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 !  بنت/  ولد إنه مربوك 
  اجلنني، يولد عندما تسمع اليت الشهرية العبارة 

  تقنيات اخرتاع بعد السابق يف كما شائعة تعد مل رمبا

 رمزي معنى العبارة هلذه ولكن لألجنة التصوير

 نوعه و جنسه هو الطفل به ُيوصف ما أول إن. عميق

 متصالن اجملتمع يراهما اللذان( اجلندر) اإلجتماعي

 .ببعضهما

 وماذا الطفل، اسم حيدد السابق، بريالتع على بناء

 أم لإلناث سينجذب باملستقبل كان إن و معاملته ستتم وكيف سيلبس،

 السابق التعيني حيدده الطفل هذا حياة مسرى باملختصر،. الذكور

،  الظاهرة التناسلية األعضاء خالل من بالطبع اجلندر، و للجنس

 هل و ”صحيحة“ الطريقة هذه فعاًل هل السؤال ولكن

 بأعضاء يولدون الذين عن ماذا ؟ اجلميع تراعي

 حقيقة أدمغتهم و أجسامهم يكون أو خمتلطة،

 أعضائهم خالل من ظهرت اليت تلك غري

 التناسلية؟

 ؟”أنثى”  أو ”ذكرًا“ اإلنسان جيعل الذي ما

 ؟ التكاثري النموذج فقط هو هل

 ك نولد -كأجنة – كلنا

 افرتاضي برنامج يوجد( . إناث)

 كأنثى، يتطور أن هو اجلنني لتطور

 األندروجينات تتدخل أن إىل

 بتعديل وتقوم( الذكورية اهلرمونات)

 كيف حيدد ما أن أي. الربنامج مسار

 يف  اجلنينية اهلرمونات هي اجلنني سيتطور

 أفرزت إن. احلمل من الثامن األسبوع
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 Y كروموسوم وجود عدم لسبب تفرز مل وإن ،”مذكرة“ تناسلية أعضاءًا ستكون األندروجينات

 يف. ”مؤنثًا“ سيكون  التشكل فإن اهلرمونات هلذه اجلنني خباليا حساسية وجود لعدم أو واي،

 ”الدماغ جنس“ لتكون أخرى مرة الذكرية اهلرمونات تفرز( بعد ما أو) والعشرين السابع األسبوع

 إن. العملية هلذه األم جسم ملقاومة نتيجة املرحلة تلك يف تفرز ال رمبا و التعقيد، بالغة عملية يف

 ظاهري الشكل كان وإن( افرتاضي هو كما) أنثوية ستكون للجنني اجلنسية اهلوية فإن كذلك كان

 كمية يف خلل حيصل قد أيضًا. األوىل باحلالة مقارنة نادر هذا األمر أن إال العكس حيدث قد و ذكرًا،

 النفسي التفاعل) اجلندرية أو/و اجلنسية الصفات من ”طيف“ لدينا فيصبح اهلرمونات،

 (.Psychosexual اجلنسي والنفسي Psychosocial االجتماعي

 اللََُّه ِإنَُّ  َأْتَقاُكْم اللَُِّه ِعْنَد َأْكَرَمُكْم ِإنَُّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئَل ش ع وًبا َوَجَعْلَناُكْم َوُأْنثى َذَكٍر ِمْن َخَلْقَناُكْم ِإنَُّا النَُّاس  َأي َُّها َيا"

 "َخِبرٌي َعِليٌم

 من فئة أو الذكور جنس من فئة عن عبارة إما هم جنسية بيولوجية ناحية من الناس

 وأن فقط، األنثى اىل مييل الذكر أن على تقتصر بينهم اجلنسية االختالفات وأن اإلناث، جنس

 يف يقتصر بشرية ككائنات اجلنسية للهوية إدراكنا فإن ذلك على وبناًء. فقط الذكر اىل متيل األنثى

 األنثى يشتهي الذكر) املغاير امليول من و( أنثى أو ذكر) البيولوجي اجلنس على ومضمونه فهمه

 املكان هو وأين ُجعبتها، يف تتضمنه الذي وما إذن اجلنسية اهلوية هي فما(. الذكر تشتهي واألنثى

  واحلقيقة؟ العلم يف كله ذلك من األخرى اجلنسية والتنوعات اجلنسية املثلية حتتله الذي

  واألنثى الذكر خلق

 حنصل فإننا بنجاح، بويضة مع منويا حيوانا يتحد عندما أو اإلخصاب، عملية حتدث عندما

 ٦٤ على حتتوي الالقحة هذه(.   fertilized egg) املخصبة البويضة أو بالالقحة نسميه ما على

 الذي ما ولكن،. اجلنني تكوين اىل انقسامها ويؤدي ،(البويضة من ٣٢و املنوي احليوان من ٣٢) كروموسوم

 آخر؟ بيولوجي جنسي تنوع ذو أو أنثى أو ذكرا، لتصبح الالحقة هذه بتطور يتحكم

. ٣٢ رقم الكروموسومي الزوج هو البيولوجي املولود جنس لتحديد الرئيسي العامل

 فإن البالغة األنثى عند املبيضني يف اجلنسية اخلاليا يف املنصف االنقسام عملية حتدث عندما

 تتالشى( polar bodies) قطبية أجسام ٢) خاليا أربع هي االنقسام ذلك عن الناجتة اخلاليا

 ( . للتلقيح قابلة واحدة وبويضة
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 هو ٣٢ رقم كروموسوم أن أي( X) هو خمصبة الغري البويضة هلذه اجليين لنمط

 تعطي دائمًا البويضة فإن منوي، حيوان قبل من البويضة تلقيح مت إذا ولذلك(. X) الكروموسوم

(X )للخاليا املنصف االنقسام عملية حتدث عندما ولكن. اإلخصاب عملية يف مشاركتها عند 

 قادرا منها كل منوية حيوانات أو جاميتات أو جنسية خاليا ٦ هو الناتج فإن الذكر، عند اجلنسية

 فهذا( XY) هو للذكر اجليين النمط ألن ولكن. لذلك الظروف له توفرت إذا البويضة تلقيح على

 أو الكرومسومية أحادية على تكون أن إما املنصف االنقسام عن الناجتة املنوية احليوانات أن يعين

. ٣٢ رقم الكروموسومي للنمط( Y) صيغة على الكروموسومية أحادية على أو( X) صيغة على

 فإن به، التلقيح يتم املنوية احليوانات هذه من أي على واعتمادا اإلخصاب، عملية يف أنه يعين هذا

(. Y) بصيغة منوي حبيوان أو( X) بصيغة منوي حبيوان العملية هذه يف يشارك أن ممكن الذكر

 الناجتة الالقحة فإن( X) بصيغة املنوي واحليوان البويضة بني اإلخصاب ومت حصل إذا وبهذا،

 ومت حصل وإذا ،(XX) اجليين النمط على بيولوجية ناحية من أنثى اىل األحيان غالب يف ستتطور

 ذكر اىل األحيان غالب يف سيتطور الناتج فإن( Y) بصيغة املنوي واحليوان البويضة بني اإلخصاب

 احلال هذا على التناسل عملية حتدث وبينما(. XY) اجليين النمط على البيولوجية الناحية من

 عنها وينتج أحيانا حتدث هذه التكاثر ميكانيكية يف الطبيعية التغريات أن إال األحيان، غالب يف

 بالبينية تعين ماذا ولكن. أخرى جينية إختالفات على هم ممن اجلنسية البينية ذوي من أفراد

   كروموسومية؟ ناحية من اجلنسية

  كلينفلرت متالزمة
 أحد من عليه احلصول يتم والذي زائد( X) كروموسوم األقل على لديه هنا الشخص

 اليت والتغريات احلاالت بعض يف أو( XXY) هو األشخاص هلؤالء اجليين النمط فإن وبهذا األبوين،

 أقرب هم و(. XXXXY أو XXXY) اجليين النمط يكون فقد 4٦ اخللقي التنوع هذا ضمن يف هي

 (. Y)ال على حتتوي اجلينية أمناطهم ألن لإلناث منه للذكور

  ترينر متالزمة
، (٦1X) أو( X0) هو 41 اجليين ومنطهم اثنني وليس فقط واحد( X) بكروموسوم إناث هم و

 بني البيولوجي اجلنس تفريق عملية يف مهما أوليا دورا تلعب الكروموسومات فإن وبهذا،

 الكروموسومي النمط. واإلناث الذكور خلق عملية يف القيادي العامل تعترب فهي ولذلك األشخاص

(XY )الكروموسومي والنمط األوقات، أغلب يف الذكور يعين (XX )واألمناط اإلناث، يعين 
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 األشكال املتعددة" اجلنسية البينية" مظلية حتت تنضم تنوعات هي األخرى الكروموسومية

 . والبيان

  اهلرمونات
  عن عبارة هي اليت اهلرمونات إفراز هي التناسلية الغدد ألعضاء الرئيسية الوظائف أحد من

 ألنسجة التطوري النمو و األنشطة غلى إفرازها ويؤثر اجلسم يف الدم جمرى اىل الغدد قبل من ُتفرز مواد

 .   اجلسم أحناء شتى يف املوجودة اجلسم

 اخلاليا اىل اإلفراز غدد أعضاء من حمددة رسائل ينقل حيوي ناقل عن عبارة هي إذن اهلرمونات

 اخلاليا تلك وتطور بأنشطة وتؤثر اجلسم أحناء سائر يف الرسائل بتلك املعنية اجلسمية األنسجة آو

 إنتاج وعن الذكور عند املنوية احليوانات إنتاج عن املسؤولة وهي الذكرية، التناسلية فالغدد. واألنسجة

 ُمشكلة أخرى ذكرية وهرمونات( Testosterone) كالتيستستريون الذكرية اهلرمونات وإفراز

 الصانعة اهلرمونات بلقب عليها يطلق واليت ،(Androgens) باألندروجينات نسميه ما مبجموعها

 بهرمونات اهلرمونات هذه يسمون الكثريين أن ومع ، (male-makers) التذكري هرمونات أو للذكور

 اليت البويضات، انتاج عن املسؤولة هي األنثوية، التناسلية الغدد أو املبيضني، املقابل، ويف.  الذكورة

( Progesterone) والربوجيستريون( Estrogen) األسرتوجيني مهمني، هرمونني بإنتاج بدورها

 من إذن الرئيسي الفرق(. اجلنني حياة خالل وليس البلوغ مرحلة يف رئيسي بشكل يفرزان واللذان

 األندروجينات من عالية نسب لديهم الذكور أن هو واألنثى الذكر بني اجلنني حياة يف هرمونية ناحية

 .  باملقارنة ضئيلة هي اإلناث عند النسب وتلك الدم جمرى يف جتري اليت( التذكري هرمونات)

 اجلنس متايز عملية يف اهلرمونات تلعبه الذي الدور أهمية نستنبط أن نستطيع فإننا وبذلك

 هلرمون وخاصة للهرمونات، أجسامنا فيها تستجيب اليت الطريقة إن. األشخاص بني البيولوجي

 . األنثى عن الذكر متييز ويف األشخاص، بني اجلنسية للتنوعات األهمية غاية يف أمر هو التستستريون

 ( Gender) اجلندر
 يف التنوع وهناك( chromosomal sex) الكروموسومي جنسنا يف التنوع هناك اآلن

 جينية ناحية من فقط نتنوع ال حنن ولكن( phynotipic sex) الظاهري اجلنسية أمناطنا

 والشعور التفكري طريقة يف أيضا نتنوع بل بشرية، كأجناس ووظيفية شكلية ناحية ومن

 األشخاص هوية تكوين يف ودورها اجلندرية عن يتحدث الذي اجلزء هذا موضوع وهو والتصرفات،

  اهلوية؟ هذه هي فما. اجلنسية
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  اجلندر؟ هو ما
 التعريف، لذلك نستخدمه الذي املنظور على ذلك ويعتمد عدة بطرق اجلندر ُيَعَرُف

 على يركز من وهناك اجلندر نشأة يف تساهم اليت البيولوجية اخلاصية على يركز من فهناك

 تلك نشأة يف البيولوجيا بدور ُمَسِلما ولكن تأثريها إنكار ميكن ال اليت اإلجتماعية احمليطات

 social and) وسياسية إجتماعية منشأة أنه على اجلندر يعترب من أيضًا وهناك التطورات،

political construct)، بإنشائها يقوم ظاهرة وإمنا اإلنسان بيولوجية يف هلا أساس ال أنه أي 

 .اجملتمع أفراد وتبنيها

 ليس البيولوجية األجناس بني ختتلف اليت النفسية السمات من جمموعة هو اجلندر

 reproductive) والتكاثر التناسل وبعملية باجلنس متعلقة بينهم إختالفات ناحية من فقط

traits )وشخصية عقلية مسات  ناحية من أيضًا بل (cognitive and personality 

traits )بني باختالفها  معروفة هي اليت النفسية امليزات أو السمات جمموعة" هو. وغريها 

 بطريقة أو.   والتصرفات والشعور التفكري طريقة يف كاختالفاتهم ، البيولوجية اجلنسية األنواع

 . أنثى أو ذكر هيئة على الشخص بكون املتعلقة النفسية السمات هي أخرى

  اجلندرية؟ اهلوية هي ما
 بني باختالفها ُتعَرُف اليت النفسية امليزات أو السمات جمموعات هو اجلندر كان فإذا

 نظرة هي باملقابل( gender identity) اجلندرية فاهلوية إذن البيولوجية، اجلنسية األنواع

 اإلجتماعي دوره حول اإلناث أو الذكور فئة من بكونه املتعلقة النفسية جتربته اىل الشخص

 ذلك وغري يفكر وكيف اجلنسية، وتصرفاته البيولوجي، جبنسه واملرتبطة حميطه يف منه املتوقع

 . الكثري

 (Gender Identity) النفسية اجلندرية اهلوية
 تكوين يف إذن به احمليطة اإلجتماعية واحمليطات للشخص البيولوجي التكوين من كل يساهم

 الذي النفسي الشعور حاصل عن عبارة هي اجلندرية اهلوية فإن وبالتالي النفسية اجلندرية هويته

 اجلندري والعامل البيولوجي اجلندري العامل من كل بني لتوفيقه نتيجة الشخص عند ينتج

 . اإلجتماعي
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 : اجلنسية اهلوية
 جنس اىل عاطفيا أو جنسيا الشخص ميول أنها على اجلنسية اهلوية البعض ُيعرف 

 ( sexual orientation) اجلنسي امليول تعريف ضمن من هو هذا ولكن،  معني بيولوجي

 هوية هي اجلندرية اهلوية أن هو اجلنسية واهلوية اجلندرية اهلوية بني الرئيسي الفرق

 اجلنسية، وتصرفاته وأحاسيسه شعوره وحول حوله تدور فهي الشخص بها يشعر داخلية نفسية

 اهلوية أن إال معني، بيولوجي جنس يف معني كعضو اجلنس يف املتعلقة النفسية جتربته هي

 كل و ونفسيته ذاته حبد الشخص االعتبار بعني تأخذ أنها على اليها ننظر أن ميكننا اجلنسية

 ميوله تكون الذكور من اجلنس مثلي املثال، سبيل فعلى. اجلنسية ومعايريهم حوله الذين

 صحيح العكس و.  داخله يف نفسي شعور ألنه اجلندرية هويته من جزًء وهذا الذكور، حنو اجلنسية

 .  لإلناث بالنسبة

 :  اجلنسية اهلوية اضطراب
 او البيئه اىل سببه يرجعون وكانوا االنسان به يولد مرض هو اجلنسيه اهلويه اضطراب نإ

 باملخ اجلنسيه او اجلندريه اخلطوط)) بـ يسمى ما هناك ان اتضح الطيب التقدم مع لكن الرتبيه،

 اجلنسيه، باهلويه يسمى ما وهو اليه ينتمي الذي باجلنس املخ شعور و تعريف عن املسئوله وهي(( 

 منذ االنسان يشعر حبيث املرضى هؤالء يف خمتلفه تكون اخلطوط هذه ان اىل العلماء توصل وقد

 …التشرحيي جلنسه املعاكس للجنس ينتمي انه والدته

 قبل اجلنني هلا يتعرض اليت اهلورمونات يف اضطراب اىل يرجع االختالف هذا ان وتبني

 اهلويه اضطراب ينتج ما و باملخ اجلنسيه اخلطوط وبالتالي جيناته على يؤثر مما الوالده

 .اجلنسيه

 :اجلنسية اهلوية اضطراب

(Gender identity disorder )بـ يعرف اختصارا(GID .) 
 الال من حالة من يعانون الذين األشخاص على النفس وعلماء أطباء يطلقه تشخيص وهو

 نفسيا، تصنيفا يعترب وهو. به ولدوا الذي اجلنس نوع حول( Dysphoria) القلق أو ارتياح

 وهو. اآلخر باجلنس والتشبه اجلنسي التحول وهوية اجلنسي التغري ب املتعلقة املشاكل يصف

 .  - جنسيا املتغريين - على عام بشكل ينطبق تشخيصي تصنيف
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  ويعترب ،- الوالدة منذ موجود بأنه - عادة يوصف األطفال لدى اجلنسية اهلوية واضطراب 

 يف.البلوغ فرتة أو املراهقة فرتة يف يظهر الذي اجلنسية اهلوية الضطراب مشابه غري وهو ،- عياديا -

 األشخاص على سليب بشكل تؤثر فانها املغاير، اجلنسي السلوك ثقافات عدة فيه تستهجن وقت

 أن من نابع االرتياح بعدم شعورا تظهر متعددة حاالت يف. منهم القريبني واألشخاص به املصابني

 . خمتلف أو -صحيح الغري- هو الشخص هذا جسم

 رغبة مع الفعلي، الشخص جنس بشأن شديد بنفور اجلنسية اهلوية اضطراب ويتميز

 رفض مع اآلخر اجلنس نشاطات أو مبالبس دائم انشغال هناك ويكون اآلخر، للجنس لالنتماء

  البنات يف منه أكثر البنني يف االضطراب هذا وينتشر، الفعلي للجنس

 االضطراب هذا أن متميز وبشكل ينكرون اجلنسية اهلوية باضطراب املصابون واألطفال

 أو عائالتهم تتوقعه ما مع باالصطدام ضيقهم احتمال من الرغم على وذلك إزعاج، أي هلم يسبب

 قد فإنهم األطفال هؤالء يكرب حينما. له يتعرضون قد الذي الرفض أو وبالسخرية منهم، أقرانهم

 . للجنس مثلي - أشخاص يصبحون

 Fetishism Transvestic :اجلنسية األزياء شهوة
 العادة ميارس وقد ذلك فعل عند جنسيًا ويستثار سرًا ولو اآلخر اجلنس مالبس يلبس من وهم 

 . حينها السرية

  Transsexual: اجلنسي التحول
 املختصة العيادات خالل من لذلك تسعى وقد اجلنس تغيري بغري ترضى ال من الفئة وهذه

 وتغيري التناسلية األعضاء إلزالة اجلراحة عيادات خالل من أو اهلرمونات واستخدام الغدد يف

 . اجلنس

  : البنات لدى اجلنسية االضطرابات مظاهر ومن

 اخلشنة األلعاب ممارسة ، ولدا تصبح أن يف رغبة مع بنت كونها حول ومستمر ثابت كرب

 من ومنهم ، اجللوس وضع يف التبول ورفض ، العرائس لعب عن واالبتعاد ، املسدسات واقتناء ،

 وال ، البنات من أقرانها مثل أثداء هلا ينمو لن وأنه ذكري عضو هلا سيظهر بأنه تتخيل أو تدعي

 . الذكور من أصدقاء ويتخذن ، النسائية باألدوار يهتمون
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  : الذكور لدى اجلنسية االضطرابات مظاهر ومن

 بالعرائس واللعب ، الفساتني لبس ، بنتا يصبح أن يف ورغبة ولدا كونه حول مستمر كرب

 أدوات أو خارجية أو داخلية مالبس من البنات تلبسه مبا واالهتمام ، األوالد مع اللعب ورفض ،

 وختتفي امرأة سيصبح أنه يتخيل من ومنهم ، األزياء دور تقدمه وما باملوضة واالهتمام ، زينة

 من يعانون وهم ، احلمل على قادر سيصبح وأنه أنثوية أعضاء له وتظهر الذكورية أعضائه

 الناحية ومن ،  اجلنسية اهلوية مضطربي البنات من أكرب بدرجة االجتماعي والنبذ الرفض

 حيدث حيث - اجلنسية اهلوية اضطراب - يسمى سلوكي نفسي اضطراب هناك النفسية الطبية

 أن حياول وهو ، بها ولد اليت الطبيعية اجلنسية هويته عن رضا عدم(  املريضة أو)  للمريض

 نادر االضطراب وهذا.  اآلخر اجلنس وسلوكيات وصفات شكل متعددة وبأساليب باستمرار يتمثل

 . أضعاف بعدة اإلناث من أكثر الذكور يصيب وهو ، شائعًا وليس عمومًا

 مييل حيث ، سنني أربع إىل سنتني عمر من ، مبكرة سن منذ عادة االضطراب هذا ويبدأ

 شعره مبظهر واالهتمام(  وغريها وفلة باربي) الدمى مثل اإلناث بألعاب اللعب إىل الذكر الطفل

 اإلناث حلركات لتقليده إضافة..  ذلك وغري والشرائط التسرحية خالل من اإلناث يشبه مبا وثيابه

 جندها االضطراب هذا من تعاني اليت األنثى الطفلة حال ويف.  املتنوعة وتصرفاتهم وأساليبهم

 وغري والسيوف املسدسات مثل الذكور بألعاب واللعب واملضاربات اخلشنة اجلسدية األلعاب إىل متيل

 .. واالهتمامات والسلوك الشكل يف ذكوري مبظهر والظهور ذلك

 وهو ، الطبيعية اجلنسية هلويته الطفل متثل يف احنراف هو االضطراب هذا وجوهر

 وهويته جسده عن راض غري وهو ، جبنسه املرتبطة العامة السلوك وأساليب جسده اليتقبل

 ويف. وأساليبه ورغباته صفاته ومتثل اآلخر اجلنس لتقليد باستمرار يسعى وهو ، الطبيعية

 معاناتهم وتزداد ، منهم كبرية نسبة عند االضطراب يستمر والشباب واملراهقة البلوغ مرحلة

 ومظهره جسمه على للتأثري هرمونية أدوية استعمال إىل يلجأ وبعضهم..  اجملتمع ويف األسرة داخل

 يف وتزداد .. جراحيًا اجلنس تغيري طلب إىل بعضهم يلجأ كما..  اآلخر اجلنس شكل مع يتناسب مبا

 . املثلية اجلنسية املمارسات وكذلك املثلية اجلنسية اخلياالت عمومًا الفئة هذه

 ان أي.  املغاير اجلنس هوية تقمص قوة و باستمرارية يتميز اجلنسية اهلوية اضطراب  

 بالعكس االضطراب حيدث كذلك و االنثي تفكري و هوية يتقمص و باستمرار و بقوة يشعر الذكر

 .رجال بانهم بشعورهم النساء عند
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 الرجال احد عن مثال نقول اننا أي االجتماعي املعنوي املستوي اساس علي ليس الشعور

 ما ليس  ايضا و ، املسئولية حتمل علي قادر غري و خانع انه فقط نقصد و رجولة به ليس انه

.  الشدائد وتتحمل املشكالت حتل و محيدة مواقفها ان نقصد رجل مبائه انها مراه عن نذكره

 و فتاه انه يشعر رجل ان أي اجلنسية باهلوية االحساس معناه و هذا عن خمتلف معناه هنا املرض

 .العكس

 شعورها لكن و راي هلا و العزمية قوية السيدات احد ان جند التبسيط و التفسري يف زيادة و

 اجلنسي دورها تعرف و بزوج مرتبطة أو االرتباط تريد و بهذا مقتنعة  و هلا سليم و واضح كانثي

 لكن و خجول الطرف خفي يكون و اشجعهم يكون ال قد الذي الرجال احد اخر مثل و.  كانثي

 .زوجته مع اجلنسية عالقته يف دوره يكون كذلك و رجل انه اجلنسية قناعته

 اجلنسية هويته بان الفرد من اقتناع اجلنسية اهلوية اضطراب ان نبني ان جيب ايضا

 من يعانون جنسيا الشواذ كل ليس لكن و.  املثلي اجلنسي للشذوذ سبب يكون قد هذا و مغايرة

 أو كرجل اجلنسية بهويتهم مقتنعني جنسيا الشواذ من كثري ان مبعين اجلنسية اهلوية اضطراب

 .الشاذ املثلي اجلنس ميارسون لكنهم و اجسامهم عليه كما سيدة

 أنه على يربوه وأن فتاة أنه الصيب ابنهم يوهموا أن األهل فيها حاول حقيقية قصة هذه

 الصبيان بلغ عندما. كندا يف ألسرة الصبيان من توأم ولد ،46٤1 العام يف النتيجة؟ كانت فماذا.  فتاة

 اإلجراء هذا نتيجة أن احلظ لسوء. ختان لعملية ليخضعا والداهما أخذهما أشهر، مثانية العمر من

 اخلتان يف تقليدية غري طريقة األطباء استخدم. الولدين أحد على مأساوية كانت الروتيين

  جواب لديهم كان األطباء لكن والداه ارتعب. اخلطأ طريق عن رامير بروس الطفل قضيب واحرتق

 بروس والدّي األطباء نصح حميطهم، من اجلنسني بني الفرق يتعلمون األطفال أن منهم اعتقادًا

 مت الحقة، مرحلة ويف. برندا بروس وأصبح. كفتاة يربياه وأن ودمى فساتني له يشرتيا بأن

 نفسيني أطباء على ُعرض كما الفتيات ليشبه اجلراحة طريق عن التناسلية أعضائه تعديل

 . كأنثى هويته تشكيل يف ليساعدوه

 مع تلعب أن تريد ال كما الفساتني ارتداء تريد ال فهي برندا على تنطِل مل اخلديعة أن إال

 مع تلعب بأن ترضى وعندما. الصبية وبألعاب وأصدقائه أخيها مع تلعب أن أرادت. الفتيات

 حركة تتطلب ألعابًا اجلميع يلعب أن وتريد ومتطلب ديكتاتوري بشكل تتصرف كانت الفتيات،

 . ومشاكسة
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 كبحها مت كما آخر إىل صف من بسهولة انتقل التوأم أخيها أن حني يف املدرسة يف عانت

 املراهقة سن يف باالسرتوجني للحقن برندا خضعت. والعاطفية االجتماعية املهارات إىل تفتقر ألنها

 األنوثة إىل تفتقر فهي اجلسدية الناحية من غريبة تبدو وكانت. الفتيان إىل أبدًا تنجذب مل لكنها

 . أوساطهن عن ويستبعدنها يزعجنها الفتيات جعل ما

 عمرها، من عشرة الرابعة بلغت عندما وأخريًا،. االنتحار يف التفكري حد االكتئاب بها بلغف

 قصة عن كوالبنتو جون رواية ويف) املقابالت يف. والدتها بشأن احلقيقة والدها أخربها

 من أراحه اخلرب أن إىل بروس أشار( كفتاة تربى الذي الولد: الطبيعة خلقته كما برندا،/بروس

 . منطقي حياته طيلة به أحس ما أن بدا إذ عذابه

 ترميم لعملية وخضع الذكورة هورمونات من جرعات بروس تلقى املطاف، نهاية ويف

 بالسعادة يشعر إنه قائاًل والعشرين، اخلامسة سن يف وتزوج دايفيد ليصبح امسه بّدل ثم جراحية؛

 االنتحار على دايفيد وأقدم التوأم شقيقه وتويف انفصال وزوجته دايفيد أن احلظ لسوء. كرجل

 .عمره من والثالثني الثامنة يف وهو

 ؟( GID) اجلنسية اهلوية اضطراب عن تعرف ماذا
 بسبب مرض عن ناتج اجلنسية اهلوية اضطراب سبب أن يعتقد املاضي يف األطباء كان

 يسمى ما هناك أن اتضح ، الطيب التقدم مع لكن، االنسان بها ينشئ اليت الرتبية او البيئة

 ينتمي الذي باجلنس املخ وشعور تعريف عن املسؤولة وهي ، باملخ( اجلنسية) اجلندرية بـاخلطوط

 هؤالء يف خمتلفة تكون اخلطوط هذه أن إىل العلماء وتوصل اجلنسية، باهلوية يسمى ما وهو ، إليه

 ينتمي أنه والدته منذ اإلنسان يشعر حيث ، الناس بقية عن اجلنسية اهلوية بضطراب املصابني

 . عليه ولد الذي جلنسه املغاير للجنس

 ؟؟ اجلنسية اهلوية الضطراب العلمي التفسري ماهو

 غري عنده التناسليه الغدد تكون السابع األسبوع وحتى احلمل من االول األسبوع يف اجلنني إن

 جنسيًا مصنفه

 الغدد اىل هرمونات شكل على رسائل بإرسال املخ حينها يبدأ..  الثامن األسبوع يبلغ وحينما

 التناسلي اجلهاز بتحديد الغدد هذه تبدأ وعندها مؤنثه أو مذكره إما الغدد هذه فيجعل التناسلية

 ... حصل مبا لتخربه أخرى مرة املخ اىل الرسائل هذه تعود ثم ، أنثى أو ذكر إما للجنني
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 يؤدي البيولوجي خطأ عنه فينتج ، جزئيًا تعود رمبا أو ، املخ اىل الرسائل هذه تعود ال احيانا لكن

 املتكون واجلنس املخ بني تأقلم اىل

 حينها ويشعر ، البلوغ مرحلة يف أكثر ذلك ويتضح ، اجلنسية اهلوية مضطرب وهو الطفل فيولد

 فيزيد ، حلالته فهمهم لعدم معاناته واألهل اجملتمع يزيد ،وقد الدائم واالضطراب االرتياح بعدم

 .  االنتحار اىل بعضهم يلجأ وقد أكثر عليه االمل

 : هو اجلنسية اهلوية الضطراب العلمي التفسري فإن باختصار
 تبدأ معينه هرمونات هناك.. احلمل من الثامن االسبوع يف كجنني تكون عندما   -

 االسبوع قبل البدايه، يف النه.. التناسليه الغده اىل تنتقل ثم ومن باملخ تبدأ والرساله بالتواصل،

 اناث، لنكون القابليه لنا املرحله هذه يف كلنا مصنفه، غري التناسليه الغدد تكون احلمل، من الثامن

 معينه هرمونات بإرسال املخ يقوم احلمل، من الثامن االسبوع مرور عند مصنفًا، ليس هذا ولكن

 اىل بالتحول ستقوم بدورها واليت التناسليه الغدد تأنيث او بتذكري لتقوم التناسليه، الغدد اىل

 وبعدها بعملك قومي: لتقول االسفل اىل املخ من ترسل الرساله.. املذكر او املؤنث التناسلي اجلهاز

 هو ماحيصل لذلك.. جزئيًا لالعلى تعود او االعلى اىل الرساله تعود ال احيانا.. االعلى اىل عودي

 هذا الفكره، لتبسيط ولكن الشرح، عن تعقيدًا اكثر اخلطوات ان اخرى مره.. بيولوجي خلل

 .. االضطراب حيدث وعندها جزئيًا الرجوع اىل تعاود ولكن ترسل الرساله.. ماحيصل

 -:علميا   املستخدمة املصطلحات بعض

  Transgender ترانسجندر
 بأدوارهم يقومون وال ، فيه ولدو الذين جلنسهم اإلنتماء بعدم يشعرون الذين وهم

 بناء الشخص يتخذه الذي والنفسي االجتماعي الدور بها يقصد جندر وكلمة املعروفة اجلندرية

 أنثى أو كذكر البيولوجية هويته على

  Transsexual ترانسكشوال
 من سواء ، البيولوجي جنسهم لتصحيح عمليات هلم أجريت من على املصطلح هذه يطلق

 هذا ألن ، االخر اجلنس اىل بالكامل اجلنس حتويل يتم أن بالضرورة وليس العكس أو أنثى اىل ذكر

 جزئي بتصحيح يقبل بعضهم لذلك ، واجتماعيًا نفسيًا تقبله صعب أو ماديا مكلف يكون رمبا

 .إليه باإلنتماء يشعر الذي االخر اجلنس مع يتوافق مبا جلنسه
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  Intersexed إنرتسكشوال
 الطفولة سن يف يتعرضون وهؤالء ، معًا وأنثوية ذكرية تناسلية بأعضاء يولدون من وهم

 استئصال عملية اجراء اىل االهل من الكثري يلجأ حيث ، وتقدير فهم سوء من ناتج ظلم اىل

 جيد ال قد الطفل هذا يكرب أن بعد ولكن ، العكس أو الذكورية على واالبقاء األنثوية لألعضاء

 يف االهل خطأ يقع وهنا ، االخر اجلنس اىل انتمائه وجيد ، اهله اختاره الذي اجلنس اىل اإلنتماء

 سن اىل يصل حتى هلؤالء عملية أي إجراء بعدم االطباء ينصح لذلك ، العملية بأجراء التسرع

 . اليه باالنتماء يشعر الذي اجلنس وخيتار البلوغ

  Bisexual بايسكشوال
 كال حب اىل مييلون الذين أي ، اجلنسية امليول مزدوجي على يطلق املصطلح اوهذ

 ؟؟ - كينسي – ِسلم عن تعرف ماذا - اجلنسني

 اجلنسي التدرج به ويصف ، 46٦1 سنة( كينسي الفريد) األمريكي األحياء عامل نشره تصنيف هو

 اجلنس اىل فقط مييل الذي أي ، املطلق املغاير يسمى 0 فالرقم : اجلنسية ميوهلم حسب للبشر

 كال اىل مييل الذي وهو ، بايسكشوال يسمى....  1 اىل 4 من االرقام و جنسه اىل أبدًا مييل وال االخر

 جنسه مثل اىل فقط مييل الذي أي ، املطلق املثلي ويسمى ٤ الرقم و متفاوته بنسب ولكن اجلنسني

 .االخر اجلنس اىل أبدا مييل وال

 : اجلنسية اهلوية اضطراب اسباب
 الضطراب الرئيسي املسبب هو األنثوية أو الذكورية اهلرمونات يف اخللل أن الناس من الكثري يعتقد

 فاضطراب والتصرفات، السلوكيات يف يكون اخللل بأن أثبتت الدراسات لكن و اجلنسية، اهلوية

 اضطراب النفسية النظر وجهة من عامة بصفة وهو سلوكي، نفسي اضطراب اجلنسية اهلوية

 اجلنس وهوية سلوكيات ويعتنق فيسلك عليه، ولد الذي اجلنس نوعية الشخص فيه يرفض

 . املغاير

 قبل من اآلخر اجلنس سلوكيات تعزيز منها: نقاط عدة يف االضطراب هذا أسباب تلخيص وميكن

 احمليط يف اجلنس نفس من األطفال وقلة إتيانها، حالة يف املضطرب الشخص لدى األسرة

 تلتصق األسر بعض أن إىل إضافة اهتماماته، يف املغاير للجنس مييل الشخص جيعل مما االجتماعي،

 بل ويتقمصه، الوالدين أحد لسلوك الطفل فيميل ابنته، من األب أو ابنها من األم فيها وتقرتب

 .والتقليد التقمص هذا الوالد ويعزز
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 األنثوية املالمح حيملون الذين – خاصة الذكور – املراهقني أو األطفال بأن أحيانا ونالحظ       

 هويتهم احنراف يف تتسبب واليت الالذعة التعليقات أو اجلنسية، للتحرشات عرضة يكونون قد

 تتسبب لتعليقات يعرضهن قد اإلناث لدى اخلشونة مالمح فظهور املقابل ويف احلقيقية، اجلنسية

 .اجلنسية هويتهن احنراف يف

 بالتصريح يقوم فاملراهق العكس على خمفية، أو مسترتة تكون ال االضطراب هذا أعراض        

 من انزعاجه عادة الشخص يبدي كما املغاير، اجلنس من يكون بأن ورغبته األصلي جلنسه برفضه

 .األصلي جنسه

 لذلك اخلصبة البيئة وجدت طاملا جمتمع أي يف يظهر أن املمكن من اجلنسية اهلوية واضطراب         

 شذوذا كونه من أكـثر مرضية حالة ويعترب اإلناث عن الذكور يف الدراسات، أشارت كما يكثر، وهو

 به يولد الذي اجلنس نوعية رفض يف وإمنا اجلنسية امليول يف ليست املشكلة أن ذلك جنسيا،

 .اإلنسان

 حل: منها الظاهرة، هذه على القضاء على تساعد قد اليت العالج وسائل من الكثري وهناك       

 اهلوية حتتها تندرج واليت الذاتية الطفل هوية تشتت يف تساهم اليت األسرة داخل الصراعات

 السلوكيات ومنع الطفولة، فرتة األصلي للجنس املغايرة السلوكيات تعزيز وعدم واجلنسية النفسية

 يصعب لسمة وتتحول ترتسخ ال حتى املبكرة الفرتة يف األصلي للجنس املخالفة وامليول والتصرفات

 يلعبه أن املمكن من الذي اإلجيابي والدور جنسه عن الطفل مفهوم تصحيح إىل باإلضافة تغيريها،

 .هويته على حمافظته حالة يف

 آثار من لذلك ملا جراحيًا جنسه تغيري يف الشخص مع التجاوب عدم السياق هذا يف املهم ومن       

 على الرتكيز وكذلك جنسيا، للشواذ مساحة تلك وتكون واالجتماعية، النفسية الناحية من سلبية

 .والواقعي الصحيح واجلنس النوع مع يتماشى مبا وصياغتها تشكيلها وإعادة املعرفية البنية

 يطرأ الذي واالختالل الضائقة يف تتلخص أن املمكن من اجلنسية اهلوية اضطراب أزمة أن جند       

 هذا عالج ولعل معه، اآلخرين تفاعل تؤثرعلى و بل االجتماعي، دوره وعلى الفرد على

 .السوية غري املشاعر عن للعدول بدوره يؤدي الذي األفكار تعديل خالل من يأتي االضطراب

 احلاالت، من عدد عالج يف النفسي التحليل وأساليب السلوكي املعريف العالج أساليب جنحت وقد        

 .اضطرابها بطبيعة املستبصرة خاصة
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 احلدود ضمن املختلفة اجملاالت يف له ومشاركته اآلخر للجنس جنس كل احرتام ضرورة إن         

 هويته حبدود طرف كل التزام يف يساهم املتبادلة واألدوار اجلنسية الفروق واحرتام الشرعية

 .به اخلاصة اجلنسية

 املسرتجالت أو البويات ظاهرة
 ِللرَِّجاِل َبْعٍض َعَلى َبْعَضُكْم ِبِه اللَُّه َفضََّل َما َتَتَمنَّْوا َوَلا ﴿: التنزيل حمكم يف وتعاىل تبارك اهلل يقول

 َعِليًما َشْيٍء ِبُكلِّ َكاَن اللََّه ِإنَّ َفْضِلِه ِمْن اللََّه َواْسَأُلوا اْكَتَسْبَن ِممَّا َنِصيٌب َوِللنَِّساِء اْكَتَسُبوا ِممَّا َنِصيٌب

 [.٢٣: النساء] ﴾

 وغري املمكنة األمور من غريه به اهلل فضل ما بعضهم يتمنى أن عن املؤمنني تعاىل نهى

 خصائص الرجال وال النساء، على فضلهم بها اليت الرجال خصائص النساء تتمنى فال املمكنة،

 خلقته منهم لكل وجعل خبصائص، والنساء خبصائص الرجال وجل عز اهلل اختص فقد النساء،

 األحوال؛ من حال بأي اآلخر به اهلل اختص ما منهما أي يتجاوز أن جيوز فال وخصوصيته، وقدرته

 والسخط للفطرة واملخالفة اخلروج أعظم ومن ،  وقدره وفطره اهلل كتبه عما خروج فيه هذا ألن

 اهلل صلى النيب عن صح فقد بالرجال، والنساء بالنساء الرجال تشبُّه خلقته، وعلى اهلل قدر على

 اْلُمَتَشبَِّهاِت َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َلَعَن: )قال حيث عباس؛ ابن رواه فيما وسلم عليه

 (.الرَِّجاِل ِمْن ِبالنَِّساِء َواْلُمَتَشبِِّهنَي النَِّساِء ِمْن ِبالرَِّجاِل

 ِمْن َواْلُمَتَرجَِّلاِت الرَِّجاِل ِمْن اْلُمَخنَِّثنَي َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيُّ َلَعَن: )قال عنه اهلل رضي وعنه 

 (.ُبُيوِتُكْم ِمْن َأْخِرُجوُهْم َوَقاَل النَِّساِء

 ،(الثالث اجلنس) وهم بالنساء الرجال من املتشبه وسلم عليه اهلل صلى النيب لعن فقد  

 اهلل، رمحة عن واإلبعاد الطرد هو واللعن ،(املرتجالت) وهن بالرجال النساء من املتشبهات ولعن

 اهلل رسول فيها قال اليت الرمحة هذه اهلل، رمحة عن ويبعد العبد يطرد أن من أعظم هناك وليس

 رسول يا أنت وال: قيل ،(تعاىل اهلل برمحة إال اجلنة يدخل أحد من منكم ما: )وسلم عليه اهلل صلى

 (.برمحته اهلل يتغمدني أن إال أنا، وال: )قال اهلل؟

 لن تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له اهلل غفر الذي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فهذا  

 هذا يقال وُأْبِعد؟ اهلل رمحة من ُطِرد مبن وكيف دونه؟ مبن فكيف اهلل، برمحة إال اجلنة يدخل

 وسائل يف الغرب يبثه ما خالل من بناتنا، بني انتشرت شاذة ظاهرة جمتمعنا يف ظهرت وقد الكالم
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 وغياب الديين الوازع َضعف ظل يف شاذة وسلوكيات خمالفة، وعادات هدَّامة، أفكار من اإلعالم

 .العام الوعي وقلة األسرية، الرقابة

 (:البويات) بظاهرة التعريف   

 يف بالرجال فتتشبَّه هلا، اهلل كتبها اليت خلقتها على األنثى فيها تتمرد ظاهرة هي البويات

 ،(املرتجالت) هو وسلم عليه اهلل صلى النيب حديث يف ورد الذي الشرعي واالسم. عامة سلوكياتها

 اهلل صلى النيب حديث يف ذكر ما إىل نسبة بالرجال النساء من املتشبهات أي: املرتجالت وتعريف

 بالعربي وترمجتها ،(boy) اإلجنليزية الكلمة من اشتقاًقا ؛(بالبويات) تسمى وتارة وسلم، عليه

 (.ولد)

 واألنثى الذكر وهي األجناس بني الرابع الرتتيب أنه ذلك ويعين ،(الرابع باجلنس) تسمى وتارة 

 ( Homosexuality -اجلنسية باملثلية) تسمى وتارة .واخلنثى

ا وتعريفها
ًّ
 األشخاص اشتهاء عن والعزوف واحد، جنس من شخصني بني اجلنسي التعلُّق:علمي

 ،( Lesbian) بالسحاق النساء ولدى ،(Gay) باللواط الرجال لدى وُتعَرف اآلخر؛ اجلنس من

 برجل االتصال طريق عن اجلنسية للنشوة الرجل حتقيق يف الرجال لدى املثلية اجلنسية وتتمثل

 .مثلها بُأنثى االتصال طريق عن للنشوة اأُلنثى حتقيق يف النساء ولدى مثله،

 :البويات مراحل 
 على الظاهرة هذه صنفوا والنفسيني الباحثني من كثري أن وهو أال مهم، أمر توضيح من بد ال

 :مراحل ثالث

 :األوىل املرحلة
 من جنسها، لبنات األعمى التقليد باب من بالرجال فقط الظاهري التشبه مرحلة وهي

 من فقط تقليد إال هو ما هذا وفعلها أنثى بأنها كليًّا مقتنعة فهي الفعل، بهذا داخلية قناعة أي دون

 .فقط ظاهريًّا التشبه هذا يكون ما وغالًبا ومنحرفة، شاذة ممارسات أي دون
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 :الثانية املرحلة 
 داخليًّا مقتنعة املرحلة هذه يف املسرتجلة أو البوية الفتاة ألن جدًّا؛ خطرة مرحلة وهي

 األدوار مجيع البوية متارس املرحلة هذه ويف بالرجال، والتشبه أنوثتها من التجرد من به تقوم مبا

 الشاذة اجلنسية التصرفات من كثري املرحلة هذه يف أيًضا ومتارس حترج، أي دون من علًنا الذكورية

 .الفتيات من بها ترتبط من مع

 :الثالثة املرحلة 
 العاطفي وميوهلا تصرفاتها يف حقها عن البوية أو املسرتجلة فيها تدافع مرحلة وهي

 -اجلنسية املثلية) مبرحلة تسمى املرحلة وهذه جنسها، لبنات الشاذ واجلنسي

Homosexuality)، اهلل إىل الرجوع بعد حتتاج اجلنسي الشذوذ مراحل أخطر من وهي 

 .نفسي عالج إىل والتوبة

 (:البويات) سلوكيات 
 ظاهرة شاذة وتوجهات سلوكيات هلا وأخالقيًّا، ُخُلقيًّا منحرفة ظاهرة هي البويات ظاهرة

 هذه بطبيعة التعريف باب من السلوكيات هذه نذكر بها، وتتصف البوية، بها تعرف وباطنة

 السبل مجيع عن ونبحث واجملتمع، الفرد على خطرها مدى ونوضح منها، حنذر لكي الظاهرة؛

 :السلوكيات هذه أبرز ومن وعالجها، لدحرها املشروعة واألساليب

 :للبوية النفسية السلوكيات
 عدة ألسباب القومية واألخالق السليمة الفطرة عن احنرفت املسرتجلة الفتاة أو البوية

 ما جبميع رجًلا نفسها تُعد فالبوية وتصرفاتها، سلوكها على أثر مما نفسيتها؛ على أثرت سنذكرها،

 كما املرأة، جتاه وجنسية عاطفية رغبات هلا ذكر، بأنها نفسها فتقنع معنى، من الكلمة هذه تعنيه

 بسبب فتحاول املرأة، على قوامة للرجل كما معها، ترتبط اليت الفتاة على قوامة وهلا للرجل

 تغيري إىل ببعضهن األمر يصل حتى ُخُلقيًّا؛ املنحرف األمر بهذا حوهلا ومن نفسها إقناع احنرافها

 بني احلقيقي بامسها تعرتف وال به إال تنادى أن تقبل فال ذكر، اسم إىل أنثى اسم من امسها

 القومية األخالق عن التجرد بذلك فتنحرف وخلقتها، أنوثتها من نفسيًّا تتجرد فهي مثيالتها،

 .السليمة والسلوكيات
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 :املسرتجلة أو للبوية الظاهرة السلوكيات 
 :ومنها وفعًلا، قوًلا وخلقتها أنوثتها عن خيرجها ما بكل السلوكيات هذه تنحصر

 .عليها اهلل خلقها اليت وخلقتها أنوثتها من جترًدا الرجل؛ كشعر شعرها قص تتعمد البوية -4

 كالمها يف أسلوبها طريقة ومن مشيتها من فتغري كأنثى، وحركاتها تصرفاتها من البوية تغري -٣ 

 .وتعامله وصوته وكالمه مشيته يف الرجل أسلوب إىل األخرين، مع وتعاملها وصوتها

 الرجالية، والعطور واألحذية املالبس كبعض أنثى بأنها الوصف عنها تبعد اليت املالبس لبس -٢

 من تتجرد لكي ذلك كل أخالقيًّا، املنحرفني الشباب بعض يلبسها اليت واألساور السالسل وبعض

 .ذكر بأنها وتوَصف أنوثتها

 بعد فيما الشعر فيه يظهر حتى ورجليها؛ ويديها وجهها شعر حتلق أن بعضهن عند األمر يصل -٦ 

 .كالرجل فتبدو وكثيف، كثري بشكل

 تزيد اليت العقاقري بعض تعاطي ببعضهن احلد وصل أن البويات عند الشاذة السلوكيات أبرز من -1 

 من األنوثة معامل إلخفاء وذلك األنثوي؛ اهلرمون ويضعف اجلسم، يف الذكري اهلرمون نسبة من

 .جسمها

 :جنسها بنات مع البوية سلوكيات 
 خطر مدى لنا تبني السلوكيات هذه جنسها، بنات مع منحرفة سلوكيات هلا املسرتجلة أو البوية -4

 عليها، اهلل فطرها اليت فطرتها عن خروجها عن فضًلا األخالقي، واحنرافها وشذوذها الظاهرة هذه

 وجنسيًّا، عاطفيًّا جنسها بنات إىل إحداهن تنجذب االحنراف، هذا بسبب املسرتجالت أو البويات فإن

 .شهوانية جنسية عاطفية عالقة تعترب البويات غري الفتيات من جنسها بنات مع البوية فعالقة

 بنات على نفسهن البويات بني شديد تنافس هناك يكون املسرتجالت أو البويات جمتمع يف -٣

 . بينهن فيما والضرب العراك حد إىل تصل مشاكل بينهن فتقع جنسهن،

 ترتبط أو تصادق بأن عاطفية بعالقة معها تربط اليت للفتاة البوية تسمح ال البويات جمتمع يف -٢

 العقاب هذا يصل حتى البوية؛ قبل من الفتاة تعاقب ذلك عكس هلا تبيَّن وإذا بإذنها، إال غريها مع

 . بها والتشهري والفضيحة الضرب حد إىل
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 الفتاة على التضييق: منها بها؛ االرتباط يرفضن الالتي بالفتيات اإليقاع يف أساليب هلا البوية -٦

 ومنع اأُلخريات، البويات قبل من هلا والرتصد وتهديدها جنسيًّا، حتى أو جسديًّا، بها والتحرش

 . معها والتواصل مكاملتها حتى أو منها، االقرتاب من صديقاتها

 والصور الصوتي التسجيل مبقاطع االبتزاز وبالذات البوية عند الدنيئة األساليب من االبتزاز -1

 إلرغام وذلك البوية، مع املرتبطة للفتاة اخلليعة التسجيالت من كثري على حتتوي اليت والفيديو

 . البوية طلبات كل تنفيذ على الفتاة

 أنها على تدل معينة عالمة تضع املعجبات، أو البويات مع عالقة بإقامة ترغب اليت الفتاة -٤

 من اليد مفصل على وبالذات اجلسم، على العالمة هذه ترسم ما وغالًبا مرتبطة، غري أو مرتبطة

 بأي لالرتباط واالستعداد االرتباط بعدم مفتوحة كانت أنها حالة يف تدل العالمة وهذه باطنها،

 فيه تشرتك التصرف وهذا الصور، يف كما مبعجبة مرتبطة أنها على تدل مغلقة كانت وإذا معجبة،

 .البنات بني اإلعجاب وظاهرة البويات ظاهرة

 الفتاة مع املثلي بالزواج احلق هلا أن ترى بأن وشذوذها احنرافها بسبب البويات ببعض احلد يصل -1

 البوية أن فيه ويعلن وفتياتهن، البويات من مجع بني مرامسه تتم الزواج وهذا معها، املرتبطة

 . زوجان وفتاتها

 من وهذا الرجال، من بالزواج معها املرتبطة لفتاتها وال للبوية حيق ال البويات جمتمع يف -1

 إال تنفصل ال زوجية عالقة هي فعالقتهما معها، ترتبط َمن مع البوية عالقة يف الشاذة األساسيات

 .نفسها البوية من برغبة

 :منها الوقاية وسبل الظاهرة هذه ظهور أسباب 
 فارقها قد نفس يف إال تنمو ال أخالقيًّا، واملنحرفة الشاذة الظواهر من غريها أو الظاهرة هذه …

 طاعته من واخلروج وجل، عز اهلل عن البعد بسبب وذلك والشيطان، اهلوى حمله وحل اإلميان

 آدم بين إضالل على التنزيل حمكم يف وتعاىل سبحانه قال كما أقسم الذي عدوه طاعة إىل سبحانه

 : سبحانه قال حيث السبل؛ بشتى

 ﴾ اْلم ْخَلِصنَي ِمْنه م  ِعَباَدَك ِإلَّا*  َأْجَمِعنَي َلُأْغِوَينَّه ْم َفِبِعزَِّتَك َقاَل ﴿

 يف وسلم عليه اهلل صل رسوله وحمبة اهلل حمبة وغرس وجل، عز اهلل إىل والرجوع بالتوبة فعلينا

 .وشناعته وقبحه الذنب هذا عظم وبيان وبناتنا، أبنائنا نفوس
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ا الرئيسية األسباب ومن
 
  :الظواهر هذه مثل لظهور أيض

 وسائل و العوملة و واإلنرتنت اجلواالت من احلديثة التقنية والوسائل اإلعالمي االنفتاح

 وعلى عليها يعود الذي السيئ االستخدام واسُتخدمت األمة بها ابتليت واليت االجتماعي، التواصل

 ستصبح صحيح بشكل وُتستثمر ُتستخدم مل إن الوسائل هذه أن شك وال والضر، بالشر أبنائها

 الكفار يستخدمها اليت الوسائل أعظم من وهي ال وكيف والقيم، واألخالق للدين هدم معاول

 !ومعنويًّا؟ ونفسيًّا فكريًّا لغزونا

 سيئة، وأخالق شاذة وسلوكيات منحرفة أفكار من تبثه وما الوسائل هذه من احلذَر فاحلذر 

 !واخلبيث الضار وترك املفيد النافع وأخذ منها، االستفادة ومعرفة

 واألغاني اهلابطة واملسلسالت األفالم خالل من للغرب، األعمى التقليد أيضا األسباب ومن … 

 والسلوكيات الدين من والتجرد األخالقي االحنالل إىل تدعو واليت ، واملوضة والربامج املاجنة،

 وتغيري الفطرية، واملخالفة اجلنسي الشذوذ إىل السموم من تبثه مما كثري يف وتصرح املستقيمة،

 بأن وأبنائنا بناتنا نفوس يف الثقة بتعزيز فعلينا وملتوية، خبيثة بأساليب إليه والدعوة اهلل خلق

 إليه ندعوا وما عليه نكون أن جيب ما هي وباطًنا، ظاهًرا بالشرع املتمسكة اإلسالمية الشخصية

 .ونفخر به نعتز وما مجيًعا،

 ما إعطائها وعن عنها، الوالدين انشغال أو العائلية املشاكل بسبب للبنت النفسية االضطرابات … 

 من عن لتبحث املضطرب؛ الواقع هذا من فتهرب إليها، تكون ما أحوج هي اليت العاطفة من يكفيها

 اجلانب، هذا لتستغل وخفية؛ خبيثة أيدي فترتصدها واحلنان، العاطفة من كفايتها يعطيها

 بوية آخره ويف للبويات ضحية األمر بداية يف فتكون الفئة، هذه ودهاليز شراك يف فتوقعها

 وتهيئة العائلية املشاكل تسببها اليت النفسية اآلثار من احلذر الوالدين فعلى. للفتيات مرتصدة

 نفوسهم، يف الثقة وتعزيز واحتواءهم والبنات، لألبناء واحلنان بالعطف املليئة املناسبة األجواء

 .الصحيحة الشرعية الرتبوية باألساليب وحلها مشاكلهم ومعرفة

 باألساليب الظواهر هذه مثل عالج يف والتساهل واجلامعات املدارس يف والتوجيه اإلرشاد َضعف …  

 العالقة وتوثيق اهلادفة، والدورات واحملاضرات الدروس خالل من الصحيحة، الشرعية الرتبوية

 من ومعاجلتها الطالبات، من الفئة هذه مسلك سلك من وبني الطالبي، والتوجيه اإلرشاد بني

 .والنفسي األخالقي الطالبة سلوك تقوم برامج خالل
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 إىل أدى مما والطلبات؛ واملهور الشروط يف واملبالغة الفتاة زواج تأخري: وأهمها األسباب أعظم من … 

 من عند ذلك فأدى املتزوجات، غري الفتيات نسبة وارتفاع الزواج، عن الشباب من كثري إعراض

 عن للنفس صيانة فالزواج والشاذة، احملرمة باألمور رغباتها إشباع إىل الديين الوازع عندها ضعف

 .وطمأنينة ورمحة ومودة اجلنسية، للغريزة وإرواء هلا، وإعفاف احلرام،

 : الثالث اجلنـس 
 الثورة ومع احلياة، مناحي خمتلف يف احلاضر عصرنا يف احلاصلة املذهلة التطورات مع

 وسهلة، يسرية بطريقة العامل ثقافات خمتلف على اإلطالع للفرد أتاحت اليت واملعلوماتية التقنية

 على مباشر بشكل أثر ذلك كل املبتكرة، واإلعالن الدعاية وأساليب اإلخرتاعات تتالي ومع

 الفئات أكثر من الشباب جيل وكان العربية، جمتمعاتنا تعيشها اليت اإلجتماعية القيم منظومة

 ختطى لكن واملغامرة، اإلستطالع يف وحبًا املألوف الروتني عن خروجًا التغريات، هذه تستهوي اليت

 حبق فيها الفرد أجحف حتى والدينية، اجملتمعية والقيم العادات عن إحنرفت درجة إىل ذلك األمر

 من وخيرج ذاته، الفرد فيه يقتل الذي -النفسي االنتحار- إىل األمر وصل التعبري جاز وإن ذاته،

 النفسية صراعاته من اخلروج أو األعمى التقليد أو التغيري جملرد أخرى وهوية آخر عامل إىل هويته

 .الداخلية

 الطبيعي السياق من اجملتمعات جترد كونها اخلطورة، غاية يف اجلنس تغيري مسألة تعترب

 اإلهلية، باملقادير العبث من نوع وهي بها، وتعاىل سبحانه اهلل خلقنا اليت واألنثوية الذكرية للحياة

 أسبابه له التفكري من املتطرف احلد هذا إىل فاملروق اإلنساني، للبناء السيكولوجية واألسس

 صورة إىل احلالية بصورتها ورفضها الذات إحتقار عن تعبريًا تكون قد واليت واإلجتماعية، النفسية

 حيياه الذي واإلجتماعي النفسي الواقع من اهلروب عن تعبري هي أو مشوهة، كانت لو حتى أخرى

 البشري التوازن ظل يف والعيش البشرية، احلياة متطلبات مواجهة أمام وجنب قدرة وعدم الفرد

 .هلما ثالث ال قطبني من املكون

 عامل يف والعيش اجلنس، تغيري يف متمثل جسدي تشويه يواجهه النفسي اهلروب هذا إن

 بكل ودفنها الفرد، بها مر زمنية حقبة عن وإنسالخ األصلي، اجلنس ومشاكل هموم عن بعيدًا آخر

 جنسه يغري من إىل خييل حياة يف جيد من واإلنطالق فشل، وخربات وذكريات آالم من حتمل ما

 وذلك اهلالك، يف ترديه درجة إىل جنسه غّير أن بعد اإلحندار يواصل سوق أنه مع األفضل، بأنها

 الصحيح، اجلنس هو ليس جنسه بأن الذات أقناع حماولة بني ما مستمرة تظل صراعات نتيجة

 كل مع الذات، مع التكيف عدم وحالة اإلضطراب فيستمر آخر، جنس من يكون أن جيب وإمنا

 .املالمح وتغيري التجميل حماوالت
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 اجلراحات طريق عن وذلك جديد، جنس من بأنه العامل إقناع الشخص يستطيع فقد

 من أنه إال احلياة، ومنط اللباس يف التغيريات بعض مع جديدة، سلوكية أمناط وممارسة التجميلية

 اليت األوىل شخصيته وتظل املصطنع، جنسه مع التكيف حالة حقق قد بأنه ذاته يقنع أن الصعب

 حتاوره وتظل خياله، ويف لسانه، زالت ويف نومه يف وآخر، وقت كل بني الظهور طمسها حياول

 .فيها حبسها اليت القسرية الصومعة من اخلروج حماولة الذات جدران تدق بصمت،

 إىل هؤالء تدفع اليت واالجتماعية النفسية األسباب إىل كثب عن التعرف حناول الصدد هذا يف ولعلنا

 :التالي النحو على وهي جنسهم، من براءتهم بإعالن التجرؤ

 ألفاظًا أسرته عليه تطلق مجياًل كان إذا فالذكر جنسه، بعكس الصغر منذ الطفل مع التعامل ـ

 كانت إذا كذلك والبنت ورّقة، برفق معه وتتعامل األنوثة، بوادر فيه وتزرع بنعومته تذكره

 تكره جيعلها مما التعامل يف نبذًا تالقي وقد خبشونة، معها بالتعامل األسرة تبدأ املظهر، قبيحة

 .التغيري إىل ومتيل جنسها

 املمنوحة احلرية حيث والبنات، األوالد بني باملعاملة والتمييز الذكري، للجنس اجملتمع متجيد ـ

 يتاح لكي ذكرًا تكون أن تتمنى ألن البنت يدفع الذي األمر البنات، على املفروضة والقيود لألوالد،

 .أنثى أنها جملرد عليها املفروضة القيود من والتحرر للذكر، املمنوح والسلوك التصرف يف احلرية هلا

 الذي فالولد واهتماماتهم، ومالبسهم ألعابهم يف وجماراتهم اآلخر اجلنس من أطفال مع العيش ـ

 خيتلط والسلوك، اللباس يف تقليدهن وحياول معهن، يلعب البنات، من جمموعة فيها أسرة يف يعيش

 اليت البنت على ينطبق وهذا األنثوية، النزعة معه وتكرب فيكرب للذكر، االجتماعي الدور عليه

 .األوالد من جمموعة بني ترتبى

 يف األب دور غياب أن حيث اآلخر، الطرف من الرتبية اهمال مع الوالدين أحد قبل من الرتبية ـ

 الطفل ويبدأ الذهن، عن الذكورية السلوكيات فتغيب األم، على الرتبوي العبئ جيعل األسرة

 .األطول الوقت معه تقضي اليت والدته من األنثوية السلوكيات بنمذجة

 رغبة يبين الذي أألمر بوالدها، البنت أو بأمه، الولد يتعلق كأن الوالدين، بأحد الطفل تعلق ـ

 مما حياته، يف األوىل القدوة واتباره حيبه، الذي الوالدين أحد سلوك بتقليد الطفل عند شديدة

 .الوالدين من اآلخر للطرف الرتبوي الدور يغّيب

 فينتاب الصغر، منذ لألطفال ووظائفه اإلجتماعي والدور اجلنس مبفهوم السليمة التوعية عدم ـ

 الوالدين يشرتيها اليت األلعاب ذلك يعزز وقد بنت، أو كولد دوره حول خمتلطة مشاعر الطفل
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 يتم كأن بها، تكليفه يتم اليت املهام أو املالبس، طبيعة أو جلنسه، مناسبة غري تعترب واليت للطفل

 من أصدقاء لتكوين له الفرصة إتاحة وعدم املطبخ، يف منزلية بأعمال الولد تكليف يف املبالغة

 .جنسه نفس

 يدفعها الذي األمر الزمن، مرور مع مجاهلا يتآكل حيث الزواج، قطار وختطيها البنت عنوسة ـ

 .التغيري يف ورغبة الذات، على للنقمة

 يف الفشل أو عاطفية، جتربة يف كالفشل اآلخر، اجلنس مع قاسية جتربة إىل اجلنسني أحد تعرض ـ

 .العاطفية اآلخر الطرف رغبات تلبية يف الفشل أو الزوجية، احلياة بدايات

 اجلنس إىل للميل الفرد يدفع مما اجلنس، نفس من أشخاص قبل من اجلنسي لإليذاء التعرض ـ

 .نفسها عن الدفاع أجل من للخشونة يدفعها مما اإلغتصاب حملاولة الفتاة تعرض أو اآلخر،

 بكل املنوطة اإلجتماعية األدوار بني تفرق ال واليت اجلنس، تغيري متجد اليت اإلعالم وسائل ـ

 .احلرية عن تعبري أنها على اجلنس تغيري عملية وتصوير جنس،

 واألخالق بالقيم الغين واإلسالمي العربي واقعنا تناسب ال اليت ولثقافتهم للغرب األعمى التقليد ـ

 .احلميدة

 .أخرى ذات عن والبحث احلالي، للجنس بالرفض يتمثل الذي املتدني الذات مفهوم ـ

 طريق عن الذات وحتقيق اآلخرين من اإلهتمام كسب وحماوالت واإلنتباه، األنظار لفت حماولة ـ

 .اجلنس تغيري

 يدفع الذي األمر هدف، بال حياتها يف تهيم الفتاة أو الشاب جيعل الذي والنفسي الروحي الفراغ ـ

 .اجلذري والتحول بالتغيري الفراغ هذا لتعبئة اجلنسني أحد

 :والعالج الوقاية
 ملنع الصحيح الطريق هي وقيمه بدينه التمسك إىل الطفل تدفع اليت السليمة الرتبية إن

 اليت العمرية للمرحلة تبعًا الصغر منذ لألطفال اجلنسية الرتبية إىل إضافة الظاهرة، هذه مثل

 تكون أن ينبغي اليت العالقة وماهية اجلنسني، لكال اإلجتماعي الدور مفهوم وتعليمهم بها، ميرون

 اليت الداخلية الصراعات وحل املراهقون يواجهها اليت املشكالت تفهم حماولة مع اجملتمع، إطار يف

 يف تعصف اليت املغامرة وحب اجلديدة الفكرية التوجهات على التغلب يف ومساعدتهم تنتابهم، قد
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 والعيش واملراهق الطفل على املستمر وإشرافها األسرة مراقبة فإن وأخريًا العمرية، املرحلة هذه

 .الظاهرة هذه لعالج هامة وقائيًا أسلوباًً تعترب إهماله وعدم وتطلعاته، همومه مع

  سجينة اجلنسية الشخص هوية حيث نفسيني مرضي اجلنسية اهلوية اضطراب مرضي

 للنوع اجلنسي بالتحول املطالبة اال الشخص امام يكون ال الشديدة احلاالت يف و. اخري بهوية جسد

 .االصلية هويته يراه الذي

 ؟ اجلنسية اهلوية اضطراب اسباب هي ما
 لكن و اجلنسية اهلوية تغري علي تاثري هرمونات و وراثية جينات من اجلسمانية للعوامل

  العالقة رابطة شكل و االسرة يف  باالمان الشعور مبدي كثريا يتأثر اجلنسية اهلويه تكوين

 الظاهرة الوراثية احلاالت بعض اثرت رمبا و. معه التعامل كيفية و الطفل و االبوين بني العاطفية

  التناسلية لالعضاء اخلارجي الرتكيب يف شديد لتغيري(  كالينفلرت و ترنر مثل)  الكروموسومات يف

 معظم أن اذ قليلة حاالت يف هذا لكن و االخر للجنس والتغيري اجلنسية اهلوية الضطراب مصاحبا

 املشكلة لكن و تشرحييا اجلنس حتديد يف خلط أي يوجد ال و التناسلية االعضاء متكاملة  احلاالت

 .املخ يف

 التشرحيي املستوي علي اصال  اجلنس حتديد من تعاني اليت احلاالت بعض هناك و

 حتديد تستطيع ال  االسرة  ان يكون املوقف و اهلرمونات اضطراب عن ناتج  اجلسماني التكوين

 ذكري اجتاه يف  للرتبية البيئي التاثري  توجه لعدم كذلك و  اجلسماني التحديد لعدم ذلك و  جنسه

 . جنسية هوية هلم تتكون االشخاص هؤالء ان نري هذا رغم و انثوي أو

 العالج؟ هو ما
 اجلراحي العالج و النفسي العالج و اهلرموني العالج استخدام يتم احلاالت لعالجا

 يكونون العالج يطلبون الذين املرضي معظم، ف اخلارجية اجلنسية االعضاء لتصحيح التكميلي

 واعضاؤهم الذكورية اجلسمانية خصائصهم من التخلص يريدون و االنثوية اهلوية يدعون و ذكور

 للهوية التحول يردن الالتي السيدات يف زيادة هناك اصبح  توفره و العالج لتحسن لكن و. اجلنسية

  ، ملشاعرهم النفسية االستثارة ليس  اجلنسية اهلوية يف التحول لراغيب االساسي املطلب.  الذكورية

 التناسلية االعضاء لتصحيح بعمليه القيام  و اجلنسية اجلسمانية اخلصائص تغري هو لكن و

 لتنجح اجلراحة و اهلرمونات مع النفسية العالجات تقديم جيب و.  يطلبونها اليت اهلوية لتناسب

 .صحيحة بصورة تشخيصها بعد اجلنسية اهلوية يف التحول عملية
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 بعد التكيف اضطراب من اجلنس لتصحيح التكميلية العمليات بعد املريض يعاني قد

 التاهيل و التكيف لكن و.  الزوجة/  الزوج أو االهل مع االنسانية العالقات يف خاصة و العملية

. اجلديد اجلنسي بالدور للقيام سنتني ملدة ملتابعة حتتاج العملية بعد اجلديدة اهلوية مع للحياة

 اليت اجلنسية باهلوية اجلديد اجملتمع يف االندماج املريضة أو/  املريض فيها حيتاج املدة هذه ان كما

 . معه التعامل لكيفية التاهيل  و هلا حتول

 : والتحويل التصحيح بني الفرق
 أولئك على ينطبق مصطلح(  اجلنسي التصحيح) - ، املصطلحني بني كبري فرق هناك

 واحد آن يف تناسليان جهازان هناك يكون كأن التناسلية، األعضاء يف خلقي تشويه من يعانون الذين

 تكون أو اظهاره، اىل وحباجة مضمور جهاز هناك يكون أو أنثوي، واآلخر ذكري أحدهما

 تكون احلالة فهذه العكس، أو أنثوي اخلارجي مظهره أن حني يف ذكرية، الشخص كروموسومات

 اضطراب جمرد كونه يتعدى املريض الشخص شخصية يف اضطراب عنها ينشأ مرضية

 اجلنس لتصحيح جراحية عملية اىل حيتاج مما الشخصية على يؤثر خلقي تشوه نفسي،فهناك

 .اآلخر على الغالب

  حاالت يف لذلك النقيض وعلى
 حالة اال كونها تتعدى ال املسألة ان بل خلقي، خلل أي هناك فليس ،(اجلنسي التحول) -

 اىل وما شهوانية أو تربوية أو بيئية كانت سواء خمتلفة، ألسباب الفرد تعرتي نفسية أو سلوكية

 وارشاد نفسي عالج اىل حباجة لكنها هوية، أو جنس تصحيح اىل حباجة ليست احلاالت وهذه ذلك،

 ألنه(  جنسي حتول)  احلالة هذه يف اجلنس تغيري ويسمى بها، لصق تلوث من فكر وغسيل شرعي

 .الطبية الضوابط وفق شرعية مسوغات اىل تستند وال ذاتية، رغبة عن فقط ناتج

ا اجلنسية اهلوية اضطراب تشخيص قواعد
 
 هي النفسية لألمراض األمريكي للتصنيف طبق

 :يلي كما

 cross-gender املغاير اجلنس مع( الذات على التعرف) للتماهي ودائمة قوية نزعة (4)

identification، ويف اآلخر، للجنس أفضل اجتماعي وضع بسبب رغبة جمرد فقط وليس 

 اجلنس من يكون أن يف بالرغبة اإلقرار: مثل بأعراض االضطراب يظهر والراشدين املراهقني

 اجلنس من كفرد اآلخرون يعامله أن يف الرغبة أو اآلخر، اجلنس من كفرد غالًبا التصرف اآلخر،

 .بطريقته ويتفاعل مبشاعره ويشعر املغاير للجنس ينتمي بأنه التامة القناعة أو املغاير،
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 الدور عليه ميليه الذي االجتماعي الدور مالئمة بعدم شعوره عن رضى عدم و دائم ضيق (٣)

 من االنشغال:  مثل بأعراض ذلك يظهر الراشدين و املراهقني يف و ، التشرحيي جلنسه االجتماعي

 العالج مثال فيطلب ؛ املرفوض للجنس تنتمي اليت اجلنسيه اجلسد واعضاء صفات من التخلص

 اجلنس افراد يشبه حتى االعضاء تلك لتغيري باجلراحه حيلم رمبا و الصوت نربه لتغيري باهلرمون

 .. اجلنس بهذا خطأ ولد انه يعتقد من منهم و ، املغاير

 اجلنسني بني الفعلي البيولوجي التداخل أي اخلنثى حاالت يف االضطراب هذا يشخص اال جيب (٢)

 . فقط النفسي ليس و ،

 غري او وظيفيا او اجتماعيا التصرف يف راحه عدم و خبلل مصحوبا االضطراب يكون اال جيب (٦)

 .  السلوك مناحي من ذلك

 : اهلوية أزمة مبشكالت وعالقتها النظريات
 اجلنسية باللذة الفرد شعور وهو( : Transvestism) اجلنسي الشذوذ ترى:  النفسي التحليل. 4

 خلربات وأن دور والالشعور للكبت فرويد نظر يف الظاهرة فهذه النسائية املالبس يرتدي عندما

 . السابقة للتجارب ونتيجة الشذوذ هذا يف دور هلا( الطفولة جنسية) الطفولة

 بل الالشعور يف أو وجتاربها الطفولة يف جذور هلا ليس أن فريون( : Behaviors) السلوكيني. ٣

 استجابة وغدت فأكتسبها معينة وظروف شروطه حبكم الفرد ذلك( تعلمها) حالية ظاهرة أنها

 أمام التكلم من خيجل الطفل كان مرضية( عادة) أي اجملتمع لدى مقبولة وغري خاطئة سلوكية

 . معلمه أو زمالئه أو والديه

 منها تكونت اليت السلوكية الطريقة بعكس العادة هذه أو املرض هذا تعاجل:  احلديثة والسلوكية. ٢

 ومن وصحيح مقبول وسلوك بعادة واإلتيان وحمورها العادة بإزاحة وذلك السلوك أو العادة هذه

 مريض يرقد) فمثاًل والتشجيع واملكافأة باإلعادة وتعزيزها الصحيحة اجلديدة العادة متابعة ثم

 من والنفور الكهربائي األمل ويتلقى النساء رؤية يتعلم حيث( اللواط) املثلية باجلنسية مصاب

 مما األزمات هذه تفسر اليت اآلراء بعض وهناك ( .٣1٢،  461٣،  الدباغ) جنسه من الذكور صور

 يف( النفسي امليالد( )Carol Jung يونج كارل) عند يسمى ما األزمات هذه حدة من يزيد

 . واآلخرين الذات بني مييز املراهق فأن الشباب بداية عند أما الطفولة مرحلة
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 يتم مل منطقة دخول) أنها على التحوالت هذه يصور( Kurt Levin ليفني كورت) أما

 يف اجلسم يكون األول بعدين فيحدد، ( 61،  461٦،  احلجازي) املعرفية الناحية من بعد تكوينها

 اجملال) من اجلزء هذا فيصبح له ومعروفة الشخص من قريبة منطقه احللم بلوغ قبل ما مرحلة

 يف الزمين البعد هو الثاني والبعد،  التحوالت نتيجة معروف غري للشخص بالنسبة( احليوي

 للقدرات اهلائل النمو يكون املراهقة يف أما واألسابيع باأليام أهدافه الشخص حيسب الطفولة

 . العينني حبساب( التذكر - التخيل – التصور)

 اهلوية أزمة خالل من الشباب وبداية املراهقة أزمة( Erich from) فروم أريك ويرى …

(Identity crisis )الرعاية يف يتمثل الذي الناضج احلب على القدرة اكتمال عدم عليها يرتتب 

 . كاملة معرفة ومعرفته واحرتامه إزاءه باملسؤولية واإلحساس احلب ملوضوع

 يف بالضياع الشاب إحساس اهلوية أزمة أن يعتقد( : Paul Good man) جودمان بول أما …

 يف تعيينه أن ميكن فرصًا له يوفر وال احلياة يف دوره حتديد وال ؟ هو من فهم يف يساعده ال جمتمع

 . االجتماعية بقيمته اإلحساس

 يصل الذي( الدور غموض) يسميه ما خطورة على يركز( : E.Eriksen) إريكسون أريك أما …

 هلا واالنصياع الشباب مجاعة إىل الشديد وامليل الغري على واالعتماد التام بالعجز اإلحساس حد إىل

 .( 61،  461٦،  احلجازي إريكسون) رأي يف اهلوية بغموض الشباب إلحساس وذلك دفاعي سلوك بغري

 :أهمية الرتبية اجلنسية 
ما احوجنا اليوم إىل الرتبية اجلنسية الدينية ، غري أنه كثريا ما يلتبس معناها على الناس 

ألبنائنا مفهوما هلذه  احاولوا أن يعطوو،ومل حيدث أن تصدى املفكرين بشكل مباشر هلذه املسألة ، 

ويف موضوع . الرتبية يف ضوء ثقافتنا اإلسالمية ، وداخل إطار  حضارة العصر العلمية و الرقمية 

التعريف الصحيح ملصطلح الرتبية اجلنسية سنواجه فريقني من اآلراء ، الفريق األول يرفضون 

حبسب ظنهم أن ذلك يعين تعليم األطفال  اخلوض أصال يف احلديث فيما يسمى الرتبية اجلنسية

ال ينبغي التفكري فيه باعتبار أن اجلنس من احملرمات  ألشياء  أذهانهم  حأشياء حول اجلنس تفت

فمسائل اجلنس والنكاح والزواج و الوالدة ينبغي أن تصان ، الثقافات وأكثرها بدائية  طحتى يف أح

ن يتعرف ت معينه من العمر وكلما  اقتضت احلاجة إىل أمن التطفل وأن ال يعيها إال الكبار يف أوقا

 .سب حاجته  حالبالغ عليها 
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على عكس الفريق السابق يدعو إىل التثقيف اجلنسي وخاصة للشباب قبل الثاني  فريقوال

على الشباب فجأة وتهامجهم حتدث رغم من أن التغريات اجلنسية اليت الويف سن البلوغ على 

باعتبارها من املسائل امللحة اليت قد ترتتب عليها أن يواجهونها  منهممستحدثات تستلزم 

قد ترتسخ صحيحة سواء كانت خاطئة أو الشاب  ، فاستجابةاضطرابات قد تستمر ملا بعد البلوغ 

 .فيه وتصبح من السمات اخللقية 

 واخلربات العلمية باملعلومات الفرد متد اليت الرتبية من النوع ذلك هي اجلنسية الرتبية

 والفسيولوجي اجلسمي منوه به يسمح ما بقدر ، اجلنسية املسائل إزاء السليمة واالجتاهات الصاحلة

 إن. عليها املتعارف االجتماعية واملعايري الدينية التعاليم إطار ويف واالجتماعي، واالنفعالي والعقلي

 بصفة الطفولة يف مهمة مشكلة اجلنسي والسلوك النمو، مراحل كل يف مهم موضوع اجلنسي النمو

 منوه، مراحل كل يف اجلنسية باملسائل الفرد يهتم أن الطبيعي من. خاصة بصفة واملراهقة عامة،

 .اجلنسية األمور عن الصغار يسأهلم حني والضيق واخلجل باحلرج يشعرون الكبار أن إال

 املوضوع هذا يف الذهبية والقاعدة جنسيا، املراهقني إرشاد أو توجيه عن هام سؤال وهناك

 وبالذات احلساس الدقيق املوضوع هذا عن معرفته يريد الذي القدر املراهق أو الطفل تعطي أن هو

 الثقافة نشر على العمل الضروري ومن الضارين، والتكتم التحفظ عليها يغلب واليت جمتمعاتنا، يف

 .مبجتمعنا اخلاصة والعادات التقاليد إطار يف مبكرة سن منذ اجلنسية، الثقافة ذلك يف مبا األسرية

 أنه على والتأكيد العلمية، والدقة والبساطة والصدق والصراحة باألمانة االلتزام وجيب

 أن حيث. الوافية الكافية الواعية واإلجابات االنفعالي واهلدوء باملوضوعية االلتزام الضروري من

 ومن اجلنسية، االحنرافات أسباب من واحدا يعترب العلمية اجلنسية الرتبية إهمال أو نقص أو ضعف

 غري مصادر من اجلنسية معلوماتهم على حيصلون وشبابنا أطفالنا نرتك أن ميكن ما أخطر

 .مضمونة

 أغمض وإذا والتمويه، والتكتم التحريم من بغالف اجلنسي النمو أحيط إذا أنه املؤكد ومن

 اجلنسية الرتبية يف بواجبهم يقوموا ومل أفواههم، وكمموا آذانهم وأصموا أعينهم واملربون الوالدان

 أخرى مصادر عن واملراهقون األطفال هؤالء حبث عامة، بصفة الرتبية عملية من كجزء ألوالدهم

 والثقة العلم أهل غري من املعرفة مدعي إىل اجتهوا ورمبا الشأن، هذا يف املعرفة إىل حاجتهم إلشباع

 املؤسفة والنتيجة فضوهلم، ليشبعوا اجلنسية والصور األفالم إىل اجتهوا ورمبا والضمري، واألخالق

 السياق هذا ويف. حياتهم مستقبل يف هلم املضر التجريب يف والوقوع اخلاطئة املعلومات هي هنا

 منو مرحلة مع تتناسب وبألفاظ السؤال، قدر على املراهقني استفسارات عن اإلجابة تكون أن جيب

 .الفهم على وقدرته الفرد


