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  الجنس و الحب
 الجنس و الحب و ما بينهما من الناحية العلمية

مقدمة: 

الجنس و الحب هما من أهم الغرائز التي مكنتا اإلنسان و األحياء على البقاء و التطور خالل  

ماليني السنني التي مضت. في هذه املقالة سأعمل على تحليل الجنس و الحب من الناحية 

التطورية ثم أقوم باسقاط هذه املعلومات على تصرفتنا اليومية لكي نفهم بعض الحقائق الغامضة 
بالنسبة للكثير من الناس.
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ملحة سريعة عن التطور و اإلنتقاء الجنسي: 

فَهم علوم األحياء دون فهم نظرية التطور هو كمن يحاول الغناء في الفضاء (ال يستطيع). لهذا 
يتوجب أن نكون جميعاً على نفس الصفحة قبل التعمق باملحاور. 

نظرية التطور ببساطة تقول أن جميع األحياء أتت من خلية واحدة و تطورت بشكل تراكمي مع 
الزمن لتشكل التنوع الحيوي الذي نراه أمامنا اليوم. هذا التطور يتم عبر ألية طبيعية اسمها 

"اإلنتقاء الطبيعي". الفكرة تقول ان الكائنات الحية تستحوذ على خصائص مختلفة بسبب الطفرات 
الجينية الناتجة عن عملية التبادل الجيني اثناء العملية الجنسية. هذه الخصائص إما تكون ايجابية 

للكائن فتزداد فرص بقائه و تكاثره أو تكون خصائص سلبية فتؤدي إلى انقراضه. 

إذاً العملية الجنسية هي املحرك األساسي للحياة و لهذا تقع أهمية كبرى على هذه العملية و 
الغرائز املتعلقة بها. 

من هذه النقطة و قبل الدخول في عمق املواضيع أود أن أفسر نظرية اإلنتقاء الجنسي :

١ - الفرق بني الذكر و األنثى من الناحية الحيوية
٢ - مفهوم اإلنتقاء الجنسي

٣ - اإلستثمار الجيني و األبوي
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بعد أن قدم داروين نظريته الشهيرة "التطور عبر االنتقاء الطبيعي" واجه مشكلة أساسية في 
نظريته. هذه املشكلة كانت طائر الطاووس. إذ ان تطور ذيل الطاووس يتنافى مع مبدأ االنتقاء 

الطبيعي (البقاء لألفضل على التكييف) حيث أن ذيل الطاووس كبير جداً و مبرقع و يجعله عرضة 

للحيوانات املفترسة و يمنعه من الطيران بشكل فعال.

ملاذا تطور الطاووس بهذا الشكل علماً أن هذا التطور يعد كارثي بالنسبة للطاووس؟ 

عندما سأل املشككون بنظرية التطور دارون عن الطاووس لم يستطيع اإلجابة إال بعد ١٣ عام 
ضمن كتاب"The decent of man and selection in relation to sex” حيث قدم 

لهم نظرية االنتقاء الجنسي.
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لماذا ذكر و أنثى؟

 بما ان الحياة بدأت من خلية واحدة و 
بدأت هذه الخلية في اإلنقسام على نفسها 
و نسخ نفسها فلماذا نحن بحاجة ذكور و 
إناث؟ ملاذا لم تبقى جميع االحياء إناثاً و 

أكملت عملية اإلنقاسم دون كل هذا العناء؟ 
لن أدخل في تفاصيل استقالب الخلية و 

آليات انقسامها و لكن أغلب الكائنات املجهرية الوحيدة الخلية هي كائنات تستنسخ نفسها بنفسها 
و ال يوجد لديها جنسني (ذكر و أنثى) وإنما تقوم بعملية التكاثر بشكل فردي دون الجاجة لشريك. 

هذا يعني أن أوالدها هم نسخة مطابقة لها. نسمي الكائنات التي تتكاثر بنفسها Asexual و 
يوجد في الطبيعة عدة امثلة، منها "فطريات الخميرة" أو "الطحالب" أو "العديد من أنواع البكاتيريا 

الوحيدة الخلية”.

االختالف الجنسي من الناحية العلمية :

ماهو تعريف الذكر و األنثى من الناحية العلمية و كيف يتم تحديدهما؟

التصنيف الجنسي ال يعتمد على األعضاء التناسلية كما يعتقد البعض. تحديد الجنس يتم عن 

طريق قيمة الخاليا التناسلية (بويضة / خاليا منوية). يتم تقييم  الخاليا الجنسية بناء على معايير 
محددة مثل الحجم و الكمية املتوفرة من هذه الخاليا في الجسم و املوارد االزم صرفها النتاجها.

لنأخذ االنسان على سبيل املثال:

البويضة: 

- تستخدم مرة واحدة في الشهر 
- تستهلك موارد كبيرة النتاجها

- أكبر خلية في الجسم
- يوجد عدد محدد من البويضات منذ الوالدة (٢ مليون بويضة تقريباً)

يعيش من 2 مليون بويضة حوالي ١٣ بويضة في السنة ملدة ٣٠ سنة تقريباً.-
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الخاليا املنوية: 

- هي أصغر من البويضة بأالف املرات
- تنتج بشكل مستمرأي أنها ليست محدودة الكمية

تستهلك موارد قليلة نسبياً النتاجها-

يخرج بني ال٢٠ إلى ٤٠ مليون حيوان منوي أثناء القذف الناتج عن العملية الجنسية.-

إذاً البويضة أغلى من الخلية املنوية من الناحية العضوية و من حيث الطاقة الالزمة لالنتاج. تحديد 
الجنس يعتمد على هذا املعيار فاألنثى هي الحيوان ذو الخاليا الجنسية األغلى و الذكر هو 

الحيوان ذو الخاليا الجنسية األرخص بغض النظر عن نوع العضو التناسلي املوجود عند الحيوان. 
فقط قيمة الخلية التكاثرية هي من يحدد الجنس.

كيف تطور الجنس: 

في مرحلة من مراحل تطور الخاليا االولى ظهرت طفرات بني الخاليا نتيجة اخطاء في عملية 

النسخ. تشكل منها أنواع شبيهة ذو اختالفات طفيفة. مع الوقت أصبحت هذه الخاليا تحمل حمض 

نووي مخنلف بعض الشيó لكن قريبة بشكل مازالت تستطيع اإلندماج فيما بينها. بشكل مبسط 
جداً هذه نشئة أول اختالف جنسي عند األحياء. للمزيد من املعلومات حول االمور التقنية ابحث عن 

 .(Origins of Eukaryotic Sexual Reproduction)

اآلن لنعود للسؤال األصلي ما هي الفائدة التطورية من العملية الجنسية باملقارنة مع الكائنات 
العديمة الجنس “Asexual”؟ 

الفائدة من وجود أزواج من الكائنات هي بوجود طفرات جينية تؤدي لنشوء صفات مختلفة بني 
األحياء قد تكون هذه اإلختالفات مفيدة أو مضرة لكنها أساسية في عملية التطور.
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مثال عن الطفرات الجينية:

فراشة زرقاء تعيش في بيئة شجرية فتنقرض بسبب صعوبة التمويه و سهولة افتراسها. بينما 

الفراشة ذو اللون البني تستطيع التمويه و بالتالي تتكاثر أكثر. إذاً الطفرة البنية في لون الفراشة 

أمكنت نوع من أنواع الفراشات على البقاء و انقراض أنواع آخرى. 

لنتخيل أن لدينا دفتر من 100 صفحة كل صفحة في الدفتر فيها 200 سطر. هذا الدفتر عبارة 
عن الحمض النووي الكامل للفراشة. العملية الجنسية بني األب و االم هي عملية ملó السطور في 
هذا الدفتر. مع العلم انه من ال200 سطر يلزم فقط 100 سطر ألنتاج الفراشة و ال100 سطر 
اآلخرى هي ليست مفعلة لكنها تنتقل عبر االجيال. مثالً لنأخذ الصفحة رقم 23 املسؤولة عن لون 
الفراشة. في هذه الصفحة نتفحص ال100 سطر و نجد العديد من األلوان التي ورثتها الفارشة 

من أجدادها. اللون االزرق و الون األبيض و اللون البني و اللون األصفر الخ. لكن بنسب متفاوته 
على أساس نسبة تكرار هذه األلوان عند أجداد الفراشة في السابق. 
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لنفترض فراشتني (أب أزرق و أم بنية اللون) قاما باملمارسة الجنسية و ملó سطور الدفتر. على 

فرض أن نسبة اللون البني بني السطور هي 80% (بني األم و األب). هذا يعني أن نسبة والدة 

هذه الفراشة بلون بني هي 80%. هذه الفراشة البنية الجديدة تنقل نفس النسخة من الصفحة 
23 إلى أبنائها (200 سطر فيها 80% لون بني). أبناء الفراشة البنية سيكون لديهم أيضاً 100 

سطر من أمهم البنية و 100 سطر من والدهم األزرق. في دورهم ينقل األبناء نفس هذه النسب 
لألجيال القادمة فتزيد نسب اللون البني في املجمع الجيني.

في املقابل على فرض أن اللون البني أصبح لون غير مالئم في البيئة و أن حيوان آخر أصبح 

يفترس الفراشة بسبب هذا اللون سنجد أن الفراشات ذو الصفحة 23 بنسبة 80% لون بني بدأت 

باالنقراض و بدأت هذه النسب تتغير مع الوقت. ربما الفراشة ذو اللون األصفر أصبح لديها 

األولوية بسبب هذا التغير فنرى انحدار في في تعداد الفراشات البنية و ازدياد في تسبة 
الفراشات الصفراء و هكذا نكون شاهدنا عملية تطور عبر اإلنتقاء الطبيعي بسبب العملية الجنسية 

بني ذكر و أنثى.

البد من التذكير ان هذه الطفرات هي طفرات عشوائية و في أغلب األحيان تسبب في انقراض 
الكائن. نحن اليوم نرى فقط 2% من األحياء و بينما انقرض 98% منها بسبب عدم قدرتها على 

التكيف و التأقلم. إذاً اإلنقراض هي الحالة الطبيعية و البقاء هي الحالة الشاذة. 

وجود أزواج من ذكر و أنثى هي الطريقة الوحيدة في التكاثر التي استطاعت اإلستمرار حتى اليوم 
و بقية االستراتجيات اآلخرى انقرضت. مع العلم أن بعض األحياء البسيطة مازلت تستخدم 

استراتجية اإلستنساخ (كائنات(Asexual كما ذكرت سابقاً و منها الطحالب و بعض انواع 

الفطريات لكن أي تغير بيئي سلبي سيقضي عليها بسبب عدم قدرتها على التكيف بسبب عدم 
وجود تباين في مواصفاتها. 

إذاً أصبح لدينا تصور واضح عن الفائدة التطورية لعملية التكاثر بني ذكر و أنثى.... من هذه 
النقطة ننتقل إلى الجنس عند اإلنسان….
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اإلستثمار األبوي و االستثمار الجيني:

االستثمار األبوي: هو االستثمار الجيني + الوقت و املوارد املصروفة في الرعاية.

بناء على ما سبق من معلومات حول كيفية تحديد الذكر و األنثى عن طريق قيمة الخلية الجنسية 
(بيوضة أو حيوان منوي)، فإن اإلستثمار األبوي للكائنات مرتبط بمدى املوارد و الفرص البديلية 

التي يحتاجها الكائن النجاح عملية التكاثر. 

يكتمل اإلستثمار عند ايصال األطفال ملرحلة يعتمدون بها على أنفسهم و يصبحون قادرون بدورهم 
على التكاثر. هذا يعني أن االستثمار األبوي النثى اإلنسان هو بويضة مع 9 اشهر حمل (صرف 
موارد غذائية و محدودية حركة) و 3 سنني رعاية حتى يستطيع الطفل أن يعتمد على نفسه بشكل 

جزي للبقاء على قيد الحياة. ثم سنني من الرعاية حتى الوصول ملرحلة التكاثر. 
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بينما ذكر اإلنسان يحتاج للمارسة الجنس ملدة دقيقة واحدة و صرف يعض الحيوانات املنوية ثم 
بعض الرعاية. لكنه قادر على االستثمار الجيني بشكل كبير (كل يوم 1-4 مرات) مما يعني أنه 

حتى و إن لم يصرف وقت على الرعاية فلديه فرص عالية في نشر جيناته عبر الجيل القادم. 

اإلستثمار الجيني بني الزوجني هو استثمار بني الذكر و االنثى حيث أن كالهما لديه هدف انجاح 

عملية التكاثر و رعاية األطفال إلى الوصول ملرحلة يستطيعون فيها اإلعتماد على أنفسهم. 
اإلستثمار الجيني شبيه بمشروع جيني يقوم 

الزوجني في العمل على انجاحه.(عند اإلنسان 

نسمي هذا االستثمار “الزواج”). 

حسناً مادخل كل هذا في االنتقاء الجنسي؟

االنتقاء الجنسي هو أن الحيوان ذو االستثمار 
األبوي األعلى عليه انتقاء شريكه في عناية أكبر إذا 

ان عملية التكاثر ستكون مكلفة بالنسبة له ولهذا 
على هذا الحيوان اختيار الحيوان ذو الجينات 
االفضل لكي يكون اسثمار البويضة ناجح و 

مجدي. 

الحيوان ذو االسثمار االبوي االكبر هو من يختارالحيوان ذو االستثمار األبوي األصغر.
في أغلب الحاالت اإلناث هن اصحاب االستثمار االبوي األعلى لكن يوجد استثنأت في الطبيعة 

مثل حصان البحر او العناكب ... الخ حيث يكون الذكر هو صاحب االستثمار األبوي األكبر نظراً 
ألنه هو من يرعى االطفال بعد الوالدة (بيوض) بغض النظر ان األنثى هي صاحبة االستثمار 

الجيني االكبر.

االنتقاء الجنسي هو الضغط الحاصل على الذكور على أساس املعايير و املواصفات التي تحددها 
اإلناث. إذا كانت االنثى تفضل الحيوان األقوى، فإن الذكور ذو الجينات القوية هم من سيحظون 

في فرصة التكاثرمع اإلناث فتزيد الجينات القوية ضمن املجمع الجيني الذكري لتلك الحيوانات. إذا 

كانت اإلناث يفضلن الذكور ذو األلوان املتنوعة سيتطور الذكور مع الوقت إلى تلك األلوان إذ أن 
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اإلناث يخترن الذكور امللونة. إذا كانت اإلناث تفضلن الذكور ذو الصوت االعلى فإًن جينات الذكور 
ذو الصوت االعلى هم من سيبقون و الذكور ذو الصوت املنخفض سينقرضون.

لهذا السبب نجد ان أغلب الذكور ضمن األحياء هم أكثر جماالً من اإلناث إذ أنهم في حالة تنافس 
دائمة. إذاً عاملني أساسني في عملية االنتقاء الجنسي: 

معايير االختيار عند اإلناث و القدرة التنافسة عند الذكور

لنأخذ بعض األمثلة من الطبيعة….

الطيور:
نجد أن الطيور امللونة هم حصراً من الذكور إذ أن اإلناث 

ينجذبن للذكور امللونة

الفيلة:
الذكور أكبر 5 اضعاف من حجم اإلناث إذ أنه على الذكور الصراع فيما بينهم لكي يكسبوا 
اإلناث. هذا يعني أن الذكر األقوى و االكبر لديه الحظ األوفر في نشر جيناته فيصبح املجمع 

الجيني للذكور هو حصري للذكور األقوى و االكبر حجماً.

Page �11 , مقاالت علمية



العناكب:
ذكر العنكبوت هو صاحب االستثمار األبوي االعلى….

على ذكر العنكبوت بناء عش لكي تأتي األنثى و تضع بيوضها في 
العش ثم على الذكر العناية بهذه البيوض حتى تفقص. على الرغم 

من أن االنثى هي صاحبة البيوض (أغلى جينياً) إال ان الذكر هو من يعمل على رعاية البيوض 
فيما تنطلق األنثى لتجد ذكور اخرين و تضع بيوضها في أعشاشهم. هذا يعني أن في هذا النوع 

من العناكب األناث هن بحالة الصراع على اعشاش الذكور فلذلك نجد ان حجمهن أكبر ألن االنتقاء 
الجنسي يعمل ملصلحة اإلناث االكبر حجماً. (العناكب يوجد منها أالف األنواع و تختلف 

استراتجيتها و تاثيرات االنتقاء الجنسي عليها، في بعض أنواع العناكب يضحي الذكر بنفسه 

لتاكله األنثى وذلك بهدف تغذيتها لزيادة فرصة نجاح التكاثر. على سبيل املثال عشرون عنكبوت 
جديد تعني عشرون 50% جينياً من العنكبوت األصلي (األب) هذا يعني 1000% من العنكبوت 
االصلي الذي ضحى بنفسه و هي صفقة ناجحة بالنسبة للعنكبوت الذي ضحة بنفسه) لفهم هذه 

الفقرة بتوجب فهم نظرية الجني األناني

حصان البحر:

األنثى تفرز بويضتها داخل الذكر. أي على عكس أغلبية حاالت 
املمارسة الجنسية حيث تقوم اإلنثى بعملية القذف داخل الذكر و 
يحمل الذكر. حالة الحمل تحصل داخل جسم الذكر حيث يلقح 

البويضة من حيوانته املنوية وهذا يعني أن الذكر هو صاحب 

االستثمار األبوي األكبرو هو من يختار اإلناث. لهذا نجد ان اناث 

حصان البحر هم اكبر حجماً من الذكور ألن الذكور يختاروا اإلناث 

األكبر حجماً.
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الزواج:

الزوجني هما شريكني، لهما مشروع جيني (األبناء) يعمال سويًة على انجاح املشروع حتى يصل 

إلى مرحلة البلوغ.....إذا الزوجة تجبر الزوج على استثمار اقتصادي لكي تضمن ارتباطه بعملية 
الرعاية لألبناء.

من مصلحة الذكر ان يمارس الجنس بشكل متواصل لكي ينشر جيناته بشكل كبير إال أن اإلناث ال 
يسمحن بذلك ألن هذ يعني أن مسؤولية الرعاية ستقع عليهن. تعمل اإلناث ضمن استراتجية تضمن 

استثمار الذكر بشكل كبير لكي يصعب عليهم االنتقال من إنثى إلى آخرى بشكل سهل.

: إناًث الطيور ال تقبل في املمارسة الجنسية إال بعد ان يكون الذكر قد بنا لها عش مناسب.  مثالً
بناء العش يتطلب جهد ووقت و طاقة و مخاطر تكون كافية لضمان بقاء الذكر في العش بعد الوالدة 

ألنه سيجد نفسه خاسراً إذا كان عليه بناء عش قبل كل ممارسة جنسية

مثال لإلنتقاء الحنسي عند اإلنسان؟

 ما هو سبب طول القضيب عند اإلنسان مع أن طول القضيب ليس مهماً في اتمام عملية التلقيح ؟"
في الواقع هذا مثال على اإلنتقاء الجنسي لدى الإلنسان. اإلناث اخترن الذكور ذو القضيب 

األطول (ألسباب سأتطرق إليها الحقاً) و مع الوقت أصبح متوسط طول القضيب حوالي 7 سم مع 
أنه هذا الطول غير مهم في انجاح عملية التكاثر. إذا طول القضيب تحدد بضغط انتقائي من قبل 
اإلناث على الذكور". في سياق املقال سأقدم أمثلة و دالئل أكثر على هذه النظرية لكني سأكتفي 
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بهذا القدر عن اإلنتقاء الجنسي. طول قضيب الذكر عند اإلنسان مثل طول ذيل طائر الطاووس أو 
فروة رأس األسد أو حجم أنياب الفيل أو قرون الوعل... هذه جميعها خصائص تطورت عند الذكور 

بناء على اإلنتقاء الجنسي الذي تحدده اإلناث.

الجنس و العقل: 

إن كل ممارسة جنسية لها هدف أساسي و هو 
الوصول إلى شعور النشوة. البعض يحقق هذا 

الهدف و البعض األخر يخفق لكن الوصول إلى 

النشوة الجنسية هو اللبنة األساسية في 

املمارسة الجنسية و لوال هذه الذروة و الشعور 
العاصف في الجسم ملا كانت هذه الغريزة بهذه 

األهمية. لكن ماهي النشوة الجنسية و ملاذا هو 
شعور رائع عند جميع الكائنات؟ ملاذا نمارس 

الجنس حتى و لم يكن الهدف هو التكاثر؟ 

هذه بعض النقاط التي سأجيب عليها ضمن هذا 
املحور لكن أوالً أحتاج أن أوضح بعض املفاهيم العلمية. 

الدماغ عبارة عن مجموعة من األعضاء العصبية التي تعمل بشكل تكاملي فيما بينها بهدف إدارة 
وظائف الجسم. هذه األعضاء الدماغية تتواصل فيما بينها عن طريق الهرمونات (و السيالة 

العصبية). في هذا املحور سأتكلم عن عدة هرمونات وعالقتها في العلمية الجنسية. من املهم ذكره 

في هذه املرحلة أن الوصالت الدماغية تتغير طوال الوقت و أن عملية التعلم هي عملية وصل أقسام 

دماغية مع بعضها البعض. كلما زادت الوصالت الدماغية كلما زاد الفعالية للعمل الدماغي. 

األحياء بشكل عام تحدد جميع أفعالها بطريقتني أفعال إجابية و أفعال سلبية. يعمل الدماغ على 
تصنيف هذه األفعال ضمن مركز املكافئة و العقاب و ينتج عن هذه التصنيفات ما نسمية 

Feedback loop أو تغذية رجعية. إذا حدث فعل (س) فإن نتيجته سلبية فيربطه الدماغ ب 
تغذية رجعية سلبية (ربما الشعور باأللم) و إذا حدث فعل نتيجته اجابية فيربطه الدماغ بتغذية 

رجعية اجابية (ربما شعور بالنشوة). 
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شعور جميل كرر هذا العمل:

حني نأكل الفاكهة نشعر أنها لذيذة و نعتبر أن هذا الفعل هو عمل جيد بشكل عام. أغلب 

الفاكهة فيها سكريات بسيطة. الجسد يحتاج 
إلى السكريات من أجل الطاقة. إذاً أي طعام 
يقدم حريرات عالية ضمن جهد قليل هو طعام 

مهم لبقائنا. لهذا نصنف هذا النوع من الطعام 
على الئحة األطعمة "الحلوة". هذا يعني أن 

الدماغ ربط الطعم الحلو مع تغذية رجعية 
اجابية. لهذا نعتبر الطعام الحلو "حلو". 

نفس العملية مع الطعام الذي يحتوي على 

الدهنيات، يصنف الدماغ الطعام على أنه لذيذ 
بسبب السعاة الحرارية العالية و يصبح محفذ 

للعاب ملجرد شم رائحة البطاطة املقلية. تختلف 
هذه املعايير بني الناس و الكائنات بناء على 

 .ً تركيبتهم البيولوجية طبعاَ

جميع األعمال املضرة لنا و التي تسبب اآللم هي أعمال تم ربطها في دارات تغذية رجعية سلبية. 
مثالً نحن ال نحب الطعام املر ألن املواد املرة هي مواد ضارة لنا و سّمية في أغلب األحيان. نحن ال 

نقترب من النار ألننا برمجنا أنفسنا في مرحلة ما أن النار تسبب األلم (حرق الخاليا).

هذه العملية (املكافئة و العقاب) اسمها في علم النفس Classical Conditioning و تستخدم 
في عالج بعض الحاالت مثل الذعر من بعض األمور التي ال تتطلب الخوف. 

: إذا كان طفل يخاف من املاء نقوم باعطائه مكافئة في كل مرة يقترب بها من املاء. مع الوقت  مثالً
نرفع قيمة املكافئة في حال تفاعل الطفل مع املاء. مع الوقت يصبح املاء له تغذية رجعية اجابية و 

يتغلب الطفل على خوفه من املاء (مختصر جداً) 

Page �15 , مقاالت علمية



أغلب التجارب العلمية تعتمد على هذه األلية الدماغية (املكافئة و العقاب) و يتم تقديم مكافئة للكائن 
مقابل فعل معني أو صعقة كهربائية في حال لم يستجيب مع املحفزات. سنتحدث عن هذه التجارب 

قريباً في تحليل بعض الظواهر الجنسية. 

في هذه املرحلة أود أن أكون قد وضحت أننا كائنات تعتمد على نظام مكافئة و عقاب في كل ما 

تفعله و أن ألية الدماغ في التواصل مع بعضه و مع بقية أعضاء الجسم هي الهرمونات و السيالة 
العصبية و أن الهرمونات مؤثرة بهيكلية الخارطة الدماغية (الوصالت الدماغية). 

هرمون املكافئة الدوبامني : 
الدوبامني هو هرمون املكافئة و املتعة. يتم افراز الدوبامني في الدماغ داخل قسم املكافئة. حني 

نأكل السكر يتم افراز الدوبامني، حني نضحك يتم افرازالدوبامني، حني ندخن النيوكتني يتم افراز 
الدوبامني، حني تشرب الكحول يتم افراز الدوبامني، حني نمارس الجنس يتم افراز الدوبامني. 

مثال: 
في حال التدخني يدخل النيكوتني إلى الجسم عن طريق الرئيني و ينتشر ضمن الدورة الدموية 

ليصل إلى الدماغ. مادة النيكوتني هي مادة محفزة للدوبامني أي تقول للدماغ "لقد قام الجسم 

بعمل يستحق املكافئة" فيقوم الدماغ بافراز الدوبامني. مع الوقت يعتاد الدماغ على كمية النيكوتني 
و ال يفرز الكميات الكافية من الدوبامني فيقوم املستخدم باستحضار كميات أكبر من النيكوتني لكي 

يحصل على نفس الكمية من الدوبامني. 

على الهامش: 

نحن نستخدم الفيس بوك كل يوم. كل ضغطة اليك أو تعليق من  أصدقائنا تتسبب في افراز كمية 
صغيرة من الدوبامني في الدماغ؟ لذالك نحن في حالة إدمان على الفيس بوك ألننا نحتاج هذه 
الإلفرازات اليومية من الدوبامني. في بعض األحيان يكون لدينا أصدقاء يتفاعلون معنا بشكل 

سلبي عبر تعليقات سلبية. في هذه الحالة و بمجرد مالحظة أنهم علقو على أحد منشوراتنا نشعر 

أن دقات قلبنا ارتفعت و نشعر بالتوتر (افراز الألدرنالني هرمون الخطر). 

Page �16 , مقاالت علمية



الجنس و الدوبامني: 

املمارسة الجنسية هي من أكثر األعمال املفرزة لهرمون الدوبامني (قريبة من استخدام الهيرووين أو 
الكوكائني). لهذا السبب نحن نمارس الجنس ألننا مدمنون على الدوبامني الذي يفرزه الجسم. 

املدمن على املخدرات يمكن أن يفعل الكثير من األعمال الغير منطقية في سبيل الحصول على 
الذروة. لهذا نجد أن املدمنني مستعدين أن يعرضوا حياتهم و حياة من حولهم للخطر في سبيل 

جرعة آخرى من الدوبامني. من هذه النقطة أود أن أربط أن اإلنسان املحفذ جنسياً يفقد السيطرة 
على اتخاذ القرارات و يصبح مثل الشخص املدمن على املخدرات مستعد فعل أي شيó للوصول 

إلى الذروة الجنسية. 

قام بعض الخبراء باستبيان لعدد محدد من الرجال و النساء. 
االستبيان عبارة عن املوصافات التي يفضلها كل من املشاركني في شريكه الجنسي .

 
- هل ترضى أن تمارس الجنس مع شريك سمني؟ 

- هل ترضى أن تمارس الجنس مع شريكني أخرين بنفس الوقت؟ 
- هل ترضى ممارسة الجنس مع شخص (قبيح نسبياً بالنسبة لك)؟ 

- هل ترضى أن تمارس الجنس خارج العالقة؟ 
- هل يهمك عمر الشريك؟ 

هل يهمك عرق الشريك؟ -
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طبعاً اإلجابات كانت متفاوته ولكن أغلبية األشخاص أجابت بطريقة متوقعة. مثالً ال أحد يحبذ 
ممارسة الجنس مع أشخاص قبيحني أو عالقة جنسية جماعية و األغلبية تفضل ممارسة الجنس مع 

نفس عرقها و تفضل شريك قريب نسبياً بالعمر. 

طرح الخبراء نفس األسئلة على مجموعة مثارة جنسياً (انتصاب كامل عند الذكر و تضخم في 
البظر عند األنثى) و كانت املفاجئة أن جميع األشخاص أجابوا بطريقة أقل انتقائية للشريك و 

هدفها تيسير العملية الجنسية بأي ثمن. 

ملاذا تغير تفكير األشخاص املثارين جنسياً؟ 

الجواب أن الدماغ أصبح محفز و ينتظر افراز الدوبامني وأصبح مستعد لفعل أي شيó في سبيل 
الوصول إلى هذا اإلفراز. الدماغ في هذه الحالة يعطل جميع املراكز اآلخرى التي قد تشكل عائق 

في الوصول للذروة و يصبح قسم nucleus accumbens هو املسؤول عن األعمال الدماغية 

حتى الوصول ملرحلة القذف و الذروة. 

قسم nucleus accumbens (هو القسم املسؤول عن افراز الدوبامني)

لهذا نجد أن املداعبة الجنسية قبل عملية الولوج تساعد في اثارة أكثر و افراز دوبامني أكثر و ذلك 
بسبب ترقب الدوبامني من قبل الدماغ. األشخاص الذين يتعاطون مواد محفزة (مخدرات) يشعرون 

بذروة أكبر إذا سبق أخذ الجرعة تحضير نفسي لها. 
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الجنس عند اإلنسان: 
 كيف يتم تحديد التوجه الجنسي؟ ما هي األهواء الجنسية؟ كيف تتحفز األعضاء التناسلية؟

التوجه الجنسي: 

هذا املحور كبير جداً و لن أتعمق به في هذا املقال ولكني كتبت عنه في مقال آخر اسمه "املثلية 
الجنسية" ملن يهتم بفهم مسببات التوجه الجنسي. التوجه الجنسي يختلف عن الهوى الجنسي ؟ 

وذلك ألن التوجه الجنسي يحدد اإلنجذاب العام نحو الشريك بينما الهوى الجنسي هو ما يحب أن 
يفعله الكائن مع شريكه (بغض النظر عن التوجه). 

املثلية الجنسية: 

القسم األول هو قسم علمي يوصف الحالة املثلية من الناحية العلمية و الشق الثاني يتعلق بحالة 

العقل الجمعي و األخالق (رآي الكاتب). 

أنا كنت أعتقد أن املثلية خيار يتخذه املرء لسبب من األسباب و قد كان استنتاجي مبني على 
أسس علمية بحتة أذ أن ما لفت نظري هو بقاء الحالة في املجّمع الجيني على الرغم من أن املثليني 

ال ينجبون أطفال. كان ال بد لالنتقاء الطبيعي أن يشكل ضغط على املثلية و يؤدي النقراض هذه 
الحالة. كيف تكون طبيعية و تستمر وراثياً إذا كان املثليني ال ينجبون أطفال؟ 

Page �19 , مقاالت علمية



 Sexual) املثلية الجنسية هي تابعة ملا نسميه التوجه الجنسي
Orientation) و التوجه الجنسي مربوط مباشرة بالخريطة 

الدماغية للكائن. تخيلوا معي التكوين الجنيني كطبخة فيها مقادير و 
عناصر... الوصفة هي (الحمض النووي DNA) و املقادير هي 

(الهرمونات و العناصر البروتينية لبناء األعضاء). 

في مرحلة التكون الجنيني للدماغ تعمل 3 هرمونات أساسية في تحديد التكوين الجنسي للكائن 

(مقادير): التستوستيرون - االستروجني - البروجسترون. 

التفاوت في النسب لهذه الهرمونات يؤثر بشكل مباشر على التشكل الدماغي و العضوي للجنني و 
يحدد توجهه الجنسي. هذا يعني ان اي تفاوت في املقادير يؤثر بشكل مباشر على الوصفة و على 

النتيجة النهائية للطبخة. 

هذه الهرمونات تفرز في مراحل التكوين الدماغي للجنني فتعمل على توجيه التطور الجنيني إما أن 
يبقى انثى أو يتحول إلى ذكر و بالتالي تتفّعل الجينات الذكرية في التطور. (جميع األجنة اناث 

في البداية حتى يتم التغير) 

تقريباً 8% من جميع حاالت الحمل عند اإلنسان تكون املقادير الهرمونية ال تتناسب مع جنس 
الجنني النتاج توجه حنسي متغاير (في لغة الشارع طبيعي). فيأتي الجنني الذكر أو األنثى مثلي 

التوجه أو مخنث أو أو أو الخ. 

هذا يفسر استمرار هذه الظاهرة على الرغم من أنها تشكل ضغط انتقائي طبيعي على املثليني. 
ألن العملية ال تتعلق بالحمض النووي و إنما باختالف املعدالت الهرمونية أثناء الحمل بالتضارب مع 

جنس الجنني. مثالً نسبة تستوستيرون عالية عند جنني انثى تعني أن األنثى مثلية. نسبة 

التستوستيرون قليلة عند جنني ذكر تعني الذكر مثلي. نسبة التستوستيرون عالية عند ذكر يكون 

الذكر متغاير جنسياً و هكذا. 
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أمثلة و تجارب مخبرية: 

يوجد حاالت في Dominican Republic الناث يولدن و يعشن حياتهم بشكل طبيعي حتى 
سن البلوغ. عند سن البلوغ يتحول جسدهم من أنثى إلى ذكر إذا ينمو لهم خصيتني و قضيب 

ذكري و ينبت الشعر على جسمهن و تظهر العضالت و تختفي األثداء. هذه الحالة هي سببها خلل 
جيني اسم الجني املسؤول عنها هو "5 ألفا املختزلة". هذا الجني مسؤول عن تحويل 

التستوستيرون إلى ديهدروتستوستيرون 

الديهدروتستوستيرون مسؤول عن تكوين األعضاء التناسلية الذكرية و بسبب الخلل الجيني ل5 ألفا 

املختزلة املفّعل لديهدروتستوستيرون، ال يتم تكوين هذه األعضاء التناسلية أثناء التكوين الجنيني 
لكن الدماغ هو دماغ ذكري و يولد الطفل مع أعضاء تناسلية انثوية. 

يعني و كأننا نسينا ان نضغت زر تفعيل تكوين األعضاء التناسلية على الرغم من ان الدماغ هو 

دماغ ذكري. املثير للذكر في هذه الحالة ان التكوين الجنيني مازال ينتظر افراز 
ديهدروتستوستيرون الستكمال نمو األ‘عضاء التناسلية الذكرية حتى بعد الوالدة. يعني اعطاء 

جرعات من الديهدروتستوستيرون سيكون كفيل في نمو األعضاء التناسلية. 

العقل ذكري لكن األعضاء التناسلية انثوية فتشعر هذه اإلناث أنهن ذكور معتقلني داخل جسد أناث 
إلى أن تأتي مرحلة البلوغ و عند افراز هرمونات ديهدروتستوستيرون كنتيجة عملية البلوغ تبدأ 

األعضاء التناسلية الذكرية بالنمو و كأنها مازالت في الرحم. هؤالء الذكور يستطيعون اإلنجاب و 

ربما يكون أطفالهم لديهم نفس الحالة الجينية لذلك نحن نالحظ هذه الظاهرة محصورة ضمن بقع 
جغرافية معينة. 

Machihembra :اسم هذه الحالة ملن يود البحث
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تجارب مخبرية: 

في عام 1959 قام عالم اسمه تشارلز فينيكس من 

جامعة كانسس بتجربة لقياس تأثير حقن التستوستيرون 
للثديات أثناء الحمل. تم حقن مجموعة من اناث الخنازير 

بجرعات من التستوستيرون أثناء حملهن و تم انتظار 
الوالدة. 

مالحظة مهمة قبل املتابعة: 

عند الثدييات اثارة األنثى في املناطق التناسلية يؤدي إلى ردات فعل طبيعية اسمها العلمي في 
اللغة العربية (ويكيبيديا) التحدب القطني الزائد و التي تعد اشارة بأن الكائن محفذ جنسياً و يريد 

املمارسة الجنسية. عند اإلنسان قد تكون عدة حركات لكن عند 
الحيوانات الرباعية األرجل تتسم هذه الحالة بتحدب للظهر و 

اظهار للمناطق التناسلية كدعوة للذكر على الركوب.

ردة فعل الذكر حني يرصد حالة التحدب القطني الزائد هي 
الركوب و ممارسة العملية الجنسية. 

لنعود الطفال الخنازير الذي تم حقنهم بالتستوستيرون أثناء 
تشكلهم الجيني. اإلناث منهم و عند مداعبة أعضائهم التناسلية 

لم يظهرن حالة التحدب القطني الزائد. لكن هؤالء اإلناث قمن 
بالركوب على بعضهن و كأنهم ذكور. مما يدل على أن توجهن الجنسي املثلي بسبب الجرعات 

الزائدة من هرمون التستوستيرون و كونهن اناث.

في نفس التجربة تم اعطاء اناث أخريات جرعات من التستوستيرون بعد الوالدة لكنه لم يعطي نفس 

النتيجة. هذا يعني أن التستوستيرون له تأثير فقط في مرحلة التكون الجنيني. بعد اكتمال تكوين 
املخططات الدماغية و مناطق التوجه الجنسي ال نستطيع تغير هذه املخططات مهما حقنا هرمونات. 

التوجه الجنسي كالحفر على الحجر. أي أننا ال نستطيع تغيير التوجه الجنسي بعد الوالدة كما 
يعتقد البعض. 
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من ضمن املالحظات لهذه التجربة أيضاً أنه يوجد نافذة زمنية محددة العطاء الجرعات لكي تؤثر 
على التوجه الجنسي. هذه النافذه تتعلق بمرحلة التطور الدماغي. 

sexually dimorphic nucleus SDN يوجد منطقة في الدماغ اسمها
هذه املنطقة عند الذكر هي 5 مرات أكبر من األنثى. ضمن التجارب تم اكتشاف أن تعرض الجنني 

SDNلجرعات من الهرمونات الجنسية أثناء مراحل التكوين (النافذة الزمنية) يتناسب مع حجم ال

أي أننا في حال أعطينا جرعات من التستوستيرون ألجنة اناث اثناء مرحلة التكون الدماغي سيكن 
هؤالء اإلناث مثلييات و ستكون منطقة SDN أكبر من حجمها الطبيعي عند اإلناث. 

تجربة: 

تم اعطاء بعض الجرذان جرعات من التستوستيرون أثناء الحمل و بالفعل نجد أن مولود األنثى 
لديها SDN بنفس حجم الذكر. في عام 1985 تم العثور على SDN عند اإلنسان عن طريق عالم 

 .Dick Swaab أملاني اسمه

هذا يعني أننا نستطيع معاينة حجم SDN عند اإلنسان و مقارنة الحجم مع الجنس و تحديد 
التوجه الجنسي لإلنسان. 

بامللخص: كمية الهرمونات أثناء نافذة معينة اثناء الحمل تحدد التوجه الجنسي للكائن. 

النتيجة:

املثلية الجنسية هي ليست حالة شاذة كما يسوق للموضوع و هي حالة طبيعية موجودة في عالم 
األحياء عند الكثير من الحيوانات.
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املثلية الجنسية موجودة لدى هذه الحيونات على سبيل الذكر و ليس الحصر:

 األسد، الراكون، املاعز، الحوت األبيض القاتل، الدلفني، الكواال، الحصان، الزرافة، الثعلب، الفيل،
 .الكلب، القطط املنزلية، الشيمبانزي، االنسان، الغراب، النورس، و البطريق

إذاً اإلنسان املثلي هو انسان طبيعي يختلف في توجهه الجنسي. من هذه الفكرة أود ان انطلق 
للبعد األخالقي لهذه القضية. الكثير من الناس يقول "طاملا أن املثلي ليس له القرار بان يكون مثلي 

فهذا يعني أنه ال يجوز معاملتهم بطريقة عنصرية و يجب احترامهم”. هذه هي املشكلة األخالقية 
بحد ذاتها إذا أن تقييم العمل يجب قياسه على أساس كونه يشكل أذية لآلخرين أم ال. 
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األهواء الجنسية: 

هذا املوضوع سيتطلب مني بعض الشرح ألنه جديد بالنسبة للكثيرين من القراء 
أغلب الناس لديهم أهواء جنسية معينة مثالً يوجد أشخاص يحبون أصابع األقدام اثناء املمارسة 
الجنسية كما يوجد أشخاص يحبون العنف أثناء املمارسة الجنسية، و يوجد أشخاص يحبون أن 

يشعروا بالفوقية على شريكهم أو بالعكس، و يوجد أشخاص يحبون تغليف أنفسهم بالنايلون أثناء 

املمارسة.

ال يوجد عدد محدد من األهواء الجنسية ألن أي شيó ممكن أن يصبح مرتبط مع املتعة و اإلثارة 
الجنسية.... األهواء الجنسية مرتبطة مع أول ممارسة جنسية ينتج عنها ذروة و افراز دوبامني. 

طفل مراهق في سن ال12 سنة يصرف وقت أطول في الحمام هذه األيام ألنه يتمتع بشعور 
الصابون الذي ينزلق على عضوه أثناء الحمام. لديه فضول بمعرفة ماهو هذا الشعور. يسأل أحد 

أصدقائه عن املوضوع فيتعلم أنه سيشعر بلذه أكبر إذا ما داعب نفسه أكثر. هو خائف أن تكتشف 

أمه أمره أثناء مداعبة نفسه فيقرر اإلختباء داخل خزانة والدته. يمارس العادة السرية و بالفعل 
يشعر بشعور رائع ال مثيل له من قبل. جرعة كبيرة جداً من الدوبامني لم يسبق له تجربتها. ضمن 

األشياء التي حفزت هذه الجرعة كان وجوده في خزانة والدته و رؤية أحد أحذيتها. 

 Fetish تتشكل الوصالت الدماغية بحيث يربط الطفل املتعة الجنسية مع ذاك الحذاء و يكبر و لديه

باألحذية النسائية. 
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أنا ذكرت أن الهرمونات تعمل على هيكلة الوصالت الدماغية مما يعني أن أول تجربة جنسية هي 
مهمة جداً في كيفية شكل هذه الوصالت املتعلقة بالربط بني املحفز و الذروة املتمثلة بافراز 

الدوبامني.

طفل كان لديه مشكلة في أنه يبلل سريره في الليل أثناء النوم (حالة مرضية في ضعف الخصية). 
أمه تربيه وحيدةً وتعمل طوال الوقت، ليس لديها وقت في تغيير أغطية السرير كل يوم فلجأت لفكرة 

ابتكراتها و هي وضع فوطة (حفاض بالستيكي) على طفلها بحيث تغير له الفوطة في الصباح. مع 
الوقت كبر الطفل و تطورت شهواته الجنسية و مازالت أمه تستخدم الفوطة. في يوم من األيام أمتع 

نفسه أثناء ارتداء الفوطة البالستكية. 

مع مرور الزمن الحظ أنه ينجذب للنساء الذين يلبسن جاكيت املطر البالستيكي... كان يذهب إلى 
محالت األلبسة و ينظر إلى الجواكيت البالستيكية. هذه الجواكيت كانت تشكل له محفز جنسي. 

مع الوقت اشترى بعض هذه الجواكيت املطرية و أصبح يمارس العادة السرية و هو يرتدي 
الجاكيت املطري ثم تطورت حالته و أصبح يتخيل وجود امرآة تمارس معه الجنس و هو يرتدي 

الجاكيت املطري و أن أغطيت السرير جميعها مصنوع من البالستيك ألنه يحب رائحة عرقه على 
البالستيك…  ربما يجد من يشاركه هذا الهوى.... 

طبعاً أغلب األشخاص الذين يقرؤون هذه الفقرة يعتقدون أن هذا الشخص مضطرب نفسياً بسبب 
هذه الشهوة الجنسية إال أن السبب الوحيد أننا نشعر كذلك بسبب ربط محفذات البالستيك بالنشوة 

الجنسية هو أمر غير مألوفة بالنسبة لألغلبية. 

يوجد العديد من األشخاص الذين يربطون أصابع القدمني مع اإلستثارة الجنسية. سبب هذا 
اإلستثارة هو أن أصابع األقدام موجودة بكثرة في حاالت املمارسة الجنسية (عادة سرية أو 

مضاجعة). لكن ال نجد ردات فعل سلبية لهذه األهواء الجنسية ألنها مألوفة و ليست غريبة مثل من 

يحب أن يغطي نفسه بالبالستيك... إذاً األهواء الجنسية هي عبارة عن ربط محفذ بيئي مع أول 
حالة ذروة جنسية فيصبح الوصول لهذه الذروة مربتط مع مع وجود املحفذ البيئي. 
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تجارب علمية: 

بشكل عام جميع الكائنات الحية لديها القدرة على استشعار رائحة املوت. رائحة املوت هي عبارة 

عن لحم متعفن و جميع الكائنات تبعد عن هذه الرائحة و ال تستسيغها. في تجربة علمية قام 
الدكتور Jim Pfaus من جامعة British Columbia بدهن أنثى جرذ (رقم1) بمادة اسمها 

Cadaverine و هي مادة كيماوية شبيهة براحة اللحم املتعفن. ثم أحضر 
جرذ ذكر (رقم2) لم يسبق له ممارسة الجنس سابقاً. رقم 

(2 األنثى) هي ممارسة للجنس من قبل. تم وضع الجرذين 
في قفص واحد و مراقبة ماذا سيحدث.... 

في أول أسبوع تجنب الذكر األنثى بكافة األشكال بسبب 

رائحتها (يتم دهنها بمادة Cadaverine كل يوم). قام 
الدكتور جيم بتحفيذ األنثى جنسياً عبر مداعبة منطقة البظر 

بفرشاة دقيقة و ثم التوقف قبل وصولها ملرحلة الذروة. 
أصبحت اإلنثى محفزة جنسياً و تريد من الذكر (رقم2) أن 

يمارس الجنس معها. مع الوقت استطاعت أن تستدراجه و قام بممارسة الجنس معها عدة مرات 

في اليوم. 

بعد وقت وضع الذكر في قفص مع عدة إناث رائحتهم طبيعية. جميعهن مستعدات للمارسة 
الجنسية إال أن (رقم 2) لم يمارس الجنس معهن. قام الدكتور جيم بدهن إحدى هذه اإلناث بمادة 

Cadaverine. فعالً مجرد دهن األنثى بهذه الرائحة السيئة توجه نحوها (رقم 2) و مارس معها 
الجنس. 

النتيجة أننا في هذه التجربة قمنا بتوجيه "الهوى الجنسي" لرقم (2) عن طريق التأثير باملحفزات 
 fetish Cadaverine (2) أثناء أول عملية افراز للدوبامني في دماغه. أصبح لرقم

يوجد الكثير من التجارب األخرى التي تستخدم محفذات آخرى مثل تعطير الجرذان بروائح مختلفة 
أو الباسهم ثياب معينة و جميع هذه التجارب تؤكد أن املمارسة الجنسية األولى لها أثرعميق في 

رسم أهواء الكائن الجنسية.
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مشكلة القذف السريع: 

الفذف السريع هي نتيجة تعود الشخص أن عليه القذف بسرعة قبل أن يأتي أحد أفراد عائلته و 

يقبض عليه في الجرم املشهود. يوجد بعض الفرضيات التطورية التي تربط القذف السريع بحماية 

الذكر من ذكور أخرين قد يعتدون عليه و لهذا يقذف بشكل سريع، لكن هذه الفرضية تنطوي تحت 
ما شرحته من أسباب فيزيولوجية تتعلق بالوصالت الدماغية املرتبطة مع أول ممارسة جنسية. 

يستطيع الذكور عالج مشكلة القذف السريع بنفس طريق العالج الذي ذكرته فيما يتعلق بالطفل 

الذي يخاف من املاء. ملعالجة القذف السريع يتوجب على الذكر ممارسة الجنس في بيئة آمنة ليس 
عليه اإلهتمام بوجود اشخاص آخرين ممكن أن يدخلوا عليه أو أن عليه القذف بشكل سريع ألي 

سبب من األسباب. 
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لعالج هذه املشكلة يتوجب املمارسة الجنسية و ثم التوقف قبل النشوة و اإلستراحة ملدة 30 ثانية ثم 
املتابعة و ثم التوقف ل30 ثانية آخرى و هكذا... مع الوقت و بعد بضعة اسابيع سيالحظ الذكر أن 
مشكلة القذف السريع بدأت تتحسن. (في هذا العالج نحن نقوم باعادة وصل الوصالت الدماغية). 

معلومة مفيدة حول األفالم اإلباحية: 

الشخص الذي يتابع األفالم اإلباحية ال يستطيع اإلستمتاع باملمارسة الجنسية ألن نسبة الدوبامني 

الحاصلة أثناء متابعة األفالم اإلباحية أعلى من النسب التي ممكن تحقيقها أثناء املمارسة الفعلية. 

ضمن األفالم الجنسية يتم تجسيد العملية الجنسية بطريقة بعيدة عن الواقع. كما أن ممارسة 
العادة السرية مع محفذ مرئي مثل األفالم اإلباحية يجسد قدرة في التحكم (سرعة، قوة ضغط على 

البظر أو رأس القضيب) ال يمكن للشريك ادراكها مهما حاول فتصبح محفزات العادة السرية 
(السرعة، قوة الضغط، املحفز املرئي) هي املحفذات املثالية للوصول ألكبر قدر من الدوبامني. مهما 

كانت املمارسة الجنسية مع الشريك جيدة لكنها لن تصل لنفس املستوى املطلوب. 

أريد املزيد حتى املوت: 

في كل عالقة جنسية يكون كال الطرفني محفذ بشكل كبير في بداية العالقة و مع مرور الوقت يخف 

مقدار الدوبامني الذي يفرزه الجسم و هذا ما نسميه فتور العالقة الجنسية. لهذا ينصح األزواج 
بتجربة اشياء و محفذات جديدة لكي يخدعوا جسدهم في افراز املزيد من الدوبامني.

الحقاً سأتطرق لربط الدوبامني مع هرمون األوكسيتوسني (هرمون الحب) و الذي سيسلط الضوء 
بشكل أوضح على العالقات الزوجية... 

املتعة حتى املوت: 

 nucleus accumbens في تجربة علمية تم وصل وصالت كهربائية لدماغ جرذ مع منطقة

املسؤولة عن افراز الدوبامني. تم ربط الوصلة مع ساعد يتم ضغطه من قبل الجرذ. قام الجرذ 

بالضغط على الساعد و فجأة شعر الجرذ بمتعة عاصفة بسبب افراز الدوبامني. حاملا ربط الجرذ 

فعل الضغط على الساعد مع افراز الدوبامني بدأ بالضغط على الساعد دون توقف. الجرذ لم يأكل 
أو يشرب لعدة أيام و استمر في الضغط على الساعد حتى أن مات. الجرذ لم يستطع التوقف عن 

املتعة و املغزى من هذه التجربة هو ايضاح مدى قوة اإلدمان على الدوبامني.
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كيف تتحفز األعضاء التناسلية: 

 :(clitoris) البظر

البظر هي املنطقة املوجودة فوق شفرتي املهبل. وظيفة البظر الوحيدة هي اإلمتاع الجنسي عند 
اإلنثى و يوجد على البظر 8000 نهاية عصبية مما يعد عدد هائل باملقارنة مع 4000 نهاية 
عصبية على رأس القضيب الذكري. في حال تحفيذ البظر يتم ارسال السيالة العصبية للدماغ 

بوجود محفذ جنسي. يتهيó الدماغ عن طريق افراز خلطة من الهرمونات وظيفتها تهيئة الجسم 
للمارسة الحنسية و تحفيذ كل األعضاء املسؤولة. 

كل ما زادات املداعبة كلما زادات اإلفرازات الهرمونية و التي تؤدي إلى ارتفاع حساسية األعضاء 
التناسلية أكثر. اإلناث يصلن للذروة بر مداعبة البظر مع القضيب. ايضاً يوجد منطقة داخل املهبل 

تسمى الG spot و التي تؤدي إلى الذروة الجنسية إال أنه من الصعب على القضيب الوصول 

لتلك النقطة و يتوجب استخدام األصابع أو بعض األلعاب و األدوات الجنسية. 
أنا ذكرت سابقاً أن الذروة الجنسية تتمثل بافراز الدوبامني و لكن من املهم ذكره أن كلما طالت مدة 

املدعابة و التهييó للذروة كلما كانت كمية الدوبامني أكبر. 
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الثديني و الحلمتني:

فقط عند اإلنسان يعتبر الثديني أعضاء محفزة جنسياً. الحلمة موصولة عصبياً مع الدماغ و 
تحفيزها يسبب بافراز هرمون االوكسيتوسني املسؤول عن الحب. (سنتطرق لهرمون األوكسيتوسن 

في محور الحب)

القضيب الذكري: 
اإلنسان قادر على التحكم و تحريك جميع أعضائه عن طريق العضالت إال في حالة القضيب عملية 

انتصاب القضيب هي ناتجة عن ضخ الدم داخل األوعية الدموية في القضيب. التحفيز القضيبي 

يتمركز عند رأس القضيب حيث تتموضع نهايات عصبية (حوالي 4000) لكن النهايات العصبية 
متواجدة على بقية األقسام أيضاً. في حال التحفيز ينتصب القضيب و يصبح جاهز لعملية الولوج 

املهبلي. القضيب موصول مع غدة البروستات (حيث تتموضع الG spot عند الذكور).

طول القضيب عادة بني 4 سم إلى 27 سم (متوسط 14سم) و ال عالقة بني حجم القدم أو األذن 
أو األنف مع حجم القضيب كما يعتقد البعض. حجم القضيب غير مهم في تحفيز الشريك طاملا أنه 

أطول من 4سم أثناء اإلنتصاب. 

الحالة النفسية لكلى الجنسني مهمة جداً و خصوصاً عند الذكور. عدم توفر الخافز النفسي سيؤدي 
إلى فقدان القدرة على اإلنتصاب و بالتالي عدم تحفيز الجسم للمارسة الجنسية. 
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تنويه: 

أنا ذكرت في هذا املحور أن الذروة الجنسية هي املحفز للدوبامني و لكن أيضاً املمارسة -
الحنسية دون الوصول للذروة تنتج افرازات من الدوبامني لكن بكميات قليلة.

- يوجد افرازات هرمونية آخرى تحدث أثناء العملية الجنسية لم أذكرها لكي ال تتشتت الفكرة..
- األهواء الجنسية ممكن أن تتغير مع مرور الوقت من خالل ممارسة الجنس بطرق مختلفة. 

استطالع:

هل تذكر(ين) أول ممارسة جنسية أدت للذروة الجنسية (عادة 
سرية أو ممارسة مع شريك)؟ 

هل ترتبط تلك التجربة مع شهواتك الجنسية؟

قمت باستفتاء على الفيسبوك ضمن مجموعة مغلقة أنا عضو 
فيها. كان السؤال " هل تذكر (ين) أول ممارسة جنسية أدت 

للذروة الجنسية (عادة سرية أو ممارسة مع شريك)؟"
: (EST 10:30 2014\23\11) كان النتيجة

- 91 نعم أستطيع أن أتذكر
- 22 ال أذكر

مما يرسخ فرضية أهمية الذروة األولى و عالقتها مع األهواء الجنسية.
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الحب و األمومة: 

نحن في رحلة راكبني في الباص و نسمع صوت بكاء طفل... نشعر أننا نريده أن يسكت ألن صوته 
مزعج. أغلب الركاب يشعرون كذلك إال فئة صغيرة جداً جداً تشعر أنها تريد احتضان هذا الطفل و 

إعطائه بعض الحنان... 

يتميز األمهات الحديثني الوالدة بنسب مرتفعة جداً من هرمون االوكسيتوسن. هذا الهرمون اسمه 
هرمون الحب أو هرمون الثقة حيث أنه يغير تصرفات اإلنسان ليصبح أكثر تعاطفاً و أكثر كرماً و 
يحفز جميع الخصائص اإلجابية املتعلقة بالترابط العاطفي. ينتج األوكسيتوسن من خالل األفعال 

اإلجتماعية اإلجابية مثل العناق أو املصافحة أو التقبيل ينتج بكميات كبيرة أثناء املمارسة الجنسية. 

أيضاً يتنج هذا الهرمون أثناء مرحلة الحمل و اإلرضاع بكميات كبيرة جداً مما يساهم في بناء 

عالقة الحب بني األم و أبنائها. وجود األوكسيتوسن في الجسم يحفز جميع الوظائف اإلجابية 
اإلجتماعية مثل حفظ الوجوه و يساهم أيضاً في تمييز األصوات. عاطفة األمومة من أقوى العواطف 

و سببها افراز كميات كبيرة من هذا الهرمون. 

Page �33 , مقاالت علمية



عندما ترضع األم مولدتها الجديدة يتم افراز هرمون الحب مع كل عملية ارضاع. هذا الإلفراز 
يساهم في ترسيخ صورة وجه الطفلة لدى والدتها و يصبح وجه الطفلة مرتبط مع الحب. تنظر األم 

في عيون صغيرتها و تشعر بشعور غامر من العواطف، هي أيضاً تشعر بالسعادة بسبب كميات 

الدوبامني التي تفرز في الدماغ. هكذا تصبح عملية العناية باألطفال هي عملية لها محفزات 

ايجابية. 

تذكري في املرة القادمة حني تقبلي اطفالك أنك تقبليهم ألنك مدمنة على األوكسيتوسن و الدوبامني 
و هم الوحيدون الذين يستطيعون إعطائك وصفة الهرمونات هذه بهذا الشكل. 

من املنطق التطوري وجود هذا الرابط الكيميائي بني األم و أطفالها مهم جداً بالنسبة لألطفال. 
تخيلي لو أن عملية اإلرضاع كانت مؤملة و ال مشاعر حب فيها. كان أغلب األطفال ماتوا من الجوع. 

أود أن أقص عليكي قصة عن أسلوب احتيال يعتمده بعض اللصوص املحترفني 
باإلعتماد على التالعب بهرومون األوكسيتوسن. 

تخيلي نفسك تعملني في مطعم. يدخل أحد الزوار و يستأذن استخدام الحمام. يخرج من الحمام 

بعد عدة دقائق و بيده علبة يوجد فيها خاتم أملاس. يقول لك لقد وجدته في الحمام البد أن أحد 
الزوار قد نسيه. ماذا عيلنا أن نفعل؟ تقولي له ربما نتركه هنا في املطعم و سيسأل صاحبه عنه. 

يقول لك الزائر لكني أشعر بالحزن من أجل الشخص الذي أضاع هذا الخاتم البد و أن لديه 
مناسبة مهمة…
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يبدو الخاتم غالي جداً. ما رأيك أن ننظر عبر جهاز الكاميرات لكي نحدد هوية هذا الشخص؟ يرن 
هاتف املطعم.... تقولي أنِت مرحباً و فجأة تسمعي صوت شخص حزين جداً على الهاتف و يسألك 

بشغف "أعتقد أنني نسيت خاتم زواجي في املطعم أرجوِك قولي لي أنكم وجدتموه" 

تقولي له بصوت متحمس نعم في الواقع خاتمك أمامي و يوجد هنا الشخص الذي وجده. 

"يقاطعك املتحدث على الهاتف "شكراً شكراً، لقد أنقذتم حياتي... أنا مدين لكم بكل شيó... أنا 
في طريقي لعندكم أحتاج 30 دقيقة... أرجوِك أن تشكري الشخص الذي وجد الخاتم و قولي له 

أن ينتظرني ألني أريد تشكره بشكل شخصي و أريد أن اعطيه مبلغ 200$ كعربون محبة" تقولي 
انت حسناً إذاً، نحن بانتظارك... تنقلني الخبر السعيد للشخص الذي وجد الخاتم و تخبريه أن 

صاحب الخاتم في طريقه و يود اعطائه مبلغ $200.

يقول لك الشخص لألسف ال أستطيع اإلنتظار لدي مقابلة عمل و ال أستطيع التأخر عنها. انا أثق 
بك و سأعطيك الخاتم لكي تعطيه لصحابه و أريد أن نقتسم املكافئة فيما بيننا... احتفظ أنِت 

بالخاتم و قدميه لصاحبة و خذي املكافئة( $200). 

ربما تعطيني حصتي ال$100 اآلن لكي أستطيع الذهاب ملقابلة العمل.... 

طبعاً، ال يوجد شخص قادم و الخاتم مزيف... الفكرة تعتمد على ارغامك على افراز األوكسيتوسن 
من خالل وضع ثقة الشخص بك و ثم استغالل تأثير األوكسيتوسن بالثقة باآلخرين و أخذ مبلغ 

ال100$ منك...

هذه الخداع تحدث لنا بأشكل مختلفة طوال اليوم و أغلب الشركات تلعب على هذه األوتار... على 
فكرة من ضمن األفعال التي تفرز األوكسيتوسن هي الصالة و طبعاً دئماً نجد من يجبي التبرعات 

مباشرة بعد الصالة... 

مالحظة: 5% من البشر ال تفرز هرمون األوكسيتوسن بشكل طبيعي و هم مرشحون الرتكاب 
أعمال قد تبدو غير أخالقية و مجردة من العواطف.
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الحب و الزواج و العالقة الزوجية: 
اإلعجاب و الجمال و الوقوع في الحب... 

في دماعنا يوجد لدينا جهاز تحديد جودة الجينات. بشكل عام نحن نشعر بالراحة عندما ننظر إلى 

الطبيعة. ملاذا؟ ألنها تمثل تنوع الحياة. الحياة تعني الجينات و نحن كائنات حية تتمتع و تحب 
الحياة. برنامج تحديد الجينات يتجسد في دماغنا على صورة الجمال. 

الجينات الجيدة تعني الجمال. 

الزهرة الجميلة تعني أنها زهرة جيدة جينياً تحمل الثمار.
الشجرة الجميلة تعني أنها شجرة جيدة جينياً و أنها بصحة جيدة.

اإلنسان الجميل هو إنسان يحمل جينات جيدة له أسنان صحية و قامة مستوية و جلد و شعر 

صحي. 

إذاً حينما نقول شيئاً جميالً نحن نقول في طريقة آخرى أن هذا الشيó يحمل جينات صحية. طبعاً 
كما ذكرت في أول هذا املقال أن نظرية اإلستثمار الجيني تقول أن األنثى هي صاحبة االستثمار 

االكبر لذلك هي من عليها انتقاء شريكها بعناية. لن أدخل في تفاصيل اإلنتقاء إلى أن انثى 
اإلنسان تبحث عن عدة عوامل في الذكر و أهم هذه العوامل هي مدى قابليته في العناية و الرعاية 

لألطفال و هل سيستطيع تقديم موارد كافية لضمان استمرار هذه الرعاية و تماسك األسرى...
اإلناث يعملن على موازنة جميع العوامل و اتخاذ القرار بناء على هذه العوامل. 

: لو كان الذكر جميالً هذا يعني انه بصحة جيدة مما يعني ان االطفال سيكونون بمواصفات  مثالً
جيدة مما يعني أن فرصة األطفال في التكاثر أيضاً أكبر. 

في املقابل جمال الذكر قد يعرض زواجهما إلى منافسة من قبل إناث آخرين مما يهدد عوامل 

الرعاية و الترابط األسري. هذا يعني أن األنثى تقوم في موازنة جميع هذه العناصر و ثم تأخذ 
قرارها. طبعاً هذه االمور تحدث في العقل الباطن و ثم تطفو على شكل اإلعجاب...

الرجل في املقابل يبحث عن جينات جيدة و لكن بحكم عدم قدرته من التأكد 100% أن األطفال 
أطفاله عليه أن ال يستثمر جيناته إال مع أنثى تبدي خصائل على أنها ال تقييم عالقات جنسية 

بشكل سهل مع الذكور. يجدر الذكر أن الذكر لن يتوانى عن املمارسة الجنسية مع أي أنثى ألن من 
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مصلحته نشر أكبر عدد ممكن من االبناء، لكنه لن يستثمر موارده (الزواج) إال في حال رصد 

ضمانات بعدم الخيانة الزوجية. 

اإلعجاب: 
يتم تحديد اإلعجاب بني األشخاص في أول 4 دقائق. نسب األستروجني و التستوستيرون في 

الجسم بني الذكر و األنثى تحدد مستوى الدافع الجنسي لديهما، فإذا كان كلهما لديه دافع جنسي 

(نسب عالية) فإن عملية اإلعجاب ستتم بشكل أسرع و أسلس... 
- %55 هي لغة الجسد و الجمال العام (الجينات الجيدة مثل صحة االسنان، لون الشعر انتصاب 
القامة، بياض العيون، رائحة الجسد، لون األظافر، كثافة الشعر، صحة الجلد، عرق الشخص ألننا 

نتعاطف مع عرقنا). جميع هذه األمور يتم مسحها مباشرة لتحديد مدى اإلعجاب. 

- إذا تحقق اإلعجاب يتم افراز هرمون األوكسيتوسن. أنا ذكرت سابقاً أن األوكسيتوسن يعزز 
الشعور بالثقة و رصد اإلشارات اإلجتماعية اإلجابية. افراز هرمون الحب و حتى لو كان بكميات 

قليلة سيحفظ وجه الشخص و يربطه مع محفز إيجابي.
- يبدأ املسح عن دالئل نفسية اجابية (ثقة بالنفس، طريقة الكالم، املستوى الفكري) 

- في حال تم اإلعجاب بني الشخصني ننتقل للمرحلة التالية: الثقة و الحب

الثقة و الحب: 

عندما تتطور العالقة إلى عالقة جسدية تتضمن املالمسة الجسدية مثل مسك اليدين و العناق و 
التقبيل و الجنس تصبح العالقة عالقة حب.  أصبح من املعلوم أن اللمس ينتج الـوكسيتوسن 

(هرمون الحب) و من أحد أثار هذا الهرمون هو الثقة باآلخرين. 

إذاً مع كل قبلة بني شخصني تزيد ثقتهم ببعضهم كل ملسه تثبت ترابطهم و لكن و األهم من ذلك هو 
أن املمارسة الجنسية تنتج كميات كبيرة من األوكسيتوسن مما يؤدي إلى شعور كبير جداً بالثقة بني 

الطرفني. و لكن... هذه الثقة تأثيرها قصير األمد. هذا يعني أن املمارسة الجنسية ملرة واحدة غير 

كافية على بناء رابط اجتماعي (بدرجة الحب). املمارسة الجنسية املستمرة و املثمرة بذروات جنسية 
هي ما تثبت العالقة بني األفراد. 
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النظر في العيون: 
في عالم االحياء ممنوع النظر في العيون إال في حالتني.... الحالة الهجومية أو في حالة الحب. 

تستطيع تجربة هذه العملية بالنظر في عيون احد األشخاص و راقب كيف ان هذا الشخص إما 

يعتبر هذا الفعل فعل عدائي و بتجاوب معه على هذا األساس أو ينسحب. 

األحباء يتظرون في عيون بعض دون حرج و هذا له عالقة بالثقة الناتجة عن افراز األوكسيتوسن. 
اإلنسان من الحيوانات الوحيدة التي تمارس الجنس وجه لوجه و هذا سبب رئيسي في تثبيت 

العالقات الزوجية. املمارسة الجنسية وجه لوجه تثبت العالقة و تساهم في تطويرها لتصبح عالقة 
حب مثبته في الحجر األوكسيتوسوني.... 

الزواج: 
العالقات الزوجية تعتمد بشكل مباشر على العالقة الجسدية الستمرارها بشكل صحي. الزوجني 

يعتمدان على بعض في افراز الدوبامني و األوكسيتوسن و لذلك نجد أن العالقات 
التي ال تعتمد على الشق الجسدي هي عالقات مصيرها الفشل مع 

الوقت. يجدر الذكر أن العالقة الزوجية أيضاً محكومة باالستثمار 
الجيني (األطفال) و في بعض األحيان يبقى الزوجني في العالقة 

حتى وصول األطفال ملرحلة يعتمدون فيها على أنفسهم ثم يطلقون 
بعضهم.... (هذا ال يعني أنهم لن يخونوا بعض إذ أن نسبة %50 

من العالقات الزوجية معرضة للخيانة من أحد الزوجني). 

لنعود إلى الرومنسية قليالً ...
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 ملاذا نشعر بدغدغة في معدتنا حني نرى وجه من نحب؟

هذا ألن وجه هذا الشخص يسبب افراز األوكسيتوسن و لذلك مهما بعد األحباء عن بعضهم في 
مجرد أن يلتقوا مرة آخرى تتجدد نفس املشاعر السابقة و تتحفز كافة عمليات التغذية الراجعة 

اإلجابية... 

ملاذا نعاني كثيراً في حال االنفصال عن من نحب؟ 
ألننا مثل أي مدمن مخدرات نحتاج لجرعات من األوكسيتوسن و ال نستطيع الحصول عليها إال من 
خالل ذاك الشخص. مع الوقت ندخل بمراحل التخلص من اإلدمان و نبدأ في بحثنا من جديد... 

هل تنجح عالقات الحب من بعيد؟ 
ال

 ما هو الحب إذاً؟

الحب هو إدمان هرموني يتعلق بأشخاص معينني ال نستطيع الحصول الجرعات الهرمونية إال من 
خاللهم و لذلك كل شخص محب هو شخص مدمن على الحب. 

 هل يستطيع اإلنسان حب أكثر من شخص؟

ال اعتقد ذلك لكن يبقى هذا رآيي الشخصي الذي بنيته على تحليل جميع الظواهر املتعلقة 
بموضوع الحب. طبعاً أميز بني الحب بني الشركاء و حب األطفال أو العالقات العائلية و 

اإلجتماعية. 

 :امللخص

أعتذر على اإلطالة في هذا املقال، و أعترف أني تركت الكثير من املعلومات لكي ال أطول أكثر.... 
في النهاية يبقى شعور الحب شعور حقيقي رائع و جميل و هدفي من هذا املقال ليس اإلنتقاص 

من هذا الشعور و إنما تحليل و تفسير مسبباته. 
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