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 ملخظ:

ت  ت ألاشخاص جٓذما هائال في العىىاث ألاخحرة، ؤنؿذ هخائج مىزْى ؤدث الذساظاث الخذًشت للمدذداث الىسازُت لهٍى

ومشحرة لالهخمام مً الىاخُت الهلمُت لُهم ؤَػل لهمل ال٘شومىظىماث ولُهم معبباث بهؼ الاغؿشاباث الصخُت، 

ئي ؤدواث ُْمت لهلم ؤلاظشام حهخمذ ٓت جادي للخهٍش بشٙل  ووَش نلم الىسازت الجٍض نلى جدلُل الخمؼ الىىوي، وؾٍش

 ًُٓجي نلى ألاشخاص نىذ اظخخذامها بشٙل صخُذ، 

ضث نلى  لً٘ نمل ال٘شومىظىماث ؤبشص َهم خالَا في جدلُل العلٕى الهذواوي نىذ ؤلاوعان، َبهؼ الذساظاث ٖس

 ً ت والبِئت الاظخمانُت بانخباسها ظببا مباششا في جٍٙى ضث نلى الهامل الهىامل ألاظٍش العلٕى الهذواوي، وؤخشي ٖس

، وؤدث مداوالث سبـ الجُىاث الىسازُت باإلاعاولت نً اخخماٛ اظخهذاد وساسي للعلٕى ؤلاظشامي  الجُجي للعلٕى

بشٙل سئِس ي بلى قهىس بنالهاث مشحرة لىظائل ؤلانالم ال حه٘غ البُاهاث الهلمُت التي جم الخطىٛ نليها، وحه٘غ 

 جشجبـ بخاجا بالىاْو. جدلُالث ظؿدُت ال 

علـ هزا البدض الػىء نلى بُان شزور ال٘شومىظىماث والهملُاث الىسازُت ونلى شزور الىكم البُىلىظُت  َو

والُعُىلىظُت اإلاشجبؿت بالعلٕى البششي الهذواوي، زم ًخؿّش بلى بهؼ الذساظاث ألاظاظُت التي سبؿذ بحن اإلاخضون 

 البششي.العلٕى الىساسي والهامل البُئي وؤزشهما نلى 

ت والبِئت الاظخمانُت  ت الهىامل ألاظٍش مت و هكٍش ت البُىلىظُت للجٍش ونلى ن٘غ الجذٛ ال٘بحر الذائش بحن الىكٍش

اإلاخذخلت لخُعحر العلٕى البششي وخطىضا العلٕى الهذواوي، َةن اإلآاٛ ٌعلـ الػىء نلى الؿب الششعي اإلاشجبـ 

ت ألاشخاص...والزي هى نلم ؤمامه معخٓبل وانذ.  .بخدذًذ هٍى

 

العلٕى ، نىامل البِئت، شزور الىكم البُىلىظُتالٙلماث اإلاُخاح: الجُىاث الىسازُت، شزور ال٘شومىظىماث، 

تالالبششي، جدذًذ   هٍى

 

 



 
©The international journal of recherch and Scientific Meditation  

  

 
 

 

2 

 

 

Consequences of Chromosomal Abnormalities 

   &  

Heredity Processes on Human Behavior 

Abstract : 

 

Recent studies on the determinants of genetic identity of individuals have made enormous progress in 

recent years and have given a better understanding of the work of chromosomes and the causes of certain 

health problems, 

Molecular genetics has provided valuable tools for criminology: genetic fingerprinting, an almost certain 

identification process when properly used, has resulted in numerous investigations and has often cleared 

accused (and sometimes sentenced) persons to death  .  

On the other hand, attempts to identify genes implicated in a possible hereditary tendency to criminal 

behavior have resulted in resounding media announcements that did not reflect the data obtained, or 

quickly reversed, by broader studies. 

This research highlights the state of chromosomal abnormalities and genetic processes and the biological 

and physiological abnormalities associated with systems of aggressive human behavior, and then 

highlights some of the key studies that linked the genetic inventory of the environmental factor and their 

Impact on human behavior. 

And the article highlights the forensic pathology associated with identifying people ... that provided 

valuable tools to criminology and that has ahead of it a promising future. 

 

Keywords :  

Genes, chromosomal abnormalities, abnormalities biological systems, environmental factors, human 

behavior, Genetic Identity 
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 بعم هللا الشخمً الشخُم                     

ً َةهه مً ٗان ؤلاوعان مً البذو الشخل ؤو ؤظىاء   شبـل َععى اإلاجخمو، و  داخل ًدً دائما للهِشاإلاذهُحن اإلاعخٍٓش

ٗائه، انالْاث  ت ٌهخبرها هالْاث ه. وهزه الصمالئو نائالجه وؤضذْائه ومو ظخمانُت مً نذة ؤهىام مو شش غشوٍس

اهُخه لخدُٓٔ ذ  ألي َشد مً اإلاجخمو زا، َاالظدبهاد الاظخماعي. وله  (Smith et al., 1999)هٓلُت   ال خهوصخ َس ًٍض

ازش نلى  مًنىذه  ت وا هسوخمشانش الخضن والًػب ٍو ، ويالبا ما ًيخج نىذ خترام الزاث  نىذه با لشهىس اإلاهىٍى

والشهىس بااليتراب،  ُطلىن بلى مشخلت العجض،َيُاب ظمُو آلُاث جُُ٘هم مو اإلاجخمو، اإلاىبىرًً نً ألاَشاد 

َشد بحن ؤن ٌعدبهذ مً اإلاجخمو ؤي ، ولى جم جخُحر  (Williams et al. 2005)والاٖخئاب وبهذم الُٓمت داخل ؤوظاؾهم، 

ذَو له  Van Beest and Williams)) َالىاط ًُػلىن الخُاة في مجمىنتوبحن الخُاة داخل اإلاجمىنت، اإلااٛ،  ٍو

2006). 

 َةن هزا ألامش ًيشـ هُغ مىاؾٔ الذماى جماما ٖما هى الخاٛ باأللم الجعذيالىاْو، ونلى اإلاعخىي الهػىي، وفي  

(Eisenberger et al., 2003)،  مً خالٛ آلُاث  اظخماعيًبذو ؤن ؤلاوعان مخلّى ٗي ٌهِش في مجخمو وبعلٕى خُض

ت وجلٓائُت   Ralph Adolphs) ال ًخجضؤ مً ؾبُهخه اهزه آلالُاث ظضءبدُض حشٙل ، (Frith and Frith, 2007)َؿٍش

2003b)  لعلٕى الاظخماعي لزلٚ، ًَالبا ما جشجبـ الاغؿشاباث الىُعُت الزًً ٌهاوي منها البهؼ مً اغؿشاباث ا، و

(Lim and Young 2006) . 

      (Ralph Adolphs 2009)ولزلٚ َةن َهم آلالُاث التي حشإس في الهملُاث نلى معخىي دمايىا الاظخماعي 

 واإلاعاولت نً اإلاااوعت لذًىا ال ًضاٛ ٌشٙل جدذًا ٖبحرا مً البدىر الخالُت. 

شل واإلايعٔ إلاىاؾٔ مهُىت في اإلاخ )الظخهشاع مُطل مً اإلاىاؾٔ َالعلٕى الاظخماعي العلُم ٌهخمذ نلى اليشاؽ ألام

 . (Frith and Frith 2007)اإلاهىُت في العلٕى الاظخماعي بدعب 

ٗان الباخض ؤٛو مً ؤبذي اهخمامه ببُىلىظُا ألانطاب التي حشإس في وشاؽ الخالًا الهطبُت  Insel وفي هزا العُاّ، 

 (T R Insel et al. 1997)اإلاشجبؿت بدُاة الاوعان الاظخمانُت 

جىظهاث ؤظاظُت،  3ولخدذًذ ؾبُهت الهىاضش اإلاخد٘مت في العلٕى البششي داخل الىظـ الاظخماعي، ظإجؿّش بلى 

ٛ انخبر خُض  هما  شزور الجُىاث الىسازُت والشزور في وقُُت الىكم البُىلىظُت والُعُىلىظُتبإن  الاججاه ألاو

سبـ الهذًذ مً الباخشحن بحن الدشىهاث الهطبُت ، وفي هُغ الاججاه اإلاعاوالن نً جدذًذ العلٕى البششي 

ي وبحن الاخخالالث الهاؾُُت و / ؤو  والاغؿشاباث في ؤلاَشاصاث الُ٘مُائُت الهطبُت وبضاباث الذماى ؤو الىخام الشٗى
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ُت )  جخار ْشاس نٓالوي ( ؤن ا1994، و اظخيخج    )داماظُى، Yudofsky & Hales,1997)بدشىهاث في الىقائِ اإلاهَش

مىؿٓي لِغ مىؿُٓا ونٓالهُا بهذ هزا الشبـ بحن الدشىه الهطبي والعلٕى الىاجج نىه، ًَالبا ما ًخم سبـ الشزور 

ل  ، واغؿشاباث الىىم، والاٖخئاب، وحًحراث في الصخطُت، ٗو الهاؾُي والهٓلي والاهذَام، والاوهام ، وألاّس

وشزور  ُاة الذاخلُت والاظخمانُت لؤلَشاد بالشزور ال٘شومىظىمي،الاغؿشاباث الهاؾُُت ؤن جطِب مجاالث الخ

 American Psychiatric Association, 1994; Hales & Yudofsky, 1997; Martens, 1999, inالىكم البُىلىظُت  )

press-a, 2000( مما ًىه٘غ نلى العلٕى الاظخماعي ،)Martens, in press-bباث (. وجادي ؤهىام مخخلُت مً بضا

الذماى واغؿشاباث الىخاعي بلى حًحراث خادة في الصخطُت وما جُشصه مً مشاٗل ناؾُُت، ًمً٘ ؤن جشجبـ بداالث 

بحن ، و  وجٙلم باخشىن آخشون نً دوس اهخُاع غشباث الٓلب بالعلٕى الاظشامي بظشامُت وباالخخالالث ألاخالُْت.

Gorenstein (1982 ) ؤن الىاضُت ألامامُت للمخ جلهب دوسا مهما في العلٕى البششي،  مً ظهت ؤخشي 

بدعب الهذًذ مً الذساظاث َةن العلٕى اإلاهادي للمجخمو له نالْخه باإلاىاد الُ٘مُائُت الهطبُت في الذماى ، و 

ُت واإلاُٛى   ,Elliot)اإلاىاد الُ٘مُائُت الهطبُت في بهؼ مىاؾٔ الذماى هي اإلاعاولت نً جُهُل ألاهماؽ العلٖى

زلٚ بدعب الذساظت التي ْام بها   (2000 والتي جشبـ بحن العلٕى الاظشامي والعلٕى اإلاهادي   Brunner et alٖو

للمجخمو وبحن اإلاىاد الُ٘مُائُت الهطبُت في الذماى, وحشمل هزه اإلاىاد: الذوبامحن )هاْل الهطبي، ًىٓل 

م الهطبُت(ًٓل الخىاضل بحن الخالًا  اصها،بَش اإلاهلىماث بحن الخالًا الهطبُت. ونىذما جىخُؼ ُْمت  ، ؤهٍض

(MAO)،  هشمىن العحروجىهحنsérotonine ىالحن ) وحعمى ؤًػا ، وهى  l'épinéphrine الزي ًُشصه الذماى. ألادٍس

ىالحن ت(، الىىسادٍس ٔ الجهاص الهطبي الىدي ،   هشمىن جُشصه الًذة ال٘كٍش وهى هشمىن حعخخذم ؤظاظا نً ؾٍش

ذ وظذ ؤن لها جإزحرا نلى "الصخطُت"  همل ٗىظُـ آخش مً الجهاص الهطبي . ْو ىالحن، َو ب مً ألادٍس  -وهى ٍْش

مشل الٓلٔ والاٖخئاب والاهُطام. والخُٓٓت ان مىاضشي اإلاازشاث  -خاضت ازشها اإلاباشش نلى الٓىي الهٓلُت 

اث غالتهم وانخٓذوا ان مطذس ٗل العلٕى الجُي ُت في جدذًذ العلٕى البششي ْذ وظذوا في مشل هزه الىكٍش

 . اوسازُ االبششي ال بذ ان ًٙىن ظُى

ضي والجهاص الهطبي اإلادُؿي مً ظمُو ألامُىاث التي MAO-A الجُىت و  راث ؤهمُت خاضت لخماًت الجهاص الهطبي اإلاٖش

 .ظبُل اإلاشاٛ في العمٚ اإلاذخً والجبن ..(ًمً٘ ؤن وعتهل٘ها ٖإؾهمت )نلى 

خىاظذ الجُىحن الزًً ًشمضان ب    Xنلى الزسام الٓطحر لل٘شومىظىم الجيس ي  MAO-Bو MAO-Aٍو

والاغؿشاباث الهطبُت  La psychopathieَهي : ألامشاع الهٓلُت :  MAOؤما ألامشاع الىاظمت نً خلل في  ظحن 

troubles neurologiques س الخُىي الزي ًلهبه الاخخالٛ الىقُُي في وشاؽ ظحن ، وهكشا للذوMAO  ادة ؾُُُت مً ٍص

ونلى ظبُل  .في حهؿُل الىاْالث الهطبُت، َةن  له معاولُت مضنىمت في نذد مً الاغؿشاباث الهطبُت ؤو هٓطان 

مت، في الجعم مو الاٖخئاب، وحهاؾي اإلاخذساث،  MAO اإلاشاٛ، َٓذ اسجبؿذ معخىٍاث يحر ؾبُهُت مً والجٍش

ذ ؤشاس باخشىن لجىد ظُىاث .واغؿشاب هٓظ الاهدباه وؤلاسهاب الاظخماعي   نىذ ظضء ٖبحر مً  HTR2Bو MAOA ْو

م  (J.Tiihonen et al, 2015)الجىاة  ،  (Elliot, 2000)ًادي بلى الهذواهُت  (MAO)، خُض ًادي اهخُاع في بَشاص ؤهٍض

م نلى العلٕى الُشدي داخل اإلاجخمو، َاهُشدث دساظت لً٘ الباخشحن اخخلُىا في ْىة جإزحر هزا ألا   Brunner et alهٍض

والعلٕى الهىُِ، في خحن جخٙلم بدىر ؤخشي َٓـ نً الٓابلُت  MAOAبالشبـ بحن الجحن البيُىي اإلاخد٘م في 
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م والعلٕى الهىُِ  م   َةن (Elliot, 2000).  وبدعب (Brunner et al., 1993)للجمو بحن هزا ألاهٍض مشجبـ  MAOؤهٍض

*  MAOB*  و  MAOAبالهذًذ مً ؤلاَشاصاث الُ٘مُائُت الهطبُت اإلادعببت في العلٕى ؤلاظشامي، خُض ًٓىم  ٗل مً  

 Eysenck، ؤما     (Elliot, 2000)بدعب  dopamine و   La norépinéphrine , la sérotonineبهػم ٗل مً    

 والاخخالٛ الهٓلي. la norépinéphrine, l'épinéphrine et la dopamineب  MAOَحربـ     (1996)

ٔ نلمي نلى نائلت هىلىذًت ٖبحرة    (Brunner, Nelen, Breakefield, Ropers et van Oostوفي دساظت ؤظشاها ٍَش

ت جذعى    1993) ٔ وظىد ؾُشة ؤضابذ ظُىت بيٍُى نلى معخىي    la monoamine oxydase A (MAOA)اٖدشِ الٍُش

بلى اغؿشاباث نطبُت هشمىهُت سبؿها بهؼ الباخشحن بعلٕى نذواوي لبهؼ سظاٛ هزه الهائلت  الذماى ، مما ًادي

(Alper, 1995)    م  La monoamine oxydaseوبهذ الخدالُل جبحن ؤن الشظاٛ  اإلاطابىن بهزه الهائلت ًىٓطهم ؤهٍض

(MAO)  حز خمؼ  concentrations d'acide 5-hydroxyindole-3-acétique (5-HIAA)مما ًادي بلى هٓظ في جٖش

ضي )الذماى والخبل ي والزي ًٌمش الجهاص الهطبي اإلاٖش ذ هزه  اإلاىظىد في العائل اإلاخي الشٗى ي( والزي جٖا الشٗى

 الذساظاث اسجباؾه بالعلٕى الاظشامي.

-5    نىذ نذد ٖبحر مً اإلاجشمحن ٌشُش واخذة مً نذة معخٓبالث مخخلُت )للعحروجىهحن( HTR2Bووظىد الجُىاث 

hydroxytryptamine (serotonin) 

يها دساظاث بغاَُت، مما ًخؿلب جإُٖذها نبر دساظاث وبدىر بغاَُت نىذ ؤظش جدمل هُغ  لً٘ هزه الذساظت لم جٖض

الطُاث الىسازُت، مً ؤظل الخإُٖذ نلى 

 Brunner)لىسازت في العلٕى الاظشامي ؤزش ا

et al., 1993) .  

ذ جم ٖزلٚ الشبـ بحن اغؿشاب في بَشاص  ْو

هُذسوٖس ي، -5ٖمُت هشمىن العحروجىهحن )

5-HT(والُٓام بالعلٕى الهذواوي )Dolan, 

( ، وهى ما ًجعذ ٖزلٚ شزورا في 1994

وقُُت الىكم البُىلىظُت والُعُىلىظُت 

... البششي الهذواوياإلاشجبؿت بالعلٕى 

 sérotonineَىكام هشمىن العحروجىهحن 

الزي ًُشصه الذماى والزي التي جطُه 

 نً 
ً
بهؼ الذساظاث بإهه اإلاعاوٛ َهلُا

اث نذواهُت جخُانل مو نىامل  ؤي جطَش

بُئُت واظخمانُت خاسظُت جادي للىخائج 

شجبـ  ُت ؤلاظشامُت بشٙل نام..ٍو العلٖى

ُت ظلبُتهزا الهشمىن بهذة جإزحراث ظ  لٖى

 (.1 )الىزُٓت

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rotonine
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جٓٛى بهؼ الذساظاث الهلمُت الخذًشت التي و 

ُ٘ىن بجامهت  باَلى، ؤن ؤظشاها باخشىن ؤمٍش

الجُىاث الىسازُت جخد٘م فى شخطُت وؾبام 

ؤلاوعان فى ٗىهه شخطا لؿُُا ؤو شخطا 

وعان ْذ ولذ ؤهاهُا، مما ال ًىُى ؤن ًٙىن ؤلا

ال نىذهم  بخلٚ الؿبام والخطاٛ َاالوعان

ً٘دعب الؿبام الخمُذة مشل العلٕى الخعً 

والٓلب الؿُب ؤو الؿبام الخبِشت مشل ال٘زب 

وال٘شه وألاهاهُت مً ألاشخاص اإلادُؿحن ؤو 

خطاٛ ْذ اٖدعبها  هيالبِئت التى وشإ بها، بل 

ً ؤو ؤخذ  نبر الجُىاث الىسازُت الخاضت باألبٍى

 .ألاْاسب

وفي   (Bartz and Hollander 2006)الهائلي  الاسجباؽفي  هما لهشمىن ألاوظِخىظحن بُيذ الذساظاث الهلمُت دوس ا مو 

ض ظلٕى ، و  .(Feldman et al., 2012) الاسجباؽ مو اإلاجخمو  عِخىظحن" بشاساث بًجابُت خىٛ حهٍض ؤقهش هشمىن "ؤٖو

ىهه مدبا للخبرم باألمىاٛ لطالح ألانماٛ  خإزحر فىال و ألامىمت ُاث مشل لؿِ ؤلاوعان وودانخه ٗو ض بهؼ العلٖى حهٍض

ت. عِخىظحن و  الذساظاث جد٘م  هشمىن ؤقهشث و  الخحًر عحن" ال"ختى "ألاٖو في ظلٕى ؤلاوعان، وبُيذ ٖزلٚ ُاظىبَش

ؤن الهشمىن  ألاوظِخىظحن ًخُانل مو هشمىن 

  .العحروجِىحن في جُهُل مشع الخىخذ

ىضح الشظم البُاوي مجاالث  (2 ىزُٓت)الٍو

 جذخل الىىسادسهالحن والعحروجىهحن والذوبامحن

 

ىالحن هى و  و ، رو جذخل مباشش ٗاجُٙىالمحن ألادٍس

ُشص مً  ٌهمل بمشابت هشمىن ؤو هاْل نطبي.. ٍو

ت. وله معخٓبالث في نذة  ْبل الًذة ال٘كٍش

ت، الٓىىاث  ؤنػاء: الٓلب، ألاونُت الذمٍى

الخىُعُت، ألاهبىب الهػمي، الهحن ،مً بحن 

ىالحن والذوبامحن  .الٙاجُٙىالمُىاث هجذ ألادٍس

ازش  ش اإلاخ الًذة ٍو مدىس يذة جدذ ظٍش

ت(3 )الىزُٓتالىخامُت نلى  ، الًذة ال٘كٍش

و وشاؽ ، CRHجإزحر )  نذة معخىٍاث َس
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..( حًُحر في العلٕى، خُؼ في الخىُغ،   GHوهٓؼ في بَشاص   LHجىُِْ بَشاص هشمىن ، الجهاص الهطبي الىدي

ٗان جىجشاث خادة ومضمىت ؤو بذسظت مخىظؿت ؤو  يخج نً شزور هزه ألاهكمت اهُهاالث وجىجشاث، ظىاء ؤ ٍو

  (Robertson, Det al 1991)  .(Fung, M. et al, 2007)  مىخُػت.

 

 ( ذ سبـ ( ٖزلٚ Linnoilaetal., 1994;Virkkunen,Kallio,etal.,1994;Virkkunen,Rawlings,et  al.,1994ْو

)وهى اإلاعخٓلب الشئِس ي لهشمىن     hydroxyindoleacetic(CSF5-HIAA)on-5بحن معخىي خمؼ 

عخهمل هزا العحروجىهحن( مً هاخُت، والاهذ َام، والتهُج، والهذاء، والهذوان نلى آلاخش مً هاخُت ؤخشي، َو

خىهحن في الجعم.                                                                                حز هشمىن العحًر ت جٖش                                                                   الخمؼ إلاهَش

ُت نلى العلٕى البششي، َبدعب      اث هشمىهاث الًذة الذْس  ,Stålenheim, Eriksson, von Knorring)وجازش معخٍى

& Wide,1998)    و مً معخىي ىهذ ٖزلٚ ب triiodothyroineَةن الَش ُت   (T3) ، ٍو وهى هشمىن جُشصه الًذة الذْس

ىلىظُت لل با نً ٗل الخُانالث الُحًز  باث الخشاسة ومهذٛ هبػاث الٓلبجعذ بما َيها: الىمى الاظخٓال وهى معاوٛ جٍٓش

والهشمىهاث الجيعُت   (Stålenheim,vonKnorring,&Wide,1998) ومعخىي هشمىن الخِعخىظخحرون )جُشصه الخطُت(

 ,ICD-10 dyssocial disorder (World Health) Organizationبدعب  free-thyroxine (T4)باإلغاَت الى معخىي 

ُت ًخم هٓلها في الذم مو البروجِىاث، باظخصىاء ٖمُت غئُلت جبٓى خشة في الذم (1992 ( ، خُض مهكم هشمىهاث  الذْس

 .T3 / T4ومنها 

  و حشإس الىاضُت ألامامُت

بشٙل خاظم في  (4)الىزُٓتللمخ

جدذًذ العلٕى الخُُ٘ي، والعُؿشة 

 & ,Schoenbaum, Chibaوالخهلم )

Gallagher, 1998, 1999; Tremblay 

& Schultz, 1999 ،وؤًػا ) 
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  (Martens,2000) (Robinson&Starkstein,1997;Silver,Hales,& Yudofsky,1997)    ، وهزا ما ؤشاس بلُه الٓشآن

م في نذة آًاث بِىاث ومنها ْىله   حهالى: )الٍ٘ش
 
عا

َ
ْسف

َ
ي
َ
ِه ل

َ
ْم َييت

ّ
ِئن ل

َ
 ل

ّ
ال

َ
ٍت  ك

َ
اِطئ

َ
اِذَبٍت خ

َ
اِصَيٍت ك

َ
اِصَيِت. ه

ّ
العلق سورة  (ِبالى

 .51و51

  "بااللتهاباث الُحروظُت مشل َحروط مشع بىسها ٖزلٚ و ًشجبـ العلٕى الهطبي والاغؿشاباث "الهاؾُُت

  .(Dietrich,Schedlowski,Bode,Ludwig,&Emrich,1998)بدعب 

" وه٘زا،  اجه خٛى ؤمشاع "الاٖخئاب والٓلٔ والخٍى مط ى اإلاهع٘ش اإلاىاضش ألهمُت الجُىاث في جدذًذ العلٕى هكٍش

ها وهمـ  وهي اظتهاداث بىِذ نلى اظاط ان الٙائىاث الخُت وخاضت منها الؿُىس والخُىاهاث، بُٓذ ٖما هي في ظلٖى

همُت الجُىاث الىسازُت في جدذًذ العلٕى البششي مهِشتها ولم جخًحر, وهزه هي ؤخذ الاظباب التي ظهلتهم ًامىىن بإ

زب الخ.. بِىما نالم الىُغ ظدًُُ بِى٘ش مت وضذّ ٖو ، وضاخب ٖخاب     Steven Pinker مً ُْم وؤخالّ وظٍش

ت البالهٚ ظلذ:  ت" ًجادٛ في ٖخابه "ان الؿبُهت او العلىٕ  The Blank Slate   "هكٍش ؼ الخذازت للؿبُهت البشٍش َس

ت التي جذنم بىِخىا الجُيُت" وسيم ان اَٙاسه جشاوح البششي ْذ  ؿت الىسازُت البشٍش جدذد ْبل الىالدة ٖجضء مً الخٍش

, الا اهه ال ًضاٛ مطشا نلى َ٘شجه الشئِعُت:  بحن جذاخل نىامل البِئت مو الجُىاث الىسازُت في جدذًذ العلٕى

ت  99وؤن البششي""الخجاسب ال حعخؿُو بشٙل ظىهشي حًُحر ؾبُهت بيُت ونمل الهٓل  في اإلاائت مً ؤلاخعاظاث البشٍش

ت الخؿىس(. خي)هكٍش ٗان ٌهِشها ٖدُىان في ماغُه الخاٍس  ال ًمً٘ جُعحرها بال في بؾاس الخُاة الخُىاهُت التي 

ؿاهُا في خُنها، ويالبا ما جم اظخخذامه و  ٗان هزا الهلم واظو الخإزحر نلى الٓاهىن الجىائي في الىالًاث اإلاخدذة وبٍش

ت وؾبُٓت. اث الاظشامُت نلى اظغ نىطٍش ش هزا الىمىرط الُ٘شي   لذنم همارط ظلُت مً الخطَش ذ اظخمش جؿٍى ْو

، في ؤواخش الٓشن الخاظو نشش وؤوائل الٓشن 1876ى" نام اإلاشحر للجذٛ نلى ًذ الجشاح ؤلاًؿالي. "ظحزس لىمبروظ

ً، خُض سبـ الهذًذ مً الباخشحن بطُت مباششة بحن اإلاخضون الىساسي والعلٕى الاظشامي ومنهم    الهشٍش

(Lombroso, C (1895)) ،  

بتروٍج َ٘شة الجعذ   خُض ْام لىمبىسظى ، XVIII (Foucault, 2004)لم جترنشم َ٘شة "الجعم الاظخماعي" بال في الٓشن 

مت والزي ًذَو الزي ًدخىي نلى دالئل  ٔ بحن السجىاء ضاخبه الجٍش مت، واْترح ؤن ًخم الخٍُش ووغههم السجٙاب الجٍش

وخض ظمُو مٙىهاث اإلاجخمو بما في رلٚ اإلاهلمحن نلى الخهبئت في مىاظهت "مجشمي الجعذ"  ،في يٍش اهُشادًت

(Lombroso, 1897/2006: 335)  .criminalité innée»  خُض ؤزاس  1864، وقهش اهخمام لىمبروصو باإلاجشمحن نام

اهخمامه الىشم اإلاىظىد نلى ؤظعام بهؼ الجىىد ومذي الُدش الزي جمشله بهؼ هزه الىشىم وخاٛو الشبـ بحن 

وؤهه البذ الجىىد اإلاجشمحن والىشم نلى ؤظعادهم. ؤدٕس لىمبروصو ؤن الىشم وخذه ال ًُ٘ي لُهم الؿبُهت ؤلاظشامُه، 

 نلى 
ً
بُه،  وؤظشي لىمبروصو بدىزا مً جدذًذ ظماث الصخظ يحر الؿبُعي واإلاجشم واإلاجىىن باظخخذام ؾّش ججٍش

ججىٍِ في ماخشة  -خعب صنمه-ظمجمت إلاجشمحن مخىَُحن مً مشج٘بي ظشائم الهىِ ، َٓذ اٖدشِ  383هدى 

ت داسوًٍ( . واظترعى اهدباهه شزور الذماى مشل التي جىظذ نىذ بهؼ الشذًُاث الذهُا )وهى في هزا ٌ هخمذ نلى هكٍش

)وهى في هزا ٌهخمذ  ٗان نلُه خاٛ ؤلاوعان ألاٛو ً ألاظىان وشٙل الجبهت وحجم الجمجمت ، ٌشبه الخاٛ الزي  في جٍٙى

ت داسوًٍ(. و  وظهت هكشه هزه بخؿبُٓه للمٓاًِغ ألاهثروبىلىظُت وبالُدظ الهػىي لهذد  صنم بخإُٖذنلى هكٍش

ت الهلمُت في مجاٛ نلم ؤلاظشام وهخائج ؤبدازه جلٚ في  .إلاجشمحن ألاخُاءمً ا 5907 ذ سجل لىمبروصو ؤظغ الخٖش ْو
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.زم جبهه بمالِ آخش في  1876، الزي قهشث ؾبهخه ألاولى نام  L‘homme criminel "ؤلاوعان اإلاجشم"ٖخابه الشهحر 

مت ؤظبابها ونالظها 1901نام  واخخخمها بمالِ نً اإلاشؤة اإلاجشمت . Crime : ses causes et remèdes "ؤظماه "الجٍش

نذة ضُاث وؤشٙاٛ خاسظُت  ..ووغو ظحزاس لىمبروصو1906في نام  La femme criminelle et la prostituée والذناسة

 جمً٘ مً الخهٍش نلى اإلاجشمحن، 

ض لجىء لؤلَشاد اإلاخخلحن نٓلُا اإلاشج٘بحن  و وغو لىمبروصس ؤلاْتراح الزي نشغه نلى العلؿاث آهزإ  وهى بوشاء مٖش

حن نلى اإلاجخمو.   ظشائم خؿحرة وألاَشاد اإلاخخلحن نٓلُا الخؿٍش

مت نلى هؿاّ واظو  ، خُض ْذس الباخشىن الباسصًٍ ؤن الجُىاث (Joseph, 2001)نىذما جم ْبىٛ دوس الىسازت في الجٍش

مً٘ جدذًذ اإلاجشمحن مً خطائطها الُعُىلىظُت. وجم انخماد هزه هي اإلاعاول ت ٗلُا نً اليشاؽ ؤلاظشامي ٍو

ت جدعحن اليعل في هُغ الُترة في بظشاءاث الخهُٓم التي جمذ  لخخلُظ اإلاجخمو مً  اإلاهلىماث في َ٘شة خٖش

  ( .Joseph, 2001, p)اإلاجشمحن، البلهاء، واإلاًخطبحن " 

خُت باإلاهاملت الالبوعاهُتوه٘زا جمحزث هزه الُتر  ٗاهذ العبب الىخُذ وساء العلٕى ة الخاٍس ، والانخٓاد بإن الجُىاث 

 ؤلاظشامي. 

مً خالٛ مٓاسهاث   (d'Agostino, 2002) بالىالًاث اإلاخدذة هُغ العُاّ      Hootonوجابهذ ؤبدار   هىجً   

ؤظل سبؿها بالهمل الاظشامي، لذسظت ؤن لخطائظ الجعذ مً شٙل خاسجي وحجم الشاط والجعذ ويحره، ورلٚ مً 

Walsh  مت. ورهبذ ال٘شحر مً الخدُٓٓاث جلح نلى ان الخإزحر سبـ بحن الىاْالث الهطبُت نىذ العىد واسجُام الجٍش

وجمذ     Krueger and colleagues (1994)هى الىخُذ اإلادذد لعلٕى ألاَشاد       GENETIC IMPACTالىساسي   

دت مٙىهت مً  ؼ الُٓم الخٓلُذًت وبالًػب  مً ألاَشاد، (n = 862)ججاسبهم نلى شٍش ً بالعلٕى اإلاتهىس وبَش مخمحًز

بحن ٖبر  Wright (2009). وسبـ باخشىن آخشون  Gottesman and Goldsmith (1994)والاهذَام اإلاهادي للمجخمو 

ُٓحن والعلٕى الاظشامي في ال هشث مذاسط مىاظهت لهزا الخُاس ق 1880اإلاخدذة، لً٘ ومىز   ىالًاثظمجمت ألاٍَش

 . ( .Beirne, 1993: 233-7, Renneville, 1994, p)خطىضا في َشوعا خُض قهش نلم اظخمام الاظشام  

ٗان "ساًً"  ذ    (Raine, et al 2000)و (Raine, et al 1996)و    (Raine, et al 1997) ْو

ش الذماى اإلآؿهُت اإلاخؿىسة ) مً اوائل الباخشحن الزًً ؾبٓىا ( ألدمًت اإلاجشمحن الهىُُحن Scanَدىص جطٍى

ُت. وفي دساظت نام  ش اإلآؿعي باهبهار البىصٍترون ، نلى PET، اظشي ٖشِ الـ"1994بالسجىن الامحٖر " وهى الخطٍى

ت والخُاضُل  الهاط نادًحن. ؤقهشث واخذ واسبهحن ْاجال مذاها، وؾابٔ الىخائج مو نُىت بىُغ الهذد والُئاث الهمٍش

الطىس اإلالىهت وظىد وشاؽ آًط ي في اظضاء مخخلُت مً الذماى، وفي ادمًت الٓخلت جدذًذا، وظىد اهخُاع ملخىف في 

جؿىس ْششة الُظ الامامي ؤو َظ الجبهت مً الذماى؛ اإلاعاوٛ نً "الىقُُت الخىُُزًت" للذماى، مٓاسهت مو الهُىت 

شي الُهم اإلاخٓذم لهل اث، الشاهُت. ٍو م الانطاب ان هزا الاهخُاع ظُادي الى اسجُام اخخماٛ قهىس نذد مً الخطَش

ذ اإلاشانش الاظاظُت مشل الًػب والًُل، والادمان اإلاتزاًذ نلى 
ّ
ٖعُؿشة اْل نلى الجهاص الخىفي الذماغي، الزي ًىل

لها ظماث ْذ ججهل الاوعان  مىاظهت اإلاخاؾش،و اهخُاع نامل العُؿشة نلى الىُغ، وجشدي مهاساث خل اإلاشاٗل، ٗو

ض ٗل مً الىطُحن  مُاال للهىِ، و ٓو في مٖش الجهاص الُخىِفّي ٌهخبره الهلماء َظ خامغ ْائم بزاجه في اإلاخ، ٍو

 نلى العؿذ الذاخلي لهما. وهى اإلاعاوٛ نً الىقائِ ؤلاهُهالُت في ظعم ؤلاوعان، لزلٚ 
ً
ٙىن قاهشا ال٘شوٍحن، ٍو
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ٗالشهىة   َهى الزي ًخد٘م َُىا خحن Emotional brain - الياإلاخ ؤلاهُه ًىكش بلُه بةنخباسه حعُؿش نلُىا ؤلاهُهاالث، 

 وؤلاخباؽ والخعذ والًحرة. وجمخذ مالًحن الَىضالث الهطبُت مً الجهاص 
ً
ا والًػب والىله في الخب والتراظو خَى

ضي، لخىظه ظلىٕ ؤلاوعان خ ششة الىطِ ألاًمً للمخ بلى مشاٖض اإلاخ الًٍش تى ًٙىن ؤْل اظخجابت للًشائض الخىفي ْو

  .وؤٖثر اظخُادة مً الخبراث الخُاجُت العابٓت، َخدشٙل مشانشها البذائُت بما ًلُٔ بىا مً ظمى بوعاوي

الى  A ,(Raine, et al 2000)و (Raine, et al 1996)و    (Raine, et al 1997) َهىد ظبب الخإخحر في وشش ابدار "ساًً" و 

؛ وابدازه مىغو شٚ بعبب اسجباؽ اإلاىغىم بهلم َشاظت الذماى الزي ظاد في الٓشن الخاظو الهذاواث آلاًذًىلىظُت

نشش؛ وهى ًشوط لالنخٓاد ان الخطٍش الاظشامي ًيبو مً نُىب ببيُت الذماى، ًمً٘ اٖدشاٍ دالئلها مً شٙل 

قهىس خطائظ  الجمجمت. الزي ادعى اهه اظخؿام حصخُظ اظضاء دمايُت هاْطت ؤو مُشؾت الىمى، جادي الى

ٖجضء دماغي للهذم والخخٍشب، او للؿمو والاشتهاء، وه٘زا..ًمً٘ ؤٖدشاَها مً شٙل جػاَسغ الشؤط  مهُىت، 

 الخاسظُت. 

ً مٓاله ًخإمل ما ًمً٘ اخذار حًُحراث في الهالم الخُٓٓي ونلى هخائج البدىر الهلمُت الجُاال و. "هزه  خلظ ٍس ٍو

ٗاهذ ؤْعاؽ الخإمحن نلى العُاساث ًجب ؤن جٙىن ؤنلى لؤلشخاص الزًً الىخائج جشحر ؤًػا ؤظئلت مً ْبُل م ا برا 

ٗان آلاباء مً ألاؾُاٛ الزًً ٌهاهىن مً مهذٛ غشباث  ٌهاهىن مً اهخُاع مهذٛ غشباث الٓلب الشاخت، ؤو ما برا 

 .الٓلب مىخُػت ْذ ؾلب اإلاعانذة ْبل ؤن جىمى ؤؾُاٛ ختى ظً الششذ الهىُِ

ججاه ًجمهىن نلى الجُىاث، ولِغ التربُت هي التي جدذد ما ارا ٖىذ ظُطبذ اإلاشء مجشما َهمىم ؤصخاب هزا الا

ت  ا،  بالُؿشة و بؿبُهت ظُيُت/ ْذٍس ب،  مً دمايه مخطظ جضء َال اظخمانُت وال مدُؿُت ؛ خطٍش للهذم والخخٍش

 ..او للؿمو والاشتهاء 

ض لىمبروصو  لم ًً٘ ؤصخابها مً ال٘ثرة بدُض ًمً٘  منليها في ججاسبه مظهىدهوساًً ويحرهما لً٘  الخاالث التي ٖس

و َيها لىمبروصو  اظخخالص ْاهىن نام ًمً٘ حهمُمه وجؿبُٓه نلى ظمُو الخاالث ؤلاظشامُت، وهزا مً ألاخؿاء التي ْو

خه   .في ضُايت هكٍش

حزه مومً ؤخؿائه وبهماله بل بهٙاسه جإزحر نلى الجاهب الهػىي واإلابالًت َُه ٖهامل للعلىٕ ؤلاظشامي،  مٖزلٚ جٖش

اث التي ًدذثها  الهىامل ألاخشي مادًت، زٓاَُت ، بُئُت، واظخمانُت، في َهم ظلٕى اإلاجشم. ولهل انخباس بهؼ الخطَش

 نً 
ً
، ورلٚ مً ْبُل بخذار الىشم وجدمل ألالم  "ؤلاوعان اإلاجشم"ؤي بوعان َػال

ً
نالمت نلى ٗىن مدذثها مجشما

نلى نذم ؤلاخعاط باأللم، وبالخالي َةن نذم ؤلاخعاط باأللم مً ضُاث  -لىمبروصو ألظله، وهزا مما اظخذٛ به 

، ومً ؤخؿائهم ٖزلٚ اإلاجشمحن خعب صنمه. واظخذٛ ؤًػا نلى اظخخذام الُذ الِعشي ٖهالمت نلى العلٕى ؤلاظشامي

ت بلى َهمها ٖدُٓٓت نلمُت ، َالكهى  ت داسوًٍ وبخشاظها مً ٗىجها هكٍش س الُجائي للٙائىاث الخُت بنخمادهم نلى هكٍش

اث الخُت بذون جؿىس بلى ًىمىا هزا ، وجؿلب  و ، وبٓاء الخٍُش جي ؤو ظَش في الههذ ال٘مبحري بذون ؤي جؿىس جذٍس

ذ ظُىلىجي ال ٌعهه نمش ألاسع، وخػىم ٗل الىمارط التي ْذمذ نلى ؤجها ؤظالٍ لئلوعان لهملُاث  الؿُشاث لْى

اث الخؿىس لِعذ بال خشاَاث وظذث بًذًىلىظُاث لخماًتهاجضوٍش واظهت، ويحرها مً ألاظباب ج  Tim) .بحن ؤن هكٍش

White, 1983)   
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ت لىمبروصو بال ؤهه ًكل اإلااظغ ألاٛو لهلم ألاهثروبىلىظُا . ولً٘ وبالشيم مً ٗل الاهخٓاداث التي وظهذ لىكٍش

ً الكاهشة  الجىائُت ؤو ؤلاوعان اإلاجشم ٖهلم معخٓل ججاه الهلىم الاظخمانُت. خه البُىلىظُت في نىامل جٍٙى ؤما هكٍش

 ؤلاظشامُت َهي ؤٛو دساظت اظخخذمذ اإلاىهج الهلمي في جُعحر الكاهشة ؤلاظشامُت.

ُت خادة ل  اث ظلٖى ض الهذًذ مً الباخشحن نلى الؿابو الؿبي للخهامل مو الخطائظ الىسازُت اإلاشجبؿت بخطَش ٓذ ٖس

(Conrad et Schneider, 1980, Zola, 1990)  ًونلى بًجاد الهذالت الاظخمانُت ألن يُابها هى اإلاعاوٛ الخُٓٓي ن

 nouvelle biologie du»، وقهش ما ٌعمى ب"نلم بُىلىظُا العُؿشة" (Carrier et Quirion, 2003)الُهل ؤلاظشامي  

contrôle» (2000: 22)  حن وؤؾباء هُعاهُحن ًخذخلىن لهالط ألامشاع التي بدُض ًخذخل ٗل الُانلحن مً ؤؾباء نػٍى

ت، والهالط الجُجي في اججاه"الخل النهائي". وجبٓى اإلاىاْو اإلاعاولت نً  ٍش ً٘دشُىجها، مً خالٛ الهالظاث العٍش

ت.  حز نلى الخلٛى الؿبُت ؤضبذ    (Carrier, 2006b)ألامشاع واإلا٘دشُت في ظعم الاوعان جدذ الذساظت اإلاشتٖر َالتٖر

خ   (Gibson, 2002: 127)هى العائذ في نطشها هزا وؤضبدذ ؤَٙاس لىمبىسظى ظضءا مً الخاٍس

ٗاغؿشاب نطبي يحر واضح ألاظباب، والزي ًمً٘ ؤن ًشجبـ  وباإلاىاظبت، ال بذ مً ؤلاشاسة بإن الطشم الزي ًكهش 

ً، والزي ًشظهه بهؼ الباخشح كهش بةداًت لآلخٍش ٓذان للىعي ٍو خمحز بالدشىجاث َو ن بلى يُاب بشهامج يزائي مخىاصن ٍو

نلى نذة ؤشٙاٛ ، خاالث خادة وجخمحز بإصماث ٖبري ومُاظئت مو َٓذان الىعي مو اهصىاء الشؤط وشذ في الهػالث، و 

ُت ونٓلُت  ٚ نىُِ لؤلنػاء، وخاالث ؾُُُت: جكهش باغؿشاباث خعُت وخٖش  .ضهىبت في الخىُغ، وجدٍش

سبـ الهذًذ مً الباخشحن بحن شزور ال٘شومىظىماث )ظىاء في ؤنذادها ؤو في بيُتها( وبحن مكاهش  ظبٔ ؤن ؤششث بلىو 

ُت اث ظلٖى ت وجطَش ٍش ، واغؿشاباث ظٍش ، ًَالبا ما ًخم سبـ الشزور الهاؾُي والهٓلي والاهذَام، وألاوهام ، وألاّس

ل الاغؿشاباث الهاؾُُت التي جطِب مجاالث الخُاة الذاخلُت  الىىم، والاٖخئاب، وحًحراث في الصخطُت، ٗو

 وشزور الىكم البُىلىظُت والاظخمانُت لؤلَشاد بالشزور ال٘شومىظىمي،

  (American Psychiatric Association, 1994; Hales & Yudofsky, 1997; Martens, 1999, in press-a, 2000) 

نها بإلىان داٖىت  ٔ جلٍى لٓذ م٘ىذ الخٓىُاث الخذًشت نلماء الىسازت مً سئٍت الطبًُاث، ومً بقهاس مٙىهاتها نً ؾٍش
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 (5)الىزُٓت  Jorde et al., 199)  ل٘شومىصوماث االجُىاث نلى جىاظذ ؤو َاجدت، بل م٘ىذ الخٓىُاث للىضىٛ بلى جدذًذ 

بحن الشظم ظاهبه (6)الىزُٓتالجيعُت الطبًُاث نذد الشزور اإلاشجبـ بخًحر فيي، ومً ؤشهش ؤهىام الشزور الطبػ ، ٍو

شزور ٖشومىظىماث نىذ  "( هيY" ؤو "مضدوط disomy Y)" XYY، 47مجمىنت مً هزه ألاهىام، وهزٖش منها مخالصمت 

ىظذ َٓـ بحن الزصائذ في الط  Yالاوعان ًخمحز بىظىد ل٘شومىظىم   ٗىس.ًُت الطبًُت.. ٍو

 

كهش ألاشخاص اإلاطابحن مكهش خاسجي نادي وال٘شحر  عخخذم مطؿلح "مخالصمت" مً ْبل بهؼ نلماء الىسازت. ٍو َو

ىن ختى همؿهم الىساسي.  عمى ٖزلٚمنهم ال ٌهَش  بمخالصمت ٌهٓىب ؤو مخالصمت الٓاجل. َو

 ، XXY,47مخالصمت ٖالًىُلتر ؤو     Xشزور ٖشومىظىماث نىذ الاوعان ًخمحز بىظىد ل٘شومىظىم ومً هزه الشزوراث، 

 Syndrome de Klinefelter X supplémentaire, 47,XXY ًطِب هزا اإلاشع الشظاٛ،

شومىظىم X خُض ًدخىي الُشد نلى بزىحن مً ال٘شومىصوماث  . ًخم 46ٖشومىظىم بذال مً  47واخذ، وبالخالي  Y ٖو

نٓلي و ضًش الخطِخحن خُض ٌهاهىن مً جإخش «2N=46»  ولِغ  ,« 2N=47, XXY » ٖخابت الطًُت الطبًُت في 

 .الهٓم، بغاَت بلى همى خُُِ للشذًحن مو احعام نكم الخىع  و

 X هي شزور ال٘شومىظىماث التي جخمحز بىظىد ٖشومىظىمو     Le syndrome triple X، مخالصمت زالزُت بٖغومنها 

دذر .XXX،47ؤو نذم جىاصن الطبًُاث  XXX  ،    47xxx ٌعمى بمخالصمتبغافي في ٗل خلُت مً امشؤة   هزا شزور  ٍو

خمحز  .ال٘شومىظىماث ؤزىاء الاهٓعام الاختزالي ادة في نخباث الخعاظُت بٓلُل، وبذون ٍو حجم هاالء اليعىة ٖبحر مو ٍص

 .خؿش ؾبي

اليعاء، خُض ٌهاهحن مً ْطش الٓامت و غهِ جؿىس الطُاث الجيعُت   ًطِب هزا اإلاشع : Turner مخالصمتومنها 

ٓحن  الخل لذحهً ٖزلٚ، حشىهاث نلى معخىي اإلاَش ًُ ت، و ٖزلٚ الهٓم.   .والهىٔالشاهٍى

    الجنوح للجريمة متالزمة

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromosome_X
http://espacesvt.com/dictio/?p=6174
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ل هزه ألاهىام مً الشزور جيخج نً خلل ًدذر خالٛ الاهٓعام الخلىي   .واَتراّ الطبًُاثالاختزالي ٗو

 ( 7)الىزُٓت  الالظيعُت الطبًُاث نذد شجبـ بخًحر فيالطبػي ما هى مومً الشزور 

، و ًخمحز ألاشخاص اإلاطابىن بهزا اإلاشع اإلاىًىلُت ، ؤو21بشالسي الطبػي  حعمى ٖزلٚ، و  : Down مخالصمتوهزٖش منها: 

بٓامت ْطحرة، و وظه رو جٓاظُم ممحزة، ٖما ؤن ؤضابو الُذ جٙىن ْطحرة، مو وظىد ؾُت واخذة نشغُت في الِ٘. 

 .لذوساوي، و ٖزلٚ مً جخلِ نٓليٌهاوي هاالء ألاشخاص مً حشىهاث نلى معخىي الجهاص ا

مً جدبو شزوراث مشجبؿت بخًحر في بيُت  (FISH, hybridation fluorescente in situ م٘ىذ بهؼ هزه الخٓىُاث ) مشلو 

ؤو حهشع   «micro-délétions» الطبًُاث ٖخبادٛ ألظضاء الطبًُاث ؤو ٖخهشع الطبػي لىٓطان ظضء ضًحر مىه  

 (Pober et Dykens, 1996) الجُىاث لدشىه ؤويحرها، 

 

ٍخم و  ،في بهؼ ألاخُان، حًحر في بيُت الطبًُاث دذرٗل الشزوراث بخًحر في نذد الطبًُاث، خُض ًوال جخهلٔ 

 ( 8الىزُٓت  )جمشلو ال٘شِ نً هزه الشزوراث بذساظت الخشائـ الطبًُت لؤلَشاد اإلاطابحن و ٖزلٚ ؤَشاد نائالتهم. 

ؿخحن ضبًُخحن لىىنحن مً الشزوراث اإلاخهلٓت ببيُت الطبًُاث  .خٍش

خم في بهؼ الخاالث ، ؤ/ خالت حهشع الطبػي لىٓطان رسام  : حهشع ضبػي ؤو ؤٖثر لدشىهاث  ٍو

ادة مً اإلاادة الىسازُت   هزه الدشىهاث التي ْذ جطِب ضبًُا واخذا ؤو ؤٖثر، نىذما جٙىن يحر مطاخبت بخعاسة ؤو ٍص

ت.  équilibréمً ؾٍش الطبػي، هٓىٛ ننها بإجها مخىاصهت  ٍش  ونادة ال جىجم ننها ؤًت جشظمت ظٍش

ٗان الخلل مهما.خالٍ رلٚ، َُما ٌعمى شزور يحر مخىاصن، َةهه ًترأَ نادة مو ؤنشاع  ت ؤٖثر وغىخا ٗلما  ٍش  ظٍش

 Inversion. زم بضالح، 180° ٘عش نلى ٖال الجاهبحن مً العىترومحر ًلُه دوسان ، ًخم البضابت ضبػي واخذ  َُي خالت

péricentrique ، َٓذان  مؤزىاء نملُت ال٘عش، ْذ ًخوDélétion  ًظضء ضًحر في قهىس ؤنشاع مشغُت نلى الشيم م

 اصن نلى ما ًبذو في الخشؾت الطبًُت.الكهىس اإلاخى 

http://espacesvt.com/dictio/?p=6170
http://espacesvt.com/dictio/?p=6168
http://espacesvt.com/dictio/?p=6172
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ت وجكهش  ٍش ،  Duplication خػانِٗال، مخخلُت هدُجت َٓذان ؤظضاء ضًحرة مً الطبًُاث syndromesمخالصماث ظٍش

  Anneau حشٙل خلٓت ؤو 

 Translocationًخم جبادٛ ألاظضاء بحن ال٘شومىظىماث الًحر اإلاخمازلت بضابت نذة ضبًُاث   وفي خالت بضابت 

réciproque  ةرا َ.جبادٛ اإلاىاد بحن ازىحن مً ال٘شومىظىماث يحر مخمازلت بهذ ٖعش في ٗل مً  الطبًُاث اإلاهىُتؤو

 .ضاخب هزا الخبادٛ َٓذان اإلاادة الىسازُت، َإهه ًطبذ يحر مخىاصن، والا دنا الىباث مخىاصن 

 .ضبًُاث مخخلُتفي خاالث اظخصىائُت، جبادٛ ألاظضاء ْذ جىؿىي نلى زالر ؤو ؤسبو 

جىؿىي نلى ازىحن مً ال٘شومىصوماث ؾشفي التي   Translocation robertsonienneجبادٛ ألاظضاء   ًخمخالت خاضت  وفي

ضي )في ال٘شومىظىماث  (، خُض الزسام الٓطحر للدشُحر ضًحرة ظذا وال ًشمض بال 22و  21و  15و  14و  13الٓعُم اإلاٖش

ت مباششة.للجُىاث الخ٘شسة...مً دون ؤي نى  ٍش  اْب ظٍش

ٍخؿلب هزا الىغو الشار و  ،ًخم بدخاٛ ظضء ٖشومىظىم غمً ٖشومىظىم آخش ألاظضاء،لخبادٛ  وفي خالت شزور آخش 

 .زالر هٓاؽ لخذور ل٘عش

ادة ؤو هٓطان في اإلاادة جخخلِ  و نىاْب جبادٛ ألاظضاء بدعب ؾبُهت الخبادٛ، َةما ؤن جٙىن بذون نىاْب في خالت ٍص

ما في خالت نذم جىاصن الشزور الطبػي الًحر مخىاصن، جخخلِ خذة ألامشاع بمعخىي بضابت الذخحرة الىسازُت، وب

 الىسازُت َٓذ ًادي بلى هٓظ في الخطىبت مو اهخٓاٛ الخلل بلى الخلِ.

ش ؤلاوعان نلى البششي وال ًخًحر نبر الضمً ابض نىذ ظمُو ؤَشاد الىىموه٘زا َشيم ؤن نذد الطبًُاث ز ، خُض ًخَى

ًّحر وشزوراث ضبًُا، بال ؤهه في بهؼ الخاالث، جدذر اخخالالث  46 ٌُ ً، مما  خالٛ حشٙل ألامشاط نىذ ؤخذ ألابٍى

نذد الطبًُاث في البُػت الىاججت نً ؤلاخطاب، ججهل الصخظ اإلاطاب، ٌهاوي مً نذة ؤنشاع جازش ؤظاظا نلى 

ْذ جمغ ٖزلٚ بيُت الطبًُاث، خُض ًُٓذ الصخظ اإلاطاب ْؿو ضبًُت  الشزوراث همىه الجعمي و الهٓلي. هزه

، َالؿُشاث والخًُحراث التي ْذ جدذر نلى معخىي هزه الطبًُاث الشابخت في نلى صخخه ًازش  ْذؤو جػاٍ بلُه، مما 

اث الخؿىس بل هي دائما مطذس جشاظو وبضابت باألمشاع نذدها ال حهؿي ْىة للىىم ٖما ج خىهم هكٍش

http://espacesvt.com/dictio/?p=6164
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جيخج الشزوراث الطبًُت، بما نً حًحر في نذد الطبًُاث، هدُجت نذم اَتراّ و ، bourbab, 2015)والدشىهاث)

ْؿو الطبًُاث اإلاخمازلت خالٛ مشاخل الاهٓعام الاختزالي خالٛ حشٙل ألامشاط، ؤو نً حًحر في بيُتها، بُهل غُام 

 .ضبًُت منها، ؤو اهخٓالها بلى ضبًُاث ؤخشي 

ُت مهُىت، مو ٗل ألادلت التي و  ُت وناؾُُت ومهَش نلى الشيم مً ؤن مىاؾٔ الذماى اإلاخخلُت جشجبـ بىقائِ خٖش

ٔ مً الباخشحن جٓذًمه بال ؤن هزه الجُىاث وخلُالتها مىدششة بحن الهباد ، و ال ًمً٘ ؤن جٙىن  ًداٛو هزا الٍُش

ىساسي الالعلٕى ؤلاظشامي، وسيم ؤن الهذًذ مً الباخشحن ًمُلىن في بهؼ ألاخُان بلى الانخٓاد بإن الهامل معببت في 

ُت ٖجضء بلضامي مً هز ا الٓطىس والاغؿشاب  في ًازش جلٓائُا بكهىس ؤوظه الٓطىس اإلادذدة والاغؿشاباث العلٖى

هجذ لىُغ اإلاشع، ولىُغ شزور ال٘شومىظىماث ٓذ ؤقهشث  دساظاث الخلل الىساسي لعىىاث نذًذة ؤهىا َالىاْو، 

ؤو الجُىاث نىذ نائلت واخذة، حهبحرا مخًحرا ظذا مً مىغىم َشد آلخش ، ويالبا ما جٙىن هىإ نىامل ؤخشي وسازُت ؤو 

ُ  .ت يحرها ، حشإس في الخهبحر نً اإلاشع ؤو نً الاغؿشاباث العلٖى

ٍت داسوًٍ نلى ؤظاط ؤجها خُٓٓت نلمُت وؤظٓؿىها في خ٘مهم الىساسي نلى هكش  العلٕى ؤلاظشاميلٓذ انخمذ ؤصخاب 

بالىالًاث اإلاخدذة  Hootonهىجً   ونىذ . (Lombroso, 1897/2006: 335) ، نىذ لىمبىسظىنلى العلٕى ؤلاوعاوي

(d'Agostino, 2002) و  Walsh مٓاسهاث لخطائظ الجعذ مً شٙل خاسجي وحجم الشاط ب ْامىاً مم ويحرهم

     .  Krueger and colleagues (1994)ها بالهمل الاظشامي، ى سبؿو والجعذ ويحره، 

ت جخجاوصهالٓذ  م معإلت الخلٔ بمُاهُم وخذود لم حعخؿو البشٍش اإلاُهىم  (، (BOURBAB,M, 2015 سبـ الٓشآن الٍ٘ش

: خلٔ هللا الٙائىاث الخُت  م بدُض  خلٓا مباششا بذون جؿىس ألاٛو جبحن اإلاهؿُاث العتراجًُشاَُت ما ًٓشسه الٓشآن الٍ٘ش

ئت بشوجُيُت واخذة.. َٓذ  خلٔمً ؤن هللا نض وظل  قهشث ألاهىام الشئِعُت ٗل ش يء وال ًمً٘ للطذَت خلٔ ظٍض

ويحر مشجبـ  معخٓلخلٔ ويحره بإشٙاٛ مخٙاملت وميسجمت مو ؤوظاؽ الهِش في الههذ ال٘مبحري ببشٙل َجائي 

، مما ظهل ٗل الباخشحن الخؿىسٍحن وبذون اظخصىاء ال ًجذون جُعحرا لهزا الكهىس الجماعي بخؿىس خلٔ ظابٔ له

  (Valentine 2000, Shubin & Marshall 2000ال٘شُِ للٙائىاث الخُت، وهٓذم ٖىمىرط ال الخطش )

(Kirschvink & Raub 2003)  و(Sole et al. 2003) ،ٔبهذ ٗل َىاء ظماعي الٙائىاث الخُت خلٓا مباششاهللا  وخل 

(Benton and King, 1989) وRacki G,   2008 و Raup and Sepkoski, 1982 ، خ في بؾاس دوساث للخُاة حهاْبذ في جاٍس

ْيٍء ۖ َوُهَى   حهالى: ﴿ بذون وظىد ألي سابـ جؿىس بُنها. مطذاْا لٓىله ألاسع
َ

ّلِ ش 
ُ
ٗ ُٔ اِل

َ
ُه خ

َّ
ٌُل )الل ِٖ ْيٍء َو

َ
ّلِ ش 

ُ
ٰى ٗ

َ
 ﴾ (62َنل

ىله  ظىسة الضمش  الزي ؤنؿى ٗل ش يء خلٓه زم هذي ( )ظىسة ؾه ْاٛ َمً سب٘ما ًا مىس ى؟ ْاٛ سبىا )  نض وظل:، ْو

  (50آًت : 

 بهذ الكهىس الُجائي في الههذ ال٘مبحري،، َذوساث للخُاةحهاْب لفي بؾاس اإلاُهىم الشاوي: خلٔ هللا الٙائىاث الخُت 

ٗل عتراجًُشاَُت بحن لُجىاث االُطل بدُض ج ،خٓتاإلاخال نبر الخٓب  ألاهىام الشئِعُت للٙائىاث الخُت خالى قهىس ج

وبهذ ٗل َجىة ومىث الٙائىاث الخُت العابٓت حهىد الخُاة بٙائىاث ظذًذة ْذ حشبه ظابٓاتها ؤو . خٓبت وخٓبت 

ا، ٗل هزا ًخمجخخلِ ننها اخخالَا  خ ألاسع ظزٍس م في ْىله  في بؾاس دوساث للخُاة حهاْبذ في جاٍس رٖشها الٓشآن الٍ٘ش

ٗائ٘م مً ًبذؤ الخلٔ زم ٌهُذه. حهالى: ،    24ْل هللا ًبذؤ الخلٔ زم ٌهُذه َإها جاَٙىن(.ط ًىوغ آ  )ْل هل مً شش

 .(20﴿هللا ًبذؤ الخلٔ زم ٌهُذه﴾)ظىسة الهى٘بىث  نض وظل: ْاٛو 
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  لجماعي بشٙل واضح لبهؼلٓذ خذر الاهٓشاع ا 
ً
اهْذ نمىما

َ
اث ظابٓت, َٙ الخُىاهاث التي اصدهشث في ؤْو

عتر والجلذ اث ألاَو  يحر ضامذة غّذ ألاخذار البُئُت مشل مداٍس
ً
اث نملُا ُاث الًحر مىخكمت  بهؼ الالَٓاٍس شٖى

 نلى الخدمل واإلاشابشة والٓىاْو اإلاأرهُت، بِىما البهؼ آلاخش مشل الشؤظٓذمُاث الهائمت ؤنؿاه اإلاىلى الٓذسة

في بؾاس  ألاهىام الشئِعُت وه٘زا جبحن الُجىاث العتراجًُشاَُت ؤن هللا نض وظل خلٔ .في الكشوٍ الطهبت وناشذ

بشٙل َجائي وبذون جؿىس ودون ؤًت خلٓاث وظؿُت وال مٓذماث وال بعبب الخًُحراث الطًحرة  دوساث للخُاة

لالتي جتراٖم خالٛ الُتراث الضمىُت  ، بدُض جدىلذ الٙائىاث الخُت التي ناشذ وتهُِئا  لٓذوم ؤلاوعان  ت..الؿٍى

حر ظمُو ششوؽ الخُاة لخذمت ؤلاوعان الزي  لم ًكهش بال مىز آالٍ خالٛ ألاخٓاب العابٓت بلى مىاد ؤولُت وجَى

ىله حه،(20 آلاًت – مً العىحن مطذاْا لٓىله حهالى: )وظهلىا ل٘م َيها مهاٌش()ظىسة الدجش الى: )هى الزي ْو

  .29خلٔ ل٘م ما في ألاسع ظمُها( ط البٓشة 

ظىاء حهلٔ ،و الٙائىاث الخُت بشهامجه الىساسي الزي ال ًخؿىس وال ًخًحر  لٙل هىم مًْذس هللا اإلاُهىم الشالض:  

ٗائً حي بشهامجا وسازُا خاضا بدُض ال ًدذر ال ٗائً حي آخش،  َٓذ ؤنؿى هللا لٙل  خًُحر ألامش باإلوعان ؤو بإي 

ٗائً حي بشهامجه  ٔ بشهامجه والىساسي وخعب جُانله مو ألاوظاؽ الخاسظُت، لٓذ ْذس هللا نض وظل لٙل  بال َو

ٔ رلٚ البرهامج ي  الىساسي وهذاه َو َعىَّ
َ
َ َٔ َ

ل
َ
ِزي خ

َّ
ى ال

َ
ْنل

َ ْ
َٚ ألا ِذ اْظَم َسِبّ َهَذي( )ط  )َظِبّ

َ
َس َ ذَّ

َ
ِزي ْ

َّ
 ،( 1:ألانلىَوال

الزي ؤنؿى ٗل ش يء خلٓه زم هذي ( )ظىسة ؾه آًت : ْاٛ َمً سب٘ما ًا مىس ى؟ ْاٛ سبىا )حهالى:  ومطذاْا لٓىله

ولٓذ ؤمش هللا هبُه هىح نلُه العالم َٓاٛ ظبداهه: )ْلىا اخمل َيها مً ٗل صوظحن ازىحن()ظىسة هىد آًت: ، (50

ٗان مً جؿىس َهى داخل الىىم ٖخؿىس  ،ولم ًإمشه بدمل هىم واخذ ًخؿىس َُما بهذ إلنؿاء باقي ألاهىام، (40 وما 

 اللىن داخل الىىم البششي. 

لِغ َٓـ نىذ  نلى امخذاد الضمً، نذد الطبًُاث  نىذ ٗل هىم مً الٙائىاث الخُت زابذ ال ًخًحر مو الخىالذبن 

ًطبذ الاهٓعام الاختزالي ، ولٙي ٌعخمش هزا الىغو َةن (9)الىزُٓت الٙائىاث الخُت هىامؤؤلاوعان بل نىذ ظمُو 

مً ؤظل حشٙل ؤمشاط بىطِ نذد الطبًُاث ومً ؤظل نىدة الطًُت ألاضلُت نىذ  نىذ حشٙل ألامشاطخخمُا 

ْاٛ حهالى:  ،( (BOURBAB,M, 2015  خلُٓت ؤي حًُحر في ؤنذاد ؤو شٙل الطبًُاث ًادي لدشىهاثؤلاخطاب، و 

واخذة وخلٔ منها صوظها وبض منهما سظاال ٖشحرا ووعاء()ط ؤحها الىاط اجٓىا سب٘م الزي خلٓ٘م مً هُغ  )ًا

ل جطىس خاسط هزا ؤلاؾاس ظىاء نىذ ؤلاوعان ؤو يحره ًطؿذم مو ْاهىن دوساث الخُاة التي خلٓها (1اليعاء: ، ٗو

هللا نض وظل لٙل هىم مً ؤهىام الٙائىاث الخُت الىباجُت ؤو الخُىاهُت..بدُض جىؿلٔ ٗل دوسة مً نذد ؤضلي زابذ 

مً الطبًُاث نىذ الزٖش وألاهثى زم ًىٓعم نىذ ٗل منهما اهٓعاما اختزالُا ٌهؿي هطِ نذد الطبًُاث في 

اإلاشُج الزٖشي وفي اإلاشُج ألاهشىي، ونىذ ؤلاخطاب حهىد الطًُت ألاضلُت ألاولى...وؤي خشوط نً هزه 
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اغُاث التي ْذسها هللا ظبداهه وحهالى لٙل هىم ، ت َةن ٌهؿي حشىها ونٓما، ون الٍش خ البشٍش لى امخذاد جاٍس

 مشاخل خلٔ الجىحن البششي ؤو ؤي هىم مً ألاظىت زابذ وال ًخػو ألي حًُحر.

بن هزا ألامش ًذٛ نلى ؤن هللا نض وظل ْذ ؤخاؽ ٗل هىم بدماًت خاضت، وسبـ جىالذه بمىكىمت الخُاة وجىاصهاتها 

لى ؤنؿُىا الُشضت لضوط واخذ بدُض ، واإلآخذسالخالٔ الخُ٘م  ْذسةطىس خؤن ه ىاٍم٘ىنلى ظؿذ ألاسع ٗلها،  و 

خه ْبل اهتهاء دوسة خُاجه الؿبُهُت وإلاذة نام واخذ َٓـ  مً الزباب اإلاجزلي لُخٙازش دون ؤن ًمىث ؤخذ ؤَشاد رٍس

خالًا )ببُػاث( وجبٓى واخذة لٙان لضاما  3إلاؤل ألاسع ٗلها ..ولى ؤهه بهذ الاهٓعام الاختزالي نىذ اإلاشؤة لم جمذ  ،

ىض ى  4ن جلذ اإلاشؤة في ٗل مشة ؤ ؤوالد..ومً هاخُت ؤخشي لى لم جً٘ هزه الخماًت بحن ألاهىام لخذر اغؿشاب َو

 في الخذود بحن ألاهىام ال ٌهلم مذاها بال هللا.

ٛ و   إلزباث جإزحر الىسازت في البىاء  بهذ ؤن جىاولىا الاججاه ألاو
ً
ا خُض ؤخزث الذساظاث الىُعُت ألاولى مىخًى مخؿَش

ي لئلوعان، و  الزي ًشي بان الجُىاث الىسازُت هي اإلاعالت نً ظلٕى ؤلاوعان, الهٓلي، والىُس ي، والعلٗى

ذ ؤن العلىٕ البششي مطذسه "ظُجي وساسي" َٓـ، وؤن الُش  د ًىلذ مضودا واظترشذها ببهؼ الذساظاث التي جٍا

ذساث رهىُت ونٓلُت يحر ْابلت للخًُحر. , ظٍى هلٓي الػىء نلى الذساظاث التي جىاولذ  "بُىلىظُا" بطُاث ْو

 جإزحر الهىامل البُئُت واسجباؾها الٓىي بدشُ٘ل العلٕى البششي 

ان, وان الخُانل ان الهىامل واإلاخًحراث البُئُت هي التي حشٙل ظلٕى ؤلاوعبٌهخٓذ الشاوي الزي ججاه هخؿّش لال

ً الُشد الىُس ي خُاجه مو مخًحراث البِئت هي التي جلىن ضُداث  وجدذد ُِٖ ًجب ان جٙىن, وان جٍٙى

في نُذ وَُي الشماهُيُاث مً الٓشن اإلاىطشم, مشه.، والصخص ي ًدذد وبشٙل ٖبحر في العىىاث اإلاب٘شة مً ن

ٗاء, "اي ُٖى"  في اخخباس  1964و  1934 شإس ٗل الهىلىذًىن الزٗىس اإلاىلىدًً ما بحن 18مُالدهم اٛ  ،  QIالز

نً مهذٛ    QI   (cohorte de 1952) 20لهم مهذٛ هاْظ   1934( ؤن اإلاىلىدًً في 1978واظخيخج ظُم َالًً)

ٗائه وفي Cohorte 1982) 1964اإلاىلىدًً في  (، مما ًذٛ نلى ؤن الزٗىس مً الشهب الهىلىذي اسجُو معخىي ر

 دولت ؤخشي َُما ٌعمى آلان بخإزحر َالًً 13ام ظُم َالًً بخؿبُٔ ججاسب ممازلت نلى ظىت ، ْو 30ؤْل مً 

Flynn (1987)  ,ٗاء اإلاشجبـ بخإزحر الىظـ البُئي نلى العلٕى البششي. والخل الهالم العُاس ي ظُم َالًً ان الز

اث, بمهذٛ خىالي  ٗان ًشجُو بشٙل جطانذي في ٗل دولت وفي ٗل ألاْو خعب ُْاط اخخباس  هٓاؽ 3"اي ُٖى" 

ٗاء, بهذ ٗل نٓذ مً الضمً, وان هزا الاسجُام ٌهضي الى اإلاخًحراث البُئُت.  الز

ٗاء ٖما في دساظت َالًً, ٌهىد الى Neisser Ulricؤخذ الباخشحن )اولٕش هِعش(   ) (     ٌهخٓذ ان اسجُام مهذٛ الز

ت اإلاهٓذة:  ٓت التي مً خاللها وشاهذ الطىس البطٍش ٗالذناًاث, واإلالطٓاث, والهاب الُُذًى, والطىس اإلاخلُضة .. الؿٍش

هخٓذ ان الاؾُاٛ ًمشون بخجاسب يىُت بالطىس البُئُت باإلآاسهت بخجاسب ؤؾُاٛ الاظُاٛ العابٓت, ولزلٚ َان  الخ، َو

ت اإلادحرة واإلاخىىنت والتي حعانذ في الخد٘م  في اخخباس هزه الطىس اإلاخخلُت ْذ ظانذتهم وامذتهم بالطىس البطٍش

ٗاء.  الـز
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ىضح هِعش " الى ان الذسط الزي حهلمىاه مً مشاٛ َالًً هى اهه خُىما هٓٛى بن البِئت جلهب دوسا   Neisser Ulricٍو

ٗاء, َاهىا في الىاْو هخدذر نً نىامل بُئُت مخخلُت  هىنُت الخًزًت, الخهلُم, ظلٕى الىالذًً.  -مشل  –مهما في الز

ىضح اهه هزه الهىامل والكشوٍ وظذ ا ٗاء. ٍو جها جدباًً بحن ْىة الخإزحر وغهُه )ل٘نها دائما مهمت( نلى معخىي الز

ت البِئت. وهزا ٌهجي خعب ْىٛ هِعش "اهه ونلى الشيم مً  ٗاء ل٘نها جذنم هكٍش و وعبت الز لِغ ٗل هزه الهالْاث جَش

بِئت ًمً٘ ان جازش نلى معخىي ان بهؼ هزه الهىامل جازش بشٙل ظلبي نلى الزٗاء, ل٘نها جبٓى ماششا نلى ان ال

ٗاء والُ٘اءة الهٓلُت.  الز

ٗاء ًمً٘ ان ًدباًً ظلبا واًجاب مو اإلاخًحراث الخالُت: ظىء حًزًت الشغو )ظلبي(,  ورٖش الباخض هِعش ؤهه وظذ ان الز

الٓاظُت )ظلبي(, نذد العىىاث في اإلاذسظت, الاظشة والخجمهاث الهائلُت, مهىت ألاب, وغو ألاب اإلاالي, مهاملت الىالذًً 

ىن )ظلبي(, مهذٛ ْشاءة ال٘خب, دسظت ظلؿت الاب في اإلاجٛز  ؾمىح الىالذًً, حهلُم اإلاشؤة, مهذٛ مشاهذة الخلٍُض

مت )ظلبي( اإلاششوباث الشوخُت )ظلبي( الامشاع الهٓلُت   .)ظلبي(, الجٍش

البُئُت مو الجُىاث الىسازُت في جدذًذ حري ؤهمُت جُانل الهىامل َفي جُعحر العلٕى البششي، الاججاه الشالض ؤما 

شي ؤصخابه ان ظلٕى ؤلاوعان مطذسه بُئي ظُجي, اي اهه ًيخج نً جُانل الهىامل البُئُت  العلٕى البششي. ٍو

خطىسون ان الجُىاث الىسازُت مىظىدة  مو الجُىاث الىسازُت, وان ؤًا منهما ال ًمً٘ ان ًٙىن الهامل الخاظم. ٍو

مشال, ؤلاوعان خُىما ًخهشع لػائٓت مالُت (Martens, 1997, 2000)شاس بهىامل بُئُت, لً٘ َٓـ جكهش خُىما ج

ٗان اخذ اظالَه ْذ ؤضِب بىىباث مشابهت, او اخخماٛ  خاهٓت, َةن اخخماٛ اضابخه بىىباث اٖخئاب ٖبحرة ارا ما 

ت اٖثر مً يحره ممً ال ًىظذ لذًه ظحن وس  ه ْذ جٙىن داَهُخه للعْش اسي. لً٘ الخُٓٓت ان ظىىخه السجٙاب ظْش

هزا ًُعش اهمُت البِئت في حشُ٘ل العلٕى البششي وان الهامل الىساسي ًإحي في مشجبت مخإخشة. بدُض ًٙىن لها 

ش العلٕى ؤلاوعاوي بُيذ خشائـ "الؿبُهت والخيشئت" مىاؾٔ (Martens, 1997, 2000)جإزحر مشتٕر نلى جؿٍى

 مدٙىمت في الًالب بالهىامل الىسازُت لىُغ الخطلت حشٙل "هٓاؾا بُئُت ظاخىت" وؤماًٖ ؤخشي جٙىن 

لٓذ اٖدشِ الهلماء ؤن مذي ْىة الهىامل البُئُت في جدذًذ ٗل خاضُت، مٓاسهت بخإزحر الخمؼ الىىوي، ًخخلِ 

خاضُت  45وؤشاس الباخشىن مً ُٖىٌ ٗىلُذط بلىذن والزًً ْامىا بذساظت  .بذسظت ٖبحرة مً مٙان بلى آخش

ٗاهذ ظُىاتهم ؤم  6759ؾُىلُت لذي  ؿاهُا لخدذًذ ما برا  مً الخىائم اإلاخؿابٓحن ويحر اإلاخؿابٓحن في ؤهداء بٍش

 .بِئتهم ؤٖثر جإزحرا

ٔ الهلماء ؤن بهؼ اإلاىاؾٔ حشٙل "هٓاؾا  شُذ ظلعلت ظذًذة مً خشائـ "الؿبُهت والخيشئت" ؤهخجها ٍَش ٖو

 .ىن مدٙىمت في الًالب بالهىامل الىسازُتبُئُت ظاخىت" لخطاٛ مهُىت، لً٘ في ؤماًٖ ؤخشي هُغ الخطلت جٙ

ٗان  ٗاهىا نىُذًً ؤم ال-% مً الخُاوث في ظلٕى ألاؾُاٛ باإلاذسظت 60ونلي ظبُل اإلاشاٛ، في مهكم البلذ   -ظىاء 

لً٘ البِئت في لىذن لهبذ دوسا ؤٖبر سبما ألن الثراء ًخُاوث بذسظت ٖبحرة داخل اإلاجخمهاث،  .مشظهه بلى ظُىاتهم

بمهجى ؤن الخىائم الىاشئحن في هُغ الشاسم ؤٖثر جشظُدا ألن ًخُٓىا مو مجمىناث مخخلُت مً ألاضذْاء الزًً 

هم  .ًمً٘ ؤن ًازشوا في ظلٖى
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اٛ الذٖخىس ؤولُُش داَِغ،  لٙىم جشظذ   Dr Oliver Davis ْو ،  The Wellcome Trust  الزي ْاد الذساظت في ٍو

حر  ؿاهُا، ابخذاء مً البِئاث الاظخمانُت مشل الشناًت الصخُت ؤو جَى بن هىإ نذدا مً البِئاث التي جخُاوث في بٍش

ائُت مشل الاسجُاناث ؤو الؿٓغ ؤو الخلىرالخهلُم مشوسا بالبِئاث ال وؤغاٍ ؤن الشظالت التي جٓذمها هزه  .ُحًز

ت الخاضت،  الخشائـ هي ؤن ظُىاجىا لِعذ ْذسها، َهىإ ؤشُاء ٖشحرة ًمً٘ ؤن جازش في ُُُٖت حهبحر ظُىاجىا البشٍش

ت الاظخمانُت في داخله نلى وؤخذ جلٚ ألاشُاء هى اإلاٙان الزي هترنشم َُه، َاإلوعان الاظخماعي الزي ًدمل ال هٍى

خه جلٚ مو واْهه الخاسجي مما ًخلٔ الخىاصن باليعبت للُشد واإلاجخمو.  اإلاعخىي الجُجي جخؿابٔ هٍى

 في الهذد ألاخحر مً مجلت 
ً
ششث خذًشا

ُ
ذ ؤشاسث دساظت و بلى ؤن هاالء ألابىاء ؤهُعهم ْذ « الؿب الىُس ي»ْو

 جخٙىن مً ًٙىهىن مُشؾي الخعاظُت نىذما ًطبدىن آباءً 
ً
ام باخشىن بشالر ججاسب اخخبروا َيها مجمىنت . ْو

 جتراوح ؤنماسهم بحن  1,874
ً
ٗان  16و 8ؾُال ت ُِٖ  ، ورلٚ بهذٍ جدذًذ ؤي مخًحر ظُجي لذحهم، ومهَش

ً
ظىت

حن  شصْىن بأباء سئَو ًُ ت التي ًخلٓىجها. َىظذوا ؤن ألاؾُاٛ الزًً  مخىظـ خاٛ مضاظهم، وهىم الشناًت ألابٍى

ٔ لذحهم ْابلُت معبٓت لُٙىهىا خعاظحن مً خىىهح
ُ
ٙىن لذحهم اإلاخًحر الجُجي هُعه الزي ًخل ن ودانمحن ٍو

 وروي شخطُاث مخىاصهت. وبطًُت ؤخشي، مهكم 
ً
ت العِئت هم ْابلىن لُطبدىا ُظهذاء ظذا الشناًت ألابٍى

ت العِئت التي ْذ ًخلٓ  مً ٗل ألاؾُاٛ لذحهم ظُىاث ُجدطنهم مً الخإزش بالشناًت ألابٍى
ً
 واخذا

ً
ىجها. يحر ؤن ؾُال

 للخإزش 
ً
خمعت ؤؾُاٛ ممً لذحهم بخذي وسختي الخمؼ الىىوي مً ظحن هٓل العحروجىهحن ًٙىهىن ؤٖثر ْابلُت

ت التي ًخلٓىجها  بىىنُت الشناًت ألابٍى
ً
 ؤو بًجابا

ً
  .ظلبا

 
ً
 ؤو بًجابا

ً
نلى شخطُاث ألابىاء، ل٘نها جىضح وُجىضح هزه البدىر الجُيُت الهىاضش الؿبُهُت التي ْذ جازش ظلبا

حن. َهىذما ًخهلٔ ألامش بدشُ٘ل ظلٕى الصخظ وشخطِخه،   مً الؿَش
ً
دالِ ؤًا ًُ ذ هُعه ؤن الىطش لً  في الْى

ُت، بما َيها الهشاشت والهلل الىُعُت، ًمً٘ للبِئت  جخُانل الجُىاث مو البِئت. وباليعبت لبهؼ اإلاالمذ العلٖى

مشل نِش ؾُىلت  -اث جإزحر ْىي مً الذسظت ألاولى، لً٘ الهىامل البُئُت اإلادُؿت الؿبُهُت اإلادُؿت ؤن جٙىن ر

ً، َةن  -ْاظُت  ما ؤن هىإ آباًء ظِئحن وآباء خحًر ُترع ؤن جٓذح ششاسة اوهٙاط رلٚ نلى الصخطُت. ٖو ًُ

 هىإ ظُىاث ججهل ألاؾُاٛ خعاظحن ؤٖثر ؤو ؤْل للشناًت التي ًخلٓىجها مً آبائهم.

 

http://iris.ucl.ac.uk/iris/browse/profile?upi=ODAVI90
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ٛ وخالضت  ٗان يالب الباخشحن ، ؤهه الٓى ظابٓا ٌهخمذون نلى نىطش واخذ في جُعحر العلٕى اإلازٗىسًٍ برا 

 (10)الىزُٓت ٗاظخجابت لذاَو ظُجي  بانخباسهالبششي 

 (11)الىزُٓتؤو بُئي 

 ، (12)الىزُٓتظُجي-ؤو لذاَو بُئي

ْذ قهش اججاه ًخدذر نً ؤظباب زالزُت، خُض الاوعان راحي الدعُحر ولِغ َٓـ مذَىنا بهىامل خاسظُت ألن و 

ه ونلى ؤَٙاسه خالٛ معاسه في الخُاة، وهزا الاججاه ال ًدكى ب٘شحر  له الٓذسة في الخد٘م  والعُؿشة نلى ظلٖى

ذًً   ال ٌهخبر َٓـ مجشد ماس بمجمىنت مً الخجاسب  ، مو ؤن الاوعان في هزا اإلاُهىم .(Skinner, 1971)مً اإلاٍا

ٔ ظلٕى  ت مشجبؿت بذماى لخىظُه خُاجه َو  & Harré)مخمحز   بوعاوي ، َهى مضود بإنػاء ؤلاخعاط والخٖش

Gillet, 1994).  محز ؤلاوعان اإلاعلم نً باقي الىاط بطبره نلى ألاري، ظىاء وهزا ما ًمحز ؤلاوعان نً الخُىان ٍو

ُهت، ْاٛ حهالى الىاط بخهاٌشه بحنؤو مً الىظـ البُئي، و  شع ظعذي()مٗان مطذسه راحيؤ ْىُخْم  :بإخالّ َس
ُ
ٖ(

ِش 
َ
ْى٘

ُ ْ
ًِ اإلا ْنَهْىَن َن

َ
ٍِ َوج ْهُشو

َ ْ
ُمُشوَن ِباإلا

ْ
إ
َ
اِط ج ِشَظْذ ِللىَّ

ْ
خ

ُ
ٍت ؤ مَّ

ُ
ْحَر ؤ

َ
ِه( خ

َّ
َاألمش  110ط آٛ نمشان آلاًت َوُجْاِمُىىَن ِبالل

خُانل بمخضوهه الىساسيباإلاهشوٍ والىهي نً اإلاى٘ش وؤلا    ًمان بات ه ججهل الاوعان ٌعمى نً معخىي الخُىان، ٍو
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ٗاه– خهاٌش مو الؿبُهت بدب نمُٔ ْاٛ نلُه الطالة   بةًجابُت داخل وظؿه البُئي، -ذ ؾبُهخهُُٖما  ٍو

بهُذا نً الُ٘شة الًشبُت للطشام مو  معلم" سواه  " والعالم وهى ٌشحر بلى ظبل ؤخذ)هزا الجبل ًدبىا وهدبه(

ت بال الذماس الزي جدُاه آلان اث العُاظُت والاظخمانُت  الؿبُهت والتي لم ججلب للبشٍش نلى ظمُو اإلاعخٍى

ت، والبُئُت ، ولهل اإلاخإمل لىطىص الٓشآن والعىت ًجذها حشحر بشاساث واضخت بلى جإزحر البِئاث ألاظٍش

ي، والهٓلي، والىُس ي لئلوعان، والجًشاَُت، والاظخمانُت، والخه مً  اْشس  همال٘نلُمُت في البىاء الجعمي، والعلٗى

بإن  انخبرا، بل لهىامل البِئت الُاظذةنذم خػىم العلٕى العىي  -بنؿاء همارط الىبِئحن والطالخحن-خالٛ 

ؼ الُعاد بٙل ؤشٙاله.  العلٕى العىي ً٘مً في َس

 إلزباث جإزحر الىسازت، ؤو في اإلاىغىم ؤخزث الذساظاث الىُعُت ألاولى لٓذ 
ً
ا البِئت في إلزباث جإزحر مىخًى مخؿَش

 إلزباث جُانل الىسازت مو 
ً
ي لئلوعان، والذساظاث الخذًشت ؤخزث مىخًى وظؿُا البىاء الهٓلي، والىُس ي، والعلٗى

 و  .البِئت، لدشُ٘ل الصخطُت ؤلاوعاهُت
ً
بالعماث، دلذ الىطىص الششنُت نلى ؤن ؤلاوعان ًىلذ مضودا

والخطائظ التي لها دوس في بىاء الصخطُت ؤلاوعاهُت، وهزه العماث جكهش، ؤو جخخُي مً خالٛ الخيشئت 

الاظخمانُت، وهزا ما دلذ نلُه الذساظاث الىُعُت الخذًشت مو ؤلاشاسة بلى ؤن الىطىص الششنُت التي ٌعخذٛ 

 نامت.بها نلى جىاسر الطُاث الهٓلُت، والىُعُت، والخلُٓت هي هطىص 

ت والبِئت الاظخمانُت  ت الهىامل ألاظٍش مت و هكٍش ت البُىلىظُت للجٍش ونلى ن٘غ الجذٛ ال٘بحر الذائش بحن الىكٍش

ت ألاشخاص،  اإلاخذخلت لخُعحر العلٕى البششي وخطىضا العلٕى الهذواوي، َالؿب الششعي اإلاشجبـ بخدذًذ هٍى

شج٘ض نلى دساظت بطماث الاوع َاإلوعان ٗله بطماث، َبطماجه جىظذ في الُذ  ان،نلم ؤمامه معخٓبل وانذ، ٍو

ت منها:  والٓذم والشُخحن وألارهحن والذم واللهاب والشهش والهُىن ويحرها ... واخترم الاوعان جٓىُاث لخدذًذ الهٍى

ئت    STRاإلاخ٘شساث اإلاخجاوسة الٓطحرة، ألاوسدة شٙل  ،هىذظت الُذ،  الطىث، الهحن ْضخُت، ألاضابو بطماث في ظٍض

 (13)الىزُٓت .ويحرها(،ألادنالخمؼ الىىوي )

ذ الدشُٙي  1823في نام و ىجي (Purkinje)اٖدشِ نالم الدشٍش  Harold Cummins and Rebecca Wright " "بٖش

Kennedy (1940) . "Purkinje's observations (1823)  خُٓٓت البطماث ووظذ ؤن الخؿىؽ الذُْٓت اإلاىظىدة في
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سئوط ألاضابو )البىان( جخخلِ مً شخظ آلخش، ووظذ ؤن هىإ ؤهىام مً هزه الخؿىؽ: ؤْىاط ؤو دوائش ؤو نٓذ ؤو 

ُبها مً ؤشٙاٛ مخهذدة. وفي نام  باث، لتٖر ، ؤشاس الهالم ؤلاهٙلحزي  35ؤي بهذ  1858نلى شٙل سابو ًذعى اإلاٖش
ً
ناما

 لٙل بلى اخخالٍ William Herschel) " ,(1916) ("ولُم هششل
ً
 ممحزا

ً
البطماث باخخالٍ ؤصخابها، مما ظهلها دلُال

  .شخظ

ٓت وغو البطمت نلى الىسّ باظخخذام خبر اإلاؿابو (Henry Faulds) "اخترم الذٖخىس "هجري َىلذص 1877وفي نام  . ؾٍش

Garnock Valley Family History Group (2015) 

ؤن ضىسة البطمت ألي بضبو حهِش مو  "Francis Galton)(2003)( ؤزبذ الذٖخىس "َشاوعِغ يالخىن  1892وفي نام 

ت  ذ وظذ الهلماء ؤن بخذي اإلاىمُاء اإلاطٍش ضاخبها ؾىاٛ خُاجه َال جخًحر سيم ٗل الؿىاسيء التي ْذ جطِبه، ْو

اإلادّىؿت اخخُكذ ببطماتها واضخت ظلُت. وؤزبذ ظالخىن ؤهه ال ًىظذ شخطان في الهالم ٗله لهما هُغ الخهشظاث 

ذ ؤٖذ ؤن هزه الخهّشظاث جكهش نلى ؤضابو الجىحن وهى في بؿً ؤمه نىذما ًٙىن نمشه بحن ا  120و  100لذُْٓت ْو

 
ً
 .ًىما

 لخطيُِ  (Henry, Edward R., Sir (1900)) "ؤظغ مُّىع اظ٘خلىذ ًاسد، "بدواسد هجري  1893وفي نام 
ً
 ظهال

ً
هكاما

 .وججمُو البطماث

طيُُها بلى واخذة مً زماهُت ؤهىام سئِعُت، وانخبر ؤن ؤضابو الُذًً الهششة هي لٓذ انخبر ؤن بطمت ؤي بضبو ًمً٘ ج

ت الصخظ. وؤدخلذ في هُغ الهام البطماث ٖذلُل ْىي في دوائش الششؾت في اظ٘خلىذ  ٗاملت في جطيُِ هٍى وخذة 

لِ ألاظىاط َلم ًاسد؛ زم ؤخز الهلماء مىز اٖدشاٍ البطماث بةظشاء دساظاث نلى ؤنذاد ٖبحرة مً الىاط مً مخخ

 
ً
 .ٌهثر نلى مجمىنخحن مخؿابٓخحن ؤبذا

ت الٓاهىهُت، ًم٘ىىا الُىم جدذًذ (13)الىزُٓت الخٓلُذًت الىظائللى بوباإلغاَت  ت الُشد، وجدذًذ  الهٍى ؤو جدذًذ هٍى

ئت الخمؼ الىىوي "ألادن"  ذة في اظى خاإلاالىاْل للطُاث الىسازُت و  ADNاهخمائه ألاظشي باإلنخماد نلى مهلىماث ظٍض

 .( 14)الىزُٓت ويحر مخ٘شسة، بوعانٙل هىاة ٗل خلُت والتي جدخىي نلى مهلىماث خاضت ب

 ْىانذ مخخلُت 4ًخٙىن الخمؼ الىىوي مً الهذًذ مً اإلاٙىهاث الُ٘مُائُت حشمل الٓىانذ الىُتروظُيُت. هىإ 

لُىجُذاث.شٙل نلى خجمو ، وجT وزاًمحن Gالعِخىصًٍ، ظىاهحن  A ،C ألادًىحن) خٙىن .  (ASPLEN. C. 2008) هُٗى  10ٍو

، ومنها ما وعمُه  Séquences Répétées d„ADN الخمؼ الىىوي وخذاث ج٘شاس لجضء مً٪ مً الجُىىم البششي مً 

الىىوي، ووعتمد  الحمض زمزا في وهي مىاؾٔ م٘شسة في الجُىىم البششي وحشٙل  STRباإلاخ٘شساث اإلاخجاوسة الٓطحرة 

التي جتكسز عدة  GAAA ، مثال لتكساز بأزبع قىاعد :L’IDENTITÉ JURIDIQUEالىزاثيت  هىيتالعليها في جحديد 

، أو جكساز بستت قىاعد أزبع 6(CG)أو قاعدجين جتكسز ستت مساث:  GAAAGAAAGAAAGAAAGAAA مساث مثال:

 ..وهكرا.4(TTAGGG)مساث 

املتجاوزة في كل الجيىىم البشسي وخصىصا في الجسيم املسكزي ونهاياث وجتىاجد هره املتكسزاث 

 الصبغياث)التيلىميراث(.
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بىصي مىٓىص ألاٖسجحن خمؼ ADN  حعخخَشط نُىت مً وعُج الجعم ؤو ظىائله )مشل الشهش، ؤو الذم، ؤو  هىوي ٍس

ع العيىت  (. زم.اللهاب
َ
قط

ُ
م بىاظؿتج ؿي بهٍض بىصي مىٓىص ألاٖسجحن مهحن ًم٘ىه ْؿو شٍش ا؛  الخمؼ هىوي ٍس ًُّ ؾىل

ب هره املقاطع .  زم العِخىصًٍ» نً «T الشاًمحن»و هاخُت، في «G الجىاهحن» نً «A ألادًىحن» َُُطل ْىانذ
َّ
سج

ُ
ج

ى  عمَّ
ُ
ٓت ح ِ ، وجخٙىن بزلٚ خاساث ؾىلُت مً الجضء اإلاىُطل نً ابالتفسيغ الكهسبائيباظخخذام ؾٍش لشٍشـ جخْى

م«Cؾىلها نلى نذد اإلا٘شساث.  ى هزا ؤلاهٍض عمَّ  اٛاإلآظ الجُجي. بما ؤن ظضيء  ، ؤوباآللت الجُيُت في هاخُت ؤخشي، وَُ

DNA  اٛضًحرة ظذا بلى دسظت َائٓت )ختى بهه لى ظمو ٗل DNA  الزي جدخىي نلُه ؤظعاد ظٙان ألاسع إلاا صاد وصهه

 . PCRمً اإلاخ٘شساث اإلاخجاوسة الٓطحرة  13َةهىا وعخهمل جٓىُت الخ٘شحر الطىاعي للمىاؾٔ لهزه ، ملجم( 36نً 

Butler, J.M., E. Buel, F. Crivellente, and B.R. McCord. 2004 ل الىخائج بلى مىدىُاث بُٓاط زم هٓىم بخدٍى

ٗاتها بدعب حجمها( بخٓىُت اللحزس،  (،14،)الىزُٓت صمً جىٓل اإلاخ٘شساث اإلاخجاوسة الٓطحرة )التي جخخلِ ظشنت خش

كهش نلى نلى شٙل الىخائج َخكهش ، بهذها هٓىم بخؿبُٔ هُغ الهملُت نلى STR حجم العُجي اإلادىس ؤلاخذاسي ْمم ٍو

ت وبهذ سظم ٗل الٓمم اإلا .معخىي ٗل اإلاخ٘شساث اإلاخجاوسة الٓطحرة نىذ الصخظ دطل نليها هدطل نلى الهٍى

 ٍٓت مً جدذًذ الاهخماء ألاظشي .، وجم٘ىىا هُغ الؿش الىسازُت للصخظ ؤو بطمت الخمؼ الىىوي
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