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 ظاهرة التشبه بالرجال والتشبه بالنساء 

 )ظاهرة امليوعة والتخنث(

 2017 ويلوي 2 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

تخيل نفسك ترتبط بعقد زواج مع طرف آخر وفي ليلة الدخلة 
تتفاجأ بأنك ارتبطت مع شخص يشبهك في الجنس؟ فماذا يكون 

 شعورك؟

تخيل نفسك أن لديك ابنا يحاول أن يلبس مالبس األنثى ويحاول 
والتصرفات، أو لديك بنت تحاول أن أن يقلدهن في السلوك 

تتحول إلى ولد في سلوكياتها وتصرفاتها ومظهرها الخارجي، 
 فماذا سيكون موقفك؟

 – بالنساء والتشبه بالرجال التشبه ظاهرة –تخيل أن هذه الظاهرة 
 التجارية والمجمعات المدارس وفي المجتمع، في تستشري بدأت
رجاالت ونساء المجتمع؟  موقف سيكون فماذا الدولة، مرافق وفي

 ترى كيف يمكن للدولة أن تتصرف معها؟

في الثمانينيات من القرن العشرين انتشرت ظاهرة الجنس الثالث 
 الكثير الظاهرة هذه شغلت حتى – بالنساء الرجال تشبه ظاهرة –

 اإلعالم ووسائل والجرائد آنذاك منتشرة كانت التي المجالت من
ظاهرة موجودة ومستمرة في ال هذه زالت وما المختلفة،

 ؟ مجتمعاتنا، فهل وجدت الحلول الناجعة لها
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تضاعفت هذه الظاهرة مع إطاللة القرن الواحد والعشرين، ولكن 
هذه المرة بظاهرة نقيضة تمامًا وهي تنامي أعداد النساء والبنات 
المتشبهات بالرجال والالتي يطلق عليهن لقب )البوية(، فهل مثل 

فية للطبيعة البشرية؟ وإن كانت كذلك فكيف هذه الظواهر منا
انتشرت؟ وما األسباب التي تؤدي إلى استشرائها؟ واألهم من ذلك 
كله كيف يمكن كبحها والتحكم فيها؟ وهل تحتاج هذه الظاهرة 

 ؟ إلى كبح وتحكم

لقد وجدنا أن هذه الظاهرة بقدر ما أنها ذات أبعاد مرتبطة 
فإنها أيضًا ذات أبعاد نفسية باالختالالت الهرمونية والجينية، 

اجتماعية، فإن كنا ال نريد أن نخوض في الجانب األول إذ أن 
الموضوع ذو أبعاد علمية كثيرة وال دخل لإلنسان فيه في الكثير من 
األحيان وهي متروكة بين األطباء للبت فيها، إال أن الجانب اآلخر 

هم في بروزه يمكن التحدث فيه والتطرق إليه إذ أن لإلنسان دور م
 وتنميته بل ربما في بعض األحيان اإلصرار على بقائه.

 

 ظاهرة الميوعة والتخنث

 وكالمه مشيته في بالنساء المتشبه الرجل بأنه يعرف الُمخن َّث
 تشير وال(. البناتي) العامية باللهجة ويلقبون وتلينه، وتعطفه
ال أن إ التاريخ، في الظاهرة هذه عمق مدى إلى التاريخية المصادر

تلك المصادر تتحدث بشيء من التفصيل في ظاهرة الشواذ 
، فهي تتحدث «المثليين»جنسيًا الذين يطلق عليهم حديثًا اسم 

عنهم وعن مدى انتشارهم في العصور القديمة جدًا، وربما أكبر 
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الذين ذكرهم اهلل سبحانه وتعالى في « قوم لوط»مثال حي لهم 
 ا ذكر العقاب الذي فرض عليهم.القرآن الكريم في عدة مواقع، كم

وفي المقابل فإن المصادر واألدبيات التي من المفروض أن تتحدث 
عن مثل هذه الموضوعات تحجم عند طرحها، وال نعرف السبب ربما 
لقلة الدراسات التي أجريت على مثل هذه الفئة وخاصة في 
المجتمعات العربية اإلسالمية، أو خوف هؤالء من الكشف عن 

م خوفًا من العواقب أو العار أو ما شابه ذلك، وإن كانت أنفسه
أشكالهم وسلوكياتهم واضحة وضوح الشمس وال تحتاج إلى أدلة 

 وخاصة في السنوات األخيرة.

لذلك أصبح هناك جدل كبير في األسباب الحقيقية التي تؤدي 
بالشاب إلى االنحراف عن مساره كشاب إلى السير في طريق تقليد 

ناك العديد من العلماء وجدوا أن هذا االنحراف يمكن أن اإلناث، فه
يبدأ من مرحلة الطفولة بسبب أن الطفل تعرض لبعض الضغوط 

 كان سواء –النفسية التي أدت به إلى ذلك، فيرى هؤالء أن الطفل 
 من به المحيط العالم ويكتشف بالحياة عالقته تبدأ – أنثى أو ذكرًا
صبي ال يبدآن االكتشاف بالطريقة وال البنت أنَّ غير األم، خالل

نفسها، إذ تشكَّل األم بالنسبة إلى البنت النموذج األول والوحيد 
الذي تتبعه، وإن كانت البنت ال تشبه أمها، وفي إمكانها بكل 
األحوال التماهي بها ]أي تقليدها[. أما بالنسبة إلى الصبي فهذا 

االنصهارية  األمر صعب، ولكن عموًما وبعد انفصاله عن العالقة
بأمه يبدأ التطلَّع إلى والده نموذجًا يتماهى به، وربما هنا تقع 
المشاكل واألزمات، فمثالً إن كان األب عنيفًا فإنه قد يدفع البنت 
الى التماهي بالصبيان، واألمر نفسه يحدث مع الصبي إذا كانت 
األم عنيفة، وكذلك إذا كانت األم أو األب من النوع الذي يبالغ في 
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حماية طفلهما ممَّا قد يؤدي بالطفل إلى التماهي بالجنس 
المختلف عنه، وأحيانًا النزاعات الزوجية، فضالً عن تعرَّض الطفل 

 لسلوك عنيف مثل االعتداء الجنسي.

وتشير بعض الدراسات إلى أن لتصرفات كل فرد في العائلة دورًا 
الذي  مهمًا في تعليم الطفل تحديد هويته الجنسية، فمثالً األب

يضرب زوجته وأمام طفله، فإن هذا الطفل قد تكون ردة فعله 
عكسية، وقد يرغب في أن يصبح امرأة ويرفض أن يكون رجالً ألن 

 النموذج الذي يشاهده يوميًا شرير وحقير.

الكثير من التفسيرات »ولكن في المقابل توضح بعض المراجع أن 
تعامل مع التوجه تنبع من رؤية التوجه المغاير كأمر بديهي، وال

المثلي على أنه االستثناء الذي يحتاج إلى تفسير، فهذا أدى 
بالباحثين لمحاولة إيجاد عالقة بين المثلية والتجارب االستثنائية 
والصدمات في فترة الطفولة. ولكن ليس هناك أي دليل علمي 
يدعم أن َّ التنشئة غير الطبيعية، التحرش الجنسي، أو أي تجربة 

ذية أخرى قد تؤثر على التوجه الجنسي للشخص، إال أن َّ حياتية مؤ
المعلومات الحالية تشير إلى أن َّ التوجه الجنسي يتأسس في 

 إلى 1948 عام كينسي ألفريد الطفولة. ويشير التقرير الذي نشره
 نسبة تقارب عادية طفولة عاشوا الذين المثليين نسبة أن َّ

على ذلك أبحاث أخرى  أكدت وقد الصعبة، الطفولة ذوي المثليين
أجريت فيما بعد عقب هذا التقرير. واقترح محللون نفسيون أن 
توجه الشخص الجنسي يتعلق بطبيعة عالقته مع أحد أبويه، 

 سيغموند ولكن هذه الفرضية لم تعتمد على التجارب. وقد اعتقد
 بعد فيما ولكن الميول، مزدوجي يولدون البشر جميع أن َّ فرويد

الميول نتيجة العوامل النفسية المؤثرة عليهم  أحاديي يصبحون
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أثناء نموهم، مثل تفاعلهم مع آبائهم وبنية محيطهم 
 «.االجتماعية

ونحن هنا ال نريد الخوض في موضوع األسباب التي يمكن أن تؤدي 
إلى هذا االنحراف، فهي كثيرة، فإن وجدت األم أو األب أن هناك 

األجدى أن يتعرفوا على تلك ا لدى ابنهما فإنه من ا انحرافيًسلوكً
األسباب وأن يتخلصوا منها ببعض الطرق التي سنتحدث عنها 

هل يجدر  الحقًا، إال إننا قبل ذلك نفضل أن نجيب عن هذا السؤال؛
 السلوكيات بعض يسلك طفلهم أن يجدون عندما القلق باألهل

 الولد يلعب كأن الجنسي، االنحراف إلى تؤدي ربما التي السوية غير
 ؟ بألعاب البنات أو أن تلعب البنت بألعاب األوالد

ال مشكلة في رغبة الذكر في اللعب بالدمية أو »تقول إحدى المراجع 
رغبة البنت في اللعب بالسيف، إذا كانا دون السبع سنوات، فعندما 
يلعب الولد في سن األربع سنوات بدمية، فهذا يشير إلى حاجته 

فرد فيها، وفي هذه السن ال يدرك إلى فهم معنى العائلة ودور كل 
تمامًا كل الفوارق بين الذكر واألنثى، ويشعر بالحاجة إلى لعبة 
تجسَّد شخصية ما، ويعبَّر من خاللها عن مشاعره ويمثل األحداث 

 التي يعيشها فنراه يتظاهر بإطعام دميته، أو التحدث إليها.

لتي وعوضًا عن منع الطفل، في هذه السن، من اللعب بالدمية ا
تجسَّد شكل الفتاة، يجدر توفير مجموعات من الدمى التي تمثل له 
العائلة، ويقتصر دور األهل على مراقبة ابنهم، فيراقبون الدور الذي 

 يلعبه.

وحين ال تكون الخيارات كبيرة أمام الطفل وال يجد أمامه سوى 
دمية فتاة، فمن الطبيعي أن يختار اللعب بها، ولكن حين يكون 
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ذج للذكر واألنثى حينها يمكن معرفة اختياره الحقيقي. عنده نما
وتشير األحداث أو المواقف والحوارات التي يخترعها الطفل أثناء 
اللعب إلى أمور يعيشها في الواقع، ومن الضروري أن تراقب العائلة 
مشهد اللعب الذي يمثَّله طفلهم، وعليها أال تقلق إذا لعب طفلها 

ة أو بالسيف، فلقد تغيَّرت التقاليد بالدمية وابنتها بالسيار
االجتماعية ولم يعد دور األب يقتصر على العمل خارج المنزل، وال 
دور األم على رعاية األبناء واالهتمام بشؤون المنزل، وصار الزوج 
يساعد زوجته في االهتمام باألبناء ويرعاهم أثناء غيابها، ومن 

 الطبيعي أن يقلَّد الطفل أهله.

حوال إذا اقتصر األمر على مجرد اللعب وبشكل عابر فإن وعلى كل األ
هذا ال يدعو إلى القلق، إذ ال ضير أن يلعب الطفل من وقت إلى آخر 
ألعابًا ال تتوافق مع جنسه، أمَّا إن استمر الموضوع على هذا المنوال 
وأصبح األمر يحدث بصورة دائمة وأن الطفل الذكر يرفض اللعب 

كون تقليد الجنس اآلخر بكل التفاصيل بألعاب الصبية، أو أن ي
 «.وبشكل مستمر ومتطوَّر فهذا مدعاة قلق

برأيي أنه يجدر القلق إذا خرجت األمور عن مجرد »ويقول مصدر آخر 
أنها تصرفات عابرة أو مصادفة، أي حين يصبح تصرَّف الطفل 
الدائم على أساس أنَّ هويته الجنسية مختلفة عما هي في الواقع، 

ال يعيرون الموضوع اهتمامًا وكأن شيًئا لم يكن، فبعض األهل 
حتى أنَّ بعضهم يستعملون عبارات ساخرة، وأحيانًا يضحكون 
على التصرف، األمر الذي يزيد األمر تعقيدًا ويعوق عملية العالج 
النفسي. واألسوأ من ذلك أن بعض األهل يوافقون على هذا 

دما يبالغ الطفل التصرَّف، في حين يجب القلق ودق جرس اإلنذار عن
في تصرفاته المخالفة لجنسه، ويجب التصرَّف بشكل صحيح 
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إلدارة عملية تشكيل الهوية، فدور األهل حاسم في حماية 
 «.طفلهم، وهذا يتطلب فكرًا متنبهًا ويقظًا خالل نمو الطفل

 الذين –وقبل أن أختم مقالي هذا أود أن أنقل صورة ألحد الشباب 
 بأني أشعر» يقول حيث –با مجازًا شبا عليهم نطلق أن يمكن
 الجنسية، الهوية فاقد فأنا النفسي االضطراب من حالة في أعيش

 تصنيفي يتم وعادة رجل، جسد في أعيش امرأة بأني أشعر إذ
 يرفضون حولي من كل ولألسف كفتاة، نفسي أصنف ولكني كرجل
 .«امرأة أصبح أن أود الحقيقة في ولكني امرأة، كوني

عن األسباب التي جعلته يسلك هذا السلوك، قال  وعندما ُسئل
 أبدو أن وأحب – اسمها وذكر –أعجبتني الممثلة »وبكل وضوح 

 .«مثلها

 ،،ةيقب ثيدحلل لاز امو

 


