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ملحوظة هامة:
هذا الكتاب الذي بني أيدينا يحتوي على ملحقات باللغة اإلجنليزية والتي وردت 

في الكتاب اإلجنليزي حتت عنوان:
1. Thanks
2. Figure acknowledgement

وقد مت وضعها في الصفحات األخيرة للنسخة العربية املترجمة.



املقدمة

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي
 األمني العام

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

خالل القرن األخير، بدأ علم الوراثة احلديث يعطي الناس اللمحات األولى عن احتماالت 
تأثير الوراثة، فدراسة بعض الصفات مثل لون الزهرة في النباتات، وشكل اجلناح في ذبابة 
الفاكهة قد أكدت اقتراح مندل الذي أحيط به الغموض في عام 1865، والقائل بأن الصفات 
الطبيعية تنتقل من اآلباء إلى النسل عن طريق وحدات غير مترابطة من املادة املوروثة، أو 
اجلينات. وكما هو شائع، عندما يالقي فرع جديد من املعرفة أول تدفق مفاجئ من النجاح.
وبحرص  أوسع،  بصورة  الناشئ  التخصيص  بهذا  املرتبطة  املفاهيم  بتطبيق  العلماء  يبدأ 
أقل أحيانًا، وذلك لشرح، وتفسير ظواهر أخرى، مثل السلوك البشري، كما أكد العلماء أن 

ه بواسطة جينات فردية. السلوكيات املُعقدة ُتوجَّ
وجاءت ترجمة هذا الكتاب »كيف تؤثر اجلينات على السلوك« محاولة للرد على السؤال 
من  أكثر  ومناقشته  طرحه  تداول  الذي  ال؟«،  أم  وراثي،  البشري  السلوك  »هل  يقول  الذي 
قرن مضى، فقد وعدت التقنيات احلديثة بكشف مساهمات اجلينات املفردة جتاه الصفات 
البشرية، وُتطبق أساليب تلك التقنيات حاليًا على صفات معقدة، ومختلفة. إن مثل هذا العمل، 
وكذلك االستدالل من االكتشافات األخرى من خالل األبحاث على احليوان، من املمكن أن 
يساعد في حتديد الصفات اجلينية املسؤولة عن سلوكيات بشرية معينة. ويشير العلماء إلى 
دور اجلينات في صياغة سلوك النفس البشرية. إذ يرى الباحثون أن كشف اخلارطة الوراثية 
لإلنسان سُيحدث ثورة في التحليل النفسي، وعلم النفس، ومحاولة حتديد السلوك. لذا يجب 
دورًا هامًا في  للجينات  إن  الوراثية، حيث  النظر بحذر ألي بحث يطرح موضوع اجلينات 

السلوك البشري.
والبيولوجيا  الوراثة،  علم  في مجال  العاملني  الكتاب جميع  هذا  يستفيد من  أن  نأمل 

واملهتمني بالتعليم الطبي في الوطن العربي.

  والله ولي التوفيق،،
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التمهيد

الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
 األمني العام املساعد 

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

عكف الباحثون على مدى عقود كثيرة على دراسة التاريخ اجليني الوراثي لعدد من 
املرضى، وذلك بحثًا عن التغيرات املشتركة التي جتتمع لتسبب مشكالت كثيرة، لكن هذه 
إلى  تشير  املرضية  االضطرابات  أن  من  الرغم  وعلى  شديدة،  معوقات  واجهت  الدراسات 
احتمال وجود اضطرابات جينية، فإنه لم يتم رصد أي منط غريب في اجلينات، فال يوجد جني 
واحد، أو جينات تعطي تفسيرًا ألكثر من نسبة ضئيلة من هذه احلاالت. لذلك فقد وجه العلماء 
تركيزهم إلى حقل جديد ناشئ، وهو مبحث علوم اجلينات املتأثرة بالعوامل اخلارجية الذي 
ُيعنى بدراسة تأثير التجارب، واخلبرات التي مير بها اإلنسان، وكذلك البنية التي يعيش فيها.
إن هذا الكتاب »كيف تؤثر اجلينات على السلوك« من الكتب التي تتصف باملعلومات 
القّيمة التي تتيح فهم علم الوراثة البشرية حيث يتضمن الكتاب أحد عشر فصاًل، وملحقًا 
الفصام،  الثاني عن مرض  الفصل  يتحدث  ثم  الوراثة،  علم  األول مبقدمة عن  الفصل  يبدأ 
ويشرح الفصل الثالث الوراثة اجلزيئية، أما الفصل الرابع فيوضح أمناطًا ظاهرية إنسانية 
عالقة  والبيئية  الوراثية،  العوامل  ُتقيم  وكيف  النفسية،  باالضطرابات  اإلصابة  مثل  أخرى، 
تبادلية، وفي الفصل اخلامس يتم حتليل الترافق اجليني، واجلينات املرشحة، أما الفصل 
ليوضح  السابع  الفصل  ينتقل  ثم  املجني،  اتساع  على  الترافق  دراســات  فتناول  السادس 
كيفية رسم خريطة اجلينات املؤثرة في سلوكيات القوارض، ويقارن الفصل الثامن العديد 
مقابل واحد حيث يوضح االختالف اجليني في الذباب، والديدان )وبعض البشر(، ويظهر 
الفصل التاسع، والعاشر األجهزة النموذجية، والنظم اليوماوية )نظم الليل والنهار(، وعناصر 
تؤثر  كيف  عشر  احلــادي  الفصل  ويناقش  والــذاكــرة،  للتعليم،  العصبية  واآلليات  السلوك، 

اجلينات على السلوك، وينتهي الكتاب مبلحق عن الطرق اجلزيئية.
نأمل أن يفيد الكتاب جميع املهتمني، والعاملني في مجال علم الوراثة.

والله ولي التوفيق،،



املؤلفون

جوناثان فلنت
ـــ مركز ِولُْكم االئتماني لعلم الوراثة البشرية ـــ جامعة أكسفورد ــ اململكة املتحدة.

رالف غرينسبان
ـــ معهد علم األعصاب ــ سان ديجو ـــ الواليات املتحدة األمريكية.

كينيث كندلر
ـــ معهد فيرجينيا لعلم الوراثة النفسية والسلوكية ـــ جامعة فيرجينيا كومنولث ـــ 

الواليات املتحدة األمريكية.
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املترجمان

د/ علي عبد العزيز الُنفيلي.
ـــ مصري اجلنسية ـــ مواليد 1937.

ـــ حاصل على بكالوريوس الطب وجراحة الفم واألسنان ـــ جامعة القاهرة ـــ عام 
.1958

ـــ حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم ).D.Sc( ـ املعهد املركزي لزيادة تأهيل 
األطباء ـ موسكو ـ عام 1966.

ـــ جمهورية مصر  للبحوث  القومي  املركز  ـــ  متفرغ  باحث  أستاذ  يعمل حاليًا  ـــ 
العربية.

د/ إسراء عبد السالم بشر.
ـــ مصرية اجلنسية ـــ مواليد 1976.

ـــ حاصلة على بكالوريوس الطب واجلراحة ـــ كلية الطب ـــ جامعة القاهرة ـــ عام 
.1999

ـــ حاصلة على شهادة املاجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية ـــ جامعة 
القاهرة ـــ عام 2004.

كلية   ـــ  والكيميائية  اإلكلينيكية  الباثولوجيا  في  الدكتوراه  درجة  على  حاصلة  ـــ 
الطب ـــ جامعة القاهرة ـــ عام 2011.

تعمل حاليًا مدرس باثولوجيا كيميائية ـــ كلية الطب ـــ جامعة القاهرة.
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