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 :"هكذا ولدت"

"هكذا  Lady Gagaلفيان  المريكة  لةدي نغانغا املشهورة لنغية  الأال أقصد اسم 

ر لها اإللحاد العلمي الةوم بقوة Born This Way ولدت
ّ
"، لكني أقصد الفكرة التي ييظ

 مع رنغب  السةاس  العاملة  والفكر الرأسمالي الحر( 
ً
لجعل املثلة  الجنسة  )انسجاما

أ
ً
 طبةعةا

ً
 جنسةا

ً
 بل وأ نشاطا

ً
أجةنةا

ً
أ كماف، حتمةا

ّ
 عةونأب ولدي أن يختار ال اإلنسان أن

أ خضراء
ً
أ مثل

ّ
أ كذاف ،لون()كما يمث

ً
أ  ،املثلة  الجنسة مةوله  مع الحال أيضا

تصفح ت وأنت كتصادفأو "جةياتي جعلتني أفعلها" "هكذا ولدت"  فرضة 

تسعى املثلة  الجنسة  وأتبحث في لتي العلمة  الكثيرة ا واملقاالتالدراسات وأاملجلت 

أ.والوراثي لهاإلثبات السبب الجةني 

بطبةع    للمثلةن وأن منهم بالخصوص واملؤيدوأامللحدعلماء )العثر والسؤال: هل 

أ ( على السبب الجةني للمثلة  الجنسة الحال
ً
علةه يتمكيوا من العثور لم ، أم فعل

حتى وإن تكتمل ولن تكتمل بل لطعن باإلله والدين اإللهي لم لقصتهم وبالتالي فإن 

أ؟املنشود  "الجين"عثروا على ذلك 

على هذا السؤال ونغيره من  باإلجاب أعتقد أن هذه الدراس  املختصرة كفةل  

أإن شاء هللا.السئل  املهم  املثارة في هذا املوضوع 

أ.في مسيراتهم حول العالمن عادة ما يكررها املثلةوأ "لةدي نغانغا"أنغية  للتيويه: 

أ
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 لماذا البحث في المثلية الجنسية ؟

يفةد اعتزام البرملان  (1)م( اطلعت على خبر  2019فبراير  22ُبعةد ظهر الجمع  ) -1

الفرنس ي تشريع قانون يلغي بموجبه مفردتي "الم والب" ويستعةض عنهما بـ "الوالد 

 ملشاعر "املثلةين" الذين سبق للبرملان الفرنس ي نفسه أن 2والوالد رقم  1رقم 
ً
" رعاي 

 يسمح لهم بالزواج في عام 
ً
أ. (2)م  2013شّرع قانونا

 يستيد علةه الفكر اإللحادي من تعتبر املثلة  الجنسة  ال -2
ً
 أساسةا

ً
ةوم مرتكزا

 بقدر ما هي خةار  -أي املثلة   -خلل نفي كونها 
ً
 أو شذوذا

ً
 نفسةا

ً
 ومرضا

ً
انحرافا

خاصة  بةولوجة  جةنة  وقابل  للتوريث؛  -بحسب امللحدين  -جنس ي مشروع لنها 

 عن اعتبارها ش
ً
 يستدعي نصحه يولد بها املثلي وال يمكن إزالتها عيه فضل

ً
 أو ذنبا

ً
ذوذا

ومطالبته بكبحها ومعالجتها أو معاقبته عليها كما تفترضه الديان السماوي ، وبالتالي 

 للطعن في اإلله والدين اإللهي 
ً
فاملوضوع بيظر علماء اإللحاد يفتح الباب واسعا

.
ً
أعموما

مورس الذي  -كما سيتضح خلل البحث  -حجم التضلةل العلمي واإلعلمي  -3

 -كما قلت  -ليس بقلةل؛ فامللحدون بالخصوص تكفلوا  في موضوع املثلة  الجنسة 

مهم  بةان التبرير العلمي )وال أقول الدلةل( للمثلة  الجنسة  من خلل بعض 

لشروط ا لعدم استةفائها ؛الدراسات املوصل  الحتماالت وفرضةات )وال أقول نظريات

العلمة (، لكنهم مع ذلك تطوعوا للمهم  زاعمين املتعارف عليها في قبول اليظريات 

لمثلة  أو اقترابهم من ذلك مرة، أو ل السبب الجةنيبعد جهد جهةد عثورهم على 

 على القل مرة أخرى، كل  -أي املثلة   -تصوير أنها 
ً
خاصة  قابل  للتوريث ولو جزئةا

رفض كل ما هو  لجل إرضاء مةولهم اإللحادي  وأحكامهم املسبق  في -ربما  -ذلك 

متصل بإله حكةم مطلق، أو خشةتهم من الوقوف أمام السةل الجارف املتجسد 

 ولو كاناملتقدم( في تشريع زواج املثلةين. )بلدان العالم ل السةاس  العاملة برنغب  

 التضلةل العلمي وحده 
ً
للدفع باتجاه بحث املوضوع والوقوف على فقط لكان كافةا

                                                           

 https://bit.ly/2ECHQi4متاح على:     -1

 http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/04/130423_french_same_sex_marriage    :متاح على -2
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تبرير )علمي( مزعوم للمثلة ، وكشفه للياس والرأي العام؛ حقةق  ما تم طرحه من 

.
ً
 لهم وللعلم والحقةق  وللدين اإللهي أيضا

ً
أإنصافا

ة اآلثار الياجم  عن تشريع الزواج املثلي، وهي كثيرة وتأثيراتها كبيرة في رأخطوأ -4

 وجماع ( ورقةّأ
ً
ا ه وتكامله سواء ما يتصل منهجوانب عديدة تمس حةاة اإلنسان )فردا

أبالجانب االجتماعي أو اليفس ي والبةولوجي أو الخلقي والديني.

أ -5
ّ
)على مستوى تعلةلها( مثار جدل ل  املثلة  الجنسة  كانت وال زالت أمس إن

الجةني  وبين من يرجعها للسببللسبب البةئي االجتماعي، من يرجعها بين علمي واسع 

 بعد رفعها من قائم  المراض اليفسة  في كما هو الوراثي 
ً
، خصوصا

ً
املطروح أخيرا

مطلع سبعةنةات القرن املاض ي. إذن، املوضوع بحاج  إلى حسم وقول فصل يضع 

أالمور في نصابها الصحةح.

أكثر من كافة  للتحفيز باتجاه  -بل بعضها  -وأعتقد أن السباب املذكورة أعله 

ولو من جه  فحص الحج  التي يسوقها بعض علماء  طرح املوضوع على مائدة البحث

الحةاء التطوري  والوراث  والجةيات والعصاب امللحدين، والتي توحي برجوع املثلة  

 بقوة هذه اليام بعد إحاطته بهال   ؛الجنسة  إلى أصل جةني موروث
ً
المر املثار عاملةا

أإعلمة  ضخم .

أ:سةجةب البحث على أسئل  مهم  من قبةل

  أهل يوجد أصل جةني حتمي
ً
هل صحةح أن وأ، للمثلة  الجنسة  فعل

أالحتمي ال يترك لإلنسان أي مجال للمواجه  ؟

  لبيئ  والعوامل االجتماعة  للهرمونات أو اإلى أي مدى يمكن أن تكون

أالتي ينشأ فيها الفرد دور في املوضوع ؟

  أم أنها خةار  ،رادة اإلنسانإلأ خاضعأمر اختةاري وأالجنسة  املثلة  هل

 ؟قهري يضطر له مثلةو الجنس 
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  أشذوذاملثلة  الجنسة  عتبر تهل
ً
أوخروج ا

ً
أ ا

ً
وتكمن  ؛عن الطبةعي أصل

أ شخصة  دوافع اخلفه
ً
وإذا كان المر كذلك، فما هو السبب ، مثل

أ؟ تلك الدوافعالكامن وراء مثل الحقةقي 

 عيد  اهل وجود املثلة  الجنسة  في اململك  الحةوانة  يبرر وجوده

، وما هو السبب وراء ممارس  بعض الحةوانات للمثلة  الجنسة  البشر

أ
ً
أ؟ أصل

 هل ما هو سبب الجيدري  الجنسة  "اضطراب الهوي  الجنسة "، وأ

 
ً
أيصلح أن يكون تغةير الجنس علجا

ً
أ؟ لها وللمثلة  الجنسة  أيضا

  كما يقال املثلة  الجنسة  دوافع علمة  وإنسانة  بحت يقف وراء هل، 

أم أن المر يتعدى ذلك وله صل  بالسةاس  العاملة  التي ترسمها 

أالرأسمالة  الحرة ؟

أات البحث.طةّأ فيونغيرها من السئل  التي يجد القارئ إجابتها 

 المثلية الجنسية في سطور:

 -الةوم  لكنها، وانحراف خلقي وشذوذ عن الطبةع مرض نفس ي نها بأ توسم تكان

 اكتسحتموج  عاملة  أن تتحول( إلى إلى )أو في طريقها تحولت  -ولسباب عديدة 

أ.يجاد التبرير العلمي لهاالحثيث  إلأحاوالت املبعد ال سةما دول العالم الكثير من 

 نفس من شخص تجاه ومتواصل مكثف نفس ي انجذاب هي: املثلة  الجنسة 

أ.(3) بةنهما الجنس ي االتصالب عادة نتهيت الجنس،

 الرسمي )العلمي والدينيعن املوقف  للكشفكافة   املثلة نظرة سريع  في تاريخ 

أ
ً
أحتى لها الرافض ( معا

ً
 له نتائج ، وقت قريب نسبةا

ً
 نفسةا

ً
 واضطرابا

ً
واعتبارها مرضا

أما خطيرة وأسلبة  
ً
 ملزما

ً
 قانونةا

ً
 بل وردعا

ً
أ   . يتطلب علجا

                                                           

 http://www.aswatmag.com/2011/12/blog-post.html    نظر:أ -3
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أولى محاوالت بدأت  -أو قبله بقلةل  -في الربع الخير من القرن املاض ي لكن، 

 الجمعة  رفعتم  1973، ففي عام الجنسة  التخفةف من حدة الرفض للمثلة 

 للضطرابات واإلحصائي التشخةص ي الدلةلمن  املثلة  اليفسةين لألطباء المريكة 

على  العالم في الكبرىأ اليفسة  الصح  مؤسسات باقي تثم سارأ ،DSM (4) اليفسة 

 عام أيار/ مايو 17 فيلتعلن  العاملة  الصح  ميظم ب المروصل  إلى أن، نفس الخطى

أ.(5) اليفسة  المراض قائم  من الجنسة  املثلة  حذفعن  1990

من قبل واالضطرابات اليفسة   المراضحذف املثلة  الجنسة  من قائم  

تهةئ  املياخ املياسب  -بطبةع  الحال  -مؤسسات املجتمع الدولي الكبرى يعني 

 من أنواع النشاط الجنس ي البشري، الأ
ً
 طبةعةا

ً
 على الستار أسدلوبذلك عتبارها نوعا

 وأ تيظر لها بوصفها كانت طويل  زمية  حقب 
ً
 المر لةتطورأ ثم مرضة ، حال انحرافا

أ عام كل من( 5/ 17) اعتبار ويتم بعد ذلك
ً
أ يوما

ً
 باملثلةين ُيطلق علةه عاملةا

ً
 خاصا

كما تحتفل  العالم أنحاء كل في فةه ونأيحتفل" الجنسة  املثلة  رهاب مياهض "يوم 

أ.الخاص بهم العاملي مبةومهونغيرهم العامل الطفل أو املرأة أو الم أو 

 على عقب ويعتبر 
ً
ليس هذا فقط، بل تمادى البعض لةقلب القضة  رأسا

أ املريض اليفس ي هو من يقف بالضد من توجه املثلةين !

 الطبي والجنس الغدد علم أستاذ) Janine Emmanuel جانةني إيمانويلد.  يقولأ

مؤشر  إال هو ما الجنسة  املثلة  رهاب إن: "2015في دراس  له عام  (روما جامع  في

 تشخةصه يمكن بالعيف اقترنأ وإذا الشخصة  خصائص ببعض مرتبط( علم )

أ .(6)نفس ي"  كمرض

 
ً
أافتراض من الطبةعي جدا

ّ
املتخذة من قبل مؤسسات الصح   اإلجراءات أن

 لكن ،للمثلة  الرفض حدة من بالتخفةف كبيرإلى حِد قد ساهمت اليفسة  العاملة  

                                                           

 لتصنيف األمراض  -4
ً
 النفسية والعقلية.واالضطرابات املرجع األول عامليا

 http://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-45604213أنظر:     -5

 ملصدر السابق.ا -6
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أ الصحةح من
ً
على املستويين  الرأي وتبدلفي املوقف  نقلباالأ هذا وراء أن يكونأ أيضا

أ.والدراس  والبحث باالهتمام جديرة -أو أكثر  - عل  وسبب (اليخبوي والجماهيريأ)

كانت  2018مايو عام في  Gallup (7)نغالوب  استطلع أجرته مؤسس بحسب ف

المر  ،% 27 مقابل % 68 هي 1996في عام نسب  المريكةين املعارضين لزواج املثلةين 

أ انعكسالذي 
ً
 هيبلغت نسب  املؤيدين لحق املثلةين بالزواج  حةث 2018في عام  تماما

أ.% 31مقابل  % 67

أ أما
ً
أ؟ متى بدأت املطالب  للعتراف بالعلقات املثلة  قانونةا

  2013عام أبريل  عددها الصادر في فيمجل  هارفارد  نشرت
ً
لمؤرخ ل مقاال

أن مطلب االعتراف " :ذكر فةهMicheal Klarman  مايكل كلرمانالمريكي القانوني 

لكن المر  من القرن املاض ي.( 8) "القانوني بالعلقات املثلة  بدأ في أواخر الثمانييات

أ
ً
 واسعا

ً
أ،حةيذاك لم يلَق ترحةبا

                                                           

 مؤسسة أمريكية عاملية تعنى باستطالعات الرأي. ونتيجة االستطالع متاحة على: -7

https://news.gallup.com/poll/234866/two-three-americans-support-sex-marriage.aspx 

8- (Harvard Magazine.مجلة علمية أمريكية تابعة لجامعة هارفرد األمريكية :)  متاح على:وكالم كالرمان 

https://today.law.harvard.edu/how-same-sex-marriage-came-to-be/ 



 

 

تطفو على الساح  العلمة  بين فترة وأخرى أخبار العثور على جين الشذوذ 

املتصل  بها الوساط العلمة  واإلعلمة  وسرعان ما تتلقف  ،(Gay Gene)الجنس ي 

أ .واسع قوم بنشره على نطاقتوأ الخبرأ

أ.المرفي نقط  البحث هذه سنتعرف على حقةق  

أ ليس( املثلة  جين) بأن نعلم نحن: "William Rice رايس يقول ولةام
ً
 ،"موجودا

 الدراسات من واحدة في سةظهر فإنه الجنسة  للمثلة  جين هياك كان إذا" :ويضةف

 مثليي الشخاص لدى املشترك  املتغيرات وتجد بالكامل الجةيوم تفحص التي الكبيرة

 .(9)" الجنس

 
ً
 طرح رأي البروفيسورأمن املهم جدا

ً
العلماء  أحد أهمدوكنز ريتشارد  أيضا

أ نيظريامل
ً
 لتسويقها لإللحاد حالةا

ً
، ولن املثلة  تخدم نغرضه فهو من املتحمسين جدا

أ
ً
الدراسات التي  أهمعلى موجزة قبل أن نلقي نظرة  ليس لكن ،بطبةع  الحال علمةا

أاملجلت والنشرات العلمة  وفق ما نقلته  جالهذا املأجريت في 
ً
، مثل: املعروف  عاملةا

Nature و The New Atlantis (10) .أ

 ذات الصل   املطروح  في الساح  العلمة املهم  الدراسات  هذه بعضوأ
ً
حالةا

أ:بموضوع املثلة  الجنسة 

                                                           

 . قوله متاح على:باربرا سانتا في كاليفورنيا جامعة في التطورية الوراثة عالموليام رايس:  -9

https://www.nature.com/news/epigenetic-tags-linked-to-homosexuality-in-men-1.18530 

10- Nature :العالم في الطبيعية العلوم في العلمية الدوريات أبرز  من تعتبر بريطانية، أسبوعية دورية علمية مجلة. 

The New Atlantis :.مجلة علمية فصلية تصدر عن مركز دراسة التكنولوجيا واملجتمع في واشنطن 
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 دراسة التوائم:

 Franz J. Kallmannكاملان جوزيف فرانز د. يعتبر عالم الوراث  والطبيب اليفس ي 

لدراس  تأثير الجةيات على املتطابق  من أوائل الباحثين الذين استخدموا التوائم 

مجرد فرضة  وهي  1952لعام دراسته ترجع ، السمات بما في ذلك املةول الجنسة 

ما أشار له  كان من بةنها - The New Atlantisبحسب  - شديدةالنتقادات ضت تعرّأ

 املؤسس املدير) Edward Steinإدوارد شتاين د. وأستاذ القانون المريكي الفةلسوف 

أ( الحةاء علم وأخلقةات والسةاس  السرة قانونأ لبرنامج
ّ
لم يقدم أي كاملان  من "أن

لت دراسته كانت  دلةل
ّ
 التوائم التي شك

ّ
،على أن

ً
وقد تشكلت  في الواقع متطابق  جةنةا

ياته من املرض ى اليفسةين والسجياء ونغيرهم من خلل من وصفهم بأنهم على عةّأ

ي  كاملان اتصال مباشر بعالم مثليي الجنس السري، مما دفع شتاين إلى القول بأن عةّأ

ل ال
ّ
أمثليي الجنس".  السكان من معقول  شريح  الشكال من شكل بأي تشك

 الطبيب اليفس ي 
ً
دراس  التوائم لربط املثلة  الجنسة  بالجةيات أجراها أيضا

 3826بيحو أوسع شملت  2010وفريقه عام  Niklas Langstrom نةكلس النغستروم

 من التوائم املتطابق  ونغير املتطابق 
ً
أرقام اليتائج التي أظهرتها  بالرنغم من أنوأ ،زوجا

العوامل البةئة   تميحولكنها )ليس بيحو قطعي(  لم تغفل العامل الجةنيالدراس  

أ  الدور الطاغي في سلوك مثليي الجنس.

زمةلته وأ Berman Peter بةتر بيرمان عاملا االجتماع قام 2002قبل ذلك، في عام 

البالغ لتوائم املراهقين لدراس  واسع   بإجراء Bruckner Hannah هانا بروكنر

 إلى  18841عددهم 
ً
أعدم وجود تأثير وراثي كبير على االنجذاب الجنس ي.وانتهةا أيضا

 وبولأ Lawrence Mayer ماير لورنس ناالبروفيسورأ ما ذكربحسب  - والخلص 

 تلخةص خلل من" هي: - لدراسات التوائمفي مراجعتهما  Paul McHugh ماكهةو

 الجةيات بأن موثوقأ علمي دلةل أي يوجد ال إنه القولأ يمكييا التوائم، على الدراسات

أ .(11) "الفرد لدى الجنس ي املةل تحدد

                                                           

 الحيوية واإلحصاءات اإلحصاءات في وبروفسور  هوبكنز، جونز جامعة في النفس طب قسم في مقيم باحث: ماير لورنس -11

  .للطب هوبكنز جونز كلية في السلوكية والعلوم النفس طب في بروفسور : ماكهيو بول . أريزونا والية جامعة في
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 :
ً
 على اإلنترنت في Natureمجل  الطبةع  موقع للتوائم نشرها دراس   هياكأيضا

انتهت إلى تحديد قام بها فريق من الباحثين في جامع  كالةفورنةا  ،(12) 2015أكتوبر 

( اليووي الحمض تركةب  في تؤثر ال كةمةائة  خمس  عوامل فوق جةنة  )تغيرات

  47الدراس  شملت الرجال،  لدى الجنسة  املثلة  في -بحسب الفريق -تساهم 
ً
زوجا

ولو وراثي  القلالتوجه الجنس ي هو على  أنخلصت إلى وأمن التوائم املتطابق ، 

 يكون هياك احتمالمثلي الجنس املتماثلين بشكل جزئي، فعيدما يكون أحد التوأمين 

، إال أن معدل يكون أن %  20بنسب  
ً
االحتمال ال يتكرر هذا التوأم اآلخر مثلي أيضا

 بنسب  
ً
العوامل تلعب  أن -كالعادة في جمةع الدراسات  -لذلك يعتقد %  100دائما

 في املوضوع.
ً
أالبةئة  دورا

جوبهت بيقد شديد من قبل العديد من  - انفسه املجل بحسب وأ -لكن الدراس  

 التطبةقي في اإلحصاء مركز خبير اإلحصاء المريكي ومدير، منهم املتخصصين الباحثين

الذي شكك في صح   Andrew Gelmanجةلمان  نةويورك أندروأ في كولومبةا جامع 

أشكك في الدراس  نغيره كذلك وأ، من الياحة  اإلحصائة  هانتائج
ً
 الذي ، المر(13) أيضا

بضعف دراسته إلى االعتراف  Tuck Ngunتوك نجون رئيس الفريق البحثي دعا 

.
ً
 وإحصائةا

ً
أوقصورها علمةا

 الوراثة: اءعلمدراسة 

وفريقه  Dean H. Hamerدين هامر عالم الوراث  المريكي أجرى  1993في عام 

  40 ، شملتللمثلة  الجنسة القابل للتوريث دراس  لتحديد الساس الجةني 
ً
زوجا

من خلل تاريخ أسرهم في املثلة  الجنسة  وأ تربطهم علق  الخوة، مثليي الجنسمن 

وراثة  )صفات( احتمال وجود صل  بين املثلة  الجنسة  وواسمات  إلى هامرانتهى 

أ.Xمن الكروموسوم  Xq28 وقعاملعلى 

                                                                                                                                          
 .26 – 22/  2016 - 50/ العدد  The New Atlantisمجلة أنظر: 

 https://www.nature.com/news/epigenetic-tags-linked-to-homosexuality-in-men-1.18530    متاح على: -12

 . نقده متاح على:Ed Yongمنهم الكاتب العلمي البريطاني إد يونغ  -13

 https://www.theatlantic.com/science/archive/ 2015/10 /no-scientists-have-not-found-the-gay-gene/ 410059/  
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منهم د. جورج رايس  -The New Atlantis (14)بحسب  -علماء آخرين لكن 

George Rice  على في الحصول  فشلواوأوفريقه كّرروا نفس الدراس  على نطاق أوسع

أ تختلف نتائجيا ملاذا الواضح نغير ملن وانتهوا إلى القول: "إنه، نفس اليتائج
ً
 عن تماما

 فمن هامر، دراس  من أوسع كانت دراستيا كونأ ،”هامر“لـ  الصلة  الدراس  نتائج

 تمبالقدر الذي  جةني تأثيرأي  عن للكشف كافة ال قدرةامل لدييا كانت أنه املؤكد

 كبير تأثير ذي جين أي وجود تدعم ال بةاناتيا فإن ذلك ومع. الدراس  تلك في إعلنه

أ.Xq28" (15) الجةني املؤشر على الجنس ي املةولأ على

أ: إوال ينبغي إنغفال ملحظ  مهم  هيا
ّ
يتوصلوا إلى تحديد وفريقه لم  "هامر" ن

أ
ّ
وإنما كل ما فعلوه هو تحديد موقع  ،املثلة  الجنسة ب بيتسبّأبعةيه ص جين مشخ

. على كرموسوم
ً
أوبيحو االحتمال أيضا

أوبالرنغم من 
ّ
في معهد نورث شور ستاذ في علم الجةيات الأوأوراث  العالم  أن

NorthShore آالن ساندرزأد.  لألبحاث في أمريكا Alan Sanders ،أ
ّ
في ه ؤأن هو وزملأتمك

(  جديدموقع  كشفمن  2015عام 
ً
 مشخصا

ً
من  8q12 وهمحتمل )وليس جةيا

  ذيال Xq28 إضاف  للموقع - Xالكروموسوم 
ً
للعلمات  كموطن -احتمله هامر سابقا

الذين الرجال املثلةين زوج من  409 ذات العلق  باملثلة  الجنسة  لدىالجةنة  

، إال أن ضآل  التأثير الجةني على مةولهم الجنسة  الذي كشفت عيه للدراس خضعوا 

دلةل علمي على وجود أساس جةني للمةول إلى الدراس  جعل اإلعلن عن التوصل 

 نغير نهائي ونغير واضحال
ً
 في ماكهةو بولأ. ود ماير لورنس. دبحسب  جنسة  أمرا

 كان التأثير أن بما: "عنها قاالأ حةث الجنسة ، باملثلة  املتعلق  للدراسات مراجعتهما

،
ً
أ الجةني العيصر يكونأ لن ضئةل

ً
أ مؤشرا

ً
 مع  ،(16) "الجنس ي املةل على جةدا

ً
خصوصا

. على دراس  ساندرزأورود امللحظ  السابق  
ً
أأيضا

                                                           

 .27/  2016 - 50/ العدد  The New Atlantisر: نظأ -14

 . متاح على:667 - 665( 1999) 5414، رقم Science  284ساينسمجلة  -15

http://science.sciencemag.org/content/284/5414/665/tab-pdf 

 .العلوم لتقدم األمريكية الجمعية تنشرها علمية دوريةساينس: مجلة 

 .27/  2016 – 50/ العدد  The New Atlantisنظر: أ -16

http://science.sciencemag.org/content/284/5414/665/tab-pdf
http://science.sciencemag.org/content/284/5414/665/tab-pdf
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 دراس  ساندرز تم نشرها 
ً
 Independent (17)في صحةف  االندبيدنت أيضا

أعيوان:  تحت 2014في نوفمبر عام البريطانة  

"Largest ever study into the gay gene 'erodes the notion that sexual 

orientation is a choice" 

مر أتضعف فكرة أن املةول الجنسة  "أكبر دراس  على اإلطلق في الجين املثلي 

أ، اختةاري"

 عمله أضعف فكرة 
ّ
 ساندرز أعلن أن

ّ
املةول الجنسة  "كون وبحسب املقال فإن

بش يء  أِتأتلم  الدراس  نلأ ؛، والعيوان كما هو واضح فةه إيهام كبيراختةاري"مر أ

 جديد 
ً
( للرجال املثلةين Xالجةيوم في  8q12و  Xq28) كان كل املوقعينبعد أن أصل

 في عامي محتملين 
ً
لم وفريقه  -أي ساندرز  -وهو  ،على التوالي 2005و 1993سابقا

أاعتباره أيمكن بتحديد جين معين  وايقوم
ً
أ صل

ً
أ جةنةا

ً
 حتمةا

ً
لمثلة  الجنسة  ل وسببا

أ!بذلك الياس  أوهمواكما 

: "على كل حال ال يدعي James Vincent جةمس فةنسنتكاتب املقال يقول 

 يسبب املثلة  الجنسة  بين الذكور في اليوع اإلنسانيساندرز أنه حّدأ
ً
 واحدا

ً
 ،د جةيا

ويشدد على أنه في بعض صفات اليوع اإلنساني املعقدة مثل املةول الجنسة ، فإنها 

أتتأثر بعدد من العوامل الجةنة  والبةئة " !

ليست هي القص  الكامل ، بل لم يتم  -بحسب ساندرز نفسه  -إذن، الجةيات 

، وبالتالي فبين الدراس 
ً
 للمثلة  الجنسة  أساسا

ً
وبين  تحديد جين معين يكون سببا

أواضح. كما هو التوظةف الذي أريد لها أن تجّير فةه بون بعةد 

سةمون د. المريكي حماس عالم العصاب ليا ييقل  الصحةف املنشور في  املقال

  Simon LeVayلةفاي 
ً
 New ساييتست نةو مجل  الذي خص بهفي تصريحه أيضا

                                                           

 متاح على: -17

https://www.independent.co.uk/news/science/largest-ever-study-into-the-gay-gene-erodes-the-notion-that-

sexual-orientation-is-a-choice-9875855.html 
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Scientist هذه (: )ساندرزأعلى دراس  زمةله  في تعلةقهيقول  العلمة  السبوعة ، إذ"

أسلوب الحةاة املختارة كتفسير للمثلة   الدراس  تقرع مسمار آخر في نعش نظري 

أ! ولكيه لم يوضح ليا كةف تم ذلك." الجنسة 

 فعلت سامانثا ألين 
ً
املوقع في الشهيرة الكاتب  العلمة   Samantha Allenوحسيا

ا( The Daily Beast)خباري المريكي الأ
ّ
أشارت إلى الغموض الذي يكتيف الدل   مل

 الصعب من : "إنه-كما في املقال  -كتبت تقولأف ،الجةنة  الحاسم  لي سببة  جةنة 

 في الجنسة ، للمثلة  البةولوجة  التفسيرات لن ذلك ؛الدراسات هذه مع التفاعل

أ."عام كل جديد موديل منها يخرج التي املوبايل أجهزة صدروها في تشبه الحالي، وقتيا

 دراسة علماء األعصاب:

بالنسب  لعلم العصاب، بدأت محاول  إيجاد الرابط الجةني باملةول الجنسة  

مع الدراس  التي قام بها سةمون لوفاي )الذي قرأنا حماسته للمثلة  قبل املثلة  

إلى وجود اختلفات بةولوجة  على مستوى الدماغ  والتي خلصت، 1991قلةل( عام 

اختلف في الحجم في وهو لدى الرجال املثلةين مقارن  بغيرهم من الرجال السوياء، 

أ، 3INAHللوطاء المامي الثالث  مجموع  خلوي  معةي  لليواة الخللة  

ي أتت بنتائج أكثر دق  قام بها الطبيب اليفس أخرى أجريت وأدراس   هذا، ولكن

أؤأوزملأ William Payneولةام باين 
ً
 INAH -3نواة  الدراس  أنأظهرت  ، فقده الحقا

أ (الذكور واإلناثثيائة  الشكل على الصعةد الجنس ي )الدمانغة  
ً
تحتل ، فهي عموما

 لدى الذكور أكبر ميه لدى اإلناث، والسبب يعود إلى االختلف في عدد الخليا 
ً
حجما

ي الجنس من الرجال خلصت يوبخصوص مثل. لدى الجنسين العصبة  أو كثافتها

الدراس  إلى أنه لم يكن هياك أي فرق في عدد الخليا العصبة  داخل اليواة بةنهم 

لدى  INAH -3صغر الحجم في نواة  أن إلىيؤشر ، المر الذي وبين الرجال السوياء

قد تكون "تجرب  ما بعد  ولكنال يعود بشكل قطعي لسبب جةني الرجال املثلةين 

أهي املسؤول  عن االختلف بالحجم. الوالدة"
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لدراسات مراجعتهما  في ماكهةو بولأ. وزمةله د ماير لورنس. د خلصإثر هذا، 

لوفاي" " ودراسات الدراس ، هذه نتائج على بياءًأ": إلى القولأ"املةل الجنس ي والدماغ" 

 3INAH حجم أساس على موثوقأ بشكل الجنس ي باملةل التنبؤ ال يمكن (،1991)

أ.(18) "وحدها

اآلخرين بعثوره على  تنفسه وبعد سيوات من دراسته التي أوهم "لوفاي"إن بل 

السبب الجةني والبةولوجي للمثلة  الجنسة  )وكانت هي امللهم لدراس  زمةله هامر( 

:  واعترفعاد 
ً
فأنا لم أثبت من املهم التشديد على اليتائج التي لم أتوصل إليها، "قائل

، كما 
ً
أن املثلة  الجنسة  جةنة  ولم أعثر على أي سبب جةني لةكون الشخص مثلةا

 الذي 
ً
أنني لم أثبت أن الرجال مثليي الجنس "ولدوا هكذا"، وهو الخطأ الكثر شةوعا

يقع فةه الشخاص عيد تفسير عملي، ولم أتوصل إلى تحديد موقع خاص باملثلة  في 

أ.(19) "الدماغ

: نشر موقع مجل  
ً
عالم اليفس دراس   1997في أكتوبر عام  Natureأيضا

، عمل سةمون لوفايعكس فيها  التي Marc Breedloveبريدلوف  والعصاب مارك

أي إنه أراد معرف  تأثير املمارسات الجنسة  املثلة  على الدماغ وخلص إلى القول: 

أ تعطةيا اليتائج "هذه
ً
أ نعلمه ما صح  على برهانا

ً
 التجرب  هأنه  نظريا

ّ
و الحال، أي إن

 كما الدماغ بنة  تغير أن يمكنهاالجنسة  )أي اختةار مسار محدد مثلي أو طبةعي( 

"  الجةيات تفعل
ً
أ.(20)تماما

  خالصة ما تقدم:

أ
ّ
الدراسات العلمة  التي قام بها علماء الوراث  والجةيات والعصاب واليفس  إن

إلثبات  دلةل علمي رصين وموثوقأإلى  تتوصل(، لم بعضها تواالجتماع )وقد عرض

أ .الصل  بين الجةيات واملثلة  الجنسة 
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أ
ّ
 وهو من علماء فهل تمك

ً
 من إثبات ذلك؛ خصوصا

ً
ن نغيرهم كالدكتور دوكنز مثل

أالحةاء التطوري  الكبار، ومعروف بمةوله اإللحادي  وتأيةده للمثلة  الجنسة  ؟

 على جين المثلية الجنسية ؟ دوكنزريتشارد هل عثر 

أه إلةه بخصوص املثلة  الجنسة :دوكنز على سؤال وّجأد.  إجاب هذا نص 

أ تثير الجنسة  املثلة : السائل] 
ً
أ جدال

ً
 ونيصرّأ يعارضونها الذين والياس واسعا

أسبب تمتلك ال أنها على
ً
أداروينة ا

ً
أتطوري أو ا

ً
 ؟ صحةح هذا فهل ،ا

أ: دوكنز
ً
، شائع سؤال هذا ،حسيا

ً
 ،عليّأ يطرح سؤال أكثر هو الحقةق  في جدا

 لم ملاذا ؟ تختفي ال ملاذا آخر، إلى جةل منأن تنتقل  الجنسة  لمثلة يمكن ل كةف

 ؟ الطبةعي االنتخاب يزيلها

 
ً
قبل كل ش يء، فإنه ستكون هياك مشكل  لو كانت املثلة  الجنسة  موروث  جةنةا

 نظرت إذا ،ات التوائمدراس من يأتي علةه والدلةلوستحتاج إلى دلةل إلثبات ذلك، 

 يتطابقان الجنسة ، املثلة  على يقتصر المر ليس متطابقين أو أحاديين توأمين إلى

أ
ً
 أو املتطابقين التوأمين ستجد. ش يء أي املوسةقة ، القدرة أو الوزن أو الطولأ في مثل

 وهذه ،تطابقينامل نغير التوأم من بدرج  أكبر لبعض بعضهم يشبهونأ الحاديين

 بغض البشر بين االختلف لحال  جةني عيصر وجود يعني وهذا. وراثة  خاصة 

أعيصرأ نجد ولهذا املوسةقة ، القدرة أو الطولأ حال  في الحال ، ماهة  عن اليظر
ً
 ا

أجةنة
ً
أموروث ا

ً
 لو توريث، هياك نعم الجنسة ، املثلة  حال  وفي. حصل التوريث ،ا

 مةولأ ستكون في موقع أفضل ملعرف  نكفإ التوأمين أحد لدى الجنس ي املةولأ علمت

أ. متطابقين نغير ثيائةين كانا ما ذاإ من أكثر متطابقين كانوا إن اآلخر التوأم

 نطرح أن علةيامشكل  داروينة ، ولذلك  لدييا أنه يعني مما توريث لدييا ،إذن

أ جةل إلى جةل من نجت الذكوري  الجنسة  املثلة  فقط ملاذا: التالي السؤال
ً
 معطةا

 ؟ منها سيتخلص الطبةعي االنتخاب بأن اإليحاء املرء

أ. [............ مختلف  فرضةات هياك
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 :أضافوبعد عرضه لفرضيتين، 

 جين عن نتحدث حين دق ، أكثر أكونأ أن أريد اليظريتين، تلك أرجح ال لكيني] 

 أو الغرض حتمي بأنه نعني ال نحن ال، أو الجنسة  املثلة  عن كان سواء ش يء لي

 املثلة  سبب هو الجين هذا فإن لذا املياسب ، البيئ  في يؤثر قد الجين السبب،

 تأثير ذو يكونأ لن لكيه الحضاري ، التكيولوجة  بةئتيا في الحالة ، البيئ  في الجنسة 

 . أخرىأ مختلف  بيئ  في

أ أضرب دعوني
ً
وهو مثال يمكن  دلةل علةه وليس مثال هذا فقط، للتوضةح مثاال

أ معتدل هو أمه صدر من يرضع الذي الطفل أن ليعتبر: طرحه
ً
 الذي والطفل جنسةا

 صاحبه جين سةكونأ قد الرّضاع  اختراع قبل الجنس، مثلي هو الرّضاع  من يرضع

، مثلي ليس
ً
أ لست الجين، ليفس آخر تعبير هو اآلن نراه ما لذا جنسةا

ً
 بهذه متشبثا

أ أجدها لكيني الفكرة
ً
أ مثاال

ً
أمقةد ليس الجين أن توضح التي الفكرة تشرح رائعا

ً
 بها ا

 .(21) كلمه انتهى [ الشخص فيها ينشأ التي البيئ  على يعتمد كله المر لكن

أاملياقش :

أإ -1
ّ
ال يمكن  دوكنزد. التيويه بالصل الجةني للمثلة  الجنسة  الوارد في كلم  ن

وإال  كان علةه ، علمي رصينجرد فرض ال يمتلك علةه أي دلةل وهو  مقبوله بحال، 

على خريط  اإلنسان الجةنة  ذكر اسم "الجين" املعّين املتسبب باملثلة  وموقعه أن ي

 ومثار جدل اسم العالم املكتشف لهمع بالتحديد 
ً
 وأن املوضوع مهم جدا

ً
، خصوصا

البحاث الكثيرة  عياءعاملة  يرفع عن الحواضر العلمة  العلمي واسع وكبير، وبذلك 

أرنغم حاجتها إلى التمويل املالي الكبير.التي ال زالت تجريها 

بالنسب  لـ "دراسات التوائم" الواردة في كلمه للتدلةل على توريث املثلة   -2

تسويق لجل ومراهي  ميه على عدم اطلعهم ال أكثر  ينللمتابع إيهام ، فهيالجنسة 

فكرته ومةوله اإللحادي  املعروف ، وإال فيحن سبق وأن عرضيا أهم الدراسات 

وفق ما هو منشور في املجلت الوراث  ونغيرهم الخاص  بالتوائم التي أجراها علماء 
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أ
ً
 عن  عيا على التقةةم العلمي لهاواطل ،العلمة  املعتمدة عاملةا

ً
تصريحات رؤساء فضل

والتوريث أن الجزم بالسببة  الجةنة  ب يؤكدونأ ممةعهالفرق البحثة  أنفسهم، وج

أللمثلة  الجنسة  لم يحصل وال زال بعةد امليال.

 دلةل أي ال يوجد إنه القولأ يمكييا التوائم، على الدراسات تلخةص خلل من"

أ.(22) "الفرد لدى الجنس ي املةل تحدد الجةيات بأن موثوقأ علمي

على فرض القول بوجود الصل والسبب الجةني للمثلة  الجنسة  )وهو نغير  -3

(، لكن أال يفترض باالنتخاب الطبةعي أن يتكفل بالقضاء 
ً
 على هكذا جينموجود طبعا

أوال يسمح بمروره بعد عدم 
ّ
أ؟ مالتكاثر وضمان بقاء جةياته من يناملثلة نتمك

 حدودم قدرأولو ب -كل صحةح بشإجاب  هذا السؤال لكل من يفهم نظري  التطور 

 االنتخاب الطبةعي بكل تأكةد يتكفل بالقضاء على "نعم" :أن تكونأ ينبغي -
ّ
، بمعنى أن

، هذا هو الصل في املوضوع الفردي  ب بالقضاء على املجموع  الجةنة أي جين يتسبّأ

 استمرار بقاء ذلك  نظري  التطورأبحسب 
ّ
ضمن  املسبب للمثلة الجين بحةث إن

االحتماالت للعثور  فرضالبحث وأ إلىفهو بحاج   -لو كان  -امليظوم  الجةنة  وتمريره 

التطور  أباهيأمر  -املفترض املثلي الجين  أي -ه ن تمريرأ؛ لأله على تبرير علمي ميطقي

 أحد أركانه الرئيسة  وهو االنتخاب الطبةعي. الدارويني
ً
أوتحديدا

على حقةق  واضح  ميه  االلتفاف جدأعله ي هذا، ولكن املطالع لكلم دوكنزأ

بعد تبنةه لفكرة  -بالنسب  له كعالم أحةاء تطوري  كبير، وكان علةه على القل 

إلى أن الصل يقتض ي القضاء على هكذا أن يشير  -السبب الجةني للمثلة  الجنسة  

لم يفعل ، لكيه عدم إزالتهتمريره وأعلى  فرضةاتالوأ حتماالتاالأ يقوم بطرحثم  "جين"

أذلك ومال إلى إلحاده على حساب العلم والحقةق .

"هذا هو التياقض من ميظور : Paul Vaseyي زأبول فاالبروفيسور يقول 

، والتي تمتلك لذكورأللسم  مثل الشذوذ الجنس ي يمكن ويضةف: "كةف  ،تطوري"
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،
ً
 وراثةا

ً
الحاملين للجةيات ذا كان الفراد أن تستمر على مر الزمن التطوري إ عيصرا

أ.(23)ستنسخوا ؟!" املرتبط  بتلك السم  لم يُأ

 :حتمية الجيناتالمثلية الجنسية و

  .وجود والتأثيرضروري الأن يكون الش يء أعني بالحتمي هيا: 
ّ
وال شك أن

أ، الجةيات حتمة  بهذا املعنى ومؤثرة باإلنسان

ملا يسعون جاهدين لتصوير الصل الجةني للمثلة  من جهتهم علماء اإللحاد 

 ال يملك املثلي أمامها  يعتبروهايريدون بالنهاي  أن الجنسة  
ً
من  للتغةيرأي خةار قدرا

 عن معاقبتهحتى مةوله الجنسة  
ً
كما تفترضه الديان  يصح نصحه أو علجه فضل

أ.اإللهة 

أ
ّ
تقديم الدلةل العلمي على لهذه اللحظ  من يوا وبالرنغم من أنهم لم يتمك

هل يملك اإلنسان القدرة للوقوف بوجه  مدعاهم، لكني أريد إثارة السؤال التالي:

أ الجواب: نعم. وتأثيرها الكبير ؟ضغطها  أمامالصمود محاربتها وأالجةيات وأ

 لكن باإلنسان، ومؤثر حتمي الجةني المر بالتأكةديقول السةد أحمد الحسن: ]

" "النا ليا: تقولأ جةياتيا بالتأكةد، نعم محاربته ؟ على القدرة يملك اإلنسان هل
ً
 أوال

 العصبي جهازه في بنته ما وضد الجةيات تقوله ما ضد وصارع حارب اإلنسان لكن

أ بنت الجةيات االتجاه، بهذا
ً
أ دمانغا

ً
أ وجهازا

ً
" "أنا باتجاه بقوة يضغط عصبةا

ً
 ولكن أوال

أ.(24) [الجمةع من ممدوح وجهد حرب وهي االتجاه، هذا حارب اإلنسان

 املشحون  بواقف املليس بوسع أحد أن ييكر وجود 
ً
في عامليا اإليثار الحقةقي مثل

 لهي ما كانت ، وأأصحابهاوتضحةات جهود مدح  في يتلكأأو 
ً
لوال تقع أو ترى اليور أصل

أ.على الوقوف بوجه الجةيات ومحاربتها اإلنسانقدرة 
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 كما  -لو افترضيا : على هذا
ً
ثبوت السبب  - تقلوهو فرض نغير ثابت علمةا

على مواجه  ذلك اإلنسان قدرة  سلبيعني لكن هذا ال  ،الجةني للمثلة  الجنسة 

أ( والوقوف بوجهه املفترض السبب )الجين
َ
خوض عيد ملدح ا استحقاق م أومن ث

 أي استحقاقاملواجه ، 
ً
بعد املواجه   التخلف عنالذم عيد  والعكس صحةح أيضا

أ.عليها القدرة

وبهذا يتضح أن الطعن الذي تعرض له الدين اإللهي نتةج  موقفه املعلوم من 

 حتى مع فرض العثور على السبب 
ً
الجةني والوراثي املثلة  الجنسة  نغير صحةح أصل

أذا عرفت أن الدلةل على ذلك نغير متوفر وال زال بعةد امليال ؟!!لها، فما بالك إ

 بالضرورة:سلة الكرة  سيلعبليس كل طويل القامة 

مثال "العةون الخضراء" الذي يروق ، في مقابل بالذاتهيا  هذا املثال سقته

 املثلةونأ كصف  جةنة  ال يملكبها  الشاذةاملةول الجنسة   تشبةهلبعض املثلةين 

أأمامها أي خةار نغير االنصةاع.

 
ّ
، لكن كشف في شباك الفكرة وقع البعضقد ي تمثةلهكذا وبالرنغم من أن

ال يسهم بإبطال الفكرة فحسب ولكن يثبت جهل  -اذا ما كانت موجودة  -املغالط  

.
ً
أصاحبها وربما الغرض الس يء لديه أيضا

أ
ّ
ألسببين: ؛نغير صحةح تشبةه املةول الجنسة  املثلة  بخضرة العةونأ إن

 الول: 
ّ
أإن

ّ
صها العلم توصل إلى تحديد الجةيات املسؤول  عن لون العين وشخ

 لون العينب لهما علق  15في الكرموسوم د جةيين رئيسةين بالتحديد، وال أقل حّدأ

الول منهما بالتحديد هو الذي له علق  بالعةون وأ ،(25)( 2HERCو  2OCA) :هما
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ب ال يوجد أي تشخةص علمي يمكن االعتماد علةه لـ "جين" يتسبّأالخضراء، في حين 

أ .باملثلة  الجنسة 

، أنه تأثير جةني مباشر واضحعلى خضرة العةون  2OCAجين  إن تأثيرأالثاني: 

أ ؛وليس المر كذلك في مسأل  املثلة  الجنسة 
ّ
الجةيات املسؤول  عن الجنس  ذلك أن

 (12أو  7)اللذين يعملن بعد السبوع  Y و Xلدى اإلنسان مرتبط  بالكروموسومين 

فةما يتصل  -جةيات هذين الكروموسومين  قتضةهوأقص ى ما ت، (26) الحملمن 

  علةهما يترتب الرجل وأ وأهو بياء العضاء التياسلة  لكل من املرأة  - بحثياب
ً
من الحقا

أ الجنسة  الحاج  إلى االتصال واملمارس 
ً
ترجم  تلك الحاج  البةولوجة  ، أما عموما

باتجاه الذكر أو النثى باتجاه النثى كما رنغبته الذكر  كصرف)معين باتجاه  هاصرفوأ

والقول  .الجةني فةه للتأثيرأال دخل هو خةار صاحب املمارس  نفسه وأف (نأوأاملثلة يفعل

أ
ّ
 القول بأن

ً
أ لدىطول الجةيات  به يشبه تماما كرة سل ،  لعبهعن مسؤول  ما  إنسان 

أ
ّ
أالخضراء لألفلم اإلباحة ، أو  هعةي مشاهدةمسؤول عن  2OCAجين  أو أن

ّ
جين  أن

FTO أوما شابه ذلك.لبةتزا ل همسؤول عن أكل

أ
ّ
ال يتيافى فترض أن ن يُأصرف الذكر أو النثى لرنغبتهما الجنسة  باتجاه معيّأ على أن

أألجةال اللحق ، لبقاء والتمرير لاملنشدة لالنانة  الجةيات  طبةع مع 
َ
 يكونأ م أومن ث

أ لليقل والتمريرألتكاثر كوسةل  طبةعة  ا
ً
 ضروريا

ً
استراتةجة  التمرير ال شك أن ، وأأمرا

التي تياسب توجه الجةيات هذا هي أن يكون التواصل الجنس ي بين الذكر والنثى ال 

أو كالذي يدعو له املثلةون أو التواصل مع الحةوانات  -أي تواصل آخر سةكون نغير، وأ

 الدمى الجنسة  
ً
 للتوجه  -مثل

ً
ذا ما وبالتالي فإالذي تنشده الجةيات، الطبةعي ميافةا

أ تصويرأأحد د اأرأ
ّ
أ أن

ً
أ هياك جةيا

ً
 يتسبّأ محددا

ً
ب باملثلة  الجنسة  أو أن هياك جةيا

أيفلةعلم  ،الحةوانمع يتسبب بممارس  الجنس 
ً
أ قةيا

ّ
سةقف االنتخاب الطبةعي  أن

أي  بإزال كفةل  -أي االنتخاب الطبةعي  - ؛ لنه(املفترض)ملثل ذلك الجين باملرصاد 

 فيكما أشرنا لذلك  الفردي ب بالقضاء على املجموع  الجةنة  يتسبّأجين 
ً
 سابقا

أمياقش  كلم دوكنز.
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 ممارسة الجنس مع الدمى الجنسية:

 ،
ً
ألم يعد المر سرا

ّ
يتم تصنةعها  دمًى جنسة  صارت تطرح في السواق العاملة  أن

 
ً
الواحدة  سعر الدمة أمريكا، يصل كفي بعض دول العالم املتقدم  تكيولوجةا

الذي يرنغب به مالكها قدر دوالر ويمكن برمجتها لتحاكي الواقع  15000منها املتطورة 

ر بعض املياسبات وحفظ بعض املقوالت وما شابه.
ّ
أاإلمكان وتذك

Realbotixجنسة  أطلقت عليها اسم  : شرك  أمريكة  تقوم بصياع  دمى

أ.(27)املثالي"  على أساس أنه " الرفةقيتم تسويقه اآلن ، وأ(Harmony -هارموني)

نسب  اإلقبال على شراء هذه الدمى في بعض دول الغرب ال تكاد تصدق، إذ 

 الجنسة  الدمى شراء في يرنغب الملاني الشعب من%  40 أن حديث  دراس  "كشفت

أ هياك إن البريطانة :" التايمز" صحةف  قالت حةث الجديدة،
ً
أكبيرأ إقباال

ً
 املجتمع من ا

أ الجنسة  الدمى مع االنسجام على الملاني
ً
 البشر مع الجنس وأصبح البشر، من بدال

أ
ً
أ.(28)املاض ي"  من شيئا

، لكن 
ً
 وال حتى نفسةا

ً
بموضوع بقدر تعلق المر ال أريد اآلن مياقش  املسأل  دينةا

يسير )أعني السبب الجةني للمثلة  الجنسة ( أقول: بياء على الطرح الذي  البحث

نشاط جنس ي  أي أن يعتبروا االذين يريدوأ "املثلة  الجنسة  الجةنة "علةه ميظرو 

 فإعن أصل جةني فةه،  بومسبّأبالنسب  له  جنس ي طبةعي خةارأهو  يختاره الفرد
ّ
ن

ممارس  اإلنسان للجنس مع  يكتفوا في اعتبارأال أن  -وفق طريق  التفكير هذه  -عليهم 

 الجنسة  الدمى 
ً
 طبةعةا

ً
 عليهم  وإنمافحسب خةارا

ً
أن يفتشوا عن "الجين" أو أيضا

إما . عليهم "الطفر الجةني" الذي دعا مثل هؤالء إلى االكتفاء بتلك املمارس  الجنسة 

أ -وقد تقدم -أو يقولون بما نقول به نحن  أن يقبلوا بهذا،
ّ
أقص ى ما تفرضه  من أن

هو بياء أعضائه التياسلة  وما يترتب عليها فةما بعد من  الفردى جةيات الجنس لد

فهي خةار فردي   معةيطريق  ، أما صرف تلك الحاج  بفقط حاجته ملمارس  الجنس

 ذلكفمتى ما توفر مثل بالنسب  له، خاضع له، وله علق  بمدى توفر اإلنغراء الجنس ي 
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لدى صل بالضبط ما يحوهو  ،من قبله املمارس  الجنسة  اإلنغراء أمكن حدوث

 أنالدمى الجنسة  دون مع  الذين يمارسون الجنسمع بعض الياس املثلةين وكذلك 

أ. بالنسب  للطرفين ملوضوعأي تدخل جةني في اهياك يكون 

 ؟دائمًا مشروع هو طبيعي وموروث جيني هل كل 

أ
ّ
أعلماء اإللحاد يسعون جاهدين إلى تصوير املثلة  الجنسة  خةارأ قلت: إن

ً
 ا

أجنسة
ً
 وأ ا

ً
أمشروعطبةعةا

ً
لها، وهو ما لم الوراثي بمجرد العثور على السبب الجةني  ا

  -، ولكن مر بيايوا من إثباته لحد اآلن كما كيتم
ً
: هل كل ما التالي السؤال أطرح -تنزال

 هو جةني موروث يكون 
ً
 خةارا

ً
 مشروعا

ً
قد يتمكن اإلنسان من فعله، أم أنه وأدائما

 عن الحال  الطبةعة  وأ
ً
 يعتبر خروجا

ً
أ؟ أنه أمر جةني رنغميتطلب علجا

السةد أحمد الحسن في بةان قدرة اإلنسان على مواجه   تقدم ما ذكره، ابتداءًأ

لهما ارتباط بجةيات وراثةين وأمثالين )مرضين(  اآلن وأضةفالجةيات وكبح جماحها، 

 املصاب بهما يخرجان وإنمااإلنسان ولكن مع ذلك ال يعتبران مشروعين وطبةعةين 

أ ويستدعةانعن الحال  الطبةعة  
ً
)بغض اليظر عن إمكانة  العثور على العلج  علجا

 من عدمه(
ً
أ .من قبل املتخصصين طبةا

ذات اليفسة   المراضوهو من  ،أو املعتل اليفس ي مرض "السايكوباث"الول: 

يصاب به البعض نتةج  تعّرضهم لسباب للمجتمع،  العدائياإلجرامي وأالطابع 

أ، (29) وراثي بعضها بةئي وآخر جةني

 استطاع فريق بحثي بقةادة شةلج 2014في عام أجريت في دراس  كيدي  ف

 "االختلفاتمن تحديد )الستاذ في جامع  مونتريال(  Hudgens Chillag هودجةنز
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 االنحراف احتماالت تقلةل أو لزيادة البةئة  العوامل مع تتفاعل جةيات 3 في الجةنة 

أ.(30) اإلجرامة " والشخصة  للمجتمع املضادة الشخصة  إلى والوصولأ

، )كأحد السباب املؤدي  له(الجةني للتوريث قابل بالرنغم من أنه رض هذا امل

أاملطاف بأوينتهي 
ً
لعدم العثور  للرمي في السجون أو املصحات العقلة  صحابه نغالبا

أ معلى علج ناجع له
ً
 يشفع لصحابه عيد لمللتوريث  قابلةتهمجرد  لكن، طبةا

 كما يحصل مع  عتبارهفي ا -ونغيرهم  امللحدين -العلماء 
ً
 طبةعةا

ً
 وسلوكا

ً
 مشروعا

ً
خةارا

أ .الةوم املثلةين

 DNA سلسل  في يحصل طفرة(/ )تغّير  وهو ضررأ ،مرض "السرطان"الثاني: 

على اختراق أنسج   تكون قادرةبحةث بشكل نغير طبةعي فيها ويؤدي إلى نمو الخليا 

 املبنىفـ "، وراثيجةني  عديدة وبعضهابه وأسباب اإلصاب   وتدميرها،السلةم  الجسم 

 فيها نعيش التي والبيئ  الحةاة نمط اختةار الجسم، داخل الفاعل  القوىأ الجةني،

أ تشكل أن يمكن كلها
ً
 على. بدأ قد كان إذا تكوييه إلتمام أو السرطان لتكّونأ أساسا

 احتمال من يزيد جةني انحراف بالوراث  ما شخص إلى انتقل إذا :املثال سبةل

أ الشخص هذا فسةكونأ معين، بسرطان اإلصاب 
ً
 بهذا لإلصاب  عالة  بدرج  معرضا

 أن يمكن الذي العامل ليفس املعرضين الشخاص من أكثر السرطان من اليوع

أ.(31)" السرطان يسبب

ال يمكن مع هذا ، لكن قابل للتوريثالسرطان إذن اضطراب وانحراف جةني 

بل ، أو وراثي ملجرد أنه جةني به   لدى اإلنسان املصاباعتباره حال  طبةعة  سويّأ

، انحراف  الصحةح أنه
ً
حاول يمامه وأأاإلنسان ستسلم يولذا لم جةني يستدعي علجا

واحدة وأ علجه بطرق مختلف  كالجراح  واملعالجات الكةمةائة  واإلشعاعة  ونغيرها.

 هي العلج  طرقأمن 
ً
حةث يتم  ؛"العلج الجةني"التي ييصب جهد الباحثين عليها حالةا

بت باالنحراف الضار من خلل الطافرة التي تسبّأاملعةب  وأإصلح أو تبديل الجةيات "

السرطانة ، وهذه تقوم بإصلح الخريط  الجةنة  للخليا  التي حقن الفيروسات

إلى نتائج نهائة  على املستوى العملي لكنها صحةح   ن كانت لم تصل بعُدأالطريق  وإ
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أ
ً
أ في إمكان توصلبارق  أمل  ي، وتبق(32) "نظريا

ً
علج املرض الذي حصد لما  الطب يوما

أأرواح الكثيرين في العالم.

كوباث والسرطان" كلهما مرضان جةنةان يمرض ي "الساوالخلص : إن     

أ، راثةانووأ طبةعة  ال تتطلب    املصابين بهماحال اعتبارأفي  وإذا كان ذلك نغير كاف 

أ
ً
وال املثلة  الجنسة  اعتبارها حال  طبةعة  ومشروع   مليظريأ فكةف ساغ، علجا

 
ً
 وباء تجر املثلةين" باء" أن ؟ أم لصل الجةني والوراثي لهااإثبات بمجرد تتطلب علجا

هذا كله بعد فرض عثورهم على الصل  ! تجر والسرطان ال املصابين بالسايكوباث

اآلن  حتىالجةني القابل للتوريث في املثلة  الجنسة ، وهو أمر لم يتمكيوا من تحقةقه 

أكما عرفيا.

  :للمثلية الجنسية ال يثبت األصل الجينينسبة التضخيم 

كما  -تفترض  ،التي تهتم بأمور املثلةين( )أي واحد كل عشرة One n Tenميظم  

 هي  أن نسب  -هو واضح من اسمها 
ً
وليس المر ، % 10املثلةين إلى السوياء جنسةا

وفق ما ذكرته صحةف   -النسب  هذه  ولكنيقف عيد تخمين ميظم  فحسب 

بروس فولر المريكي البروفسور  أشار لها -Theguardian (33) الجارديان البريطانة 

Bruce Voller  ( فيها إلى اإلحصائةات التي عالم الكةمةاء الحةوي 
ً
 ذكرها( مستيدا

أفي أربعةنةات القرن املاض ي، Alfred Kinseyعالم الحةاء المريكي ألفريد كةنزي 

 ،كانت ضعةف  فيهاأسالةب املسح القديم  أن  "كةنزيأ"لوحظ في دراس  لكن 

 ملةوله املثلة  
ً
 في دراسته بل كان متحيزا

ً
سيرته  الواضح  منفهو لم يكن موضوعةا

عام التي أجريت في دول الغرب  الحديث ن اإلحصائةات إومن جانب آخر:  .الذاتة 

أفاقت الثلثين استطلعالتي ، وأعةيات دقةق على  املعتمدة - 2010
ً
  ا

ً
 -للمثلةين جنسةا

 - 2 بين تتراوح كلها كانت وإنما ،املتحمس للمثلة  "فولر" نسب  نمنتائجها  تقتربلم 
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ن إ - لهماوالكلم  -، نعم " في كتابهماوايتهةد نةل وبراير"ن االخوأ ذكر، كما % فقط 3

نسب  العشرة باملئ  قد تصدق فقط بالنسب  لرجال الدين في الطوائف املسةحة  

أ.(34) الرئيسة 

، كما 2010% حتى عام  3لم تتجاوز في أحسن حاالتها وإذا كانت نسب  املثلةين 

أ
ّ
عن العثور على أصل جةني يميحها  -حتى اآلن  -عجزوا لمثلة  العلماء املؤيدين ل أن

لتحقةق ذلك، إذن لم لهم  املتاح وصف "خةار جنس ي طبةعي" رنغم كل اإلمكانةات 

  أمام املؤيدين لها يبَقأ
ً
في صالح  يصّبأسوى إحداث زخم إعلمي وسةاس ي كبير عاملةا

يزيد من وألةتم رفع عدد املثلةين ه أكبر قدر ممكن من الياس نحو املثلة  الجنسة  توّجأ

أ
َ
وهو بالضبط ما يحصل تصوير أنها أمر طبةعي،  م أانتشارهم في دول متعددة ومن ث

أالةوم.

 :لجيناتاب الجنسية المثلية ربط علمية تنفي دراسات

وجامعات علمة  قام بها علماء ومراجعات هياك عدة دراسات : املقابل  الجه  في

 بعضهذه صل  بين املثلة  الجنسة  وبين الجةيات، وأأي عدم وجود  تأثبتمحترم  

أ:بحسب تسلسلها الزمنياملهم   الدراسات

أ:البريطانة  كامبريدج لجامع  دراس  -1

على موقعها البريطانة   Cambridge (35)نشرت جامع  كامبريدج  2006 مايوفي 

 لديها ييفي السبب الجةني للمثلة  الجنسة ، تحت  الرسمي
ً
 معتمدا

ً
أعيوان:بحثا

"CHILDREN OF HOMOSEXUALS AND TRANSSEXUALS MORE APT TO 

BE HOMOSEXUAL" 
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أ واملتحولين الشواذ أبياء"
ً
أ شاذين لةصبحوا عرض  أكثر جنسةا

ً
أ".جنسةا

أ
ّ
يهمتم يالطفال الذين  ما يعني أن

ّ
 يكتسبونأوأبهم  نأثروأيتمن قبل املثلةين قد  تبي

بالرنغم مشاهدة املمارسات الجنسة  املثلة  التي تحصل أمامهم، خلل الشذوذ من 

أ.بين هؤالء املثلةين وبين الطفال املتبيينسبب جةني من عدم وجود أي 

أ:Neil Whiteheadدراس  نةل وايتهةد  -2

 وايتهةد نةل. د اليةوزليديالبحاث والكةمةاء الحةوي   عالم أجرىأ 2011في عام 

في  وقال الجنسة ، املثلة  وبين الجةيات بين ربطأي  وجود عدم فيها أثبتدراس  

 ال الياس بأن القولأ من مأمن في فإنيا الجةني الكسر نقص حساب بسبب: "خلصتها

أ يولدونأ
ً
أ "هكذا أساسا

ً
أ. أي شاذون جنسةا

أ
ُ
أ:عيوان تحت ،Journal of Human Sexuality "(36)" مجل  في الدراس  شرتن

"Neither Genes nor Choice: Same-Sex Attraction Is Mostly a Unique 

Reaction to Environmental Factors". 

أ اختةاري ؛ املثلة  وال جةنة  ليست"
ً
 البيئ  بظروف خاص  فعل ردة هي نغالبا

أ.املحةط "

ما يهمني هيا هو نفي د. وايتهةد للسبب الجةني للمثلة ، رنغم أني أختلف معه في 

 أنها أمر اختةاريأ
ً
، وسيتضح الحقا

ً
 اختةاريا

ً
أ.بامتةاز نفي كونها أمرا

ليفي السبب الجةني د. وايتهةد الدراس  أعله، لم تكن الوحةدة التي أجراها 

أقد  للمثلة  الجنسة ، بل كان
ّ
 ( Briar Whiteheadهو وأخوه )براير وايتهةد ف أل

ً
كتابا
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 ،صفح  274" بـ ! جةياتي جعلتني أفعلها My Genes Made Me Do It!بعيوان "

أ ،2018آخرها الطبع  الخامس  في عام أكثر من مرة كان  تكررت طباعته

أهذا تعريفهما للكتاب:وأ

أ يقدم الكتاب]
ً
أ استنتاجا

ً
أ 20و واليضوج املوضوعة  على مستيدا

ً
 من عاما

 واملنشورات البحوث من 10000 من لكثر عالة ، املستفةض ، بنزاه  املراجع 

أالجنسة . املثلة  موضوع في  العلمة 

 من الهائل الكم هذا مراجع  بعد إلةه الذي يمكن الوصولأ الوحةد االستنتاج

أ الجنسة  املثلة  :الدل 
ً
 البةولوجي التأثير بييما. بالبيئ  متعلق  مسأل  هي إجماال

أمباشر. ونغير ضعةف

 له البيسبولأ كرة رمي أن كما بةولوجي جانب لها الجنسة  املثلة  أن ال خلف

 للعب تدفعيا جةياتيا كونأ. بةئتيا في أثر ليا ال يكونأ الجةيات بدونأ. الجانب ذات

أ.اللعب  ممارس  على نأوأرأوأمجب أنيا ال يعني فهذا البيسبولأ

 املثلة  على يجبرنا البةولوجي بيائيا في أو جةياتيا في ش يء ال يوجد أخرى: بعبارة

أ ليس الجنسة  للمثلة  املةل. الجنسة 
ً
أ أو فطريا

ً
أ أمرا

ً
 الكثير بةنيا يوجد. فةيا ثابتا

أ مثلةين كانوا ممن
ً
أ.سابقا

أ كانت الجةنة  الجنسة  املثلة 
ً
أ ميطقا

ً
. لعقود املثلةونأ الياشطونأ له رّوج مريحا

أاملدعى. هذا لةثبت يتغيروا أن ال يمكن املثلةين إن يقولأ من ساح  في اآلن الكرة لكن

، ال نعادي نحن
ً
أ بحوثيا لكن أحدا

ّ
 مختلف على( ملوقفيا) املعارضين تتشت

أ أصيافهم،
ً
 اتبعت التي العقلة  الصح  بتخصص املتعلق  البحوث خصوصا

 تغير أن على لسيوات شددت والتي اليفس لعلم الميركة  الجمعة  توجهات باضطراد

 اليفس لعلم المريكة  الجمعة  إن .الذى بهم سةلحق لألفراد الجنسة  املةولأ

أ محتاجه
ً
 علمات وهياك. للعلم تس يء أن تقصد تكن لم إذا موقفها ملراجع  جديا

أ.العلمة  للحقائق تصغي بدأت أنها على بسةط 
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 نغير املثلةين الشخاص من بالعديد واالتصال البحث من سيين وبعد - موقفيا

 يد مد بدونأ( املثلة ) الحال  هذه مثل في شخص ترك إن: هو -باملثلة   الرانغبين

وال  ساقه في بكسورأ مصاب مريض يترك لو كما رعاي  وعدم إهمال هو املساعدة

أ. له مؤذ أ يكونأ قد الشفاء لن ساقه ال يشفى حتى العلج له يقدم

أانتهى. (37)[ "العلم كراهة " لجريم  مرتكبين يعتبرونا الوساط بعض في

أدراس  الجمعة  المريكة  لعلم الوراث : -3

وخلل اجتماعها السيوي، أجرت الجمعة  المريكة  لعلم الوراث   2012في عام 

the American Society of Human Genetics  فرد  23000دراس  شملت أكثر من

 أي تجد لتحديد املتغيرات الجةنة  وربطها باملثلة  الجنسة ، ولكن الدراس  "لم

 اإلناث. لذلك، للذكور أو املثلة  الجنسة  للهوي  الجةيوم مستوىأ على مهم  روابط

أ
ّ
 يشير ما نهائي، ونغير واضح نغير الجنسة  للمثلة  جةني أساس وجود على الدلةل فإن

 الجنس ي، املةل في االختلف بعض تفسر العوامل الوراثة  أن من الرنغم على أنه إلى

أ.(38)نهائة "  نغير وحتى قوي  نغير الصف  هذه في الوراثة  املساهم  تبقى

أجامع  كالةفورنةا المريكة :لدراس   -4

،  2015في عام 
ً
أشارت لها أجرت جامع  كالةفورنةا دراس  بهذا الخصوص أيضا

أالبريطانة  بعيوان: The Telegraph التلغرافصحةف  

"Homosexuality may be triggered by environment after birth" 

أالوالدة". بعد البيئ  عن مسّبب  تكونأ أن يمكن الجنسة  "املثلة 

أوأ
ّ
 املثلة  الجنسة  قد تكون الدراس  خلصت  واضح من العيوان أن

ّ
إلى أن

بحسب  -وبالتالي فالذكور . وليست بسبب جةني الوالدةمسّبب  عن البيئ  بعد 
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وكانت ال يولدون مثليي الجنس ولكن يتم تحويلهم من قبل محةطهم.  -الدراس  

 الوراث  لعلم المريكة  للجمعة  السيويأ االجتماع وعدت بتقديم دراستها فيالجامع  

أ .(39) بالتةمورأ في البشري 

أ:Paul McHugh ماكهةو وبولأ Lawrence Mayer ماير لورنس مراجع  -5

لدى كل من د. بشكل واضح وقطعي لم يثبت السبب الجةني للمثلة  الجنسة  

 في وبروفسورأ هوبكنز، جونز جامع  في اليفس طب قسم في مقةم لورنس ماير )باحث

 ود. بول ماكيهو )بروفسورأ أريزونا(، والي  جامع  في الحةوي  واإلحصاءات اإلحصاءات

 -للطب( في مراجعتهما العام   هوبكنز جونز كلة  في السلوكة  والعلوم اليفس طب في

توائم والوراث  علمة  للدراسات الالهم لأ -أكثر من مرة التي تقدمت اإلشارة لها 

أ.في العلوم البةولوجة  واليفسة  واالجتماعة والهرمونات والدماغ 

، بعد أن عرضا دراسات التوائم
ً
 تلخةص خلل "منانتهةا إلى القول:  فمثل

 الجةيات بأن موثوقأ علمي دلةل أي يوجد ال إنه القولأ يمكييا التوائم، على الدراسات

أالفرد". لدى الجنس ي املةل تحدد

 تعلةقهما على الدراسات التي أجراها علماء الوراث  واالجتماع 
ً
وقد نقلت سابقا

في  2016عام يمكن االطلع على مراجعتهما املفصل  املنشورة في خريف والعصاب، وأ

أ.(40) 50/ العدد " The New Atlantisمجل  "

أ
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https://www.telegraph.co.uk/science/2016/03/15/homosexuality-may-be-triggered-by-environment-after-

birth/ 
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 مع يولدونأ الياس أن بفرضة  املتعلق  البحوث مجاالت من آخر مجال يتضّمن"

 اليمو على الوالدة قبل ما هرمونة  تأثيرات املختلف ، الجنسة  املةولأ تجاه نزعات

. املبكرة الطفول  مرحل  في واإلناث للذكورأ اللحق  املثلة  والسلوكةات الجسدي

 نغير ثديةات لدى املجال هذا في التجريبي العمل يتم وعملة ، أخلقة  ولسباب

أ.(41) "البحاث هذه تعمةم إمكانة  من يحّدأ الذي المر بشري ،

 كةمةائة  "موادّأ لدى اإلنسان تعني باختصار: Hormonesالهرمونات ابتداء، 

فرزأ
ُ
عرف الجسم من معةي  أعضاء قبل من ت

ُ
 جهاز أ إلى تصنةفها في وتتبع بالغدد، ت

 أعضاء بين التواصل ؛ مهمتها تحقةقEndocrine systemالصّماء  الغدد بجهاز ُيعرف

طلق إذ املختلف ، الجسم
ُ
 الدم مجرىأ ومن الدم، مجرىأ إلى الهرمونات هذه الغدد ت

أ.(42)املعيّة  لتؤدي وظائفها بشكل صحةح ودقةق"  النسج  أو العضاء إلى تنتقل

 للمثلة  الجنسة  ؟
ً
أوالسؤال: هل يمكن اعتبار الهرمونات سببا

)الستروجين  النوث وهرمون ( Testosterone)التستوستيرون هرمون الذكورة 

Estrogenأذا ما نسة  إالجس قائم  الهرمونات ( على رأ
ُ
املثلة  الجنسة   إرجاع ريدأ

 من 
ً
 عن سواهما  -الهرمونةين هذين لسبب هرموني، ولكن أّيا

ً
  -فضل

ً
لم يثبت علمةا

تسّببه باملثلة  الجنسة ، فهرمون الذكورة مسؤول عن بياء الخصائص التي تميز 

؛ الذكر عن النثى 
ً
حةواناته وأوشعره مثل جهازه التياسلي وعظامه وصوته جنسةا

امليوي  ورنغبته الجنسة ، ونفس الش يء بالنسب  لهرمون النوث  فهو املسؤول عن بياء 

. الخصائص التي تميز النثى عن الذكرأ
ً
أوبحدود تعلق المر بموضوعيا جنسةا

ّ
 ، فإن

أ
ّ
 وأنثى  -ن لإلنسان ره الهرموناأقص ى ما يوف

ً
هو إحداث الرنغب  الجنسة  لدى  -ذكرا

 ،
ً
فل دخل )كالسلوك الجنس ي املثلي( ن أما صرفها باتجاه معيّأكل منهما عموما

أ
ً
أ.للهرمونين بذلك أبدا
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أهذا إذا لم نقل بأ
ّ
 - والنوث الطبةعي الذي يقتضةه هرمون الذكورة  المرأ ن

الذي أعقب التكاثر بحسب رحلتهما التطوري  املرتبط  ببداي  التكاثر الجنس ي 

وكذا  النثىرنغبته الجنسة  باتجاه  هو صرف الذكرأ -على هذه الرض اللجنس ي 

أوإالعكس، 
ّ
أشذوذيعتبر املشار لها  إلى نغير الوجه آخر للرنغب  الجنسة   توجةهأي  ن

ً
 ا

عن تي مزيد من الكلم عن الطبةع  )عن طبةع  الهرمونين بالتحديد(، وسةأ

أ
ً
أفي نقط  الحق  من البحث. الهرمونين واإلثارة الجنسة  عموما

، نحن ال نيكر وجود بعض الحاالت املرضة  الحاصل  بسبب زيادة أو نقص 
ً
طبعا

  -بعض الهرمونات وما ينتج عنها من تأثيرات على جسد اإلنسان 
ً
 -أو أنثى كان ذكرا

أ
ً
 الجنس ي التطورأ من واسع نطاق على دراس  الكثر االضطرابات من "واحدة :فمثل

 إلى اإلناث لدى يؤدي أن يمكن والذي (،CAH) الخلقي الكظري  الغدة هي تضخم

 الخلقي الكظري  الغدة تضخم من حاالت٪  90 من التياسلة ، فأكثر العضاء ترجةل

ر الذي الجين في طفرة عن تنتج
ّ
 هذا ويؤدي. الكورتيزول إنتاج على يساعد لنزيم يشف

 أندروجين إلى منها البعض يتحّولأ والتي الكورتيزول، مولدات في مفرط إنتاج إلى

 درج  مع الفتةات تولد لذلك، ونتةج ، الذكري( الجنس بتطورأ مرتبط  )هرمونات

أ، (43)" الجةني الخلل شدة بحسب التياسلة  أعضائهن في الترجةل من معةي 

يكون فيها الجهاز التياسلي ونغيرها من الحاالت التي ال  -لكن مثل هذه الحاالت 

، لدى الفرد  مكتمل اليموأ
ً
خلةط من العضاء أو يكون لديه أو نغير مشخص جنسةا

خلل هرموني  الذكري  والنثوي  وما شابهها من حاالت مرضة  ناتج  بسببالتياسلة  

أسببصارت ال تعني بحال أن الهرمونات  -نمعيّأ
ً
في التوجه نحو املثلة  الجنسة ، وإنما  ا

أبحاج  فردي  حاالت مرضة  مجرد تبقى 
ً
 ترجةل من شديدة حال  : فيإلى علج، فمثل

 التياسلة  العضاء إلعادة جراحي تدخل إلىلدى النثى قد تحتاج  التياسلة  العضاء

 لتخفةف بالهرموناتمعةي   علجات وصفإلى تحتاج ، أو طبةعتها إلىلديها  النثوي 

يختار أن يمكن للشخص  الخرىأوبالنسب  للحاالت عليها.  ئداالزأ الندروجين إنتاج آثار

ص له جنسه الذي اختاره، وسةأتي مزيد حد الجنسين ويحدد أ
ّ
عبر تدخل جراحي يشخ

أ من التوضةح في اليقط  السابع  من البحث.
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س كآمي بان د. أجرت 1995عام في وأما الدراسات التي أجريت في هذا املجال، ف

Amy Banks ارترل نغنانيت د. زمةلتها وأNanette Gartrell ا على دراس  تم إجراؤه

إلى الدراس   خلصتالهرمونات ملعرف  إن كان هياك ربط بةنها وبين املثلة  الجنسة ، وأ

 في الوالدة قبل ما خلل من عانوا الذين والنساء الرجال دراسات تجد القول: "لم

 البةانات تدعم ال عام، بشكلاملثلي،  السلوك في متزامي  زيادة الهرمونات استقلب

أ. "البشريأ الجنس ي والتوجه الهرمونات بين سببة  علق  وجود

أالدراس  نشرت بعيوان:

" Hormones and sexual orientation: a questionable link" 

أ.(44)"الهرمونات والتوجه الجنس ي: ربط مشكوك فةه" 

: مراجع  د. لورنس
ً
  - ماكهةو وزمةله د. بولأ ماير أيضا

ً
 -التي أشرنا لها سابقا

 في  2016املنشورة عام 
ً
 هاما

ً
لم تغفل هذا الجانب، ونفت أن يكون للهرمونات دورا

 أجريت التي الدراسات تلقي "قدملثلة  الجنسة ، حةث ورد في مراجعتهما: با التسّبب

 التوائم إن إذ الم، لدى الهرمونة  التأثيرات دورأ على الضوء سبق فةما التوائم على

. ذاتها الهرمونة  للتأثيرات الم رحم في سواء حّدأ على تتعّرض املتطابق  والخوي 

 قبل هرمونات أن على التوائم الدراسات في نسبًةا الضعةف  التوافق معدالت وتشير

أ تؤدي ال الوراثة ، العوامل مثل الوالدة،
ً
أهام دورا

ً
أ.(45)الجنس ي"  املةل في ا

أ

                                                           

آمي بانكس: دكتوراه في الطب النفس ي وعلم األعصاب، مديرة قسم التدريب املتقدم وكبير الباحثين في معهد جان بيكر  -44

هيئة التدريس بكلية طب جامعة دكتوراه في الطب، باحثة وطبيبة نفسية أمريكية، عضو : نانيت غارترل  .ميلر للتدريب

. الدراسة متاحة على: هارفارد وجامعة كاليفورنيا
ً
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7560930    سابقا

45- The New Atlantis  31/  2016 - 50/ العدد. 
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)بأي نسب  كانت فوق أكبر فرص  حصوله الذي يوفر  العاملقصد بالسبب هيا: أ

أو  بةئيبـ )ص( ولسبب الجنسة  رمزنا للمثلة   لوأب، فلحصول املسبّأاملعدل الصفري( 

كبر لتحقق )ص( فرص  أأرضة  مياسب  وأ )س( تحقق وفربـ )س(، فسةمعين  اجتماعي

التام  أو السببة  ، واملسأل  ال علق  لها بالعلة  بنسب  معةي  على أرض الواقع

فلن تكون حتى  - وهو كذلك كما سيعرف -بل لو افترض وجود عدة عوامل ، الحتمة 

 عن انفرادها -مع اجتماعها 
ً
 التجاه من حصلت  - فضل

ً
هم نحو املثلة  مععذرا

لدى بنسب  أكبر  املثلة  عوامل تساهم بحصولأمجرد  -كما قليا  -الجنسة ؛ لنها 

 وعل  تام وأ الشخص الذي حصلت معه
ً
املةول  وهذا يعني أن ،لها ليست سببا

وبالتالي يتحمل كامل املسؤولة  التي  ه،أمر واقع تحت اختةارأاملثلي الجنسة  للشخص 

أتترتب على ذلك االختةار.

  الرأي العلمي الرسميوأ
ً
 االجتماعة  العواملتأثير  البيئ  وأ علىيكاد يجمع حالةا

، وقد هلالسبب الجةني املتحمسون إلثبات بما فيهم  الشذوذ الجنس يفي الخرى 

عيد استعراض الدراسات العلمة  التي أجراها علماء الوراث   بوضوحالحظيا ذلك 

في نقط  البحث السابق ، فهم لم يكونوا بصدد نفي التأثير البةئي ونغيرهم والجةيات 

( بقدر ما كان جهدهم كما الحظياواملجتمعي )بل بعض دراساتهم أعطته الدور الكبر 

 على 
ً
أ .له صف  الولوي  عيد ثبوته الذي ستكونأ البحث عن السبب البةولوجيميصبا

حتى مع افتراض العثور على الجين املسبب  "البيئ " ال يمكن إنغفال تأثيربل 

 نتحدث حينفي كلم د. دوكنز املتقدم، يقول: ".....  قرأنا ذلككما للمثلة  الجنسة  

حتمي  بأنه نعني ال نحن ال، أو الجنسة  املثلة  عن كان سواء ش يء لي جين عن

 سبب هو الجين هذا فإن لذا املياسب ، البيئ  في يؤثر قد الجين السبب، أو الغرض

 يكونأ لن لكيه الحضاري ، التكيولوجة  بةئتيا في الحالة ، البيئ  في الجنسة  املثلة 

 فيها ينشأ التي البيئ  على يعتمد كله المر. ............ أخرىأ مختلف  بيئ  في تأثير ذو

أ".الشخص
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املتطرف  أو املقاالت بعض الدراسات  هذا املوضوعفي ربما يلحظ الباحث  ،نعم

االجتماعة   لألسبابترفض أن يكون تحصر املسأل  بالسبب الجةني فقط وأالتي 

له ومجرد  ساس علميأال القول به  تعتبرأوأبل ، تأثير في املثلة  الجنسة والتربوي  أي 

أليس إال. تأثر بالفكر الديني

حصول من أنهم بموقفهم هذا يجعلون االنفعالي أصحاب هذا التوجه فات لكن 

؛ لنها ستكون نغير معلل  بأي سبب كان
ً
 مستحةل

ً
 -باعتبار أنهم  ؛املثلة  الجنسة  أمرا

  -إضاف  إلى رفضهم دخال  السبب االجتماعي 
ً
 وشذوذا

ً
يرفضون اعتبارها مرضا

 يتطلب علج صاحبه وبالتالي فهم يرفضون السبب الشخص ي، وأما السبب 
ً
جنسةا

أ -كما عرفيا  -الجةني فهو 
ً
سةكون )بيظرهم( ، وبهذا فاملثلي لغاي  اآلن نغير ثابت علمةا

 بدون أن يكون ملةوله 
ً
أ ! اجتماعي أوأشخص ي  أوأسبب جةني أي الجنس ي مثلةا

الدراسات العلمة   فل أعتقد أنيا بحاج  ملح  إلى طرحذا عرفيا هذا، إ

من حةث الساس ليس  التي توفرها في هذا الصدد؛ لنه واإلحصائةات والرقام

 بين العلم والدين من جه ، وال بين العلماء أنفسهم من جه  أخرى، 
ً
 خلفةا

ً
موضعا

اللهم إال من حةث نسب  املساهم  التي توفرها تلك السباب والعوامل في دفع 

أالشخص نحو املثلة  الجنسة ،   

ه لها نبّأنعم، ربما من املفةد االطلع على بعضها بيحو اإلجمال؛ لجل الت

أ  وااللتفات إلى خطورتها:

أ.االعتداء الجنس ي في مرحل  الطفول  -1

أ.نغةاب الب أو المالتفكك السري وأ -2

أ.خاطئ التربوي  السالةب الأ -3

أ.الصحب  في الصغر -4

أ.الكبت الجنس ي -5
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، ال أقصد الجانب اإليجابي فيها، لكن أعني التكيولوجةا الحديث  -6
ً
: طبعا

الشذوذ واإلباح   جنسة  كأفلم إثارةمن أسباب  وفرهما تهيا بالتحديد 

.
ً
أالجنسة  عموما

أشارت لها أخرى وربما نغيرها من أسباب اجتماعة  وبةئة   -جمةع هذا المور 

املجلت العلمة  املواقع وأ، ويمكن مراجعتها في العلمة  الكثيرةواملقاالت الدراسات 

الجنسة ، نحو املثلة  "املثلي" بنسب  ما في توجه ولو لها تأثير  - (46)العاملة  املعروف  

لوحدها في تعلةل املثلة  ومهما كانت نسبتها في املساهم  ال تكفي  تعددتمهما  هالكن

 ها، ءالجنسة  وبةان السبب الرئيس ي الذي يقف ورا
ّ
نفس تلك ويكفي أن نعرف أن

 ال ييحدرون 
ً
ال للتجاه نحوها بل وأالسباب قد تتوفر مع أشخاص آخرين ولكنهم أبدا

أحتى مجرد التفكير بها.

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

                                                           

املنشورة في مجلة على سبيل املثال: بخصوص عامل التعرض العتداء جنس ي في سن مبكر، يمكن مراجعة الدراسات  -46

(The New Atlantis)  42 - 35/  2016 - 50العدد . 
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 اعتبار املثلة  الجنسة  مرض نفس ي
ّ
: إن

ً
يصاب به الشخص  كما قلت سابقا

 السائد في الوسط العلمي الرسمي ومن ثم ضرورة علجه، كان هو الرأي املثلي 
ً
تقريبا

 اليفسةين لألطباء المريكة  الجمعة قةام القرن املاض ي وأحتى مطلع سبعةيات 

استجاب  لرنغب  مجموعات ؛ اليفسة  المراض واالضطرابات من قائم  ئهابإلغا

 ملعطةات وحجج علمة  وطبة 
ً
أ .مقيع  الضغط وليس انصةاعا

أ
ّ
ما حصل عام لم يكن قد حصل دفع  واحدة، وإنما في الحقةق  قرار اإللغاء  إن

 بـوإبداله في طبعته الثالث   DSM رفع مصطلح "املثلة  الجنسة " من دلةلهو  1973

 مقارن مع رفض يص املعدل، البين قوسين في ووضعه "اضطراب املةول الجنسة " 

أحال  طبةعة االثيين  واعتبارأاملغايرة الجنسة  باملثلة  الجنسة  
ُ
ل اليص يّأ، حةث ذ

 اعترف اليفس ي الطب أن سةّدعونأ املثلةين النشطاء أن شك "الاملعدل بما يلي: 

أ الجنسة  باملثلة 
ً
 على سةكونونأ لكنهم الجنسة ، املغايرة كما ’طبةعة ‘أبصفتها أخيرا

أ ،خطأ"

املرجع العلمي  عنوامللحظ هيا أن "املثلة  الجنسة " وإن رفعت كمرض نفس ي 

 1987عام  ما حصل لكنوأ، بقت مذكورة فةهعلى أي حال لألمراض اليفسة  ولكنها 

 بعد
ً
مصطلح "اضطراب املةول الجنسة "  إبدالأن تم  هو اختفاؤها من الدلةل نهائةا

، لةفتح الباب أمام دخول مصطلحات النا" من املرفوض الجنس ي بمصطلح "املةولأ

أ. (47)جديدة مثل "التحول الجنس ي" 

ألم يكن قرار اإللغاء املتخذ مجمع
ً
 في وقته، لذا احتاجت ميظم   ا

ً
علةه علمةا

 على حذف املثلة  الجنسة  من  17الصح  العاملة  أن تنتظر 
ً
 لتوافق أخيرا

ً
عاما

أ.1990قائم  المراض اليفسة  في عام 

                                                           

 ملعرفة املزيد عن حذف املثلية الجنسية في املرجع العلمي لألمراض النفسية، انظر املقال على: -47

https://www.madinamerica.com/ 2014/12 /homosexuality-came-dsm/ 

https://www.madinamerica.com/2014/12/homosexuality-came-dsm/
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أتمهةد -طبخ املوضوع على نار هادئ  في حقةق  المر مسلسل 
ً
لتقبل املثلة   ا

التحلةل اليفس ي فرائد قبل ذلك بكثير،  قد بدأكان  -كخةار جنس ي طبةعي الجنسة  

ن املثلة  رنغم اعترافه بأعلى سبةل املثال ( 1939 - 1856)اليمساوي سةغموند فرويد 

موضع آخر مجرد اختلف في في  عاد واعتبرهافي بعض كلمه الجنسة  مرض نفس ي 

أ.(48)الوظةف  الجنسة  

هنري على صفحته بتويتر  إيف نغّرد الطبيب الفرنس ي جان 2018عام  حزيران في 

 املثلة 
ً
التجانس ي =  الطب" بأسالةب يشفةه أن هو يستطةع" نفس ي عارض" معتبرا

، ورنغم أن د. هنري استخدم مفردة "عارض" وتجيب  Homeopathy "هومةوباثي

استخدام "مرض أو اضطراب" في وصف املثلة  إال أن تغريدته سرعان ما القت 

طبة  )في فرنسا والعالم املتقدم( التي وجهت له ضج  كبرى في صفوف الجمعةات ال

أ.(49)سويسرا بعدة ضربات، انتهت برفع دعوى قضائة  علةه في محل إقامته 

 بل، فقط هذه القص  أثرتها هيا، ليس لنها حديث  حصلت قبل أقل من عام

لم تعد قضة  يتم اليظر لها بوصفها العلمي  "املثلة  الجنسة إلى أن "لنها تؤشر 

بدق  تحت ذرائع  مخطط لهاواضح  وأ سةاسة دوافع  املوضوع ولكن وراء ،البحت

أ.ويافطات حقوق اإلنسان وما شابه

أ
ّ
 -قد يعود قرار رفع املثلة  الجنسة  من قائم  المراض اليفسة   وبالرنغم من أن

إلى أسباب علمة  وطبة ؛ إذ لم يتم تشخةص علج ناجع وفّعال لها  -بيظر البعض 

العضوي لعدم قدرة العلماء املتخصصين في املجال الطبي على تشخةص السبب )

( املؤدي لها
ً
إلى وقت اتخاذ القرار، ولكن عدم عثورهم على العلج نتةج  جهلهم  أصل

أ -بأي حال من الحوال  -بالسبب ال يعني 
ً
 أو اضطرابا

ً
  عدم كونها مرضا

ً
لدى نفسةا

 كما هو حاصل الةوم مع مرض )ولو على مستوى السلوك(الشخص 
ً
؛ تماما

"السايكوباث"، فبالرنغم من عدم قدرتهم على تحديد العلج املياسب له لكيه ال زال 

 ضمن قائم  المراض واالضطرابات اليفسة  التي لم يعثرو
ً
أ ،ا لها على علجمصيفا

                                                           

 على هذا الرابط: نبكولوس يد. عالم النفس األمريكي  تناقض فرويد في كالمه عن املثلية الجنسية تجده في كالم -48

https://www.josephnicolosi.com/collection/what-freud-really-said-about-homosexuality-and-why 

 https://www.annahar.com/article/848167    نظر الخبر على هذا الرابط:أ -49
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 عدم عثورهم على علج
ّ
يكشف عن لمثلة  الجنسة  ل نعم، يمكن القول إن

يفتح الباب من جه  أخرى: وأمن جه ، لها عن تشخةص السبب العضوي جزهم ع

امليظوم  الدينة  والخلقة  لتأخذ دورها في معالج  هكذا شذوذ عجز الطب  أمام

أني ال أقصد بالدين هيا مطلق املتدييين املحسوبين علةه، وإنما  على .عن معالجته

أقصد الدين الحقةقي الذي يستطةع القائم علةه أن يحدد السبب والعلج الصحةح 

ألهذه املسأل  ونغيرها من املسائل املهم  التي هي موضع خلف وتحتاج إلى قول فصل.

واضطراب ومرض ن الطبةع  ع شذوذالجنسة  املثلة   اعتبارأإن ف ،بالنسب  لياوأ

 من أ أمر واضح وال نغبار علةه؛ نفس ي
ً
 ملا ذكرته سابقا

ّ
 فةهلتقي تالطبةعي الذي المر ن

أن لألجةال اللحق  هو  مع استراتةجة  اليقل والتمريرأللبقاء  الطالب أنانة  الجةيات 

)كالتواصل الذي يكون التواصل الجنس ي بين الذكر والنثى ال نغير، وأي تواصل آخر 

 للتوجه الطبةعي الذي تنشده الجةيات، يمارسه املثلي( 
ً
وسةكون سةكون ميافةا

يؤشر إلى وجود  المر الذي ،ممارس  تكشف عن شذوذ صاحبها وخروجه عن الطبةعي

أ
ً
يعتمد بالدرج  الولى على الشخص  خلل واضطراب لدى الشاذ )املثلي( يتطلب علجا

أح هذه القضة  بالتفصةل ، وسةأتي توضةاملصاب نفسه
ً
أ.الحقا

أ وبهذا نعرف
ّ
أمهم )اليفس ي( الشخص ي  السبب أن

ً
وله دور حاسم في توجه  ،جدا

 يال كةفما كان  هلكياملثلي نحو املثلة  الجنسة ، 
ً
 مسّونغا

ً
للتجاه  للشخصعتبر عذرا

أأمرأتبقى  -أي املثلة   -؛ لنها نحوها
ً
أاختةاري ا

ً
 ،لذلك السببنتةج  حتمة  ليست وأ ا

بحال ال يمكن ، وبالتالي ى الشخص نفسهعلبالساس يعتمد  -كما قلت  -والعلج 

في صرف مةوله الجنسة  بهذا  هعن املسؤولة  والتبعات املترتب  على قرارأ هؤأإعفا

أاالتجاه امليحرف.

علم اليفس والعصاب والوراث   فيالذي عجز الباحثون )أما ما هو ذلك السبب 

من البحث س  سادفي اليقط  الفهو ما سنتعرف علةه  ،يد( بالتحدونغيرهم عن كشفه

أعيد استعراض كلم السةد أحمد الحسن في املوضوع.
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، بحسب معطةات البحوث والدراسات املطروح  الةوم
ً
، ال يقتصر (50) علمةا

 أمر السلوك الجنس ي املثلي على البشر فقط، بل هو 
ً
ميتشر بين الحةوانات أيضا

 والسود، السود، والوزأ فين،والدالأ ،واملكاك البونوبو دوأفقرأوبنسب مختلف ، 

  تسواء كان، جنسة  مثلة  اتانخراطها في ممارس ُضبطوالنسور ونغيرها 
ً
 نادرا

ً
سلوكا

 من  تأو صارأ بعضهافي حةاة 
ً
 عاديا

ً
 معحال الكما هو  ،حةاة بعضها اآلخرجزءا

 - مدى حةاتها -% من ذكورها  8النغيام املحلة  املدجي ، حةث لوحظ تفضةل 

، ومثل هذا اليحو من املثلة  لذكور اآلخرين رنغم وجود اإلناث حولهاالتواصل مع ا

.
ً
أموجود لدى البشر أيضا

، املفاجئ هو أن يتم اعت
ً
بار جيوح بعض الحةوانات للمثلة  ليس هذا مفاجئا

 
ً
 الجنسة  دلةل

ً
 عيد البشر على اعتبار املثلة  الجنسة  ومبررا

ً
 وخةارا

ً
 طبةعةا

ً
أمرا

أ
ً
 مشروعا

ً
أ! جنسةا

أ
ّ
مقارن  السلوك الحةواني باإلنساني بيحو مطلق خاطئ؛ فليس كل  وصحةح أن

أن يفعله، لكني ال  )العاقل( نتظر من اإلنسانسلوك تجيح إلةه بعض الحةوانات يُأ

 
ً
 هذا كاف  علمةا

ّ
لدفع أصل املقارن  التي يراد منها تبرير  -بيظر امللحدين  -أعتقد أن

 آخر للرد على هذا التبرير
ً
أ، فأقول:املثلة  الجنسة  عيد البشر. لذا سأنهج طريقا

: أ
ً
راء جيوح بعض افترضت بعض الدراسات وجود دوافع عديدة تقف وأوال

على الذكور اآلخرين الحةوانات نحو املثلة  الجنسة  كإعلن السةطرة والهةمي  

اآلن بصدد تقةةمها بقدر ما أود اإلشارة إلى أنها  ، ولستاإلناث وما شابهانتباه وجذب 

ذي يدفع بالحةوان فإنها ال تقطع السؤال عن الصل والسبب ال - صّورتمهما  -

 وأرضة  نعم،  .هذا السلوك الشاذملمارس  
ً
 توفر ظروفا

ً
ربما يمكن اعتبارها أمورا

 فةكون دورها ؛ عيد الحةوانات أخصب لبروز املثلة 
ً
دور العوامل االجتماعة  كتماما

أفي املثلة  الجنسة  عيد اإلنسان. - عنهاالتي تقدم الكلم  -والبةئة  

                                                           

 http://www.bbc.com/earth/story/20150206-are-there-any-homosexual-animals    نظر على سبيل املثال:أ -50
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 :
ً
لم يتمكن العلماء لغاي  اآلن من تحديد "جين" محدد بعةيه يتسبب ثانةا

 ، عيد الحةواناتباملثلة  الجنسة  
ً
كعجزهم عن تحديد "جين" املثلة  الجنسة  تماما

 االنتخاب الطبةعي  عيد اإلنسان،
ّ
  تكما قل -كما أن

ً
سيتكفل بالقضاء على  -سابقا

 عيد  (إن فرض وجوده)جين هكذا مثل 
ً
وال يسمح بمروره لألجةال اللحق ، خصوصا

الحةوانات التي تمارس املثلة  بشكل دائم طةل  حةاتها، هذا ما تفترضه نظري  التطور 

 على - (51) البعض محاول أما وأ كما هو واضح.
ً
أبزعم  - اإلشكالهذا  جوابا

ّ
الحةوان  أن

أيسعى لتمرير جةياته  الأ "املثلي"
ً
الذين يحملون  أقاربهقد يستفةد من ولكن  دائما

أال دلةل عليها.رضة  فمجرد  يفه ،نفس الجةيات

اإلنسان بوجودها عيد ومشروعةتها لمثلة  الجنسة  لالتحجج بهذا يتضح أن 

أ.ال أقل وال أكثرالحةوانات هو من قبةل إحال  مجهول السبب على مجهول مثله عيد 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

                                                           

 املصدر السابق.الحظ  -51
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 على صفحته  ،2014فبراير  16بتاريخ 
ً
 علمةا

ً
كتب السةد أحمد الحسن مقاال

أالشخصة  في الفيسبوك تياول فةه املثلة  الجنسة ، 
ً
 وما تضميه املقال مهم جدا

، في هذا املوضوع العلماء إجابتها لم يحسمالسئل  الخطيرة التي أهم على ويجةب 

بفهم  -ربما  -تسهم إلى بعض الحقائق العلمة  التي  شير أقبل عرض نص الكلم وأ

أ:كلمه بشكل أكثر دق  وإنصاف

أ أن البد -1
ّ
"تشخةص الجنس" جاء في مرحل  متأخرة من التطور على  نعرف أن

أهذه الرض
ّ
قوام التطور هو السير من البساط  إلى التعقةد كما هو  ، باعتبار أن

ن واحد ئكافةه  نتجيُأ الذيال تزاوجي( اللجنس ي )فقد كانت البداي  بالتكاثر  معروف.

 الصلي الكائن تكوينها في تشبه جديدة كائيات عدةال ذكر وال أنثى(  =)الفرد البوي 

أ
ً
جاء ، ثم كالبكتريا وبعض الطحالب ، وهو المر املوجود في الكائيات البسةط تماما

 فيوهو ما يحصل  وأنثىذكر  الذي يتم بين فردين)تزاوجي(  التكاثر الجنس يبعد ذلك 

أ.(52) الكائيات الحة  املعقدة ومنها اإلنسان

أثم 
ّ
أ:صورأله عدة  وإنما ،صورة واحدةيكن بالتكاثر الجنس ي بدوره لم  إن

 منها: أن يكون الكائن الحي ثيائي الجنس أي لديه أعضاء تياسلة  ذكري  وأنثوي 

أ.(53)كدودة الرض 

الذكر في مقطع من حةاته ثم يمارس دور النثى  ومنها: أن يمارس الكائن الحي دورأ

، كما يحصل مع بعض السماك التي تعيش في القاع املظلم في مقطع زمني آخر

للمحةطات، فإنها لقلتها وعيشها في مياطق بعةدة يصعب عليها العثور على شريك 

يؤدي كل منهما دوره في فترة زمية  معةي  ذكري وأنثوي فةكون لديها جهازان تياسلةان 

أ.(54)ولوال ذلك النقرضت ال محال  

                                                           

  https://www.youtube.com/watch?v=pNV1bt62zMQ    نظر:ألفائدة زيد من امل -52

 https://bit.ly/2Vz1vX4    :يمكن االطالع على -53

 https://bit.ly/2NMMoXf    نظر:أ -54
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حال  انفصال وتمايز جنس الذكر عن النثى مدى الحةاة، كما هو الحال ومنها: 

أالتي تيقل جةياتها عبر التكاثر الجنس ي. الحةواناتعيد اإلنسان وأنغلب 

أإنسانةالحال  الخيرة من التكاثر الجنس ي، فإن الجيين )سواء كان  في -2
ً
أو  ا

أحةوانة
ً
 أو أنثىا

ً
 كل "أنثبت  قد. وبالنسب  لإلنسان، ف( يحمل االستعداد لةكون ذكرا

 العضاء نفس لهم أسابةع سبع  عن أعمارهم تقل الذين والنثى الذكر الجيين من

وربما )السابع  السبوعبمعنى آخر: أن الجيين في رحم الم وحتى بلونغه  ،(55)الجنسة " 

 من الحمل كثر من ذلك( أ
ً
وال يمكن الحكم علةه بأنه ذكر  لم يتحدد جنسه بعُدأتقريبا

أن الكرموسوم املحدد للجنس ال يعمل عيد الجيين قبل هذه والسبب هو أو أنثى؛ 

 أو أنثى.وما يحمله الجيين في تلك الفترة الفترة، 
ً
أهو االستعداد فقط لةكون ذكرا

وهةمي  أحد التوجهين ثم تعقب مرحل  االستعداد هذه مرحل  تشخةص الجنس 

والتي تحصل عيدما يبدأ كرموسوم تحديد الجنس بالعمل، وبشكل عام على اآلخر، 

 الكرموسومعن ذلك،  ناملسؤوالأهما   Xوأ Yينفإن الكرموسوم
ً
فغةابه ،  Yوتحديدا

تطور الجيين لنثى ووجوده يعني أن الجيين ذكر، "إذ يقوم بتصنةع بروتين  يؤدي إلى

خاص لصيع الخصة  وتشكةل الجهاز التياسلي الذكري، ثم تقوم الخصة  بدورها 

 والهرمونأ الذكورة، بهرمونأ املعروف بإفراز هرمونين رئيسةين هما: التستوستيرون

 فالوب قياتي وتطورأ نمو يعةق والذي Anti-Mullerian hormone يسمى الثاني

ولوال وجود االستعداد الذي تحدثيا عيه ملا كانت هياك حاج   .(56)واملبةض"  والرحم

. الهرمون الثانيللجيين الذكري إلى إفراز 
ً
أإلعاق  نمو الجهاز التياسلي النثوي أصل

 التياسلة  العضاء تمةيز مع الجي  البشري  جنس لتمةيز اليموذجي اليمط "يبدأ

 هذه بين التمةيز وبمجرد. كبير حد إلى وراثة  عملة  وهي مبةض، أو خصة  بين

 يحصل. الخارجة  التياسلة  العضاء تطورأ تحدد معةي  هرمونات تنتج العضاء فإنها

 املظهري  تأثيراتها تمارس الهرمونات عيدما الحمل فترة في الزمني الفاصل هذا

 العضاء تطوير في يساهم الخصيتان تفرزه الذي فالتستوستيرون. والعصبة 

                                                           

 https://bit.ly/2tTWdd8    نظر:أ -55

 املصدر السابق. -56
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 هرمونأ ونغةاب لديهم؛ العصبي الجهاز نمو في ويؤثر الخارجة  للذكورأ التياسلة 

أ.(57)النسائة "  التياسلة  الخارجة  العضاء بتطورأ يسمح اإلناث لدى التستوستيرون

 من خلل "البرعم التياسلي" يؤدي إلى هذه 
ً
: تشخةص جنس الجيين طبةا

ً
أيضا

يبدأ بالتطور بعد السبوع الثاني عشر من  -أي البرعم التياسلي  -اليتةج ، حةث إنه 

 فالجيين أنثى، وإن اتجه 
ً
 أفقةا

ً
 لخذه موضعا

ً
الحمل، فإن بدأ يتجه لألسفل تمهةدا

 شبه أف
ً
قي فالجيين ذكر، وأما قبل هذا الوقت فالجيين ال إلى اإلمام لةأخذ موضعا

أ.(58)هذا وال ذاك ويحمل مجرد االستعداد لةكون أحدهما 

 أو أنثىاستعداد الجيين  -3
ً
ال بالرنغم من أنه في مرحل  ما من نموه،  لةكون ذكرا

  ىمحيُأ
ً
 لكيه ال أثر من الوجود تماما

ً
فعلي وحقةقي معتد به على له بشكل الحقا

اض  ممجرد ويبقى اإلنسان بحةث يضطر معه الذكر لتقمص دور النثى أو العكس، 

ذلك ، وقد يبدو في مرحل  اليمو الجيةني فقط اإلنسانجسد في باطن  مدفون وميدثرأ

 في بعض الحاالت املرضة  كما هو الحال في متلزم  حساسة  الندروجين 
ً
واضحا

، في الجسم  ذكري  مدفون أعضاءلديها  أنثى الحةانفي بعض  حةث تكون الحال 

أ.عيد نقل كلم السةد أحمد الحسنبصورة أكبر  هذه املسأل  وسةأتي توضةح

ما يفعله املثلةون بالتحديد هو أنهم يقومون بإحةاء ذلك الباطن املدفون  -4

الحةوانات التي ومثله بقة  ) اإلنسان أنوامليدثر، مع أن الحقةق  العلمة  تفترض 

 طةل  حةاته، وبالتالي فجانب واحد هو تختص ب
ً
جهاز تياسلي واحد( متخصص جنسةا

من سيهةمن عيد تيفةذ خريطته الجةنة  التي تحدد جنسه بعد السبوع السابع )أو 

الثاني عشر( من نموه الجيةني وحتى آخر حةاته، فالش يء الطبةعي إذن هو أن ينساق 

 كان أ -اإلنسان 
ً
أ ى جسدهمع الطبةع  املهةمي  عل - و أنثىذكرا

ُ
أوالتي ن

ّ
ذت بها خريطته ف

الجةنة ، أما أن يترك ذلك ويقوم بإحةاء باطن مدفون ال أثر فعلي علةه نتةج  

أكما هو واضح.الشذوذ بعةيه هو وأخلف الطبةعي فهو معةي  نفسة  إيحاءات 

                                                           

57- The New Atlantis  29/  2016 - 50/ العدد. 

 http://www.aly-abbara.com/echographie/arabe/determination_sexe_arabe.html    ملزيد من االطالع، انظر: -58
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الذي كشف عيه السةد  -عيد اإلنسان لمثلة  الجنسة  املؤدي لسبب ال -5

 التي تمارس املثلة  ييطبق على الحةوانات  -أحمد الحسن في كلمه 
ً
 حرفا

ً
أيضا

 على قبولها عيد البشر، بحرف، وبالتالي 
ً
ال مجال العتبار املثلة  عيد الحةوانات دلةل

في تشريع ونغيرها وبالتالي فما فعلته بعض برملانات الدول الكبرى كفرنسا وبريطانةا 

 إلى هذه الحج  يكشف الزوأ
ً
بعلم فيها  السةاسةين جهل أنغلبعن اج املثلي استيادا

أالحةاء التطوري  ال نغير.

ملا كانت املثلة  الجنسة  شذوذ وخروج عن الطبةع  الجسمة  لإلنسان، فمن  -6

ضع قوانين تؤدي إذن مواجهتها من خلل معالج  أصحابها من جه ، ووأالصحةح 

وإذا كانت قوانين  من جه  أخرى. - ال أقل -بالنهاي  إلى كبحها أو تساعد على ذلك 

الرفق بالحةوان دفعت بمعظم دول العالم إلى وضع قوانين تجّرم الزوفةلةا )ممارس  

أفإ الجنس مع الحةوان(
ّ
الجمعةات التي تيادي بالدفاع عن اإلنسان أولى بأن تسعى  ن

أ لذلك.

أ بمعرفتيا -7
ّ
علجها  السبب الذي يقف وراء املثلة  الجنسة  عيد اإلنسان، فإن

نفس ي يعتمد بالدرج  الساس على اإلنسان "املثلي" نفسه، فإذا كان هياك إيحاء 

مخادع يثير فةه ماض  مدفون وميدثر فواقع حاله الةوم يقول له إنك إنسان )ذكر أو 

انتهاج سلوك ميحرف ومخالف للطبةع  أنثى( بالتمام والكمال ولست بحاج  إلى 

أاملهةمي  على جسدك.

قد تكون هياك حاالت مرضة  معةي  تؤثر على الجسد في جانبه الجنس ي  -8

كيقص أو زيادة في إفراز بعض الهرمونات ونغيرها من المراض، ومثل هذه الحاالت 

أيمكن معالجتها بمراجع  الطباء املتخصصين.

في كلم السةد أحمد الحسن في موضوع املثلة  هذه أهم اإلشارات الواردة 

أالجنسة ، وهذا نص كلمه:

أ
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أ 5 /17يوم  اعتبارأعلى وسائل التواصل االجتماعي انتشر  ] 
ً
لدعم املثلة   يوما

أكثيرأ أن، وال يخفى "يوم مياهض  رهاب املثلة  الجنسة "كما أسموه  أوأالجنسة  
ً
من  ا

 المرأعت قانون الزواج املثلي أو في طريقها لذلك ونحن استيكرنا هذا دول العالم شرّأ

أ
ً
 اجتماعة مر قبةح وهدام ليس من وجه  نظر دينة  فقط بل حتى أنه أونرى  سابقا

أ أناوأ ،وبةولوجة 
ً
أ المرأناقشت  شخصةا

ً
وبةنت بوضوح بطلن ما يطرحونه  علمةا

أ.لتعلةل الشذوذ الجنس ي

أ:كتبت فةما سبق

حةث  الرضمن التطور على كوكب  متأخرةتشخةص الجنس جاء في مرحل   إن "

الحةاة لم تبدأ بالتكاثر الجنس ي بل البداي  كانت بالتكاثر اللجنس ي ثم جاء التكاثر  إن

تياسلة   أعضاءلديه  أيكون الحةوان ثيائي الجنس  :منها ،الجنس ي وله عدة توجهات

حةث تكون السمك  في بعض  السماكتمارسه بعض  ما: ومنها أنثوي ، وأخرىأذكري  

أ
ً
 أخرىأالتياسلة  ويقوم بالتلقةح ثم في مرحل   العضاءمكتمل  مراحل حةاتها ذكرا

الحال  التي نحن عليها  :ومنها ،التياسلة  تضع البةض العضاءمكتمل   أنثى إلىيتحول 

وفي هذه الحال   ،ميفصلين ومحددي الجنس طةل  فترة حةاتهم وأنثىهياك ذكر  إن أي

أ
ً
تياسلة  معةي   أعضاءيحدد نمو  وما أنثىأو  فالجيين يحمل االستعداد لةكون ذكرا

 أوأوذكر،  أنثىفي داخل كل جسد  أنهو كروموسومات الجنس وهذا يعني  أخرىأدون 

حدهما هةمن عيد تيفةذ أ أنالذي حصل هو  وإنماذكر  أوأ أنثىليقل استعداد لةكون 

أأالخاص  بهذا الجسم فجةنة  الخريط  ال
ً
أ المرأوهذا  أنثى، أو صبح ذكرا

ً
 يكون واضحا

الخلل في الكروموسومات كما هو الحال في متلزم   أوأفي بعض الحاالت املرضة  

ذكري   أعضاءلديها  أنثى الحةانحةث تكون الحال  في بعض  الندروجينحساسة  

أإللحاد".اوهم "في كتاب  المرأوقد ذكرت هذا  ،في الجسم  مدفون

)هياك طفرة جةنة  تؤثر في مستقبلت  :وهذا نص يبين لك هذه املسأل 

(، وهذه الطفرة xy46أو كما تسمى متلزم  هرمون التذكير لدى الجيين ) الندروجين

تحجم أثر الجين الجنس ي الذكري، وبهذا يتكون جهاز تياسلي أنثوي وبحسب نوع 

تكون حال  املصاب بهذه املتلزم ، فقد  الندروجينالطفرة ومدى أثرها في مستقبلت 

 تكون 
ً
يكون بأعضاء ذكري  وأنثوي  نغير مكتمل  وقد يكتفي بأحدهما، ولكن عموما
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( من xy46هياك مظاهر أنثوي . وإذا عانى الجيين الذي يحمل جةيات ذكري  أي )

أ الندروجينمتلزم  حساسة  
ً
، وحتى يصعب مكتمل  فإنه يكون أنثى من الخارج تماما

 دون فحص دقةق عادة، فةكون لدى الجيين أعضاء أنثوي  
ً
تشخةص الحال  مبكرا

ظاهري  فهو أنثى عادة ولكنها بدون رحم ومبايض أي أنها أنثى بجهاز تياسلي أنثوي نغير 

 لديها جهاز تياسلي ذكري ضامر مدفون في البطن(
ً
أ.مكتمل، وأيضا

مةت  وكل  أنثىكر يحمل في داخله كل ذ أننفهم  أنتقدم يمكن  أي بحسب ما

أ أنثى
ً
أ تحمل في داخلها ذكرا

ً
هذا الباطن الجسماني  إحةاءيفعله الشاذون هو  وما ،مةتا

أأاليفس ي مع  باإليحاءامليدثر في مرحل  اليمو الجيةني 
ً
أ نه فعلةا

ً
ثر أ أيليس له  وعملةا

 أوأ لنثىايضطر الذكر لةتقمص دور  أنحقةقي وفعلي على الجسد معتد به ويمكن 

 المرأيفعل هذا  اإلنساننه ليس فقط إوالحقةق   ،لتتقمص دور الذكر النثىتضطر 

 قل بقلةل والسبب هو ماأ أوكثر أباملئ  وربما  10تفعله بنسب   الخرىأبل الحةوانات 

أالشذوذ الجنس ي ليس  أنبةنت فةما تقدم، وبهذا البةان يتضح 
ً
أ أمرا

ً
 أنملجرد  طبةعةا

تمارسه بل هو حال  شذوذ وخروج عن الطبةع  املهةمي  على  الخرىأالحةوانات 

الطبةعي  المرأووضع قوانين تميع هذا الشذوذ وتحد ميه هو  ،جسد الكائن الحي

كون الشذوذ الجنس ي صف   أيولكن لألسف استخدمت هذه الحج   ،وليس العكس

ةا وفرنسا بعض السةاسةين في بريطان إلقياعموجودة وشائع  في اململك  الحةوانة  

أالتطوري لتمرير قوانين زواج املثلةين. الحةاءنغلبهم علم أالذين يجهل 

وبقة  الحةوانات التي يختص جسمها بجهاز تياسلي واحد  أنيافالحقةق  العلمة  

أ
ً
ممارس   الفرادومحاول  بعض  فقط مكتمل اليمو طةل  حةاتها متخصصين جنسةا

أيجعل الشذوذ  الشذوذ ال
ً
أ أمرا

ً
ل هو حال  خروج عن الطبةع  الجسمة  ب طبةعةا

أ ،والفسةولوجة 
ً
كبح هذا الشذوذ  كاإلنسانالعاقل  ويمكن للكائن الحي وخصوصا

ولهذا فالصحةح وضع قوانين تكبح الشذوذ وتساعد على كبح الشذوذ وليس  ،بسهول 

الدول  بإقرارأ الخبارلألسف الشديد حةث تتوالى  اليامالعكس كما يحصل هذه 

ألزواج املثلةين.

الشذوذ الجنس ي فإذا كان  إلىفالعلج بةد كل شخص يجد نفسه يمةل  إذن،

 أنفهو يعلم  هائإحةا إلىمةت  ويدفعه  أنثىفي داخله  إنشةطاني يقول له  إيحاءهياك 
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أ
ً
أ في داخله ذكرا

ً
أ حةا

ً
، فلو مثليا لألنثىبالنسب   المرأتياسلة  مكتمل  وكذا  بأعضاء بارزا

 أنثىوكذا كل  أنثىفةه تسعين باملئ  ذكر وعشرة باملئ   إنسانيكل ذكر  إنوقليا  مرأالأ

الصفات والرنغبات  أنوعشرة باملئ  ذكر فالطبةعي  أنثىفيها تسعين باملئ   إنسانة 

 المرأفي تركةبته الجسمانة  وكذا  الكبرأالنسب   لنهاالذكري  تهةمن على الذكر 

فجعل العشرة باملئ  تهةمن  النثوي ،تهةمن عليها الصفات  أنفلبد  لألنثىبالنسب  

 أنالعكس حال  شاذة وميحرف  واملفروض  أوأ أنثى إلىعلى الجسد فتحوله من ذكر 

عبارة عن خروج عن الطبةع  الجسمة   لنهاقادر على كبحها والهةمي  عليها  اإلنسان

وكبحها في مواجه  خادع  يمكن مجابهتها  إيحاءاتاملهةمي  على الجسد بسبب 

أالحقةق  الجنسة  املهةمي  على الجسد،

تكون هياك حاالت مرضة  تؤثر على الجسد كيقص أو  أننه من املمكن أويبقى 

وهذه الحاالت املرضة   ،بعض الهرمونات أو نغيرها من الحاالت املرضة  إفرازأزيادة 

أ.(59) [ "يمكن معالجتها بمراجع  الطبيب املختص

أ: 1 ملحظ 
ً
الذي أشار له  ،هفي بداي  نموّأ أنثى أو استعداد الجيين لةكون ذكرا

، كان قد أشار له أئم  أهل 
ً
السةد أحمد الحسن، وأثبتته الدراسات العلمة  أخيرا

عام عيدما كانوا يرشدون بعض  1200البيت )عليهم السلم( قبل ما يزيد على 

أن في ملن يرنغب والدعة   العمالبعض  إلىأصحابهم )الذين كانت زوجاتهم حبالى( 

أ يكون الجيين
ً
 أو أنثى، (60) ذكرا

ً
يجعل  فوجود االستعداد لدى الجيين لةكون ذكرا

هذه )عليهما السلم( والصادق الباقر علم  أين، فمن (61)وفائدة  للعمل والدعاء معنى

أ.الرضنهما حق يسير على هذه لحقائق قبل اكتشافها الةوم لوال أا

؟ أكةد  مأمر ممكن بالنسب  له ينتعديل السلوك الجنس ي للمثلة: هل 2 ملحظ 

وال وجود لي حتمة  تبرر  مواختةاره مأنه ممكن بعد اتضاح أنه أمر واقع تحت إرادته

باهلل وخلفائه منهم الجنس ي امليحرف، فبالنسب  ملن يؤمن  ملهوأالبقاء على مة مله

                                                           

 .252 - 250السيد أحمد الحسن، بريد الصفحة:  -59

 فما بعد. 11 /6الكافي للكليني:  في كتابالروايات بعض يمكن مراجعة  -60

 ليتجه الجنين نحو جنس الذكورية، بخالف -61
ً
 إلهيا

ً
 منذ أول لحظة  إذ يطلب الداعي تدخال

ً
ما لو كان جنس الجنين محددا

 فسيكون حال الداعيالحمل
ً
  ، فلو كان أنثى مثال

ً
 ! حينئٍذ كحال من يرى ابنته تجري أمامه ويطلب من هللا أن يحولها ذكرا
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في أرضه كمحمد وعيس ى وموس ى )صلوات يمكيه أن ينتفع من سيرة ونصح خلفاء هللا 

مراجع  الطباء املتخصصين أمر ييفع في معالج  ورفع اإليحاءات كما أن  ،هللا عليهم(

 وأن -كما عرفيا  - الجسداليفسة  التي تريد إبراز ماض  مدفون في 
ً
تعديل ، خصوصا

.الجنس ي أ مكهسلوأل يناملثلة
ً
أمر يقبله العلم أيضا

 Nicolas كامةيجس نةكوالس. د APAرئيس الجمعة  اليفسة  المريكة   يقولأ

Cummings" :أ أَرأ لم
ً
 التغةير، من تمكيوا الذين املئات بل ثلث ، وال أثيين وال واحدا

أ.(62) "سعةدة سوّي  حةاة ومارسوا

أ
ّ
من أكبر اإلساءات التي وّجهت للمثلةين هي إقياعهم بأنهم ليسوا  لذا أعتقد إن

، ما 
ً
 معةيا

ً
مرض ى وال وجود لي حال  نغير طبةعة  في تصرفهم الجنس ي تتطلب علجا

أنغلق أي فرص  للعلج واالعتدال بالنسب  لهم وراحوا ضحة  التمويه الذي مارسه 

 إللحاده على حساب 
ً
 بعض العلماء لألسف؛ إما مةوال

ً
العلم والحقةق ، أو مةوال

، ولهذا 
ً
 على حساب العلم والحقةق  أيضا

ً
لشذوذه الجنس ي ومحاول  تبريره علمةا

 أو شاذيدور أنغلب العلماء املؤيدين للمثلة  حال وجدنا 
ً
أبين أن يكون ملحدا

ً
. ا

ً
أجنسةا

أ

أ

أ

أ

أ

                                                           

 https://bit.ly/2XnBA6q    متاح على: -62
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في  املؤسسات الغربة  )الرافض  للمثلة (بعض ها تالتي اتبعهي طرق العلج كثيرة 

أ علج املثلة  الجنسة 
ً
 وحالةا

ً
 كالذي ، سابقا

ً
حصل في وبعضها مرفوض قطعا

 
ً
 رفع تم ،2006 "عامففي : في أمريكا مع املثلةين القاصرينمعسكرات الكييس  مثل

 للمعسكرات ضحة  25 قبل من WWASP & Cross Creek ضد قضائة  دعوىأ

 كانوا املعسكر إدارة من املرافقين أن والطفال املراهقين شكوىأ وأظهرت املسةحة ،

ا الكبر للطلب يسمحونأ وكانوا عليهم، جنسًةا ويعتدونأ القيء، أكل على يجبرونهم
ً
 سي

ا، الصغر الطلب على الجنس ي باالعتداء
ً
 والركل للضرب أيًضا الطفال وتعرض سي

 أو صغيرة، أقفاص في بمفردهم حبسهم أو الكلب، مع أقفاص في ووضعهم والتقةةد

 تيظةف على وإجبارهم زملئهم، أمام والتبرز التبولأ على وإجبارهم املظلم ، القبة  في

 بعد أسيان كفرشاة استخدامها ثم بهم الخاص  السيان بفرش والرضةات املراحةض

أ.(63)" ذلك

ن من تمّسك املثلةيتزيد حقةق   -إن صح اليقل  -هذه السالةب ومثةلتها 

 نافع  للعلج، بل وتزيد من تعاطف 
ً
بشذوذهم الجنس ي أكثر من أن تكون طرقا

 ر عن شذوذ آخر ال يقل خطورة عن شذوذ املثلة  نفسه.اآلخرين معهم، وهي تعبّأ

ن له مردود سلبي على الدين سةكوأالغربةين  للمتدييينوحدوثها في معسكرات تابع  

 إذا ما عرفت الياس 
ً
؛ خصوصا

ً
وايتهةد في  في اإلحصائةات التي ذكرهاكما  -عموما

بلغت  2010ين في عام رجال الدين املسةحة دأن نسب  الشذوذ الجنس ي عي -كتابه 

 بغيرهم الذين لم تتعَدأ10
ً
فةصبح الحال ، في أحسن الحوال % 3نسبتهم  % قةاسا

 كالذي يحصل عيدنا في الشرق املليء بخطب الوعظ واإلرشاد والزهد لكن واقع 
ً
تماما

. يؤكدحال بعض الوعاظ 
ً
أأنه يأكل الخضر والةابس معا

مر نغير أ وأةل  لعلج املثلة  الجنسة ، فهتعديله كوس أوأوبخصوص "تغةير الجنس" 

 بعد معرفتيا بالسبب الكامن وراءها، مجد أ
ً
فما لم يتم معالج  اإليحاءات  تماما

مرحل  اليمو الجةني جسمه في الخادع  لدى املثلي والتي تثير فةه املاض ي املدفون في 
                                                           

63- WWASP & Cross Creek  متاح على:مؤسسة أمريكية تتضمن برامج وخطط إصالحية لتنشئة الفتيات واألوالد. والخبر 

https://www.ida2at.com/gay-treatment-torture/ 
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أ املشار له)
ّ
مجرد تغةير الذكر جنسه لنثى أو  في بةان السةد أحمد الحسن( فإن

.
ً
أالعكس ال ييفع في معالج  املثلة  عيده نهائةا

 حتى في حال  اضطراب 
ً
بل ال يمكن اعتبار أن "التعديل الجنس ي" صحةح دائما

 الهوي  الجنسة  
ً
املعروف بالجيدري  )حال  شعور إنسان معين ومشخص جنسةا

أباالنتماء للجنس اآلخر(؛ 
ً
)الذي يشعر فالجيدر الذكر  ،ليفس السبب املتقدم أيضا

 مكتمل العضاء التياسبأنه أنثى( 
ً
لة  الذكري  وبالتالي فالطبةع  املهةمي  هو ذكر فعل

على جسده إذن هي الذكوري ، وأما شعوره باالنتماء للطرف اآلخر فهو مجرد إيحاء 

خادع إلبراز املاض ي املدفون في جسده في مرح  نموه الجيةني مع أنه ال أثر حقةقي 

، وكذا الحال بالنسب  للجيدر ا
ً
 كما أشرنا له سابقا

ً
)التي لنثى معتد به علةه فعل

 فتشعر بأنها ذكر( 
ً
وتعديل الجنس مكتمل  العضاء التياسلة  النثوي ، هي أنثى فعل

نغير صحةح ليس فقط من الياحة  الشرعة  فحسب  -كعلج  -في مثل هذه الحاالت 

 كما عرفيا. وأ
ً
العلج وإنما حتى من الياحة  العلمة  والطبة ؛ لنه نغير مجد أصل

الخادع  لدى املثلةين  اإليحاءاتالقضاء على  وهوأما ذكرناه ب يكمنالصحةح 

السبب الكامن وراء املثلة  الجنسة   أن. وبهذا يتضح والجيدريين على حد سواء

.والجيدري  الجنسة  واحد، 
ً
 علجهما واحد أيضا

ّ
أكما أن

 أعضاءن يكون لديه مرضة  لدى البعض كأنعم، قد تكون هياك حاالت 

التياسلة   العضاءلديه خلةط من  أوأمشخص  هي ل  اليمو وال تياسلة  نغير مكتم

حد أن يختار ويحدد أ ا يمكن لهفهي ،وما شابهها من حاالت والنثوي الذكري  

أ.الجنس الذي اختارهتشخص له جراحة  عملة   يجريأوأالجنسين 

أيقول السةد أحمد الحسن بخصوص تبديل الجنس: 

تياسلة   أعضاءيحدد الجنس هو حال  الجسد وكونه يحمل  ما اإلنسانفي  ]

 ،يجوز تبديل جنسه التياسلة  ذكري  فهو ذكر وال العضاءمكتمل  اليمو فإن كانت 

 إنأما  .تبدل جنسها أنوليس لها  أنثىفهي  أنثوي التياسلة   العضاءكانت  إنوكذا 

شابه من تشوهات  ما أوألديه خلةط  أوأالتياسلة  نغير مكتمل  اليمو  العضاءكانت 

عملة  جراحة  تشخصه كذكر أو كأنثى، هذا هو  وإجراءيختار الجنس  أنخلقة  فله 

أالجواب فةما يخص الجانب الشرعي.
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وهو ذكر أو العكس،  أنثىبأنه يحمل بداخله  إحساسلديه  اإلنسانكون  أما

من  متأخرةتشخةص الجنس جاء في مرحل   أننفهمه من معرف   أنيمكن  المرأفهذا 

أعيه الكلم الذي تقدم نقله  ذكرأوأ [......... الرضالتطور على كوكب 
ً
أ. (64) سابقا

 قرارَأوبمعرفتيا بما تقدم، يتضح أ
ّ
برفع ) اليفسةين لألطباء المريكة الجمعة   ن

وإدخال في طبعته الثالث   DSM اليفسة  الضطراباتدلةل امن  الجنسة  املثلة 

 قرار أ (65) الخامس  كمرض أو اضطراب نفس ي( طبعتهفي الجيدري " "اضطراب الهوي  

أمرض الخيرأخاطئ؛ لن اعتبار 
ً
  ا

ً
أنفسةأو اضطرابا

ً
 -هو اعتراف منها بيظر الجمعة   ا

أ -بالتبع 
ّ
، لن السبب فيهما أو اضطراب املثلة  الجنسة  مرض  بأن

ً
كما  -نفس ي أيضا

. قرار واحد، أما حذف أحدهما وإبقاء اآلخر فهو   -عرفيا اآلن 
ً
أنغير صحةح مطلقا

الجنس" الوارد في فتاوى بعض  غةيرأومثل ذلك في عدم الصح ، الحكم بجواز "ت

أ.الفقهاء

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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 مبررو املثلة  
ً
، وهم يرفضون  -كما ذكرت  -الجنسة  علمةا

ً
 طبةعةا

ً
يعتبرونها أمرا

على تحديد السبب الجةني  -بيظرهم  -تسمةتها بـ "الشذوذ الجنس ي"، وهذا يتوقف 

لها، ولهذا الحظيا شدة اهتمامهم بالبحث عيه، وسبب اإلصرار هذا واضح فهم 

أ
ّ
 طبة إثبات مشروعة  أمر أ يعتقدون أن

ً
 ال يتطلب أكثر من إرجاعه ما وجعله خةارا

ً
عةا

 ال سبةل ملواجهته.
ً
 وقدرا

ً
ألسبب جةني لةصبح حتمةا

نحن بدورنا رددنا على هذا الفهم، وقليا إنه نغير كاف  لجعل السلوك الجنس ي 

 لعدة أسباب
ً
 وحتمةا

ً
أ؛ ، تقدم ذكر ثلث  منها هياملثلي طبةعةا

أ  -1
ّ
 هياك  إن

ّ
اإلنسان قادر على مواجه  الجةيات، وبالتالي فحتى مع افتراض أن

 يتسبب باملثلة  الجنسة  فاإلنسان قادر على مواجهته. 
ً
أجةيا

أ -2
ّ
ترفضه شاذ وأهو سلوك أي سلوك جنس ي نغير االتصال بين الذكر والنثى  إن

 بالقضاء على
ً
أي جين  طبةع  الجةيات، ومن ثم سةكون االنتخاب الطبةعي كفةل

أ.)مفترض( للمثلة  الجنسة 

أ -3
ً
  مجرد كون أمر ما جةنةا

ً
بافتراض أنها كذلك، وهو كاملثلة  الجنسة   -وراثةا

 كما عرفيا
ً
، وعرضيا كشاهد لهذه  - أمر لم يثبت علمةا

ً
 طبةعةا

ً
ال يكفي في وصفه أمرا

أالحقةق  مرضين وراثةين هما السايكوباث والسرطان.

أ
ّ
  التي طبةعةحال  الك الجنس ي املثلي شذوذ وخروج عن الالسلوأ وبهذا نعرف أن

وامللحظ إلى هيا أنيا أثبتيا أن املثلة  الجنسة  شذوذ من جه  ، تقتضيها الجةيات

أ، مباشرة جةنة 

ن الكلم في الشذوذ ال ييحصر لأ ،واآلن أريد إثبات كونها شذوذ من جه  أخرىأ

نه شذوذ على أ "السلوك الجنس ي املثلي"بالجانب الجةني فقط، بل يمكن أن يياقش 

 الياس بل وسائدة بينالتي يفترض أن تكون موجودة بمقارنته بالحال  الطبةعة  ال  أوأ

.
ً
أعموما
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 مياقش  املثلة  الجنسة  من هذ
ّ
 -بطبةع  الحال  - فرض علةيات ه الج هإن

 منهماكل وأسباب اإلثارة لدى  والنثىمياقش  نفس العملة  الجنسة  بالنسب  للذكر 

أعلى حدة
ّ
ما لكائن  مر ألأص "الحال  الطبةعة " ، بل الصحةح أنيا إذا ما أردنا أن نشخ

 
ً
،  -كاإلنسان  -حي تطوري يتكاثر جنسةا

ً
م أفل ينبغي ليا إنغفال أسلفه أيضا

َ
 ومن ث

 وأ
ً
الذي  يتضح حال االنحراف والشذوذبالتبع يكون تشخصييا للحال  الطبةعة  دقةقا

أ.بسبب االستخدام الخاطئ قد يطرأ

 مع أمثلتهارحها أحاول طلهذا سةكون لدييا ثلث  أمور 
ً
، وأنا وإن كيت تباعا

سأذكر التعلةل الوراثي لبعض المثل  ولكني أقصد بذلك أن أبّين الحال  الطبةعة  

بين الياس، هي السائدة بشكل طبةعي  -كما قلت  -التي يفترض أن تكون وأفيها 

أسأجعلها بصةغ  أسئل .وأ

أ: كيف كان األسالف يمارسون الجنس قبل ماليين السنين ؟1السؤال  

البريطانة  دراس  قام بها عالم  العلمة " Nature"نشرت مجل   2014في عام 

 "أولأ John Long املتحجرات السترالي جون لونج
ّ
 التاريخ في تزاوج علق  أوضحت أن

 تكن لم العلق  هذه وأن البحر، في القديم  الحة  الكائيات من اثيين بين تمت

أ .الحالة " الجنسة  العلقات في الحال هو كما بسةط 

 السيين، من املليين مئات قبل عاشت بدائة  برك  أسماك "أن :بحسب الدراس 

 في اعتماده تم تزاوج خلل من للعالم، بالذري  اإلتةان كةفة  يعرف من أولأ هي كانت

 أعضاء ملئم  إلى بحاج  كانت السماك هذه وأن .اإلنسان قبل من الحق وقت

 بعضهما بجانب والنثى الذكر كان عيدما التكاثر عملة  وتمت نغريب ، تياسلة 

أالبعض".

 البدائة  الحةاة أشكال من الشكل هذا أضاف في دراسته: "أن السترالي العالم

 يبلغ حفريات على عثر قد وأنه عام، ملةونأ 380 من أكثر قبل عاش السماك لهذه

أ.وإسكتليدا" وإستونةا الصين من كل في سيتةمترات بضع  طولها
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 عن البحث إلى أدى االكتشاف هذا من جهتها اعتبرت "أن "Nature"مجل  

 العثورأ وتم وهوليدا، بريطانةا في شخص ي بشكل الحفريات جامعي عيد أخرىأ نماذج

فيها  الخاديد وصممت مرتبط ، الذكري  أعضاؤها زالت ما الذكورأ من كأسما على

أ.(66)لألنثى"  الذكر من امليويأ السائل نقل أجل من

وميذ  -إذن، قبل مئات مليين السيين كانت املمارس  الجنسة  عيد السلف 

عبارة عن عملة  تزاوج يحصل بين الذكر  - Vertebrateانطلقتها عيد الفقاريات 

 ما نراه الةوم 
ً
عيد في التواصل الجنس ي كحال  طبةعة  والنثى، وهو نفسه تماما

أ.ومنها اإلنسانمعظم الحةوانات 

أ؟ الجنسية عند الذكرثارة اإلتحصل كيف  :2 السؤال

، منها ما يتعلق أمور كثيرة مسؤول  عن إثارة الذكر اإلنساني ج
ً
، بالهرموناتنسةا

أ  أمثل :أربعومنها ما يتعلق بجسد الشريك )النثى(، وسأكتفي ب

، املعروف بهرمون الذكورة، وهو Testosterone هرمون التستوستيرون: 1مثال 

ر كجهازه التياسلي وعظامه الخصائص الجنسة  لدى الذكساس ي عن الأسؤول امل

رنغب  الوتزداد  .(67)وإنتاج حةواناته امليوي  ورنغبته الجنسة  وعضلته وصوته وشعره 

أالذكر بمقدار زيادة نسب  هذا الهرمون في جسده.عيد 

هرمونات الجنس خضعت للتطور بطبةع  الحال؛ ذلك أن الحةاة بدأت على 

  -الرض 
ً
بشكل عام  -أي هرمونات الجنس  - هيفبالتكاثر اللجنس ي،  -كما قليا سابقا

 قبل أي) سي  ملةونأ 500 قبلتطورت " - التستوستيرونهرمون  ذلك في بما -

 السلف الذكور  وبكل .(68)" الستروجين من (الولى الفقاري  الحةوانات
ّ
تأكةد أن

من هرمون الجنس املوجود لديها إلجراء  -فةما بعد  -)كالفقاريات الولى( استفادت 

أالتزاوج والتياسل كما مر بيا قبل قلةل حتى وصل المر لإلنسان.
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 تصلفي أحد أهدافه الطبةعة  التي ت - التستوستيرون هرمونأتأثير  إذن،

أ.التياسل ويحصل أنثى مع الجنس لةمارس الذكر إثارة هو - بموضوعيا

 إذا كانت ، فإنها وال شك تثير الذكر اإلنساني مؤخرة النثى، :2مثال 
ً
خصوصا

 بعمودها الفقري، بحسب الدراسات  45جسم ممتلئ وكان التوائها بدرج  ب
ً
قةاسا

أ الحديث .

أأ أكدتوأ (69)أجرت إحدى هذه الدراسات  تركةا في بلكيت جامع 
ّ
 نجذاباالأ سر ن

 يرى الذكر  كان؛ حةث املرأة لدى الخصوب  بمفهوم مقترنأوأ%  100بةولوجي 
ّ
املرأة أن

  مياسب بتلك املواصفات 
ً
لقدرتها على تحمل مصاعب الحمل  لتحمل أطفالهجدا

أاالنجذاب عبر الجةال. هذاوالوالدة، ثم تم تياقل 

 :
ً
 أن البريطانة " Daily Mirror" صحةف  نشرتها علمة  دراس كشفت أيضا

 أكثر املؤخرة وخاص  الفخذينيتمتعن بفائض من الدهون في ميطق   ياللت النساء

 من فائض وجود ؛ لن كبرها يقتض يوالذكاء العقل بتطورأ يتميزون لطفال والدة

أ الدماغ، نمو زيحف ما"Omega 3" دهونأ

 إن" المريكة (: بةتسبرغ جامع  يف الوبئ  عالم) السةك ويل البروفيسورأ يقولأ

أعيصرأ يعتبر حةث مميز، أمر هو DHA  بدهونأ والرداف الفخذين ميطق  إثراء
ً
أمهم ا

ً
 ا

 من يتأت الطفل دماغ يحتاجها يالت DHA من%  80 ونحو ،يأالبشرأ الدماغ يف سةما ال

أ.(70) "املخزن  الم دهونأ

 تأثير
ّ
 اإلثارة وهو طبةعي هدف له الذكر على النثى مؤخرة بهذا يتضح أن

. وييجبوا معها الجنس ويمارس الذكر يثار حتى الجنسة ؛
ً
أأطفاال

أثير الذكر اإلنساني ي هوالنثى، ف صدرأ :3مثال 
ً
الوحةد من  هوامللحظ أن، أيضا

أ ييجذببين الثديات 
ّ
، كما أن

ً
  لصدر النثى جنسةا

ً
النثى اإلنسانة  هي الوحةدة أيضا
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من بين الثديات يكبر حجم صدرها عيد البلوغ بغض اليظر عن الحمل والرضاع . 

ميظم فهو  - Larry Young (71)غ الري يوند. بحسب  -له الذكر  وبخصوص انجذاب

 ويحدث للذكر عيد دخوله مرحل  البلوغ، ولنه يؤدي إلى تنشةط الروابط 
ً
دمانغةا

أوثّبته.والعلقات مع النثى فقد اختاره التطور 

 تسخير في ساهم البشريأ التطورأ أن إلى -بعد عدة دراسات أجراها  -يونغ يخلص 

 أثياء وطفلها الم بين الرابط  لتقوي  الصل في تطورت التي العصبة  الدوائر من نوع

 وهي البشري  الروابط من آخر نوع تقوي  في استخدمهاثم الطبةعة ،  الرضاع 

أ اليتةج  تكونأ وبالتالي ،(والنثى الذكر) الزوجين بين الرابط 
ّ
الذكور  الرجال أن

أ.رنغم اختلف دوافع االثيين صدور النساءل الُرّضعك ييجذبونأ

له هدف طبةعي  -بما يتصل ببحثيا  -على الذكر ميطق  صدر النثى  تأثيرأإذن، 

أ إثارتههو وأ
ً
أ.تقدمليفس السبب امل ؛جنسةا

، فإنه يثير الذكر ف، النثى فم :4مثال 
ً
 أيضا

ً
تحوي كثاف  البشري  الشفاه جنسةا

  الرنغبالتي ترسل رسائل إلى الدماغ لتحفيز  كبيرة من الخليا العصبة  الحسة 

أ.الجنسة 

ثم  ،انت في البدء للتغذي ، ثم صارت تدخل في الكلم واليطقك ،الشفاه تطورت

( تدخلت في اختةار الشريك 
ً
بتربة   مقةاومدى استعداده لل)عن طريق القبل  مثل

كما  لضمان بقاء الجنس البشريأ الجلفصلي في العلقات طويل  امل المر ؛الطفال

أ.هو معلوم

 أن Desmond Morrisاقترح عالم الحةوانات ديزموند موريس  1960"في عام 

 إطعامفي الرئيسةات بمضغ الطعام ومن ثم  المهاتالتقبةل تطور في البدء عبر قةام 

صغارهن عن طريق الفم بوضع فم على فم، وال زال صغار الشمبانزي يتغذون بهذه 

، فوضع الشفاه على الشفاه تطور اإلنسان أسلف؛ أسلفياالطريق ، وكذلك فعل 
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الجةاع خلل الفترات التي يقل فيها الطعام  الطفالفةما بعد كوسةل  ملواساة 

هذه القبلت البدائة   اإلنسانوقد طور وكذلك للتعبير عن الحب واملودة بشكل عام. 

أ.(72) كثر عاطفة  ومتيوع  كالتي لدييا الةوم"أصياف أ إلىمن الوالدين 

له لل مقابل  وخأ Gordon G. Gallupعالم اليفس التطوري نغوردن جي نغالوب 

أ " البريطانة BBCمع إذاع  "
ّ
أ صّرح بأن

ً
من  "التقبةل يتضمن تبادل معقد جدا

ات عن طريق اللمس، ووضعة  الجسم معلومات عن طريق الشم، ومعلوم؛ املعلومات

أأ
ّ
 الشخاصن ثياء التقبةل، إجراءات نستفةد منها عن طريق آلةات التطور والتي تمك

" أوأمن اتخاذ قرارات حول الدرج  التي نتفق 
ً
أ.(73) ال نتفق فيها مع الشريك وراثةا

، والهدف الطبةعي من هذه اإلثارة هو  النثى تثيرذن، فم وشفاه إ
ً
الذكر جنسةا

أاختةار النثى كشريك ملمارس  الجنس والتياسل.

أ؟ كيف تحصل اإلثارة الجنسية عند األنثى: 3السؤال 

، منها ما  كما
ً
 كثيرة مسؤول  عن إثارة النثى اإلنسانة  جنسةا

ً
 أمورا

ّ
الرجل، فإن

أيتعلق بالهرمونات لديها، ومنها ما يتعلق بشريكها )الذكر(، وسأكتفي بمثالين:

فهو املسؤول  ، املعروف بهرمون النوث ،Estrogenهرمون الستروجين  :1مثال

  النثىلدى  .(74)عن تطوير الخصائص الجنسة  الرئيسة  والثانوي  عيد اإلناث 
ً
أيضا

 من الرجال، 
ً
يرتفع وقت ومعدله هرمون التستوستيرون ولكن بنسب  أقل كثيرا

(، وهو أمر طبةعي إذا ما عرفيا أن
ً
ه الوقت املثالي اإلباض  )في ميتصف شهرها تقريبا

أ. في جسدها فيرتفع نتةج  ذلك معدل الهرمونأللتلقةح والتياسل 

هو إحداث  -ما يتعلق ببحثيا بحدود  -الجنس هرمون ل -إذن  -فالهدف الطبةعي 

أالرنغب  الجنسة  لديها للتواصل مع الشريك )الذكر( وحصول اإلخصاب والتياسل.
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من املداعب ، فإنها وال شك تسهم بإحداث الرنغب  الجنسة  لدى النثى : 2مثال 

  ذلك منالطبةعي والهدف خلل ملس مياطق معةي  في جسدها، 
ً
إثارة النثى جنسةا

ولهذا يتزامن ارتفاع معدل  ،وإنجاب الطفالمعها  املمارس  الجنسة لجل حصول 

أعني مداعب  النثى إلثارتها  -ومثل هذا المر  هرمون الجنس عيدها مع وقت اإلباض .

 
ً
. موجود عيد الحةوانات -جنسةا

ً
أأيضا

أالمثل  الست  املتقدم  هي: بعد عرض التي نخلص إليها المحصلة

بالنسب  للذكر: ] هرمون الجنس + مؤخرة النثى + صدرها + فمها = إثارة الذكر 

.] 
ً
أجنسةا

.] 
ً
أوبالنسب  لألنثى: ] هرمون الجنس + املداعب  = إثارة النثى جنسةا

لذكر أو النثى هو حصول من ادى كل والهدف الطبةعي لإلثارة الجنسة  ل

املمارس  الجنسة  بين الذكر والنثى لجل اإلخصاب والتياسل، هذه هي الحال  

 على الرض داملوجودة عي الطبةعة 
ً
أ.البشر ومعظم الحةوانات التي تتكاثر جنسةا

 شذوذ وانحراف عن الحال  الطبةعة  
ً
كل من الذكر  عيدلكن قد يحصل أحةانا

: موصل لإلثارة الجنسة  طريق خاطئ اختةار واستخدامل من خل أو النثى
ً
، فمثل

صار يستثار )وهو المر الطبةعي كما قليا( نثى الأبدل أن يستثار الذكر بمؤخرة وصدر 

بمداعب   النثىتستثار  أن، وبدل أو حتى حةوان بمؤخرة وصدر ذكر أو دمة  جنسة 

ثار بمداعب  نفسها بأعضاء تستصارت )وهو المر الطبةعي كما قليا( الذكر لها 

)وهو ما يحصل في ذلك، وكل هاتين الحالتين  نحوأأنثى أخرى لها وأمداعب  جسمها أو 

 ونساء( 
ً
تحقق وسوي  ال يعتبران حال  طبةعة  ممارسات املثلةين الجنسة  رجاال

، بل الذي عرفياه في المثل  املتقدم  الهدف الطبةعي من اإلثارة واملمارس  الجنسة 

أهما شذوذ وانحراف عنها.

أ
ّ
املثلة  الجنسة  لدى كل من الذكر أو النثى شذوذ وانحراف عن  وبهذا نعرف أن

أ.بقرار واختةار خاطئ منهما الطبةعة الحال  
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 حتى اآلن، 
ً
 -حتمي وال حتى دون املستوى الحتمي  بيحو أ -ال ش يء يستدعي علمةا

" إلى م"ه مواختةاره مسوى صرف إرادته إلى السلوك الجنس ي املثلي املثلةينه توّجأ

أمثل هذا الشذوذ.

 -فل الدراسات والفرق البحثة  التي ترأسها علماء مؤيديون للمثلة  الجنسة   -1

 رأكما 
ً
يت  -ييا سابقا

ّ
وهذا يكفي لرفض فكرة من تشخةص السبب الجةني لها،  تمك

 على مع فرض عثورهمحتى إنهم  :سبق وأن قليابل الحتمة  الجةنة  من الساس، 

 ُيلجئ 
ً
 حتمةا

ً
مثل ذلك السبب املفترض فهو ال يكفي لتصوير املثلة  الجنسة  قدرا

أ -كما هو املشاهد  - اإلنسانللنسةاق وراءه، بعد قدرة الفرد )الذكر والنثى( 
ّ
يه وتمك

أ.وإفساد مخططاتها ه  ومحارب  الجةياتمن مواج

 قد لنيا النانة ، جةياتيا له تخطط ما فهم فليحاولأيقول د. ريتشارد دوكنز: "

 الكائيات من أي إلةه يسَعأ لم أمر وهو مخططاتها، إلفساد بفرص  أقله عيدئذ نحظى

أ.(75) الخر"

 
ً
أيقول السةد أحمد الحسن في كتاب "وهم اإللحاد":  علةه،وتعقةبا

أ والحق،] 
ّ
أ إنساني كيوع إنيا يقولأ أن له البد امليصف إن

ً
 أنانة  أفسدنا فعل

 به وجاءت ورسله هللا أنبةاء نشره الذي الحقةقي اإليثار أو العلةا فالخلق الجةيات

م قد اإللهة  الديان
ّ
 من أفضل ابني: تقولأ الجةنة  النانة  فهذه النانة ، هذه حط

 مدييتي وابن الغريب، من أفضل عمي وابن عمي، ابن من أفضل وأخي أخي، ابن

 قومةتي وابن اآلخر، البلد ابن من أفضل بلدي وابن الخرى، املديي  ابن من أفضل

 والديان النبةاء أما املجاور، البلد من أفضل وبلدي الخرى، القومة  ابن من أفضل

 الخلق هذه وانتشرت والوالد، اليفس على الغريب وإيثار باإلحسان جاءت فقد

 بها نزلأ وقد اإلسلم في مشهورة تاريخة  قص  لغير أتعّرض ولن الياس، بين اإليثاري 

 علةه هللا صلى) محمد عائل  وهم أنفسهم اإلسلم رسال  أصحاب قص  وهي قرآن
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( وآله علةه هللا صلى) محمد بنت وفاطم  علي بقاء قص  هي اإلسلم، نبي( وآله

أ الصغار وأبيائهم
ً
أ﴿ للفقراء طعامهم بإعطاء قاموا أن بعد جةاعا

َ
ِعُمون

ْ
َعامَأ َوُيط

 
 الط

ى
َ
ِهأ َعل أ ُحّبِ

ً
أ ِمْسِكةيا

ً
أ َوَيِتةما

ً
ِسيرا

َ
َما*  َوأ

 
ْمأ ِإن

ُ
ِعُمك

ْ
ط

ُ
ِهأ ِلَوْجِهأ ن

 
أ الل

َ
ِريُدأ ال

ُ
ْمأ ن

ُ
أ َجَزاء ِميك

َ
 َوال

أ
ً
ورا

ُ
ك

ُ
أ.9 -8اإلنسان:  سورة ﴾ش

 حةوانيته على انتصر الذي الحقةقي اإلنسان قص  تروي وهي اإلنسان سورة

 لنه سمع  اإليثار بهذا يطلبوا لم النانة ، الجةنة  حةوانةتهم من اآلخرين لةيقذ وجاء

أ وهم بالسر كان
ً
 أعطوا فهم متبادل  ميفع  به يطلبوا ولم يذيعوه، ولم كتموه أصل

، يأخذوا ولم
ً
أ عطاؤهم يكن ولم شيئا

ً
 عليهما) وفاطم  لعلي بالنسب  كان لنه يسيرا

أ.أطفالهم بحةاة مخاطرة( السلم

 وحتى ومجموعات أفراد الةوم لدييا ورسله هللا أنبةاء من وأشباههم هؤالء بفضل

 هياك وربما حالهم في يؤثر ال الذي بالقلةل كان وإن عنهم الغرباء اآلخرين يؤثرون دولأ

أ ولكنها الحةان، بعض في العطاء وراء من نغايات
ً
 الصحةح باالتجاه خطوة عموما

 منها تعلمت التي العلةا اإليثاري  المثل  فهم العظماء، أولئك بفضل لها وصليا

أ........ .البشري 

أ أعتقد
ّ
 الحةاء علم عالم من يستحق( السلم عليهما) وفاطم  علي فعل أن

 يراهم وهو القل على حساباته يراجع أن امللحد االجتماعي الحةاء علم أو التطوري

 علم علماء يشخصه أن قبل العلج له ووضعوا الجةنة  النانة  داء شخصوا قد

أ .(76)[  عام ألف من بأكثر التطوري الحةاء

أ -2
ً
 وقهريا

ً
 حتمةا

ً
 جنسةا

ً
لإلنسان، بل  ليس فقط أن املثلة  الجنسة  ليست خةارا

أخةارأيمكن أن نعتبرها حتى وال 
ً
أجنس ا

ً
أطبةعة ةا

ً
أومثمرأ ا

ً
، بل اتوجه املثلةين نحوه ةتمل ا

شذوذ على املستويين الجةني انحراف وأ -كما عرفيا في نقط  البحث السابق   - يه

أوالطبةعي 
ً
أ.معا
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 املثلةين ُملَجأوبالتالي، 
ّ
ن علةه نغير وأن إلى هذا الخةار الجنس ي ومقهورأوأأففكرة أن

الصحةح أن املثلة  الجنسة  سلوك جنس ي شاذ ونغير وأ، علمي لهاوال أساس صحةح  

 ممارس  الذكر للجنس مع مثةله الذكر أو النثى مع النثى 
ّ
، وأن

ً
طبةعي وال مثمر أيضا

 مفه ،محدهما مع الحةوان أو مع لعب  جنسة  إنما هي خةار شخص ي تابع لهأ أوأ

دون أي اضطرار أو إلجاء  مالشذوذ عن الطبةع  بمحض إرادته هذا وااختارأ نالذي

.
ً
أمطلقا

أ:إلىبحسب ما تقدم  عزوناه يافإن ،من قبلهم وأما سبب االختةار الخاطئ

لحةاء ماض  مدفون في الجسد في مرحل  اليمو الخادع   اإليحاءات -1

أالجيةني، كما أشار لذلك السةد أحمد الحسن في كلمه املتقدم.

الجنسة ، كما تقدم  استخدام طريق خاطئ ونغير طبةعي موصل لإلثارة -2

أفي نقط  البحث السابق .

 مياسب  العوامل البةئة  والتربوي  التي  -3
ً
ر ظروفا

ّ
 يوف

ً
 مساعدا

ً
تعد عامل

 .أكثر التجاه من يشاء نحو املثلة  الجنسة 

أ علىاملجدد  تأكةدنامع 
ّ
مهما تعددت أسبابها الرئيسة  الجنسة  املثلة   أن

 
ً
 للفرد نفسه دون أن يكون هياك أي وجود واملساعدة فإنها تبقى خةارا

ً
شخصةا

.ه لذلك لسبب حتمي وقاهر له يضطرأ
ً
أأبدا

أ

أ

أ
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ميذ مطلع القرن الحادي والعشرين بدأت الحكومات بتشريع الزواج املثلي، 

الحر، وهذه أسماء تنتهج الفكر الرأسمالي  -إن لم يكن جمةعها  - هذه الدولأ وأنغلب

أبعض الدول مع تاريخ سي  التشريع:

 أفريقةا جيوب ،(2005) وكيدا إسبانةا ،(2003) بلجةكا ،(2001) هوليدا

 ،(2010) واملكسةك والرجيتين وأيسليدا البرتغال ،(2009) والسويد النرويج ،(2006)

 بريطانةا ،(2013) والبرازيل وأورونغواي ونةوزليدا فرنسا ،(2012) الدنمارك

 وفيليدا أملانةا ،(2016) كولومبةا ،(2015) ولوكسمبورغ أمريكا ،(2014) وإسكتليدا

 الزواج هذا مثل لتشريع طريقها في الدولأ بعض ، وهياك(2017) وأسترالةا ومالطا

أ.ونغيرها والييبال وتايوان كاليمسا

 الرضة تهةئ   أوأفهل للرأسمالة  الحرة دخل في الدفع باتجاه املثلة  الجنسة  

أاملياسب  النتشارها بين الياس في عامليا الةوم ؟

 قام على انقاض الفكر اإلقطاعي الذي 
ً
 اقتصاديا

ً
الرأسمالة  وإن كانت مذهبا

 في أوروبا حتى القرن السادس عشر املةلدي، وتيادي ميذ 
ً
اعتماد ب بدايتهاكان سائدا

نظام له جذوره وامتداداته في  لىسرعان ما تحولت إ امللكة  الخاص  للفرد، لكنها

؛ ملا للقتصاد من تأثير مباشر على حةاة حةاة اإلنسان االجتماعة  والسةاسة 

، فالتحرر الذي يدعو له اليظام الرأسمالي ال يقف عيد اإلنسان في جوانب متعددة

 رفض وضع القةود في الجانب االقتصادي 
ً
 حرا

ً
 سوقةا

ً
فحسب ولكيه لةكون اقتصادا

 كان مصدرها، وبالتالي هوي  كانت  أيايرفض وضع القةود على الفرد 
ً
تلك القةود وأيا

أفستكون الخلق ضحة  هذه الغطرس  بطبةع  الحال.

واحدة من انعكاسات الفكر االقتصادي الرأسمالي على السةاس  هو وإذا لم تكن 

أ
ّ
هي قرين ملزم له بكل ف، الدول والشعوبي الديمقراطة  كيهج سةاس ي يحكم تبن

 بالتحديد ، تأكةد
ً
الصةغ  النهائة  للحكوم  البشري  بيظر  -بعد عوملتهما  -وهما معا
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صاحب كتاب فرانسيس فوكوياما  -الةاباني الصل  - المريكي الفةلسوف السةاس ي

أ."نهاي  التاريخ واإلنسان الخير"

 - (77)يرى جون دمةلةو (، )أي املثلة  الجنسة  موضوع بحثيابوبقدر تعلق المر 

القرن العشرين يرتبط "بعلقات  أواخرأفي  املثلة أن ظهور  -صاحب التوجهات املثلة  

  -الرأسمالة  
ً
التي سمحت لعداد كبيرة من الرجال  -بيظام عملها الحر تحديدا

 من مجت
ً
مع الرجال والنساء والنساء أن يسموا أنفسهم مثلةين ويعتبروا أنفسهم جزءا

 على أساس هذه الهوي ".املتشابهين، وأ
ً
أن ينتظموا سةاسةا

دور  تضعفالرأسمالة  وميذ نشوئها أإلى أن  -بيظره  -والسبب في ذلك يعود 

 ،والتياسل الجنس السرة ووظةفتها والروابط القائم  فيها، فهي من جه  فصلت "بين

" كما لإلنجاب ووسةل  التياسلي اإللزام رهةي  الجنسة  البشري  الغريزة تعد لموأ

أيقول. ومن جه  أخرى: سلبت وظائف السرة االقتصادي  التي كانت سائدة قبلها.

من استقللها االقتصادي ورعاي  فصل  السرةبسلب  الرأسمالة "خلقت يقول: 

لبعض الرجال والنساء تيظةم حةاة  هةأتالظروف التي  اإلنجابالجنس عن 

أشخصة  تدور حول مةولهم الجنسة  
ّ
يت من والعاطفة  تجاه ذات الجنس، كما مك

سةاس  تقوم على  إلى باإلضاف تشكةل مجتمعات حضري  من املثلةين واملثلةات، 

أ".الخيرة اآلون الهوي  الجنسة  في 

لي اسمأللفكر الرأ الحارأ وتصفةقهديمةلو" جون التي تغمر "نشوة ومع شدة ال

 )الشريان الذي يبقي املثلة  الجنسة  على قةد الحةاة السرةالذي قام بتفكةك 

، لكيه ال يتردد في إبداء نقمته على الرأسمالة ؛ لنها لم تقم بقلع الكةان (بيظره

أالسري من الجذور، وال زالت تتصرف بطريق  تبقي أ
ً
الحفاظ على  من جه ولو ه ل ثرا

أالعاملين كرصةد يضمن لها االستمرار.

                                                           

 كالمه متاح على:وأستاذ علم التاريخ ودراسات املرأة في جامعة إلينوي في شيكاغو.  برفيسور  -77

http://hekmah.org/ 7007-2/  
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صلها، فمن ناحة  تسهم والسرة متياقض  في أ الرأسمالة العلق  بين يقول: "

لألفراد العيش خارج متةح   لألسرةاملادي  الساس إضعافباستمرار في  الرأسمالة 

تدفع  أن إلىفهي تحتاج  اآلخرأمن الجانب  أماتتطور،  أن، وللهوي  املثلة  السرةطار إ

نجاب الجةل القادم من العاملين على ي إلأالسر بما يكفبالرجال والنساء لتكوين 

أ."القل

يختم ديمةلو  السري،ن البيئ  التي تغذي املثلة  الجنسة  بالحةاة هي التفكك ولأ

السرة لعيش خارج تدفع باتجاه االقضايا التي جمةع دعم لملثلةين امحاضرته بدعوته 

وتفعةل برامج تساعد على إذاب  الحواجز التي تعزل السرة ، وتحطةم الكةان السريأ

من خلل فتح حضانات  -كما يسميها  - الطفالخصخص  تربة  وبالخص رفض 

أيديرها املجتمع أو العمال.

ذا عرفت هرول  وجه  اليظر هذه فردي ، فما بالك إكانت  لوأ الخطب هونأوربما ي

لة  الجنسة ، وتساق الشعوب نحو نحو تشريع املثالةوم نغلب حكومات العالم أ

أتقبلها كخةار جنس ي طبةعي !!

أحاك لها ؟؟ وماذا يُأأن تصل يراد للبشري   إلى أين

 يكشف ل مثا هذاوأ
ً
املثلة   اس  العاملة  في موضوعةتدخل السحدث قريبا

أ.الجنسة 

 لم يحكي قصة مثلي جنسي:يفل ُتمنحغلودن كلوب"  ووسكار األجوائز "

من القرن املاض ي وأكاديمة  الفيون والعلوم السييمائة  في والي   1929ميذ عام 

 
ً
 24لفائزين بها بعد تصنةفهم على لكالةفورنةا في أمريكا تميح جائزة "أوسكار" سيويا

أفضل فةلم وممثل ومخرج ونغير ذلك، والجائزة عبارة عن تمثال صغير مطلي كفئ ، 

أبالذهب.

وسكار كأفضل ممثل الأميحت الكاديمة  المريكة  جائزة  (2019)عام هذا الفي 

 Bohemian"إلى املمثل المريكي من أصل مصري "رامي مالك" لدائه في فةلم 
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Rhapsody." البريطاني من أصل الراحل؛ لم يحكي قص  املطرب ومؤلف النغاني ةالف

أإيراني "فريدي ميركوري" املعروف بمةوله الجنسة  املثلة .

 إنسان، كفاح قص  حولأ يدورأ العمل" قال:، جائزةال تسلمه بعدوأ ،مالك يرام

 لتحقةق اعتذار، بغير حةاته عاش مهاجر، الجنس، مثلي رجل عن فةلم وصيعيا

أ.(78) "حلمه

( 
ً
رابط  هولةود للصحاف   قامت( 2019وفي وقت سابق من هذا العام أيضا

الجيبة ، التي بدأت بميح جوائزها السيوي  لألفلم والدراما السييمائة  والتلفزيونة  

أفضل فةلم درامي " كGolden Globe"نغولدن نغلوب ، بميح جائزة 1944ميذ عام 

، وجائزة أفضل Bohemian Rhapsodyليفس الفةلم "
ً
 لـ "رامي مالك"ممثل " أيضا

ور الذي جّسد فةه شخصة  فريدي ميركوري املغني في فرق  الروك لدائه نفس الد

أ.Queen "(79)البريطانة  "كوين 

ميح جوائز "الوسكار" و"نغولدن نغلوب" المريكة  
ُ
لهذا العام ماذا يعني أن ت

أد دور مثلي جنس ي ؟!لفةلم يحكي املثلة  الجنسة  وممثل يجّسأ( 2019)

أ
ّ
الفن مسّيس كبقة  الشؤون املهم  الخرى، وخاضع إلرادة  إنه ببساط  يعني أن

راء الذين يقفون بكل وضوح وأالسةاس  العاملة  في الواليات املتحدة المريكة  ميظري 

أللمثلة  الجنسة  بين شعوب العالم.العاملي مثل هذا التسويق 

                                                           

 https://bit.ly/2SYx76I    نظر:أ -78

 http://www.bbc.com/arabic/art-and-culture-47354008 +  https://arbne.ws/2HnW7lT    نظر:أ -79



 

 

أ:اليتائج التالة  إلى على مستوى اليتائج، خلص البحث

للمثلة  وراثي على سبب جةني  - 2019آذار  13ولغاي  الةوم  -لم يعثر العلماء  -1

الجنسة ، ولم تستطع جمةع الدراسات التي قاد فرقها البحثة  علماء متخصصون في 

بعةيه محدد  "جين"علم الوراث  والجةيات والعصاب وعلم اليفس ونغيرهم من إثبات 

تم توفيرها لتحقةق هذا التي الضخم   اإلمكانةاتيتسبب باملثلة  الجنسة  رنغم 

من العثور على . وكل ما ذكر في املجلت واملواقع العلمة  ووسائل العلم الغرض

ن تكون السبب الجةني لها هو مجرد تضلةل قائم على فرضةات واحتماالت ال ترتقي لأ

.املعروف   العلمة  نظري  علمة  مستوفة  للشروط
ً
أ عاملةا

هذه اليتةج  بالذات ولهمةتها احتاج إثباتها إلى تخصةص مساح  واسع  من 

 بفقرات البحث الخرى؛ لن "السبب الجةني" 
ً
بيظر العلماء املؤيدين البحث قةاسا

أاملستيد الوحةد للمثلة  الجنسة  هو 
ً
 طبةعةا

ً
 جنسةا

ً
أ.العتبارها خةارا

  -بيفس القدر  -2
ً
 حالفي عدم تسّبب الجةيات باملثلة  الجنسة  يكون  -علمةا

، فليست هي السبب الكامن وراء املثلة  الجنسة  بحسب الدراسات 
ً
الهرمونات أيضا

أالعلمة  الحديث .

 للسب البةئي واالجتماعي تأثير  -3
ّ
في دفع البعض باتجاه  -بنسب  ما  -ال شك أن

منها أو التفكك االستفادة  أسيئذا ما الةوم إالتكيولوجةا فدور املثلة  الجنسة ، 

واضح في هذا الصدد، لكن تلك  -على سبةل املثال  -السري أو أسالةب التربة  

بتوفير مياخ أكثر خصوب  لبروز املثلة   أثرهاييحصر  -مهما كانت ضانغط   -العوامل 

أ لدى شخص ما، وليست هي السبب الرئيس للدفع باتجاهها، الجنسة  

 بالنسب  يقف وراء املثلة  الجنسة ، قص  السبب الذي  -4
ً
والتي بقةت لغزا

للعلماء ميذ زمن بعةد وحتى يوم الياس هذا، استطاع السةد أحمد الحسن كشفه 
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، ونفس ذلك السبب موجود لدى بقة  الحةوانات التي وفك شفرته وبشكل واضح

 ،
ً
ي  الجنسة  كذلك، وهو نفسه السبب وراء الجيدرأتمارس الشذوذ الجنس ي أيضا

 العتبار املثلة  لدى    الحةواناتممارس كونأتال يمكن أن  ومن ثم أ
ً
للمثلة  مبررا

 كما يفترض العلماء املؤيدون للمثلة 
ً
 طبةعةا

ً
أ.ذلك اإلنسان أمرا

أ -5
ّ
في وامليدثر إحةاء املاض ي املدفون  بحسب تشخةص السةد أحمد الحسن، فإن

خلل اإليحاءات الخادع  التي يقوم بها جسد اإلنسان في فترة اليمو الجيةني من 

  املهةمي  على جسد ةيجعلهم شاذين عن الحال  الطبةعوالجيدريون  املثلةونأ

أ.مؤثر على اإلنسانله اإلنسان بعد كون ذلك املاض ي ال أثر حقةقي وفعلي 

املثلي بالنسب  للرجال  كذلك، يمكن إثبات الشذوذ واالنحراف في السلوك

والنساء بمعرف  الحال  الطبةعة  والهدف من أسباب إثارة كل من الذكر والنثى 

أ
ً
معرف   وبالتاليكل الجنسين في مساح  في البحث لتحديده إلى  وهو ما احتاج ،جنسةا

أالشذوذ واالنحراف عن الحال  الطبةعة  لدى املثلةين. 

، واحد عيد اإلنسانوالجيدري  الجنسة  املثلة  الجنسة  سبب ملا كان  -6

 فالعلج فيهما واحد 
ً
وبخصوص  ويعتمد بالدرج  الساس على اإلنسان نفسه.أيضا

  -"تعديل الجنس" فهو ال يصلح 
ً
 عن عدم  -علمةا

ً
 للحالتين فضل

ً
أن يكون علجا

أجوازه الشرعي.

 هذا سلوك في وإرادتهم املثلةين اختةار تحت يقع برّمته املةول الجنس ي املثلي -7

أ فةه مجال وال ،الخاطئ الطريق
ً
 العلماء بعض بها يبرر التي الحتمة  أو للجبر مطلقا

 وضع قوانين مياسب  تكبح مثل هذا  .الشذوذ هذا مثل
ً
وعلةه، فمن الصحةح جدا

أالشذوذ االختةاري وليس العكس كما نشاهده الةوم في بلدان العالم.

 موقفه الرافض  -8
ّ
يلتقي لمثلة  الجنسة  لوبقدر تعلق المر بالدين اإللهي، فإن

، مع الحقةق  العلمة  وأ
ً
وأما طعن العلماء امللحدين من هذه الجه  فهو صحةح تماما

جين املسبب النغير صحةح حتى مع افتراض عثورهم على على الدين وأمنهم تحامل 

 إذا عرفيا لجةيات ومحاربتها، فما باليامواجه  اعلى قدرة اإلنسان بعد  ؛للمثلة 

أ   لغاي  اآلن.السبب الجةني للمثلة إثباتعجزهم عن 
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 البحث أشار  -9
ً
 العلمي واإلعلمي والتمويه إلى حجم التضلةل أيضا

ً
الذي معا

واضح  فةه كما أن بصم  السةاس  العاملة  مورس في موضوع املثلة  الجنسة ، 

 لويعد قضة  علمة  ذات طابع إنساني فحسب كما يحفالمر لم وبالتالي ، كذلك

ألبعض تصويره.ل

أالبحث. توصل لهاهذه أهم اليتائج التي 

سأل  املهم  فةما يتصل بهذه امل الوضع خطورة رةالييّأ العقولأ تعي أن هللا أسأل

لوقوف بوجهها بطرق علمة  ل وتتحركنغلب بلدان العالم، التي أخذت تيتشر في أ

تفويت الفرص  لتسعى  أنهاوال أقل من  ،قبل فوات الوانرصيي  صحةح  وأوميهجة  

)الذي يعد شريان حةاة املثلة  يتوعد السر والطفال بالتفكك واالختطاف من أمام 

أواديه السحةق. إلىبهم  الجنسة  كما يصرح ميظروها بأنفسهم( لةأخذ

أ بفضله يفتح أن سبحانه أسأله ذلك وقبل
ً
 عباده من الحقةقةين للمصلحين بابا

أ.بين الياس منهموامليتظر  املأمولأ دورهم لةمارسوا

أوالحمد هلل رب العاملين.

أ

أعلء السالم

أ2019/ 3/ 13

أ

أ

أ
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32- www.josephnicolosi.com 
33- www.aljazeera.net 
34- www.youm7.com 
35- www.annahar.com 
36- say7at.annahar.com 
37- www.alhurra.com 
38- www.allvideotoday.com 
39- www.marefa.org 
40- sci-ne.com 
41- mawdoo3.com 
42- www.ida2at.com 
43- hekmah.org 

  :مقاطع على يوتيوب 

44- www.youtube.com/watch?v=vySKwX0YrXQ 
45- www.youtube.com/watch?v=pNV1bt62zMQ 
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