لِ ُمتع ِتك الجنسي ِة أهمية!
أفكار النساء املسلامت حول ضعف
الرغبة الجنسية و عدم التكافؤ يف الرغبة
بني الزوجني

لِ ُمتع ِتك الجنسي ِة أهمية!
أسايس يف العالقة الزوجية .ينظر اإلسالم أيضً ا إىل املتعة الجنسية داخل إطار
رص
يعترب اإلسال ُم أن
الزواج ُ
َ
نصف الدين و أن املتع َة الجنسية لكال الزوجني عن ٌ
ٌ
مثل.
الزواج كعباد ٍة مثل باقي العبادات كالصدقة ً
من املهم جدًا أن تكون املرأة بدورها تحس بأنها أشبعت رغبتها الجنسية .إن متعة الحياة الجنسية يف العالقة الزوجية تق ِّوي الروابط بني الزوجني ،كام تجعل
املر َء متصالً بجدسه معا ًىف يف بدنه راضيًا بحياته.

” َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إِ َّن ِف َذٰل ِ َك َل َي ٍ
ات ل ِ َق ْومٍ َي َت َف َّك ُرونَ”
سورة الروم ،اآلية 21

من املشاكل الرائجة يف الحياة الجنسية ضعف الرغبة الجنسية و املشاكل الناجمة عن عدم التكافؤ يف الرغبة الجنسية لدى الزوجني .إن الرغب َة الجنسية تتقلب
املشاكل ناجم ًة كذلك عن عدم التكافؤ يف
ُ
مشاكل بني الزوجني إذا طال أمده .تكون
َ
عرب السنني ،كام أن فقدانها أم ٌر طبيعي جدًا ،و هو ما قد يسبب عاد ًة
الرغبة الجنسية بني الزوجني ،و هذا أم ٌر عادي جدًا باعتبار أنه ال وجو َد لزوج ِني تتوافق رغباتهام الجنسية يف كل األوقات.
إن املشاكل املتعلقة بالحياة الجنسية ت ُلقي بظاللها عىل الزواج بشكل واسع ،و بالتايل يجب طلب املساعدة ملواجهتها من العيادة االستشارية األرسية أو
من املختصني يف العالج الجنيس .إن تقوية االتصال البدين بالزوج و بنا ٍء حيا ٍة جنسي ٍة مشرتك ٍة بني الزوجني من شأنه أن يساعد كل ٍ
طرف عىل تجاوز جميع
التحديات التي قد يواجهها يف املستقبل بدعمٍ من الطرف اآلخر.

” َو َخلَ ْق َناكُ ْم أ َ ْز َوا ًجا” سورة النبأ ،اآلية 8

لقد ساهمت يف إعداد هذا الدليل ِ
ٍ
مسلامت يشتغلن يف امليدان
األخصائي ُة يف العالج الجنيس تينا أالكاربا باإلضافة إىل ممثالت عن جمعية أمل ،من نسا ٍء
الصحي و اإلجتامعي ،رغب ًة منهن يف مساعدة و دعم أخواتهن املسلامت اللوايت يواجهن مشكلة ضعف الرغبة الجنسية .خالل وضع هذا الدليل تم االستامع
إىل تجارب و آراء  25امرأة مسلم ٍة يف مسألتَ ْي ضعف الرغبة الجنسية و عدم تكافؤها لدى الزوجني .غالبية هؤالء النسوة هن من املعتنقات لدين اإلسالم و
املتزوجات بأزوا ٍج مسلمني و كل واحدة منهن تقري ًبا يف مرحلة الخصوبة ،كام أن جميعه ّن تقري ًبا أبرز َن دور الدين اإلسالمي يف زواجهن.
”للدين دو ٌر بالغ األهمية يف عالقتنا الزوجية .اإلميان هو أساس حياتنا و عليه تُب َنى جميع أفعالنا يف حياتنا اليومية .أرى أننا نخدم بعضنا بعضً ا يف أبهى تجليات
ديننا .بإمكان كل واحد منا أن يثِ َق يف اآلخر ألننا نعرف نوايا و قيم بعضنا البعض .فزوجي يقوم بتالوة القرآن عىل مسامعي ً
مثل عندما أكون حزينةً .كام ُيذكِّر
بعضنا بعضً ا بالصالة مثالً و نتحدث بأمور ديننا يوم ًيا .فالدين يلعب دور الرابط بيننا ،و نشعر بأن هداية الله هي داعم ُة ر ِ
ابط زواجِنا .نشعر بالرىض مبا قسمه
الله لنا ” 24-سنة من العمر و أ ّم لطفل واحد.

.1
ضعف الرغبة الجنسية و أسبابه املحتملة

الرغبة الجنسية ،ضعفها و عدم التكافؤ فيها
”غال ًبا ما أحس بعدم الرغبة يف الجنس .لقد استمر ذلك لعدة سنوات .يتجىل ذلك يف عدم رغبتي يف الجامع أو يف كونه خفيفًا أو خال ًيا من األحاسيس ”.أم
لخمسة أطفال 39 ،من العمر.
الجنس و أنا مشمئزة” .أم لطفلني ،عمرها  20سنة.
ضعف مستمر يف الرغبة الجنسية .زوجي يطلب
”لدي ٌ
َ
ٍ
بضغوط ألين ال أرغب يف الجنس
”أشعر بانعدام الرغبة الجنسية عادة عندما يقوم الزوج بالتنبيه إىل ذلك .فهو ال يكون راض ًيا عادة بهذا األمر و بدوري أحس
كثريًا كام يرغب هو ”.أم ألربعة أطفال 32 ،سنة من العمر.
”ينتابني الشعور بعدم الرغبة يف الجنس رمبا مر ًة أو مرتني يف الشهر .الجنس يفتقد للمتعة عندما ال تكون لدي رغبة كافية .زوجي يعصب أحيانًا بسبب ذلك
و يصاب بإحباط 26 ”.سنة من العمر ،بدون أطفال.
”حاليًا ،و بعد أن رشع زوجي يف عملٍ لييل أحس بانعدام الرغبة يف الجنس حينام تكون مامرسته ممكنةً .أود يف مامرسة الجنس يف املساء قبل الخلود إىل النوم
إال أن زوجي يذهب للعمل .عند عودته إىل البيت أستيقظ من نومي العميق و أحس بأنني لست إطالقًا يف مزا ٍج للجنس” 24 .سنة ،أم لطفل واحد.
لكل ٍ
إن الرغبة الجنسي َة تتضمن أيضً ا تأمالت و تصور ٍ
ات جنسي ٍة باإلضافة إىل الرغبة يف تحويلها إىل مامرسات .لكل ٍ
طرف أن
شخص رغبته الخاصة به و ينبغي ّ
يحددها بنفسه.
الرغبة الجنسية هي جزء من ردود األفعال الجنسية لإلنسان ،و هي الشق النفيس لتلك املامرسة ،يف حني تكون اإلثار ُة و النشوة و غري ذلك من األحاسيس
النفسية و الجسدية الفيزيولوجية مبثابة الشق الفيزيولوجي للمامرسة .املامرسة الجنسية ال تكون بالرضورة أفقي ًة مستقيمة تبدأ من النقطة أ و تنتهي
دائري ميكن للمرء إيجاد رغبته الجنسية فيه ،فتزداد أو
بالنقطة ب ،كام أنها ال تكون بالرضورة أيضً ا تصاعديةً .بل إن املامرسة الجنسية هي عبارة عن مسا ٍر
ٍ
أي وقت داخل ذلك املسار .تزداد الرغبة الجنسية عاد ًة عند اإلحساس بالقرب من الشخص أو بعد تلقي اإلطراء أو بعد تلقي حوافز جنسي ٍة و أيضً ا
ُّ
تقل يف ّ
بفضل التجارب الجنسية الجيدة يف املايض.
إن تفاوت الرغبة الجنسية عند الزوجني هو أم ٌر طبيعي .الزواج يتألف دامئًا بني شخصني مختلفني ،تقريبًا من املستحيل أن تكون رغباتهام الجنسية متطابقة.
من الشائع جدا أن يكون ٌ
طرف يري ُد مامرسة الجنس أكرث من اآلخر أو يف أوقات أو وضعيات مختلفة عن تلك التي يريدها رشيكه .بالتايل فإن ضعف الرغبة
الجنسية من شأنه أن يزيد التحديات املرتبطة بعدم التكافؤ الجنيس بني الزوجني تعقيدًا .عاد ًة ما يؤدي ذلك إىل حدوث مشاكل زوجية يف حالة ما بقي الوضع
عىل ما هو عليه ملدة طويلة.
ناجم كذلك عن املشاكل الزوجية الناجمة عن عدم التكافؤ الجنيس بني الرشيكني .يف بداية الزواج عاد ًة ما يحاول
كام أن َ
ضعف الرغبة الجنسية قد يكون ً
الطرف اآلخر الذي تكون رغبته أكرب ،و بالتايل يتم تجنب املشاكل بني الزوجني .يف ٍ
َ
وقت من األوقات تتخذ األمور
الطرف الذي تكون رغبته أقل أن يساير
منحى آخر و يبدأ الطرف األكرب رغب ًة يف النظر إىل الوضعية عىل أنها غري مرضية بالنسبة له .يستمر الوضع عاد ًة بحيث يكون الطرف األضعف رغب ًة ينصاع
ً
لرغبة الطرف األكرب رغب ًة مبامرسة الجنس .ميكن لذلك أيضً ا أن يؤدي إىل نشوب ٍ
كل من الطرفني إما يف
خالف قبل الوصول إىل مرحلة املامرسة الجنسية .يبدأ ٌّ
ٍ
ٍ
ضعف يف الرغبة الجنسية لدى الطرف األقل رغبةً.
خالفات أكرث حدة .يؤدي كل ذلك إىل
ألي منهام و إما يف الدخول يف
تجنب تلك الوضعيات غري املريحة ٍ
حل هذه املشاكل يف ما بينهام غري أن ذلك قد يكون سببًا يف نشوب ٍ
مزيد من الخالفات .هذا يفرس إذن سبب لجوء عدد كبري من األزواج
عاد ًة يحاول الزوجان َّ
أخصائ ّيي العالج الجنيس.
عيادات
إىل
الجنسية
الرغبة
يف
التكافؤ
عدم
الذين يواجهون مشكلة
َّ

مترين :الرىض بالحياة الجنسية
الهدف من هذا التمرين هو أن تقوم القارئة بتأ ُّملِ مدى رضاها يف حياتها الجنسية .كام أن التمري َن مينح القارئة فرصة التفكري يف إعادة النظر يف حياتها
رىض.
الجنسية و رمبا كيفية تغيريها ليك تصبح أكرث ً
						

نعم

ضعف رغبتي الجنسية مشكلة بالنسبة يل .أريد أن أكون راغب ًة أكرث
ضعف رغبتي الجنسية مشكل ٌة كربى بالنسبة لرشييك أكرب مام هي مشكلة يل
ضعف رغبتي الجنسية مرتب ٌط بنوع معني من الجنس
أعتقد أن رغبتي الجنسية غري عادية باملقارنة مع عمري
أعتقد أن رغبتي الجنسية غري عادية باملقارنة مع ُع ْمر زواجي
الجنس بالنسبة يل له قيم ٌة كبرية يف زواجي
أنا راضي ٌة بالجنس من حيث الكم.
أنا راضي ٌة بجودة الجنس.
مامرستنا الجنسية هي أدائي ٌة باألساس.
مامرستنا الجنسية هي أحادية الطرف.
يجب تغيري مواعيد مامرسة الجنس.
تفتقر عالقتنا الزوجية إىل مشاعر الرقة.
أعترب متعتي الجنسية مهم ًة جدًا.
كنت من قبل.
مل أعد مثري ًة جنسياً كام ُ
أنا أعرف جيدًا األشياء التي تعجبني يف الجنس.
غالبًا أشعر بإثار ٍة أثناء املامرسة الجنسية.
أصل إىل النشوة يف املامرسة الجنسية  /أشعر بنشو ٍة نفسي ٍة أو جسدية.
عاد ًة ُ
أحتاج إىل وقت َ
أطول يف سبيل الوصول إىل املتعة يف الجنس.
أنا أك ُرث رغب ًة من رشييك يف التجريب يف املسائل الجنسية.
عندي أرسا ٌر متعلقة بالجنس.
أكون دامئًا رصيح ًة يف ما يتعلق بأحاسييس الجنسية.
أخىش أن ال أكون غري قادر ًة عىل إشباع الرغبات الجنسية لرشييك
أعترب متعة رشييك الجنسية مهم ًة جدًا.
أعرف األشياء التي يحبها رشييك يف املامرسة الجنسية.

تأ ُّمل:
ما هي االنطباعات التي تركها التمرين يف ذهنك؟

ال

مترين :السؤال البديهي هو هل تودين أن تكون رغبتك الجنسية أكرب؟
إذا كان جوابك بِـ ’’نعم’’ ِ
فأنت غال ًبا لديك أيضً ا حاف ٌز من أجل العمل عىل زيادة رغبتك الجنسية .تصبح الزيادة يف الرغبة الجنسية ِشب َه مستحيلة يف ظل
انعدام ذلك الحافز .الهدف من هذا التمرين هو أن تقومي بالتأمل يف ما تتمنيه يف ما يتعلق بضعف الرغبة الجنسية و كذا العراقيل النفسية و املشاكل
املتعلقة بالسلوك و التي هي عقباتٌ يف طريق تحقيق تلك املتمنيات.
تجدين أسفله أربعة مربعات و سه ٌم يؤدي إىل تحقيق الهدف أو يُب ِعد عنه .سوف تالحظني عندما تقومي مبلء األسطر الفارغة ما هي السلوكات و الحواجز
النفسية التي يجب عليك إزالتها من أجل تحقيق الهدف .كام سوف تالحظني أيضً ا نوعية السلوك الذي سوف يساعدك عىل الوصول إىل الهدف .اِبدأي يف ملء
املربعات من أسفل اليمني ’’ األهداف املتعلقة بالجنس و املامرسة الجنسية‘‘.

السلوك الذي يُب ِعدُ عن الهدف

الحواجز النفسية و الظنون و األفكار املسبقة
و املواقف التي تُب ِعدُ عن تحقيق الهدف.

تأ ُّمل:

السلوك الذي يؤدي إىل الهدف

األهداف املتعلقة بالجنس و املامرسة
الجنسية

مترين :الرسم البياين للمامرسة الجنسية
لست أدري ماهو 20 ‘‘.سنة من العمر ،أ ٌّم لطفلني.
’’يف بداية عالقتي كنت أستمتع أكرث و كانت الرغبة أكرب ،غري أن ذلك تغري
ٍ
لسبب من األسباب ُ
تفكَّري يف املسار الذي قطع ِت ِه ِ
أنت و رشيكك من بدايته إىل يومنا هذا .كيف كانت رغبتك الجنسية يف بداية زواجكام و ما هي األحداث التي مررمتا بها و
كيف أث َّ َرتْ تلك األحداث عىل رغبتك الجنسية؟
قومي برسم ٍ
خط يف الرسم البياين أسفله ميث ُِّل مسار رغبتك الجنسية و ضَ ِعي تلك األحداث التي أثرت بشكل خاص يف زيادة رغبتك الجنسية أو إضعافها.

تأ ُّمل:

حجم الرغبة

الوقت

ما هي األسباب التي قد تؤدي إىل ضعف الرغبة؟
هناك عدة عوامل من شأنها التأثري يف وصف ضعف الرغبة الجنسية كتعريف الشخص نفسه للربود الجنيس و معلوماته عنه .مبعنى آخر ميكن ملا يسميه
شخص ما بالربود الجنيس هو يف الحقيقة عادي جدًا .كام أن شخصنة ضعف الرغبة الجنسية ترتبط بشد ٍة بطبيعة الرغبة الجنسية املتغرية باستمرار.
ٌ
إن الرغبة الجنسية هي مسأل ٌة متعددة املستويات و تتعدد معها أسباب الربود الجنيس .يف البداية من املهم دامئًا مراجعة الطبيب ألن الربود الجنيس قد يكون
مرض أو آالم أو ٌ
خوف من الحمل.
ناجم عن
ٍ
أسباب عضوية مثل ما يرتبط بالهرمونات ،كام قد يكون سببه التقدم يف العمر أو ٌ
ً

الهرمونات و دورة العادة الشهرية

عادة تزداد الرغبة الجنسية لدى املرأة يف بداية دورة العادة الشهرية و يف أواسطها .يف البداية تزداد الرغبة الجنسية مع ارتفاع مستويات هرمون اإلسرتوجني.
كام أن خالل فرتة اإلباضة أواسط دورة العادة الشهرية تشهد بلوغ هرمون التيستوستريون أعىل مستوياته ،و هذا ما قد يؤدي إىل ازدياد الرغبة الجنسية
بشكل خاص .إن التيستوستريون لدى املرأة يلعب دو ًرا ها ًما يف بروز الرغبة الجنسية و الشعور باإلثارة .أما بقية مراحل دورة العادة الشهرية فقد تكون الرغبة
الجنسية قليلةً.

املشاكل املرتبطة بالزواج

غالبًا ما تنعكس املشاكل الزوجية بشكلٍ أو بآخر عىل ما يحدث يف غرفة النوم .حينها ينبغي حل باقي املشاكل الزوجية و إزاحتها عن الطريق و بالتايل فإن
الرغبة الجنسية قد تعود إىل طبيعتها تلقائ ًيا.
«تأخذ األمور اليومية وق ًتا كثريًا و ال يرضين القيام باملزيد ،إال أن تقدي َر الطرف اآلخر للمجهود الذي أبذله من شأنه أن يثريين .كلُّام يزيد من التواصل الروحي
حتم 32 ».سنة من العمر ،أم ألربعة أطفال.
كلام زادت لدي الرغبة الجنسية ً

فرتة الخصوبة

من الشائع جدًا أن يزداد ضعف الرغبة الجنسية خالل فرتة الخصوبة ،حيث أن الوقت ال يكفي ملامرسة الجنس كام أن رعاية األطفال يأخذ الجهد الكث َري و
ترتاكم الحاجة إىل النوم.
«يأخذ مني األطفال القس َط األكربَ من الوقت و الجهد» .أم لثالثة أطفال 33 ،من العمر.
« حياتنا تكون يف دوام ٍة خالل فرتة الخصوبة و نصارع من أجل الخروج منها «أم ألربعة أطفال 32 ،من العمر.

االنشغال املستمر بالرغبة الجنسية

قد تفكر املرأة التي تعاين من ضعف الرغبة الجنسية يف أن الرغب َة يُفرتض أن تكون أكرب .هذه األفكار قد تراودها مثالً يف حالة ما كانت رغبتها أكرب يف املايض.
كام قد تراودها أيضً ا يف حالة ما كان الرشيك األكرث رغب ًة يرى بأن الرشيك األقل رغبة يعاين من ضعف الرغبة الجنسية .هذا اإلنشغال املستمر بالرغبة الجنسية
قد يؤدي بدوره إىل ٍ
مزيد من الضعف.
الرجل ليس راضيًا متا ًما و أنا من جهتي يؤرقني اإلحساس بعد الرغبة بنفس الوثرية»« .أم ألربعة أطفال 32 ،من العمر.
«قط ًعا ُ

اإلضطرابات الجنسية الوظيفية

إن اإلضطرابات الجنسية الوظيفية قد تكون سب ًبا يف ضعف الرغبة الجنسية ،مثالً تلك االضطرابات املتعلقة بالنشوة و الرعشة أو األوجاع املصاحبة للجامع.
يف هذه الحاالت يصعب التمييز بني ما إذا كانت االضطرابات املتعلقة بالنشوة هي السبب يف ضعف الرغبة الجنسية أو ناتج ًة عنه .أما الصعوبات املتعلقة
بالنشوة فقد تكون ناجم ًة عن ضعف اإلثارة الجنسية أو انعدامها و بالتايل هنا يجب الرفع من اإلثارة أو تنويع الطرق املستعملة يف اإلثارة.

مترين :كيف ميكنك أن تعرفني سبب ضعف رغبتك الجنسية؟
الهدف من التمرين هو املساعدة عىل التفكري يف مجمل العوامل التي تؤثر يف ضعف رغبتك الجنسية.

ال أرى بأين بحاجة إىل إشباع رغبتي
لست مهتم ًة بالجنس
ُ
مختلف املشاكل الزوجية
عدم وجود ٍ
وقت مشرتك
الصعوبات املتعلقة بالقرب و االلتزام
رأي مخالف يف ما يتعلق بالجنس
املبالغة يف ردة الفعل عندما يكون للرشيك ٌ
املبالغة يف ردة الفعل عندما يوا َجه الرشيك بالرفض
أحسست بانتقاد تجاه نفيس
ُ
أحاسيس متناقضة تجاه الرشيك.
صعوبات التواصل الجنيس
روتيني ُة السلوكات الجنسية
إنعدام املداعبة القبلية
إنعدام املداعبة البعدي
تأنيب الضمري ،مثالً األفكار السلبية حول جسدي
مامرسة جنسية سيئة ،ال تنتج عنها أية متعة.
اضطرابات جنسية عضوية
عقم ال اختياري
الخجل و االحساس بالذنب
تجارب االستخفاف و الح ُّط من القيمة خالل الطفولة و الشباب
معاملة جنسية سئية ،استغالل جنيس أو اعتداء جنيس مل يتم الفصل فيه
تهديد بالتخيل
اكتئاب
ضغط نفيس متواصل أو طويل األمد
تعب متواصل
تعاطي قوي للمخدرات /الكحول
تغي يف النشاط الهرموين
ُّ
آثار جانبية لألدوية
أمراض مختلفة
مشاكل مرتبطة مبنع الحمل
الفرتة التالية للوالدة

هل هناك عوامل أخرى من شأنها أن تؤثر يف رغبتك الجنسية؟

نعم ال
					

.2
التواصل و الحميمية و صورة الجسد
كجز ٍء من املتعة الجنسية

التواصل و الخالف
«أحياناً يكون هناك سوء فهم حني يتم التعبري عن األشياء بصورة مختلفة 33 ».سنة 3 ،أطفال.
«هناك بعض األمور التي تجرح الرجل و تضايقه ،نفس اليشء بالنسبة يل أيضا ،و قد تكون عادية بالنسبة لآلخرين .ينتج سوء التفاهم حول ما يريده اآلخر و
كيف يحبه اآلخ ُر أن يكون 20 ».سنة ،طفالن.
الزوج مني كزوجة .يجب عيل اتباعه مغمضة العينني كإنسانة ليس لها أحالم ،ألنه هو اآلم ُر الناهي و ألن
«االختالف بني الثقافات َيربُ ُز جل ًيا يف ما ينتظره ُ
الرجل بأن يحرتمني و أن نتناقش أمورنا بيننا .بطبيعة الحال يكون ذلك سب ًبا يف خالفات بني
أحالمه هو أك ُرث أهمي ًة ألنه رجل .أنا كفنلندي ٍة مسلم ٍة أطالب َ
الفينة و األخرى» 30.سنة 5 ،أطفال.
كل منا التنازالت التي نراها يف صالح الجميع 39 ».سنة 5 ،أطفال.
«أحياناً تكون نقاشاتنا حاد ًة لكننا يف النهاية يق ِّد ُم ٌّ
«أبدًا نحن ال نتداول يف قضايانا حتى النهاية 43 ».سنة ،طفل واحد.
إن أسهل وسيلة إلضافة أي مشكل هي التظاهر و عدم الحديث و التظاهر بأن ليس هناك ما يستدعي املناقشة .قد يواجه الزوجان يف حالة اختالف الخلفيات
الثقافية مثالً مشكلتَي الصمت و سوء التفاهم .كام أن املناقشة تص ُري صعب ًة مثالً بسبب اعتامد كل ٍ
طرف عىل طرقه و عاداته يف التدبري و ر َّد ِة الفعل .لذلك
يجب حقًا التفكري يف التواصل بني الزوجني من نظرة أوس َع مام يتعلق بالحياة الجنسية.
هناك حلَقات سلبي ٌة يف كل عالقة ،و ذلك بسبب تأثري طرق كل ٍ
طرف و عاداته يف التدبري و ر َّد ِة فعله .فإذا بقي الطرفان طويالً يف نفس الحلَقة فإن ذلك يؤدي
إىل تعميق الخالفات و الرفع من صعوبتها .أهم يشء هو تحديد تلك الحلَقات السلبية و إدراك أنها موجودة بالفعل و أن الطرفان يعرفان كيف يتعامالن معها
حني حدوثها.
ٍ
بت منك كلام
من بني أكرث تلك الحلقات شيو ًعا عندما يتشبث أحد الطرفني
بترصفات تبدو له هو طبيعي ًة و عادية بينام ين ُف ُر منها الطرف الثاين« .كلام تق َّر ُ
بت «
ابتعدتَ  .كلام ابتعدتَ أنت كلام تق َّر ُ
يف هذه الحالة يكون الطرف -أ -يريد مثال املناقشة مع الطرف -ب -و التقرب منه .يرصح بذلك للطرف -ب -الذي يشتيك من نظرة -أ .-يبتعد الطرف -ب -و
يرفض الحديث مع -أ -هذا األخري ال يرىض بالوضع و مييش وراء -ب .-هذا األخري يرفع من حدة شكواه من وجهة نظر -أ- .-ب -ميتعض من الوضع أكرث من
ذي قبل و يبتعد أكرث.
أنت أكرث ،و كلام ابتعدتَ أنت
مثال آخر عىل تلك الحلقات السلبية هي مثالً عندما يكون الطرفان كالهام يبتعد عن اآلخر« .كلام ابتعدتُ أنا كلام ابتعدتَ َ
كلام أنا ابتعدتُ أكرث».
اشتكيت أنت كلام زادت شكواي».
اشتكيت كلام زادت شكواك ،و كلام
أما املثال الثالث فهو عندما يتعلق األمر بطرفني متشبثني برأييهام« :كلام
َ
ُ
مع ذلك فإن كل هذه السلوكات املؤدية إىل تلك الحلقات السلبية (كالتع ُّنت و الشكوى و االبتعاد و اإلرضاب عن الكالم و ما يؤدي إليه كل ذلك من ردود
ٍ
إحباط و انزعاج) ما هي إال الجزء الظاهر من الحقيقة و ليس الحقيقة كلها .يف حني أن الجزء الخفي من الحقيقة فهو عبارة عن
غضب و كُر ٍه و
فعلٍ من
ٍ
أحاسيس و حاجيات غري ُم َّ ٍ
و
دالالت
عب عنها .الحوا ُر إذًا هو عبارة عن تواصلٍ متكونٍ من طبقات و مستويات متباين ٍة و هو اليشء الذي قد يكون صع ًبا
َ
للغاية.

مترين :الحلَقة السلبية
من املهم جدًا التعرف عىل الحلقة السلبية من أجل التعامل معها .كام أ َّن أهم يشء هو أن يفه َم كل طرف دو َره يف هذه الحلَقة السلبية و ذلك من أجل أن
يقو َم هو بالتغيريات الالزمة من أجل الحد من الخالف و تكسري الحلقة السلبية من بدايتها.
يف رأيك ماهي الحلَقة السلبية التي تقَعانِ فيها عادةً؟ من فضلك استعميل كلامت و أفعال بسيطة من أجل وصف عاداتكام السلوكية (مثل :ضغَط ،اِنسحب،
صخَ ،انتقدَ ،رفَض).
اشتىكَ َ ،
اِمألي الفراغ:
قمت بِــ
كلام ُ
أنت بـِ
قمت َ
إالَّ و َ
قمت أنت بِـ
و كلام َ
قمت أنا بِـ
إالَّ و ُ
و بالتايل تنشأ حلَقتُنا السلبية بهذا الشكل.
يجب أن ال ننىس أن اإلسال َم يرى أن التغيري عاد ًة يبدأ من النفس.

إِ َّن اللَّ َه َل ُي َغيِّ ُ َما ِب َق ْومٍ َح َّت ٰى ُي َغيِّ ُوا َما ِبأَنْف ُِس ِه ْم
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تأ ُّمل:

مترين :الجزء الباطن
سوف يساعدك هذا التمرين عىل تأ ُّملِ تلك الحاجات و األحاسيس و األفكار التي تكون وراء خالفاتكام .ماهي السلوكات و األحاسيس الظاهرة التي ميكن
لألطراف الخارجية أن يالحظوها؟ يف املقابل ماهي املسائل التي تخفى عن األطراف الخارجية بحيث أنهم ال يرونها؟ عىل سبيل املثال (أبقى وحيدةً ،تم التخيل
عني ،أنا دامئًا عىل خطأ ،أنا ال أنف ُع أحدًا) و كذا األحاسيس املكتومة (مثل الخوف ِمن أن يتم التخيل ع ِّني ،العجز ،عدم الكفاية ،الحزن) باإلضافة إىل األحاسيس
العميقة (مثل اإلخالص و اإلحساس باألمان و القبول).
ِ
فكِّري مثالً يف آخر ٍ
كل األحاسيس و التعابري و الترصفات التي ميكن أن يراها ٌ
خالفك مع زوجك ،يعني الجز َء الظاه َر
طرف خارجي أثناء
خالف بينكام .أكتبي َّ
أحاسيس و حاجيات .هذا الجزء ال يراه اآلخرون و قد يكون صعبًا جدًا عليك أن
من جبل الجليد .بعد ذلك فكري يف ما هو باط ٌن ال يظهر من جبل الجليد من
َ
ٍ
أحاسيس يصعب التعرف عنها.
حاجيات و
تعبي عنه و ترشحيه لزوجك بالكلامت ،حيث أنه يتضمن عاد ًة
ِّ
َ

تأ ُّمل:

التواصل من بني أصعب الخُدع الجنسي ِة
ُ
رض 32 .».سنة ،طفالن.
متنيت أن أكون أكرثَ ً
« تلك كانت دامئًا مهم ًة صعبة و ال تزال .كم ُ
أعب عن نفيس لزوجي باملراسلة أحيانًا « 31 .سنة ،طفالن.
«قد ِّ
يرى العدي ُد من الناس أن الحديث عن الجنس أمر صعب .قليلون هم من تلقَّوا تربي ًة جنسي ًة شاملةً ،و قليلون أيضً ا هم من لديهم تص ُّو ٌر سلي ٌم حول املرأة
عطي األولوي َة يف الحياة
الراغبة يف املتعة الجنسية و املرأة التي ت ُظ ِه ُر رغبتها حول الجنس .لذلك يكون من الطبيعي صعوبة تف ُّهمِ كيف يكون الحق للمر ِء أن يُ َ
ليس غري ًبا إذا ً أن يكون الحديثُ عن الجنس و الحياة الجنسية أم ًرا صع ًبا .كام أن الطبيعة الحميمية
الجنسي ِة ألفكاره هو و تجاربِه و رغباتِه و متمنياتِهَ .
أحاسيس محرجة.
بكل ما فيه من جرا ٍح و
للحياة الجنسية تجعل كال الطرفني يستحرضان ماضيهام ِّ
َ
يف الغالب يكون التواصل الشفوي مبثاب ِة قفز ٍة كربى ،و بالتايل يُفضَّ ُل أن يبحث الطرفان عن طرقٍ أخرى من أجل التواصل يف ما يتعلق باملسائل الجنسية .هذا
ِ
الدليل الذي بني ِ
ميكنك إرشاك زوجك يف إنجازها .ميكن لهذه التامرين أن تكون طريق ًة جيد ًة من أجل الرشوع يف الحديث.
يديك يحتوي عىل متارين
الكتاب ُة هي من بني الطرق الجيدة التي مت ِّك ُن ِك من بد ِء الحديث ،حيث تستطيعني كتابة رسال ٍة لزوجك حول املسائل التي تُشعل رغبتك الجنسية .ميكنكام مثالً
ٍ
أعجب الطرف
حركات معين ٍة تتواصالن بها ،عىل سبيل املثال لَ ْم ُس يد اآلخ ِر عندما يقوم بحرك ٍة ما أثناء العملية الجنسية كتعبريٍ عىل أن ما قام به مث ٌري
اخرتاع
َ
خلقًا.
التواصل ميكن و يجب أن يكون َّ
َ
اآلخر كث ًريا .يعني أن
خالف بني الزوجني ،و أثناء عملية الصلح يقوم كل ٍ
كل ٍ
طرف بإبداء رغبته يف تغيري يشء معني ،كاملسائل املتعلقة بالحياة اليومية كاملطالبة باملشاركة
عاد ًة بعد ِّ
يف األعامل املنزلية مثالً ،أو تغيري طريقة الكالم أو املطالبة بعدم التأخر عن الرجوع إىل املنزل .أحياناً ينىس املرء احرتام النظام املنزيل ،و لذلك حرص اإلسالم عىل
عدم اعتبار أن كل األمو ِر واضح ٌة و جلية ،بل ينبغي تذكري اآلخر بني الفينة و األخرى.

« َو َذكِّ ْر فَإِ َّن ال ِّذكْ َر ٰى تَنف َُع الْ ُم ْؤ ِم ِن َني «
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ال ننىس كذلك أن املهم ليس عدد املرات التي تحدثنا فيها عن موضو ٍع معني بل األهم هو طريق ُة حديثنا عن ذلك املوضوع.

« َوقُولُوا لِل َّن ِ
اس ُح ْس ًنا «
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التواصل و حياتُنا الجنسية
ُ
مترين:
						

نعم

ال

أنا راضي ٌة يف عالقتي الزوجية عن التواصل حول الجنس
ال أجد صعوب ًة يف التعبري لزوجي عن رغبايت املتعلقة بالجنس
أنا واثقة من أن زوجي يُ ِ
نص ُت إىل رغبايت.
أثناء مامرسة الجنس ِ
أفص ُح لزوجي عن رغبايت الحقيقية.
رضاي عند نهاية كل تجربة جنسية ناجحة.
أعب لزوجي عن
َ
ِّ ُ
إذا كان التواصل يؤدي إىل خالف فإننا نعرف كيف نقوم بحلِّه بطريقة تريض الجميع.

تأ ُّمل:

مترين :هل تعرفني مناطق شهوتك الجنسية؟
ِ
زوجك شي ًئا عنها؟
هل يعرف
ا ُرسمي مخططًا لجسم اإلنسان من األمام و من الخلف .خذي قلمني من لونني مختلفني ،القلم األول ذو لونٍ محبوب لديك و القلم الثاين أنت التحبني لونه.
ملسها و مداعبتُها
ضعي عالمات باللون املفضل لديك عىل األماكن التي تحبني أن يلمسك زوجك فيها .مناطق الشهوة الجنسية هي تلك األماكن التي يسبب ُ
إثار ًة جنسيةً .بعد ذلك ضعي عالمات بالقلم اآلخر عىل املناطق التي ال يعجبك ملسها يف جسمك.
أطلبي من زوجك أن يقوم هو اآلخر بوضع عالمات يف الرسم عىل مناطق شهوته الجنسية ثم عىل املناطق التي ال يحب أن تقومي بلمسه فيها .بعد أن يقوم
تحضكام حينها.
كل واحد منكام بوضع العالمات املطلوبة عىل الرسوم قو َما بعرض رسومكام عىل بعض و نا ِقشا األفكار و املالحظات الجديدة التي ُ ُ

تأ ُّمل:

مباذا س ُتت ِمم َني الجمل التالية؟
مبرور السنني
هل تتذكر تلك املرة التي مارسنا فيها ذلك الجنس الرائع عندما
حاليًا حياتنا الجنسي ُة
حاليًا أحب يف نفيس
ما يشعلني جنسيًا هو
ما يثريين جنس ًيا هو
ما يطفئ رغبتي الجنسية هو
أحتاج أكرث إىل
أنا أستحيي أن َ
أقول
أحتاج يف حياتنا الجنسية إىل ٍ
مزيد من
أريد َ
(ـك أن)
أنا أؤمن بأن
راجعي الجمل التي ِ
قمت بكتابتها .يف نهاية الجملة ضعي عالمة  +إذا كانت الجمل ُة إيجابية و عالمة – إذا كانت سلبيةً .فكري يف كيفية تغيري الجملة السلبية
لتصبح إيجابيةً.
َ
إن ِ
شئت ميكنك أن ت ُري َن ُج َمل َِك لزوجك و اطلبي منه أن ميألها بدوره .نا ِقشَ ا الجمل م ًعا.

تأ ُّمل:

الحميمية
«الحميمي ُة هي حجر الزاوية يف العالقة الزوجية .إن تقارب كل ٍ
طرف مع الطرف اآلخر يش ٌء يف غاي ِة األهمية .لكن إذا كان أحد الطرفني يحتاج إىل مساف ٍة بينه
طفل واحد.
و بني اآلخر فيجب كذلك احرتام ذلك 32 ».سنةٌ ،
«عندما أريد أن أعرب لزوجي عن قريب منه أقوم بأخذه بالحضن أو أق ِّبلُه أو أمسك بيده .أنظر إيل عينيه و أبتسم .قد أقول له أيضً ا عن مدى حبي له و عن
مدى سعاديت بأنه هو بالذات زوجي و لله الحمد .أحيانًا أخرى عندما أحتاج إىل اإلحساس باألمان و الحميمية أقف أمامه بحيث يكون ظهري
ملتصقًا به  24 ».سنة ،طفل واحد.
جنب عىل األريكة و ننام جن ًبا إىل جنب ،كام نقوم بأخذ بعضنا البعض باألحضان و
«الحميمية هي أن نكون م ًعا ،نقوم بكل يش ٍء م ًعا و نستلقي جن ًبا إىل ٍ
منسح عىل رأس ْينا .قد أعرب له لفظ ًيا عن رغبتي أو حاجتي إىل الحميمية مثالً بأخذه بالحضن أو تدليك كت َف ْيه أو رأسه و قد أعطيه قُبلةً 26.».سنة ،بدون
أطفال.
إن هرمو َن األوكسيتوسني الذي يتم إفرازه خالل املالمسة و املداعبة و الرعشة الجنسية مه ٌم جدًا من أجل الحصول عىل ردود األفعال الجنسية .ال غراب َة إذًا
يف أن الرجل و املرأة عاد ًة يَعتربان أن اإلحساس بالحميمية هو الذي مينح قو ًة دافع ًة لبداية ردود األفعال الجنسية تلك .يرتبط األوكسيتوسني أيضً ا باإلحساس
بالقرب من الرشيك.
إن دُن َّو مستويات هرمونات األسرتوجني األنثوية يؤدي إىل ضعف تأثري هرمون األوكسيتوسني ،حيث تنخفض مستويات األسرتوجني لدى املرأة مع تقدمها يف
الرجل منها عند بلوغ سن اليأس.
أقل من ذي قبل مهام تق َّر َب ُ
السن .من الطبيعي إذًا أن ال تكون إفرازات األوكسيتوسينت َّ
ِ
الخوف من فقدان السيطرة عىل الذات مثالً .ميكن للرتويض أن
كام ميكن أن تجد املرأ ُة صعوب ًة يف االستسالم للمالمسة و التقارب ،و يكون ذلك نات ًجا عن
يكون مفيدًا لتجاوز هذا املشكل كام أن الزوجني يجب عليهام أيضً ا بحثُ العوائق املحتملة التي يواجهانها يف ما يتعلق باالستسالم و ذلك عرب متارين املالمسة
املختلفة .تتم التوصية بإجراء متارين املالمسة مثالً يف الحالة التي يكون فيها الشخص يواجه صعوبات مع الصورة الجسدية و انعدام الرغبة الجنسية ،كام
تصلح هذه التامرين أيضً ا لألشخاص الذين يخافون من فقدان السيطرة و الذين يعانون من اضطرابات يف اإلثارة الجنسية و ال َّرعشة و عدم االنتصاب.
عوض الرتكيز عىل الهدف أو اإلنجاز
إن الغاي َة من متارين املالمسة هو الرتكيز عىل اللحظة امل ُعاشة و الشعور الذي يحس به الشخص يف مختلف أجزاء جسمه َ
بحد ذاته .ميكن للشخص بواسطة هذه التامرين أن يستكشف األحاسيس التي يشعر بها يف مختلف مناطق بدنه .عاد ًة ما تنجح هذه التامرين يف املساعدة
عىل التوصل إىل تجارب جنسية إيجابية و التي من شأنها أن ت ُخف َِّف من التوتر املتعلق بالجنس.

مترين :حميمي ُتنا
بواسطة هذه األسئلة ميكنكام التفكري يف حميمية عالقتكام
بيني و بني زوجي تسود الثقة و االحرتام املتبا َدلَني.
زواجنا يحتاج إىل ٍ
مزيد من الحميمية.
بالنسبة يل أج ُد متع ًة يف األشكال األخرى من الحميمية أكرث مام أجدها يف الجنس
أري ُد مزيدًا من املالمسة غري الجنسية
أحتاج إىل ٍ
مزيد من املالمسة أثناء املامرسة الجنسية.

					

« َو ِم ْن آ َياتِ ِه أ َ ْن َخل ََق لَ ُك ْم ِم ْن أَنْف ُِس ُك ْم
أ َ ْز َوا ًجا ل ِ َت ْس ُك ُنوا إِلَ ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة
إِ َّن ِف َذٰل ِ َك َل َي ٍ
ات ل ِ َق ْومٍ َي َت َف َّك ُرونَ»
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تأ ُّمل:

مترين :السرية الذاتية للحميميةCV ،
ِ
أنت بصدد تقديم طلب عمل لدى أكادميية الحميمية .قومي بكتابة سري ٍة ذاتية تتحدثني فيها عن حياتك من زاوية الحميمية .كيف كانت التجارب الحميمية
ِ
أي نو ٍع من الحميمية
التي عش ِتها قبل
زواجك الحايل؟ و ما هي تلك التي تعيشينها يف زواجك الحايل؟ من فضلك أكتبي كل التجارب ،الجيدة منها و السلبيةُّ .
تتمنينها مستقبَ ًل؟
ميكنك كتابة سريتك الذاتية بالصيغة التي تفضلينها كام ميكنك االستعانة بالنموذج أسفله .يف كل األحوال ننصحك بكتابة سريتك الذاتية عىل ورق ٍة منفصل ٍة ألن
أثناء الكتابة عاد ًة ما تكون التجارب و األفكار غزيرةً .من األحسن أن تكتبي السرية الذاتية بشكلٍ يسمح لك بتنقيحها يف ما بعد.
ِ
حققت؟ هل يستطيع زوجك أن يراها؟
بعد كتابة السرية الذاتية :ماذا

السرية الذاتية للحميمية
اإلسم:
تاريخ و مكان امليالد:
عنوان الربيد اإللكرتوين:
الحميمية قبل زواجي الحايل و بعده:
شكل الحميمية:
(عىل سبيل املثال «املالمسة»)

التجربة:
			
					
( ً
بيدها.كنت أحب
أطلب من أمي أن تدللني
ُ
مثل «عندما ُ
كنت صغري ًة كنت ُ
ذلك كثريًا) »...

الحميمية يف زواجي الحايل:
شكل الحميمية:

التجربة:

			

ً
مستقبل الشكل التايل من الحميمية:
أمتنى
شكل الحميمية:

تأ ُّمل:

التجربة:

			

الجنس و صورة الجسد
(السمنة) .ال أعترب نفيس جميل ًة و ال مرغو ًبا فيها 39».سنة ،أم لخمسة أطفال.
«( مام يؤثر عىل انعدام رغبتي الجنسية ) الكره الذي يسببه كرهي لجسدي ُّ
«تأنيب الضمري و عدم ثقة املرء يف جسده بحيث يكون التفكري يف مسألة ر َِض اآلخر به من عدمه مسائل قاتلة للرغبة الجنسية لدى كيل الطرفني» 30 .سنة5 ،
أطفال
يُقصد بصورة الجسد مدى رىض املرء بجسده أو بجز ٍء مع ٍني من مظهره الخارجي أو بوظيفته .إن نظرة املرأة إىل أعضائها التناسلية و ثدييها عاد ًة ما يكون لها
السمنة.
تأثري عىل مامرستها الجنسية .كام تتأثر تلك النظرة بدورها ً
مثل بالتجارب السيئة يف املايض ،كام تتأثر بالتعليقات و االنتقادات السلبية أو باملرض و ُّ
ميكن لنظرة املرأة إىل صورة جسدها أن تستحوذ عىل تفكريها أثناء مامرسة الجنس .أما السؤال الجوهري فهو إىل أي ح ٍّد يفكر الشخص يف صورة جسده
يتسبب يف ظهور
أثناء املامرسة الجنسية؟ كلَّام زاد تفكري الشخص يف ذلك كلام اضطربت العملية الجنسية ،و هذا يؤثر بدوره يف الرغبة و املتعة الجنسيتني و
ُ
اضطرابات يف اإلثارة و الوصول إىل الرعشة الجنسية .كل ذلك قد يؤدي إىل تنازل املرء عن متعته الجنسية إىل درج ٍة قد يختفي معها احرتام رغباته هو .نتيج ُة
تصبح املامرسة الجنسية أحادي َة الجانب و هو ما ينتبه إليه الرشيك عادةً.
ذلك تكون عادة أن َ
من املهم عند التفكري يف صورة جسدي أن أفهم دالل َة آرايئ تلك بالنسبة يل و مدى إمياين أنا بصدقية تلك اآلراء .أحيانًا تحتاج املرأة إىل مساعدة زوجها من
أجل إدراك و تفعيل اآلراء اإليجابية حول صورة جسدها .يف حني إذا كان الزوج مثال هو مصدر تلك اإلنتقادات و األفكار السلبية بشكلٍ وقح فإن األم َر يف هذه
الحالة يتطلب يف حله و مواجه ِته تدا ُر َس املشكل من نظر ٍة أوس َع للعالقة الزوجية ب ُر َّمتها و مشاكلها.
مهم يف
إن التامرين الخاصة بوقف التفكري املزعج يف الصورة الجسدية هي عاد ًة متارين مفيد ٌة و ف َّعالة .فمثالً ميكن لتحسني الصورة الجسدية أن يكون ً
عامل ً
الزيادة من الحميمية بني الرشيكني كام هو الشأن بالنسبة للمالمسة .زياد ًة عىل ذلك من امله ِّم أيضً ا اإلنتبا ُه إىل جميع الحواس األخرى التي يكون لها دور يف
الجنس.

تأ ُّمل:

مترينُ :صو َرتُك الجسدية
ِ
ميكنك تأ ُّم ُل صورتك الجسدية بواسطة األسئلة املوالية
أنا عاد ًة راضي ٌة عن جسدي و عن وظيفته.
(مثل تبلُّلها).
أنا راضي ٌة عن املظهر الخارجي ملنطقة أعضايئ التناسلية و وظيف ِتها ً
أنا راضي ٌة عن ث َ ْديَ َّي و عن وظيفتهام.
أنا عاد ًة ال أفكر يف صورة جسدي أثناء مامرسة الجنس.
أنا لدي الجرأة لالستسالم لألحاسيس الجنسية.
أنا أعرف أن رشييك ر ٍ
اض عن املظهر الخارجي لجسدي.

						

يحثُّ اإلسالم عىل شكر اإلنسان لربه عىل الجسد الذي منحه إياه .اإلمتنان و الشكر لله ينقص من حدة انتقاد الذات و يزيد من احرتامها .كيف يكون جسدنا
كامالً غري منقوص و نحن ال نستطيع التحكم يف جز ٍء كبريٍ من وظائفه! بواسطة أجسادنا ميكننا أن نحقق ذواتنا و نلبي غرائزنا الجنسية و لكن قبل كل يشء
نقوم بعبادة الله بأجسادنا و هذا هو األهم.

ِنسا َن ِف أ َ ْح َسنِ تَ ْقوِيمٍ »
«لَ َق ْد َخلَ ْق َنا اإل َ
سورة التني ،اآلية 4

تأ ُّمل:

الحواس كجز ٍء من املتعة الجنسية
مترين:
ُّ
ِ
إبحثي عن مكانٍ هادئٍ و اجليس أو استلقي عىل ظهرك .تنفيس بض َع مر ٍ
ِ
أحسست بأن فكرك بدأ يرشد
عينيك و ال تفكري يف يشء .إذا
ات إلراحة بدنك .أغلقي
بعيدًا انتبهي إليه و عودي به إىل حيث أنت و ركِّزي يف عملية تنف ُِّسك.
حواس جسدك.
يف نفس الوقت تأميل يف ِّ
ِ
عينيك حاويل أن تركزي يف ما يدور حولك باستعامل حاسة السمع .ما هي األصوات التي تسمعينها يف هذه اللحظة؟ تأميل يف الصوت
السمع – عندما تغلقني
حبيب يتنفس بهدوء؟ هل تسمعني صوت املطر املتهاطل يف
جميل .تخييل صور ًة ما تسمعني فيها صوت ًا جميالً .هل ذلك الصوتُ هو صوت
الذي ترينه ً
ٍ
الخريف؟ أم أن صوت ٍ
نشيد يرتدد يف مسامعك؟
متتعي للَحظ ٍة بالصوت الجميل.
أي الروائ ِح تستهويك يف هذه اللحظة؟ تخييل صور ًة تكون فيها تلك الرائحة التي استهوتك يف
ُّ
الشم – هل تستطيعني التعرف عىل الروائح املحيطة بك اآلن؟ ُّ
ِ
املايض .هل هي رائحة برشة رشيكك أم رائح ُة عط ٍر ما؟ أم هل استطعت أن تشمي عطر أوىل أزهار الصيف؟ خذي وقتك و استمتعي بهذه اللحظة و َدعي
ال ِعط َر يكتسحك.
أي
اللمس – تأميل يف إحساسك مبالمسة بدنك للمكان الذي تجلسني فيه أو تستلقني فوقه .هل اإلحساس بتلك املالمسة
إحساس جيد؟ تأميل يف مخيلتك أيضً ا َّ
ٌ
املالمسات يحبها بدنك.
ِ
ابقي مع هذا اإلحساس و دعي بدنك يستمتع به.
ْ
ِ
ِ
ِ
شاي عذب؟ كيف انترش املذاق الحلو يف
تذوقت قطع ًة حلو ًة من الشوكوالتة؟ أم أنك
تناولت فيها شيئًا لذيذًا .هل
الذوق – تذكري لحظ ًة
احتسيت رشف َة ٍ
فمك؟
استمتعي للحظة بذلك املذاق يف خيالك.
أي تلك النغامت أحب إليك؟ كيف هي الصورة التي تشاهدينها بنظرتك هذه؟
تحسس نغامت رؤيتك؟ ُّ
البرص – ماذا ترين عندما تفتحني عينيك؟ هل ميكنك ُّ
دعي برصك يحملك بعيدًا يف هذه الصورة.

ِ
حواسك أقوى.
أي
فكِّري و تأميل ُّ
تأميل كيف ميكنك االستفادة من هذه الحواس بشكلٍ أفضل يف حياتك الجنسية.
( ، Tiina Alakärppäتعديل )Lempi Terapia 2019

تأ ُّمل:

.3
ٍ
ٍ
أخوات مسلامت
أخوات مسلامت إىل
نصائح من

نصائح حول ضعف الرغبة الجنسية
يف البداية تأكدي أوالً من عدم وجود أسباب طبية وراء ضعف الرغبة الجنسية
« تأكدي عىل األقل من األسباب الطبية  /الهرمونية حتى ال تكون الهرمونات وراء ضعف رغبتك الجنسية» 20 .سنة ،طفالن.
تأميل بني الحني و اآلخر يف ضعف رغبتك الجنسية
« يجب أن تفحيص بنفسك رغب َتك الجنسية من أساسها ،متى بدأ ذلك و كيف يؤثر ضعف الرغبة الجنسية عىل حياتك الزوجية و عىل حياتك كلها .إن املتعة
الجنسية ليش ٌء كبريٌ يف حياتك ال تق َو ْي َن عىل تجاهلها 24 « .سنة ،طفل واحد.
تنس أن اإلسالم ُّ
يحث عىل املداعبة القبلية
ال َ ْ
« املداعبة القبلية بالنسبة يل هي الكلامت العذبة و التدليك و الحديث املتبادل 32 ».سنة ،أربعة أطفال.
خصوصا عندما تكون الرغبة منعدمة .املداعبة القبلية تساعد ذهنك عىل الرتكيز يف اللحظة املُعاشة
تحسسه .إن املداعبة القبلية مهم ٌة جدًا
ً
« ملس اآلخر و ُّ
ومنع التفكري يف ما عدا ذلك من األمور 30 ».سنة 5 ،أطفال.
التقبيل و املالمسة أو التدليك هي أمو ٌر تساعد عىل الشعور بالرغبة يف الجنس 26 ».سنة ،ال أطفال.
َ
«بالطبع فإن
« أكا ُد أقول بأن أحسن مداعب ٍة جنسي ٍة هي حينام نعود إىل البيت بعد خرج ٍة عائلية و يقوم زوجي باملساعدة عىل رعاية األطفال .كام أن التج ُّم َل باملالبس و
األكسيسوارات و مج ّرد التقبيل العادي و األخذ باألحضان كلها تعترب مداعب ًة قبلي ًة جيدة».
 37سنة 3 ،أطفال.
«ال َغ َزل و األحاديث الشقية الخليعة و املالمسة طوال اليوم 20 ».سنة ،طفالن.
كل ذلك كان مفيدًا 31 ».سنة  ،طفالن.
اشرتيت مالبس داخلية مثرية و ألعا ًبا جنسيةًُّ ،
« لقد
ُ
تحسس جسد َْي بعضنا البعض 24 ».سنة ،طفل واحد.
« قضاء الوقت م ًعا و ُّ
تحديث مع زوجك و شارِكا هموم يومكام
ِ
تجعلك
« أهم يشء هو غال ًبا أن يتم فتح قناة التواصل مع الزوج و الحديث الرصيح و بدون استحيا ٍء ،و الجرأة عىل اإلفصاح عن آمالك و املسائل التي
سعيدة 33 ».سنة 4 ،أطفال.
«حاويل أن ترتبي لحظ ًة تجمعكام أنتام اإلثنني بدون اإلحساس بالضغط ملامرسة الجنس .قوما بكل األشياء املمتعة م ًعا .قد يساعدك ذلك عىل عودة الرغبة
الجنسية .شاركا بعضكام البعض يف حمل األعباء اليومية 30 ».سنة 5 ،أطفال.

كوين أناني ًة بطريق ٍة إيجابية
« أنا أعترب أنه من املهم أن مينحني الجامع متع ًة يل أيضً ا و ليس للرجل فقط 39 ».سنة 5 ،أطفال.
التمتع و أن زوجي بدوره يستمتع عندما يراين مستمتعةً .أنصحك أن تتعريف عىل نفسك و عىل
وصلت إىل أنَّني أيضً ا استحق
« لقد كان طريقي طويالً حتى
ُ
َ
املسائل التي تجعلك تستمتعني ثم أخربي زوجك بذلك .يف الرسير يجوز لك أن تكوين أناني ًة بشكلٍ إيجايب .إ َّن ل ِ ُمتعتك الجنسية أهميةً 30 ».سنة 4 ،أطفال.
أحيانًا يكون ضعف الرغبة الجنسية أم ًرا عاديًا
«انعدام الرغبة الجنسية ليس نهاية العامل .ميكن مع ذلك مامرسة الجنس باستعامل مزلِّقات ً
مثل ،.كام أن الجنس ال يكون بالرضورة دامئًا عن طريق الجامع».
 20سنة ،طفالن.
« أحيانًا يكون ضعف الرغبة الجنسية أم ًرا عاد ًيا مثالً بعد الوالدة .حينها يجب الرتكيز عىل أشكال أخرى للحميمية غري الجنس 19 ».سنة ،ال أطفال.
يجب طلب مساعدة ذوي االختصاص قبل فوات األوان
جميل ِ
لك و لزواجك .نجاح العالقة الزوجية يحتاج إىل جه ٍد و طلب املساعدة عند الحاجة 39 ».سنة 5 ،أطفال.
صنيع ٌ
« إن طلب املساعدة ٌ
شخص خارجي يستطيع مساعدتكام
ُحسانِ بأنكام وصلتام إىل نفقٍ مسدو ٍد حول هذا األمر فحينها قد يكون ٌ
« أؤمن كذلك بأن العالج الجنيس له دوره .عندما ت َّ
عىل الخروج منه .قد يساعدكام عىل فهم الوضع 30 ».سنة 5 ،أطفال.
ِ
زواجك .إن اإلسال َم يحثُّ عىل سؤال أهل العلم».
عويصا أطلبي املساعدة .قد ينقذ ذلك
ُ
« أختي الكرمية ،إذا كان
املشكل ً
 32سنة 4 ،أطفال
« عندما تحسني بأن ضعف الرغبة الجنسية مشكل ٌة فعالً عليك البحث عن املساعدة عند أهل االختصاص و ليس عند الطبيب 42 ».سنة 3 ،أطفال.
ستحسن طلب مساعدة أهل االختصاص ألن املامرسة الجنسي َة متع ٌة كبري ٌة جدًا و سعاد ٌة و هدي ٌة من الله يف هذه الحياة 24 ».سنة ،طفل واحد.
« ُي َ

« إِ َّي َاك ن َْس َت ِع ُني»
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لكل من ساهم يف إعداد هذا الدليل
شكراً جزيالً ِّ

ٍ
« يختلف مصدر السعادة من ٍ
كمسلامت نعلم أ َّن ال َ
كامل يف الحياة و ال نستطيع أن نجعلها
أخت ِلخرى .مبدئ ًيا نحن
كاملةً ،لكن أرواحنا و أجسادنا و أنفسنا ُ
تتوق مع ذلك للكامل .ينظر اإلسال ُم إىل اإلميان و مامرسة الشعائر الدينية عىل
تستطيع متع ٌة يف هذه الدنيا أن تأ َيت بها».
أنهام مصدر الرأفة التي ال
ُ
أخت مسلمةُ.ٌ

ُوب»
أ َ َل ِب ِذكْ ِر اللَّ ِه تَطْ َم ِ ُّئ الْ ُقل ُ
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