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 اختيارهـا    مت   احلـاالت    من   عدد   من   نبجوا   لبعض   عرض   هو  يلي    فيما   سأقدمه    ما :مدخـــــل

  . اجلنسي   والتوجه   الرتآيب منو    ملسار   تصور   عن  افرتاضي  نسق   لبناء   تصلح   أا  لقناعيت  بذاهتا 
  

 مـن    بدنـه    آـل  يف     تنتـشر    الشهوية   األعصاب   أن
 إال   اعتقاده يف     توجد   ال   حالة   وتلك   قدمه إىل     رأسه 
 الشهوية   األعصاب   توجد   ال   بينما األنثوي     البدن يف   
 التناسـلي العضو يف     إال   علمه   حد على     املذآر   عند 
   مباشرة   به   احمليطة   املنطقة ويف  

 تـراآم    جـراء    مـن    تزايدت اليت      الشهوية   واللذة
 حيتـاج    ال   حبيـث    الشدة   من هي     نهبد يف     األعصاب   هذه 
 عنـدما    وخاصـة   ( خيالـه    من   هني   جهد إىل      إال   األمر 
 مـن    بإحـساس    يتزود   آيما )  فراشه يف      راقدا   يكون 
  مـن    آافيـة    بدرجـة    لـه    يتـيح    الشهوية   الراحة 
الـيت     اجلنـسية    للـذة  )  تـذوق    إرتشافة  ( التمييز 
  . الجماع في    المرأة   هبا   تنعم 

  ةـــــــــــــــالثاني   ةــــــــــالحال - 2.1
  العمر   من   تبلغ   المرأة   المزمن   تحت بارانوي    اضطراب   حالة   من   مقتطف 
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يف جوزى    جنب   نائمة   آنت   بالليل   آان   ده   ومالي  
 لقيت   منتش   ما   لسه   آنت   وأنا   نامي   آان   هو   السرير 
  : صوت   بأمسع نفسي  

  . معايا   حد   هو   صوت   بأمسع   أنا   هو :  هي
 ويقول   يسمعنا   ها   ماحدش   أيوه :  الصوت

 ايار   مبرحلة   يذآرها (  الذهول ..  الذهول 
  ). سابقة 

   (...) الدآتور   صوت   ده   إيه :  هي
 .. الذهول  (...)  الدآتور   مش   أل :  الصوت

  . إفتكرتيين   إذا   إال   أجيلك   ها   مش ...  الذهول 
  .تعاىل أنت   أجيلك   عارفه   مش  (...)  أنت :  هي
أي   مصدقة   آنتش   ما ..  جسمي   رآب   ثانيتها يف 

  .. ارتفعت   الكوفرته ..  حاجة 

 ثانية   أوضة   ورحت   األوضة   سبت ...  سخن جسمي 
.. إيده   بضم   حاسة   بقيت على راحيت  أبقى    عشان 
 دخل   راجل   مافيش   ان   عارفه   أنا ..  بنفسه   حاسة 
  . جه   الزم بقى ي   معايا   آان   هو   لكن   األوضة 

 ده   اليوم   استمتعت   ما  عمري زي  استمتعتش    ما
.. ده   اليوم   حسيت   ما  زي  وشبع   بلذه   أحس   ومل 
  . عميق   نوم   منت   األوضة   رجعت سابين  

 جـسمي نصف   اثنني   مقسومة نفسي     لقيت   الصبح  يف  
 النـصف  . ( سـت  جسمي    نصف ،  ) الشمال   النصف  ( راجل 
 ومـشدودة    وقويـة    منتفخـة   عضالتي     حسيت ):  اليمني 
 ده   الشمال   النصف ...  خالص  جسمي    مش   متجمد ووشى   
 جوزي  حاجات   من   حاجة   أمسك   ما   وآل   بالضبط   راجل 

  عـــرض الحـــاالت- 1
 ى ــــــــــــاألول   ةـــــــــــــــــالحال - 1.1

  : شريبر   مذكرات   من :  النفسي التحليل /  النفسي   الطب   تاريخ   من 
 مرتني   حلم   الثانية   مرضه   لنوبة   احلضانة   فرتة يف  

 وقـد    عاوده   قد العصيب     اضطرابه   بأن   مرات   ثالث   أو 
 قظـة الي   عنـد    أسعده   ما   بقدر   احللم يف     ذلك   أشقاه 
 ذات   أنـه    هـذا  .  حلـم    غري   يكن   مل   األمر   أن   تبني   إذ 
 خطرت   واليقظة   النوم   بني   حالة يف     آان   بينما   صباح 
 جـد    يكـون    أن   البـد    األمـر    اية يف     بأنه   فكرة   له 
 فعــل تعـاني     إمـرأة    يكـون    أن   الواقـع  يف    جديـد  
 ضمن   مرضه   فرتة   خالل   لنا   يصف   بفرتة   بعدها ..  اعاجلم 
  : وصفه   ما 

 العـامل    لتخلـيص    برسالة   منوط   أنه   يعتقد   آان
 آـان    ما   ذلك   ولكن   املفقود   الفردوس   إليه   وليعيد 
إىل   رجـل    مـن    أوال   يتحول   مل   ما   يتحقق   أن   ليستطيع 
  . أةامر 

 طابع   القول   جاز   إن   اختذت   قد   املريض   أعصاب   إن
 بدنـه  علـى      وأسـبغت    الـشهوية    األنثويـة    األعصاب 
 وبـصفة     قلـيال    أو   آـثريا    آـان    إن   أنثويا   طابعا 
 املؤنـث    للجنس   مميزة   نعومة   جلده على     أسبغت   خاصة 
 من   جزء أي  على     هينا   ضغطا   أصابعهب   ضغط   ما   فإذا 
 اجللـد    سـطح    حتـت    األعـصاب    هذه   يستشعر   فإنه   بدنه 
 توجـد  وهـى   ،   الدقيقة   احلبال   أو   اخليوط   من   آنسيج 
 يـستقر  الذي    املكان يف    الصدر   منطقة يف     خاصة   بصفة 
  :  املرأة   عند   الثديان   فيه 

 أن بوسـعي      يكـون    النـسيج    هـذا  علـى    بضغطي  و
الــذي   آهـذا    الـشهوية    باللـذة    إحـساسا    أسـتثري  
 شـيء  يف     فكـرت    مـا    إذا   وخاصـة    النـساء    تستشعره 
  .. نفسه   الوقت يف  أنثوي  

 أرسم   أن ;  التواتر   شديدة   عادة عندي     غدت   لقد
 يـسيء    مـن    العـار    فليحللـه   -  امرأة رديف  لبدني   
 ال   بـشكل    ذلـك    أفعـل  أنـين     حـد  إىل   -  ذلك يف     الظن 
  . لألمام   احننيت   آلما   تقريبا إرادي  

 بـأن    أؤآـد    ألن يكفي     ما   اجلسارة   من لدي       وإن
تعرى   وقد   املرآة   أمام يراني    أن   له   يتفق   شخص أي   
 هـذا    تعزز   ما   إذا   وخاصة ..  جزعي   من األعلى     زءاجل 

  .. جانيب   من النسائي    التزين   من   بشيء   اخلداع

يرى   بأنه   االنطباع   بالتأآيد   عليه  يستويل    سوف
    امرأة   صدر 

    يثبت   آيما   عليه طيب    فحص   بإجراء   يطالب   وهو
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  ةـــــــــــــــالخامس   ةــــــــالحال - 5.1
  متزوج   طب   طالب   عمره   من  25  الــ في    لرجل   حالة   من   مقتطف

  بارانوي   فصام   وتشخيصه   أوالد   له   وليس 

 جنـسيا    أمـه    يتحـسس    آـان    البلوغ   بداية   عند
 ملـح    إحـساس    عليـه  طغـى     سـنوات   3  بـــ    بعـدها  
  بفـرتة    بعـدها    وأرقه   حياته   صبغ   بالذنب   ومسيطر 
 بـدأ    حيث أنثوي     جسم إىل     جسمه   يتحول   املريض   بدأ 
  احلـس    رقيـق    أصـبح    الـشمال    جسمه   نصف   بأن   يشعر 
 عنـدما    آـان    وأنه أنثوي      إحساس   ذا   امللمس   ناعم 
علـى   امـرأة  ثـدي       لديـه    أن   يشعر   للمرأة   ينظر 
 أحاسيس   آانت   بعدها ..  جسمه   من اليسرى      الناحية 
  أن   يـشعر    أصـبح    بل   آكل   جسده   تشمل   هذه   التحول 
  جنـسية    رغبـة    مـع    أنثويـا    تناسليا   عضوا   لديه 
 الرجـل    مـع    اجلـنس    متارس أنثى     آأنه  جنسي    وتلذذ 
 ضــالالت   أعــراض   ظهــور   املرحلــة   هــذه   واآــب   وقــد 
.  بـاآلخرين    املريض   لعالقات   معوقة   لدرجة   االضطهاد 
  رابعـة    ملرحلـة    املـريض    انتقل   العالج   حماوالت   بعد 
 بـالتغري   إحـساسه     وتـضاؤل  توارى     عن   فيها   أعرب 
 ملحـة    رغبة   وجود إىل     أشار   أنه   غري   جلسده األنثوي   
  . للجنس   مثلية   ممارسة يف  

 ةــــــــــــــــالسادس   ةـــــــــــالحال - 6.1 
  بين   تشخيصها   متزوجة   طبيبة   عاما  25  العمر   من   تبلغ   سيدة   حالة هي 

  . آخر   حينا والهيبيفريني    حينا البارانوي    الفصام 

 بالتنـاثر    تتميـز    حـادة    ذهان   نوبة   أثناء يف  
 مرغوبة   بأا   إحساسها إىل      املريضة   أشارت   الواضح 
 زميالهتـا    مـن   ..  أبيها   من ..  رضيعها      من   جنسية 

 هــذه   عليهــا   تلــح   وآانــت  ...  الــشباب   مــن .. 
 عـدم    تتعمـد    تآانـ    أـا    لدرجـة    بـشدة    املـشاعر  
  املريـضة    هـذه    أظهـرت    وقـد  .  رضيعها   من   االقرتاب 
  مفاجئة   اندفاعه   النوبة   هذه   من   سنة   بعد   نفسها 

Impulse  يف   ومنـدفع    شـديد   جنسي     سلوك   عن   عبارة
 الــزواج   إطــار   خــارج   الغرييــة   املمارســة   اجتــاه 
  . ومتفاوتة   شديدة تئابية  اآ أعراض   يعقبها 

 رــــــــــــــوالتنظي    راءةــــــــــالق. 2
  المشترك   القاسم   أن   نالحظ األولى     الخمسة   النماذج إلى     المبدئية   بالنظرة

  الوجـود    مـن    اآلخـر    الجانب   وحركة   نشاط على     الدالئل   ظهور   هو   بينهم 
  باألمر   ليس   الجنسية   الثنائية   عن   والحديث .  واألنثى   الذكر   من   لكل الجنسي  

  رجـل    بين   لقاء أي     أن   عن   فرويد   مع   خطاباته في     فاليس   تداوله   فقد   الجديد 
  ةوامرأ   امرأة   بداخله   رجل   بين   لقاء ،   أربعة   بين   لقاء   الحقيقة في     هو   وامرأة 
  لألنيمـا    عرضـه    فيمـا    الثنائيـة    لقضية   يونج   أشار   كما ...  رجل   بداخلها 
  دائما   يقابل النفسي    الطب   لمهنة   والممارس  anima &  animus.  واالنيموس 
  والتحول   المثلية   الجنسية   حاالت   من   له   يعرض   فيما   الجنسية   الثنائية   مظاهر 
  . والفصام البارانوي    والذهان   الشخصيات   وتعدد لجنسي ا

  هذه   موقع   هو   عالقاته   طرح   ومحاولة   هنا   استعراضه يهمني    ما   أن   غير
  . واإلناث   الذكور لدي    الجنسية   الهوية   تكوين   تطور في    الجنسية   الثنائية 

  مالحظـة    مـن    يبدأ ،   الجنسية   الهوية   تطور   هيراركية   لفهم   المفتاح   إن
  الـذهان    حـاالت  فـي     الجنسي    للسلوك  اإلشارة    عن   التعبير في     االختالف 
  مـن    الذكور   يشكو   أن   المتواتر   من   أنه   ذلك ;  واإلناث   الذكور   بين البارانوي   
  سـوء  إلى     التلميح   من   اإلناث   تشكو   ينح في   ،   الجنسي   شذوذهم إلى     التلميح 
  . الرجال   تجاه   الجنسية   اإلباحية   أو   سلوكهم 

  الجـنس    ظهـور    هو   األساس   أن إلى     ذلك   تفسير في     هندرسون   يذهب
  ةمقبول   الغيرية   الجنسية   أن   االختالف في     السبب   وأن ،   الوعي إلى     المكبوت 
  المكبوت   أن   حين في    ثليةالم   الجنسية   هو   لديهم   فالمكبوت   لذا ،  للرجال   ضمنا 

 ثالث   بعدها   قعدت ..  منه   أطلقك   ها يقوىل    الصوت 
 برتوح   إا   أحس   الواحدة   الشربة   مقسومة   أيام 
  ... بطن   اثنني ..  جسم   اثنني ،  الثنني 

أني   حاسة   بقيت  استحمى  عشان   احلمام   خلت د
 لدرجة جلدي    حتت   موجود   معايا ثاني    واحد بأمحى  
  . ده   إيه   أعرف   عشان   إشاعة   أعمل   عايزة إني  

 حبوايل احلالة   هذه   عن   سابقة   ايار   مرحلة  يف 
 وآانت   املريضة   وصفت   حادة   ذهان   نوبة يف  ،  عامني 
 جنسيا   نامت   بأا   إحساس   انتاهبا   أا   وقتها   حامال 
  . ذلك   عن   نشأ   هذا   محلها   وأن   األرض   رجال   آل   مع 

 ةـــــــــــــــــالثالث   ةـــــــــــالحال - 3.1 
  حاصل   أعزب   رهعم   من   والعشرين   الثامنة في     لشاب   حالة   من   مقتطف

 تشخيصية   مشكلة   تمثل   الحالة   هذه   ولكن ...  محاسبا   ويعمل   عال   مؤهل على   
  لـم    كما المسار الفصامي    في يتمادى     لم   بينية   حالة في     المريض   توقف  حيث 
فـي    وبقـى   القهري    العصاب   أو  الجنسي    التحول   اتجاه في     المسار   يستكمل 
  .الشخصية   الضطراب   مكافئة   حالة 

  . متأخر   وقت حىت    بالرجولة   إحساس   عدم -
 خاصة   غريبة   بطريقة   السرية   العادة   أمارس  -
 بني   ضغطه   مع   قليال   للخلف   العضو   بضغط ... ( بي 

 هذا يف    إال  اللذة  أو   القذف   حيدث   ال   حيث الفخذين 
  ). الوضع 

  . لذة   أو   قذف   حيدث   ال   آامل   انتصاب   حدث   لو  -
 التناسلية   األعضاء يف    اللذة   مراآز    -
 مؤخرة يف    أصبحت   القضيب يف    تكون   ما   بدل   انتقلت 
  . واخلصيتني   القضيب 

 يثبت   مل  ( واخلصيتني   التناسلية   األعضاء   صغر -
 القدرة   بعدم   إحساس إىل  أدى  )  الطيب   الفحص   عم   ذلك 
  . النساء   مع   اجلنس   وممارسة   الزواج على  

 وأحيانا الذآرى    العضو   من   أختلص   أن أمتىن     -
 أهو   أرتاح   عشان   ست   أآون   أن   إحساس بيجى يل  
  . وخالص   هايتجوز   الواحد 

 أعراض   وجود   احلالة   هذه يف    املالحظ   من   وآان     
ترقى   ال  ( مشية   هالوس إىل    باإلضافة   وجسدنة اآتئابية 

 الوسواس   تشبه   وأعراض !!)  الفصام   لتشخيص 
  . القهري 

 ة ـــــــــــــــالرابع   ةـــــــــــــــــالحال - 4.1
  طبيبا   يعمل   عاما  56  العمر   نم   يبلغ   لرجل   حالة   من   مقتطف   

 ويومهـا    ده  زميلي    قابلت   املرات   من   مرة   أنا
 وأنـا    الـسرية    العـادة    وعملـت    محام   واخد   آنت 
 الـسرية    العـادة    أمـارس    مل   فـرتة  بقـاىل      دائما 
نفـسي   أسيب   بيقولوا   ما يعين زي    أتداعي     أحاول 
 مـن   داخلـي     شـعور    لقيت   وبصيت نفسي     سبتف   آده 
 غريـب    ده  لزميلـي     نـامي    مش صاحى     وأنا   ده   جنس 
 إن   ففوجئـت    آـده    بالـضبط    بيه   أحس نفسي     وسبت 
 مبـا    آلـه    الـشمال   جسمي    ثلث   ميأل   جبنس   حسيت   أنا 
يعـين ني  صـدقو    حاجة   آانت   بس ودراعي   آتفي     فيه 
Inhibition  غـري    مـن    جـنس    عـن    حيكوا   آانوا   إن 
 بنحس   آنا  إذا    ده   اجلنس ..  حاجة   أقول   عاوز يعين   
 ما   جنة دي   ،   اجلنة يبقى     ده   النوع ،   اجلنة يف     بيه 
 وسـبت    النهاردة   لغاية   توصفها   قدرت   آلمة   فيش 

، راجـل    مـع    أنـا    إن   مهنـيش    ما   اآلخر على   روحي  
.. مهنـيش    مـا    فيه   بأبوس جنيب     راجل   فوقيه   راجل 
 عمـري ال   إحـساس    حـسيت    أنـا    أن   آانت   السعادة 
 مـش    أمـوت    ملـا    ليـوم    أقول   ملا وصدقوني     حسيته 
 . هاحسه 
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ليعطى    اضطرارا   أكثر   بشكل   جوانبها   أحد   ينمو   الجنس   نوع   وحسب   مؤنثة
.  الجنسي   الوجود   من   اآلخر   الجانب   نشاط وليحتوي     للنوع   النهائية   الصورة 
  سـنجد    عرضناها التي     النماذج   خالل   من    النسق   هذا   اختبار   حاولنا   ما   فإذا 
  : يلي   ما 

  األول  وي ـــاألنث وى المستـــ :    أوال 
  للتحول   وصفه في     شريبر   حالة في     شديد   بوضوح   عنه   التعبير نرى   *  

  بكـل    التحـول  : ) الثالثة   مرحلته في   (  الخامسة   الحالة في     وكذلك   امرأة إلى   
  . أنثوي  جنسي  عضو   تكونب   اإلحساس   مع األنثوي    اإلحساس إلى    الجسد 

  ووصف ،   األول   االنهيار   حالة في     الثانية   الحالة إلى     رجعنا   ما   وإذا *  
مـدي     لـدينا    يظهر ،     األرض   رجال   كل   مع   نامت   بأنها   إلحساسها   السيدة 
الثـاني   األنثوي   بالمستوي     مثال   مقارنة (  النشط المستوي     لهذا   والقوة   البدائية 

  والعـرف    التربيـة    لعوامـل    يخـضع  الذي   لدى اإلناث      والناضج الهادئ  
  ). إلخ ... االجتماعي 

  العناصـر    مـن    هـو  البدائي   المستوي     هذا   نشاط   أن   الظن   وأغلب *  
  مـن    طبقة  إضافة    ولةمحا   معا   تخيلنا   وإذا .  البارانوي   الذهان في     الجوهرية 
  جـسد  إلـى      المـذكر    الجسد   تحول في     المتمثل   الجوهر   هذا على     الدفاعات 
  الـصورة    لكانـت   األرض    رجـال    كـل    مـع    السيدة   هذه   نوم وفي     مؤنث 
  :  التالي   النحو على    تكون   ما   أقرب   اإلكلينيكية 

  اإلحـساس    محلها   ويحل أنثى   إلى     التحول   حاسيسأ تتوارى     الذكور في  
  بـالنوم    اإلحساس يتوارى     اإلناث وفي    الجنسي    شذوذه إلى     اآلخرين   بإشارة 
  سـوء  إلـى      اآلخـرين    بتلميحات   اإلحساس   ويظهر   األرض   رجال   كل   مع 
  . جالالر   تجاه   الجنسية   وإباحيتها   المرأة   سلوك 

  ــةـــــــالجنسيـ   ـةــــــالثنائيـ ــوى ـــــالمستـ    : ثانيـــا
  الشعور   خالل   من : ) الثالثة   األيام   تحول   خالل  ( الثانية   الحالة في    ظهر

  . رجل   الجسم   ونصف   امرأة   الجسم   نصف   بمسألة 

  : واألنوثة   الذكورة   بين   وسط   حل   صورة في    ظهر :  الثالثة   الحالة وفي 

  . قذف   يحدث   ال الكلى    االنتصاب   مع *  

  . المؤخرة   تجاه   العضو   توجيه   مع   اللذة   تحدث *  

  بين   وسط   منطقة إلى    القضيب   طرف   من   اللذة   مراكز   انتقال *  
  .) والخصيتين   لقضيبا   نهاية ( األنثوية  والمنطقة   الطرف 

  تخيل   أثناء   الجنس   بلذة   الشعور   شكل في    ظهر  : الرابعة   الحالة وفي 
  . الجسم   نصف في    مثلية   خبرة 

  نصف   تحول في    ظهر :  الثانية   مرحلته  في :  الخامسة   الحالة وفي 
  . األنثوي   اإلحساس إلى    الجسم 

 الجنسي  الوجود لجاني    المتالزم   النشاط   األربعة   ألمثلةا   هذه   توضح
  يجسد الذي    األمر ،  باللذة   الشعور   مناطق   وتقاسم   الجسد   احتالل   اقتسام   لدرجة 
 : أمران المستوى    هذا في    ويالحظ   الجنسية   الثنائية مستوى    متحد   بجالء 

  الضاللية   المنظومات   أو   االضطهاد   ضالالت توارى  :  األول -
 . األول األنثوي  المستوى  في    بها   مقارنة 

  النشاط   أن   نجد   والخامس   والرابع الثاني    الحالة في    أنه :  الثاني -
  التابع   الجسد   جانب على    يظهر الجنسي    للوجود   اآلخر   بالجانب   الخاص 
  األيسر   النصف في    الثانية   الحالة في    الرجل   فيظهر ،  للمخ تنحى الم   للنصف 
،  للرجل   األيسر   النصف في    الخامسة   الحالة في    المرأة   وتظهر   للمرأة 
أمر    وهو  ،  األيسر   نصفه في    المثلية   األخيولة   أثناء   بالجنس   الرجل   ويشعر 

 . والتأمل   بالمالحظة   جدير

  . ذاتها   الغيرية   الجنسية   هو   اإلناث لدي  

  سـواء    الحـالتين    كلتـا  في     أنه   ذلك :  ذلك   غير   المسألة   أن وفي رأيي   
  األحيان   من   كثير في     والظاهرة   األساسية   الحاجة   تكون  ،    اإلناث   أو   الذكور 
  أنهـا  علـى      الذكور لدي     الحاجة   هذه   فتترجم   ذكر   مع   للعالقة   االحتياج هي   
  إباحية يسمى     ما   صورة على     تظهر فهي     اإلناث لدي     أما ،   الشذوذ    من   نوع 
  . الرجال   تجاه  ) الكف على    القدرة   عدم  ( جنسية 

  التطـور    يراركيـة ه   فهـم  في     فاصلة   نقطة   أمام   يضعنا   التصور   وهذا
  المثليـة    الجنسية في     للرغبة   تنشيط   مجرد   المسألة   يجعل   ال   أنه   ذلك الجنسي  

فـي     سـواء    وجودنـا    من األنثوي     للجانب   تنشيط   هو   بل ،   فرويد   ذهب   كما 
  عامة   بصفة لبارانوي  ا   الذهان   أن   ضمنا   ذلك   من   ويفهم  -  اإلناث   أو   الذكور 
 اإلنـساني ،     التكوين في   األنثوي   المستوى     هذا   عن   يكشف   ما   ضمن   يكشف 
  حالـة  في     خاصة   تفصيلية   مشاكل   نقابل   سوف   الفرض   هذا   تطبيق   عند   لكن 
  أن   مـع    الـذهان  فـي      إال األنثوي   المستوى     هذا   يظهر   ال   لماذا   إذ :  اإلناث 
  الثنائيـة    موقـع    أيـن     ثم ،   بالقطع أنثوي     العادية   الحالة في     الظاهر   الوجود 
    ؟؟   لإلناث   الجنسية 

  الجنسية   الهوية   وتطور   لنمو الهيراركى التالي    التصور   نضع   أن   يمكننا
  : ليالتا   النحو على  .  واإلناث   الذكور لدى   

  ويمثل  )Undifferentiated Level( الجنسي  الالتمايز  : األول وى ـــالمست
  . جنسي   اتجاه ألي    تمايز أي    قبل   التطور   من   المرحلة 

ـتالثان  وىــــالمست   Primary Feminine(  األول األنثــوي  المــستوى   : يـ
Level(    األول األنثـوي      والجانب   لذكورا لدى   األنثوي     الجانب   نمو بمعنى  

 . اإلناث لدى  

  ويتميز   )Bisexual Level( الجنسية    الثنائية مستوى   : الثالث المستوى 
  . اإلناث لدى  الذكرى    والجانب   الذكور لدى    األول الذكرى    الجانب   بنمو 

 Dominant(  ويةاله   وتحديد  الجنسي  التميز مستوى   : الرابع المستوى 
sex Level(  بنمو   وذلك ،  النوعين   لكال   السائد   الجنس   نوع   تحديد   يتم   وفيه  

  اإلناث لدى  الثاني  األنثوي    والجانب   الذكور لدى  الثاني  الذكرى    الجانب 
 - المحارمي -األوديبي  المستوى    السيتعاب   يتسع   الرابع المستوى    وهذا (
  : الفكرة   هذه   يلخص  التخطيطي التالي  والرسم )  الناضج والمستوى  

 Female/األنثى   Male/الذآر
FM1 M2 Dominant sex level(4) F1 MF2 
   حتديد اهلوية  
FM1 Bisexual level (3) F1 M 
   الثنائية اجلنسية  

F (Fm) Feminine level (2) F1 (Fm) 
   األنثوي األول  

0 (fm) Undifferentiated 
level (1) 

0 (fm) 

   الالمتايز  

  لكـن    والقضايا   األسئلة   من   العديد   يطرح   أن   يمكن   السابق   التصور   هذا
  اسـتيعاب    أهميـة    هو   الفرض   هذا   ضوء في     اآلن   عليه   التركيز يهمني     ما 
  ربمـا   -  بالذات المستوي     هذا   أن   ومالحظة   لاألو األنثوي   المستوى     فكرة 
  يتميـز   -  المختلفة   والمستويات    الوظائف   بين   التطور توازى   في     ألسباب 
  المانع ..  الالئم ...  المراقب  ..  المتابع الوالدي   المستوي     مع   متشابكة   بعالقة 
  التركيبيـة    العالقات في    - أشرنا   أن   بقس   كما  -  خصوصا   ذلك   يتضح   كما 
  .  البارانوية   الذهانات في  

  تـتم    الهوية   تحديد   أن   فكرة هي     إليها   اإلشارة   يجدر التي     الثانية   والنقطة
 ىوأخر   مذكره   نمو   مستويات   أو   عناصر   بين   توازن   لعملية   وفقا 
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 Maturation/  المستوى الناضج - 6
 Oedibal level - / )األدويبي ( المستوى المحارمى-5
 Bisexual level/  مستوى الثنائية الجنسية -4
 Primary feminine level/  المستوى األنثوي األولي -3
 Asexual level (undiff. Level)/  الالتميز الجنسي -2
  Raw sex/  المصدر -قة الطا:  الجنس -1
  متعمقة   ودراسة   لشرح   يحتاج   المستويات   هذه   من مستوى    كل       إن

مبدئي    بشكل   تهدف والتي    االبتدائية  المقالة  هذه   حدود   عن   تخرج   وواقية 
إلى    إجماال    نشير   أن   المهم   من   أنه   غير .  الهيراركية   هذه   إطار   طرح إلى  
  : هذه   النمو   لهيراركية   الموازية   الباثولوجية   الهيراركية 

  االحتماالت لنرى    النمو   مسار   عكس في    اتجهنا   ما   إذا   أنه   نجد
  : التالي إلى    أقرب   سنجدها   مرحلة   كل   عند   الباثولوجية 

  عالقات   حاالت   هنا   تقابلنا  :) حارمالم مستوى   ( األوديبية   المرحلة  -1
  أيضا   تظهر   كما   باآلخر   العالقة   بقضايا   المرتبطة   المشاكل  -  المحارم 
  . الفصامية   العملية   مسار   يحدثها التي    التعرية   خالل 

الجنسي    التحول   مشاكل   تقابلنا   هنا : الجنسية   الثنائية مستوى   -2
  واالنشقاقات المخاوي    وظواهر   الجنسية   واالزدواجية   المثلية   لجنسيةوا 
  مسار في    وكذلك   المزمنة   التخيلية   البارانويا   حاالت   وبعض   الهيستيرية 
  . الفصامية   العملية 

  الذهانات   منطقة   الذكر   سبق   كما   هنا : األولي األنثوي  المستوى   -3
  . الفصامية   العملية   وكذا   انويةالبار 

 الفصامي  المسار   خالل  يتبدى  : المصدر   الطاقة   الجنس مستوى   -4
  Impulsive Psychosis االندفاعي    الذهان   نوبات في    وكذا 

  هذه   النمو   مستويات   كل   يظهر   أن   يمكن   الفصام   أن   المالحظ   ومن
  المرتبطة   الباثولوجية   االحتماالت   بقية   مع التفريقى    شخيصالت في    ويدخل 
  . المذكورة   النمو   مراحل   من   مرحلة   بكل 

 خاتمـــــــة
 ينظم   أن   حياول   نظريا   افرتاضا   إال   ليس   سبق   ما   إن

 من   العديد   يطرح يف رأيي    وهو ،  اإلآلينيكية   املعطيات 
 ويعيد   جانب يف    يغامر   إذ ،  واالحتماالت   ألسئلةا 
 أو   يرفضه   حلوار   فاحتة   يكون   أن   آمال ،  آخر يف    الصياغة 
  . ويعـدل   يضيف   مبا ،  يثريه   أو   يصححه   أو   يقبله 

 1993  أآتوبر  56  عدد: اإلنسان و التطور*
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  وقفـة    من   لنا   البد    الفرض   تطور   من التالي  المستوى   إلى     االنتقال   قبل
  ال  ) المثليـة    الجنـسية    ضـالالت    وليس  ( المثلية   الجنسية   موقع   أن   لتوضيح 

  وهـذا  ،   الجنسية   الثنائية مستوى   إلى     بل   األول األنثوي   المستوى   إلى   ينتمي  
  محـور    شكل   إال هي     ما   المثلية   الجنسية   أن   استيعاب إلى     الواقع في     يجرنا 
  الفـرد    يقـوم    إنما   المثلية   الجنسية   ممارسته   أثناء   وأنه   الجنسية   الثنائية   من 
  سـبيل  علـى      أنه   كما .  الجنسية   ثنائيته أي     جميعها   الجنسية   كليته   بممارسة 
  ذكر   مع   ذكورته   يمارس   إنما   المثلية   الجنسية في     الموجب   الذكر   فإن   التذكر 
  ذكـر    مـع    أنوثته   يمارس   إنما   السالب   والذكر ،   وأنوثته   ذكورته   يمارس أي   
  . وذكورته   أنوثته   يمارس أي    ذكر   مع   ذكورته   يمارس 

  ) المحارم   عالقات مستوى  ( يــــــاألوديب وى ـــــالمست :  ثالثـــــا
  ثم   الجنسية   الثنائية إلى     األول األنثوي   المستوى     من   تركيبيا   االنتقال   مع

والـذي    -  تركيبيـا   -  السائد المستوى   نرى أن      السائد   الجنس مستوى   إلى   
  يتـصل    فيما   نمو   اتدينامي   ليشمل   داخله في     يتسع الجنسي     النمو   تمام   يمثل 
إلـى     يرجـع    أن   البـد    هنا   والفضل ،   األهمية في     غاية الجنسي     بالموضوع 
إلـى     واضـحة    إشارة   نلحظ    إذ -األوديبي     الموقف   عن   وصفه   فيما   فرويد 
  مـع  الجنسي     التالمس   يصف   إذ األولى     مرحلته في     الخامسة   الحالة في     ذلك 
  اإلشارة   يجب   ما   أن   غير  -  لذلك   المصاحب   والذنب   البلوغ   فترة   خالل   األم 
  هو   ما   الحتواء   االتساع   علينا   تفرض   اإلكلينيكية   المالحظات   أن   هو   هنا   إليه 
األوديبي العكـسي      الموقف   أيضا نرى     أننا   ذلك ،   األوديبي   الموقف   من   أبعد 
  عالقـة    لهـا    وموازيا   ابنته في     األب   ورغبة   ابنها في     األم   رغبة في     متمثال 
  وهـو    المحـارم    عالقات   تعبير إلى     هنا   نشير   أن   أفضل   لذا ..  باألخت   األخ 
  ديناميـات  في  أولى    رحلةكم المحارمى   المستوى     فكرة إلى       األقرب   التعبير 
  . الجنسي   التميز   خالل   من الجنسي    الموضوع   تطور 

  : مسألتين   نالحظ   أن   يجب   إجماال   السابقة   الثالثة إلى المستويات    بالنظر
ى    وصـفها  فـي      بثرائهـا    تمتـاز    بالـذات    الخامسة   الحالة   أن   : األول

  الموقـف    مـن  :  مثير   تدرج في     بينها   االنتقال   بل   ساسيةاأل   للمستويات 
األنثوي  المستوى   إلى     ثم  ) امرأة   جسم   نصف (  االزدواجية إلى   األوديبي   
تالشى   ( االزدواجية إلى   أخرى     مرة   العودة   ثم )  امرأة   الجسم   كل (  األول 
  تكـرار    مع . ) المثلية   الجنسية في     الرغبة   مع   للجسد األنثوي     اإلحساس 
  . أحيانا   المستويات   وتداخل   التنقل 

  : ثالثة   محاور على    يتم   إنما   الثالث   المراحل   هذه   وتطور   نمو   إن  : الثانية

  .Presexual phaseالجنسي    النشاط   انبعاث   قبل   ما   محور  : األول   المحور

  . المراحل   هذه   تمييز   فيه   ويتم

  Sexual phaseالجنسي    النشاط   انبعاث   بعد   ما   محور  : الثاني   المحور

  .) الجنسنة  ( Sexualization الجنسي  بالمحتوي    الحركة   فيه   ويتم

  . المتوازي   النمو   عليه   يطلق   أن   يمكن   ما  : الثالث    المحور

،  المقترحة   للهيراركيه   طبقا   الثالث   مراحله إلى     النمو   بعد تميز    أنه   ذلك
  إطـار  وفـي      والمتزامن   المتالزم   النمو في     الثالثة   المستويات   هذه   تستمر 
  . إليها   المشار   الهيراركية   الهارمونية 

 در ــــــــالمص/ة ــــــالطاق   الجنس وى ـــ مست : ــاــرابعـــ
  يمكن الذي   الجنسي     النشاط   من مستوى     بطرح   تنفرد   السادسة   الحالة   إن

  ومتفش   عام   الجنس   من مستوى    يطرح   إذ . Pan sexالكلى    بالجنس   وصفه 
  المـستويات    من   أيا   ليس   الحالة   هذه في     النشط المستوى     أن   نتصور   يجعلنا 
  الجـنس  أي   Raw sex   ذاتـه    الجـنس    هـو    هنـا    المتفجر   إن   بل   السابقة 
  التطـور    مـستويات    مـن  مستوى   أي   في     تتشكل   أن   قبل :  المصدر / الطاقة 
إلـى   المـستوى      هـذا    وجـود    احتمال   أضيف يجعلني   الذي     األمر   السالف 
  : التالي   النحو على    ليصبح   سابقةال ;  الهيراركية 
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