
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوة االجتماعية للمعرفة الجينية و مستقبل الهوية العربية
 جينـودراسة في علم اجتماع ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5201 نعير(ي51عدد)                  تجماع         اجمللة العربية لعلم اال
 ( ي31)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عال الزيعت|القوة االتجماععية للاعرفة اجلينية ومسمقبل اذلوية العربية

 
 

 أزمة التحوؿ الديمقراطي في مصر
 بين االصالح والطموح الثوري

  عال عبد المنعم الزيات
 ملخص الدراسة:

ف عػػػػن القػػػػوة االجتماعيػػػػة للجينػػػػات محاولػػػػة ال  ػػػػ تهػػػػدؼ الدراسػػػػة إلػػػػ 
 نطالقػا مػن مقػوالت علػم اجتمػاع الجينػـواوعالقتها بمستقبل الهوية العربية 

وتناولػػػػد الدراسػػػػة مقػػػػاجيم القػػػػوة االجتماعيػػػػة والجينػػػػات و ػػػػددت تعريقػػػػا 
لمقهـو القوى االجتماعية للجينات ثم عرضد لمقهـو الهويػة ومقهػـو علػم 

ة بمقػػػوالت النةريػػػة الت يقيػػػة وتوصػػػلد اجتمػػاع الجينػػػـو واسػػػتعاند الدراسػػػ
ضػرورة العمػل الجػاد الدراسة ال  عدد من النتػاج  اتتتمتهػا بالتيديػد علػ   

ا لبناء قاعػدة معرفيػة للجينػات العربيػة في رسم تريطة جينـو مت املة تمهيدً 
، وإنتػػػاج المزيػػػد مػػػن ا بحػػػاث علػػػ  الجػػػانبين البيولػػػوجي والسوسػػػيولوجي، 

 قاظا علػ  مػا تلقػج أجػدادنا ، ومػا نتردػج  بناجنػا ،  ليس  جلنا فقط وإنما
الثقػػافي  واالمتػػزاجوتحصػػين الهويػػة العربيػػة ا صػػيلة مػػن سػػلبيات التهجػػين 

 .والبيولوجي في زمن الجينـو

                                                 

 المساعد بكمية اآلداب جامعة المنوفيةاستاذ عمم االجتماع   
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، الهوية، القوة االجتماعية.   ال لمات المقتا ية: علم اجتماع الجينـو
 مقدمة  

 -جػي فقػط -ف جوية المجتمػ  إعتقد ال ثيروف ع رين و ت  اآلف يبلغنا القرف الحادي وال
أي  –نهػا إلػيي ولػدنا وع ػنا وتربينػا فيػج ، و نتاج السػياؽ التػاريخي والثقػافي واالجتمػاعي ا

بمػا يجػ   -فػي بعػا ا  يػاف  –نػا امن نحن ؟ ومػن أيػن جانػا ؟ دمػا تنبتخبرنا  -الهوية 
 تعبر عن ا وضاع الحالية ،  تلك اإلعتقادات باتد غير واقعية ، وال علينا ديفراد وشعوب.

دما ال تتناس  م  سرعة ا  داث العالمية في القرنين الع ػرين والحػادي والع ػرين ، أو 
عتقادات من عصػر مػا قبػل اقديمة في زمن  ديث ، وبالتحديد  بمعن  أدؽ جي إعتقادات
 الثورة الجينية للب ر. 

لػػػـو الطبيعيػػػة واإلنسػػػانية ويسػػػتدؿ علػػػ  صػػػحة مػػػا سػػػبم ، مػػػن أف التقػػػدـ العلمػػػي فػػػي الع
وبا تص التقدـ في العلـو البيولوجيا ، وبالتحديػد البيولوجيػا الجزيايػة أ ػدث ثػورة عميقػة 
في ال ثير من المقاجيم الموروثة ب يف الب ر وتطورجم وأصولهم و ت  مسػتقبلهم ، وأمتػد 

فػراد ، وبلػ  تيثيرة لل يانات القومية وجويات ال عوب والمجتمعػات وأصػوؿ العػاجالت وا 
 ا مر درجات  ت  وصل للتدتل في المستقبل الجيني لل عوب  .

ف الهويػػة لػػم تسػػتط  العػػيع بمعػػزؿ عػػن دػػل جػػيا التقػػدـ وعػػن إاآلف تقيػػد ال ػػواجد اليوميػػة 
تيثيراتػػج ، يػػث ألقػػ  بتػػيثيرال علػػ  دالالت الهويػػة د ي ػػاف قػػومي ومعانيهػػا وسػػبل الحقػػاظ 

أدبػػػر مػػػن مجػػػرد سػػػياؽ تػػػاريخي اجتمػػػاعي ثقػػػافي  انػػػعليهػػػا . ودػػػرد فعػػػل باتػػػد الهويػػػة ديا
–الب ػر   ووراثية ذات أصوؿ جينيػة ترجػ   بػللمجتم  ، وإنما أدتسبد معاني بيولوجية 

فالهوية اآلف جوية الجػين ، أقػرأ دتابػك الجينػي أقػل لػك مػن أنػد ؟ ومػا جػي  –سيدنا آدـ 
 ؟ أصولك ؟ ومن أين جاد ؟ وما عالقتك بباقي السالالت عل  ا رض

أ ػػػد أردػػػاف تػػػاري  العلػػػم  وج ػػػيا يحػػػم القػػػوؿ بػػػيف جويػػػات ال ػػػعوب تحولػػػد مػػػن دونهػػػا
إل  دونها متلقػي التػيثير ، ونتػاج ثػورة بيولوجيػة تتػدتل فػي تسػجيل تػاري  الب ػر ، والمعرفة

 ورسم مستقبلهم .
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ف يف تسلم جوية ال عوب من دل جيا ؟ أو ديف تستطي  الحقاظ علػ  ا صػوؿ الوطنيػة 
 الجينية  فراد دل مجتم  من المجتمعات ؟ إنها  قا أزمة عالمية !والقومية و 
 اإلجراءات النةرية والمنهجية  /أوالً 
 : م  لة الدراسة -3

ف تغيير الموروثات االجتماعية أسهل إ - ت  بداية القرف الع رين  –جد عتقاد الساظل اال
يػد والمحادػاة مػن الموروثػػات مػن تغييػر الموروثػات البيولوجيػة ،علػ  الػرغم مػن إعتبػار التقل

انطالقػػا مػػن الحقيقػػة  البيولوجيػػة آنػػياؾ وأنهمػػا تسػػهماف فػػي ن ػػوء الموروثػػات االجتماعيػػة،
 القاجلة )بيننا دلنا مقلدوف ودلنا محافةوف نقاـو التغيير(. 

إف نجػػاح الثػػورة البيولوجيػػة فػػي القػػرف الع ػػرين،وبالتحديد بعػػد اإلعػػالف عػػن نتػػاج  م ػػروع 
ري ، والتوصػل لحقػػاجم مهمػة ب ػيف تغييػر الموروثػػات البيولوجيػة ، أسػهم فػػي الجينػـو الب ػ

تغييػر معتقػدات ومقػاجيم الب ػػر ب ػيف الموروثػات البيولوجيػػة واالجتماعيػة و تػ  الثقافيػػة ، 
ولػػم ي ػػن علػػم االجتمػػاع بمنػػيى عػػن دػػل تلػػك الثػػورات وآثارجػػا. لػػيس ذلػػك بالجديػػد علػػ  

مػن القاػايا المتجػيرة فػي تاريخهمػا ، إال أف الجديػد علمي االجتماع والبيولوجيػا، فتلػك ،
فػػي ا مػػر جػػو سػػرعة سػػرياف التػػيثير بينهمػػا ومنهمػػا للمجتمػػ  وميسسػػاتج. ودػػاف لقرنسػػيس 
فودويامػػا إسػػهامات فػػي تنبيػػج العقػػوؿ السوسػػيولوجية إلػػ  ضػػرورة بحػػث اآلثػػار االجتماعيػػة 

  :بلنا بعد الب ري ( ذدرابة )مستقللحداثة وإنتاج المعارؼ الجينية ، فقي مقدمة دت
 تماليػػػة أف تقػػػـو بتغييػػػر الطبيعػػػة االتقنيػػػة الحيويػػػة المعاصػػػرة جػػػو  جف أتطػػػر تهديػػػد تمثلػػػإ)

الب ػرية ، وبالتػػالي تنقلنػػا إلػ  مر لػػة )مػػا بعػد الب ػػري ( مػػن التػاري  ، وسػػي اوؿ إثبػػات أف 
قهػـو ذو مغػزى جيا ا مر من ا جمية بم اف ،  ف دوف الطبيعة الب ػرية موجػودة بالقعػل م

، وقػػد وفػػر اسػػتمرارية ثابتػػة لتجربتنػػا دنػػوع  ػػي، وجػػي بصػػورة مترافقػػة مػػ  الػػدين، مػػا يحػػدد 
أعمػػم قيمنػػا، وت ػػ ل الطبيعػػة الب ػػرية ا نمػػاط المحتملػػة ل نةمػػة السياسػػية وتقيػػدجا لػػيا 

ا  قي إلعادة ت  يل مػا نحػن عليػج بالقعػل سػي وف لهػتأية تقنية تتمت  بقدر من القوة  فإف
 قراطية الليبرالية وعل  طبيعة السياسة ذاتها .ثيرات ضارة محتملة عل  الديمتي
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وقد نقاجي في النهاية بيف عواقػ  الت نولوجيػا الحيويػة  ميػدة وبصػورة مدج ػة ، وأننػا دنػا 
مخطاين في القلم  يالها لدرجة أقاد مااجعنا ، وقد يتاػ  فػي النهايػة أف التقنيػة أقػل 

اآلف ، أو أف الب ر سي ونوف معتػدلين و ػيرين فػي تطبػيقهم لهػا  قوة ب ثير مما تبدو عليج
علػ  ع ػس  –، ل ن أ د ا سػباب التػي ال تجعلنػي متقػاجال تمامػا جػو أف التقنيػة الحيويػة 

تمػزج القواجػد الجليػة والماػار الخبيثػة فػي  زمػة  –العديد من القتو ات العلمية ا تػرى 
    (3)وا دة مت املة(.
  في بحث المعارؼ الجينية للب ػر، التػي يعػد ال  ػف عنهػا د ػقا عػن من جنا تولد الداف

ا صل في الوجود ، والتطور في الحياة ، والتنبػي بػا مراض الوراثيػة والمزمنػة وبالخصػاجص 
السػػلوديج ل ػػع  مػػن ال ػػعوب أو سػػاللج مػػن السػػالالت، لػػيا يعػػد إنتػػاج المعػػارؼ الجينيػػة 

قػػوة لمػػن يمتلػػك تلػػك المعػػارؼ ويػػتح م فػػي بمثابػػة تنقيػػ  فػػي الهويػػات ،وجنػػا م مػػن ال
 تداولها وإستهالدها بين الب ر .

إف موضوع الدراسة جػدير بالعنػاء ، نةػرا الرتباطػج بػال ثير مػن اإلتجاجػات التػي تثيػر جػدال 
واسعا في ا وساط العلمية والمجتمعية مني اإلعالف عػن نجػاح م ػروع الجينػـو الب ػري ، 

بهػػا فػػي التوصػػل لقهػػم أفاػػل لتعقػػد العالقػػة بػػين المػػوروث ومػػا ذلػػك دلػػج إال محاولػػة نيمػػل 
البيولػػػوجي والمػػػوروث االجتمػػػاعي مػػػن جانػػػ ، وتقػػػديم وصػػػف م ثػػػف للبنػػػاء االجتمػػػاعي 
للمعارؼ الجينية من جان  آتر . وا جم في ا مر تنبيج العقوؿ المهمومػة بال ػيف العربػي 

جيػػا وسػػلوديا و تػػ  معرفيػػا ، بػػبعا الحقػػاجم التػػي تتصػػل بمسػػتقبل المنطقػػة تاريخيػػا وبيولو 
وتيديرجم بينج آف ا واف إلنتاج معارؼ جينية للعرب ، وتسليط الاوء علػ  عقػوؿ تع ػف 
منػػي زمػػن علػػ  بنػػاء المعػػارؼ الجينيػػة للب ػػر، وت ثػػف البحػػث لتوظػػف نتػػاج  أبحاثهػػا فػػي 

أدتس   تحقيم مزيد من التقدـ والهيمنة ال ودبية ، إيمانا منهم بيف القوة جي المعرفة ومن
 المعرفة أدتس  القوة ، وجنا ت من أصالة موضوع الدراسة . 

   أجمية الدراسة : -2
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ت من قيمة الدراسة في دونها تتناوؿ موضوعا  يويا مرتبطا با صل فػي الوجػود، والحػرص 
علػػ  البقػػاء ، والهيمنػػة فػػي المسػػتقبل . فالموضػػوع مهػػم علميػػا  نػػج ينػػدرج ضػػمن أ ػػدث 

( وجو القػرع الػيي لػم يدرسػج المتخصصػوف فػي فروع علم االجتماع ) علم اجتماع الجينـو
علػػم االجتمػػاع العربػػي  تػػ  اآلف . وعليػػج أتمنػػ  بعػػد ن ػػر الدراسػػة ، أف يلقػػ  الموضػػوع 

ويسػت ملوا الطريػم،  -بػا تص العػرب  –إجتماما عميقػا مػن البػا ثين فػي علػم االجتمػاع 
ن  ، وتحقيقا للوجود العربي فػي بنػاء في محاولة منهم للحاؽ برد  التقدـ العلمي من جا

 علم اجتماع الجينـو من جان  آتر.
)إف الحاجة أـ اإلتتراع(، وبعد نجاح م روع الجينـو بات القػوؿ )إف  :قديما داف يقاؿ -

الجػين سػيد الموقػف( ، ومػرد ذلػك ت ػػع  عالقاتػج مػ  ميسسػات وجياػات وأنةمػة ثقافيػػة 
ت مػػن ا جميػػة العمليػػة لموضػػوع الدراسػػة ،  يػػث  واقتصػػادية وسياسػػية و تػػ  بيايػػة ، وجنػػا

 القوة االجتماعية للمعارؼ الجينية وآثارجا التطبيقية  اليا ومستقبال .
 
 أجداؼ الدراسة :  -1

عالقتهػػػا بمسػػػتقبل الهويػػػة العربيػػػة إف محاولػػػة ال  ػػػف عػػػن القػػػوة االجتماعيػػػة للجينػػػات و 
راسػػة الػػرجيس، وتتقػػرع منػػج عػػدة نطالقػػا مػػن مقػػوالت علػػم اجتمػػاع الجينػػـو لهػػو جػػدؼ الدا

 أجداؼ جي : 
 ا وؿ : التعرؼ عل  المعارؼ الجينية المنتجة .

 الثاني : ال  ف عن اآلثار المترتبة عل  إنتاج المعارؼ الجينية للب ر.
 الثالث : رصد أبعاد القوة االجتماعية للمعارؼ الجينية الب رية .

 تيسيس علم اجتماع الجينـو . الراب  : التعرؼ عل  دور المعارؼ الجينية في
 الخامس : رصد الجهود في إنتاج معارؼ جينية ذات جوية عربية  . 

 السادس : مقتر ات سوسيولوجية برؤى مستقبلية لهوية الجينات العربية  . 
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فػي مقػدمتها وفي ضوء ا جداؼ السابقة تحاوؿ الدراسة اإلجابة عل  عدة تساؤالت يػيتي 
 : ادالسياؿ رجيس مق

نطالقػػػا مػػػن ابعػػػاد القػػػوة االجتماعيػػة للجينػػػات وعالقتهػػػا بمسػػػتقبل الهويػػة العربيػػػة مػػا أ
 وينبثم من جيا السياؿ عدة أسالة فرعية جي :  مقوالت علم اجتماع الجينـو ؟

 دت افات العلمية في الوراثة الب رية؟ وما مالم  القوة البيولوجية في ذلك؟ا وؿ : ما اال 
 ة والسلبية المترتبة عل  ت نجة الجينات الب رية ؟الثاني : ما اآلثار اإليجابي

الثالث : ما القاايا االجتماعية التػي يطر هػا علػم اجتمػاع الجينػـو للبحػث ؟ ومػا تحدياتػج 
 البحثية وتوجهاتج النةرية والمنهجية  ؟

 الراب  : ما جوان  القوة االجتماعية للمعارؼ الجينية؟ وما المخاوؼ المصا بة ليلك ؟
 ما الجهود العربية في إنتاج المعارؼ الجينية ؟ وما عالقة ذلك بالهوية ؟ الخامس :

السػػػػػادس : مػػػػػا المسػػػػػػتقبل السوسػػػػػيولوجي لعلػػػػػػم اجتمػػػػػاع الجينػػػػػػـو ؟ ومػػػػػا المقتر ػػػػػػات 
 السوسيولوجية للحقاظ عل  مستقبل جوية الجينات العربية ؟.

 
 مقاجيم الدراسة :   -4
   Social Powerالقوة االجتماعية     -أ
)قػػػدرة  :( القػػػوة علػػػ  أنهػػػا3922) اإلقتصػػػاد والمجتمػػػ  ج: رؼ مػػػادس فيبػػػر فػػػي دتابػػػعػػػ

االشخاص أو الجماعات عل  تنقيي رغبتهم ،  ت  عندما يواجهوف معارضة من اآلترين ، 
( ورأى أف التوزيػ  المتبػاين للقػوة يػيدي إلػ  موقػف يتسػم 2والقوة جي عالقة اجتماعيػة(.)

القػػػػدرة علػػػػ  الحصػػػػوؿ علػػػػ  المػػػػوارد اإلقتصػػػػادية بتنػػػػوع فػػػػرص الحيػػػػاة ،  يػػػػث ت ػػػػوف 
 ( 1واالجتماعية والسياسية موزعة توزيعا غير مت افئ .)

جػي  القػوة االجتماعيػة فػي الدراسػة :هػا يقصػد ب و وإنطالقا من تعريقات مادس فيبػر للقػوة
القدرة التي ادتسبها منتجو ومالؾ المعارؼ الجينية وما ترت  عل  ذلك من جيمنة سياسية 
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قافية وطبية ، لبعا الجماعات والمجتمعات ، والدتوؿ في عصر الهيمنة الجينية علػ  وث
 الب ر. 

 : Genesالجينات  -ب
أي أصػػػػل الق ػػػػرة أو الحجػػػػة ، وجػػػػو  Genesisإف دلمػػػػة الجػػػػين يقصػػػػد بهػػػػا الت ػػػػوين 

( وبعػػد نجػػاح الثػػورة البيولوجيػػة فػػي القػػرف 4اسػػتعماؿ يعػػود تاريخػػة للقػػرف التاسػػ  ع ػػر .)
إ ػدى الو ػدات الوراثيػة فػي ال رموسػومات وجػي المةهػرة   Geneن بات الجػينالع ري

( أمػا مصػطل  الجينػـو الب ػري فقػد صػك 5لصقة ما في اإلنساف أو الحيػواف أو النبػات.)
، ويسػػػػتعمل للوصػػػػف اإلجمػػػػالي لجميػػػػ  الجينػػػػات الموجػػػػودة فػػػػي أجسػػػػاد 3881عػػػػاـ 

 ( 6الب ر.)
: المادة الوراثيػة الموجػودة فػي ال رموسػـو  ةويقصد بمصطل  الجينات الب رية في الدراس

والمسػػاولة عػػن نقػػل الصػػقات والخصػػاجص الب ػػرية مػػن اآلبػػاء إلػػ  ا بنػػاء وعبػػر ا جيػػاؿ ، 
وتسهم في تحديد ما يتعرض لج الب ر من أمراض موروثة وصػقات جسػدية وعقليػة وأ يانػا 

 سلودية ، تةهر مني الميالد و ت  الوفاة .
ت ػػػػبيج إدتسػػػػبتج الجينػػػػات الب ػػػػرية بعػػػػد تطويػػػػ   للجينػػػػات فهػػػػي : أمػػػػا القػػػػوة االجتماعيػػػػة

الت نولوجيا في نقل أو تبديل أو تغيير أو تعديل أو إزالة ما بها من صقات وأمراض موروثػة 
تلػػػػك  جديػػػػدة فيهػػػػا ، ويهػػػػيمن عليهػػػػا م ت ػػػػف ومنػػػػت أوإقحػػػػاـ جينػػػػات بصػػػػقات وراثيػػػػة 

ة والعلميػػػة ، وجػػػو مػػػا أفاػػػ  المعػػػارؼ، ويػػػتح م فػػػي إسػػػتخدامها ذوو المصػػػال  السياسػػػي
 لةهور الهيمنة الجينية عل  الب ر .

 Identityالهوية  :  -ج 
الػػيى يػػدؿ علػػ  التو ػػد واالسػػتمرارية .وتعبػػر  IDEMت ػتم الهويػػة مػػن الجػػير الالتينػػ  

الهوية عن عالقات إنسػانية يبػيؿ ال ػخص فيهػا جهػدال للقيػاـ بػالتوليف بػين مػا جػو لنقسػج 
 ( 7.) وبين ما يمثلج لآلترين
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سػػػتمرارية القػػػوة ا تالقيػػػة للتػػػراث بػػػين اة الجمعيػػػة قيمػػػة إيجابيػػػة مرتبطػػػة بوشػػػملد الهويػػػ
نتمػػػاء إلػػػ  ثقافػػػة م ػػػتردة وعلػػػ   ػػػد تعبيػػػر ديقيػػػد  جيػػػاؿ ، دمػػػا شػػػمل سػػػياؿ الهويػػػة االا

ميلر)فإف مثل جيال الهوية تساعدنا بيف تاعنا في العالم ، فتخبرنا من نحن ؟ومن أين جانػا 
 ( 8ج ؟( فالهويات سياقات اجتماعية وتاريخية وثقافية محددة.)؟وما قمنا ب

بيػػة ي ػػعر بهػػا المػػواطن ، وتعنػػي قيمػػة إيجا ويقصػػد بمصػػطل  الهويػػة العربيػػة فػػي الدراسػػة :
نتماء إل  ثقافة م تردة مرتبطة بإستمرارية القوة ا تالقية بين ا جيػاؿ ، وبػا تص بػين اال

ئ الو ػػدة وا سػػتمرارية واإلنتمػػاء ، وأسػػهمد فػػي القػػرد وجماعتػػج وتتحقػػم مػػن تػػالؿ مبػػاد
 بقاء المجتم  العربي ديانا منسجما ومتميزا ومترابطا .

  Genome Sociologyعلم اجتماع الجينـو :  -د
جػػو أ ػػد فػػروع علػػم االجتمػػاع البينيػػة ، يهػػتم بدارسػػة البنػػاء االجتمػػاعي للمعػػارؼ الجينيػػة 

ك المعارؼ علػ  المجتمػ  الب ػري ، ووعػي ا فػراد ثار المترتبة عل  تطبيم تلوالنتاج  واال
بهػػا . ومػػن ثػػم فهػػو علػػم ال يبحػػث فقػػط فػػي العالقػػة بػػين السػػلوؾ االجتمػػاعي والموروثػػات 
البيولوجية ، وإنما يمتد ليػدرس مػا أنتجػج وينتجػج العلمػاء مػن معػارؼ جينيػة وسػبل التطبيػم 

والم ػادل الناجمػة عنهػا فػي  اآلمن لها ، والسلبيات المصػا بة لتلػك التطبيقػات والقاػايا
 المجتم .   

 اإلتجاجات النةرية للدراسة:  -5
ف إدت ػاؼ تػػاري  الجسػد وجاجزياتػػج إ)المراقبػػة والمعاقبػة( ) ج:أدػد مي ػيل فودػػوال فػي دتابػ

يحدد منعطف الحداثة الحقيقية ، أي الحداثة البعديػة(.بمعن  أف دراسػة الممارسػات التػي 
بدورال علػ  أجسػاد اآلتػرين إنمػا جػو موضػوع القلسػقة فػي تق  عل  الجسد واليي يوقعها 

جػػيا العصػػر، ودػػاف ذلػػك إيػػيانا بمػػيالد جسػػد مختلػػف، ي ػػاد ال ي ػػوف جسػػدنا ،  ننػػا لػػم 
 ( 9نعرؼ من قبل تاريخا للجسد ،واقتصادا للجسد وسياسية للجسد.)

جية ( إلػػػ  الوقػػػاج  السوسػػػيولو 3971ودمػػػا نبػػػج مي ػػػيل فودػػػوال فػػػي دتابػػػج )مػػػيالد العيػػػادة 
للصػػحة والمػػرض فػػي ظػػل التطػػورات المجتمعيػػة الجديػػدة ،وجػػي التحلػػيالت التػػي ظهػػرت 
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( وفيػػػج ألقػػػ  الاػػػوء علػػػ  الجوانػػػ  ا تالقيػػػة 3991أياػػػا فػػػي دتابػػػج )التػػػاري  الجنسػػػي 
والقيمية للحداثة موضحا أف اتتقاء الصحة أفا  إل  اتتقاء السػعادة وانهيػار ال ثيػر مػن 

الؽ بسػب  سػيادة أف ػار الحداثػة وجيمنػة العولمػة. لهػيا دعػا لوجيات والقػيم وا تػيو ا يد
إل  ضرورة وجود نمػاذج سوسػيوطبية تقسػر العالقػة بػين اإلنسػاف وجسػدال مػن جانػ  وبػين 

     (31بياتج ومجتمعج من جان  آتر.)
نحػو  متجهػةدانػد إف ما قدمج مي يل فودوال من أعماؿ د قد عن سلبيات الحداثة التػي  

ولوجيػػا والعقػػل دتليػػات و يػػدة للتعامػػل مػػ  الواقػػ  ،وباتػػد إتجاجػػا نحػػو تبنػػي العلػػم والت ن
الهيمنػػة علػػ  أف ػػار ال ػػعوب ، فنبهػػد آثارجػػا السػػلبية العلمػػاء إلسػػتحداث إتجػػاال مػػا بعػػد 

ليمهػد قيػاـ مر لػة جديػدة تتصػف بال ػعور باإل بػاط و  Postmodernity الحداثػة
ديم فلسػقة الحداثػة بيسػلوب إنسػاني من الحداثة وال  ف عن آثارجا السلبية والدعوة لتق
 ( 33مقهـو وواض  مرتبط ببساطة م  جوية ال عوب.)

بػل إمتػدت لتتنػاوؿ الهويػات فػي زمػن  ،جػيا الحػدولم تتوقف إسهامات مي يل فودوال عند 
الحداثة ، مبينػا أف المػادة الخػاـ للهويػة قػد ت ػ لد داتػل أنػواع الخطػاب المسػتخدمة ، 

ا وتبناجا وبيلك تتم عملية ت ػوين الهويػة وت ػ يلها. وأننػا دػيفراد ثم تلقاجا القرد واستوعبه
نملػػك جويػػات متعػػددة ، تػػرتبط جػػ  نقسػػها بيبنيػػة جويػػة أدبػػر وأشػػمل مثػػل الطبقػػة واإلثنيػػة 

 ( 32والعرؽ والنوع والهوية الجنسية.)
واليي ينص  عل  العالقة بين القعػل والقػاعلين  -ويحيلنا تحليل فودوال للجسد وللهوية  

إلػػػػ  اإلسػػػػتعانة بنةريػػػػة الصػػػػياغة البناجيػػػػة  نتػػػػوني جيػػػػدنز،  -فػػػػي ظػػػػل ا بنيػػػػة الحداثيػػػػة 
فالماموف الوجودي للنةرية البناجية ينص  في أف الواقعية لها شخصية مزدوجة فالبناءات  
دلها معوؽ ومم ن للقوى اإلنسانية أف تمػارس اإلتتيػار وتعيػد إنتػاج وتجديػد جػيال ا بنيػة 

عرفي فينص  عل  أف المعرفة المالجمة جي التي تسػم  ب ػرح البنػاءات .أما مامونها الم
االجتماعيػػػػة وتقػػػػػدـ القهػػػػػم للقػػػػوى اإلنسػػػػػانية التػػػػػي تحػػػػل محػػػػػل جػػػػػيال ا بنيػػػػة فػػػػػي جػػػػػيا 

( ، فهػػي إذف نةريػػة الصػػياغة البناجيػػة تقػدـ قػػدرًا دبيػػرًا مػػن التقسػػيرات الراجنػػة 31السػياؽ.)
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 اإلتدبهبث

 انُظرَت  

 

 انُظرَت 

  انتكُفُت

يب بؼذ 

 انحذاثت

 

 انحذاثت

تطبُمبث 

انًؼبرف 

 اندُُُت

تفطُر إَتبج 

انًؼبرف 

 اندُُُت

ػهى تأضُص 

 اختًبع اندُُىو

 

انًترتبت اِثبر 

ػهً تطبُك 

انًؼبرف 

 اندُُُت

انكشف ػٍ 

آفبق بحثُت 

 يمترحت

تحهُم يتكبيم 

نًشكهت 

 انذراضت 

انتشكم 

 انبُبئٍ

رؤي يطتمبهُت 

 بشأٌ انهىَت 

 

انمىة االختًبػُت 

 فٍ إَتبج

 انًؼبرف اندُُُت  

 

تػالؿ إدرادهػػا لهػػا بوصػقها تقػػاعالت ميسسػػة  ل نمػاط المنتةمػػة للحيػاة االجتماعيػػة ، مػػن
يسػتوع   و وعالقات متمقصلة عبر الزماف والم ػاف. فالتقاعػل المباشػر بػين القػاعلين يػتم

فػػي شػػ ل أنسػػاؽ مػػن دافػػة ا شػػ اؿ ، أمػػا ا نسػػاؽ ذات العالقػػات غيػػر المباشػػرة ) تلػػك 
وي أياػا علػ  عالقػات التي تتسم بدرجة دبيرة من التمايز عبر الزماف والم اف ( فإنها تنط

 ( 34ميسسة بين القاعلين الموجودين في أطر معزولة عن بعاها البعا .)
عػرض مت امػػل مػػن جانػػ  آتػػر ، تبػين أنػػج لتحقيػػم أجػػداؼ الدراسػة مػػن جانػػ  ، ولتقػػديم 

والتي قػدمها ديػرؾ  Adaptive Theoryستعانة بمقوالت النةرية الت يقية تج  اال
بالمحاوالت اإلمبيريقية ، لبحػث الػروابط ج لتراث النةري وربطاليدر دمحاولة إلعادة بناء ا

بػػػػين القعػػػػل والبنػػػػاء فػػػػي الحيػػػػاة االجتماعيػػػػة والصػػػػالت بػػػػين مسػػػػتويات التحليػػػػل واسػػػػعة 
النطاؽ)المادرو( ومحدودة النطاؽ)المي رو(، وج يا تمثل النةرية الت يقية مدتال منهجيا 

   االجتماعي .الطبيعة الغنية والمردبة للواق اليا  في اعتبار 
دمػا تعتػػرؼ بالحاجػة إلػػ  أسػاس معرفػػي يع ػػس التمػازج بػػين العناصػر الموضػػوعية والياتيػػة 
للحياة االجتماعية ، وجيا ما يميزجا عن غيرجا من النةريات ا ترى التي تقتصر عل  بعد 

 ( 35وا د في اجتمامها.)
ي اتجػػػاال سوسػػػيولوجي لحداثػػػة موضػػػوع  الدراسػػػة دورًا فػػػي تبنػػػ فأإف مػػػا أود التيديػػػد عليػػػج 

يجم  بين إتجاجات الحداثة وما بعدجا والصياغة البناجية و تػ  الت يقيػة ، لتقسػير الطريقػة 
جتماعيػػة مػػن تػػالؿ ممارسػػات منتجػػي المعػػارؼ االتػػي ادتسػػبد بهػػا الجينػػات الب ػػرية قػػوة 

 الجينية م  المجتم  وأفرادال ، وأثر جيا دلج في الهوية العربية . 
ن النةريػػػػػػات ( يبػػػػػػي3شػػػػػػ ل رقػػػػػػم ) الموجهػػػج للدراسػػػة ومواضػػػ  توظيقهػػػا

 )ال  ل من تصميم البا ثة (
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تجاجػػات السػػابقة ، وال تجػػاال نةػػري جديػػد ،وال نقػػد االافمػػدار الدراسػػة لػػيس بنػػاء ، وعليػػج

 ت  تطوير إ دى النةريات القاجمة ، وإنما السعي جنا لصياغة تقسيرات سوسيولوجية لما 
قػراءة أطلػس الحيػاة )الجػين الب ػري ( ، ومػن مهػارات فػي  ققج العلماء من إنجازات في 

ت نجة الجينات )تطوي  الت نولوجيا في الجػين( تمهيػدا للوصػوؿ لطمو ػات لمػا نيمػل فػي 
تحقيقػػج ، مػػن الحقػػاظ علػػ  تراثنػػا و اضػػرنا والمسػػاجمة فػػي بنػػاء مسػػتقبل أفاػػل ل جيػػاؿ 

 العربية القادمة .
 نية والهوية العربية  ثانيا / نتاج  البحث في المعارؼ الجي

 إدت اؼ وتطور المعارؼ الجينية للب ر : -3
ف تسػػػجيل ا مػػػراض الوراثيػػػة بػػػدأ منػػػي آالؼ السػػػنين، وتيدػػػدجا رسػػػومات إأفػػػادت اآلثػػػار 

"سن ". ) ( ولعل أقدـ مػن تحػدث عػن 36وتماثيل قدماء المصريين مثل تمثاؿ أسرة القـز
طػاليس )أقػدـ العلمػاء المعػروفين( الػيي  التطور البيولوجي داف أنادسيمندر، صديم ورفيػم

عػػػاش فػػػي أيونيػػػا )مجموعػػػة مػػػن المػػػدف والجػػػزر دانػػػد توجػػػد علػػػ  ال ػػػاطئ الغربػػػي آلسػػػيا 
الصغرى( مني ألقين وتمسػماجة عػاـ ، ثػم أعػاد الق ػرة إلػ  الحيػاة العػالم القرنسػي المػارؾ 

، وفي عػاـ  3819أستاذ علم الحيواف وبين أف ارال في دتابة ال هير فلسقة علم الحيواف 
( ، ودانػػد آلراجػػج صػػدى دبيػػر فػػي دراسػػة 37ن ػػر دارويػػن دتابػػة "أصػػل ا نػػواع") 3859

التطور البيولوجي للب ر ، وال أ د ين ػر اإلسػهامات المتميػزة لجريجػور منػدؿ وجػو وا ػد 
مػػن أجػػم علمػػاء الوراثػػة الب ػػرية ، والتػػي تػػدرس االتتالفػػات فػػي اإلنسػػاف سػػواء دانػػد جػػيال 

( ، بعد دل من ت ارلز دارويػن وجريجػور منػدؿ ظهػرت 38يعية أو مرضية.)االتتالفات طب
العديد من ا عماؿ،  منها أعماؿ توماس جند مورجاف اليي أثبد أف ال روموسومات جي 

أفػػػاد العلػػػم والمجتمػػػ   الػػػيي ( وجوليػػػاف ج سػػػلي39التػػػي تحمػػػل الجينػػػات الوراثيػػػة.)
يم ػػن دراسػػتها والثػاني أف الوراثػػة تعتمػػد أف الوراثػػة تنػت  عػػن عوامػػل ماديػة  :ا وؿ:ب ػياين

 ( 21عل  تواص متعددة موجودة في جينات عل  ال روموسومات.)
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وبتوالي االدت افات بدأ العػالم ا مري ػي في تػور ماديوزيػك "أبػو الوراثػة الب ػرية" تسػجيل 
ة ( ، نةػرا  ف ا مػراض الوراثيػة منت ػر 23ات.)يجمي  ا مػراض الوراثيػة منػي أواجػل السػتين

فػي الماجػة مػن دػل  51انت ارا واسعا ، فقي بلداف العالم المتقدـ ت ػ ل ا مػراض  ػوالي 
أسػػباب الوفيػػات فػػي  ػػديثي الػػوالدة . دمػػا أف ثلثػػي الب ػػر يتعرضػػوف تػػالؿ فتػػرة  يػػاتهم 
لمرض ذي شم وراثي مثل أمراض القل  أو أي نوع مػن أنػواع السػرطاف، ويحمػل دػل فػرد 

ثيػا مرضػيا يػيدي إلػ  الوفػاة قبػل سػن اإلنجػاب. ول ػن تػيثير عػامال ورا 35إل  31منا من 
جػػيال العوامػػل الوراثيػػة ال يةهػػر علػػ   املهػػا  يػػث إنػػج بجانػػ  ال روموسػػـو الػػيي يحمػػل 
الجػػػين المرضػػػي، جنػػػاؾ دروموسػػػـو آتػػػر نةيػػػر لػػػج يحمػػػل الجػػػين السػػػليم ، لػػػيا ظهػػػرت 

اثيػػػػة( لتوضػػػػ  جػػػػيور ت نولوجيػػػػا الحمػػػػا النػػػػووي )البيولوجيػػػػا الجزيايػػػػة أو الهندسػػػػة الور 
 ( 22ا مراض الوراثية.)

وبمزيد من البحث في جيا الصدد وبالتحديد م  توالي الجهود العلمية تبين أنج إذا تم فرد 
" د  ػ"د ف أ" الموجود في أي تلية من تاليا اإلنساف فسيبل  طولج مترين ل ن ال يقاس ال

( ، يػث يحتػوي "Kilo Base "KBف أ" بالمتر ول نج يقاس بما يسم  بػال يلو بيػز )
" د ف أ" في تلية  ػقاعدة نيتروجينية.وتم تقدير طوؿ   ما ال 3111دل ديلو بيز عل  
ألػػف عامػػل وراثػػي، ودػػل عامػػل  311ماليػػين ديلػػو بيػػز ت ػػتمل علػػ   1اإلنسػػاف بحػػوالي 
قواعػػد نيتروجينيػػة وجػػي ال ػػقرة الوراثيػػة. ويحتػػوي دػػل دروموسػػـو علػػ   ةوراثػػي تحػػددال ثالثػػ

ديلػػػوبيز. وقػػػد تػػػم تقسػػػيم ال روموسػػػومات باسػػػتخداـ طػػػرؽ تحاػػػير   311111 ػػػوالي 
"وفي  الة صباغة ال روموسومات بطريقة دقيقة  وصباغة  ديثة إل  مناطم عرضية أو " ـز

 زمػػة  يػػث  3111ي ػػوف عػػدد الحػػـز )المنػػاطم العرضػػية( فػػي ال روموسػػومات  ػػوالي 
" د ف  ػديلو بيػز مػن الػ  41ي جينا ودل جين يحتوي عل   وال 51تحتوي دل  زمة عل  

دت ػػافات التػػي أدػػدت أف بعػػا ا مػػراض الوراثيػػة سػػببها اتػػتالؿ دروموسػػـو أ" . وجػػي اال 
 ( 21موجود في سيتوبالـز الخلية وليس داتل النواة.)
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، دػػل جػػزء يمثػػل جػػزء 46 ػػن ت ػػبيهها ب تػػاب م ػػوف مػػن فنػػواة دػػل تليػػة فػػي اإلنسػػاف يم
ا النػػواة. ويحتػػوي دػػل جػػزء مػػن جػػيا ال تػػاب علػػ  أ ػػد ال روموسػػومات التػػي ت ػػتمل عليهػػ

صقحات بها ماليين ال لمات، ودل دلمة عبػارة عػن شػقرة م ونػة مػن ثالثػة  ػروؼ تحػدد 
 ػرؼ  :تردي  أ د ا  ماض ا مينية التي جي أساس تردي  بروتينات الخليػة، وتغييػر أي
، ويرث دل من  روؼ جيال ال لمات ييدي إل  ت وين دلمة أترى، أي  ما أميني آتر

جػػػزء مػػػن أمػػػج، ومػػػا ينػػػاظرال مػػػن أبيػػػج. وج ػػػيا تنقػػػل ال لمػػػات)أو العوامػػػل  21فػػػرد منػػػا 
الوراثيػػة(عن طريػػم أجػػزاء ال تػػاب مػػن دػػل مػػن ا ب وا ـ مناصػػقة بينهمػػا. وبػػيلك يم ػػن 

 ( 24القوؿ بيف "الخلية" الب رية  جي "أصغر مصن  بيولوجي" من صن  اهلل تعال .)
ل الخليػة الجينات تمارس سلطتها بإثارة استجابات ديماويػة داتػج يا ادت ف العلماء أف 
ربعينيػػات والخمسػػينيات أف المػػادة الجينيػػة تتػػيلف مػػن الحػػاما ، وأثبتػد التجػػارب فػػي ا 

قدـ فرانسيس دريك وجيمس واطسػوف نموذجهمػا  3951وفي عاـ  )  DNAالنووي )
 يقيػة التػي يػتم بهػا استنسػاخ اللولبي ال هير عن الحاما النووي وجيا ما وفر آلية عػن ال

الجػػزيء فػػي أثنػػاء اإلنقسػػاـ الػػياتي وإعػػادة انتاجػػة ومػػن ثػػم مػػن  يػػث المبػػدأ عػػن النقػػل 
الجينػػي عبػػر ا جيػػاؿ ، وأم ػػن إتتػػزاؿ مصػػطل  الجػػين مػػن النا يػػة الصػػورية إلػػ  )طػػوؿ 
محػػدد لت ػػقير  ػػاما نػػووي لبػػروتين معػػين( وبقاػػل تلػػك اإلدت ػػافات تم نػػد الهندسػػة 

)داروف( ،وأددت عل  أف الحقبة  من إ داث ثورة في العلـو البيولوجية تماثل ثورة الوراثية
البيولوجيػػػػا  - نولوجيػػػػاالبيوت -المقبلػػػػة جػػػػي  قبػػػػة العلػػػػـو البيولوجيػػػػة )الهندسػػػػة الوراثيػػػػة

 ( 25ل (.)إالجزجية...
م ػػروع  –توجػػد الثػػورة البيولوجيػػة بتحقيػػم أضػػخم الم ػػاري  العلميػػة فػػي القػػرف الع ػػرين 

إنػػج يقػػوؽ فػػي أجميتػػج صػػعود اإلنسػػاف إلػػ  القمػػر ، يهػػدؼ  :قيػػل عنػػج -جينػػـو الب ػػري ال
لتسجيل التاري  الب ري عن طريم السلسلة الوراثية والمعروفة باسم الجينـو الب ري ،يعػد 
جيمس واطسوف ا ب ال رعي لج ، بحيػث جػدؼ إلػ  رسػم تريطػة الجينػات الب ػرية عػن 

عاما وأنته   35، واستغرؽ 3989ث فيج رسميا مني عاـ طريم السلسلة الوراثية،بدأ البح
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، منطلقػػا مػػن أدبػػر ميسسػػات ا بحػػاث البيولوجيػػة فػػي التػػاري  ،أنققػػد جياػػة 2114عػػاـ 
 311ماليػػين دوالر ، وتصصػػد 5الطاقػػة والمعهػػد القػػومي للصػػحة بيمري ػػا علػػ  تمويلػػج 

ومما يجدر ذدرال أف مليوف دوالر سنويا  ت  ادتمالج ،  111، و3991مليوف دوالر لعاـ 
جيا الم روع اشترؾ فيج العلمػاء مػن جميػ  دوؿ العػالم المتقػدـ ،ل ػن أمري ػا جػي الراجػدة 
فيػج،ودوند جمعيػػة دوليػة لػػج تسػم  "منةمػػة الطػاقم الػػوراثي الب ػري"داف أوؿ رجػػيس لهػػيال 

 ( 26المنةمة في تور ماديوزيك.)
اقػػ  بعػػا ا مػػراض الوراثيػػة بػػل العمػػل علػػ  تحديػػد مو  :ولػػم تقػػف النتػػاج  عنػػد جػػيا الحػػد

للجينات المساولة عن بعا الصقات الطبيعية دالػيداء والطػوؿ والػوزف ولػوف الب ػرة ولػوف 
 (  27العينين، وأجم من ذلك دلج إدت اؼ طرؽ العالج بالجينات ل مراض الوراثية.)

ي إف ما  ققج م روع الجينػـو الب ػري د ػف بالقعػل عػن الهويػة البيولوجيػة للجػين ، الػي 
ينطوي عل  عالقة منحدرة من أصل م ترؾ ، سواء داف منحدر من العاجلػة مباشػرة أـ عػن 
ا سػػالؼ البعػػداء قلػػيال.  وصػػدؽ اهلل العةػػيم  ػػين قػػاؿ )وإذ أتػػي ربػػك مػػن بنػػي آدـ مػػن 

 ذريػتهم وأشػػهدجم علػ  أنقسػهم ألسػد بػرب م قػالوا بلػ  شػػهدنا أف تقولػوا يػـو ظهػورجم
 ( .372)ا عراؼ: ) ينالقيامة إنا دنا عن جيا غافل

إف الطقرات في علـو البيولوجيا تعد بمثابة إنطالقة دبيرة من مجرد البحث فػي الوقايػة مػن 
اإلصابة با مراض الوراثية إل  البحث في تعديل السلوؾ الب ػري وبػا تص المػوروث منػج 

 ،بالتحديد القدرات العقلية.
ولة عػن السػػلوؾ والقػدرات وتحديػػد لػيا فالعمػل اآلف علػػ  إدت ػاؼ أرقػاـ الجينػػات المسػا

م انها عل  النموذج الجيني ، وإجراء التجارب بتطوي  الت نولوجيا فػي تغييرجػا أونقلهػا أو 
تعديلها ،المهم الوصوؿ إل  سبل ت نوجينيج لتغيير تصاجص بعا الجينػات المسػاولة عػن 

 السلوؾ والقدرات الب رية . 
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الت فػػي مقػػاجيم طبيػػة،منها تعريػػف المػػرض وجػػي النتػػاج  التػػي نجػػم عنهػػا إضػػافات وتعػػدي
يعبػر عػن الخلػل الجينػي أدثػر مػن دونػج نتػاج تلػل  -وفقا للمعػارؼ الجينيػة  –اليي بات 
 اجتماعي .   -بيولوجي 

أمػػػا ب ػػػيف تقسػػػير مةػػػاجر الصػػػحة والمػػػرض التػػػي دانػػػد تػػػرتبط ارتباطهػػػاً سػػػببياً بػػػالتغيرات 
لػرأى وفقػا )لسياسية التي ي هدجا المجتمػ  االجتماعية والثقافية والتحوالت االقتصادية وا

(باتػػد تػػرتبط ارتباطػػا قويػػا بت نجػػة الجينػػات وجيمنػػة ذوي المصػػال  28).علػػ  الم ػػاوي(
عل  مسيلة إنتاج المعارؼ الجينية. وجاري البحث عن مقػاجيم للسػلوؾ والقػدرات العقليػة 

 للب ر تتناس  وما ت  ف عنج المعارؼ الجينية. 
 عل  إدت اؼ المعارؼ الجينية و ت نجتها : اآلثار المترتبة  -2
سػػػػتخداـ الوسػػػػاجل وا دوات االبا ثػػػػة ليقصػػػػد بػػػػج  اغتجت نجػػػػة الجينػػػػات مصػػػػطل  صػػػػ  

الت نولوجيػػة فػػي نقػػل أو تبػػديل أو تغييػػر أو تعػػديل أو إزالػػة صػػقات أو أمػػراض موروثػػة أو 
 ينات(.إقحاـ جينات وراثية جديدة في داتل ال روموسـو )أي ت نولوجيا تطوي  الج

السػػياؿ اآلف : جػػػل معرفػػػة مواقػػ  الجينػػػات علػػػ  ال روموسػػومات وإسػػػتخداـ الت نولوجيػػػا 
لتعػػديلها أو تبػػديلها جػػي الهػػدؼ ا سػػم  للجهػػود المبيولػػة فػػي العلػػـو البيولوجيػػة تػػالؿ 

 القروف الماضية فقط ؟ 
عرفػة واإلجابة بػالطب  ال ، فهنػاؾ نتػاج  تحققػد فاقػد ب ثيػر مػا تخيلػج الب ػر مػن مجػرد م

 التوصل لمواق  الجينات عل  ال رموسومات الب رية والحيوانية و ت  النباتية .
دت افات العلميػة المتال قػة ب ػيف التطػور البيولػوجي تمثػل الهي ػل العلمػي الصػل  إف اال 

اليي تت ئ عليج دافة علـو البيولوجيػا ، ولهػا قيمػة علميػة مطلقػة ، فهػي تاػ  أساسػا قويػا 
في مجاالت الت ري  وعلم وظاجف ا عاػاء وبخاصة ثل العلـو الطبية للعديد من العلـو م

وال يميػػػاء الحيويػػػة وعلػػػـو اللغويػػػات، والعلػػػـو االجتماعيػػػة وعلػػػم الػػػنقس والحقػػػاظ علػػػ  
( ودػػػاف منهػػػا علػػػم تحسػػػين النسػػػل الػػػيي تيسػػػس فػػػي بدايػػػة القػػػرف الع ػػػرين 29البياػػػة.)

Eugenics ( وبعد نجاح 11س الب ري.)يدرس الوراثة اإلنسانية بهدؼ تحسين الجنل
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وجػػو المصػػػطل  الػػيي صػػػاغج  Geneticsم ػػروع الجينػػػـو تػػم تيسػػػيس علػػم الجينػػػات 
ويعػػد فرعػػا مػػن فػػروع علػػم ا  يػػاء يهػػتم بدراسػػة الوراثػػة ،  3915ويليػػاـ وباتيسػػوف عػػاـ 

إلػػ  جانػ  مػا سػػبم ، فقػد صػا   ظهػػور و  ( 13والبحػث فػي سػبل توظيقهػػا فػي الحيػاة.)
القيزيػػاء  -الوراثػػة الطبيػػة  –الطػػ  الجينػػي  -ثػػل :العػػالج الجينػػي علػػم الجينػػات علػػـو م

 الط  ال خصي.  -البيولوجيا الطبية  -علم الخاليا -الجغرافيا الحيوية  -الحيوية 
ديلك أثبتد ا بحاث في مجاؿ البيولوجيا الطبية بصقة تاصػة ، والت نولوجيػا البيولوجيػة 

تجلػػ  ذلػػك بوضػػوح فػػي و ( 12الصػػحية.) بصػػقة عامػػة ، أنهػػا مهمػػة ل ثيػػر مػػن الم ػػادل
انتقػػاؿ الجينػػات المرضػػية مػػن  :بػػات المػػرض جػػو جتيسػػيس علػػم الطػػ  ال خصػػي وبموجبػػ

ال خص إل  أبناجج وأسرتج ، أما العالج بالجينات فيهتم بتوظيف الهندسة الوراثية طبيا في 
لقا ػػػػات إنتػػػاج ا دويػػػة واإلنزيمػػػات والهورمونػػػػات والمػػػواد الت خيصػػػية والقادسػػػينات وال

المناسبة ل ػل فػرد علػ   ػدال ، ولػيس جػيا فحسػ  وإنمػا تطويػ  الت نولوجيػا فػي التػدتل 
 ( 11الجيني لعالج ا مراض الوراثية والمزمنة والمستعصية.)

مػػػن التطبيقػػػات المهمػػػة  Genetic Identificationتعػػد بطاقػػػة الهويػػػة الجينيػػػة 
نػووي المتعلقػة بػج ، تسػتخدـ للمعارؼ الجينيػة فهػي بطاقػات م ػقرة مػ  رقػاجم الحمػا ال

لتحديػػد الهويػػة الوراثيػػة مػػدونا عليهػػا السػػجل الصػػحي ل ػػل فػػرد فػػي المجتمػػ  دمػػا تحػػددال 
جيناتػػج منػػي لحةػػة ت ػػوف أوؿ تليػػة فػػي جسػػمج ، وتالزمػػج طػػواؿ  ياتػػج،وبناء عليهػػا تتحػػوؿ 

عػن  الرعاية الطبية من الوضػ  الحػالي "شػخص وعػال "، إلػ  الرعايػة الوقاجيػة "توقػ  وأمنػج"
طريػػػم د ػػػف االسػػػتعداد الػػػوراثي لمصػػػابة ب ثيػػػر مػػػن ا مػػػراض المنت ػػػرة مثػػػل االسػػػتعداد 

 ( 14لمصابة بارتقاع ضغط الدـ ومرض الس ر قبل ظهور ا عراض عل  المريا.)
البصػػمة الوراثيػػة ل ػػل فػػرد، ويم ػػن إسػػتخدامها فػػي المنازعػػات القاػػاجية للتعػػرؼ علػػ   -

( للتعػرؼ علػ  القػرد DNAمة الحمػا النػووي )صا   العينة،دما تسػتعمل  اليػا بصػ
اسػتخداـ ترديػ  الحمػا النػووي فػي إلػ  جانػ  ( 15بدال من بصمة ا صاب  المعتػادة.)

 ( 17( وإثبات ا بوة والط  ال رعي وغيرجا.)16القحص الوراثي قبل الزواج.)
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دجا  اليػا ف علماء الجينـو أولوا جهودجم لعالج ا مراض الوراثية التي زاد عدإال تالؼ و 
مرض و يد الجين، باإلضافة إل  ا مراض ال ثيرة ال اجعة عديدة الجػين أو  6111عل  

صػقات طبيعيػة فػي اإلنسػاف،  ةالمتعددة ا سباب، أدثر مػن التق يػر فػي التػدتل لتغييػر أيػ
وإف علػد ا صػوات مطالبػػة بت ثيػف الجهػػود فػي اتجػػاال التػدتل الت نولػػوجي للػتح م فػػي 

 قػػدرات ، والتػػي لػػم يةهػػر منهػػا  تػػ  اآلف سػػوى جػػين مثلػػي الجػػنسجينػػات السػػلوؾ وال
Gay Gene  وجين السمنةThe Obesity Gene وجػود وجػو مػا ييدػد القػوؿ ب

ولمزيد مػن التوضػي   ( 18عالقة مباشرة بين الوراثة من جان  والسلوؾ من جان  آتر.)
 المعارؼ الجينية. يمطبتم تصميم ال  ل التالي ليبين بعاا من الجوان  اإليجابية في ت

 ()ال ػػػ ل مػػػن تصػػػميم البا ثػػػة ( يبػػػين جانػػػ  تطبيقػػػات المعػػػارؼ الجينيػػػة2شػػػ ل رقػػػم )

 
داف لتعدد تطبيقات المعػارؼ الجينيػة أثػر فػي ظهػور مجموعػة مػن ال ػردات المتربحػة مػن 

الدواجيػػػة تلػػػك المعػػػارؼ ، مثػػػل شػػػردة البيػػػوجين التػػػي تيسسػػػد فػػػي جنيػػػف ، والميسسػػػة 

ورسم  انبشرٌ الچينومي تحليل
أ من عائلة خرائط الجينوم بد

 الفرد وصوال ألصل المجتمع

 

 

 البحث في
تحديد مواقع وأرقام جينات 
   السلوك والصفات البشرية

تأضُص انشركبث 

انًتربحت يٍ إَتبج 

 واضتثًبر 

 قبل والعالج التشخيص انًؼبرف اندُُُت
  الوالدة

 اإلكتشبف وانتذخم انًبكر 

 

 إكتشبف  

 انبصًت اندُُُت  

 خذَذةفروع طبُت لُبو 

 يثم 

انطب انشخصٍ وانطب  

  انحُىٌ وانؼالج اندٍُُ

 

إنتاج بطاقة الهوية 
 الجينية 

 األمراض تشخيص
 أنيميامثل الوراثية 
 نجليةلما الخاليا

  آليات بحث
 األمراضب اإلصابة 

  انىراثُت -انًسيُت

 

 يبذأ 

 إَتبج انًؼبرف اندُُُت  

  انىلبَت خُر يٍ انؼالج
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( دػاف ظهػور تلػك ال ػردات المتربحػة مػن التقػدـ 19)جنتك( وتعني ت نولوجيا الجينات.)
ن يـو ،  يػث ظهػور المصػال  والمسػتقيدفي العلـو البيولوجية ، إيػيانا بمػيالد عصػر الجينػ

 إل  و داتج ا ولية مػ  مػراقبتهم لػدبي  دػل والميسسات التي تقّطر الق ر تقطيرا وتحللج
 ين دل نحلة ، وجيا ما يج  تيملج .نملة ، وطن

 القوة االجتماعية إلنتاج المعارؼ الجينية:  -1
إف أ د أجم شروط الحرية )أف ال يسلك اإلنساف سلودا معينا يتعارض م   قوؽ و ريػات 

( ، جيا الخطر اليي تحدث عنج فرنسيس فودويامػا قػاجال 41اآلترين ويعرضهم للخطر ()
إذا دانػد التقنيػة الحيويػة الحديثػة سػتتحوؿ عمػا قريػ  إلػ   )و ري بنػا أف نقلػم  ػوؿ مػا:

 ( 43عمل يوفر طرقا بيولوجية مختصرة جديدة وقوية للوصوؿ إل  أجداؼ الجقة سياسيا.)
فعل  الرغم من أف المعرفة بسبل ت نجة الجينات يعد تقدما ب ريا وعمال تاريخيا ميجال ، 

لقلػم والخطػر، بػا تص  ػاؿ اسػتخدامج إال أنج يمثل في ذات الوقد مصدرا من مصادر ا
لقػرض القػػوة أو لن ػػر الهيمنػػة ا يديولوجيػػة. والتػػي ظهػػرت ب ػػ ل ملمػػوس عقػػ  اإلعػػالف 
عػػن رسػػم تػػراجط الجينػػـو الب ػػري ، ذلػػك الم ػػروع الػػيي  مػػل عػػدة وجػػوال لالسػػتعارات 

 Theال يس المقدسػة :االستقزازية ، تمثلد في وصف الجين بالعديد من الصقات منها
Holy Grail   جػػوجر الحيػػاة الب ػػرية وThe Essence Of Human 

Life ودتاب الحياة ،Life The Book Of النقاد في الجمعية  وجو ما دف  بعا
عتراؼ بيف الجين لم يعد مجرد جزء بيولوجي من جسم اإلنساف وإنما أصػب  ا مري ية لال
واقتصػادية وسياسػية  ، يم ػن اسػتثمارال دقػوة أيديولوجيػة Cultural iconرمػزا ثقافيػا 

 Geneticisationوفػػي معةػػم السػػلطات وعلػػ  أوجػػج عػػدة ، دمػػا أف عصػػر الجينيػػة 
أبعد ب ثير من مجرد المعرفػة العلميػة ، ظهػرت فػي تقػاقم الم ػادل اإلنسػانية، ا تلف آثار 

واعتبرال البعا اآلتر نوعا من افتراض الجينيػة الجبريػة ، بمعنػ  أف الخطػاب الجينػي بػات 
ال ثيػر مػن الخطػ  العامػة ، وأصػب  النمػوذج الجينػي أمػرا شػاجعا ل ػرح العديػد  تميًا فػي 

مػػػن الم ػػػادل اإلنسػػػانية ، بػػػا تص بعػػػد تحديػػػد مواقػػػ  الجينػػػات المسػػػاولة عػػػن أمػػػراض 
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 Cystic fibrosis and Huntingtonالتليػػف ال يسػػي ومػػرض جنتنغتػػوف
Disease(.42 )  

وجيػا ونتاججهػا ، عػاد للةهػور شػب  تحسػين ودرد فعل للتطورات المتال قة فػي علػـو البيول
النسل ليلقي بةاللػج علػ  علػم الجينػـو ، وجػو الموضػوع الػيي أثػار  قيةػة العلمػاء الػيين 
اجتموا بسرد الحقاجم المتعلقة بسوء استخداـ النتاج  فػي مجػاؿ تحسػين النسػل ، ومػا قػد 

ري  اإلبػػادة والتطهيػػر يترتػ  علػػ  ذلػػك مػن قيػػود الهجػػرة واإلبػادة الجماعيػػة النازيػػة ، وم ػا
العرقػػي ، وجػػي الممارسػػات التػػي صػػا بد الحػػربين العػػالميتين ا ولػػ  والثانيػػة، واآلف فػػإف 
العديد من علماء االجتماع يثيػرجم القلػم  ػوؿ النتػاج  المحتملػة لتطبيػم المعػارؼ الجينيػة 

عػ  عن طريم التال في تحسين النسل بسب  فحوصات ما قبل الوالدة أو التعزيز الب ري
الجيني في الصقات الوراثية للجنػين لػيا توجهػوا لبحػث البنػاء االجتمػاعي للمعرفػة الوراثيػة 

 والمعلومات الجينية وسبل تسويم الت نولوجيا الحيوية الجينية. 
مطالبات بعا القاات االجتماعية بإنتاج وتداوؿ ا دوية الجينيػة  ،باإلضافة لما سبم علد

اجػػات اولها . وبمزيػػد مػػن البحػػث تبػػين وجػػود ثػػالث إتجوبػػا تص  ا دويػػة العصػػبية وتػػد
رغبة عامة الناس فػي تطبيػ  أدبػر قػدر مم ػن  :تجاال ا وؿاالستمرار في إنتاجها تدعم اال

ضػػغوط  :ة والثػػانيمػػن سػػلودياتهم وبالتػػالي التقليػػل مػػن مسػػاولياتهم عػػن أفعػػالهم ال خصػػي
ليػػػػة ومػػػػنهم المدرسػػػػوف قتصػػػػادية القويػػػػة للمسػػػػاعدة فػػػػي جػػػػيال العمأصػػػػحاب المصػػػػال  اال

وا طبػػاء والػػيين يقاػػلوف داجمػػا الطػػرؽ البيولوجيػػة المختصػػرة علػػ  التػػدتالت السػػلودية 
فينػػت  عػػن محاولػػة  :تجػػاال الثالػػثلػػ  شػػردات إنتػػاج ا دويػػة ، أمػػا االالمعقػػدة  باإلضػػافة إ

تطبيػػػػ  دػػػػل شػػػػيء، والنػػػػزوع إلػػػػ  توسػػػػي  المجػػػػاؿ العالجػػػػي لي ػػػػمل عػػػػددا أدبػػػػر مػػػػن 
جتماعيػػة نابعػػة مػػن ارتبػػاط تطبيقاتػػة بمصػػال  ابهػػيا إدتسػػ  الجػػين قػػوة ( و 41الت.)الحػػا

العديػد مػػن القػوى االجتماعيػػة المسػتقيدة مػػن المعػارؼ الجينيػػة والػتح م فيهػػا . فػػالتح م 
االجتماعي أمر يم ن أف يمارسج الالعبػوف االجتمػاعيوف غيػر الح ومػة واآلبػاء والمدرسػين 
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مصػػػال  راسػػػخة فػػػي ال يقيػػػة التػػػي يتصػػػرؼ بهػػػا وا نةمػػة المدرسػػػية وغيػػػرجم ممػػػن لػػػديهم 
 ( 44).الناس
زيػػادة المخػػاوؼ مػػن التالعػػ  بالسػػلوؾ اإلنسػػاني مػػن تػػالؿ تحديػػد الجينػػات  أدتلقػػد 

وجػين اإلسػتهتار ( وربطػد جػيال  –المساولة عن أنواع معينػة مػن السػلوؾ ) دجػين السػمنة 
رتصػػػة وتحويلهػػػا إلػػػ  المخػػاوؼ بهمػػػـو تخػػػص النتػػػاج  ا تالقيػػػة للمعلومػػػات الجينيػػػة الم

مل يػػػػػة ف ريػػػػػة تمتل هػػػػػا وتسػػػػػيطر عليهػػػػػا ال ػػػػػردات الخاصػػػػػة ال بػػػػػرى تػػػػػالؿ الحقبػػػػػة 
(. وجنػػا تػػزداد قػػوة المعػػارؼ الجينيػػة وقػػوة منتجيهػػا ومال يهػػا و تػػ  المتػػاجرين 45نقسػػها)

فيها والمستقيدين منها ، وجنا يصػدؽ وصػف ديقيػد لودػوود )بػيف القػوة ت ػوف أدثػر لػو أف 
عػػن طريػػم التالعػػ  أو المنػػاورة أف يمنػػ  بعػػا المسػػاجل والقاػػايا مػػن أف القاعػػل اسػػتطاع 

وإنمػػا تعنػػي أياػػا  ،تصػػل إلػػ  نقطػػة القػػرار أصػػال ( فػػالقوة بهػػيا ال تعنػػي صػػن  القػػرار فقػػط
الحيلولػػػة دوف صػػػن  بعػػػا القػػػرارات ، لػػػيس ب ػػػ ل صػػػري  فقػػػط وإنمػػػا بيشػػػ اؿ مسػػػتترة 

(.46 ) 
وجػػي قػػوة ا تػػالؽ والقػػانوف ، يػػث  ،ذلػػك ودػػاف مػػن الطبيعػػي أف تةهػػر قػػوة ماػػادة ل ػػل

أدرؾ المجتمػػ  العػػالمي منػػي العقػػد الرابػػ  مػػن القػػرف الع ػػرين أنػػج علػػ  وشػػك أف يػػدتل 
عصػػرا جديػػدا يحتػػاج فيػػج إلػػ  جهػػود القالسػػقة ل ػػي يتولػػوا اإلجابػػة عػػن ا سػػالة ا تالقيػػة 

مناق ػػػػة  باإلضػػػافة إلػػػ  (47) .المهمػػػة التػػػي ظهػػػرت نتيجػػػة للتطػػػورات العلميػػػة الحديثػػػة
القػػوانين ا تالقيػػة التػػي تػػنةم الوضػػ  ا تالقػػي لتطبيقػػات و تجػػارب الت نولوجيػػا الطبيػػة 

علػػ  صػػدور قػػانوف  3994والبيولوجيػػا المتقدمػػة ، لػػيا وافػػم ال ػػونجرس ا مري ػػي عػػاـ 
( الخاصػػة بػػيي فػػرد، DNA)السػػرية الوراثيػػة( لياػػمن سػػرية معلومػػات الحمػػا النػػووي )

تا ػػػة جػػػيال المعلومػػػات ل ػػػردات التػػػيمين علػػػ  الحيػػػاة أو لم ػػػاف واضػػػعا فػػػي االعتبػػػار أف إ
العمل قد تةهر أف القػرد مػثال سيصػاب بتصػل  مب ػر فػي ال ػرايين أو مػرض الزجػايمر أو 
مػػرض جنتنجتػػوف، أو أي مػػن ا مػػراض التػػي ال تةهػػر إال بعػػد بلػػوغ سػػن ا ربعػػين. وبهػػيا 

ايػا قػد تتػاح لغيػرال مػن أصػحاب مز  ةست وف جيال المعلومات  جر عثػرة فػي تمتػ  القػرد بييػ
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"الجينات" السليمة، مما يحدث تقرقة في التعامػل مػ  ا فػراد، بػدوف ذنػ  اقترفػوال. وجػو 
 ( 48ما يتعارض م  ا تالقيات السليمة للمجتم .)

بعد ما تقػدـ يجػ  اإلعتػراؼ بػيف ا زمػة ليسػد فػي المنػت  العلمػي وإنمػا ا زمػة الحقيقيػة 
ثم توظف ، وفي أ ياف دثيرة تسيء توظيف ما أنتجد.)فنحن  ت من في العقوؿ التي تنت 

 ( 49).لسنا بحاجة إل  تطوير العلم بقدر ما نحن بحاجة إل  تطوير اإلنساف(
 : علم اجتماع الجينـوإنتاج المعارؼ الجينية وتيسيس  -4
ومػػا أسػػهم بػػج جربػػرت  ،القػػارابي وابػػن تلػػدوف جمػػا قدمػػج أفالطػػوف وأرسػػطو ومػػا أضػػافإف 

، مػػن مماثلػػة بػػين ال ػػاجن العاػػوي مػػن جانػػ  وبػػين المجتمػػ  مػػن جانػػ  آتػػر،  سبنسػػر
وتيديدجم جميعا أف المجتم  بم وناتج ي بج جسػم ال ػاجن الحػي ، لهػو دليػل علػ  تجػير 

 العالقة بين علمي االجتماع والبيولوجيا .
ع للعالقػػة التطوريػػة بػػين علمػػي االجتمػػا  اال ػػ ل التػػالي توضػػيحاسػػت ماال للعػػرض يقػػدـ و  

 والبيولوجيا ، وما نجم عنها من ميالد علم اجتماع الجينـو  . 
   (( يبين تطور العالقة بين علمي اإلجتماع والبيولوجيا)ال  ل من تصميم البا ثة1ش ل )
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مػازاؿ علػم البيولوجيػا يقػدـ إسػهامات تلقػ  صػدًى فػي علػم  ،واآلف وبعد مػرور قػروف ثالثػة

تمػػاع ، ربمػػا مرجػػ  ذلػػك لمػػا رسػػخج القالسػػقة والعلمػػاء ا واجػػل مػػن مقػػاجيم ونةريػػات االج
مرتبطػػة فػػي ا صػػل بعلػػم البيولوجيػػا مثػػل نةريػػة التطػػور االجتمػػاعي، وربمػػا الرتبػػاط نتػػاج  
أبحػػاث علػػم البيولوجيػػا بالب ػػر وبػػالتغيرات فػػي سػػلودهم وبالقػػدرة علػػ  تقسػػير العالقػػة بػػين 

وا دوار االجتماعيػػػػة مػػػػن جانػػػػ  والتنبػػػػي بػػػػالتغيرات السػػػػلودية التقػػػػاعالت القسػػػػيولوجية 
للجماعات الب رية من جانػ  آتػر . وجػيا عينػج مػا يقسػر القػوة التػي تتمتػ  بهػا المعػارؼ 
البيولوجيػػػة بػػػا تص بػػػين علمػػػاء االجتمػػػاع . قػػػا إف العلػػػم يسػػػيطر بالتػػػدري  علػػػ  معةػػػم 

أف العلػػم يتصػػف بالحيػػاد مػػن  مجػػاالت الحيػػاة إف لػػم ي ػػملها جميعػػا ، فعلػػ  الػػرغم مػػن
النا يػػة ا تالقيػػة ، إال أف تػػيثيرال دبيػػر علػػ  الحيػػاة االجتماعيػػة وعلػػ  ف ػػر اإلنسػػاف، فهػػو 

مػػا يخػػدـ اإلنسػػاف لحػػل م ػػادلج العمليػػة ، يقػػدـ لػػج قػػوة يم ػػن أف يسػػيطر بهػػا علػػ   بقػػدر
 ( 51 ياتج وعل  اآلترين.)

 يشروع اندُُىو

  –خًُص واططىٌ –نتر فُرز وا

 فُكتىر يبكُىزَك 

 انبُىنىخُب اندسَئُت  وانىراثت
 كرَك وواططىٌ  –خىنُبٌ هكطهٍ        

 ػهى تحطٍُ انُطم 

  كبرل بُرضىٌ -فراَطُص خبنتىٌ 
 

 انبُىنىخُب االختًبػُت

 نىدفُح خًبهىفُتش 

 

 انُسػت انتطىرَت وانذاروَُت االختًبػُت

 ضبُطرابٍ خهذوٌ وهربرث 
تشبرنس داروٌ  9581أصم األَىاع  

 بٍ ضُُب اوأنفرَذ واالش و

 انبُىنىخُب وانىراثت 

  إدوارد وَهطىٌ -خرَدىرٌ يُذل 

اِثبر االختًبػُت نهًؼبرف اندُُُت 

 بُتر كىَراد  –رَتشبرد داوكُس 

 ػهى اختًبع اندُُىو 
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لجينػػات ، وبعػػد مػػا  ققتػػج المعػػارؼ وجػػيا مػػا تحقػػم بالقعػػل بعػػد تطويػػ  الت نولوجيػػا فػػي ا
، ج ػػيا  الجينيػػة مػػن تطبيقػػات ناجحػػة ، وبعػػد أف بػػات جنػػاؾ مسػػتقيدوف وذوو مصػػال  لهػػا

جتماعيػة إلػ  جانػ  قوتػج البيولوجيػة ، ولػم يقتصػر علػ  دونػج اادتس  الجين الب ري قوة 
اعيػػة لهػػا مػادة بروتينيػػة تحمػل الصػػقات الوراثيػة للقػػرد ، بػل اتسػػ  نطاقػج ليصػػب  مػادة اجتم

العديد من ا بعاد ا يديولوجية والثقافية والتنموية و ت  السياسية ، و اتسػ  نطاقػج إلػ  مػا 
 جو أبعد من المعرفة العلمية المجردة لعلم وظاجف ا عااء . 

ف المعتقػػدات الخاطاػػة ب ػػيف ا مػػراض الوراثيػػة والت ػػوجات الخلقيػػة ، اوممػػا يجػػ  ذدػػرال 
طيلة القروف الماضػية ، وصػا بتها العديػد مػن الممارسػات ظلد مهيمنة عل  عقوؿ الب ر 

للمريا وأسرتج ، فالمعػاؽ علػ  سػبيل المثػاؿ دػاف يعػزؿ أو ينقػ  أو يتػرؾ  ةالثقافية المار 
، وظػل الوضػ  ج ػيا ،  تػ  د ػف العلػم عػن ةالمػوت  ف إعاقتػج رمػز لغاػ  اآللهػ ت  

ال بػػػػالقوى الخقيػػػػة ، وجػػػػي  ا صػػػػل البيولػػػػوجي للمػػػػيالد بإعاقػػػػة وعػػػػن إرتباطهػػػػا بالجينػػػػات
 المعتقدات التي تع س غيبة الوعي بين الب ر بهيال النوعية من ا مراض .

 لػػيا لػػم تقػػف الجهػػود العلميػػة عنػػد مجػػرد ال  ػػف عػػن الجينػػات وأدوارجػػا فػػي اإلصػػابة 
جتمػػػاع تلػػػك النتػػػاج  ليعيػػػدوا إنتاجهػػػا سوسػػػيولوجيا ، بػػػا مراض ، وإنمػػػا تلقػػػ  علمػػػاء اال

بها الثقافية المناسػبة،تمهيدا لبنػاء تطػاب سوسػيوجيني يػتم توجيهػج للب ػر ووضعها في قوال
 في دل م اف ، بما يتقم وتباين الثقافات .

سامية التمتامي أثناء عملها في تقػديم ا ستاذال الددتورة / ومن تلك المعتقدات ما سجلتج 
مختلػػف أنحػػاء  االست ػػارات الوراثيػػة لعديػػد مػػن العػػاجالت العربيػػة وا مري يػػة وغيرجػػا فػػي

العالم ، وديلك الم اردة في ال ثير من الميتمرات العلمية الدولية ومنها التسػاؤالت التػي 
 ترددجا أسر المصابين  : 

 "جيا المرض ليس وراثيا  نج لم يسبم أف ظهر في أي فرد من أفراد عاجلتي"  -
وج ػػيا ظهػػر "ابنػػي مصػػاب ب ػػقة أرنبيػػة  ف زوجتػػي تو مػػد أثنػػاء الحمػػل علػػ  أرنػػ ،  -

 جيا في ابننا" 
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"لمػػاذا ظهػػر جػػيا المػػرض الػػوراثي المتنحػػي فػػي أطقػػاؿ أنػػا وزوجتػػي )وجػػي قريبػػة لػػي( ولػػم -
 يةهر في أطقاؿ شقيم زوجتي المتزوج من شقيقتي أو في أي طقل آتر في العاجلة؟" 

"ديف ي وف جيا المػرض وراثيػا ولػم تةهػر التحاليػل الدقيقػة المتخصصػة أي عيػ  فػي  -
 وسومات"؟ال روم

 "قاؿ لي الطبي  إنج يم ن دراسة ال روموسومات من الغ اء المخاطي المبطن للقم". -
 "جل تعتبر دل الت وجات الخلقية أمراضا وراثية؟" -
 "ديف ي وف طقلي مصابا بمرض وراثي وال توجد صلة قرابة بيني وبين زوجتي؟". -
وراثػػي عػػن طريػػم تحليػػػل "جػػل يم ػػن ادت ػػاؼ مػػا إذا دػػاف الجنػػين مصػػابا بػػيي مػػرض  -

 الساجل ا مينوسي؟"
 "أتبرني أصدقاجي بينج ما داـ ابني مصابا بمرض وراثي فال يوجد عالج لج". -

وداند اإلجابة تيدد عل  أف الغالبية العةم  من ا مراض الوراثية )يزيد ما عرؼ منها  ت  
راض تػػورث مػػرض( ال تصػػا بها تغيػػرات فػػي ال روموسػػومات، ول نهػػا أمػػ6111اآلف علػػ  

بسػػب  عيػػوب فػػي الجينػػات )المورثػػات( ولػػيس فػػي ال روموسومات.فال روموسػػومات وإف  
اتػتالالت بهػا ال تةهػر عنػد تحليلهػا وفحصػها  ةداند فعال تحمل جػيال الجينػات، فػإف أيػ

بالمي روسػػػ وب. ويم ػػػن رؤيػػػة العيػػػوب فػػػي ال روموسػػػومات فقػػػط عنػػػدما ي ػػػوف العيػػػ  
ل روموسػػػومات. لػػػيلك فإنػػػج مػػػن المتوقػػػ  أال تةهػػػر عيػػػوب الػػػوراثي فػػػي عػػػدد أو ترديػػػ  ا

 ( 53ال روموسومات في دل ا مراض الوراثية وإنما في القليل منها فقط.)
ومما يجدر ذدرال أف علماء االجتماع تنبهوا للدالالت االجتماعية والثقافية للجػين الب ػري 

)الجػػين 3976اودنػز فػػ  دتػاب ريت ػارد دنػيدر منهػا مػا ورد وناق ػوجا فػي مػواطن عػػدة ، 
 ػػػدد المػػػورث بوصػػػقج و ػػػدة االنتخػػػاب عنػػػدما ( The Selfish Geneا نػػػان  

الطبيع ، ف   ين نةر إل  ال اجن الح  القردى علػ  أنػج يمثػل مجػرد آلػة لحقػن ال ػحنة 
الوراثيػػة أو  ملهػػا،وإف متطلبػػات بقػػاء المػػورث وإعػػادة إنتاجػػج جػػ  التػػ  تحػػدد دػػل أنػػواع 

 عنصػرة أترى صك ريت ارد داودنز ف  نقس ال تاب مصطل  ال( ومن نا ي52) ،السلوؾ
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وموضػحا أنػج المسػاوؿ عػن عمليتػي  ، الثقافي م بهًا إياجا بالجين )المورث( ف  البيولوجيا
النقل والتطور الثقاف  ، علما بيف المماثلة بين الجين )المورث( والرمز الثقػاف  قػد قػدمد 

الع ػػػرين ، ثػػػم   روسػػػن فػػػ  تمسػػػينيات القػػػرف وؿ مػػػرة علػػػ  يػػػد عػػػالم ا  يػػػاء ألقػػػرد إيم
أتػػيجا عنػػج تػػال وت بارسػػونز وأسػػتخدمها باعتبارجػػا الق ػػرة المحوريػػة فػػ  تحليػػل ا نسػػاؽ 

( وداند تلك ا عماؿ لرواد علم االجتماع بمثابػة البػدايات ا ولػ  لتيسػيس 51) الثقافية.
 Genomeأو  Sociology Of  Genomeعلػػػم اجتمػػػاع الجينػػػـو 

Sociology . 
ف علمػػػاء االجتمػػػاع وا نثروبولوجيػػػا أثػػػاروا شػػػ وداً دثيػػػرة ب ػػػيف إوممػػػا يجػػػ  اإلشػػػارة إليػػػج 

العالقػػة بػػين علمػػي االجتمػػاع والبيولوجيػػا ، فمارشػػاؿ سػػالينز تحػػدث عػػن سػػوء اسػػتخداـ 
تلػك العالقػة بوضػوح  3985الطمػوح الزاجػد ج: ، وانتقد ديت ر في دتاب 3976 البيولوجيا

الػػػربط بػػػين ظهػػػور البيولوجيػػػا االجتماعيػػػة فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة  ، ودػػػاف اإلعتػػػراض علػػػ 
ا مري يػػة ، وبػػين ظهػػور اإلتجػػاال الرادي ػػالي فػػي سػػتينيات القػػرف الع ػػرين،  دمػػا ورد فػػي  

( وعل  الرغم من ذلك فقد أسػتجاب  3984دتاب روز )ليس راجعا إل  ت ويننا الوراثي 
د واعترفػوا بالبعػد البياػي فػي أطػرجم التحليليػة علماء البيولوجيا االجتماعية ل افة أوجة النقػ

فإدوارد ويلسوف أعترؼ بيف الم ونات الوراثية ظلد تح م الثقافة لقترة طويلة ، دمػا دػاف 
للػػػودفي  جمبلػػػوفيتع دور فػػػي لقػػػد اإلنتبػػػاال إلػػػ  الصػػػراعات االجتماعيػػػة مثػػػل الحػػػروب 

(.54 ) 
ـ ب يف المعارؼ الجينية وم انتهػا إف وجهات النةر السوسيولوجية تسع  لتنوير القهم العا

فػػػي المجتمػػػ  ون ػػػر الػػػوعي والتبصػػػير بالقاػػػايا االجتماعيػػػة الناتجػػػة عػػػن تطبيقهػػػا. وتمتػػػد 
لبحػػػث المعػػػاني االجتماعيػػػة لعلػػػم الوراثػػػة علػػػ  اعتبػػػار أف علػػػم الوراثػػػة جػػػو القهػػػم العلمػػػي 

ين النػػاس لػػج المػػنةم لميػػراث الصػػقات الب ػػرية ، وأف معػػاني علػػم الوراثػػة وفهػػم تصػػوراتها بػػ
وجهات نةر اجتماعية ال تعط  في بنية الوراثة البيولوجية أو بمعرفة عمل الجينػات فقػط ، 
وإنما يختلف تقسير المعاني االجتماعية المتعلقػة بعلػم الوراثػة بػاتتالؼ الجماعػة والثقافػة 
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محػػل البحػػث ، ناجيػػك عػػن اتتالفهػػا وفقػػا للمنطلقػػات ا يديولوجيػػة والنةريػػة والمنهجيػػة 
علم االجتماع ، دما يم ن أف تختلف التحلػيالت والتقسػيرات الجينيػة اتتالفػا دبيػرا تبعػا ل

 ( 55للتوجج القردي للبا ث.)
واآلف يع ػػف العديػػد مػػن العلمػػاء علػػ  إنتػػاج تقسػػيرات سوسػػيولوجية للمعػػارؼ الجينيػػة ، 

 ومنهم : 
Peter Conrad & Jonathan Gabe (56) Helen Busby 

(57),Peter Conrad(58) ,Elizabeth Ettorre(59),Nina 

Hallowell(60), Susan M. Cox & William McKellin(61), 

Adam M. Hedgecoe (62),Karen Lowton & Jonathan 

Gabe(63),Evelyn Parsons &Paul Atkinson(64),Charlie 

Davison & others (65) & Esa Lehtinen. (66)   

 الية : وأسقرت أبحاثهم عن النتاج  الت
 بعدما تبين أف الجين يمثل شرطا أساسيا لقهم الوراثة الب رية ، بات العبا مهما في الحيػاة

دتس  قػوة ويمػارس سػلطة علػ  الهويػات الب ػرية ، لػيا ا االجتماعية وا دثر من ذلك أنج 
 أطلم عليج علماء البيولوجيا أسماء عدة منها أطلس الحياة و دتاب الحياة المقدس .

دت اؼ النموذج الجينػي تػيثير علػ  طريقػة التق يػر فػي الحيػاة والمػرض والعجػز داف ال و  -
والقدرات الب رية والقرابة ونوعيػة الحيػاة وطريقػة إتتيػار شػريك الحيػاة والعػرؽ . لػيا أتقػم 
العلمػاء أف الجينػػات أصػػبحد مصػدرًا رجيسػػياً للعديػػد مػن الم ػػادل االجتماعيػػة ، وظهػػرت 

لدراسػػة آثارجػػا ، وبالتحديػػد فػػي ثمانينيػػات و تسػػعينيات  مطالبػػات دثيػػرة فػػي وقػػد مب ػػر
القػػػرف الع ػػػرين ، مثػػػل أعمػػػاؿ بوصػػػك وبيسػػػوف وربيػػػرؾ و دػػػول ر وبػػػورؾ ودينػػػين وفيػػػرتس 
نػػيل ن ولينػػدي و دػػػونراد وروثمػػاف و دوسػػػتر وريت ػػاردز وبارسػػػونز وات ينسػػوف ودافيسػػػوف 

ارتن و نينػػا جػػالوؿ وآالف وإليزابيػػث إيتػػوري و ليزلػػي جندرسػػوف و جينػػي ديتزينجػػر و بػػوؿ مػػ
 ستودديل ورافتر و بػوؿ ، وممػا يػيدر أف أعمػالهم تردػزت  ػوؿ أتالقيػات العلػـو الحيويػة

Bioethical Issues  وصػػور الخطػػاب العػػاـ  ػػوؿ علػػم اجتمػػاع الجينػػـو وم ػػادل
ن ر المعرفة الجديدة ، والقهم المعرفي عن الوراثة ورسم تراجط العالقات االجتماعية في 



 عال الزيعت|القوة االتجماععية للاعرفة اجلينية ومسمقبل اذلوية العربية

لعالج بالجينػات الب ػرية ، وتسػليط الاػوء علػ  أبعػاد العمػل فػي مجػاؿ الم ػورة بحوث ا
، والتيديػػػد علػػػ  ضػػػرورة مهنػػػة المست ػػػار  Genetic Counselingالجينيػػػة 

وجو ا تصػاجي  Career Counselor Social Geneticاالجتماعي الجيني 
معػارؼ الجينيػة  ب ػيف ال ضػروريناالجتماعي المساوؿ عن توعيػة  المقحوصػين والمصػابين 

. 
ف علمػػاء االجتمػػاع اجتمػػوا بتوسػػي  داجػػرة أبحػػاثهم ، بحيػػث انتقػػل إ :وممػػا يجػػدر ذدػػرال -

ترديزجم من دراسة اآلثار االجتماعية لالضطرابات الوراثية النػادرة نسػبيا والتػي نجمػد عػن 
عيػػوب فػػي الجينػػات الوراثيػػة إلػػ  بحػػث ا مػػراض ا دثػػر شػػيوعا فػػي العصػػر الػػراجن مثػػل 

القل  والسرطاف ، واالضطرابات السػلودية الناتجػة عػن إدمػاف ال حػوؿ وا مػراض  أمراض
 العقلية .
وإيجاد فرص ،Genetic Bodyتساع مقهـو الجسد الجيني )الجسد الوراثي (داف ال

جديػػدة للعػػالج الجينػػي بطػػرؽ طبيػػة تتناسػػ  وثقافػػة دػػل مجتمػػ  ، دافػػ  لاػػرورة ت ثيػػف 
طبيقاتهػػػا وآثارجػػػا وعالقػػػة جػػػيا دلػػػج بػػػالنةم والقػػػرارات الجهػػػود لن ػػػر المعرفػػػة الوراثيػػػة وت

 السياسية والطبية .
ف علمػػػاء االجتمػػػاع المهتمػػػين بالتحليػػػل السوسػػػيولوجي للمعػػػارؼ الجينيػػػة إوممػػػا يػػػيدر  -

قدموا إسهاماتهم إنطالقا من رؤى نةرية متباينة فمنهم من أنطلم من مقوالت نةرية البناجية 
ميدػػدا علػػ  دور القػػاعلين فػػي ت ػػ يل  Social Constructionistاالجتماعيػػة 

بػػا تص فػػي تقسػػير اآلثػػار و القعػل والممارسػػات. فػػي  ػػين تبنػػ  بعاػػهم الماديػة التاريخيػػة 
االجتماعيػػة للمعػػارؼ الجينيػػة وفػػي تحديػػد الوجػػود االجتمػػاعي والمنقعػػة االجتماعيػػة وفػػي 

جينػػـو وسػػبل  مايػػة فهػػم المناق ػػات العلميػػة والطبيػػة والجوانػػ  االجتماعيػػة لتطبيقػػات ال
ةريػة المعرفػة السلطة المعرفية من التحديات الصعبة . وإف  ػرص اآلتػروف علػ  توظيػف ن

 ر الجوان  الثقافية للةواجر الجينية وآثارجا . ، عندما يناقع ويقس
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جػػيا فػػي الوقػػد الػػيي إعتمػػد فيػػج الػػبعا اآلتػػر علػػ  توظيػػف النمػػوذج المرضػػي )النةريػػة 
الةواجر الجينية ، معتبرا إياال مدتال نةريا مناسبا فػي تقسػير  الجرثومية لدوبوس( في بحث

 اضطرابات الجين الوا د وآثارجا عل  المصاب وأسرتج .
وتثيػػػػر ا سػػػػس النةريػػػػة المقسػػػػرة للمعػػػػارؼ الجينيػػػػة الحاجػػػػة إلػػػػ  العمػػػػل وفقػػػػا للتجريػػػػ  

عػػػن أثػػػر علػػػم الوراثػػػة علػػػ   Empirical Work Substantiveالموضػػػوعي 
نطػػػػػػػػػػػػػػػاؽ التوضػػػػػػػػػػػػػػػيحات النةريػػػػػػػػػػػػػػػة للةػػػػػػػػػػػػػػػاجرة البيولوجيػػػػػػػػػػػػػػػة  المجتمػػػػػػػػػػػػػػػ  ، وعلػػػػػػػػػػػػػػػ 

SocialConstruction Of Biological Phenomenon  The   
والتػػي أصػػبحد جػػزءا ال يتجػػزأ مػػن طريقػػػة عمػػل البنػػاء االجتمػػاعي فػػي الثقافػػة المعاصػػػرة 

ContemporaryCulture  دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تقتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات .
 Comparativeقارنػػة والدراسػػات الم  Qualitative Studiesال يقيػػة

Studies  .  منه  التاريخي لقهم المناق ات السياسية  وؿ قواعػد البيانػات للوتحتاج
وللمقػػػابالت المقتو ػػػة مػػػ   المرضػػػ  والقنيػػػين  Biobanksالجينيػػػة والبنػػػوؾ الحيويػػػة 

 وا طباء والخبراء البا ثين والتجار والمست ار الجيني وذوي المصال  .
ود محاولين وض  أسس لعلػم اجتمػاع الجينػـو وتسػليط الاػوء علػ  إف العلماء بيلوا الجه

البنػػاء االجتمػػاعي للمعػػارؼ الجينيػػة ، إال أف الدراسػػة السوسػػيولوجية للمعػػارؼ الجينيػػة مػػا 
تزاؿ في مرا لها ا ول  ، بل في مهدجا. ودل ما تبق  أف توض  أسس جيال العلػـو موضػ  

طيهػػػا مػػػ  موضػػػوعاتها ، علػػػ   ػػػد تعبيػػػر القهػػػم وإعػػػادة فهػػػم لقهمهػػػا الخػػػاص ، وطػػػرؽ تعا
 (،وجيا عينج ما يج  أف نبحث  جلج في المر لة القادمة  .67مي يل فودوال.)

 :نتاج معارؼ جينية ذات جوية عربيةالجهود المبيولة في إ -5
النػػاس لػػم يرضػػوا قػػط بمػػا القػػوال مػػن يف بػ) دػاف التقػػدـ الب ػػري دلػػج نتيجػػة جانبيػػة لحقيقػػة  
( 68).للناس أف يبلغوا جيا اإلعتػراؼ إال مػن تػالؿ ال قػاح والعمػل (عتراؼ ، ولم ي ن ا

فعل  الرغم من أف الب ر  ققوا تقػدما ملموسػا فػي دافػة منػا ي الحيػاة ، وعلػ  الػرغم مػن 
عولمػػة دودػػ  ا رض ، ل ػػن ظلػػد الهويػػة نتاجػػاً اجتماعيػػاً ت تسػػ  اسػػتدامتها اجتماعيػػاً 
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نقيػػاً وإنمػا جػػ  ثمػرة عمليػػات اتػتالط وانصػػهار  وتتحػوؿ اجتماعيػاً ، دمػػا أنهػا ليسػػد شػيااً 
 عتراؼ بالخصوصية الياتية والمجتمعية .( وجي ديلك رمز لال69).وتهجين 

عتػػػراؼ المجتمعػػػي مػػػن جانػػػ  ، وموادبػػػة للتقػػػدـ الب ػػػري مػػػن جانػػػ  ثػػػاف ، وتحقيقػػػا لال
 و قاظػػا علػػ  الهويػػة العربيػػة مػػن جانػػ  ثالػػث ، أقػػدمد  العديػػد مػػن الػػدوؿ العربيػػة علػػ 
تيسػػيس مرادػػز وأقسػػػاـ علميػػة متخصصػػػج فػػي أبحػػاث الجينػػػـو ، وبػػدأ الطريػػػم نحػػو رسػػػم 

 تريطة الجين العربي وقراءة أطلس  ياة العرب  .
تػػم  -جامعػػة الملػػك سػػعود بالريػػاض وبالتحديػػد فػػي  -الممل ػػة العربيػػة السػػعودية فقػػي  -

ي بمردػز الملػك تيسيس درسي أبحاث الجينـو ب لية العلـو ومختبػرات قسػم الجينػـو الطبػ
عبد اهلل العالمي ل بحاث الطبية ، دما تم افتتاح مردز التميز في جامعة الملك عبد العزيز 

المجتمػػ  البحثػػي فػػي  ، وجميعهػػا بػػرام  بحثيػػة علػػ  مسػػتوى عػػالمي تهػػدؼ إلػػ  تزويػػد
الممل ة بالمعلومات الجينية الخاصة ب ػعبها، تمهيػدا إلن ػاء بنػك للخاليػا ي ػوف مصػدرا 

الجينيػة واسػتخدامها فػي دراسػات وتوصػيف  علػ  إمػدادات مسػتمرة مػن المػواد للحصػوؿ
 ( 71).الجينات
م ػػروع الجينػػـو السػػعودي أوؿ تارطػػة للصػػقات والخصػػاجص الوراثيػػة للعػػرب علػػ   ويعػػد

مسػػتوى ال ػػرؽ ا وسػػط والعػػالمين العربػػي واإلسالمي.وادت ػػف القريػػم العلمػػي السػػعودي 
تالفػًا فػي الجينػات المسػببة ل مػراض بػين ال ػعوب ، الم رؼ عل  الم روع أف جنػاؾ ات

ممػا جعػػل مرادػػز ا بحػػاث ا جنبيػة تردػػز علػػ  إيجػػاد عالجػات مخصصػػة ل ػػعوبها  سػػ  
معلومػػػاتهم الوراثيػػػة ، والتػػػي قػػػد ال تعمػػػل بػػػنقس ال قػػػاءة فػػػي ال ػػػعوب ا تػػػرى. دمػػػا تػػػم 

بػل التػاري  الحػديث ادت قد عالمات في تريطة الجينـو العربي تعود إل  أقدـ قباجل ما ق
 ( 73).ألف سنة  351-371( وعاشد تالؿ القترة بين L0aوالتي يرمز لها )

المدير العاـ لمعهد دسماف للس ري التوصل  أعلن الددتور داظم بهبهانيوفي ال ويد  -
للتعػاوف فػي  المعهػد ومردػز علػـو الجينػـو التطبيقيػة فػي دليػة لنػدف الجامعيػة ال  اتقاؽ بين

مػ  دليػة لنػدف  شراؾ المعهػد فػي برنػام  البحػوثأبحاث الجينـو ، تمهيدا إلبرام   مجاؿ
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دمػػػا يعػػػد معهػػػد دسػػػماف للسػػػ ري شػػػري ا فػػػي مجػػػاؿ بحػػػوث السػػػ ري علػػػ    .الجامعيػػػة
  .(72العالمي) المستوى

المسػػتقبل مػػن تػػالؿ  أمػػا م ػػروع الجينػػـو القطػػري فيرسػػم تريطػػة الطريػػم للعػػالج فػػي -
عػػاـ  طلػػم قطػػر "بيوبنػػك" رسػػمياً للجمهػػور فػػي نهايػػةالطػػ  ال خصػػي، ومػػن المقػػرر أف ت

مػواطن  3511( بعد جم  المعلومات الصػحية والعينػات الحيويػة مػن أدثػر مػن  2134)
الساجدة بما في ذلك السػ ر  ( لتم ين ا بحاث الطبية  وؿ أسباب ا مراض71).قطري

لمحاربػة  جيعيػةوالسمنة والسرطاف وأمراض القل  ،ويعد م روع تطوير جندسػة الخاليػا ال
( دمػا 74الجديػدة لمعهػد قطػر لبحػوث الطػ  الحيػوي.) مرض سرطاف الدـ من الم اري 

( QBRIأم ػػػن لقريػػػم عػػػالمي ياػػػم بػػػا ثين مػػػن معهػػػد قطػػػر لبحػػػوث الطػػػ  الحيػػػوي )
وجامعػػة إمبريػػاؿ دوليػػدج لنػػدف والمردػػز الػػوطني للبحػػث العلمػػي بجامعػػة ليػػل القرنسػػية مػػن 

عل  تحديد أي من المرض  اليين يعانوف اإلصابة بمرض إثبات وجود ميشر جيني يساعد 
أدثػر عرضػة لمصػػابة بػينواع معينػة مػن السػرطاف . واسػت ماال لتلػػك  2السػ ري مػن النػوع 

الجهود قاـ فريم البحػث الػدولي بقيػادة البروفيسػور فيليػ  فروجػل، المػدير العلمػي ا وؿ 
ء القحػػوص علػػ  الحػػاما المعػػين  ػػديثاً فػػي معهػػد قطػػر لبحػػوث الطػػ  الحيػػوي، بػػإجرا

مرض  بالس ري من  2218شخصاً من بينهم  7417النووي لعينات الدـ الميتوذة من 
، بهػػدؼ الوقػػوؼ علػػ  عػػدد ا شػػخاص ممػػن يعػػانوف تلػػاًل فػػي ال روموسػػومات 2النػػوع 

 ( 75).يعرؼ باسم القسيقساء النسيلية ال برى
ا ثػة عربيػة تحصػل علػ  ددتػوراال أوؿ ب سامية التمتامي وفي مصر تعد ا ستاذة الددتورة -
ضمد أدثػر  مصر في، وأسسد شعبة للوراثة الب رية 3966عاـ  علم الوراثة الب رية في

في المراج  العالمية  من ماة با ث وادت قد أدثر من أربعين مرضاً وراثياً مسجاًل باسمها
العربيػة عػن  دما قامد بتيليف أوؿ دتاب باللغة  Timtamy Syndrome تُعرؼ بػ

( ،دمػا تػم أسػس مردػز 76(.«الوراثػة الب ػرية الحاضػر والمسػتقبل»بعنػواف  الوراثة الب رية
( ومردز بحوث وعالج ا مراض الوراثية بجامعػة عػين 77الهندسة الوراثية بجامعة االزجر.)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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شػػمس ويهػػدؼ إلػػ  دراسػػة وتسػػجيل ا مػػراض الوراثيػػة المنت ػػرة بػػين المصػػريين واسػػتمرار 
وفي جامعة اإلسػ ندرية  (78(للمرض  وعاجالتهم.الخدمة المتصلة الت خيصية والعالجية 

لتػػوفير 3967وبالتحديػػد فػػي معهػػد البحػػوث الطبيػػة تػػم تيسػػيس قسػػم الوراثػػة الب ػػرية عػػاـ 
(دمػػػػا يوجػػػػد معهػػػػد 79الخػػػػدمات واإلست ػػػػارات الوراثيػػػػة للسػػػػ اف ولجميػػػػ  المرضػػػػ .)

الوراثيػة  البحوث الوراثية بجامعػة السػادات ويهػدؼ إلػ  تحقيػم التميػز فػ  مجػاؿ الهندسػة
  (81).والت نولوجيا الحيوية

والمب ر أف مصر ليسد بمعزؿ عن علمػي الجينػـو والبروتيػـو ذ وذلػك مػن تػالؿ تيسػيس 
البروتيومػػػات بجامعػػػة اإلسػػػ ندرية وياػػػم جهػػػاز ادت ػػػاؼ وقيػػػاس  أوؿ معمػػػل  بحػػػاث

لتقػػديم مقػػاجيم جديػػدة عػػن ادت ػػاؼ وعػػالج أمػػراض السػػرطاف. ويعػػد جػػيا  البروتيومػػات
الو يد علي مستوي ال ػرؽ االوسػط فػي مجػاؿ ت ػخيص وعػالج أوراـ الثػدي  از جوالجه

  .(83الليين يحتالف قاجمة أدثر ا وراـ انت ارا بين المصريين) والجهاز الهامي
يقػػػػوؿ نػػػػاعـو ت ومسػػػػ ي )إف تقػػػػدـ شػػػػع  مػػػػن ال ػػػػعوب يقػػػػاس بمػػػػدى تقهمػػػػج للتطػػػػور 

اؽ بردػػػػ  التقػػػػدـ العػػػػالمي ، (، وبعػػػػد عػػػػرض الجهػػػػود العربيػػػػة فػػػػي اللحػػػػ82).البيولػػػػوجي(
وبالتحديػػػد فػػػي علػػػـو الجينػػػـو ، يتيدػػػد  ػػػرص العلمػػػاء العػػػرب وميسسػػػاتهم علػػػ  الػػػوعي 
بالجديد في ميداف التطور البيولوجي ، إلرتباطة بالهوية العربية ،التي تتيثر باإلنقتاح الثقافي 

سػلبيا، و تػ   ،دما يحدث لها تهجين بقعل اإلمتزاج الثقافي ، واليي قد ي وف إيجابيا أو
 يتحقم التواصل اإليجابي ، داف البد من مجاراة الثورة البيولوجية في عصر الجينـو .

ما أود ذدرال جو أف العالم  ولنا والم اف اليى نعيع فيج ، إنما ي تس  معناال وداللتج ف  
إطار التصور اليى نمل ج ، وج يا يم ن القوؿ إف جويتنا: من ن وف أو إ ساسػنا بالهويػة 

نمػػػػػا يت ػػػػػ ل مػػػػػن تػػػػػالؿ المعػػػػػان  المرتبطػػػػػة بػػػػػبعا الخصػػػػػاجص والقػػػػػدرات وأشػػػػػ اؿ إ
( فت ػػػػاثر التيػػػػارات الثقافيػػػػة العػػػػابرة للقوميػػػػات ) للنػػػػاس والسػػػػل  ووسػػػػاجل 81السػػػػلوؾ.)

المعلومات( يعمل عل  تلخلة الهويػات الراسػخة والمسػتقرة ، وتنػامي ال ػعور بػيف اإلطػار 
هم وياػقوف المعنػ  علػ   يػواتهم صػار يتعػرض القومي اليي داف الناس ي يدوف بػج جويػات
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( مػن جنػا تنطلػم الم ػاري  84لتحد مهم ، وينةر إل  العولمة بوصقها ب ير أزمة الهوية .)
الجينيػة لت تػ  بييػد عربيػة أطلػػس الجػين العربػي ، ولتقػك شػػقرة تػاري  طويػل مػن المحػػيط 

وتػدعم بقػاء الهويػة  إلػ  الخلػي  ، وتنطلػم مػن الماضػي لتقسػر الحاضػر وتبنػي المسػتقبل ،
 العربية بمختلف تصاجصها وسماتها . 

   :يجية للحقاظ عل  جوية الجين العربمقترح بتليات سوسيولو  -6
أثبتػػد الدراسػػة أف المجتمػػ  العربػػي لػػم يقػػف موقػػف الم ػػاجد مػػن مسػػيلة إنتػػاج المعػػارؼ 

وراثػة ومعامػل مرادػز لل الجينية وما  ققػج علمػاء البيولوجيػا فػي جػيا الصػدد ، وإنمػا أسسػوا
وا فػػي رسػػم تػػراجط وراثيػػة ؤ تجهػػوا لبنػػاء "بيوبنػػك" بنػػوؾ  يويػػة للجينػػات ، وبػػداللجينػػـو و 

متػد السػعي لتحديػد ا مػراض ا  علػ   ػدال ، ولػيس جػيا فحسػ ، بػل لعاجالت دػل مجتمػ
 الوراثية والمزمنة والعصرية منها ، تمهيدا لوض  الخطط لعالجها جينيا .

جهود أنها محاوالت فردية ل ل دولة عربية علػ   ػدال ، وجػيا إال أف ما ييتي عل  تلك ال
ما يجعل الجهد مااعقًا ، والوقد طوياًل لتحقيم الهدؼ ، إلػ  جانػ  إنقػاؽ مبػال  طاجلػة 
لتحقيػػػم تلػػػك الم ػػػروعات . فليسػػػد ال لمػػػات بمعطوفػػػة علػػػ  ا شػػػياء ، وإنمػػػا ا فعػػػاؿ 

جنا جو التخطيط لم روع عربي دبير المخططة سيدة الموقف والقاعلة فيج ، ليا فاإلقتراح 
،يهدؼ إل  إنتاج أطلس للجينات العربية بغية الحقاظ عليها مما قد تتعرض لج من تهجين 
أو إمتػػزاج أو  تػػ  إغتصػػاب ، يسػػجل فيػػج تػػاري  العػػرب بيولوجيػػا ومػػا مػػر بػػج مػػن تطػػورات 

تمهيػػػدا صػػػحية ومرضػػػية ، ويحػػػدد فيػػػج مواقػػػ  ا مػػػراض الوراثيػػػة والمزمنػػػة علػػػ  الجينػػػات 
للتػػدتل الت نولػػوجي معهػػا وضػػمانا لمػػيالد أطقػػاؿ أصػػحاء . ي ػػترؾ فػػي الم ػػروع العلمػػاء 
العػػػرب مػػػن تخصصػػػات البيولوجيػػػا والوراثػػػة والطػػػ  والصػػػيدلة وعلمػػػاء الػػػنقس واالجتمػػػاع 

قتصػاد وغيرجػا مػن التخصصػات ذات الصػلة بم ػروع تػاريخي  ولوجيا والتػاري  واالوا نثروب
مػػػن التخصصػػػات المقتر ػػػة لبنػػػاء قاعػػػدة المعػػػارؼ  التػػػالي جانبػػػدػػػيالك . ويبػػػين ال ػػػ ل ا
 الجينية للمجتم  العربي . 

 ( يبين التخصصات المقتر ة لبناء أطلس جوية العرب الجينية4ش ل رقم )
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 ()ال  ل من تصميم البا ثة
 

 
جتماعيػػة بصػػقة عامػػة وعلػػم ف العلمػػاء والبػػا ثين فػػي العلػػـو االإ ،إف مػػا أود التيديػػد عليػػج

االجتماع بصقة تاصة عليهم دور دبير سواء أم ػن تنقيػي م ػروع أطلػس الجػين العربػي أـ 
 :ية مثلال، يبدأ دورجم بإجراء أبحاث ودراسات ب يف العديد من القاايا البحث

 -مالمػػػ  وأبعػػػاد الخطػػػاب الجينػػػي فػػػي المجتمػػػ  العربػػػي  -الهويػػة االجتماعيػػػة للجينػػػات 
وجهػػات نةػػر المتخصصػػين فػػي تطبيقػػات  -ة االجتماعيػػة نحػػو الجينػػات العربيػػة المسػػاولي

اإلنتقػػاء الجينػػي وأثػػرة علػػ  بنػػاء  -وعػػي ال ػػباب بالمعػػارؼ الجينيػػة  -المعػػارؼ الجينيػػة 
العػػػػ ء  -المخػػػػاطر الجينيػػػػة  -البنػػػػاء االجتمػػػػاعي للمعػػػػارؼ الجينيػػػػة  -ا سػػػػرة العربيػػػػة 

المعتقػػػدات الخاطاػػػة  ػػػوؿ ا مػػػراض –لجينػػػي مهنػػػة المست ػػػار ا –االجتمػػػاعي للجينػػػات 
 الوراثية . 

( لتسػػليط الاػػوء علػػ  النتػػاج  المترتبػػة 5ولمزيػػد مػػن التوضػػي  تػػم تخطػػيط شػػ ل رقػػم )  
 والمصا بة لتنقيي المقترح ببناء أطلس جيني لهوية المجتم  العربي .

 

ػهًبء اندُُىو 

  انبشرٌ

ػهًبء انطب 

 اندٍُُ 

ج ػهًبء انؼال

 اندٍُُ 
ػهًبء انهُذضت 

 انىراثُت 

 ػهًبء 

 انتبرَخ 

 ػهًبء

 انُفص  

 ػهًبء 

 االختًبع 

ػهًبء 

 األَثروبىنىخُب 

يطتمبم هىَت 

انًدتًغ 

  ؼربٍان
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 العربي( يبين النتاج  المترتبة عل  بناء أطلس جيني لهوية المجتم  5ش ل رقم )
 ()ال  ل من تصميم البا ثة 

 
ويجػػ  أف يسػػتمر السػػعي والعمػػل فػػي ن ػػر الػػوعي بػػين أفػػراد المجتمػػ  والمسػػاولين ب ػػيف 
تطبيقػػات المعػػارؼ الجينيػػة والمخػػاطر المترتبػػة علػػ  التخلػػف عػػن العػػالم فػػي إنتػػاج تػػراجط 

 جينية للسالالت والعاجالت العربية. 
 
 :ة المعارؼ الجينية بين التحديات السوسيولوجية واآلفاؽ المستقبليةجوي -7

دػػػاف لمعػػػالف عػػػن نجػػػاح م ػػػروع الجينػػػـو فػػػي رسػػػم تػػػراجط وراثيػػػة ل فػػػراد وا جنػػػاس 
والسالالت،أثر غاجر في تنبيػج المهتمػين بقاػايا الهويػة والعػرؽ وا صػوؿ الب ػرية لمال قػة 

قن تاري  دل شع  من ال عوب بل والتػاري  تلك اإلنجازات والعمل عل  توظيقها بما يح
البيولػػوجي ل ػػل فػػرد مػػن ا فػػراد. ولػػم يقػػف ا مػػر عنػػد جػػيا الحػػد ، وإنمػػا تعػػداال لتيسػػيس 
بنػػوؾ بيولوجيػػة )بيوبنػػك( لحقػػن الخػػراجط الجينيػػة والجينػػات السػػاللية ل ػػل شػػع  ول ػػل 

 . 3989عاجلة ، علما بيف العمل لتحقيم تلك ا جداؼ لم يتوقف مني 
إف م روع الجينـو م روع قديم بيسلوب جديد،إنج إعادة تسجيل التاري  ول ن وفقػا   قا

للمعارؼ الجينية وبتتب  السالالت الب ػرية وبتطويػ  الت نولوجيػا فػي الهيمنػة علػ  القواعػد 

فىائذ 

يشروع 

هىَت اندٍُ 

 انؼربٍ 

انحفبظ ػهً 

اندُُبث يٍ 

انطفراث 

وانتغُراث 

 وانتهدٍُ 

تطدُم انتبرَخ 

اندٍُُ نهؼبئالث 

الث وفمب وانطال

نهتىزَغ انًكبٍَ 

 وانسيبٍَ 

تىفُر اِتٍ  -

َفمبث انؼالج 

تىفُر صُبػبث 

دوائُت خذَذة 

تىفُر يهٍ 

 خُُُت 

تُمُت اندٍُ 

انؼربٍ وانحفبظ 

ػهً اندُُبث 

اندُذة وػهً 

 بمبئهب 

 

 

تىفُر انتكُدت   

نهدُُبث بتؼذَههب 

 –تغُُرهب  –

إضبفت  –إزانتهب 

 اندذَذ إنُهب 

 

 

ذالث تمهُم يؼ

األطفبل 

انًىنىدٍَ 

بتشىهبث 

 وإػبلبث 

ػالج انؼذَذ يٍ 

األيراض 

انىراثُت و 

انًسيُت 

 وانؼصرَت 
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النتروجينية بالجينات ، ج يا يقػرأ العلمػاء فػي القػرنين الع ػرين والحػادي والع ػرين تػاري  
 الب ر . 
 ب ػيف القاػايا الوراثيػة االتتبػارات مػن ال ثير زاؿت فال ،لرغم من دل تلك الجهودوعل  ا

 غيػر االتلمجا فػي البيولوچيػة والعصػبية فػي طػي البحػث والتجريػ  وبػا تص القاػايا
، وتلػك  والمحػادم وال ػردات ا عمػاؿ اإلدليني ية. وجي الموضوعات التي تهم أصػحاب

 مخػاطر وتقػا المصػروفات وتقليػل االقتصػادية ةال قػاء اسػتراتيييات لرفػ  التػي تن ػد
 بهػا تػالؿ يعمػل أف نتوقػ  ، وتلػك التػي الجسم بها يعمل التي بالطريقة والتنبي المستقبل

 ( 85)د .القر   ياة
فمازاؿ جنػاؾ ال ثيػر لػم ، عل  الرغم من اإلنجازات المتحققة في العلـو الجينية  ت  اآلف

يجػاد عػالج لل ثيػر مػن ا مػراض الوراثيػة والمزمنػة ، إ : مثػل، يستط  العلماء الوصوؿ إليػج
 ولػػيس جنػػاؾ شػػك فػػي أف التقػػارير العلميػػة عػػن الجديػػد فػػي مجػػاؿ االسػػتعداد الجينػػي 

Genetic Predispositions المسػػػب  لحػػػدوث السػػػلوديات سػػػت وف أبحاثػػػا
 ياالجتمػاـ البحثػي علػ  مسػيلة االتتيػار الجينػسينصػ  ميلوفة في المر لػة القادمػة، دمػا 

Genetic Choice بإتا ػػة القرصػػة التتيػػار أنمػػاط مختلقػػة مػػن الجينػػات بػػدءا مػػن
النػػػوع والجػػػنس  تػػػ  السػػػمات ال خصػػػية بهػػػدؼ تعزيػػػز القػػػدرات والمهػػػارات السػػػلودية 
وتنقيتها لدى الب ر )م روع البقاء للجينػات ا صػل ( وسػيتحقم ذلػك مػن تػالؿ العػالج 

 Geneticلوراثيػػػػػػة  والتقنيػػػػػػات اإلنجابيػػػػػػة اGeneTherapy الجينػػػػػػي 
Reproductive Technologies  واالستنسػػػػاخ الب ػػػػريHuman 

Cloning(.86) اطػرة لمخا تسػتحم المعرفػة فإ -الب ػري اليينػـو ، يثبػد م ػروع- 
 القولػوف وسػرطاف الثػدي اتتبػارات لسػرطاف لػدينا فيػج تتػوافر لمسػتقبل نسػتعد لػيا فإننػا
 Genetic mapping الوراثيػة  والهػوس و الخرطنػة الزجػايمر ومػرض القل  ومرض

.(87 ) 
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 Biopoliticsسػػتحداث سياسػػات بيولوجيػػة ضػػافة لمػػا سػػبم فهنػػاؾ جهػػود تبػػيؿ الباإل
مػػػن تلػػػك سػػػتهالؾ المعػػػارؼ الجينيػػػة ، ووضػػػ  الاػػػوابط علػػػ  المسػػػتقيدين اتقػػػنن إنتػػػاج و 

تب ػر تلػػك اإلنجػازات بمػيالد فجػػر جديػد ينبػئ بمسػػتقبل جينػي غيػر مسػػبوؽ، . و المعػارؼ
البػػػػا ثين أف يتجهػػػػوا نحػػػػو المعرفػػػػة الطبيػػػػة  جميتهػػػػا فػػػػي التقسػػػػير السوسػػػػيولوجي فعلػػػػ  

ل مراض الجينية والعالج الجيني والسػلوؾ الجينػي ، وفػي بنػاء قاعػدة معلومػات اجتماعيػة 
 (  ين قاؿ: 3997ب يف المعارؼ الجينية .وجو ما أددال ) بيتر دونراد

ف إلػم الوراثػة عمليػة معقػدة للغايػة و ة في ع)إف اإلفراط في تبسيط دور القاايا االجتماعي 
جنػاؾ إسػػتراتيجية للحقػػاظ علػػ  جيمنػػة  بعػػا المهػػن علػػ  نتػػاج  علػػم الوراثػػة الجديػػدة مػػن 
آتػػػرين تػػػارج داجػػػرة العلػػػم ، وتلػػػك محاولػػػة لاػػػماف الهيمنػػػة الق ريػػػة مػػػن تػػػالؿ معارضػػػة 

وج  ن ػر الق ػر   اقتحاـ البحوث االجتماعية باستمرار لمجاؿ علم الوراثة الجديدة . ليا
دجػػزء مػػػن أعمػػػاؿ التػػػيمين ل بحػػػاث الجينيػػة ولتػػػدعيم ا بحػػػاث االجتماعيػػػة والثقافيػػػة (. 

 قريبا جدا سيحمل دل منا قرصاً يسم  الهوية الجينية وم توب فيج :و 
 العميل، لقد تمػد قػراءة الجينػـو الخػاص بػك، وجػار طباعػة التقريػر الطبػي الػيي عزيزي"

وقاجمػة أتػري  توقعػة مػ  قاجمػة با دويػة المحةػور عليػك تناولهػايبين المخػاطر الصػحية الم
 .بتناولها" با دوية القعالة بالنسبة إليك شاملة الجرعات المسموح لك

الخياؿ العلمي، ول ػن  تلك جملة ظن البعا مني سنوات قليلة أنها ال ترد إال في روايات
 ( 88). لة القادمةنسمعها في السنوات القلي ال واجد العلمية ترج  أننا سوؼ

 تتاما
إف ما أتػتم بػج التيديػد علػ  ضػرورة العمػل الجػاد فػي رسػم تريطػة جينػـو مت املػة تمهيػدا 
لبناء قاعدة معرفية للجينات العربية ، وإنتاج المزيد من ا بحاث علػ  الجػانبين البيولػوجي 

ردج  بناجنا ، والسوسيولوجي، ليس  جلنا فقط وإنما  قاظا عل  ما تلقج أجدادنا ، وما نت
وتحصػػين الهويػػة العربيػػة ا صػػيلة مػػن سػػلبيات التهجػػين واإلمتػػزاج الثقػػافي والبيولػػوجي فػػي 

فػػنحن الػػيين ن ػػ ل المجتمػػ  فػػي نقػػس الوقػػد الػػيي ي ػػ لنا جػػو فيػػج ،  زمػػن الجينػػـو . 



 عال الزيعت|القوة االتجماععية للاعرفة اجلينية ومسمقبل اذلوية العربية

والػػنةم االجتماعيػػة جػػي عبػػارة عػػن أنمػػاط مػػن الن ػػاط االجتمػػاعي التػػي يعػػاد إنتاجهػػا عبػػر 
  (89م اف ، ج يا قاؿ أنتوني جيدنز .)الزماف وال

وأتيرًا فإف ما ورد في الدراسة ، ما جو إال قليل من دثير يع ف عل  إنتاجة العلماء  جل 
 إثراء الم تبة العربية ، وبناء مستقبل أفال   .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والهوامعالمراج  
عبد احليوية، ترمجة، إيهعب فرنسيس فوكويعمع، مسمقبلنع بعد البشري، عواقب الثورة المقنية  -3

، ت للدراسعت والبحوث اإلسرتاتيجية، مركز اإلمعراالرحيم زلاد، دراسعت مرتمجة، أبو ظيب
 .18، ص 2006،  23العدد 

تجون سكوت ، تجوردون معرشعل ، موسوعة علم االتجماع  ، ترمجة زلاد اجلوهرى وآخرون  -2
 1877القومى للرتمجة ، اجمللد الثعىن ، عدد   ، مراتجعة وتقدًن زلاد اجلوهرى ، القعهرة ، ادلركز

 .569، ص  2011، 
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معكس فيرب ، مفعهيم أسعسية يف علم االتجماع  ، ترمجة صالح هالل ، مراتجعة زلاد  -3
 . أنظر كذلك :  92، ص  2011اجلوهري ، القعهرة ، ادلركز القومي للرتمجة ، 

Raymond Boudon and Francois Bourriaud , A Critical 
Dictionary Of Sociology, Peter Hamillton , Routledge, 

Taylor & Francis e-Library, 2003, pp.267 -272  . 
طوين بينيت ، وآخرون ، مفعتيح اصطالحية تجديدة : معجم مصطلحعت الثقعفة واجملماع  -4 

 . 270، ص  2010، ترمجة سعيد الغعمني ، بريوت ، ادلنظاة العربية للرتمجة ، 
رلاع اللغة العربية ، معجم البيولوتجيع يف علوم األحيعء والزراعة ، اجلزء األول ، القعهرة ،  -5

 .أنظر كذلك :  205، ص  1984اذليئة الععمة لشئون ادلطعبع األمريية ، 
- Robert Dingwall, available [on line]:     

http://www.sociologyencyclopedia.com/public/tocnode?   
تجون سكوت ، تجوردون معرشعل ، موسوعة علم االتجماع  ، ترمجة زلاد اجلوهرى وآخرون  -6

،    مراتجعة وتقدًن زلاد اجلوهرى ، القعهرة ، ادلركز القومى للرتمجة ، اجمللد األول ، الطبعة 
 .  615، ص  2011،  1876 الثعنية ، عدد 

تجيل فرييول ، معجم مصطلحعت علم االتجماع  ، ترمجة أنسعم زلاد األسعد ، مراتجعة  -7
 . أنظر كذلك : 102، ص  2001بسعم بركة ، بريوت ، دار ومكمبة اذلالل ،

Kevin D. Vryanm, available [on line]:     
?http://www.sociologyencyclopedia.com/public/tocnode 
 . 702طوين بينيت وآخرون ،مرتجع سعبق ،ص  -8
ميشيل فوكو، ادلراقبة وادلععقبة ؛ والدة السجن ، ترمجة علي مقلد ، مراتجعة مطع  صفدي  - 9

 كذلك : . أنظر  34،ص 1990،بريوت ، لبنعن ، مركز اإلمنعء القومي ، 
- James A. Trostle, Epidemiology and Culture, Cambridge, 

Cambridge university press, 2005, P. 82, 81. 

http://www.sociologyencyclopedia.com/public/tocnode?
http://www.sociologyencyclopedia.com/public/tocnode?
http://www.sociologyencyclopedia.com/public/tocnode
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10- Charles L. Briggs, Communicability, Racial Discourse 
and Disease, the Annual Review of Anthropology is on line 

at anthrop. Annual reviews. org., June 14, 2005, p.265. 
ج . تياونز روبريتس ، أميى هعيت ، من احلداثة إيل العودلة ، رؤى ووتجهعت نظر يف  -11

،  2004، اجلزء األول ،  309قضية المطور والمغيري االتجماععي ، سلسلة ععمل ادلعرفة ، العدد 
 .أنظر كذلك :  225ص 

- Anne Fdwell Stanford, Bodies in a Broken world: women 
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تجوردون معرشعل،موسوعة علم االتجماع  ،ترمجة زلاد زلي الدين وآخرون،مراتجعة زلاد  -12

،  260،عدد 3القومي للرتمجة ، مجاجلوهري ، القعهرة ، اجمللس األعلى للثقعفة ،ادلشرو  
  1573-1572،ص ص 2001

فيليب تجونز، النظريعت االتجماععية وادلاعرسة البحثية ، ترمجة يعسر زلاد اخلواتجة ،  -13 
 .203، ص 2010القعهرة ، مصر العربية للنشر والموزيع ،

الدين ،  أنموين تجيدنز ، قواعد تجديدة للانهج يف علم االتجماع  ، ترمجة زلاد زلي -14 
مراتجعة وتصدير زلاد اجلوهري ، القعهرة ، اجمللس األعلى للثقعفة ، ادلشرو  القومي للرتمجة ، 

 .31، ص 2000،  214عدد 
ديرك اليدر ، قضعيع المنظري يف البحث االتجماععي ، ترمجة عديل الساري ، مراتجعة  -15

،  2000شرو  القومي للرتمجة ،وتقدًن زلاد اجلوهري ، القعهرة ، اجمللس األعلى للثقعفة ، ادل
 . 260ص

أنظر كذلك : عديل الساري ، الصالت بني النظرية والبحث ، اجمللة العربية لعلم االتجماع  ، 
،  2009، 4مركز البحوث والدراسعت االتجماععية ،كلية اآلداب ، تجعمعة القعهرة، يوليو،عدد 

 . 36ص 
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سمقبل، القعهرة ، اذليئة ادلصرية الععمة سعمية المامعمي،الوراثة البشرية احلعضر وادل -16
 .13،ص 2009للكمعب،
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