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الداخلي  الشعورالنقص في  ا يكونم عادةً ة الجنسي المثلية سبب كان إذا: "كثيراً ما يتم سؤالي
 " ؟جنسياً  المثليين من الرجولي نوعال تفسرون كيفاذن  ،ألحساس الرجولة

 "نسنةلج  " محاولة هناك: نفسه هو "الترميمي"االصالحي  مبدأال. التالي النحو على ذلك أفسر
 يعانونمن المثليين جنسياً  "الظاهري" الرجولي نوعال. الضائع الرجولي "األحساس" التقاطو
 في ولكن ،من المثليين جنسيا "الناعم" المتأنث نوعلا هو فيكما  الرجولي الشعورفي نقص ال

 سوء لدرء الخارجيةالرجولية  "الصلبة" شخصيةال تطوير إلى بحاجة كان ،الطفولة فترة
 ،0691 للعام" القلب نبض" الجوهر هدسون، روك جدا الرجولي الممثل. العاطفية المعاملة
 (. 0699 ديفيدسون،" )يداخل صغيرة طفلة هناكأن : "اعترف

عدم  ياً جنسالمثليين  منالرجولي  نوعهذا ال تم تعلم الشديد الذلمن  فيها بيئة الصغر وفي في
 أو األكبر األخ األب، من ةً عاد التنمريحصل . واالنكسار الهشاشة ريحتق وأن الضعف إظهار
 من المزيد يحرض ماغالباً  ضعفأي  ظهارإب ،المواقف هذه في. المدرسة في الذكور األقران
لحماية نفسه من  شخصية كان ضرورةاالنكار للضعف واالنكسار بال كان وهكذا االعتداء

 . والبقاء التعرض لألذى

 مظهر مزيفو واجهة عبارة عن "الفحولة" العضالت يمفتول المفرطةللرجولة  المناورة هذه
 قال كما ينطوي، وهذا ،"فعلال رد تشكيل" تدعىو. ومعروفة جداً  واسع نطاق على موثقةوهي 
 حيث يحصل الذاتية الحماية من بدائي شكل وهو." المعتدي مع التطابق واالندماج" وهو فرويد،
 المخيف خصوالتصور عن طريق تقليد الش خيالال من خاللاالحساس باألمان  على الضحية

 والدتها إلى نظروالتي ت البنات المسترجالت مشابه لحالة أيضا الهوية في التحول هذا يعتبر )*(.
 زوج مع الهوية، تحديد خالل من تنضم، فإنها وبالتالي فضع اأنه على - األنوثةإلى  وبالتالي -

 . ألبوها الصغير "الصبي" ولدالكهذه البنت  صبحتو( األب) والدتها

لذكر  والحماية والراحة لحبل الخاصة ةتحاجيكمن  ما غالبا ياً جنسين مثليال الرجولي من نوعال
 لذياو (الشخص الذي ينجذب لألطفال) البيدوفيليا غرار على ،منه "أقل قوة"صغر وأضعف أ

 ان صورة هذا. طفالً  كان عندما نحبي أن نفسه هو تمنى كما لصبي" الحب اعطاء" في يرغب
 النفس علم. المتخلى عنه والذي تم همله نفسه داخل لصبيل إسقاط هي" البريئ الصغير الصبي"

 تحديد بمثابة "الناكرة"ة تنصلالم الذات من الملباة غير االحتياجات من النزوح هذا يفسر الذاتي
 . في النفس نرجسي

الممارسات  إلى يلجأ ،الرجولي من المثلية الجنسية احساس بعدم األمان النوعما يحس عند
 ينجذب ما غالبا وألنه. (الطفل الداخلي)ي فيه داخلال للصبي الراحة عطاءإل الترميمية الجنسية

 جزءال يمثل الذي هقالنوع المراالبريئ، -الذكور من رجولة قلاألالنوع  سنا، األصغر إلى
 النوع هذا لذلك. طفولته أيام العيش في أجل من البد له ان ينكره كان الذي نفسهمن  المكبوت

 الذي األمر ،الصغير لشابلشريكه ا" الحب"و الحماية يعطي اآلنالرجولي من المثلية الجنسية 
 .أن يحصل عليه في السابق يتمنى نفسهب هوكان 



 قد" الظاهرية الرجولةهذه و ،الفحولة المزيفة عن التخلي نحو العميل توجيه يتطلب العالج
 موراأل بين من ،في النفس األصلية الكامنة ةحقيقيالرجولة ال واكتشاف "معضلين يكونون

 الطفولةفي مرحلة  التي وقعت النفسية صدماتال حل يشمل وهذا. الطبيعي الضعف خرى،األ
الخيال  إلى إعادة تمثيل فأنه لن يحتاج بعد ذلك بذلك، القيام وعند. والترهيب المعاملة سوء من

 .  "الترميمي"والتصور الجنسي االصالحي 

 حالةان . مختطفيهم مع األسرى تطابق فيه التي ستوكهولم لمتالزمة مشابهة الظاهرة هذه)*( 
تم  شهرين، لمدةحيث ان . آخر مثال هي ،لالعالم هيرست إمبراطورية وريثة هيرست، باتي

ارادة . هويتهم افتراض على خاطفيها، قبل من لها "دماغ غسيل" تم عملو خزانة في باتيتخبئة 
 في توشارك( غيفارا تشي لزوجة تكريما) اسماً لها "تانيا" اتخذتحيث   ثورة،إلى  تحولت
 . فرانسيسكو سان بنك على السطو عملية
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