشدیذ دیٍش«  ٌش ٔعجضٜ داسٚٞبی» اص ثسیبسی وطف

 .ٔب٘ذ ثبلی پبدصیست تشیٗ

 آسیت ثیٙی رسٜ ٔٛجٛدات اص ٚسیعی طیف عّیٝ داسٚ ایٗ وٝ است آٖ سیّیٗ پٙی تفّٛق ادأٝ دالیُ اص یىی

 آستشیت، اضىبَ ثشخی ٕٞچٙیٗ ٚ دیفتشی سشخ، تت سٛصان، سفّیس، دسٔبٖ دس داسٚ ایٗ اص. است ٔؤثش سسبٖ

 صیبد ٔمبدیش ضشس ثی استعٕبَ سیّیٗ پٙی أتیبصات اص دیٍش یىی. ضٛد ٔی خٖٛ، ٔسٕٛٔیت ٔٙٙژیت، ثُشُ٘طیت،

 ٔیّیٖٛ یىصذ تضسیك أّب. است ٔؤثش ٞب عفٛ٘ت ثشخی دسٔبٖ ثشای سیّیٗ پٙی ٚاحذی۱۱۱۱۱ دُص یه. است آٖ

 ثٝ ٘سجت افشاد ثشخی اِجتٝ. ضٛد ٔی تجٛیض جٙجی ٚعٛاسض ٔخبطشٜ ٌٛ٘ٝ ٞیچ ثذٖٚ سٚص دس سیّیٗ پٙی ٚاحذ

 .آٚسد ٔی اسٔغبٖ ثٝ سا تٛا٘بیی ٚ سالٔتی ٔشدْ ثیطتش ثشای داسٚ ایٗ ِٚی داسد٘ذ حسبسیت سیّیٗ پٙی

 
 هنگام دریافت جایزه نوبل

 

 



 ٘جبت سا ثیطتشی افشاد جبٖ آیٙذٜ دس ٔطٕئٙبً ٚ دادٜ ٘جبت سا ٘فش ٔیّیٟٛ٘ب جبٖ تبوٖٙٛ سیّیٗ پٙی وٝ آ٘جب اص

 دلیك ٚ ٚالعی جبیٍبٜ اِجتٝ. ا٘ذ ثشدٜ سٛاَ صیش سا سیّیٗ پٙی وطف إٞیت افشادی ٔعذٚد تٟٙب داد خٛاٞذ

 ثش ٔٗ. ضٛیٓ لبئُ اعتجبسی چٝ «چبیٗ ٚ «فّٛسی» ثشای وٝ داسد أش ایٗ ثٝ ثستٍی فٟشست ایٗ دس فّٕیًٙ

 اٚ ثذٖٚ. اٚست تحمیمبت حبصُ اصّی وطف وٝ است فّٕیًٙ آِٖ اص وبس ایٗ اعتجبس تٕبْ وٝ ثبٚسْ ایٗ

 وشد ٔٙتطش سا خٛد وبس ٘تبیج اٚ وٝ ٕٞیٗ. ضٛد وطف سیّیٗ پٙی تب ٌزضت ٔی صیبدی ٞبی سبَ ثبیذ احتٕبالً

 .ضٛد ٔی اثذاع ٘یض سیّیٗ پٙی پبالیص ٚ تِٛیذ ثشای الصْ سٚش ٚ تىٙیه صٚد وٝ ایٗ اص دیٍش

 

 طٛس ثٝ پضضىی دس ٘ٛثُ جبیضٜ ۵۴۹۱ سبَ دس. ضذ فشص٘ذ یه صبحت خٛد سعبدتٕٙذ اصدٚاج اص فّٕیًٙ

 .دسٌزضت ۵۴۱۱ سبَ دس فّٕیًٙ. ضذ دادٜ چبیٗ ٚ فّٛسی ٚ اٚ ثٝ ٔطتشن


