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 نيك اد، ولم رف األ يحتل الجنس مقاما مهما وخطيرا في حياة المجتمعات وفي حياة         
 أجـل ن  وم  بظهور الحياة  راالهتمام وليد حضارة معينة، أو فلسفة خاصة، إنما ظه         هذا

ـ ن  الكثير م   وتنقل لنا األساطير وتؤكد لنا الكتب السماوية       ،ارهاراستم  اءات التـي راإلج
  .في الجانب الجنسي دية أو الجماعيةر تتخذ حيال التصرفات الفاتخذت والتي يجب أن

ـ غ األمور التي ت   نإن هذا الجانب المهم كان وال يزال م          بالـسرية والكتمـان    فل
 أنـشطة   خاللن الحذر والهيبة حتى من مجال البحث فيه شحنات م   ذكذلك وتتخ  ومازال

ـ   وهذا ما جعل مسيرة نم     ، المستويات عالبحث العلمي وعلى أرف     فيـه   واآلراء روه تتعث
 بحجـة  اثه مثقالً باالعتبارات غير اإلنسانية وغير األخالقية      رتتعارض ولذا فقد أصبح ت    

ـ    الفعاليات الجنـسية  بنإن اإلنسان ا  . حماية اإلنسان والمحافظة على األخالق     ن ولـد م
  وال ا ألنها سنة الوجود، وال بقاء لألجناس التي ال تتـزاوج          به القيام   يه عل نخاللها، ولك 
ينتظم   يجب أن  ر هذه األنشطة والفعاليات شأنها شأن أي نشاط إنساني آخ         نتتناسل، ولك 

ـ ن  سه سلوكًا سويا وطبيعيا، وم    رية العظمى، وتم  بالغوفق سلوك عام تقبله ال      أن  عالمتوق
ـ  الجنسي يعده   السلوك ن م رىتمارس أنماطًا أخ  ع   المجتم نج عنه فئات م   رتخ  عالمجتم
  : المباحث التاليةإلىووفقًا لذلك قسمت هذا الفصل ا، ذًافًا وشذورانح

   الشذوذ الجنسيتعريف: المبحث األول
  .أنواع الشذوذ الجنسي: المبحث الثاني
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  المبحث األول
  تعريف الشذوذ الجنسي

 وفة عند الفقهاء، ولهذا يتعـذر     ر مع نالشذوذ الجنسي أحد المصطلحات التي لم تك      
 والسبب فـي ة ب الفقه أو كتب شروح الحديث النبويالحصول على هذا المصطلح في كت   

  المـصطلحات األجنبيـة التـي   ن اإلسالمي ضمرهذا أنه مصطلح حديث دخل إلى الفك 
  . كعلم القانون وعلم النفس وغيرهمارى العلوم األخنانتقلت إلى هذا الفقه م

  : الشذوذ الجنسي لفةتعريف: المطلب األول
  :اصطالحاً  الشذوذ لفة وتعريف: ع األولرالف

  :ةغ الشذوذ لتعريف: أوال
ـ   )شذ (مصدر الفعل الثالثي  : ةغالشذوذ ل   اد، والمفارقـة، ر، الذي يدل علـى االنف

 وشـذَّ  ،ذد، فهو شا رأصحابه، وكذلك كل شيء منف    ن  د ع را انف ذجل، إ رشذ ال : يقال حيث
 قـوم  يكونـون فـي ال     نالـذي :  الناس ذُ، وشُذا ذ الجمهور، فهو شا   ند ع رانف: اذًيشذُّ شذو 
  أي ذشـا  :ويقـال  .)١(ق منه   رالمتف: و شذَّان الحصى بالفتح والنون    .  قبائلهم نوليسوا م 

 وشـذ  .)٢(اذًشذ الشيء يـشذ شـذو     . اد والمفارقة رمتنح، و الشين والذال يدل على االنف      
: الـشيء  ، وأشـذ  ذجاء بقوٍل شا  :  القياس، وأشذ فالن   فالقاعدة، وخال ن  ج ع رخ: الكالم

  .)٣(اذ جاء به شا:أبعده، وأشذ القول

                                         
، تحقيق محمد عوض    )ه٣٧٠-٢٨٢(أبي منصور محمد بن أحمد األزهري       : تأليف. تهذيب اللغة : معاني في انظر هذه ال  (١) 

، والصحاح، إلسماعيل بن حماد )١١/١٨٦. (م٢٠٠١ - ه١٤١١الطبعة األولى.  بيروت-دار إحياء التراث العربي   . مرعب
: تأليف: علم للماليين، بيروت، ولسان العرب    م، تحقيق أحمد عطار، دار ال     ١٩٨٤/ه١٤٠٤الثالثة  .  ه، ط  ٣٩٣الجوهري، ت   

، ومختار )٣/٤٩٥( م، ١٩٨٤/  ه١٤٠٤الطبعة الثالثة.  بيروت–دار صادر . محمد بن مكرم المعروف بابن منظور اإلفريقي
، وتاج العروس مـن     ٢٩٧، ص )١٩٨٦( بيروت   –مكتبة لبنان   . محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي       : تأليف: الصحاح
تحقيـق مجموعـة مـن    . أبي الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيـدي  : تأليف. لقاموسجواهر ا 
 ).ش ذ ذ(، الجميع مادة )٩/٤٢٣(ه، ١٣١٤وزارة اإلعالم بالكويت، الطبعة األولى . المحققين

عبد : تحقيق). ه٣٩٥ت(بن فارس أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، ال    : تأليف. معجم مقاييس اللغة  (٢) 
 ).ش ذ ذ(، مادة )٣/١٨٠(ه ، ١٤٠٢الطبعة الثالثة، .  مصر–مكتبة الخانجي . السالم هارون

ت، .اسـتانبول، د  . المكتبة اإلسالمية . نخبة من األساتذة  : إخراج. مجمع اللغة العربية بالقاهرة   : إصدار. المعجم الوسيط (٣) 
 ).ش ذ ذ(، مادة )١/٤٧٦(



 

 )٣٨١٣(

ـ : د الشيء ر، واط ع المتتاب ر، وهو المستم  )درالمط( بـ   ةغ في الل  ذويقابل الشا  ع تب
 عا تب ذدت األشياء إ  رواط. استقام: رد األم رواط. ىروج ابعضه بعض    ا بعـضها بعـض. 

  .)١( سيالنه عا تتابذد الماء إرواط . عا تتابذإ د الكالمرواط
  :االشذوذ اصطالحف يرتع: ثانيا

ـ    فيرض كتب الفقه اإلسالمي إلى تع     رلم تتع : كما سبق أن قلنا     تبطر الـشذوذ الم
ـ  ذ بالممارسات الجنسية، وإنما يطلق الفقهاء الشا     اجح، أورعلى المقابل للمـشهور، أو ال

  أو فجـوح أو الـضعي    رأي الم ر هو ال  ذإن الشا : ، أي رالصحيح، أو األصح، أو األظه    
  .)٢(يبغرال

 فـي ن لك. فألصح مقابل للصحيح، والصحيح مقابل للضعي  ا: " )٣(ن عابدي نقال اب 
وايـة  رال الب، ألننا وجدنا مقابل األصح    غلك بال ذي أن يقيد    غينب: حواشي األشباه للبيري  

  .)٤("ع ة كما في شرح المجمذالشا
  الـذي  ذ العمل بالمشهور إلى العمل بالشا     نوج المقلد م  رخ: ")٥(وقال الشيخ عليش  

  .)٦(قال بعدم لزوم تقليد أرجحن صحيح عند كل م خصر للع غير تتبنرخصة م فيه
 عندهم  بمقابل القول المشهور، وبمقابل المذهب، وهو      ذوأطلق الشافعية القول الشا   

  .)٧( أيضافيب الضعيغرالقول ال

                                         
 ).ط ر د(، مادة )٣/٢٦٨: ( العربلسان(١) 
 ).١٠٩، ٩٨، ٩٥، ٩١، ٩٠(ص : كشف النقاب الحاجب: انظر(٢) 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، الحنفي، ويلقب بابن عابدين التصال نسبه الشريف باإلمام زين العابـدين علـي                   : هو(٣) 

د المحتار على الدر المختار، حاشية نسمات األسحار على شرح إفاضة األنوار، حاشـية  ر: رضي اهللا عنهم أجمعين، من مصنفاته  -بن الحسين   
، )٣/١٢٣٠(بـدون بيانـات نـشر    . حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، لعبد الرزاق بن حسن بن البيطار   : انظر. على تفسير البيضاوي  

 ).٦/٤٢(م، ١٩٨٤الطبعة السادسة. روت بي–دار العلم للماليين . خير الدير الزركلي: تأليف: األعالم
 ).١/٥٠(ه، ١٤٢١بيروت، –حاشية رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، دار الفكر(٤) 
ـ                       : هو(٥)  دة محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد اهللا، من أهل طرابلس الغرب، شيخ المالكية بمصر ومفتيها، كان فقيها مـشاركًا فـي ع
ه، ١٢١٧ولد بالقاهرة سـنة  . تعلم في األزهر وولي مشيخة المالكية فيه، وامتحن بالسجن لما احتلت دولة األنكليز مصر ومات بأثر ذلك                . علوم

شـجرة  : انظـر . منح الجليل على مختصر خليل، وهداية السالك وهو حاشية على الشرح الصغير للـدردير : ه، من تصانيفه١٢٩٩وتوفي سنة  
 ).٦/٢٤٤(، األعالم للزركلي ٣٨٥ه، ص١٣٤٩ بيروت –دار الكتاب العربي . لمحمد بن محمد بن مخلوف. كية في طبقات المالكيةالنور الز

شـرح  : ، وينظـر )٦٢-١/٦١(فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك، الشيخ محمد أحمد عليش، دار المعرفـة، بيـروت،             (٦) 
 ).٣٦-١/٣٥(بيروت -لفكر الخرشي على مختصر خليل، دار ا

 ).٦/٥٣٧(المجموع شرح المهذب (٧) 



– 

  )٣٨١٤(

  قول جمهور أهل العلم والحجـة      ف على القول الذي يخال    ذكما أطلق الحنابلة الشا   
  .)١( عليه، لكونه لم يستند إلى دليل يعتمد عليه ال يعولفوهو قول ضعي المعتبرة،

  :ة واصطالحاغ الجنس لريفتع: ع الثانيرالف
ة معنى الجنس بمعنى االتصال الشهواني بين اثنين، إال أنني          ر شه نغم م رعلى ال 

 نضرب م  هو كل : ةغة، فالجنس في الل   غ كلمات الل  نعلى مصدر هذا المعنى م    ف  لم أق 
 أي يـشاكله،   المشاكل، وهذا يجانس هـذا،    : ير، والمجانس  الط ن الناس وم  نوم الشيء،

  .)٢( الجنس، وكذلك المجانسة مفاعلة منهنتفعيل م والتجنيس
٣( واألنثىرتصال شهواني بين الذك افهو: اأما الجنس اصطالح(.  

 باالتـصال  لب استعماله فيما يتعلق   غتناسلي، وي  جنْس اسم منسوب إلى  : والجنسي
  .)٤(التوالد واألعضاء الجنسيةالشَّهواني وبعملية 
 أمـور  بهـا مـن      علم يبحث في العالقات الجنسية ومـا يتـصل        : وعلم الجنس 

  .)٥ (راب اضطنما يصيبها م ومعضالت أو
  .)٦( السلوك الجنسي الطبيعي ناف عرانح: والشذوذ الجنسي

                                         
 ).٢٩٧-٧/٢٩٦( بيروت -المغني شرح مختصر الخرقي، ألبي محمد عبد اهللا بن قدامة، دار إحياء التراث العربي(١) 
 ).ج ن س(، مادة )٥١٧-١٥/٥١٦(تاج العروس مادة (٢) 
 ).ج ن س(، مادة )١/٤٠٦(أحمد مختار عمر وآخرون . اصرة، د، ومعجم اللغة العربية المع)١/١٤٠(المعجم الوسيط (٣) 
 ).ج ن س(، مادة )١/٤٠٦(أحمد مختار عمر وآخرون . معجم اللغة العربية المعاصرة، د(٤) 
  ).١/٤٠٥(المرجع السابق (٥) 
 ).١/٤٠٦(المرجع السابق (٦) 
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  المبحث الثاني
  أنواع الشذوذ الجنسي

  اهللا النـاس عليهـا،     رسليمة التي فط  ة ال ر الفط نالشذوذ الجنسي سلوك منحرف ع    
  وراء هذا السلوك المنحـرف،     عف في المبحث التالي على األسباب والدواف      رنتع وسوف
ـ        ريهمنا في هذا المبحث هو التع      والذي ض رف على أنواع الشذوذ الجنسي، وهو ما نع

  :_إن شاء اهللا تعالى  _ له
  .االغتصاب . ١

ـ  ا،ا عميقًا العوامل النفسية تدخلً  تتدخل فيه  يائم الت ر الج نيمة االغتصاب م  رج ن م
حيـث  ن  تكبيها، وكذلك م  راض النفسية لم  ر إليها والسمات واألع   ع تدف ي الت عحيث الدواف 

  .االغتصاب  عليهمع يقينأة أو الطفل أو الصبى الذر تلحق بالمياآلثار السلبية الت
 فـي هـذه   ي عليـه والجـان   ي المجن نبدو أهمية علم النفس في عالج كل م       تكما  

ضرورة ن  ا ع فضلً. ا والعالج النفسي أيض   ييحتاجان كليهما للعالج الدوائ    يمة حيث رالج
  .افرنح االغ هذا السلوك بالنبأساليب التربية السوية وقاية م االلتزام

ـ  روالحقيقة أن االغتصاب ي    ابات النفـسية والـسلوكية   ر االضـط نتبط بكثيـر م
ى واأللم وإيقاع العـدوان علـى       ذألتبط بنزعة السادية أي حب الحاق ا      رفهو ي  ،رىاألخ

  .يد اإلشباع الجنسر مجن مرأكث الضحية
 بينن  أة وليست م  ر وعدوان على الم   فيمة عن رغتصاب ج يمة اال رولذلك تعتبر ج  

 اف الـسيكوباتية وهـي خلـل   رغتصاب بـانح يمة االرتبط جركذلك ت. ائم الجنسية رالج
 وقـد يكـون  . وم الـضمير  حيث يفقد الشعور بل    يد وشعوره األخالق  رصيب ضمير الف  ي

ـ  اا عاجز  الناحية الجنسية وقد يكون مندفع     نا م ا أو مكبوتً  ومرا مح تصب شخص غالم ن ع
 ضـى رم يمة االغتصاب ضعاف العقول أو    رتكب ج روقد ي . التحكم في دوافعه وسلوكه   

ي جنـس  افريمة بـانح  روقد تتصل هذه الج   . بر الح ن أو الجنود في زم    يالفصام العقل 
  .ا جثث الموتى حديثًع مية وهو ممارسة الجماع الجنسابغر الغ بالرآخ

ـ  ي الجنس ع وراء االغتصاب ليس الداف    نوقد يكم   ةر نحـو الـسيط    ع الـداف  ن ولك
ـ   ا جنـسي  ا ضعيفً تصب شخص غ وقد يكون الم   ،أةر القوة للم  ارفي إظه  غبةروال ا ا أو عنينً

عنـدما يقتـل    يمـة قمتهـا     ر هذه الج  غا وتبل  اإليالج اطالقً  نتصب م غ الم نيتمك وقد ال 
  .الضحية وقد يأكل جسمها بعد قتلها تصبغالم



– 
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  مفهوم جريمة االغتصاب ومحدداتها
 ا لمفهوم القانون الجنائي، هو اعتداء فـاحش، أو مواقعـة          االغتصاب الجنسي وفقً  

  .اغمةر العاشرة، بالقوة والمن ستية، أي مواقعة أنثى، تجاوزرأو قه، هاتكة
 ااغمتها أو رض  رشرة سواء أكان الفعل على م     وكذا هو مواقعة أي طفلة دون العا      

 تخويفه  أو احتياله أو   يا قام على خداع المعتد    ذضا والسكوت حجة إ   روال يعتبر ال   .منها
       القبول أة، وكان ر بقبول الم  عا وق ذا إ للمعتدى عليها، كما أن الفعل ال يعد اغتصاب ا منطوي

ا ذكـذلك إ  وال يعد  .مال القوة  استع نا بشيء م  ، وكان الحصول عليه مصحوب    ععلى التمن 
للزوج بالنسبة إلى    مروال يجوز إسناد هذا الج    .  حد الكالم وحده   نوقفت مقاومة الفعل ع   

ابعـة  ر النقلت سنه ع ير على واقعتها، كما ال يعقل أسناده لولد  غا ساعد ال  ذزوجته، إال إ  
  .)١(عشرة

  : على ما يليفيمة االغتصاب يتوقرفتحديد ج
 .لموافقةالموافقة أو عدم ا . ١
 .استعمال القوة أو التهديد باستخدامها . ٢
 . والمجنى عليهاي الجانرعم . ٣
  .فالخداع والتحايل أو التخوي . ٤

 فاالغتـصاب هـو   . ضريمة االغتصاب، وهتك الع   رويخلط بعض الكتاب بين ج    
ـ     . أة دون رضاها  ر بالم ياالتصال الجنس   ا أمـا هتـك    واالغتصاب غير مـشروع قانونً

ـ  ن ع فأة وهو يختل  ر جسم الم  نأي جزء حساس م   د اإلمساك ب  رفهو مج  ضرالع  ف خط
ـ  ي أو االتصال الجنـس ،ابهللزواج  ةرأالم  womanا ويطلـق عليـه اصـطالح    به

abduct)٢(.  
ـ  ر قسر ال  نواالغتصاب عبارة ع    لـب أن يقـوم   غأة علـى الجمـاع، وي     رجل للم

ـ ) ٢١( سن الواحد والعشرين      إلى )١٧(ن السابعة عشر     س نشباب م  باالغتصاب ا، عام
ـ  يا وتعان مع جل الجنسية والعدوانية  رائز ال ر االغتصاب غ  عشبوي ـ  ر الم ائـة   رجن  أة م

                                         
  .٥٨١ ص ١٩٨٨الفاروقي، حارث سليمان (١) 
 .٣٤٥ ، ص ١٩٨٦بدوى، أحمد زكي (٢) 



 

 )٣٨١٧(

ا، وقـد   جنسيعنها قد تشب  ك، ول ن أذى تداء عليها، وربما يلحقها م    عالل، واال ذالشعور باإل ب
  . )١(ةروف القاهر الهزة الجنسية رغم هذه الظغتبل

ـ  رج يوتتناول مواد قانون العقوبات أو القانون الجنائي المصر      ضرائم هتـك الع
يمة الزنـى   ريض عليه، وكذلك ج   راألخالق واالغتصاب والفعل الفاضح أو التح      وإفساد
  : العقوبة على ما يليف وتتوق٢٧٩ إلى ٢٦٧ نم المواد

ـ  بيتها أور يتولون تنأصولها أو ممن   عليها كأن يكون م    ي بالمجن يصلة الجان  . ١ ن مم
ا عندهالهم سلطة عليها أو كان يعمل خادم. 

 .ايضأجال والصبية ريمة االغتصاب ليس فقط النساء، وإنما الرشمل جوت . ٢
ا قل  ذإ ير استخدام القوة  غيمة تقوم بحقه حتى وأن وقعت ب      ر عليها فالج  ي المجن رعم . ٣

 .ا عام)١٨( ن ثمانية عشرة عليها عي عليه أو المجني المجنرعم
ـ        فوتتوق . ٤  ره، وعلـى  عقوبة الزنى على مكان وقوعها في منزل الزوجية أو في غي

الزانيـة إال     تنفيذ العقوبة، وال يجوز محاكمة     فأة متزوجة أم ال، ولزوجها وق     ركون الم 
  . زوجهان معفربدعوى ت

ي ، ويقال للجان  ياه، أي الزنى القسر   ر ممارسة الفسق باإلك   نفاالغتصاب عبارة ع  
 المجتمعـات،  يمة باختالف ر هذه الج  فتصبة وتختل غأة م ر وللم ،تصبغاصب أو م   غ أنه
 .افهـا رألطي  لشعوب، والطبقة االجتماعية، والمستوى الثقافي والتعليمي واالقتـصاد       وا

  .المتخلفة  باختالف األعمار، وتزيد نسبة االغتصاب في المجتمعاتفوتختل
  هـو  يا بالضرورة، فقد يكون الهدف الحقيق     ا جنسي غتصاب هدفً يمة اال روليس لج 

  .أةرالعدوان واإليذاء وإظهار القوة على الم
 غتصاب إلى عدة فئات، فهـم     الائم ا ر ج يتكبر علماء النفس شخصيات م    فصنوي

 هـذا ي  امر فعلهم اإلج  نا أصحاب سمات شخصية واحدة، كما أن دوافعهم م        جميع ليسوا
  .اضأيليست واحدة 

 تـصب غافات الجنسية وهي كثيرة وقد يكـون الم       رتبط باالنح رائم الجنسية ت  رفالج
ا ضـعيفً  تصبغوقد يكون الم  .أة عليها ر أن لم يقسر الم    ا ال تشبعه المواقعة،   عنيفً اشخص
ييستخدم الجـان  وقد.  باالعتداء على الضحية دون الجماع     يعنينا، ولذلك يكتف   ا أو جنسي 

  .في التهديد إلرغام الضحية على االستسالم السالح
                                         

 .٧٠موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، للدكتور عبد المنعم الحفني، ص (١) 



– 

  )٣٨١٨(

ـ ييمة أن الجان  ر هذه الج  ريب في أم  غروال ـ ر  قد يختار ضحيته بصرف النظ ن ع
ـ  نأة عجوز تجاوزت الثمانين م    رن الم تكو سنها، فقد  ـ    ر العم ـ  ر، وبـصرف النظ ن  ع

  .جمالها
 ا لنشاطه السابق فـي    اررا، وقد تكون السرقة استم    يضأ عليها ويسرقها    ىقد يعتد و

 ، وقـد تكـون  رالسرقة، أو قد تكون للتمويه على رجال الشرطة حتى يختلط عليهم األم          
  .مة القيمة الماديةيالمسروقات أشياء تافهة عد

 ير، وال غائم االغتصاب بالقيم األخالقية، وال بحقوق ال      ر ج يتكبروال يدير معظم م   
 قـون الـضوابط  رف والعـادات والتقاليـد، ويخ  ريهتمون بالمحافظة على أو احترام الع  

ـ  رتصب الم غاالجتماعية، وال يهتمون إال بلذاتهم الشخصية، ويعتبر الم         د وسـيلة  رأة مج
  .مرلإلشباع الجنسي المح

ـ      ائم اال رد الخمور على ارتكاب ج    وقد تساع  ر غتصاب، بسبب ما تؤدى إليه الخم
 دراك عواقب األمـور واإلثـارة الجنـسية       ف إ هاب العقل، وفقدان الوعى، وضع    ن ذ م
  .يزة والشهوةغرطالق عنان الإو

 فجأة  تعتريه على حين   ن، ولك عيمة االغتصاب شخص هادئ وودي    رتكب ج روقد ي 
ـ  ا بالذهان يمة االغتصاب مصاب  رتكب ج رون م  الثورة والتهيج، وقد يك    ننوبات م   يالعقل

وظائفه العقلية   هان فصام الشخصية، وهو شخص يختل تفكيره، وكافة       ذوف باسم   رالمع
ات، رما شـري  إو ما نساء خيرات،  إتصب أن النساء    غوقد يعتقد الم  . والنفسية واإلدراكية 

  .كم خاطئح اءرجن ، وهنا يكون االغتصاب مبهنات عنده يجوز اغتصاروالشري
  : المحارما زن . ٢

ـ  نزنى األقارب أو المحارم أو غشيان المحارم أي االتصال الجنسي بين م             مر تح
  .مبه االتصال يف االجتماعرالقانون أو الع الشريعة أو

 فر أو الشرع أو الع    نضه الدي ر الذي يف  ييض الحاجز المحارم  روبذلك يكسر الم  
 جز الذي يثير الـشعور بالـذنب كلمـا   وهو الحا. الممارسات الجنسية بين المحارم    على

ي الجنس يض لكسر هذا الحاجز أو االتصال     رالخياالت واألفكار واألحالم لدى الم     ثارت
  .)١(بإحدى طبقات محارمه
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 الجنسين، بين أشخاص  ن  اد م ر قيام عالقة جنسية بين أف     ناف عبارة ع  رفهذا االنح 
 بـين األقـارب  ي  نشاط جنـس نمع ابة الدم، ويقصد به ما يقرباط الدم أو ق  رتبطون ب ري

 اف أصوله فـي   رم القانون أو الشرع قيام عالقات زواجية بينهم، ولهذا االنح         ريحن  الذي
فيهـا    تلك األسطورة اليونانية التي تزوج     نالمنحدرة م " عقدة أوديب " التحليلي في    رالفك

ـ روهواجس إتيان المحـارم تعـد أع      .  أمه دون علم منه أنها أمه      نالفتى أوديب م   ااض 
ـ  عللعصاب والذهان العقلي، وقد يق       أو بـين أب ن هذا الفعل الجنسي المؤثم بـين أم واب

  .)١(توالخاال وبنت أو بين أخ وأخت أو بين العمات
  ال يجوز الزواج الشرعي بيـنهم،      نبين الذي ر األقارب يحدث بين األقارب المق     ازن

ـ    ردث بين األخوة واألخوات، وأكث    حي فقد   تلـك العالقـة    اذًاف شـذو  ر صور هذا االنح
  .الجنسية التي قد تقوم بين األب واألبنة

  كله، فيمـا عـدا زواج ملـوك   ي اإلنسان عة عالمية في المجتم   ريم ظاه روهذا التح 
  داخـل  نبين م ر األقارب المق  ن شقيقاتهم أو م   ن كانوا يتزوجون م   نالقدماء الذي  اعنةرالف

يـره  غ أن يلوث بغيملكي ال ينبوكان االعتقاد السائد في مصر القديمة أن الدم ال   األسرة،
  .ة األسرة المالكةرخارج دائن م

 ةريم الزواج بين األقارب يبدو اليوم، في ظل العلـم الحـديث، ظـاه             ر تح نولك
 اض وراثية رضى بأم ر أو م  ذحيث يؤدي زواج األقارب إلى إنجاب أطفال شوا        صحية،

 وجلية سالبة على الذريـة فين ولهذا تأثيرات بير  ر الط نالرتباط الجينات المتنحية م   را  نظ
 ويسود في هـذه األسـر     . يم أهمية علمية ووراثية وتطورية وأخالقية ودينية      رالتح فلهذا

 ف في حالة مـا تكـون األم       را هذا االنح  رويظه. األب العاطفي وإهماله لألطفال    جفاف
ـ غ األم في ال يكة، حيث تحم  ر الح نعاجزة ع  غابة أو  ي  النـشاط الجنـس  نالب األبنة م

  .سرةاأل داخل
 ألن زنـى  . ا كبيرة بين الهيام باألطفال وبين زنى ألقارب       قًروويالحظ أن هناك ف   

ن ا م اف يكونون أكبر سنً   ر بين أعضاء األسرة، كذلك فإن ضحايا هذا االنح        عيق األقارب
غلمة  افرانحح  ا، بينما اصب   يبدأ االهتمام بابنته عندما تنضج جسمي      ذاألب الشا . األطفال

يكـون   الب ماغوفي ال .اار، ألنه هو نفسه غير ناضج جنسي    غطفال الص األطفال يهتم باأل  
األصدقاء   الجيران أو  نبه فهم م  ي  ش الجنس رفة سابقة بالطفل والتح   رالمنحرف على مع  

                                         
 .٢/٦٩٣خيرة علوم النفس، للدكتور كمال دسوقي ذ(١) 



– 
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 ،االكتئـاب  بـين حـاالت   ا بتعاطي الخمور ويوجد اف أيض رتبط هذا االنح  روي. لألسرة
وغالب      اتـه ذللشعور بـاحترام  ر  ويفتق ا،ا ما يكون المنحرف غير ناضج اجتماعي  ا وفاقـد

  .ة على نفسهرالقدرة على السيط
  SADISM السادية  . ٣

 يـق إنـزال   ر ط ن الجنسي ع  ذويطلق على السادية جنون القسوة الجنسي أو التلذ       
وتعـد الماسوشـية    . افـات الجنـسية   ر االنح ناف م روهي انح . رف اآلخ ربالط القسوة

ى ذاأل  اسـتقبال  نى على الذات أو م    ذقوع األ  و نوهي استدرار اللذة الجنسية م     عكسها،
 التـدمير أو  يزة المـوت أو   ر، وجنون االنتقام هذا دليل على وجود غ       رف اآلخ رالطن  م

عاش  نسي الذي رالف  ساد ياكيز د ر اسم الم  نولفظة سادية مشتقة م   . ويدرالتحطيم عند ف  
 أي إنـزال  يبالـسلوك الـساد   وكانت حياته مليئة.  الميالدي١٨  الثامن عشر  نرفي الق 

ويعتبر بعض علماء مدرسة التحليل النفـسي أن قيـام الطفـل            . واأللم بضحاياه  ىذاأل
ـ بعض غيره بأسنانه عندما تقوى وتـشتد هـذه األسـنان تعبيـر         يرغالص  بدايـة  نا ع

  .)١(السادية
  إسـاءة معاملـة    ناف السادية يستدر اللذة أو يتحصل على اللذة م        رانحوصاحب  

ـ  اوقد يطلق هذا االصطالح بعيد    . سين، الذكور أو اإلناث    الجن ني م أ ن م نيراآلخ ن ع
 الجنـسية   الشعور باللذة  نولكنه في صورته الجنسية عبارة ع     . الجنس على حب القسوة   

 سـيئة، وتعمـد     معاملة رف اآلخ رومعاملة الط . يرغى بال ذى أو إنزال األ   ذ إيقاع األ  نم
، وهـو  ١٨١٤-١٧٤٠ يز دى سـاد كر هذه التسمية إلى أسم الم    عجروت .إهانته أو إيذائه  

ـ  فرى بـالط  ذيض بإيقـاع األ   روقد يكتفى الم  . نسير ف يقصص  دون ممارسـة    راآلخ
فهـو تـسلط وقـسوة    . يوفي بعض الحاالت يكون اإليذاء مقدمة للنشاط الجنس     الجنس،
واالستفالل واإلحباط وقـد تتخـذ       اللذ روح االنتقام واإل   عمر  على شخص آخ   وعدوان

 لك في الضرب أو اإلهانة لموضـوع      ر ذ و اإليذاء النفسي كما يظه     أ ياإليذاء البدن  شكل
 للحصول على اإلشباع الجنسي أو لزيـادة ) ١٢٩٧ ، ص ١٩٨٨كمال،  . دسوقي (الحب

ـ ريق إنزال األلم أو المعاناة النفسية كاإلهانـة، بـالط  رطن لك عذمقداره يتم     ،رف اآلخ
 ى بـالنفس ذلـذة فـي إيقـاع األ   أما استدرار ال، لك في حالة اإلصابة بالسادية   ذويحدث  

 افـان فـي   رويوجد هـذان االنح   . اف المساوشية وهي حالة عكس السادية     رفيرتبط بانح 
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مـنهم    %٨٥البيـة  غ النولك. يرية على حد سواءغاصحاب الجنسية المثلية والجنسية ال   
 جـال، رافان النـساء وال   رويصيب هذان االنح   .يرية أي السوية  غأصحاب الجنسية ال  ن  م

  النساء في الواليات   ناف م رأعضاء نادى هذا االنح   ن  م  %٣٠ن أن هناك نحو     ولقد تبي 
 اف فـي بدايـة    رويبدأ هذا االنح  .  الكحولية نا م  أيض يالسادي  ويعان. يكيةرالمتحدة األم 

 وتـدل . ى عاديـة  رافهم هذا، وحياتهم األخ   ر انح نضا ع رون بال روأصحابه يشع . شدرال
 ويقـيم . ط وكذلك مـستواهم التعليمـي     سلمتو فوق ا  ياإلحصاءات على أن دخلهم الماد    

إنـزال    شخص ماسوشي فيما يشبه االتفاق أي شخص يحب        ععالقة م ي  الشخص االسد 
ـ رم األعوتدل اإلحصاءات على أن هناك في المجتم . العقاب واأللم به   ـ ييك  ١٠%و  نح

الماسوشـي   / ألوان النشاط السادي   ن م رطوا في لون أو آخ    ر مجموع السكان قد انخ    نم
ولكـنهم ال   ،   حيث يعمد إلـى عـصب أعينهـا        ،ةا أناس مثل شريكة الحي    علك م ذ يفعل

يـضرب    علـى الوجـه أو  عوقد يمارس المنحرف الـصف    . لك بصفة دائمة  ذيمارسون  
صحيح، ولكـن     السادية إلى الماسوشية والعكس    ند م ر ويوبخ بشدة وقد ينتقل الف     ف،بالك

الشخص الماسوشي   ويشمل نشاط . ية نسبة انتشار الساد   ن م رنسبة انتشار الماسوشية أكث   
  . القيود وعصب العينينعوض

ـ   ر وقد يصل األم   ، والضرب بالسوط أو الجلد    ع،والضرب أو الصف    ضر إلى التع
ـ       ر أو إحداث الج   ،بائيةرللصدمات الكه   أة أو يتبـرز   روح واإلهانة أو التبول داخـل الم

ـ     أ ،ح كما يفعل الكلب   ا والنب ، طوق الكلب في العنق    عأو وض ،  فوقها ا أو  و البقـاء عاري
 أو التـصرف كالطفـل   ، القائد األعلـى   ن م ر األوام يقيق، وتلق رالعبد أو ال   تقمص دور 

ـ  ر الخط ر المظاه نوم. حول له وال قوة      الذي ال  عضيرال  اف الماسوشـية مـا    رة النح
  .وفراألكسجين، ثم ممارسة الجنس تحت هذه الظن مان مرف باسم الحريع

 davison,g.c.and ( الـضحية لوقد يقتل السادي الضحية والبعض قد يـسح 
neale, j.m, ٢٠٠١:pا نفسيةبهائم خطيرة أسباروهي ج) .٣٩٥.  

  masochismحب العذاب واأللم   . ٤
ـ        ن ويطلق على هذه الحالة اصطالح الماسوشية أو الماسـوكية وهـي عبـارة ع

وتوجد  .و إنزال األلم بنفسه   أاأللم   إيقاع   ن صاحبه باللذة الجنسية م    ر يشع يجنس افرانح
 الل أو اإلهانـة والتحقيـر     ذ يجلبون ألنفسهم سوء المعاملـة أو اإل       ناألشخاص الذي ى  لد

تكـون   وقد ،يوالمعاناة، وهي حالة عكس حالة السادية، أو هي إعجاب بالشريك الساد          



– 

  )٣٨٢٢(

في وقـت    ىذ الشعور بالذنب بتقبل العقاب واأللم واأل      ن م فرغبة ال شعورية في التخفي    
للـسلطة،   يخضعونن  لدى مروتظه.  وقوع األلم على الذاتن الشعور باللذة م نواحد م 

العقاب ن  د بما يلقاه م   ر حين يستهين الف   روقد تظه . يزة الموت ر وجود غ  نوهي تعبير ع  
نفسه وفي   اإلحباط إلى عجز في   ن  ض له م  ر ما يتع  عجرالل واإلهانة واأللم حيث ي    ذواإل

  .)١(قدراته
عليه، ي   وقوع األلم الجسم   ناف المصاب به يستدر لذته الجنسية م      رنحفي هذا اال  

ـ   فالشعور باللـذة  .  على المصاب بالضرب بالسياط    رف اآلخ رينهال الط  فقد  نيتـأتى م
 والتحقيـر  ا كاإلهانـة  ا أو نفـسي   وقد يكون هذا اإليذاء جسمي    . ى بالذات ذاأللم واأل  إيقاع
ـ    ر  ة معنوية تظه  تمييز ماسوشي ن  ويمك. الل أو الجلد  ذواإل   مـصادر  نفي حب العذاب م

اتـه،   ذ العقاب، وهنا يعمل الشخص ضد مصالحه هو لتحطيم        يغبة في تلق  رالسلطة، وال 
  .الل الذاتذ به العقاب وإلعيض إلغضاب السلطة كي توقروقد يعمد الم

غب شعب في أن ينال العقاب      روقد تكون الماسوشية جماهيرية أو جماعية حين ي       
  وفي ظل الفلسفة النازية، حيث كان      ر حدث للشعب األلماني في عهد هتل      قائد ما كما  ن  م
. الـدكتاتوري  للقائد ة في إخالص الشعب   را وتبدوا هذه الظاه   ا مقبولً رمان الشعب أم  رح

   يب حـين  رالتخ يزة الموت أو العدوان أو التدمير أو    ر غ نا ع وقد تكون الماسوشية تعبير
يض سوء الحظ   رالم  السلبية للحاكم، وحيث يقبل    وتبدوا في الخضوع و   . تد إلى الذات  رت

  .)٢(والفشل واإلخفاق والهزائم
 ritter leopold اسم القصصي والهوائي النـسموي  نوتستمد لفظة الماسوشية م

von sacher- masoch  -والـذي  ١٨٩٥-١٨٣٥ي  والذي عاش في ما بين عام ،
الجنـسية    استمدوا لذتهم نجال الذي ر ال ن القصص والهوايات حول عدد م     نكتب العديد م  

الـضرب أو    يقرطن  جال واأللم ع  ر قيام النساء بإنزال العقاب بال     نواشباعهم الجنسي م  
بالـضرب    إنزال األلـم   ن فالبعض يستمد لذته م    ،الجلد حيث كانوا يضربون أو يجلدون     

الطفل فـي    اف إلى نظام تأديب   رجعون هذا االنح  ربعض العلماء ي  وبالسوط على نفسه،    
ـ   لك المنهج الذي كان سائد    ذلطفولة بالضرب،   حلة ا رم  ١٩  التاسـع عـشر    نرا في الق

الجـنس عبـر   "  الكتـاب ف كذلك كما يقول مؤلرا كان األمذ إنفي أوربا، ولك   الميالدي
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 )٣٨٢٣(

جال ماسوشيين  ر ال ع كذلك ألصبح جمي   را كان األم  ذ كما يقول إ   eannabilهو  ،  "التاريخ
ـ    . نمط التأديب السائد كان الضرب بالعصا      ألن ى ذ إيقـاع األ   نيستدر المنحرف لذته م
  :ويتخذ هذا التعذيب عدة أشكال منها .عليه

 .اإلهانة . ١
 .التقييد . ٢
 .الجلد بالسوط . ٣
  .رىيقة أخر أو بأية طر أي مصدر آخنالمعاناة م . ٤

 المنحـرف   يعاحة، وفي غياب األلم ال يستط     رالقلق وعدم ال  ن  يض م رويعانى الم 
  .الجنس بصورة طبيعية أن يمارس

يق البتر  ر ط ناف الماسوشية الطاعة العمياء وع    ر انح نض األحيان يتضم  وفي بع 
ثنـاء  أ وتمثيل اإلنسان لنفسه في أثناء ممارسة العادة الـسرية أو            ،الجذع أو التشويه   أو

وخاصة  يض نفسه لعملية عبودية أو استرقاق     ر الم عوقد يخض . الخيار الجنسي  ممارسة
  . وكذلك الضرب أو الجلد،منهاي الحس

 أو شـركاء يوافقـون علـى القيـام     ،اتر النساء الداعن منالشركاء قد يك بعض  
  .إنزال األلم بالمنحرف دوري أي الساد بالدور

 المنحـرف   ر األكسجين حيـث يـشع     نمان م راف الح ر أشكال هذا االنح   روأخط
 غطاء أو كيس بالستيك علـى       ع األكسجين بوض  نمانه م رالجنسية عندما يتم ح    باإلثارة

ـ ر إمـدادات األكـسجين ي     نمان م راء الح ر ج نيض الوعى م  ريفقد الم وقبل أن    أنفه  عف
  . هناك حاالت وصلت إلى حد الوفاةن نفسه، ولكنع الحذر
   التخنث . ٥

  أن ي الـضرور  ناف إلى ارتداء مالبس النساء، وليس م      ريميل صاحب هذا االنح   
  ـ      يتدرجال، وهو ي  ر ال يوغا يحاول أن ي   يكون صاحبه لواطي  ي مالبس الرجال، فهـو ف

 علـى المـستوى   غبر، ولكنه يراد الجنس اآلخرفأ الجنسية أي يميل إلى     يالب غير غال
 وقد يعيش حياة األنثى كلية ويتـشبه بالنـساء،        . أةرالالشعوري، في تقمص شخصية ام    

النساء،   المساحيق والزينة على وجهه، ويسلك سلوك      ع مالبس النساء ويض   يتدرحيث ي 
انثـى   أنـه  ير على غك إلى تدليل الطفل وهو ص     لذ عجروقد ي . يويتقمص الدور األنثو  



– 

  )٣٨٢٤(

المنـاهج   وتـصلح لعالجـه   . وإلباسه مالبس البنات، حيث يترسخ عنده التشبه بالنساء       
  .)١("اللواط"  المستخدمة في عالج الجنسية المثلية

 ، وكـذلك يـتقمص سـلوكيات     رغب المريض في ارتداء مالبس الجنس اآلخ      روي
ولقـد   . مالصقة المالبس األنثوية لجسمهن الجنسية ماآلخر، ويرتبط هذا باإلثارة  الجنس

ثـم   ا وشفافة مالصـقة لجـسمه  أحد المرضى وكان يلبس مالبس نسائية رقيقة جد   وجد
  .)٢(فوقها مالبسه الرجالي يلبس

 نفسه في هذا االنحراف يفضل الرجال ارتداء مالبس النساء، وإن كان يظل يعتبر           
 مالبـسه   الرجل مالبس أنثى تحـت  يتدر فقد ي  ولهذا االنحراف درجات مختلفة،   . رجال

ـ  . إلى ارتداء كامل المالبس النسائية   رالرجالى التقليدية، وقد يصل به األم      ن وقد يسعد م
 النسائية أن يثار الرجل    ا كأنثى، ويشترط أن يصاحب ارتداء المالبس      التصرف اجتماعي 

ب هذه االنحـراف   يكون صاح   أن ي الضرور نوليس م .  ارتداء هذه المالبس   نا م جنسي 
 الطفولـة أو المراهقـة بارتـداء       وقد يبدأ هذا االنحراف منذ    . يمثلى الجنسية أي لواط   

 على سرية عادته هـذه، وقـد        ويحافظ المنحرف .  المالبس النسائية  نا م المراهق بعض
ـ    الب ما يصاحب هذا االنحراف    غوفي ال . امتزوج يكون  ى مثـل  رانحرافات جنسية أخ

  .المريض  لجسمي التركيب التشريحنضا عرعدم ال الماسوشية أو
  : عشق األطفال . ٦

 يق االتـصال  ر ط ن ع يفي هذا االنحراف يسعى المريض لتحقيق االشباع الجنس       
وقد  . بصدمة نفسية قوية   فل هذا االنحراف إلى إصابة الط     يبطفل صفير، ويؤد  ي  الجنس
ـ      ع م ي شعور المريض بالعجز الجنس    نم ينتج ـ  فـه  خو ن الكبار، وعدم قدرته أو م  نم

المريض تحت    أو النفسي، وقد يمارسه    يلك، إلى جانب عدم النضج االنفعال      ذ الفشل في 
يكـون هـذا     وقـد . )٣( الخمور والمخدرات  ي وعيه وإرادته لتعاط   ن م فيضع تأثير ما 

  .يرغ الصعأو محاولة الجماع م االعتداء باليد
 الجمـاع ار ومؤداه حدوث    غ هو الفسق بالص   رويتصل هذا االنحراف بانحراف آخ    

ـ  ي أست ي نفس الجنس أي أنه اتصال جنس      ن طفل م  ع م رالدب في ـ ذ ع م ـ  رك  ير أو غ ص

                                         
 .٩٢٤ص  موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، للدكتور عبد المنعم الحفني،(١) 
 (٢)٢/١٥٢٨. 
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 )٣٨٢٥(

  عشق األطفال أي وجود نزوة جنسية لدى الشخص الكبير نحـو           نع وهو عبارة  .شاب
 العصاب ضىر أو بين م   ،"بالسيكوباتية "وينتشر هذا االنحراف بين المصابين      . األطفال

  .)١( النساءعا ما جنسي عاجزالب ما يكون المنحرفغوفي ال. يالنفس
ـ  ا جنسي ذا االنحراف يستدر لذة جنسية أو اشباع      بهالشخص الكبير المصاب     ن ا م

 ويشترط أن يكـون المنحـرف     .  بطفل ي خالل االتصال الفيزيقي أو الجنس     مناألطفال  
  .ألقل ا وأن يكبر الضحية بخمسة سنوات على،ا عام١٦ر ستة عشر عاما العمنا مغًبال

 ا مـا يـصاحبه    وكثير. انتشار هذا االنحراف بين الرجال عنه بين اإلناث        رويكث
ـ   ذابات المزاج، والقلق أو الحصر، واستعمال الكحوليات، وغير         راضط بعض ن لـك م

  الجنـسية، وقـد يكـون      ي مثل ونذا االنحراف قد يك   بهوالمصاب   .االنحرافات الجنسية 
ـ باستخدام شبكة االوفي السنوات األخيرة قام المنحرفون      . الجنسيةي  غير  اءرنترنت إلغ

  .مبهاألطفال واالتصال 
ـ  .، ولكنه قد يحـدث    فيمة العن ر أن يصاحب هذه الج    ي الضرور نوليس م  ن ولك

 لك ذ يق قيامه بذبح قطة أمامه أو ما أشبه       ر ط نالمنحرف يثير الخوف في نفس الطفل ع      
ا ذإذى  األن  ر م ويتوعد الطفل بكثي  . عب في نفس الطفل حتى يستسلم وال يقاوم       رإثارة ال 

أعضائه  يالمس  الطفل وقد  ر المنحرف بلمس شع   يوقد يكتف .  له عما أخبر والديه بما وق    
فيها محاولـة   قليلة يتم  الطفل على أن يفعل بالمثل معه، وفي حاالت عالتناسلية لكى يشج  

ا لـم يـتم     ذإ حتى لسنوات   أو رر لمدة أسبوع أو أكث    راإليالج بالطفل هذا السلوك قد يتك     
  .ا لم يشكوا الطفل أو يعترضذيمة أو إراف الجاكتش

ـ   السادية الجنسية، أو   ن يعانون م  ن أصحاب هذا االنحراف الذي    نوهناك قلة م   ن م
بجـسم   ىذ األ نا م  أو السيكوباتية قد يلحقون كثير     عأصحاب الشخصية المضادة للمجتم   

  .لب على هذا االنحراف أن يكون جريمة اغتصابغالطفل، وفي هذه الحالة ي
   كشف العورة . ٧

ـ  ن المريض باللذة الجنسية م    ر يشع يفي هذا االنحراف الجنس     ض أعـضائه  ر ع
 ويكـون  .لى حد القذف عندما يلفت األنظار إليهإير، وقد تصل اللذة به     غعلى ال  التناسلية
 ا،جنـسي  وقد يمارس هذه العـادة الـضعاف      .  الجنسية عاض بقصد إثارة الدواف   راالستع

 يـد أن ري  إليه، ويسعى إلى إجبار المشاهد لمـا      نالمشاهديويسعى المريض للفت أنظار     
                                         

 .٢/١٠٤٥خيرة علوم النفس، للدكتور كمال دسوقي ذ(١) 



– 

  )٣٨٢٦(

ـ          . يشاهده فيه  ـ ن ويقال إن المرأة بشكل عام، تميل إلى اإلظهاريـة هـذه، ولك  عالمجتم
ـ  تعويـض  لكذا، وقد تفعل المرأة     ا طبيعي ر منها ويعتبره أم   ريتقبل هذا األم   بيغرال  نا ع

ـ وقد  . الدفين بفقدان القضيب أو حسد القضيب      شعورها االنحـراف لـدى      هـذا  ريظه
الكامـل غيـر    واإلظهـار .  وإلثبات الـذات ياالكتئاب ومرضى البرود الجنس    مرضى

ـ          روقد يظه . لدى النساء  وفرمع اض ر هذا االنحراف لدى ضعاف العقول أو لـدى أم
  .)١(العقلية الذهانات

ـ    فء أو كـش   ر سوآت الم  ف كش ناضية عبارة ع  روانحراف االستع   ن أجـزاء م
ع  إلثارة الـدواف   ننس، بقصد جذب انتباه المرأة أو المشاة أو المشاهدي        متصلة بالج  جسمه

المنحرفون  ضية إلظهار األعضاء التناسلية، ويمارسه    روإشباعها، وهو نزعة م    الجنسية
وضعاف العقول اجنسي.   

ـ ري أو قه  يتسلطن ميل   وهي عبارة ع     جـسمه ن لدى المريض إلظهار أجزاء م
  .)٢( دون داعفالكش ويحدث

ف يق كـش  ر ط ن العورة للحصول على اإلشباع الجنسي ع      فانحراف كش  رويظه
  وقـد يكـون  ،ا عنهمرغمن ص المنحرف على اآلخريخاألعضاء التناسلية الخاصة بالش   

 حلة المراهقة، ولـيس   ر م نير، ويبدأ هذا االنحراف م    غ طفل ص  نعبارة ع  هذا الضحية 
 وتقـوم الـشرطة   . لدى المنحرف رغبة في حدوث اتصال حقيقي بينه وبين الـضحية          

 ى يـتم فيهـا اتـصالهم      رائم أخ رم ج ابه هؤالء المنحرفين الرتك   نبالقبض على بعض م   
  .نبضحاياه

ـ  فد تخيله أنـه يكـش     ر مج ن المنحرف باللذة الجنسية م    روقد يشع    عورتـه  ن ع
فـي   ، وقد يمارس العادة السرية في أثناء التخيل هذا أو         ي العمل ف الكش نم ، أو نيرلآلخ

ـ  حاالت هذا االنحراف يوجـد ر      عوفي جمي . بالفعلسوءته   ضرأثناء ع  ـ  غب  اجرة إلح
  .وصدمتها الضحية

 يتمي   معظم الحاالت الت   ياض هذه وكذلك التلصص الجنس    روتشكل جريمة االستع  
  العـورة  فف جريمة كـش   روتع.  االنحرافات الجنسية  يإبالغ الشرطة عنها مقارنة بباق    

ـ يء، غير البر فهذه باسم الكش    واالحتكـاك  اض بالتلـصص رتع ويرتبط انحراف االس
                                         

 .٢٨٧ص  موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، للدكتور عبد المنعم الحفني،(١) 
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 )٣٨٢٧(

 القلق والـشعور  كه كذلكر عورته، ويحف ال يقاوم لكش   عك المنحرف داف  ر ويح ي،الجنس
قـد    ولذلك ري،قهع   وراء هذا السلوك داف    عوالداف. احة، وكذلك اإلثارة الجنسية   ربعدم ال 

  .الوقت  المريض نفس الفعل في نفس المكان في كل يوم وفي نفسرريك
 هذا السلوك لدرجة أنه ال يهتم باألمور القانونية والجنائيـة         مس المريض في    غوين

  الـشعور  فويفقد المـريض أثنـاء الكـش      . تبطة به أو المترتبة عليه    رواالجتماعية الم 
  .بالحقيقة

 الب ما يكون المنحرف غير ناضج في عالقته الجنسية بـالجنس اآلخـر،    غوفي ال 
 نم  %٥٠  خمسين بالمائة  ك نحو يب أن هنا  غر ال نوم. يرلغ ا ععالقات جيدة م   وليس له 

  . زوجاتهم ليست جيدةع عالقاتهم الزوجية منالمتزوجين، ولكن هؤالء المرضى م
 ات الـضيقة يمـارس    ر المزدحمة أو في سيارات النقل العام أو المم        نوفي األماك 

 فقـد .  هو االحتكاك أو لمس شخص دون رغبتـه        ي االنحراف الجنس  ن م رآخ فيها نوع 
 مـس ثـدييها أو أعـضائها   لالنساء أو فـي األرداف أو ي ذ ي أفخاه فركذالمريض   يحك

   .التناسلية
ـ    يع الزحام يستط  نوفي جو م   ـ .  الـشرطة  ن المريض اإلفالت م  هـذا ف  ولألس

 وقد يبدأ هذا النشاط منذ المراهقة، وقد يـصاحبه        . يدرس بعد دراسة وافية    االنحراف لم 
  .ىرجنسية أخ انحرافات

   جماع جثث الموتى . ٨
  مؤداه اشتهاء المريض مضاجعة جثث الموتى، وقـد تـصاحبه          ياب جنس راضط

ـ     نأو الماسوشية، وقد ينم ع     السادية  ا أفكار المريض أن المرأة المتوفاة قـد توفيـت فعلً
  .)١( الحداد المنحرفننوع م وهو بذلك

 اآلخر، اد الجنس ر أف ننحو جثث الموتى م   ي   ميل جنس  نوهذا االنحراف عبارة ع   
 يالجنـس  ستيالء على جسد المرأة المتوفاة بقصد االتصال      ب المريض في اال   رغحيث ي 

  .)٢(يتصل هذا االنحراف بأكل جثث الموتى وقد

                                         
 .٢٨٧موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، للدكتور عبد المنعم الحفني، ص (١) 
  .١/٩٢١ذخيرة علوم النفس، للدكتور كمال دسوقي (٢) 
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  )٣٨٢٨(

ـ             ع قد يقتل المنحرف هو نفسه الضحية قبل أن يجامعها، ألنه يخـشى الجمـاع م
  الجثـة  عا ويقوم بنبش القبر وممارسة الجماع م       الموتى حديثً  نوقد يبحث ع   امرأة حية، 
  .ضغر لهذا الرالمقاب ويتجول في

ـ    اا مباشـر   تتصل اتـصالً   ية والت ذائم الشا ر الج نهذه مجموعة م   ن  بالمعانـاة م
ي  ينـدر أن يعـان     ذا بـبعض إ   لب عليها ارتباطها بعض   غالجنسية النفسية وي   االنحرافات
ـ  ا، كما يبدو فيهاالب عدة انحرافات معغانحراف واحد، وإنما في ال   ن  المنحرف م  ا جميع

ـ      مشترك هو بي  عامل سب  والبـصيرة    فقـدان الـوعى    ن إدمان الخمور وما يصاحبه م
في خلفية هؤالء وجود أخطاء في أساليب تنشئتهم تنشئة اجتماعيـة           ن  واإلدراك كما يكم  

ابات راالضـط   الطفولة وال شك أن فهـم هـذه        نمعهم وهم في س    بيتهم والتعامل رأو ت 
  .وخاصة لدى رجال الشرطة يساعد في مكافحتها

  
  


