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جميع احلقوق حمفوظة
غري م�سموح ب�إعادة ن�رش �أو �إنتاج هذا الكتاب �أو �أي جزء منه� ،أو تخزينه على �أجهزة
ا�سرتجاع وا�سرتداد �إلكرتونية �أو ميكانيكية� ،أو نقل ب�أي و�سيلة �أخرى� ،أو ت�صويره �أو
ت�سجيله على �أي نحو ،بدون �أخذ موافقة كتابية من امل�ؤلف �أو النا�رش
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الدكتور طالل بن أحمد سامي مرداد
٭ ولد يف مكة املكرمة عام 1960م و�أكمل درا�سته الأولى والأ�سا�سية من تعلم القراءة والكتابة يف
امل�سجد احلرام وتخرج من مدار�س الثغر النموذجية بجدة عام 1978م.
٭ ح�صل على بكالوريو�س الطب واجلراحة العامة عام 1984م من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة.
٭ �إ�ست�شاري جراحة امل�سالك البولية والتنا�سلية و�أمرا�ض الذكورة والعقم يف م�ست�شفى امللك
في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث �سابق ًا 1994م 2004 -م.
٭ حا�صل على درجة الدكتوراه يف جمال طب وجراحة الكلى وامل�سالك البولية والتنا�سلية من جامعة
دو�سلدورف ب�أملانيا الغربية عام 1989م 1994 -م.
٭ حا�صــل على �شـهادة التخ�ص�ص يف ت�شخي�ص وعالج العجز اجلن�سي و�أمرا�ض الذكورة من
جامعة نيماجن يف هولندا 1995م.
٭ حا�صل على �شهادة التخ�ص�ص يف ت�شخي�ص وعالج العقم واجلراحة امليكرو�سكوبية من جامعة
بروك�سل يف بلجيكا 1996م.
٭ له �إجنازات طبية عديدة منها:
� -1أول من �أجرى عملية امليزا  MESAعام 1998م لعقم الرجال يف اململكة وال�رشق الأو�سط.
�-2أول من �أجرى عملية ملر�ضى العقم بوا�سطة جهاز احلث الكهربائي.
� -3أبحاث عديدة و�إجنازات �أخرى منها �إكت�شاف منظار للخ�صية لعالج عقم الرجال.
٭ ع�ضو اجلمعية الأوروبية ،ال�سعودية والأمريكية جلراحة امل�سالك البولية والتنا�سلية
٭ ع�ضو اجلمعية الأمريكية للخ�صوبة والذكورة والعقم.
٭ ع�ضو اجلمعية الأوروبية وال�رشق �أو�سطية لعلم الأجنة واخل�صوبة والعقم.
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إهداء :شكر وتقدير
الأيام �صحائف الأعمال ،فخلدوها ب�أح�سن الأفعال والأقوال؛
وهذا الكتاب �أهديه �إلى والداي اللذين ربياين وعلماين فجزاهما
اهلل خرياً ،و�أهديه �إلى جميع املر�ضى الذين �أعطوين ثقتهم يف
عالج حالتهم العار�ضة فكانت �سبباً يف النجاح ،و�إهداء خا�ص
�إلى زوجتي التي �شاركتني ن�صف عمري ،فكان معها ن�صف
العمر جميالً ،و�شاركتني ن�صف همي فكان معها الهم قليالً ،و�إلى
من وقفت خلف كل م�شاوير النجاح فجزاها اهلل خرياً.
المؤلف
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بحمد اهلل وتوفيقه مت والدة الطفل عبداهلل والطفلة دنيا بعد �إجراء عملية للمري�ض
بامليكرو�سكوب اجلراحي (ميزا)  MESAمت احلمل بعد عقم دام ملدة  19عام ًا.
وهذه العملية الدقيقة واحلديثة التي فتحت �آفاقا جديدة لآالف املر�ضى.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

برلني

�شخ�صي

�سعادة الدكتور طالل �أحمد مرداد
ال�سالم عليكم ورحمة من اهلل تعالى وبركاته.

�سلمه اهلل

بـمـزيد من اليـمـن والـتـقــدير تلقيت �إه ـ ــداءكم الق ـيـم واملـت ـمـثــل يف ك ـتــابـكم:
(�إب��داع اجلن�س ...وعبقرية اجلن�س الآخ��ر) وال���ذي �أعجبني �إه��داءك��م فيه لوالديكم
ولزوجتكم ...وهذه لـم�سات وفاء ولي�س ذلك مب�ستغرب عن �شخ�صكم العزيز  ....كما �أعجبتني
مقدمتكم للكتاب :باكورة �إنتاجكم العلمي والأدبي ب�أ�سلوب �شيق ذي جاذبية وتوجه ملختلف
�رشائح املجتمع �آخذين باالعتبار تقاليدنا املحافظة وتراثا عريقا يف عفة العالقة الزوجية ح�سب
ما ن�صت عليه �رشيعتنا ال�سمحة.
و�إين لأود �أن �أ�شكركم على تف�ضلكم ب�إر�سال هذه الن�سخة اجلميلة يل متطلع ًا �إلى اال�ستزادة عما
حتتويه بني دفتيه من معلومات طيبة ممزوجة ب�آداب االت�صال اجلن�سي بني الزوجني و�أ�صول
العالقة بينهما ومعاجلة بع�ض من امل�شاكل اجلن�سية ال�شائعة التي قد تعكر �صفو العالقة
الزوجية احلميمة مما ال �شك فيه من �أن هذا الكتاب يعترب �إثراء للمكتبة الطبية العربية� ..آم ًال
لكم دوم ًا و�أبد ًا كطبيب نظامي وك�أديب �أملعي التوفيق وال�سداد.
وتقبلوا بقبول وافر حتياتي وخال�ص تهنئتي على هذا الإجناز الأدبي الأنيق.
�أخوكم
ال�سفري
�أ�سامة بن عبداملجيد �شبك�شي
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إهداء مع التحية والتقدير للدكتور طالل مرداد الذي �أعطى الأمل
لنا بعد اهلل من بعد �سنوات طوال فقدنا الأمل فيها �أقول هذه الأبيات مناجي ًا �رشيكة
عمري ومقدم ًا ال�شكر للدكتور ومهنئ ًا والده على تربيته.
�أب�����������ش�����ر ج�����ان�����ا ����س���ع���دن���ا
ال�������ي�������وم غ�����ن�����ى امل����غ����ن��ي�ن
ب�����������إذن اهلل ي����ب����ي ي��ت��ح��ق��ق
ح�����ل�����م راودن�����������������ا ����س���ن�ي�ن
ه������م������ي و��������س�������ع�������دي ذب����ح����ن����ي
و������ش�����ل�����ون ه�������م احل�������س�ي�ن
ق����ل����ب����ه ور�أ���������س��������ه ت��ك�����س��ر
م�������ن ق���������ول وي���������ن ال���ب���ن�ي�ن
وال��������ط��������ب �أول ت���ع�ث�ر
يف ح�����ال�����ت�����ي م�������ن ����س���ن�ي�ن
واحل��������ب ����ض���ح���ى و����ض���ح���ى
م������ن �أج����������ل ح����ب����ه ���س��ج�ين
وال�������ي�������وم ج�����ان�����ا ����س���ع���دن���ا
ال����������������رب ن�������ع�������م امل�����ع��ي��ن
�����س����خ����ر ع��������ب��������ادة وع����ل����م
و�أف�����������ض�����ح ع�����ن �����س����ر دف��ي�ن
و�أع�������ط�������ى ������س�����ره وع���ل���م���ه
و�أع��������ط��������ى ن���������ور وح����ن��ي�ن
و�أ������ص�����ب�����ح ن���������وره وح���ب���ه
و����ص���ب���ه���ن يف وج������ه وج��ب�ين
ذاك ال�������ط���ل���ال الأدي�����������ب
م������������رداد �أب�����������ش�����ر ج��ن��ي��ت
م�����ا ������ض�����اع زرع ال�������س���ن�ي�ن
ق������ل لأم���������ه ورب������ع������ه ت������راه
جرب قلوب املحبني

املري�ض
�أبو عبداهلل
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ُم َق ِّدمة
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني �سيدنا ونبينا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني ،وبعد فال�شكر هلل العلي القدير �أن مكنني من �أن �أجمع هذا الكتاب
«�إبداع اجلن�س وعبقرية اجلن�س الآخر» ،وهو باكورة �إنتاجي يف �أدب وثقافة اجلن�س التي
احتفت بها ال�رشيعة اال�سالمية �ضمن مقا�صد ح�ضارة الإ�سالم يف م�سائل العلم والطب
وال�رشع ،وهي خال�صة خربة امتدت لأكرث من ع�رشون عام ًا ،تراكمت فيها خربات ثرية
عرب اجلامعات العلمية وامل�ؤ�س�سات الطبية واملراكز ال�صحية املتخ�ص�صة يف الواليات
املتحدة الأمريكية و�أوروبا واململكة العربية ال�سعودية.
وبالرغم مما تزخر به املكتبات من م�ؤلفات ،وكتب ،وما حتويه من معلومات حول اجلن�س
و�آدابه مبختلف اللغات والثقافات الخ ..فقد ر�أيت �أن �أ�ضيف و�أفيد بطريقة �أراها خمتلفة
من حيث �أ�سلوب �إي�صال املعلومة ،وبطريقة �أعتقد �أن��ه �أك�ثر جاذبية ملختلف �رشائح
جمتمعنا �آخذ ًا بعني االعتبار ما يتميز به من تقاليد حمافظة ،وتراث عريق يف عفة العالقة
الزوجية امل�رشوعة ح�سب ما ن�صت عليه �رشيعتنا الإ�سالمية ال�سمحة وو�سطيتها.
وقد ا�ستندت يف معاجلة موا�ضيع هذا الكتاب على كتاب اهلل العزيز ومراجع الأحاديث
وال�سنَّة النبوية ال�رشيفة ،مقدر ًا طبيعة الأنثى املعروفة بخجلها وحيائها مقارنة بطبيعة
الرجل وتوجهاته .فالأ�صل يف اجلن�س الطهارة والعفة ومن ثم �إ�شباع الغريزة ح�سب
الطبيعة التي خلق اهلل عليها عباده ،والتي هي �أ�سا�س �إعمار هذا الكوكب.
وقد هدفت يف هذا الكتاب بيان املعلومة بطريقة �سهلة �سل�سة ،بعيدة عن التعقيد ،ب�سيطة
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يف ال�صياغة ي�سرية الفهم ،ومتحري ًا �أن تكون من خالل �أُطر علمية دون جدال.
لقد تطورت مفاهيم و�أ�ساليب التعليم وو�سائل نقل و�إي�صال املعلومات بكافة جوانبها،
و�أ�صبح املرء �أكرث �إدراك ًا وحت�س�س ًا حول م�س�ؤولية الرتبية ب�شكل عام والرتبية اجلن�سية
للن�شء ب�شكل خا�ص؛ هل هي على عاتق الأ�رسة �أم املدر�سة �أم املجتمع �أم للجميع� ،أم
يف�ضل ترك الأبناء ليكت�شفوا حقائق اجلن�س ب�أنف�سهم ،مع ما يف ذلك من خماطر و�أوهام؟
وماذا يجب على الآباء �أن يقولوه لأبنائهم عن اجلن�س ،وكيف يواجهون �أ�سئلة �أبنائهم
املفاجئة عن امل�سائل اجلن�سية.
وبني ال�رضورة والعيب وبني مقا�صد العبادة ورغبات و�أه��داف العادة ،يبقى اجلن�س
�شيئا غريزيا وفطريا يدركه كل ذكر و�أنثى من الإن�سان واحليوان من غري تعليم �أحد
كنجوى ون�شوة لكل منهما .فالإن�سان بخالف احليوان الذي هو �أكرم و�أ�رشف اخللق،
له �ضوابط و�أحكام يف كل ت�رصفاته� ،أمره �أن يتبع �أ�س�س ًا وقواعد لال�ستفادة من هذه
الغريزة الفطرية يف نظر ال�رشع احلنيف والعرف اللطيف.
وي�ضم كتاب (�إبداع اجلن�س وعبقرية اجلن�س الآخر) مو�ضوعات متعددة تتناول �آداب
االت�صال اجلن�سي بني الزوجني ،و�أ�صول العالقة بينهما ،وتوجيههما ،ومعاجلة بع�ض
امل�شكالت اجلن�سية ال�شائعة التي تعكر �صفو العالقة الزوجية ال�صحيحة ،مثل :القذف
املبكر� ،أو ف�شل القذف ،وال�برود اجلن�سي ،ومر�ض العجز اجلن�سي ،و�أزم��ات الدورة
ال�شهرية لدى املر�أة ،بالإ�ضافة �إلى ذلك يتطرق الكتاب �إلى بع�ض امل�شكالت الع�ضوية
النف�سية التي لها عالقة مبا�رشة باملمار�سة اجلن�سية مما يخلق تنافر ًا ال �سمح اهلل،
ويعر�ض حلو ًال لبع�ضها ذكرت بع�ضها يف مقدمة الطبعة الرابعة كما �سي�أتي.
وبالرغم من اختالف امل�شكالت اجلن�سية التي يعاين منها كل من الرجل وامل��ر�أة ،فقد
حاولت �أن تكون املعاجلة متقاربة ومتما�سكة نظر ًا للن�سيج الإن�ساين الذي ُج ِب َل عليه كل
منهما ولأجل وحدة الر�ؤية والهدف ،و�أي�ض ًا بع�ض امل�شكالت التي تخ�ص �أمرا�ض عقم
الرجل ،و�أمرا�ض الربو�ستاتا والتبول واملثانة البولية وطرق ت�شخي�صها وعالجها.
المؤلف الدكتور طالل مرداد
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الجنس
والطب والحضارة
اإلنسانية
يعتقد الكثريون من الذين يعانون من العجز اجلن�سي� ،أنهم �سيئو احلظ ،لأنهم �ضمن قلة من
الب�رش الذين ابتلوا بهذا الداء ،على عك�س احلقيقة الواقعة �أن ماليني الرجال يعانون من هذه
امل�شكلة يف مرحلة من مراحل عمرهم على الأقل ،و�أ�سو�أ ما يف الأمر �أنهم يجهلون �أن العالج
متوفر و�سهل ومي�رس ،ولعل ما يزيد الطني بلة �أن الأغلبية تعتقد �أن املو�ضوع نف�سي ،بينما
ثبت طبي ًا �أن �أكرث من  %75من حاالت العجز اجلن�سي �سببها ع�ضوي ولها عالقة مبا�رشة بخلل
وا�ضطراب يف الع�ضو التنا�سلي ،وميكن عالجها �إما عن طريق التدخل اجلراحي� ،أو عن طريق
الأجهزة والتقنية احلديثة� ،أو عن طريق الأدوية ،وكل ذلك ب�إذن اهلل و�إرادته �سبحانه .ومما
يدل على ذلك حديث ال�صحابية التي �أرادت الطالق من زوجها لأن فرجه ال ينت�صب وعربت
عن ذلك بقولها للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم بقولها�" :إن الذي معه كهذبة الثوب"� .أي �أن ذكره
مرتخي ًا ال ينت�صب وذلك �إمنا ملر�ض ج�سمي ولي�س نف�سي.
العجز الجنسي:

يعترب العجز اجلن�سي وهو عدم القدرة على االنت�صاب ،واحلفاظ عليه بدرجة كافية لإمتام
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عملية اجلماع ب�شكل كامل لكال الزوجني ،من �أكرث الأمرا�ض ،الع�ضوية ولي�ست النف�سية،
ت�أثري ًا على الرجل من الأمرا�ض الأخرى ،كونه مي�س �شيئ ًا حيوي ًا وح�سا�س ًا متعلق بالذكورة.
الضعف الجنسي

(وهو قلة عدد املرات التي ي�ستطيع فيها ال�شخ�ص �أداء جماع كامل مع طول الفرتة الزمنية
بني كل جماع و�آخر) ،وهو من �أكرث احلاالت املر�ضية �شيوع ًا يف العامل ،وحتدث يف �أية فرتة
من فرتات العمر مبا فيها مرحلة ال�شباب .و�إن كانت �أكرث و�ضوح ًا يف الأعمار املتقدمة .ففي
الواليات املتحدة الأمريكية وحدها ما يقرب من  20مليون �شخ�ص يعانون من العجز وال�ضعف
اجلن�سي.
وقد يحدث العجز اجلن�سي �صدمة نف�سية� ،أو ع�صبية قوية� ،أو نتيجة الإ�صابة مبر�ض نف�سي
كاالكتئاب� ،أو ب�سبب تعاطي �أنواع العقاقري كم�ضادات االكتئاب واله�ستامني ،والأدوية
املخف�ضة للأمل التي ت�ستخدم يف عالج �رسطان الربو�ستاتا و�أدوية ارتفاع �ضغط الدم الخ.....
لم يعد العجز الجنسي عيبًا وال حرجًا

يتحمل ،ودون تربير ،الكثري من الأزواج املعاناة الناجتة عن �شعورهم بالعجز اجلن�سي،
خا�صة �إذا كانوا �شباب ًا ،الرتباط العجز اجلن�سي يف �أذهان البع�ض مبرحلة ال�شيخوخة ،واعتقاد
الكثريين �أن هذه امل�شكلة ال حتدث لل�شباب .و�إن حدثت فهي تقلل من الرجولة ،ومت�س �أهم
و�أغلى ما ميلك .ولذلك يلتزم ال�شباب ال�صمت ،ويتحمل املعاناة ،ويبقى املو�ضوع طي الكتمان.
ويكون ال�سبب يف ذلك عادة هو ال�شعور باحلرج يف مناق�شة هذه امل�شكلة مع الطبيب ،وكذلك
الرتدد وعدم الراحة يف طلب امل�ساعدة يف هذا املو�ضوع من �أي �شخ�ص �آخر .وي�صاحب ذلك
�شعور بالذنب والإحباط ،مع �أن الإ�سالم �أوجب الطبابة والعالج لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
"عيال اهلل تداوا وال تداوا باحلرام".
وقد ينتهي الأمر من هذه املعاناة ب�إنهاء العالقة الزوجية �أي الطالق ،و�إن ا�ستمرت ترافقها
معاناة �أكرب متتد �آثارها النف�سية واالجتماعية �إلى العالقة يف العمل ومع الأ�صدقاء فيت�أثر
الإنتاج ،وتتحول احلياة جحيم ًا.
ومن املعلوم طبي ًا �أن جميع �أع�ضاء اجل�سم ما عدا الع�ضو الذكري ،يدخل �إليها دم كثري حممل
بالأك�سجني ،ومكونات املواد الغذائية ،في�أخذ منها الع�ضو ما يكفيه ،ويرتك الباقي ليخرج مرة
ثانية �إلى الدورة الدموية من جديد ،فيكون تركيز الأك�سجني داخل الدم يف الأع�ضاء عالي ًا،
وبدرجة كافية للتغذية� .أما بالن�سبة للع�ضو الذكري فاحلال يختلف متام ًا ،ف�إنه يف حالة عدم
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االنت�صاب (وهو ما يكون غالب الوقت) ال تدخله �إال كمية دم قليلة جد ًا ،وال�سبب �أنه �إذا دخله
دم كثري ،ف�سوف يحدث انت�صاب متوا�صل طوال اليوم .لذلك ف�إن كمية الدم الواردة للذكر يف
الظروف العادية قليلة جد ًا ،وتركيز الأك�سجني قليل جد ًا� ،أغلب فرتات اليوم ،فلو ظل على
و�ضعه ف�سوف ي�ؤدي ذلك �إلى �ضعف الذكر وف�شله يف �أداء وظيفته .لذلك كان من حكمة اهلل
�سبحانه وتعالى �أن هي�أ للرجل فرتات من االنت�صاب �أثناء النوم ترتاوح من �ساعة �إلى ثالث
�ساعات يدخل الدم �أثناءها للع�ضو بكميات كبرية ليعو�ض نق�ص الأك�سجني املوجود يف الع�ضو
طوال اليوم وليجدد الأن�سجة الذكرية ويبقي حيويتها� .إن هذا االنت�صاب الليلي يحدث منذ
مرحلة الطفولة ،وغياب هذا االنت�صاب الليلي معناه وجود مر�ض يف الأع�صاب املغذية ،وي�ؤدي
�إلى الف�شل النهائي للع�ضو الذكري ،وهذا ما الحظناه من درا�ستنا و�أبحاثنا يف هذا املجال.
هل هناك سن تقاعد للعملية الجنسية؟

ي�ستمر الرجل حتى بعد �سن ال�ستني يف ممار�سة احلياة اجلن�سية ب�شكل طبيعي ،ولي�س هناك
�سن تقاعد ،ولكن الأمر امل�ؤثر على الناحية اجلن�سية عند كبار ال�سن هو تعدد الإ�صابة بكثري
من الأمرا�ض مثل القلب ،وال�رشايني.
من خالل خربتنا ف�إنه  -بف�ضل اهلل  -عوجلت معظم احلاالت و�شفيت ،واملهم هو تفهم املري�ض
للم�شكلة كون الدور الأ�سا�سي يف عالجه يتوقف عليه ،فيجب عليه �أال يتذمر �أو يخجل ،و�أال
ي�ست�سلم للدجالني وامل�شعوذين والطرق املف�ضية للكفر �أو ال�رشك والعياذ باهلل ،كما يجب على
الزوجة �أن تتفهم طبيعة املر�ض وت�ؤيد زوجها وت�شجعه على تلم�س طرق العالج ال�صحيحة.
ومع �أن كثري ًا من الرجال يتعر�ضون لل�ضعف اجلن�سي يف وقت من الأوقات ،ف�إنه ب�شكل عام -
يحدث مبكر ًا للرجال امل�صابني مبر�ض ال�سكري ،ويف بع�ض احلاالت ف�إن ال�ضعف اجلن�سي هو
�أول �أعرا�ض مر�ض ال�سكري .الرجال املتقدمون يف ال�سن وامل�صابون مبر�ض ال�سكري يعانون
�أكرث من ال�ضعف اجلن�سي مقارنة ب�صغار ال�سن من الرجال امل�صابني بنف�س �أعرا�ضه.
ويعزى ال�سبب �إلى �أن الأع�صاب �أو ال�رشايني التي تتحكم يف تدفق الدم للع�ضو ميكن �أن تتلف
ب�شكل دائم ب�سبب مر�ض ال�سكري ،لأن االنت�صاب الطبيعي يعتمد على الأع�صاب ال�سليمة،
وتدفق الدم الكايف �إلى الع�ضو التنا�سلي ،بالإ�ضافة �إلى �أنه يف بع�ض احلاالت ،ف�إن الرجال
امل�صابون مبر�ض ال�سكري والذين يعانون من �ضعف جن�سي يفقدون الثقة يف قدرتهم على
االنت�صاب ونتيجة لذلك فهم يتعر�ضون ل�ضعف جن�سي نف�سي على اعتبار �أن �ضعفهم اجلن�سي
هو ع�ضوي يف الأ�سا�س .ونحن نب�رش الرجال الذين �أ�صابهم اهلل بهذا املر�ض الذي يهدم
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الك�شف باحلقن املو�ضعي بالذكر

الك�شف باملوجات ال�صوتية والأ�شعة
البيوت ،ويفرق الأزواج �أن لكل مر�ض ت�شخي�ص ًا وعالج ًا ،واملهم هو الت�شخي�ص ال�صحيح.
ومن الطرق الفح�ص الإكلينيكي ،والك�شف باحلقن املو�ضعي بالذكر ،وباملوجات ال�صوتية
والأ�شعة ،والت�صوير الظليلي للأوعية وال�رشايني املغذية للذكر.
�أما ما يجب عمله للمحافظة على ممار�سة العملية اجلن�سية ب�شكل طبيعي ،لعمر مديد -
ب�إذن اهلل  -فهو �أن يعي�ش الرجل  -قدر الإمكان  -حياة هادئة بعيدة عن القلق والهموم،
و�أن يعتمد يف حياته على االنفتاح النف�سي والروحي مع �رشيكة حياته ،و�إبداء ال�رصاحة
يف معاجلة م�شاكلهما اليومية .كما ين�صح بتجنب كل �أنواع التدخني ،لت�أثريه ال�سيىء على
اجلهاز التنف�سي ،والأوعية الدموية التي ت�ؤثر بالتايل على وظائف الأع�ضاء اجلن�سية،
واالبتعاد عن تناول الأطعمة الد�سمة ،وامل�رشوبات الكحولية التي تعد من �أ�سباب العجز
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اجلن�سي ،وممار�سة التمارين الريا�ضية ب�شكل منتظم وم�ستمر بدون �إرهاق .وعلى ر�أ�س
الن�صائح التي ت�ساعد كثري ًا يف املحافظة على حياة �سليمة على وجه العموم هي ا�ست�شارة
الطبيب ،و�إجراء الفح�ص الطبي ال�شامل ولو مرة كل عام.

فح�ص هرمونات الدم يف خمترب متخ�ص�ص من �أهم �أ�سباب جناح عالج
ال�ضعف اجلن�سي الناجت عن ق�صور الغدد النخامية
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توجيه

العالقة الجنسية بين الزوجين:

ضوابط الحضارة اإلسالمية
وشريعتها

مل يهمل الإ�سالم التعر�ض لعالقة الغريزة اجلن�سية بني الزوجني ،فهي هدف من �أهداف
الزواج ،ال ينبغي �إغفاله �أو جتاهله .وي�صور الإ�سالم عالقة الغريزة الزوجية ت�صوير ًا عام ًا
يوحي بالعاطفة و�سكون النف�س ،وا�ستطاعة الإ�شباع كلما �أراد الزوجان ذلك .يقول اهلل �سبحانه
وتعالى} :ن�سا�ؤكم حرث لكم ف�أتوا حرثكم �أ َّنى �شئتم{ (البقرة .)322 :لي�شعر املرء �أنه ال
حجر عليه وال تقييد ،فهو قد حب�س نف�سه عن اخلطيئة ،وكفها عن الفاح�شة ،وابتغى احلالل
الطيب بالزواج ،فال حائل بينه وبني ما ميلك ويحوز.
�أما احلق الواجب يف هذا املجال فقد بينه الإ�سالم .ف�إن على الزوجة �أن ت�ستجيب لزوجها ،ما
دامت يف حال ال متنع من ذلك �رشع ًا ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا باتت املر�أة
هاجرة فرا�ش زوجها لعنتها املالئكة» .وال يحل لها �أن تفوت على زوجها ق�صده ،وحتول
بينه وبني رغبته فتزج بنف�سها فيما مينعه منها بال �رضورة ،حتى يف جمال العبادة النافلة �إال
ب�إذنه« ،ال يحل المر�أة ت�ؤمن باهلل واليوم الآخر �أن ت�صوم وزوجها �شاهد �إال ب�إذنه» .وربط
الأمر بالإميان باهلل واليوم الآخر يدل على مدى اهتمام الإ�سالم بتنظيم العالقة بني الزوجني.
وعليها �أن تبدو يف احلال التي يحبها الرجل من املر�أة؛ كما ينبغي ذلك على الرجل �أي�ض ًا كما
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ذكر احلديث« :و�إن نظر �إليها �رسته» ،وعلى الرجل لزوجته في�رسها بر�ؤيته.
فعليه �إعفاف زوجته ،وتلبية رغباتها ،ف�إنه يعجبها منه ما يعجبه منها كما قال عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه ،وللمر�أة غريزة كما للرجل .ولي�س له �أن ي�ضارها باحلرمان ،ففيه ت�ضييع
حقها.
الحوافز الجنسية لدى الزوجين

�إن احلافز اجلن�سي الأول يف الزواج هو القوة البدنية ،واال�ستعداد الطبيعي يف الغدة ال�صماء
�إمنا هو حافز عقلي ،وا�ستجابة لإمكانية �أو تذكر اجلماع� ،أو ر�ؤية مثرية لل�شهوة ،وي�سمى هذا
�أحيان ًا (�إثارة املراكز العليا).
وتنتقل النب�ضات يف نف�س الوقت من املخ �إلى املركز الع�صبي الذي ي�سيطر على االنت�صاب
لدى الزوج ،وعلى التهيج لدى الزوجة ،يف االنتفاخ القطني من حبل النخاع ال�شوكي؛
ومت�ضي النب�ضات يف جمموعة مت�شابكة معقدة من الأع�صاب ،والغدد الليمفاوية ،والع�ضالت
حتى ت�صل �إلى ع�ضوي الزوجني ،ويندفع الدم �إلى احلو�ض اال�سفنجي للق�ضيب عند الزوج
ب�رسعة �أكرب من تدفقه عند خروجه منه؛ ويبد�أ الق�ضيب عند الزوج ،والبظر عند الزوجة يف
االنتفاخ واحل�سا�سية ال�شديدة ،ويحدث االنت�صاب لدى الزوج ،ثم ي�رشع فيما بعد بالعملية
اجلن�سية وتبد�أ اال�ستجابة �إلى الإح�سا�س البدين املبا�رش .ولكن العوامل النف�سية يف املراحل
الأولى من االنت�صاب لدى الزوج هي �أهم العوامل يف العملية اجلن�سية التي يرغب فيها
الزوجان عند اجلماع.
ويزيد هذا االنت�صاب االحتكاك الناجم عن عملية الإيالج يف املهبل؛ وما بعد ذلك من �إيحاءات
يتبادلها الزوجان �أثناء املعا�رشة .وكلما طال �أمد اللقاء يلحظ �أن الع�ضو الذكري ي�شتد
�صالبة ..ولعل ذلك يحدث عند بع�ض النا�س فقط ،بينما ال يحدث عند بع�ضهم الآخر .وتختلف
اللذة اجلن�سية عند الزوجة؛ لهذا فهي �أ�صعب و�صف ًا مما هي عند الزوج ،وطريقتها �أكرث
تعقيد ًا؛ فالزوجة ال�رسيعة التهيج ميكنها �أن ت�صل �إلى ذروة اللذة �أكرث من مرة قبل و�صول
زوجها �إلى ذروة لذته.
�إن الزوجة بحاجة ملحة �إلى تهييجها ب�شكل متقن؛ فالأع�صاب التنا�سلية عندها تتوتر طوي ًال،
والنف�س والعقل ي�ستمر توترهما دون ارتخاء ،وي�ستمر االنب�ساط والتلهف دون انقطاع.
تت�أثر الزوجة جن�سي ًا نتيجة ت�أثر املخ يف فرتة التمهيد اجلن�سية ،فتنتبه الأع�صاب احل�سية
الكثرية الت�شابك يف البظر تنبيه ًا �آلي ًا باملالم�سة� ،أو نتيجة الت�أثر النف�سي باملهيجات اجلن�سية،
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وي�ؤدي ذلك �إلى تفتح الأن�سجة يف �أع�ضائها التنا�سلية ،فتمتلئ بالدم الوارد �إليها ،فينت�صب
البظر بع�ض ال�شيء وتربز قمته لتتلقى مزيد ًا من الإثارة باملالم�سة ،ويزداد التهيج.
وتن�شط غدد (بارثوالن) ،فتفرز مادة �شفافة رقيقة ولزجة تفيد يف تليني املهبل لعملية الإيالج.
وحتيط بثغر الفرج فتحة املهبل ،وهي تزيد م�شاعر اال�ستمتاع لدى الزوجني ،وتت�ضخم �أع�ضاء
الفرج وتربز م�ستعدة للجماع ،وينكم�ش الن�سيج الع�ضلي املهبلي ،وينب�سط املهبل ،وتنفرج
جدرانه ب�إيالج ذكر الزوج ،وتنقب�ض الع�ضالت اخلا�صة مبجموعة الع�ضالت الرحمية ،فتجذب
اجلزء الأ�سفل منه �إلى �أعلى و�إلى اخللف.
وت�ؤدي الع�ضالت دور ًا معقد ًا يحتاج �إلى تعاونها وان�سجامها حال اجلماع .فبع�ضها يحدث
�إرادي ًا ،وبع�ضها الآخر انعكا�سي ًا ،حتى �أن هناك ت�شنجات حتدث �أثناء بلوغ ذروة اللذة� ،أهم
الأمثلة عليها حركات الأجفان ،ا�شتداد حا�سة املالم�سة لل�شفتني ،وا�شتداد حا�سة ال�شم عند
الزوجة ،وهي �أو�ضح عندها من الزوج ،ف�إنها تزداد �إرهاف ًا عند الن�شوة اجلن�سية ،وكذلك ت�شتد
حا�سة اللم�س ،وهو �أمر ملحوظ �أثناء التمهيد للجماع ،ويزداد بالتدريج حتى يبلغ �أ�شد درجات
الإرهاف عند ذروة اللذة.
عند بلوغ الذروة ف�إن انفعاالت الرع�شة اجلن�سية لدى الزوجني تن�سيهما كل �شيء من الآالم
النف�سية واجل�سدية ،فيعي�شان �أحلى حلظات احلياة ،بعيدين عن هموم احلياة ومتاعبها .ومن
هنا كانت لق�ضاء هذه ال�شهوة لدى الزوجني �آثار طيبة ومباركة على نف�سيهما ،فهي جمددة
للن�شاط ،ومنع�شة للحياة ،و�صدق اهلل العظيم حيث يقول يف حمكم كتابه الكرمي:
} ومن �آياته �أن خلق لكم من �أنف�سكم �أزواجاً لت�سكنوا �إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
�إن يف ذلك لآيات لقوم يتفكرون{ (الروم.)12 :
وتت�سارع حالة التنف�س لدى الزوج �أكرث من الزوجة ،وتتوتر الأع�صاب ،وت�شتد ع�ضالت
اجل�سم ،ويرتفع الإح�سا�س والتوتر �إلى القمة ،وعند درجة التهيج الق�صوى ي�صل الإ�شباع
اجلن�سي �إلى ذروته؛ عند ذلك يتم تفريغ جتمع الطاقة اجلن�سية وتواترها يف تقل�صات ع�ضلية
عنيفة وتهيج عنيف ،ويتم قذف املني.
�أما احلالة التي تكون عليها الزوجة عند اجلماع ،ف�إن �أع�ضاءها الن�سوية تتهيج باملالم�سة،
والإيالج ،فتتلقى قدر ًا �أكرب من الدم ،وتبد�أ يف الت�ضخم ،وينتفخ ال�شفران اخلارجيان للفرج
ويتباعدان ،فيك�شفان البظر وال�شفرين ال�صغريين حتته� .أما الغدد فرتطب الفرج ب�إفرازها
اخلا�ص اللزج ال�صايف الرائق.
�أما بظر الزوجة فهو اجلزء احل�سا�س جد ًا جتاه معظم هذه املداعبات واملالم�سات ،وهو الع�ضو
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الذي يعد مركز الأحا�سي�س عند الغالبية العظمى من الن�ساء ،وال غرو ،فهو ع�ضو ي�شبه ع�ضو
الذكر ،بي َد �أن حجمه �أ�صغر .وي�شرتكان مع ًا يف كونهما م�صدري لذة و�إح�سا�س عند كليهما.
يربز البظر يف و�سط الفرج اخلارجي نتيجة ت�ضخمه بتوارد الدم �إليه ،وال يخطئ الإ�صبع يف
متييز هذه النقطة املرهفة احل�س �أكرث من غريها ،ويزيد هذه الأحا�سي�س مالم�سة هذا الع�ضو
الن�سوي الدقيق.
�إن ع�ضالت املهبل تنكم�ش �أو تنقب�ض� ،أو يتهيج اجلدار البطني ،وع�ضالت احلو�ض،
فيهبط الرحم قلي ًال من مو�ضعه ،وبذلك تقرتب فوهة الرحم من ال�سائل املنوي الذي
يقذفه ع�ضو الزوج ،و�أخري ًا يكون الإفراز املتمدد جاثم ًا عند عنق الرحم لي�سهل �صعود
احليوان املنوي �إلى عنق الرحم ،ثم �إلى بوق �أحد املبي�ضني لتلقيح البوي�ضة النا�ضجة
هناك ،ثم يعود الرحم لال�ستقرار.
�إن حلظات التهيج اجلن�سي قوية ،ولكنها ق�صرية ،عند الزوج ،و�أطول عند الزوجة ،وعلى الفور
تعود الع�ضالت ،والأع�ضاء ،والغدد �إلى حالتها الطبيعية .ويحل اال�سرتخاء واال�سرتاحة حمل
االنفعال ،ومتلأ جوانب النف�س �سكينة اال�ستقرار ،ومودة احلب ،وطم�أنينة املودة التي جعلها
اهلل تعالى بني الزوجني.
ولي�ست العملية اجلن�سية لدى الزوجني بامل�س�ألة ال�سهلة� ،إنها عملية معقدة ي�شرتك فيها �أغلب
حوا�س اجل�سم ،وي�ستهلك اجل�سم من خاللها طاقة كبرية ،ويبذل جهد ًا عنيف ًا ولذلك كان على
الزوجني االهتمام بها والتح�ضري لها ،و�أال تكون على هام�ش احلياة والع�رشة الزوجية.
�إن على الزوجة �أن تعلم �أن احلافز اجلن�سي لدى زوجها �أعظم قوة مما لديها؛ ف�إنها ترى زوجها
بعد اجلماع يف �شعور عميق بالتعب والإنهاك ،قد يعقب ذلك نوم عميق ،ولكن هذه الفرتة �إذا ما
انق�ضت ونال الزوج راحته ،ف�إنه من املمكن �أن يرغب يف املعاودة �إلى اجلماع مرة �أخرى .قال
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم�" :إذا �أتى �أحدكم �أهله ثم �أراد �أن يعود فليتو�ض�أ بينهما و�ضوء"
م�سلم .)308( :وهذه املعاودة ت�ستغرق وقت ًا �أطول من الأولى ،وهذه احلال تغري الكثريين من
الأزواج لنيل حظ �أكرب من اللذة واملتعة .وعلى هذا ف�إن الزوجة التي تنبذ زوجها يف هذه احلالة
تعر�ضه �إلى حالة اكتئاب و�أمل نف�سي؛ فعليها �أن تر�ضيه باملعاودة مطاوعة له ،ومن�سجمة معه،
ومظهرة له الرغبة �إليه كما رغب �إليها يف املعاودة لتزداد حمبته لها.
كما �أن على الزوج الذي يالحظ رغبة زوجته يف املعاودة� ،أن ي�ستجيب لها �إذا نال ق�سط ًا جيد ًا
من الراحة ،خا�صة فيما �إذا مل تنل حظها من اللذة يف اجلماع الأول ب�سب عدم تهيجها� ،أو
ب�سبب �رسعة الإنزال لديه .وهذه املالحظة يجب على الزوج مراعاتها ،حفاظ ًا على حق زوجته
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من املتعة الزوجية ،واللذة اجلن�سية ،كما تقدم يف حديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
كما �أن على الزوجني �أن يتنبها جلميع الإح�سا�سات القوية � -أو ردة الفعل  -يف املمانعة� ،أو
الكبح والإجبار يف العملية اجلن�سية ،ف�إن ال�صدمات املفاجئة ت�ؤثر على نب�ضات القلب ،وحتى
احلياء واخلجل لدى العرو�س ليلة زفافها ي�ؤديان �إلى متدد يف الأوعية الدموية .وباملثل ف�إن
الأع�ضاء املت�صلة بالأع�ضاء التنا�سلية لي�ست مبن�أى من �آثار الإح�سا�سات القوية ،بل �إنها �أكرث
ت�أثر ًا بها من �أي ع�ضو �آخر من �أع�ضاء اجل�سم ،للرابطة الوثيقة التي تربطها بحاالت الإن�سان
النف�سية ،وحياته العاطفية.
لذلك كان على الزوجني مراعاة كل منهما الآخر بالتفهم العميق حلاليهما ،وعدم اجللوء �إلى
املمانعة التي ال �سبب لها� ،أو �إلى الإجبار الذي ال مربر له .واحلياة الزوجية م�شاركة بني
الزوجني يف �أحا�سي�س وم�شاعر بع�ضهما جتاه بع�ض!!.
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آداب اإلتصال الجنسي بين

الزوجين:
األبعاد اإلنسانية
واإلسالمية والحضارية

المداعبة

من �سنن الإ�سالم مداعبة الزوجة ،واملرح معها ومالعبتها ،فقد ثبت �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم كان ميزح مع ن�سائه ر�ضي اهلل عنهن ،وينزل �إلى درجات تفكريهن يف الأعمال
والأخالق مع رجاحتهن .فقد روى الن�سائي ،و�أبوداود ،وابن ماجه �أنه كان ي�سابق عائ�شة يف
العدو ،ف�سبقته يوم ًا ،ثم �سبقها يف بع�ض الأيام فقال« :هذه بتلك» .وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
"هال من بكر تالعبها وتالعبك" م�سلم ويف لفظ بكر.1466 :
ويف ال�صحيحني من حديث جارية بنت وهب اخلزاعي «�أال �أخربكم ب�أهل النار؟ كل عتل جواظ
م�ستكرب» ،ويف رواية لأبي داود« :ال يدخل اجلنة اجلواظ وال اجلعظري» �أي ال�شديد على
�أهله ،املتكرب يف نف�سه.
ثم ينبغي على الزوج� ،إذا ق�ضى وطره �أن يتمهل حتى تق�ضي هي �أي�ض ًا نهمتها ،ف�إن �إنزالها
رمبا ت�أخر ،فتهيج �شهوتها بعد �إنزال الرجل؛ واختالف وقت الإنزال يوجب التنافر ،مهما
كان الزوج �سابق ًا �إلى الإنزال .والتوافق يف وقت الإنزال �ألذ عندها ،وينبغي �أن ي�شتغل الرجل
بنف�سه عنها ،ف�إنها رمبا ت�ستحي.
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وينبغي �أن ال ي�أتيها يف املحي�ض يف القبل ،وال النفا�س ،وال يف الدبر ف�إن ذلك حمرم ،وله التمتع
بها فيما دون ذلك ،ح�سب الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف تلك احلالة؛ فينبغي �سرت العورة
املغلظة� ،أي ت�سترت املر�أة بقما�ش ونحوه.
والعلم احلديث �أثبت �أ�رضار ًا ج�سيمة تتعر�ض لها املر�أة والرجل �إذا التقى ختاناهما يف
املحي�ض� ،أو النفا�س .كما �أن �إزالة غ�شاء البكارة قد ي�صحبه ت�رسب بع�ض امليكروبات �إلى
الدم ،مما قد ي�ؤدي �إلى الإ�صابة بااللتهابات الغري حميدة ،وما جرى عليه بع�ض العوام من
�إزالتها بالإ�صبع بوح�شية عمل يتنافى مع الذوق ،بل مع �أوا�رص الود والرحمة التي ينبغي �أن
ت�سود عالقات الطرفني .فينبغي �إذا ما كان هناك مانع مينع �إزالة البكارة يف ليلة الزواج الأولى
�أن يرتيث الزوجان ،وت�ؤجل هذه امل�س�ألة ريثما ت�سمح الظروف؛ وال ينبغي �أخذ ما ميكن �أن
يقال عنهما يف احل�سبان ،فهي من خ�صو�صيات الزوجني ،بل من �أخ�ص خ�صو�صياتهما التي
ال ينبغي لأحد  -مهما كان � -أن يكون له ر�أي فيها.
وين�صح �إن �أراد �أن يجامع مرة �أخرى ب�أن يغ�سل فرجه و�أع�ضاءه التنا�سلية �أو ًال ،تن�شيط ًا
لنف�سه وتهي�ؤ ًا للجماع الثاين.
ومن الآداب فعل ما يحب الرجل �أن يكون له من زوجته ،وما حتب امر�أة �أن يكون لها من
زوجها ،فيتبادال ذلك بينهما قو ًال وعم ًال وزينة و�أدب ًا.
القبالت الحارة بين الزوجين
هي لغة التفاهم بينهما

حث الإ�سالم على �أهمية العناية بالعواطف وامل�شاعر الزوجية مبا ي�ؤدي �إلى فوائد نف�سية
ويحقق الت�أثريات اجل�سمية وال�صحية يف اجلماع .يروى عن الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم
قوله" :ال يقعن �أحدكم على امر�أته كما تقع البهيمة وليكن بينهما ر�سول ،وقيل وما الر�سول يا
ر�سول اهلل؟ قال :القبلة والكالم" .واحلديث بلغة ال�شفاه يرتجم عن دفني العواطف ،ومكنون
الأحا�سي�س ،وتوقيع بالأحرف الأولى على ميثاق ال�شوق ،ومعاهدة املحبة القبلة همزة و�صل
بني قلبني متحابني .وقبلة الزوج لزوجته هي القبلة التي �أوالها الإ�سالم عناية بالغة؛ فال بد
للنتيجة من مقدمات ،وللغاية من و�سيلة وطريقة� .أولى خطوات التجاوب اجلن�سي ال�سعيد ،قُبل
وكلمات ،ونظرات ،وهم�سات تهيئ اجل�سد ...وتوحد الرغبة ...وتو�صل لالمتزاج والتجاوب
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احلق؛ والعملية اجلن�سية �إذا اكتنفها التجاوب والوفاق حجبت كل ما يقف يف طريق احلياة
الزوجية من عقبات ،وذللت كل �صعب ،و�سارت �سفينة احلياة الزوجية ثابتة و�سط الأنواء
والأعا�صري.
�أما �إذا انعدم التجاوب ف�إن امل�شاكل تخيم على جو الأ�رسة ،وتكرث امل�شاك�سات واملنازعات،
وكثري من امل�شاحنات واالهتزازات الأ�رسية ،وخا�صة يف بدء احلياة الزوجية ،ويعود ذلك
�إلى ا�ضطرابات احلياة اجلن�سية ...فكم من �أ�رس تقو�ضت ،لأن التوافق اجلن�سي والتكاف�ؤ
اجل�سدي معدوم بني الزوجني� ،أو لأن معا�رشتهما اجلن�سية قائمة على الفو�ضى وعدم
االن�سجام ،فال و�سائل وال مقدمات ،بل ق�رس ًا ،وتوح�ش ًا واغت�صاب ًا� ،أو �أنانية ،يق�ضي الرجل
وطره من زوجته ،ويرتكها قبل �أن تق�ضي وطرها منه ،خمالف ًا بذلك قول الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم�« :إذا جامع �أحدكم �أهله فلي�صدقها ..ثم �إذا ق�ضى حاجته قبل �أن تق�ضي حاجتها
فال يعجلها حتى تق�ضي حاجتها».
ومالعبة الرجل امر�أته من �أهم امل�سائل التي عني بها علماء فل�سفة التنا�سليات يف الع�رص
احلديث ،وو�ضعها الإ�سالم قبلهم ب�أكرث من �أربعة ع�رش قرن ًا ،وذلك لتنبيه الغافلني �إلى �أمور
تتحقق بها ال�سعادة الزوجية ،وتزكو بها نار احلب عند الزوجة ،وجتعل العالقة بني القرينني
�أرفع من �أن تكون جمرد عمل �آيل بعيد عن العطف واملودة ،عار من احلب واحلنان.
والقبلة الزوجية عند الفراق ،ولدى اللقاء ،لي�ست وليدة املدنية احلا�رضة ،وال نابعة من
عادات الغرب� ،إمنا هي تقليد �إ�سالمي حر�ص عليه كثري من امل�سلمني الأوائل ،خا�صة بعد
�أن جعل الإ�سالم القبلة ال تف�سد �صوم ًا وال تنق�ض و�ضوء ًا .قالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها:
(كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ينال مني القبلة بعد الو�ضوء ،ثم ال يعيد الو�ضوء).
وكذلك قالت �أم �سلمة زوج الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إنه كان يقبلها وهو �صائم ،ثم ال
يفطر ،وال يجدد و�ضوء ًا.
آداب المرأة في غريزتها الجنسية

حياء املر�أة الذي فطرت عليه من خلق اهلل لها ،وما جبلت عليه �أنها تخجل من مفاحتة الرجل
بدوافعها اجلن�سية ،وتنتظر املفاحتة من جانبه ،و�إن �سبقته �إلى احلب والرغبة� .ش�أنها يف
ذلك �ش�أن جميع الإناث يف جميع �أنواع املخلوقات ،ف�إنها تنتظر وال تتقدم� ،أو تتعر�ض وال
تهجم ،فتلج�أ للتلميح ال �إلى الت�رصيح ومينعها �أن تفعل ذلك مانع من تركيبتها الأنثوية� .إذ كان
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مانع ًا يت�ساوى فيه احليوان العاقل وغري العاقل ،كما يت�ساوى فيه النوع الذي ينقاد للغريزة
وحدها ،والنوع الذي يرا�ض على �سنّة من �سنن احلياة االجتماعية ،ف�إمنا خلق تركيب الأنثى
لال�ستجابة ،ومل يخلق لالبتداء والإرغام.
وهذا احلياء الطبيعي ال يح�سب من القيم اخللقية التي تزيدها املر�أة ،ومتليها على نف�سها وعلى
غريها ،ولكنه عمل من �أعمال التكوين ي�صطبغ بال�صبغة اخللقية ،كما وافقت �آداب االجتماع.
و�إمنا يح�سب من القيم اخللقية ذلك احلياء الذي متليه الآداب ،ويت�صل بالإرادة واالختيار.
اضطراب الوظيفة الجنسية عند الزوجين

ين�سب الأطباء ال�ضعف اجلن�سي وفتوره عند الزوجني �أو �أحدهما �إلى عوامل عدة منها علل
مر�ضية� ،أو نف�سية� ،أو �سلوكية.
مرجع العلل املر�ضية يف ذلك يعود �إلى �ضعف الأع�صاب� ،أو ق�صور يف عمل الغدد ،و�أكرث
اال�ضطرابات التي ميكن �أن تعزى �إلى توتر الأع�صاب هي االنحطاط الع�صبي والعقلي،
واالختالالت احلادة يف بع�ض الأع�ضاء .والإعياء النا�شئ عن اجلهد العقلي �رسيع الزوال يف
العادة ،وكثري ًا ما يكون بني الذين يكون تفكريهم منتج ًا� ،أو بني الذين ميتهنون مهن ًا ال تتالءم
مع رغباتهم ،وال تتفق مع طباعهم.
والعمل العقلي بحد ذاته �سبب �ضعيف من �أ�سباب الإعياء الع�صبي ،يف حني �أن الهم والقلق
اللذين ي�ساوران امل�شتغلني يف املجاالت العقلية والفكرية ،م�ضاف ًا �إليهما �إهمال العناية باجل�سد،
يعر�ض ال�صحة للخطر ،وي�سلب العافية ،وي�ؤدي �إلى الإعياء.
�إن الرجل الذي ي�ؤدي عمله دومنا هم �أو قلق نادر ًا ما يقع �ضحية الإعياء الع�صبي؛ �أما الذي
يعييه التعب بعيد ًا عن الهم ،والقلق بع�ض الأحيان ف�إنه عند اللجوء �إلى الراحة �رسعان ما
ي�ستعيد طاقته املفقودة.
والزوج امل�صاب بالعجز اجلن�سي الذي يعود �إلى �سبب (فيزيولوجي)( ،ع�ضوي) منها مث ًال
مر�ض يف اخل�صيتني� ،أو التهاب يف (الربو�ستاتا) ،يجب �أن يعالج من قبل طبيب خمت�ص يف
الأمرا�ض اجلن�سية ،وهي معاجلة �صعبة ودقيقة ،و�إمنا يتوقف جناحها على طبيعة املر�ض
و�شدته �أو خفته.
�أما العجز اجلن�سي النف�ساين فيعود �إلى اختبار ما يف حياة الإن�سان جعله يفقد الثقة يف قوته
اجلن�سية ،ومثل هذا العجز لي�س له �أ�سا�س ع�ضوي (مر�ضي) ،بل �إن �أ�سا�سه فكرة معقدة �أو
مالزمة تعمل يف �أعماق النف�س (العقل الباطن) ،فامل�صاب به يخ�شى �أن يكون �ضعيف ًا جن�سي ًا� ،أو
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يتوهم �أنه كذلك ،ويكون هذا ال�شعور يف العادة �شيئ ًا بحيث يغطى على قدرته اجلن�سية.
فالزوج امل�صاب بذلك عليه �أن يعيد نظره �إلى لزوم التفكري با�ستعادة ما فقده من تلك
الظنون والأوهام ،و�أن يجعل اهتمامه التفكري بقدرته على ذلك ،فهذا ما يجعله يتماثل �إلى
ال�شفاء �شيئ ًا ف�شيئ ًا.
وكذلك قد يكون عجز الزوج عن القيام بـ(اجلماع) مع زوجته قلة اهتمامه بزوجته� ،أو من
قلة اهتمامها بزوجها ،فيحدث الفتور امل�ؤدي �إلى ال�ضعف .فعلى الزوجني �إزاء هذه احلالة
الطارئة �أن يقوما بالعناية بع�ضهما ببع�ض ،لإزالة �أ�سباب هذه العوار�ض.
وهناك نوع �آخر من الإح�سا�سات التي ت�ؤثر يف قدرة الزوج اجلن�سية ،وتورثه عجز ًا �أو نق�ص ًا،
هو فيما �إذا كان ع�ضوه التنا�سلي �صغري ًا ،فلي�س يف هذا ما ي�ستوجب فقد القدرة اجلن�سية �إذا
ما كان ع�ضوه قادر ًا على االنت�صاب .ولقد توجه الكثري من الأزواج �إلى �س�ؤال الأطباء عن �آثار
�صغر الع�ضو التنا�سلي ،و�أنه رمبا يكون �سبب ًا لعدم الإجناب ،فكانت �إجاباتهم �أن ال ت�أثري لذلك
على عدم الإجناب ،وبالتايل ال ت�أثري على عدم القدرة على اجلماع� ،إذا �سلك الزوج مع زوجته
�أ�سباب التهيج اجلن�سي لديه ولدى زوجته.
�أما العجز اجلن�سي ال�سلوكي الذي ي�ؤثر يف القدرة اجلن�سية هو فيما �إذا كان الزوج ميار�س
العادة ال�رسية ب�شكل يومي مفرط قبل الزواج ومل ي�ستطع �أن يتخل�ص منها بعد الزواج ,فلن
يتمتع باجلماع الطبيعي مع زوجته وتكون لذته ومتعته فقط عن طريق العادة ال�رسية مما
يجعله عاجز ًا عن �أداء العالقة اجلن�سية مع زوجته .وفئة �أخرى من الأزواج يكون لديهم �شذوذ
جن�سي  -والعياذ باهلل  -قبل الزواج فهم ي�صابون بعجز جن�سي �أثناء املمار�سة مع الزوجة
ولكن خارج البيت مع اجلن�س الآخر فهم ال ي�شكون من �أي عجز جن�سي وهذه الأنواع حتتاج
�إلى طبيب ماهر ومتمر�س للت�شخي�ص ال�صحيح بني �أنواع العجز اجلن�سي املختلفة.
المغازلة والمداعبة

واملعروف �أنه ال يكفي �أن ي�ستهوي الرجل زوجته وي�ستعطفها حتى تذعن له مرة واحدة فقط
حني يتزوجها ،بل يجب �أن يالطفها ،وي�ستعطفها ،وي�ستهويها عند كل و�صال .لأن كل و�صال
ميثل زواج ًا جديد ًا .و�إذا كانت احليوانات تفعل ذلك ،فيجدر بالإن�سان �أن يفعله من باب �أولى
 بل يفعل �أكرث منه  -ويظهر �أن احليوانات �أقل جه ًال من بع�ض النا�س يف هذا القبيل ،فال ميكن�أن تتزاوج �إال بعد املغازلة واملداعبة امل�ألوفة يف جن�سها .وقد جاء يف �أمثال العامة يف تف�ضيل
الزوج القبيح الذي يح�سن املداعبة على الزوج اجلميل اجلامد( :وح�ش ،لكنه نغ�ش!!).
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فالرجل يجب عليه �أن يثري الغرام يف نف�س زوجته ،و�أن يفنت بها وي�شغف قلبها حتى يثري
عواطفها �إلى حد اال�ستعداد التام للم�ضاجعة .وهنا ال بد من �إعادة ما تقدم من القول ،وهو �أن
غرام املر�أة يتحم�س مبدئي ًا بوا�سطة قلبها وعقلها .فالزوج القدير ال يهمل غرامها وعواطفها
حتى يحلق احلب يف �سماء عقليتها.
لي�س جعل املر�أة مت�أهبة للو�صال عم ًال �إن�ساني ًا فقط يراد منه تاليف ت�أملها ،بل هو �أمر ذو فائدة
عظمى للرجل نف�سه ،لأنه يح�صل به على منتهى اللذة ب�سبب الإح�سا�س املتبادل بني اجلانبني.
ولكي يكون االت�صال اجلن�سي طبيعي ًا وجمي ًال وم�ستحب ًا ال بد من �أن ت�ساهم الزوجة فيه
بدورها مع الرجل يف الو�صول بهذا العمل �إلى القمة التي ين�شدها زوجها ،والتي يجب �أن
تن�شدها هي �أي�ض ًا .وهذا ي�ستدعي منها �أال تبقى �رشيك ًا �سلبي ًا وظيفته التلقي فقط ،بل عليها
�أن تندمج يف دورها اندماج ًا كلي ًا :روحي ًا ،وج�سدي ًا ،ونف�سي ًا ،كون هذا االندماج ،وهذا االندفاع
من طريف العالقة الواحد نحو الآخر ب�شوق وحنني ،ورغبة وتفاهمُ ،ي�ضفي على االت�صال لون ًا
زاهي ًا وجذاب ًا من �ألوان املتعة واللذة املن�شودة.
�أما يف حال بقاء الزوجة �سلبية الت�رصف  -كما يت�رصف بع�ض الن�ساء يف مثل هذه احلاالت
واملوا�ضع  -و�إذا تركت زوجها وحده يف �أتون هذا العمل ،ف�إن كثري ًا من االعتبارات تفقد
وتذهب �سدى ،لأن التعبري عن احلب يكون ناق�ص ًا �إذا مل يجمع ال�شوق والرغبة طريف العالقة،
الزوج والزوجة .كما �أن االت�صال اجلن�سي نف�سه يفقد روعته وكماله ومتعته ،لأن جمود
الزوجة يق�ضي على �أجمل ما فيها؛ ويبلغ هذا االت�صال روعته ومتعته عندما ي�شرتك االثنان
يف العملية اجلن�سية.
على الرجل �أن ينادي �شفتيها ب�شفتيه! و�إذا مل�س من زوجته هذا اال�ست�سالم وتلبية ندائه،
فعليه عندئذ �أن يتنقل ب�شفتيه ،و�أال يح�رص ن�شاطهما على �شفتيها ،ومزج لعابه بلعابها ،وهذا
من العوامل التي تثري وتن�شط ال�شعور اجلن�سي ،بل من ال�رضوري االنتقال ب�شفتيه �إلى �أمكنة
�أخرى مثل الأذن ،والعنق ،واجل�سد.
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آثارالعمليةالجنسيةعلىالمرأة:
الجماع في إطار الزواج الشرعي
بعيدًا عن الحرام

يحقق الرغبة المشتعلة

رد فعل عكسي لحالة صحية وفكرية

ونفسية جيدة
يتفق العلماء ال�رشعيون والطبيون على فوائد ممار�سة اجلن�س بني الأزواج .ولذلك فمع كل
املنافع ال�صحية والنف�سية والعاطفية التي �ستجنيها ،فال �شك ان �إعادة احليوية �إلى عالقاتك
احلميمة بزوجك التي خبت حرارتها بعد �سنوات طويلة من الزواج عملية ت�ستحق بذل اجلهد،
وتوجيه املزيد من االهتمام �إليها .هذا ما نن�صحك به� .إن م�شاعر احلرارة واللهفة والرغبة
والإثارة التي تلهب الأحا�سي�س يف �أيام الزواج الأولى تهد�أ مع الأيام ،حتى �شاع االعتقاد ب�أنه
من غري امل�ستطاع �أن ت�ستمر حرارة ولهيب ممار�سة احلب التي كانت يف بداية الزواج �إلى
الأبد .و�أ�صبح املتزوجون يف حالة ا�ستعداد نف�سي لتقبل احلب الهادئ بال تزويقات مزيفة كما
ت�صدر يف و�سائل الإعالم وو�سائط الإت�صاالت ،على �أنه واقع ال مفر منه يف احلياة الزوجية.
ويكتفون بعالقة التفاهم وال�صداقة وامل�شاعر الهادئة التي ت�شيع الأمان واالطمئنان ،على �أنها
البديل الطبيعي جلنون الرغبة اجلاحمة ،وحرارة الإثارة امللتهبة يف �سنوات الزواج الأولى.
مشاعر رائعة

هذه امل�شاعر الرائعة التي ي�شعر بها املحبون يف �سنوات زواجهم الأولى ناجتة عن توليفة
من الهرمونات التي تلهب الأحا�سي�س ،وترفع درجة حرارتها ،ولكنها تتناق�ص مع مرور
ال�شهور ،فتبد�أ احلرارة يف االنخفا�ض ،حتى ت�صبح دافئة ،ثم باردة مع فوات العامني الأولني،
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ومولد الطفل الأول.
�إن طعم احلياة اخلا�صة داخل غرفة النوم هو انعكا�س لنكهة احلياة بني الزوجني اليومية
خارجها .فالرغبة اجلن�سية امل�شتعلة من الآثار اجلانبية حلب احلياة ،واالهتمام بال�صحة
النف�سية ،واجل�سدية ،والفكرية ال�سليمة.
والعزوف عن ممار�سة احلب� ،أو ت�ضا�ؤل الرغبة يف اجلن�س هي �أول عر�ض يظهر �إذا مر الإن�سان ب�ضغط
ع�صبي� ،أو نف�سي� ،أو �صحي� ،أو حتى زاد وزنه �إلى حد كبري ،ف�أ�صبح �سمين ًا �ضخم اجل�سم.
و�ضعف ال�شهوة اجلن�سية هو �أول عالمة من عالمات وجود م�شاكل بني الزوجني� ،أو خالفات؛
ويدل على �أن العالقة متر مب�شاكل ،و�أنها يف خطر حتى ولو كان الزوجان مل يدركا اخلطورة
بعد .ولذلك ين�صح ب�أن يحلل الزوجان ما وراء عزوفهما عن العالقة اخلا�صة بد ًال من التمركز
عليها ،لأنها عر�ض من �أعرا�ض ال�سبب احلقيقي ولي�ست �سبب ًا يف حد ذاتها.
�إليك بع�ض احللول حلقن حياتك احلميمة بجرعة من الن�شاط واحليوية ،ورفع درجة حرارتها.
وهذه احللول عملية وجمربة من قبل الكثري من املتزوجني .وفيما يلي نقدم عدد ًا من هذه
الن�صائح اجليدة:
٭ استعمل عقلك:

العقل هو �أكرب املناطق املثرية لل�شهوة اجلن�سية مقولة حقيقية مائة يف املائة ..فتفكري الإن�سان
يف �شيء ب�شكل م�ستمر يحققه .لذلك ف�إن الطريقة امل�ضمونة ملزيد من اجلن�س تكمن يف املزيد من
التفكري فيه ك�أن يتذكر الزوجان مث ًال �أجمل �أيام وحلظات حياتهما احلميمة يف بداية �سنوات
الزواج ،وي�ستعيدان الذكريات احللوة .و�إعادة الذكريات ،والتفكري فيها يعيد �أحا�سي�س
وم�شاعر الأيام الأولى التي بهتت مع مرور ال�سنني.
٭ توقفا عن ممارسة الجنس:

�إذا كانت رياح امللل الباردة قد هبت على حياة الزوجني وخف�ضت احلرارة بينهما يف غرفة
النوم ،ف�أف�ضل و�سيلة لإزالة هذا التوتر هو االتفاق على خطة تعيد هذه احلرارة بينهما� ،أو
مبعنى �أو�ضح التوقف عن ممار�سة العالقة الكاملة ملدة حمددة ،ولتكن �أ�سبوع ًا واحد ًا مث ًال.
يف الأيام الأولى منه اكتفيا بجل�سة متقاربة هادئة �أمام التلفزيون ،فح�ضن دافئ بني الزوجني
خال من التوتر الناجت عن ترقب تطور الأمر �إلى عملية غري مرغوب فيها له ت�أثري ايجابي على
تقاربكما نف�سي ًا وعاطفي ًا ،و�إزالة ال�سحابة املكهربة من جو العالقة .وعندما ي�سود الهدوء
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والتناغم ،ويزول جو القلق يقومان بتبادل التدليلك املريح (م�ساج) للع�ضالت املرهقة،
والأع�صاب امل�شدودة با�ستخدام الزيوت ذات الروائح العطرية ،وينامان بعدها كالأطفال نوم ًا
هادئ ًا خالي ًا من �أي توتر ،وت�أكدا من �أنه مع نهاية مدة املنع املقررة �سيكون كل التوتر قد زال،
وعادت اجلذوة اخلابية �إلى اال�شتعال جمدد ًا.
الروتني �أخطر مزيل للولع وال�شغف والرغبة يف عالقات الأزواج املحبني؛ فتخل�صا من �شباكه حتى ال
ت�ضيق حولكما ،وتعت�رص احلياة من عالقتكما وترتكها كالقوقعة الفارغة؛ ولكي حتققا ذلك تعاهدا على
�أنه يف كل مرة متار�سان احلب فيها �أن تقوما بت�رصف خمتلف ولو كان �صغري ًا حتى يك�رس ملل الروتني
الذي اعتدمتا عليه ل�سنوات ،وبهذه الطريقة �ستكون كل مرة ،وك�أنها املرة الأولى.
من املعروف �أن الأزواج الذين يعي�شون مع ًا ل�سنوات طويلة يكت�سبان عادات وطريقة كالم
وت�رصفات بع�ضهما البع�ض ،حتى �إنه يقال �إنهما يت�شابهان يف ال�شكل .وهذا التقارب ولو
�أنه مريح ،ويعطي العالقة الزوجية قوة وثبات ًا �إال �أنه �أي�ض ًا يفرغها من كل عوامل الإثارة
والتجدد ،ويجعل كل �شيء معروف ًا ومتوقع ًا من قبل �أن يحدث؛ وال �شك �أن �أخطر قاتل للحيوية
يف العالقة احلميمة بالذات هو امللل الذي يحولها �إلى واجب روتيني ،ويجعل العالقة الزوجية
هادئة مريحة ،ولكنها باهتة ميتة بال طعم .ف�إذا كانت الزوجة تريد لعالقتها بزوجها �أن تتفجر
بالإثارة والرغبة واحليوية ،فيجب �أن تقتل امللل و�أال تكون هي مملة؛ وتتذكر �أن قلي ًال من
الغمو�ض �أو التجديد ي�شفي �أكرث العالقات موات ًا.
٭ مزيد من الجهد:

تذكرا كيف كانت نظرة �أو ابت�سامة �أو مل�سة يد لزوجك يف بداية �أيام الزواج الأولى كافية لإخراج
كوامن العواطف وامل�شاعر� .أما اليوم وبعد �سنوات من احلياة مع ًا ف�إن احلب ما زال موجود ًا ،ولكنه
كال�ضوء ال�صناعي �أ�صبح بارد ًا وخالي ًا من احلياة؛ ولذلك ف�إن �إ�شعال ال�رشارة بينكما �أ�صبح يف
حاجة لبذل املزيد من اجلهد.
وبالطبع �سيكون ذلك م�ستحي ًال �إذا كان كل منكما ينام يف غرفة منف�صلة� ،أو �رسيرين منف�صلني،
�أو ينام كل منكما يف �أوقات خمتلفة� ،أو كل منكما متدثر ًا وخمتفي ًا حتت جبل من املالب�س والأغطية،
�أو �إذا دخل �أحدكما للنوم وبقي الآخر مل�شاهدة التليفزيون .دخول غرفة النوم مع ًا �شيء هام
ل�سالمة العالقة واملحافظة على درجة حرارتها ..التخل�ص من املالب�س ،وتبادل الأح�ضان
والقبالت ي�ساعد كثري ًا ،فكم من الأزواج ال يتذكرون �آخر مرة تبادال فيها قبلة حقيقية.
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البرود

الجنسي لدى
الزوجين :الضرورة الصحية
واإلجتماعية
�إن من �أ�سباب الربود اجلن�سي لدى الزوجة ،عدم �إثارتها من قبل زوجها قبل اجلماع ،فهذا
ي�ؤدي  -بالطبع � -إلى اجلماع امل�ؤمل للزوجة ،وهذا ي�ؤدي �إلى �شكل من �أ�شكال الربود اجلن�سي
لديها .فاملر�أة الباردة الالمبالية تعرب عن ثورتها على زوجها �أو كرهها جلماعه لها بالربودة،
وعدم الرغبة فيه ،والزوجة التي تت�أمل عند اجلماع يجب العناية بها عناية فائقة ،ولو �أدى ذلك
�إلى عر�ضها على طبيبة �أخ�صائية ب�أمرا�ض الن�ساء.
كما �أن من �أ�سباب الربود اجلن�سي لدى الزوج �إح�سا�سه بعدم رغبة زوجته يف اجلماع،
ك�أن يراها مبتذلة غري متزينة له وال متعطرة ،ف�إن هذا من عوامل فتور الزوج وعدم
االهتمام بزوجته.
ولقد ذكر الباحثون �أن �ضعف الرغبة عند الزوج يف جماع زوجته� ،أو �ضعف االنت�صاب لديه ال
يكون ب�سبب مر�ضي بقدر ما هو ناجت عن وجود امل�ؤثر النف�ساين .فالزوج العادي يثري حافزه
اجلن�سي وجود امر�أته متهيئة له متزينة متعطرة� ،إذ يتلقى جهازه الع�صبي بوا�سطة حوا�س
الب�رص ،وال�شم ،واللم�س ،وال�سمع ،من امل�ؤثرات اجلن�سية ما ينعك�س فيحدث االنت�صاب لديه،
والرغبة يف جماع زوجته ،ويف الوقت نف�سه يحدث هذا التهي�ؤ يف نف�س الزوجة ما يحدث يف نف�س
زوجها من حب اللقاء اجلن�سي العارم.
فعلى هذا ،ف�إنه يجب على الزوجة �أن تكون �شديدة العناية واالهتمام بنف�سها والتح�ضري
للقاء زوجها اللقاء الذي يجعله �أكرث قبو ًال لها ،و�أ�شد �إقبا ًال عليها ،و�أقوى انفعا ًال بحبها
والتعلق بها.
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البرود الجنسي وعالجه
البرود الجنسي:

هو حالة تفقد فيها املر�أة احل�سا�سية اجلن�سية ،وتكون عاجزة عن �أداء دورها الطبيعي يف
عملية اجلماع ،وحالتها هذه ت�شبه حالة عجز الرجل ،يف كون الدم ال ميلأ �أع�ضاءها اجلن�سية،
وامتناع الأوعية االنت�صابية عن الت�صلب ،كما يظل بظرها كامن ًا ،وغددها ال تفرز ،ومدخل
املهبل جاف ًا ،غري �أنها تختلف عن الرجل يف �أنها ت�ستطيع �أن ت�شارك يف العملية اجلن�سية ،لكن
بطريقة �آلية خالية متام ًا من الفاعلية وااليجابية.
وللأطباء �آراء خمتلفة يف �أ�سباب الربود :فمنهم من يرى �أن �سببه دافع خفي ،كظن املر�أة
(نتيجة للرتبية ال�سيئة) �أن اجلماع خطيئة ،ولو كان بطريقة م�رشوعة .ومن العلماء من يرى
�أن خوف املر�أة من احلمل له ت�أثري يف حدوثه .وقد يكون ب�سبب خلل يف الوظائف اجلن�سية .وقد
يكون ال�سبب هذه الأ�سباب جمتمعة �أو غريها.
وعلى كل حال ،فهي ت�شبه الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى عجز الرجل؛ ولذا ف�إن �أ�ساليب العالج
مت�شابهة �إلى حد كبري .فعلى الزوج  -وهو الذي عليه العبء الأكرب يف عالج زوجته � -أن
ي�ستك�شف �سمات وخ�صائ�ص �أع�ضاء زوجته  -طبع ًا  -بطريقة منا�سبة ولبقة ،حتى ي�ستطيع
التمكن من معرفة املوا�ضع احل�سا�سة فيها وا�ستثارتها ،لأنه يف الغالب ال توجد امر�أة تفقد
ح�سا�سيتها متام ًا ،وكل ما يف الأمر �أن املر�أة امل�صابة بالربود اجلن�سي عادة مل تكت�شف بعد
طريقة ا�ستثارتها.
ومن عالجات برود املر�أة �أنه �إذا كان الزوج �رسيع الإنزال والزوجة بطيئة ،فعليه �أن يطيل
مداعبتها على الفرا�ش ،ويكرث من ح�ضنها ،وم�ص �شفتيها ،وحت�س�س ثدييها ،وحت�س�س �إليتها،
و�أعلى ظهرها وجنبيها ،ف�إذا بدا عليها التغري دلك بظرها بر�أ�س ذكره الهوينى ،وي�ستمر على
هذه احلالة دون �إيالج ،ف�إذا ارتعدت وتغري لونها وتقل�ص وجهها ،والتزمته� ،أوجله رويد ًا
رويد ًا حتى ي�صل �إلى الآخر ،ويحركه داخلها ب�شدة دون �إخراج ،ف�إنه ال توجد امر�أة بطيئة
الإنزال �إال �أنزلت يف هذه اللحظة.
والبظر نقطة مركزية لإثارة املر�أة من الناحية اجلن�سية ،وو�صولها �إلى رع�شة اجلماع .ومادام
البظر على مثل هذه الأهمية يف حياة املر�أة ،فعلى كل زوج �أن يكون على معرفة تامة بالدور
الذي يلعبه البظر ،و�أن يتقن فنون قدرته �أثناء املداعبة التي ت�سبق عملية اجلماع ،فال بد من
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االهتمام بالبظر قبل الإيالج لت�ستكمل املر�أة �شبقها اجلن�سي.
و�إثارة البظر يجب �أن تكون بكل لطف ،لأن هذا الع�ضو ح�سا�س جد ًا �إلى درجة يكاد ال ي�صدقها
العقل� .إن معظم الزوجات الطبيعيات يرجني مداعبة البظر قبل اجلماع ،وقد يكون من
امل�ستحب ا�ستئناف مداعبة البظر عقب اجلماع ال�ستكمال اللذة عند املر�أة� ،إذ رمبا ال تكون قد
ا�ستنفدت لذتها .ويحدث �أحيان ًا �أن ي�سبق الرجل ،وتبقى املر�أة �شبقة متهيجة ،فيرتكها الرجل
وحالها تعاين توتر ًا يف الأع�صاب كما يفعل كثريون من الأزواج الق�ساة؟
وال �شيء �أ�ضمن لل�سعادة الزوجية ،وال �آمن على رجولة و�إخال�ص الزوج ،غري خربة الزوجة يف
فن احلب .والوفاق الذي يتم يف الليل نادر ًا ما تزول �سعادته يف و�ضح النهار .لذلك ف�إنه ينبغي
على املر�أة �أن تذعن وت�صرب ،و�أن تزيل احلواجز التي تعر�ضت لها يف �صغرها ،و�أن ت�ست�سلم
لكل املهيجات اجلن�سية التي ترافق احلياة الزوجية ،و�أن تن�سى �أن الأجهزة الع�صبية ال تقوم
بوظائفها فور ًا ما دامت كانت هادئة قبل الزواج .بل �إنها تن�شط وتزداد ح�سا�سية مقرتبة من
الهدف كلما تكرر اللقاء ،وعليها �أن تكت�شف الأو�ضاع واملهيجات التي تثريها �أكرث من �سواها،
و�أن حتاول التمرن على انقبا�ضات املهبل كي ت�سهل الرع�شة الكربى مع زوجها.
وقد ال تنجح التجارب الأولى؛ غري �أن املمار�سة امل�ستمرة �ستح�سن النتيجة بالتدريج ،فتزداد
�رسعة رع�شتها ،وي�أتي يوم ت�رشق فيه ال�سعادة على البيت الزوجي� ،إذ جتد املر�أة نف�سها
موازية ل�شهوة الرجل ،و�سائرة معه جنب ًا �إلى جنب.
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العنة الجنسية:

األسباب والمسببات والعالج والوقاية

العنة مر�ض ي�سبب العجز عن القيام باجلماع لعيب تكويني �أو اكت�سابي يف �أع�ضاء التنا�سل،
�أو لعدم انت�صاب الق�ضيب� ،أو ل�رسعة ارتخائه بالإنزال قبل الإيالج� ،أو بُعيد الإيالج مبا�رشة،
وعيوب �أع�ضاء التنا�سل الداخلية التي تنعك�س �آثارها على الع�ضو الذكري .ومن العيوب
التكوينية �ضمور الق�ضيب ،واخل�صيتني �أو انعدامهما ،وينجم ذلك عن االفتقار �إلى افرازهما
الداخلي الذي يتوقف عليه انت�صاب الق�ضيب.
وثمة غدد �صماء �أخرى ي�ؤدي النق�ص يف �إفرازاتها �أي�ض ًا �إلى عدم االنت�صاب .وقد تنجم العنة
من عدة �أ�سباب �أخرى ،كالأمرا�ض الع�صبية ،و�أمرا�ض الكلى ،ومر�ض ال�سكر وارتفاع �ضغط
الدم ال�رشياين ،والأمرا�ض املزمنة املنهكة ،و�إدمان اخلمر واملخدرات ،والإفراط يف اجلماع
بدون تهيئة ،والإجهاد يف الأعمال الفكرية ،وال�صدمات النف�سية ،واال�ضطرابات العاطفية.
ومن �أ�شهر �أنواع العنة :العنة النف�سانية ،وهي من ا�ضطرابات نف�سانية حتدث يف مرحلتي
الطفولة واملراهقة ،وعالجها يحتاج �إلى طبيب خمت�ص.
�أما الفتور اجلن�سي لدى الزوجات الطاعنات يف ال�سن ،فريجع لعدة �أ�سباب ،منها :فقد الزوجة
جلاذبيتها الأنثوية ،وانقطاع الطمث لديها ،ونق�ص الهرمونات الأنثوية ،وحدوث �سن الي�أ�س،
وجفاف املهبل و�ضموره ،وت�شنجه الناجم عن الأمل لعدم مرونته ب�سبب نق�ص هرمونات
املبي�ض ،وجميع ذلك يحدث لدى الزوجة فتور ًا جن�سياً ،وعدم الرغبة يف اجلماع ،وهذا يعك�س
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على نف�سية الزوج الآثار نف�سها من الربود اجلن�سي ،وعدم الرغبة يف اجلماع.
ويف هذه احلاالت تكرث اخلالفات الزوجية لأتفه الأ�سباب ،وهي تخفي وراءها كبت ًا جن�سي ًا
للرجل ي�صعب على الرجل الإف�صاح عنه يف معظم احلاالت ،خا�صة �إذا كان عمر الزوجني
مت�ساوياً� ،أو �أن الزوجة تزيد على زوجها يف العمر.
ومن الأمرا�ض التي ت�ؤثر على الزوج فت�سبب له ال�ضعف اجلن�سي تعاطيه بع�ض الأدوية التي
حتدث ا�ضطراب ًا يف ا�ستقالب الهرمونات اجلن�سية:
أ) الداء السكري:

ي�ؤثر على ا�ضطراب نظام الأغذية ب�أنواعها ،فيحدث خل ًال يف �صناعة الهرمونات يف اخل�صية،
كما يحدث ت�صلب ًا يف �رشايني الع�ضو التنا�سلي وت�ضييقاً ،فيجف تدفق الدم �إليه ،وتنق�ص
�صالبته عند العملية اجلن�سية ،كما تت�أثر الأع�صاب ،وهي ت�ؤثر على الأع�ضاء التنا�سلية فتنق�ص
من فاعليتها.
ب) ارتفاع الضغط الشرياني وتصلب الشرايين:

يعترب ارتفاع ال�ضغط ال�رشياين املتو�سط وال�شديد ،و�إ�صابة ال�رشايني بالت�صلب عام ًال هام ًا يف
حدوث ال�ضعف اجلن�سي .ومن جهة ثانية �إن معظم الأدوية التي تعطى ملعاجلة ارتفاع ال�ضغط
ي�ؤثر على هرمونات الذكورة ،فت�ؤدي �إلى العنة وال�ضعف اجلن�سي ،ومن هذه الأدوية املدرات
التيازيدية وال�سبريونوالكتون ،و�أدوية ال�ضغط كاملتيل دوبا.
جـ) استعمال األدوية المسكنة للمفاصل،

كمركبات االندوميتا�سني ومثيالتها ،وامل�سكنات الع�صبية.
د) اإلصابة بخناق الصدر ،والربو ،واحتشاء العضلة القلبية.
هـ) اإلصابة ببعض األمراض التي تؤثر على الخصية:

كالنكاف ،والإ�صابة بالفريو�سات ،و�سل اخل�صية ،ودوايل احلبل املنوي ،ور�ضو�ض
اخل�صية ،وغريها من الأمرا�ض التي ت�ؤثر على الن�سيج اخل�صوي وخاليا (اليدك) املفرزه
لهرمونات الذكورة.
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التدخين وآثاره الخطيرة على الغدد التناسلية

ت�صاب �رشايني الق�ضيب عند الأزواج املدخنني بالت�صلب؛ لذلك ي�ضعف االنت�صاب لديهم،
ويحدث لديهم �ضعف جن�سي نتيجة نق�ص الأوك�سجني يف الغدد التنا�سلية.
وقد �أثبتت الإح�صائيات احلديثة وجود عالقة وثيقة بني التدخني وت�صلب ال�رشايني ،و�أمرا�ض
القلب ،وارتفاع ال�ضغط ال�رشياين ،واخلطورة يف ذلك عند زيادة التدخني يومياً.
القلق الجنسي

�إن املخاوف املتعلقة باجلن�س هي من بني �أغلب امل�شكالت انت�شار ًا بني املراهقني ،وال�شباب،
والرا�شدين ،وهي من امل�شكالت الأكرث �إزعاجاً؛ لأن النا�س كثري ًا ما ي�شعرون باخلجل من
الكالم عنها ،ويجدون من ال�صعب �أن يطلبوا الن�صيحة من �أي �أحد ،حتى من الأطباء واملعاجلني
النف�سيني .وقد كان اجلن�س فيما م�ضى من ال�سنني مو�ضوع ًا حمرم ًا التحدث عنه ،حتى �إن
كثري ًا ممن يعانون هذه امل�شكالت مل يجدوا �أبد ًا امل�ساعدة التي كانوا يحتاجون �إليها؛ ولكن
االجتاهات الآن قد تغريت ،و�أ�صبح احل�صول على م�ساعدة �أمر ًا �أ�سهل من ذي قبل.
وقد كان يف املا�ضي احل�صول على معلومات جن�سية موثوق بها من عامة النا�س �صعبة جداً،
وقد عولج هذا النق�ص بظهور عدد متزايد يف ال�سوق من الكتب التي تعطي معلومات ت�رشح
وتبني الأمور التي تتعلق باجلن�س ،ومتدنا �أي�ض ًا ب�صور فوتوغرافية ،ور�سوم تخطيطية مفيدة.
الهم الجنسي
ّ

�إن الهموم اجلن�سية �شائعة بني املراهقني ،وال�شباب ،والرا�شدين ،ولكن يتغلب عليها عادة
عن طريق املناق�شة ،والتجريب العادي بني الزوجني� .إن التغريات احلديثة يف االجتاهات
االجتماعية جعلت ذلك �أ�سهل من ذي قبل� .إن امل�شكالت اجلن�سية ميكن ان تن�ش�أ عن ا�ضطرابات
بدنية� ،أو نف�سية� ،أو التنافر الزواجي.
�إن االختالف الوظيفي يف امليدان اجلن�سي ي�أخذ �أ�شكا ًال خمتلفة� .إن الزواج غري املكتمل �أمر
نادر .ومن امل�شكالت ال�شائعة بني الن�ساء اجلماع امل�ؤمل ،وت�شنج املهبل ،والف�شل يف احل�صول
على هزة اجلماع .وامل�شكالت ال�شائعة بني الرجال هي نق�ص املهارات االجتماعية التي متنع
تكوين �أي عالقة مع الن�ساء ،والف�شل يف حدوث االنت�صاب ،والقذف املبكر ،ومن النادر �أال
ي�ستطيع الرجال القذف بالرغم من حدوث االنت�صاب اجليد لديهم.
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�إن عالج امل�شكالت اجلن�سية يت�ضمن مبد�أين  -تعلم ما يتعلق بال�سلوك اجلن�سي ال�سوي،
وخف�ض القلق اجلن�سي عن طريق االرتباط بالتدرج بعالقات جن�سية حميمة مع الزوجة تتزايد
با�ستمرار .ويحتاج الزوجان �إلى �أن يتعاجلا معاً ،و�أن يتعلم كل منهما ما يثري �شهوتيهما،
وماذا يطفئها.
�إن قراءة الكتب اجلن�سية مع ًا ميكن �أن تفيد االثنني ،كون ذلك يفيدهما يف تعلم �أ�ساليب خا�صة
للتغلب على م�شكالت خا�صة ،مثل الف�شل يف احل�صول على االنت�صاب ،والقذف املبكر ،وت�شنج
املهبل ،وفقدان هزة اجلماع ،ويجب �أن نتوقع حدوث بع�ض االنتكا�سات يف �أثناء العالج ،ولكن
مثابرة كل من الزوجني يف �صرب �سوف ت�ؤدي �إلى النجاح يف نهاية املطاف.
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نماذج المشكالت الجنسية:
االجتماعية والجسدية والنفسية

مشكالت جنسية مرتبطة بأسباب عضوية سلوكية
قد يكون فقدان االهتمام اجلن�سي باجلن�س الآخر عالمة على اكتئاب �شديد� .إن بع�ض
الأمرا�ض الع�ضوية قد ت�سبب خف�ض الدافع اجلن�سي� ،أو �ضعف �أداء العملية اجلن�سية،
خ�صو�ص ًا الف�شل يف حدوث االنت�صاب� ،أو حتقيق هزة اجلماع .ونف�س هذه النتائج ميكن
�أن حتدث ب�سبب تعاطي املخدرات� ،أو الإفراط يف تعاطي الكحول .وي�شري االنحراف
اجلن�سي �إلى رغبة يف ن�شاط جن�سي غري تقليدي ،مثل اجلن�سية املثلية ،وارتداء مالب�س
اجلن�س الآخر ،وال�سادية ،واملا�شو�سية ..وهكذا .وميكن �أن يكون االنحراف اجلن�سي
م�صحوب ًا بالعجز اجلن�سي ،ولكن لي�س هذا الأمر ثابت ًا على الإطالق.
التنافر بين الزوجين
�إن اخلالف بني الزوجني م�صدر �شائع للم�شكالت اجلن�سية .ف�إذا كنت يف حرب حول �ألف
�شيء و�شيء ،فهناك احتمال �أن يكون الفرا�ش جزء ًا من �أر�ض املعركة .فلي�س هناك �إذن
مربر ولكي تتناول امليدان اجلن�سي البحت� .إذا كنت يف الوقت نف�سه تدخل يف م�شاحنات
ال ح�رص لها مع زوجتك حول م�رصوفات البيت ،وتعليم الأطفال .و�إنه من ال�صعب -
�أحيان ًا � -أن نعرف ما �إذا كانت م�شكلة الزوجني هي �أ�سا�س ًا م�شكلة جن�سية �أم نتيجة
لإثارة كل منهما �أع�صاب الآخر فيما يتعلق ب�أمور �أخرى.
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مشكالت جنسية عند النساء
 -1الجماع المؤلم:
يعترب اجلماع امل�ؤمل من ال�شكاوى ال�شائعة بني الن�ساء ،ومن �أ�سبابها بع�ض العوامل
ال�ضاغطة على ع�ضالت احلو�ض واملهبل حتى تتقل�ص وحتتقن ،وهي حالة يكرهن كل دقيقة
منها ،وت�سمى هذه احلالة (�أمل املهبل) ،وهو يعني تقل�ص الع�ضالت حول املهبل ،وميكن �أن
يعوق اجلماع ،كونه مينع دخول الق�ضيب �إلى املهبل .وقد ي�شري �أمل اجلماع � -أحيان ًا � -إلى
مر�ض ع�ضوي ب�سبب وجود التهاب جرثومي� ،أو �أورام حميدة ،ويجب �إبعاد هذه احلاالت
منذ البداية بالفح�ص الطبي.
 -2تشنج المهبل (ألم المهبل)
عندما يحدث �أن يت�شنج مهبل املر�أة يف كل مرة يحاول فيها الإدخال ،فهناك بع�ض الطرق
القليلة جد ًا ميكن �أن تكون مفيدة ،مثل الإكثار من املداعبة ومل�س البظر ومداعبته.
 -3فقدان هزة الجماع
�إذا كانت املر�أة ال ت�صل �إلى هزة اجلماع فهي يف حاجة �إلى �أن تتعلم كيف تتحرك بن�شاط
�أكرث �أثناء االت�صال اجلن�سي لكي ت�ستثار ،ولكي يتحرك زوجها على النحو الذي ير�ضيها.
�إن الغريزة اجلن�سية لدى الزوجني خا�صة ت�شبه غريزة الإ�شباع الع�ضوي يف اجل�سم
الب�رشي من الأكل وال�رشب مثالً ،بل ترتبط بها ارتباط ًا وثيقاً .فاجلوع ،والعط�ش عامالن
�أ�سا�سيان يف �إرواء اجل�سد وتغذيته ،فال ميكن ا�ستمرار احلياة بدونهما ،و�إن الغدد التي
يتعلق بها النمو اجلن�سي لدى الرجل واملر�أة متعلقة بالإ�شباع الع�ضوي يف اجل�سد ،الذي
يعترب �رضوري ًا ال�ستمرار احلياة ،هذا ما ي�ضطرنا �إلى تزويد اجل�سد بالكميات الالزمة
والهامة من الغذاء .ومن هذا الغذاء تتكون يف اجل�سم طاقات حرارية يجب �رصفها يف
االجتاه ال�صحيح وال�سليم يف احلياة املعي�شية؛ فكان من ذلك العمل وال�سعي يف طلب
الرزق .فالطاقة تولد احلركة ،واحلركة تولد الك�سب جللب الرزق.
ومن الطاقة املتولدة من الغذاء (الطاقة اجلن�سية) امل�ستوجبة لل�رصف ال�صحيح املتزن،
وال �سبيل لذلك �إال (الزواج) .و�إن �شهية الغريزة اجلن�سية عبارة عن �إح�سا�سات باملثريات
املتعلقة بذلك ،وهي حتقق ميول الرجل �إلى املر�أة ،وميول املر�أة �إلى الرجل؛ وهذا ما
يدفعهما �إلى التزاوج �إن �أرادا اختيار ال�سبيل ال�سليم لذلك.
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فبالزواج ي�ستمتع كال الزوجني ب�شهوة الغريزة اجلن�سية يف حياة مل�ؤها احلب واملودة،
والعطف واحلنان ،واملعا�رشة باملعروف ،والإجناب الذي بدونه تتعطل �أكرب جوانب
العطاء لديها ،ف�إذا فاتتها الفرتة الزمنية الزاهرة لتحقيق ذلك ،وجدناها ذابلة خاملة مل
تزود �أحد ًا ب�شذى احلياة .وعلى العك�س متام ًا جند �أن املر�أة املتزوجة قد تبو�أت منزلة
عالية لدى زوجها ،ومكانة �سامية لدى �أبنائها؛ �إنها بزواجها �أحتفت زوجها ب�سعادة
الأبوة ،و�أطفالها ب�أريج البنوة ،وقدمت للحياة زهور ًا ب�رشية متفتحة من جديد.
ولكي يحتفظ الإن�سان بقوته اجلن�سية �إلى �آخر العمر ويعود �رشيكة حياته على معدل
عادي من اجلن�س نن�صحه بااللتزام واالعتدال يف ممار�سة اجلن�س ،ب�أن يكون ذلك مبعدل
مرتني� ،أو ثالث مرات يف الأ�سبوع ،و�أال تكون املمار�سة �أكرث من مرة واحدة يف اليوم،
وهذا بعد �أن يهيئ الزوج زوجته نف�سي ًا ومعنوي ًا للجن�س باملداعبة والتح�ضري ،حتى ت�صل
�إلى الذروة اجلن�سية واالنت�شاء ،وبذلك يقوم الزوج بواجبه اجلن�سي على خري وجه ،على
�أن يكون ذلك يف �شهر الع�سل ،وبعده يكتفي مبرتني ،ثم مرة واحدة يف الأ�سبوع �إذا �أمكن،
خا�صة بعد اخلم�سني من العمر.
أزمات الزوجة أثناء دورتها الشهرية
يحدث للمر�أة �أثناء فرتة احلي�ض كثري من التغريات اجل�سمية والنف�سية ،مما يكون له
�أبلغ الأثر يف ت�رصفاتها و�سلوكها ،وقد ي�صدر منها بع�ض الأفعال وردود الأفعال التي
ال تر�ضى عنها حني تتطهر من حي�ضها.
وعلى الزوج �أن ينتبه لهذا الأمر وي�ضعه يف ح�سبانه ،فيعامل زوجته برفق ولني يف هذه
الفرتة �أكرث من �أي فرتة �أخرى ،ويتحمل بع�ض ت�رصفاتها التي ي�أباها ما وجد �إلى ذلك
�سبيالً ،حتى متر هذه الفرتة ال�شهرية يف �سالم ،وهدوء كاملني.
وهذه بع�ض التغريات التي تطر�أ على املر�أة يف مدة حي�ضها ،التي تو�صل �إليها علماء
الأحياء والت�رشيح:
 - 1تقل يف ج�سمها قوة �إم�ساك احلرارة ،فيزداد خروج احلرارة منه ،وتنخف�ض درجتها فيه.
 - 2يبط�ؤ النب�ض ،وينق�ص �ضغط الدم.
 3ت�صاب الغدد ال�صماء واللوزتان والغدة اللمفاوية �أي�ض ًا بالتغري.
 - 4يقل �إخراج �أمالح الفو�سفات والكلوريد من اجل�سم ،وينحط اال�ستقالب الغازي؛
في�شعرن له ب�رضبات عنيفة ،ويف البع�ض تتورم الغدة الدرقية يف هذه الأيام ،مما ي�سبب
فيهن البحة ،وكثري ًا ما ي�صنب بفتور اله�ضم وجهد التنف�س.
 - 5ي�شعر بع�ض الن�ساء بدنو احلي�ض من بع�ض الدالئل اجل�سدية والنف�سية ،منها الآالم

إبداع الجنس و عبقرية الجنس اآلخر

الواخزة يف البطن ،والإعياء ،وثقل ما فوق العينني ،والإ�سهال ،واالنحطاط �إذا متكلهن
مغ�ص� ،أو قيء� ،أو دوار� ،أو �إغماء �أو توعك� ،أو هذيان ويف �أحيان �أخرى قد ين�ش�أ عن �أ�سباب
ج�سدية .فعند الفتيات البالغات تنقب�ض وترجتف الألياف الع�ضلية املت�صلبة يف �أرحامهن
التي مل تنم بعد ،فت�سبب لهن �آالم ًا �شديدة .كما �أن انقالب الرحم قابل للت�أثر ب�آالم احلي�ض.
 - 6ت�ضعف قوة التنف�س ،وت�صاب �آالت النطق بتغريات خا�صة.
 - 7يتبلد احل�س وتتكا�سل الأع�ضاء.
 - 8تتخلف الفطنة والذكاء وقوة تركيز الأفكار.
وكل هذه التغريات تدين املر�أة ال�صحيحة �إلى حالة املر�ض �إدناء ي�ستحيل معه التمييز بني
�صحتها ومر�ضها .ففي مائة من الن�ساء احلوائ�ض ال حتي�ض �إال ثالث وع�رشون بال وجع �أو �أمل.
�إن ما يعهد من احلوائ�ض عامة من الأعرا�ض هي :ال�صداع ،والتعب ،واخلجل و�ضعف
الأع�صاب ،وتخلف املزاج ،وا�ضطراب املثانة ،و�سوء اله�ضم ،والإم�ساك �أحياناً ،والغثيان
والتهوع يف بع�ض احلاالت ،وهناك ن�ساء كثريات يح�سن يف �صدورهن وجع ًا خفيف ًا ي�شتد
�أحياناً .كل ذلك من �آثار الدورة ال�شهرية لدى الن�ساء.
فقدان هزة الجماع
�إن فقدان هزة اجلماع م�شكلة كثرية احلدوث ،وميكن �أن تتخذ �أ�شكا ًال متعددة .فقد تف�شل
امر�أة يف بلوغ هزة اجلماع مع �أنها ت�ستمتع بدخول الق�ضيب وترتاح متام ًا لذلك .ومن
ناحية �أخرى ف�إن فقدان هزة اجلماع كثري ًا ما تكون م�صاحبة لأمل املهبل .وبع�ض الن�ساء
مل ي�صلن �أبد ًا �إلى هزة اجلماع وبع�ض الن�ساء الأخريات قد يبلغن هزة اجلماع عن طريق
اال�ستثارة ،ولكن لي�س عن طريق اجلماع ،فلكل امر�أة  -تقريب ًا  -مثري جن�سي ما� ،إذا حتقق
لها ،ف�إنها ت�صل �إلى قمة لذتها .من هذه املثريات على �سبيل املثال ال احل�رص �أن بع�ضهن
قد تثار جن�سي ًا من �صوت رجل بعينه� ،أو مل�سة يد منه� ،أو جمرد معاي�شته واخللوة معه يف
مكان يجمعهما ،خا�صة �إذا جمعت بينهما عالقة عاطفية مل يقدر لها الظهور لرتى النور
�أمام املجتمع .فها هنا تكون الرغبة م�شبوهة والإثارة اجلن�سية يف منتهى ال�سهولة ،بل قد
يظل الطرفان �أو �أحدهما راف�ض ًا �أي �شكل من �أ�شكال العالقة العاطفية مهما طال الزمن.
وعدد قليل من الن�ساء يبلغن هزة اجلماع عدة مرات يف �أثناء اجلماع .وعلى الأرجح �أن
يحدث فقدان هزة اجلماع عندما يكون الرجل عدمي اخلربة وتعوزه الرقة� .أو ال ي�ستطيع
االحتفاظ طوي ًال بانت�صابه .وميكن �أن يحدث ذلك �أي�ض ًا ب�سبب جنب املر�أة عن �أن تقوم
ب�إر�شاد زوجها �إلى القيام مبا يثري �شهوتها .فتقول له مث ًال (�إلى الي�سار قليالً ،ا�ضغط هنا
بقوة �أكرث ،مرة �أخرى ،ح�سن جداً).
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اضطرابات األداء الجنسي لدى المرأة
�أما من ناحية الأ�سباب ف�إنها تنح�رص حتت �أربعة عناوين كبرية ،يت�ضمن كل منها �أ�سباب ًا
فرعية �أخرى هي:
� - 1أ�سباب ع�ضوية ج�سدية :كا�ضطراب هرمونات الغدد يف اجل�سم� ،أو �أمل ناجم عن
�إ�صابات يف منطقة احلو�ض ،والأع�ضاء التنا�سلية� ،أو انقبا�ضات ال �إرادية يف ع�ضالت
املهبل� ،أو �أمرا�ض مزمنة كمر�ض ال�سكري وغريه� ،أو وجود التهابات فريو�سية �أو
فطرية �أو بكتريية يف املهبل� ،أو احلو�ض.
� - 2أ�سباب نف�سية :كالتوتر ،وال�ضغط النف�سي ،واالكتئاب� ،أو النفور من الزوج� ،أو
برود العالقة معه.
 - 3تقدم العمر :بكل الآثار الع�ضوية �أو النف�سية لذلك.
 - 4تناول الأدوية :مثل �أدوية عالج �ضغط الدم� ،أو ال�سكري� ،أو الأدوية النف�سية� ،أو
مثبطات �شهية الأكل وغريها كثري.
وال ـعــالقة احلميمة لــدى املر�أة و�شعورها بها ،وتفاعلها معها ،ور�ضاها عن ممار�ستها
هي �أمور غاية يف التعقيد .ومتتزج فيها عوامل ج�سدية ،وعاطفية ،ونف�سية ،واجتماعية،
وهي يف هذا ال�ش�أن �أعقد تركيب ًا و�أ�صعب فهم ًا على الباحثني ،وعلى عامة الرجال مما كان
يظن ،ويحتاج فهم ما يجري خاللها يف احلاالت الطبيعية؛ ويف احلاالت غري الطبيعية �إلى
فهم مت�صل بعوامل تتغري من �آن �إلى �آخر ،لي�س عرب ال�سنني �أو �أ�شهر ال�سنة� ،أو �أي ــام
الــ�شـهر ،بل حتى خالل �ساعات اليوم .لو نظرنا يف �إحدى الإح�صاءات احلديثة وما ت�شكو
منه املر�أة �أثناء العملية اجلن�سية جند �أن  %30يفتقدن الرغبة يف اجلماع ،و %10مل يجدن
العالقة احلميمة ممتعة دوماً ،و %31يت�أملن منها ،و %20مل ي�شعرن بدرجة اال�ستمتاع،
لكن الأهم هو �أن  %6منهن يجدن �صعوبة يف ال�شعور بالإثارة �أثناءها ،و %3يواجهن
�صعوبات كي يبلغن درجة اال�ستمتاع .فالغالب هي �أمور لها عالقة بال�شعور بالإثارة،
والتفاعل مع جمريات العالقة ،وبلوغ درجة الإثارة ،وهما هاج�س �أكرث الن�ساء.
العالجات ال تتوفر اليوم لرفع م�ستوى الرغبة والإثارة ،والو�صول �إلى درجة اال�ستمتاع.
ولذا ف�إن العالج النف�سي ،والتعاون مع ال�رشيك هما مفتاح التعامل ال�سليم.
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مشكالت جنسية عند الرجال
فقدان المهارات االجتماعية
�إن فقدان املهارات االجتماعية ميكن �أن تعوق ح�صول الرجل على زوجته .وبرغم �أن
حترير الن�ساء قد �أحدث تغريات كثرية يف ال�سلوك اجلن�سي ف�إنه ال يزال يُتوقع من الرجل
عادة �أن يقوم باخلطوات اجلن�سية الأولى ،ولكن الرجل ال يزال يحتاج �إلى �أن يكون لديه
انت�صاب قبل حدوث اجلماع .كما �أن اخلوف الزائد قد مينع حدوث ذلك االنت�صاب.
عدم االنتصاب:
�إن عدم القدرة على االنت�صاب املالئم للقيام باجلماع ي�سمى عنّة� .إن الف�شل يف �أول
حماولة �أثناء �شهر الع�سل لي�س �أمر ًا غري �شائع؛ ولكن التدريب ي�ؤدي �إلى جناح تام،
والعنّة �أمر �شائع احلدوث عندما يكون الرجل متعب ًا �أو قلق ًا لأي �سبب� ،أو عندما يكون
حتت �أنواع معينة من العالج الطبي ،مثل تلك التي تعطى خلف�ض �ضغط الدم العايل.
�إن التعاطي الدائم للمخدرات والكحول ميكن �أي�ض ًا �أن يعوق اجلماع ،وكذلك �أمرا�ض
ع�ضوية مثل مر�ض ال�سكر ،كما �أن �أمرا�ض الدماغ �أو احلبل ال�شوكي قد تن�ش�أ عندما
ال تفرز الغدد ال�صماء النوع ال�صحيح من الهرمونات.
الفشل في االنتصاب
�إذا كانت امل�شكلة هي �أن الرجل ال ي�ستطيع االنت�صاب ،ف�إن الزوجة تن�صح ب�أن تربت على
ق�ضيبه بلطف حتى ينت�صب بالتدريج.
يجب �أن يتعلم الرجل �أن عدم االنت�صاب لي�س كارثة ،و�أنه �سوف يحدث �إذا ا�ستمر
الزوجان يف املداعبة اجلن�سية ،و�إذا مل ي�شعر هو باالرتباك .وميكن �أن ترى من هذا
الو�صف �أن الزوج والزوجة يتعلمان مهارات حركية معقدة جداً ،كما يتعلمان �أي�ض ًا �أن
يقر�أ كل منهما م�شاعر الآخر ،و�أن يتبادال الأفكار بحرية حولها.
سرعة القذف وعالجه
ُت َع ُّد �رسعة القذف حالة من حاالت عدم الكفاية اجلن�سية ،وهي حالة يحدث فيها القذف �أو
الإنزال قبل �أوانه� ،أي قبل �أن يريد الرجل ذلك� ،أو قبل �أن يفي مبتطلبات زوجته .ويق�سم
القذف غري الطبيعي �إلى ثالثة �أنواع:
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 -1القذف السريع:
وهو حدوث القذف �أو الإنزال بعد الدخول يف املهبل يف وقت �أقل من املعتاد.
 -2القذف المبكر:
وهو حدوث القذف مبجرد مالم�سة الع�ضو لفرج الزوجة.
�إن القذف املبكر م�شكلة كثرية احلدوث ،وهنا يبلغ الرجل هزة اجلماع (القذف) �رسيع ًا
جداً ،وال ي�ستطيع �أن ي�ؤخر قذفه للمني حتى ت�شبع املر�أة رغبتها ،وقد ت�شعر حينئذ
بالإحباط وخيبة الأمل ،وهذا �أمر ميكن فهمه ،وكثري ًا ما تكون هذه امل�شكلة م�صاحبة
للف�شل يف حدوث االنت�صاب الكامل� ،أو قد يكون الرجل قد ح�صل فقط على انت�صاب
ق�صري الأجل ،ثم يقذف فج�أة قبل �أن يريد هو ذلك.
 -3القذف المبكر جدًا:
وهو يحدث مبجرد تفكري الرجل يف العملية اجلن�سية� ،أو عند املداعبة والتقبيل.
�أما عن �أ�سباب �رسعة القذف فهي تنق�سم �إلى:
 أسباب نفسية:مثل التوتر ،والقلق ،واال�ضطراب الع�صبي ،واخلوف من الف�شل يف العملية اجلن�سية.
وهذه الأ�سباب قد عر�ضتها ب�شيء من التف�صيل يف معر�ض احلديث عن العجز اجلن�سي.
 أسباب عضوية:مثل �شدة ح�سا�سية �أع�صاب ر�أ�س الق�ضيب ،و�أي احتكاك به قد ي�ؤدي �إلى االنت�صاب والقذف،
واالختالف يف �إفرازات الغدد ال�صماء ،والتهاب �أو احتقان الربو�ستاتا� ،أو احلوي�صالت املنوية� ،أو
جمرى البول اخللفي ،كذلك وجود �أورام التهابية يف جمرى البول اخللفي ،والتقرحات يف هذه الأماكن.
هذا عن �أنواع القذف غري الطبيعي �أو ال�رسيع ،و�أ�سبابه النف�سية والع�ضوية� .أما العالج فيجب
االلتجاء فور ًا �إلى طبيب من �أهل العلم واالخت�صا�ص ،وحذار من الأخذ بتوجيهات الأ�صدقاء �أو
الزمالء املتحذلقني يف مثل هذه الأمور ،لأن هذا قد ي�ؤدي �إلى نتائج م�ضادة متاماً.
واملعروف �أن القذف املبكر هو �أكرث امل�شاكل اجلن�سية �شيوع ًا بني الرجال ،وهو من �أعظم �أ�سباب
ال�شقاء يف احلياة الزوجية� .إن معظم حاالت القذف املبكر نا�شئ عن ازدياد ح�سا�سية اجلهاز اجلن�سي
املذكر .قد تكون احل�سا�سية ال�شديدة ج�سدية ،وعندها حتدث الرع�شة مبجرد االت�صال .وقد تكون
عاطفية ،فالرجل املمعن يف عاطفته ،والرجل الذي يعاين �شيئ ًا ي�سري ًا من القلق فيما يتعلق ب�أمور
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اجلن�س ،كالهما قد يكون غري قادر على حتمل عنفوان الإثارة اجلن�سية العنيفة �إال فرتة ق�صرية ي�سريه.
�إن ال�شباب احلديث ال�سن الذي يقذف مبكر ًا ب�سبب الإثارة العنيفة ،ال يعاين م�شكلة حقيقية ،نظر ًا لأنه
ي�ستطيع �أن يعيد الكرة بعد فرتة وجيزة ،واملعا�رشة الثانية ت�ستمر فرتة �أطول ب�صورة عامة.
�أما بالن�سبة لغريهم من الرجال ،فتواجههم م�شكلة �صعوبة املعاودة ،فيما ي�ستدعى ال�سعي امل�ستمر
لإيجاد احللول املنا�سبة.
وقد كانت املراهم املخدرة مفيدة بالن�سبة لبع�ض الرجال� ،إذ يدهن الفرج (الذكر) بها قبل املبا�رشة
بفرتة معينة ،في�صبح �أقل ح�سا�سية ،وقادر ًا على حتمل االحتكاك الطويل.
وهناك طرق �أخرى كثرية قد تكون نف�سية �أو تكت�سب باملران وطول التجربة ي�ستطيع الزوج من
خاللها التحكم يف وقت القذف ،وت�ستغرق وقت ًا قد يطول �أو يق�رص ح�سب حال كل �إن�سان.
ما املدة التي ميكن �أن يحدث بعدها القذف دون �أن نقول عنه �إنه مبكر؟
�إن هذا يتوقف  -جزئياً  -على املدة التي ت�ستغرقها املر�أة لكي ت�صل �إلى هزة اجلماع.
ف�إذا كانت ت�صل �إلى هزة اجلماع خالل دقيقة� ،أو يف الوقت نف�سه الذي ي�صل فيه
زوجها �إلى هزة اجلماع ،فلي�س من املحتمل �أن يطلب الزوج م�ساعدة .ولكن �إذا كانت
املر�أة ال ت�صل �إلى هزة اجلماع ،حتى مع احتفاظ زوجها باالنت�صاب ،وقيامه بت�أخري
القذف ملدة ع�شرين دقيقة من اجلماع ف�إنه يكون من اخلط�أ �أن نقول �إنه يقذف ب�سرعة.
الفشل في القذف (العجز عن القذف)
�إن الف�شل يف القذف هو احلالة التي تقابل القذف ال�رسيع ،وهذا نادر جداً .فقد يكون
الرجل قادر ًا على االنت�صاب عدة �ساعات ،ولكنه يكون غري قادر على �أن ي�صل �إلى هزة
اجلماع وقذف املني ،وقد ت�صل زوجته �إلى هزة اجلماع عدة مرات يف �أثناء هذه املدة.
�إن الف�شل يف االنت�صاب ،والقذف املبكر كثري ًا ما يحدثان �إذا كانت املر�أة �رسيعة االنفعال،
�أو �إذا كانت تكره اجلن�س ،ف�إن مل يكن الزوج مقدر ًا ب�شكل غري عادي ف�إن زوجته قد تطفئ
تهيجه مبثل هذا القول (انته من ذلك ب�رسعة)� ،أو تزرع الثقة يف نف�سه بقولها� :أنا موافقة
�إذا كنت تريد ذلك فعالً� ..س�أظل �أحبك يا عزيزي بالرغم من ذلك).
كذلك ف�إن املر�أة التي تطلب من زوجها ممار�سة اجلن�س كثري ًا قد جتعل الرجل يفكر (هل تظنني
�أنه لعبة تدار بالبطارية فحني �أ�ضغط على زر �أجعله ينت�صب لك) ،وتظل (لعبته) متدلية مرتخية.
ومع �أن الفرد قد يفكر لأول وهلة يف �أن ح�صول الإن�سان على حياة جن�سية موفقة هو
بب�ساطة فعل ما يحدث بطريقة طبيعية ،ف�إن اجلن�س يف الواقع جمموعة معقدة من
املهارات التي يجب �أن يتعلمها النا�س .ولي�س مما يدعو �إلى الده�شة �أن ت�سري الأمور
بطريقة خاطئة ،بخا�صة يف البداية �إلى �أن يتعلم الزوجان الأداء ال�سليم.
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ولعالج هذه امل�شكلة ف�إنه ينبغي البدء بربنامج يت�ضمن قيام كل من الزوج والزوجة
بالربت على بدن الآخر ،ومالطفته دون القيام باالت�صال اجلن�سي .بعد ذلك تبد�أ الزوجة
يف �إثارة ق�ضيب زوجها بن�شاط خارج بدنها حتى يحدث القذف؛ وبعد �أن يحدث ذلك
ويف �أثناء االنت�صاب يف املرة الثانية يخرب الزوج زوجته عندما يكون على و�شك القذف،
فعندئذ تخف�ض الزوجة نف�سها نحوه ب�رسعة ،وحتدث عملية الإيالج ،فيتم القذف داخل
مهبلها ،وبعد ذلك يقوم الزوجان بتقدمي زمن ات�صالهما مع ًا (الإدخال) �شيئ ًا ف�شيئ ًا يف
�أثناء ا�ستثارتهما اجلن�سية� .إن ذلك ي�ساعد على �أن يكون من ال�سهل عليه �أن يقوم فيما
بعد بالقذف داخل زوجته عن طريق االت�صال اجلن�سي فقط.
عالج القلق الجنسي
من ال�رضوري قبل بدء عالج امل�شكالت اجلن�سية �أن نقوم ب�إبعاد الأ�سباب الوا�ضحة مثل
اخلالفات الزوجية ،االكتئاب احلاد ،وتعاطي الكحول واملخدرات ،والأمرا�ض الع�ضوية،
وق�صور املهارات االجتماعية ال املهارات اجلن�سية .ومن ال�رضوري لكي ينجح العالج �أن
يكون الزوج (�أو الزوجة) متعاوناً ،وهذا الأمر الأ�سا�سي الأول ،وعلى النا�س اخلجولني �أن
يبا�رشوا برناجم ًا لتنمية مهاراتهم االجتماعية حتى ميكن حتقيق ذلك.
ف�إذا كان اخلجل هو م�شكلتك فيمكنك التدرب على الكالم مع الآخرين يف مطعم ،مكتب العمل،
وعلى حكاية الق�ص�ص لهم وحمادثتهم ،وتقدمي القهوة �إليهم واخلروج معهم للم�شي معاً،
وذلك من �أجل ؟ �أن ت�ستطيع �أن حتدث تقدم ًا يف حالتك .وعندما ت�صبح كل خطوة جديدة �أ
�سهل ف�إنك �سوف ت�شعر بقدر �أكرب من الراحة ،وت�صبح قادر ًا على التقدم �إلى املرحلة التالية.
مبادئ العالج
�إننا حمظوظون لأننا نعي�ش يف ع�رص قد فهمت فيه الهموم اجلن�سية ،و�أ�صبحنا نتعامل معها
بطريقة �أح�سن جداً ،وب�رصاحة �أكرث مما كان يف املا�ضي  -وميكن التعامل مع املخاوف
اجلن�سية بالطريقة نف�سها التي نتعامل بها مع حاالت القلق الأخرى ،ولكن بالإ�ضافة �إلى
التغلب على اخلوف ف�إنك حتتاج �إلى �أن تتعلم ماذا تفعل لكي ت�ستمتع باجلن�س ،وحتتاج
هذه املهارة �إلى وقت طويل لكي تنمو� .إن برامج املهارات اجلن�سية برامج فعالة �إذا تعاون
الزوجان ،وكان لديهما العزم لبذل جمهود جاد للتغلب على امل�شكلة.
�إن مبد�أ الربنامج هو بب�ساطة التعر�ض املتدرج ،وتعلم ال�سلوك اجلن�سي .فالقلق اجلن�سي
يخمد عن طريق ات�صال كل من الزوجني ببدن الآخر ات�صا ًال يتزايد با�ستمرار� .إن املودة
التي تتزايد بينهما بالتدريج جتعل كل واحد منهما يرتاح �إلى الآخر ،كما جتعلهما
يتعلمان ما الذي يجعل الأمر �سعيداً ،وما الذي يجعله غري �سعيد ،كما يتعلمان مهارات
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جن�سية �سل�سة.
ويف العيادات ي�شجع الزوجان �أو ًال على �أن يتكلما عن م�شكالتهما اجلن�سية بالتف�صيل،
و�أن يتعلما جمموعة من املفردات اللغوية التي جتعلهما قادرين على �أن يخرب كل منهما
الآخر بو�ضوح عن �أن�شطتهما وم�شاعرهما اجلن�سية.
التركيز على اإلحساس
تعتمد هذه املرحلة من العالج على مبد�أ التعري�ض التدريجي ،وهي تت�ألف من تكوين
االعتياد على مل�س كل منهما بدن الآخر ،مع جتنب اجلماع يف الوقت نف�سه .وت�سمى هذه
املرحلة من العالج الرتكيز على الإح�سا�س .ويعني ذلك �أنه على الزوجني �أن يحددا وقت ًا
(خم�س ع�رشة دقيقة مثالً) عدة مرات يف الأ�سبوع ،يقوم فيها كل منهما بالربت على بدن
الآخر ومالطفته ،وذلك من �أجل �أن يتعلم كل منهما �أن ميتع الآخر بدون مل�س ع�ضويهما
التنا�سليني �أو �صدريهما ،مع علمهما ب�أن عليهما �أال يحاول �أي منهما االت�صال اجلن�سي.
األلم أثناء الجماع
من املعروف طبي ًا �أن �أي ًا من �أجزاء الأع�ضاء التنا�سلية قد يكون �سبب ًا يف �أمل ت�شعر به املر�أة �أثناء
ممار�سة العالقة احلميمة .فبع�ضها ين�ش�أ من منطقة اجللد حول فتحة املهبل ،ومنها ما هو نتيجة
وجود التهابات ميكروبية يف املهبل ،وهو ما يتميز ب�أمل عند بدء العملية اجلن�سية يف املهبل� ،أو قد
يكون ب�سبب ارتداء مالب�س داخلية �ضيقة.
كما �أن االنقبا�ض الال�إرادي لع�ضالت املهبل ي�سبب �أمل ًا �شديد ًا خالل العالقة احلميمة ،وكذلك احلال
مع جفاف املهبل .الأمل الذي ين�ش�أ عند بدء و�أثناء اجلماع قد يكون �سببه كتل متليفة يف الرحم،
�أو ب�سبب �سقوط الرحم على املهبل؛ �أو بع�ض م�شاكل املباي�ض� ،أو يكون قد �سبق للمر�أة �إجراء
عمليات جراحية يف �أ�سفل البطن ،خا�صة عند اتخاذ �أو�ضاع معينة �أثناء اجلماع قد تكون �سبب ًا يف
�أمل اجلماع للمر�أة.
ومن املعلوم �أن العقل واجل�سم يعمالن �سوياً ،وهو ما يت�ضح يف �أمور اجلماع .ف�أحيان ًا قد ت�سبب
بع�ض الأمور �أمل ًا يف بدايات ممار�سة اجلماع ما تلبث �أن تزول ،لكن الذي يبقى هو توقع عودته مما
يعيق املر�أة عن ال�شعور بالرغبة وحتى الإثارة.
كما �أن املوقف ال�سلبي حيال اجلماع لدى بع�ض الن�ساء قد يكون �سببه املعلومات غري ال�سليمة عنه،
وعن وظائف �أع�ضاء اجل�سم ،مناق�شة الأمر مع ال�رشيك ،ومع الطبيبة �أمر �رضوري .فالطبيبة
ت�ستطيع عرب و�صف املر�أة خل�صائ�ص الأمل الذي ت�صاب به �أن جتد ال�سبب ،وقد تتمكن من معاجلته.
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نسبة المتعة في العالقة
داخل غرفة النوم

تنعكس

على حياتك اليومية
حماس وحب الحياة

�إذا كان امللل هو الأخطر والأكرث تدمري ًا حلياتكما احلميمة فاحر�صا على �أال تكونا مملني� ،أو �أن
ت�شعرا بامللل ..و�إملآ يومكما وحياتكما بالن�شاط واالهتمامات التي تعطيكما حما�س ًا للحياة..
حتى يغتني حديثكما مبوا�ضيع حيوية مثرية لالهتمام ..وي�شعر كالكما بحما�س ال�شباب اجلذاب
للحياة والذي يذكركما بالأ�سباب التي دعت للإعجاب بع�ضكما ببع�ض ودفعتكما للزواج فتعود
�إليكما م�شاعر و�أحا�سي�س تلك الأيام الأولى بكل حالوتها.
تواعد على اللقاء:

احر�صا على اخلروج مع ًا وحدكما مرة كل �أ�سبوع و�إن مل ت�سهم ظروف العمل �أو احلياة اليومية،
فعلى الأقل مرة يف ال�شهر .فالتواعد للخروج �أو النزهة يعد من �أهم الأ�شياء التي ميكن �أن تدخل
احليوية �إلى حياتكما وحتافظا على حرارتها .فاخلروج للع�شاء� ،أو للبحر� ،أو النزهة يعطيكما
فر�صة للحديث ،وملزيد من التقارب .كما �أنها خربة م�شرتكة� ،أو مغامرة مثرية توحد بذكرياتها
بينكما ،وتفتح جما ًال حلديث و�ضحكات م�شرتكة تزيل كل ُ�سحب التوتر� .إنها كالغ�سيل العاطفي
والنف�سي الذي يزيل كل ال�شوائب فتعودا �أكرث �صفا ًء ،وال يهم املكان الذي تختارانه لنزهتكما
�أو خروجكما ،فاملهم هو �أن تكونا مع ًا ،و�أن ت�ستمتعا بوقتكما مع ًا.
ضعف الشهوة الجنسية أول عالمة على وجود خالفات بين الزوجين
وأن الزواج في خطر حتى ولم يدركا ذلك بعد.

من املعروف �أن اجلن�س و�أداءه لدى الن�ساء يتطلب ثالثة �أمور ال تنف�صل عن بع�ضها البع�ض بحال من
الأحوال ،هي الرغبة فيه ،والإثارة للو�صول �إلى ا�ستمتاع ،والأمل �أثناء العملية اجلن�سية .وحينما ال
ت�شعر املر�أة بالر�ضا بعد العملية اجلن�سية ،ف�إن ال�سبب لن يكون فقدان �أو املعاناة من �أحد هذه الثالثة
�أ�سباب ،بل هو حم�صلة الإح�سا�س نتيحة لها كلها .وعلى �ضوء ذلك ف�إن الدواء يجب �أن يلبي متطلبات
هذه الأمور الثالثة جمتمعة ،ويحقق ال�شعور بالر�ضا منها كلها ،وهو كالم يبدو �سليم ًا وواقعي ًا �إلى حد
كبري؛ لأننا لو نظرنا �إلى الرجال لوجدنا �أن من يعاين منهم �ضعف ًا يف الأداء اجلن�سي � -أي ًا كان نوعه
 ك�ضعف االنت�صاب ابتدا ًء� ،أو �ضعف القدرة على املحافظة عليه� ،أو �رسعة القذف وغريها ف�إن الأمري�صنف يف كل جمتمعات العامل �رشقيها وغربيها على �أنه من الو�صمة التي يخجل الرجل منها �أو التعبري
عنها بكافة الأ�شكال ،وذلك لأن الأمر مرتبط بالفحولة والرجولة الف�سيولوجية الع�ضوية اجل�سدية.
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األجهزة التعويضية

٭ الأجهزة التعوي�ضية نوع  AMSالتي تزرع يف اجل�سم الكهفي للع�ضو الذكري لفئة
املر�ضى الذين ال ي�ستجيبون للعالج املعروف لل�ضعف اجلن�سي مثل :فياجرا � -سنايف -
ليفرتا �أو احلقن املو�ضعية ،وهي �آمنة وتكون داخل اجل�سم الكهفي للع�ضو وغري ظاهرة.
يف حالة الإ�صابة ب�ضعف جن�سي ال ي�ستجيب للعالج ،ميكن ا�ستبدال ميكانيكية االنت�صاب
بالكامل ،فيما ي�سمى بجراحة «دعامة الع�ضو الذكري» �أو «اجلهاز التعوي�ضي».
دعامة العضو الذكري

هي من �أف�ضل ج��راح��ات ع�لاج ال�ضعف اجلن�سي وم��ن �أك�ثره��ا انت�شاراً ،فهي جت��ري منذ
ال�سبعينات من القرن املا�ضي ،ومت متابعة �آالف املر�ضى لعدة عقود وثبت �أمان وفاعلية الدعامة.
كيفية الجراحة

توجد عدة طرق للفتح اجلراحي لزرع الدعامة ،منها ما هو على الطرف الأق�صى من ظهر
الع�ضو� ،أ�سفل الر�أ�س مبا�رشة ،ومنها ما هو خمتبئ بني باطن الع�ضو وكي�س اخل�صيتني
وهو الفتح املف�ضل لدينا.
يتم فتح اجللد ليظهر حتته اجل�سمني الكهفيني ،يتم فتحهما وتو�سيعهما لأق�صى ات�ساع
لي�ستوعبا �أكرب حجم للدعامة ،ثم قيا�س ات�ساعهما وطولهما ،و�إدخال زوجني من الدعامات
ذات طول وعر�ض منا�سب ،ثم غلق اجلرح.
أنواع الدعامة

يوجد نوعني من الدعامات :الدعامة القابلة للثني ،والدعامة القابلة للنفخ.
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الدعامة القابلة للثني الدعامة الصلبة

هي الدعامة الأكرث انت�شار ًا نظر ًا النخفا�ض �سعره ،و�سهولة ا�ستخدامه وقلة م�ضاعفاته
مقارنة بالدعامة القابلة للنفخ وفيها تزرع دعامتني يف عمق الع�ضو الذكري ،واحدة يف كل
ج�سم كهفي.

الدعاة القابلة للنفخ /الدعامة الهيدروليكية

هي عبارة عن ج�سم كهفي جديد (جم��ازاً) داخل اجل�سم الكهفي التالف ،ميتلئ مبحلول معني
بد ًال من الدم ،فيكت�سب �صالبة كاملة ،مماثلة ل�صالبة الع�ضو عند االنت�صاب .وعند الفراغ من
املمار�سة ،يتدفق ال�سائل داخل الدعامة الى خزان الدعامة عند ثنيها باليد فيحدث الإرتخاء الكامل.
من املهم الت�أكيد على �أن �شكل الع�ضو و�إح�سا�سه والقذف والتبول والقدرة على الإجناب كلها
تبقى طبيعية.

نسبة النجاح والنتيجة المتوقعة

تقرتب احتماالت جناح جراحة زرع الدعامة من  ٪98 - 95واملعتاد بعد اجلراحة �أن يتمتع
الرجل بقابلية عالية لالنت�صاب� ،أعلى بكثري من االنت�صاب العادي ،في�ستطيع �أن ميار�س
العالقة الزوجية لأي مدة مهما طالت ،وعدة مرات يف اليوم الواحد ،يومياً ،وي�ستمر على هذا
احلال مدى احلياة ،لأنه ال ي�رسي عليه ما ي�رسي على عامة الرجال من �ضعف جن�سي مع
التقدم يف ال�سن.
مضاعفات جراحة الدعامة

جـراحـة الدعـامة من اجلراحات الآمنة ،وال ت�ستدعي البقاء يف امل�ست�شفى لأكرث من � 24ساعة (�إال يف
حاالت خا�صة) ،امل�ضاعفات نادرة ،وحتدث �أ�سا�س ًا مع بع�ض مر�ضى ال�سكر ،وذلك لأن �أن�سجتهم
ه�شة ،ولأنهم �أكرث عر�ضة للإ�صابة بالتهاب اجلروح لتفادي هذه امل�ضاعفات تتخذ االحتياطات
الآتية :تنظيم ال�سكر قبل اجلراحة بدقة �شديدة (مراجعة �إ�ست�شاري الغدد وال�سكر).
 ا�ستخدام م�ضادات حيوية منا�سبة قبل و�أثناء وبعد اجلراحة) (عدم �إقامة عالقة جن�سية ملدة �شهر بعد العملية).متى ينصح األطباء بإجراء جراحة زراعة الدعامات بالعضو الذكري؟

زراعة الأجهزة امل�ساعدة (الدعامات) هي احلل اجلذري مل�شاكل االنت�صاب عندما تف�شل بقية الو�سائل.
ين�صح الأطباء ب�إجراء جراحة زراعة الدعامات بالع�ضو الذكري عند وجود �ضعف �شديد يف
القدرة على �إحداث �أو احلفاظ على االنت�صاب لإمتام عملية اجلماع وعند ف�شل جميع �أ�شكال
العالج الأخ��رى �سواء العالجية بالفم �أو احلقن املو�ضعي بالع�ضو الذكري مع الأخ��ذ يف
االعتبار ال�سيطرة على الأمرا�ض املزمنة (مثل مر�ض ال�سكري و�ضغط الدم املرتفع) التي
ت�سبب ال�ضعف اجلن�سي.
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فمث ًال من الأ�سباب الرئي�سية يف الإ�صابة بال�ضعف اجلن�سي هو مر�ض ال�سكري فيجب
�أو ًال �ضبط م�ستوى ال�سكر بالدم عند الن�سب املالئمة وكذلك �ضبط م�ستوى الهيمجلوبني
ال�سكري عند ن�سبة ال تزيد عن  ٪7ملدة ثالثة �أ�شهر على الأقل ثم �إعادة الفحو�صات وتقييم
وظائف االنت�صاب ويف حالة عدم انعكا�س العالج والتحكم يف م�ستوى ال�سكر والأمرا�ض
املزمنة �إيجابي ًا على قدرة االنت�صاب يتم �إجراء فح�ص دقيق للأوعية الدموية (ال�رشايني
والأوردة) ويف حالة ثبوت ت�أثر ديناميكية �رسيان الدم بالق�ضيب نن�صح ب�إجراء جراحة
زراعة الدعامات بالع�ضة الذكري.
وهذه اجلراحات هي من جراحات اليوم الواحد التي ال ت�ستدعي املبيت بامل�ست�شفى وال
الرقود يف الفرا�ش لأكرث من �أربعة وع�رشون �ساعة ،ي�ستطيع ال�شخ�ص بعدها التحرك
بحرية وب�صورة طبيعية .كما �أنها جراحات �آمنة م�ضاعفاتها حمدودة وقابلة للعالج،
ومو�ضعية ،ال مت�س حياة الإن�سان و�إمنا تكون حم�صورة يف الع�ضو الذكري الذي يعاين
يف الأ�صل من ف�شل وظيفي ،وميكن �إج��راء اجلراحة بتخدير كلي �أو بتخدير ن�صفي،
وكالهما �آمن بدرجة كبرية.
كيف يحدث االنتصاب

لالنت�صاب ميكانيكية خا�صة تعتمد على تدفق الدم �إلى داخل الع�ضو الذكري من خالل
ات�ساع ال�رشايني (مدخل ال��دم) ،لتملأ ا�سطوانيتني ت�سميان اجل�سمني الكهفيني ،ثم
اجل�سمني (احتبا�س الدم داخل اجل�سم الكفي عن طريق انغالق الأوردة  -خمرج الدم
الكهفيني قد يف�شالن يف الت�صلب نتيجة �أ�سباب عديدة متنع امتالئهما بالدم .ويكون العالج
اجلراحي غالب ًا ميلئ اجل�سمني الكهفيني بدعامة متنح ال�صالبة املفقودة ،مع االحتفاظ
ب�شكل الق�ضيب الطبيعي وملم�سه وح�سا�سيته وبالرغبة اجلن�سية واللذة والقذف وكل
وظائف الذكر الأخ��رى .بعني �آخ��ر ،يتم ا�ستبدال ميكانيكية االنت�صاب دون امل�سا�س
بخ�صائ�ص الذكر الأخرى .الإن�سان الطبيعي ال ي�شعر بهذه امليكانيكية ،وال يراها ،و�إمنا
يالحظ االنت�صاب واالرتخاء كنتائج نهائية لهذه امليكانيكية وبالتايل ،ال ي�شعر ال�شخ�ص
بفرق عن ا�ستبدال تلك امليكانيكية التي تلفت ب�أخرى �صاحلة.
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الفوائد الصحية والنفسية

للعالقة الجنسية الزوجية

حينما تسير في مجراها الطبيعي:
إنسانيًا وإسالميًا
بينت الأبحاث والدرا�سات العديدة من خمتلف اخت�صا�صيي عالج �أمرا�ض الذكورة
وال�ضعف اجلن�سي يف جمال امل�سالك البولية والتنا�سلية �أو الطب النف�سي �أو ال�سلوكي
ب��أن العالقة اجلن�سية بني الزوجني تهدئ من القلق وتعالج الأرق الليلي والإحباط
واالكتئاب النف�سي .فهي �أف�ضل و�سيلة لال�ستمتاع باحلياة ،وبالن�سبة للمر�أة فاجلماع
يخفف من الأمل وا�ضطرابات احلي�ض وي�ساعد على ت�ألق الب�رشة ون�ضارتها وجمال
ال�شعر وبريقه ،وينظم الدورة ال�شهرية؛ لأنه يعزز من وظيفة هرمون الربوج�سرتون
الذي يزيد من خ�صوبة الزوجة ،والعالقة احلميمة ت�ساعد على ال�شفاء من الآالم الع�ضلية
و�آالم الظهر لأن املمار�سة اجلن�سية ت�ساعد على �إفراز هرمون «الأندرفني» القاتل للآالم،
و�أي�ض ًا تعزز من وظائف جهاز املناعة مما ي�رسع بال�شفاء من الأنفلونزا والنزلة الربدية
وال��زك��ام .وتقي من ه�شا�شة العظام يف الن�ساء بعد �سن الي�أ�س بف�ضل �إف��راز هرمون
«الأ�سرتوجني» وتعمل �أي�ض ًا على ت�أخري ال�شيخوخة لدى الن�ساء يف �سن الأربعني وحتمي
كذلك من �رسطان الثدي و�أمرا�ض القلب ،وي�ساعد اجلماع على �إفراز هرمونات ت�شفي
من ع�رس اله�ضم وقرحة املعدة� ،إلى جانب �أن بع�ض الأبحاث والدرا�سات �أظهرت �أن
�إبداع اجلن�س وعبقرية اجلن�س الآخر يقوى بعد اللقاء احلميم.
لذا ف�إن ملكة التفكري الإبداعي والأفكار العبقرية تكرث يف الن�ساء املخرتعات عقب ال�شعور
بالن�شوة اجلن�سية .ويف معظم الأحيان �إذا متت عملية اللقاء احلميم ف�إن كل زوجة ت�شعر
ب�أنها �أنثى حمبوبة ومرغوب فيها من زوجها وت�ستحق �شهادة �صالحية جلمالها وب�أنها
مثرية وفاتنة لزوجها.
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العقم
أسبابه وعالجه :القضاء والمقدر والعلم
�أ�شار القر�آن الكرمي �إلى حكمة املولى عز وجل يف حال النا�س ما يخ�ص العقم للرجال والعقر
لدى الن�ساء ،فقال تعالى" :هلل ملك ال�سموات والأر�ض يخلق ما ي�شاء يهب ملن ي�شاء �إنثاَ ويجعل
ملن ي�شاء الذكور �أو يزوجهم ذكراناَ و�إنث ًا ويجعل من ي�شاء عقيم ًا �إنه عليم قدير" (�سورة
ال�شورى 49 :و  )50وقال" :قال ربي �أنى يكون يل غالم وكانت امر�أتي عاقر ًا وقد بلغت من
الكرب عتياَ" (�سورة مرمي.)8 :
وقال عز وجل" :ونقر يف الأرحام ما ن�شاء �إلى �أجل م�سمى ثم نخرجكم طف ًال" (احلج.)5 :
كان االعتقاد ال�شائع يف املا�ضي ،لدى الأطباء غري املخت�صني ب�أمرا�ض العقم� ،أن ال�سبب
الرئي�سي لذلك هو ا�ضطراب نف�سي لدى امل�صاب و�أن كل ما يف امل�شكلة �أنها (من ن�سج اخليال)
ال �أكرث وال �أقل .ولل�شعور بنق�ص الرجولة ،كان يرتدد الرجل امل�صاب على الطبيب طلب ًا للعالج
ويجدها كبرية على نف�سه �أن ي�صارحه يف الأمر ،لي�صبح ري�شة يف مهب الهواج�س وم�صالح
امل�شعوذين را�ضي ًا ب�أي �أمل يفتح �أمامه طريق احلل ،والتمتع بالذرية ال�صاحلة.
�أما اليوم فقد ات�سعت كثري ًا ف�سحة احلل ،وتبددت كثري من حاالت العقم� ،إما �أمام مب�ضع
اجلراح �أو �أمام التكنولوجيا احلديثة التي مل ترتك باب ًا �إال وطرقته حاملة لواء العلم ،ف�سبحان
اهلل الذي علم االن�سان ما مل يعلم ،وم�سجلة الن�رص تلو الآخر على الي�أ�س والقلق بف�ضل اهلل
ورحمته مما �أجيز لدى بع�ض الهيئات ال�رشعية مثل هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية
ال�سعودية .ولعل �أهم التقنيات احلديثة هي التقليح ال�صناعي بوا�سطة �أنبوب التخ�صيب الـ
 IVFوعن طريق احلقن املجهري  ICSIاللذين �أوجدا الأمل من جديد لعدد كبري من الأزواج
العقيمني الذين يرغبون يف الإجناب.
تدل الإح�صائيات �أن احلمل يتم بن�سبة  %90 - 60من الأزواج ذوي العمر املنا�سب للتنا�سل
خالل عام واحد من املحاوالت .وتقدر ن�سبة الأزواج والزوجات العقيمني بحدود ،%15 - 10
و�إذا كان الزوج هو طرف يف عدم القدر ة على الإجناب ،ف�إن ان�سداد القنوات املنوية وقناة
القذف متثل ن�سبة  %40 - 30من الأ�سباب امل�ؤدية �إلى ذلك .لذا ف�إن م�شكلة العقم ،عندما يكون
الرجل طرف ًا فيها تكون امل�شكلة �أكرث تعقيد ًا.
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وهنا يلزم �إي�ضاح �أ�سباب عدم الإجناب (العقم) ،لإزالة تلك التوهمات امل�ؤدية �إلى قلة الرغبة
اجلن�سية التي ت�ؤدي �إلى ال�ضعف.
�إن �سبب العقم عند الزوج يعود �إلى �أحد �أمور �أربعة:
الأول :ان�سداد يف الرببخ� ،أو القناة الناقلة للمني ،مينع مروره عرب منفذه الطبيعي �إلى رحم زوجته.
الثاين :فقدان النطف� ،أو �ضعفها الذاتي.
الثالث :نق�ص يف منو اخل�صيتني� ،أو �إ�صابتهما ب�أذى.
الرابع :التهابات الربو�ستاتا� ،أو احلوي�صلتني املنويتني.
كما يكون �إرجاع عدم الإجناب عند الزوج �إلى التهاب الغدة (النكافية) الواقعة قرب الأذن.
ف�إذا ما التهبت هذه الغدة  -كما يحدث عادة للأوالد الكبار� ،أو الرجال  -التهبت اخل�صيتان
وانتفختا .وقد يحدث العقم عند الكبار حتى لو �أ�صيبت هذه الغدة بااللتهاب يف �سن ال�صغر،
وهذا ما ي�ؤكد ال�صلة العجيبة بني الغدة (النكافية) وبني الأع�ضاء التنا�سلية .وهذا النوع ميكن
�شفا�ؤه باملعاجلة الطبية املركزة .مع الإ�شارة �إلى �أن بع�ضه ال ميكن �شفا�ؤه.
عزيزي الزوج:

�إذا مل يح�صل احلمل املرجو بعد �سنة من املحاوالت ،ف�إنه يجب البحث عن �أ�سباب قلة الإخ�صاب
هذه ،وحيث �إن مو�ضوع العقم عند الزوج من �أكرث الأمور ح�سا�سية ،لذا فهو يتطلب الكثري
من التفهم والتعاون ومن خالل خربتي يف هذا امل�ضمار ف�إنه يحتاج �أي�ض ًا �إلى ال�صرب واملثابرة
والتعاون بني الزوج والزوجة واال�ست�شاري امل�رشف على العالج يف انتهاج الأ�ساليب العلمية
والأجهزة املتطورة واخلربة العميقة.

الفح�ص الإكلينيكي للخ�صية وقيا�س حجمها يف بداية الزيارة
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اإلجراءات التشخيصية للرجل

٭ التاريخ املر�ضي.
٭ الفح�ص ال�رسيري.
٭ الإجراءات الت�شخي�صية والفحو�صات.
 فح�ص ال�سائل املنوي. فح�ص قدرة احليوانات املنوية على الإخ�صاب. فحو�صات جهاز املناعة. فحو�صات ميكروبيولوجية. فحو�صات هرمونية. فحو�صات اجلهاز التنا�سلي. فحو�صات حلاالت اخللل يف اجلماع �أو القذف. فحو�صات للجينات �أو الكرومو�سومات.أ) التاريخ المرضي Medical History

اال�ستف�سار عن التاريخ املر�ضي  Medical Historyلكل من الزوج والزوجة على حدة ثم كال
الزوجني مع ًا� ،رضوري لبداية العالج ال�صحيح من قبل الطبيب املعالج.
يتم �س�ؤال الزوج والزوجة عن �أي مر�ض �سابق كداء ال�سكري ،حمى �شديدة ،دواء معني
�أخذ لفرتة طويلة ،الدغام �أو مر�ض النكاف � ،Mumpsأي مر�ض تنا�سلي �سابق� ،أي تداخل
جراحي �سابق وخ�صو�ص ًا منطقة احلو�ض للمر�أة واملنطقة البولية التنا�سلية للرجل ،فرتة
ت�أخر الإجناب ،هل هناك حمل �سابق مل يكتمل؟ حمل من زواج �سابق ،عدد مرات اجلماع،
متى كان �سن البلوغ Puberty؟ هل هناك تعر�ض �سابق للإ�شعاع �أو م��واد كيماوية �أو
حرارية وغريها؟ بالإ�ضافة �إلى ا�ستف�سارات كثرية ت�ساعد يف ت�شخي�ص �سبب العقم عند
الرجل �أو املر�أة.
ب) الفحص السريري Physical Examination

ويتم فح�ص اجل�سم ب�شكل عام �أو ًال (الر�أ�س ،العنق ،ال�صدر ،البطن ،الأطراف العليا وال�سفلى)
والرتكيز على املنطقة التنا�سلية للذكر والأنثى.
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ج) اإلجراءات التشخيصية والفحوصات
أ) اإلجراءات للرجل:
 - 1فحص السائل المنوي:

ون�ؤكد هنا مرة �أخرى �أن فح�ص ًا واحد ًا �إذا كان غري جيد ال يكفي ،فغالب ًا ما يحتاج الطبيب
املعالج �إلى �إعادة الفح�ص مرتني �أو ثالث ،لأن النتائج تتغري بتغري الظروف ال�صحية للرجل،
مث ًال الإنفلونزا واحلمى ،وغري ذلك من امل�ؤثرات.
يجب اتباع التعليمات التالية للح�صول على عينة ال�سائل املنوي:
�أ) االمتناع عن اجلماع ملدة ال تقل عن ثالثة �أيام وال تزيد عن خم�سة �أيام.
ب) عدم �أخذ حمام (دو�ش) �ساخن يوم �إعطاء العينة.
ج) عدم فتح عبوة العينة �إال مبا�رشة قبل اال�ستعمال.
د) الت�أكد من نظافة اليدين بغل�سهما جيد ًا بال�صابون ثم باملاء.
هـ) الت�أكد من نظافة املنطقة التنا�سلية ب�أكملها وذلك بغل�سها جيد ًا بال�صابون ثم املاء
لعدة مرات.
و) و�ضع العينة يف العبوة املخ�ص�صة لها ويراعى املحافظة عليها حمكمة الإغالق جيد ًا وعدم
فقدان �أي كمية من العينة.
ز) يراعى �إح�ضار العينة �إلى املخترب� ،أن ال تتجاوز الفرتة من �إعطاء العينة واح�ضارها مدة
�ساعة ،ويجب الأخذ بعني االعتبار املحافظة على دفء العنية (�أي تكون حرارها ْ 37م) وذلك
بو�ضعها �إلى منطقة مال�صقة للج�سم �أو يف راحة اليد.
 - 2تقييم قدرة الحيوانات المنوية على اإلخصاب:

فح�ص ال�سائل املنوي ال يقيم قدرة احليوانات املنوية على الإخ�صاب ولذلك طورت فحو�صات
عدة لتقييم هذه القدرة ومنها:
�أ) فح�ص قدرة احليوانات املنوية على االنتقل داخل ج�سم الأنثى:
 فح�ص ما بعد اجلماع� :سوف ُيذكر الحق ًا. ف�ح����ص ق��درة ا حل �ي��وا ن��ات ا مل �ن��و ي��ة ع �ل��ى ا خ�ت�راق خم��اط ع �ن��ق ا ل��ر ح��م.Invitro Mucus Penetration Test
 فح�ص ق��درة احليوانات املنوية على احلركة يف مرحلة من الزمن داخ��ل حميط معني.Sperm Survival Tests
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ب)  :Acrosome Reactionبوا�سطة �صبغ احليوانات املنوية يتم معرفة وجود Acrosome

وقدرته على الإخ�صاب.
ج)  : Hyposmotic Swelling testوفيها يتم معرفة ن�سبة احليوانات املنوية التي تكون
فيها غ�شاء اخللية �سليم ًا وقدرته كذلك على الإخ�صاب.
د) تقييم قدرة احليوانات املنوبة على اخرتاق البوي�ضة.
 .Invitro Fertilizsation of Human Oocyte - 3فحوصات جهاز المناعة:

يتم فح�ص وجود �أج�سام م�ضادة للحيوانات املنوية  Antisperm Antibodiesمن خالل
فح�ص الدم ،بالزما ال�سائل املنوي �أو احليوانات املنوية نف�سها.
 - 4فحوصات ميكروبيولوجية:

جترى حني وجود التهاب باجلهاز التنا�سلي �أو عند وجود ارتفاع يف كريات الدم البي�ضاء يف
ال�سائل املنوي.

 - 5فحوصات هرمونية:

وذلك بفح�ص م�ستوى هرمونات TESTOSTERONE, PROLACTINE F.S.G, L.H

بالدم �أو غريها من الهرمونات �إذا ا�ستدعت احلالة كما ذكرنا �سابق ًا.
 - 6فحوصات الجهاز التناسلي:

٭ �أخذ خزعة من اخل�صية :Testicular Biopsy
ويلج�أ �إليه عادة يف حاالت عدم وجود حيوانات منوية يف ال�سائل املنوي ملعرفة ما �إذا كانت
اخل�صيتان قادرتان على �إنتاج احليوانات املنوية �أم ال.
وبناء على النتيجة تُق ّر َر طريقة العالج .ف���إذا كان هناك �إنتاج للحيوانات املنوية ،ويف حالة
ان�سداد يف القنوات املنقولة يتم اللجوء �إلى اجلراحة� ،أو ميكن كذلك اللجوء �إلى طريقة �سحب
احليوانات املنوية من اخل�صية وعمل احلقن املجهري عن طرق .TESE & PESA
٭  Vasographyوذلك يف حالة ا�شتباه وجود ان�سداد يف احلبل املنوي.
٭ فحو�صات لت�شخي�ص وج��ود دوايل اخل�صية بوا�سطة جهاز امل��وج��ات ف��وق ال�صوتية
.Testicular Ultrasound Doppler Blood Flow
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 - 7فحوصات لحاالت الخلل في الجماع أو القذف:

مثال :فح�ص البول بعد القذف لتحديد وجود القذف الرجعي.
 -القاذف املنوي الكهربائي يف حاالت عدم القدرة على القذف الع�ضوي �أو النف�سي.

 - 8فحوصات للجينات أو الكرومسومات:

مثال :عند اال�شتباه بوجود .klinefelter's Syndrome
 عند اال�شتباه بوجود مر�ض .Cystic Fibrosis�إن ذكر كل هذه التحاليل ال يعني بال�رضورة �أن الطبيب املعالج �سوف يطلبها كلها و�إمنا يتعمد
على احتياج تلك حلالة.

القذف المرتجع (:)Retro Spermia

جمموعة من الرجال تعاين من القذف املرجتع (يرجتع ال�سائل املنوي عك�سي ًا �إلى املثانة البولية بعد القذف)
نتيجة ت�أثر عنق املثانة ب�سبب عمليات �سابقة� ،أو ع�صبية عنق املثانة ب�سبب الإ�صابة مبر�ض ال�سكري.
وبالتن�سيق مع مركز العقم تتم عملية ا�ستنباط احليوانات املنوية املقذوفة يف املثانة عن طريق
�أخذ عينة البول بالق�سطرة بعد اال�ستمناء وف�صل احليوانات املنوية عن البول ومعاجلتها
بطريقة خا�صة ،بخط متواز مع حت�ضري الزوجة.
سحب الحيوانات المنوية من البربخ بالميكروسكوب الجراحي ميزا (:)MESA

جمموعة من الرجال م�صابون بعيوب خلقية مثل غياب احلبل املنوي الناقل للحيوانات املنوية
من الرببخ �إلى قناة القذف� ،أو ب�إن�سداد يف احلبل املنوي؛ فنلج�أ �إلى �سحب احليوانات املنوية
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من القنوات املنوية يف الرببخ بامليكرو�سكوب اجلراحي بطريقة خا�صة وبخط متواز مع
حت�ضري الزوجة ،بعد �سحب احليوانات املنوية تلقح يف البوي�ضة امل�سحوبة من الزوجة يف
اليوم نف�سه لكي يتم التخ�صيب وبعدها بيومني يتم �إرجاع الأجنة �إلى رحم الزوجة ب�إذن اهلل.

سحب الحيوانات المنوية من البربخ /الخصية :TESE, PESA

هذه الطريقة يتم ا�ستخدامها لفئة من املر�ضى يف حاالت االنغالق الكامل للأنابيب الناقلة
للحيوانات املنوية من اخل�صية �إلى قناة القذف بينما اخل�صيتان تنتجان احليوانات املنوية
بالرغم من عدم ظهورها يف ال�سائل املنوي.
ولقد طورنا طريقة احل�صول مبا�رشة على احليوانات املنوية من الرببخ  PESAبعملية �سحب
االرت�شاف بالإبرة حتت بنج مو�ضعي ،واحليوان املنوي يتم احل�صول عليه ويتم حقنة مبا�رشة
�إلى البوي�ضة التي يتم احل�صول عليها من الزوجة .عند ف�شل احل�صول على احليوانات املنوية
مبدئي ًا يف الرببخ ميكن احل�صول عليها من اخل�صيتني مبا�رشة با�ستخدام �أن�سجة اخل�صية .TESE

إبداع الجنس و عبقرية الجنس اآلخر

عملية تفتيش الخصية وستنباط الحيوانات المنوية من أنسجتها
.Microdissectoin

فئة من املر�ضى ي�صابون بالتهابات �أو �أمرا�ض �أو �صدمات على اخل�صيتني مما ي�ؤدي �إلى ف�شل
يف تكوين احليوانات املنوية وهذا الف�شل يف �أكرث من  %50من احلاالت ال يكون كام ًال ،بحيث
ن�ستطيع �أخذ �أكرث من عينة من اخل�صيتني وا�ستخال�ص احليوانات املنوية التي تكفي لتلقيح
بوي�ضات الزوجة .يجب مالحظة �أن معدل التلقيح واحلمل يختلف ح�سب حالة كل مري�ض على
حدة .الفر�صة املتوقعة لنجاح احل�صول على مولود كامل ترتاوح بني  %30 - 25وذلك من
حماولة واحدة وذلك يعتمد على الظروف املحيطة بكال الزوجني ومن املعروف �إلى الآن �أنه ال
توجد حاالت والدة �أطفال غري عاديني م�سجلة من علمية احلقن املجهري  ICSIولكن يجب على
جميع املر�ضى تقدير اجلهد املبذول من جميع �أفراد الفريق الطبي امل�رشف على العالج �سواء
اخت�صا�صي امل�سالك البولية ،وعقدم الرجال� ،أو اخت�صا�صي الن�ساء والتوليد وعقم الن�ساء
�أو اخت�صا�صي املعمل والأجنة واحلقن املجهري .و�أنه يجب على كال الزوجني �أن يت�شجعا
ملناق�شة هذه الأمور مع الطبيب.
عملية توصيل الحبل المنوي بالقنوات المنوية في البربخ
Vasoepididiymost

فئة من الرجال م�صابون بان�سداد يف القنوات املنوية نتيجة التهابات �سابقة بحيث ال تظهر
احليوانات املنوية يف ال�سائل املنوي فنلج�أ �إلى قطع اجلزء امل�سدود وتو�صيل احلبل املنوي مرة
�أخرى بالقنوات املنوية يف الرببخ با�ستخدام امليكرو�سكوب اجلراحي.
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شق قناة القذف المسدودة عن طريق المنظار T.U.R. of Ejaculatory Duct

فئة من املر�ضى م�صابون بان�سداد يف قناة القذف الواقعة يف جمرى البول العلوي عند م�ستوى
الربو�ستات مما ي���ؤدي �إل��ى نق�ص يف كمية ال�سائل املنوي املقذوف؛ مما ي�سبب عدم املقدرة
على الإجن��اب ،وبعد الت�أكد بطرق الت�شخي�ص والفحو�صات من االن�سداد نقوم بفتح (�شق)
االن�سداد عن طريق املنظار.

جهاز احلث الكهربائي نوع �سيجر Electro Ejaculation Machine
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طريقة احلث الكهربائي للقذف وا�ستخدام ال�سائل املنوي بعد ذلك يف التلقيح للزوجة.
كيفية تحسين الحيوانات المنوية:

�أما عن كيفية حت�سني النطاف املنوية فيعتقد كثري من املر�ضى �أن ا�ستعمال الأدوية والعالجات
هو الطريق الوحيد لتح�سني و�ضع اخل�صوبة؛ ون�ؤكد هنا �أنه باتباع االر�شادات الب�سيطة �أدناه
وغري املكلفة ،قد ت�ؤدي �إلى نتائج �أف�ضل من ا�ستعمال العالج.
 - 1ابتعد عن تعري�ض ج�سمك ب�شكل عام واخل�صيتني ب�شكل خا�ص للحرارة العالية ،كون
�أخذك حمامات �ساخنة ،وجلو�سك يف املاء ال�ساخن ي�ؤثر �سلب ًا على �إنتاج احليوانات املنوية
وعلى حركتها.
 - 2يحبذ �أن تعر�ض اخل�صيتني �أطول فرتة ممكنة مل�صدر ب��رودة .لذا نن�صحك � -إذا كان
بالإمكان � -أن تعبئ قنينة باملاء البارد وت�ضعها مال�صق ًا ملنطقة اخل�صيتني ،وقت اال�سرتخاء،
�أو�أثناء النوم.
 - 3ال ترتدي املالب�س الداخلية ال�ضيقة ،بل ا�ستعمل الف�ضفا�ضة منها ،ويف�ضل �أن تكون
قطنية ولي�س من مادة ال�صوف �أو النايلون.
� - 4أقلع عن التدخني� ،أو خفف منه كثري ًا� ،إذا مل تتوفر لديك الإرادة للإقالع عنه .ي�ساعد
الإقالع عن التدخني على فتح ال�شهية .لذا عليك مراعاة عدم الإفراط بزيادة الوزن ،مما ي�ؤثر
على و�ضع احليوانات املنوية.
 - 5عليك الإقالع عن تعاطي امل�رشوبات الروحية �إذا كنت مدمن ًا عليها.
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عقم الرجال
ما هي أنواع عقم الرجال؟

ينق�سم عقم الرجال �إلى:
 - 1العقم الأولى  :Primary Infertilityمل يح�صل �أن �أجنب الزوج �أي �أطفال يف
ال�سابق.
وهذا النوع من العقم يرجع �إلى وجود خلل يف وظائف اخل�صية ينتج عنه عدم قدرة هذه اخل�صية
على �إنتاج حيوانات منوية (ف�شل خ�صوي Tesicular Failure, Non Obstrictive
 ،)Azoospermiaوحيث �إنه من املعلوم �أن اخل�صية هي امل�صنع لتكوين احليوانات املنوية
تتكون من ثالثة خاليا �أ�سا�سية تلعب كل منها دور ًا هام ًا يف �إنتاج وتغذية ودعم احليوان املنوي،
و�أي خلل يف �أي وظيفة من وظائف هذه اخلاليات ي�ؤدي بالطبع �إلى �شلل تام وكامل يف قدرة
هذه اخل�صية على �إنتاج حيوانات منوية كاملة.
 - 2العقم الثانوي ( Seecondary Infertilityقد ح�صل و�أن �أجنب الزوج �أطفال
يف ال�سابق):
ويتميز هذا النوع من العقم بقدرة اخل�صية على �إنتاج احليوانات املنوية ب�شكل طبيعي
ولكن قد توجد �أ�سباب تعيق وظيفة اخل�صية على �إنتاج �أنواع جيدة من احليوانات املنوية
�أو قد يوجد خلل يف طريقة تخزين �أو نقل احليوانات املنوية من م�صنع الإنتاج املتمثل يف
اخل�صية �إلى م�صادر النقل والتخزين والتوزيع املتمثلة يف الأع�ضاء التنا�سلية امل�ساعدة
 ،Obstrictive Azoospermiaومن هنا ميكن ح�رص لأ�سباب التي ت���ؤدي �إل��ى حدوث
العقم العار�ض كالتايل:
 - 1وجود ان�سدادات يف القنوات الناقلة للحيوانات املنوية.
�أ) ان�سداد داخلي� :أي داخل اخل�صية على م�ستوى الأنابيب املنوية والقنوات اخل�صوية.
ب) ن�سداد خارجي� :أي خارج اخل�صية وي�شمل جميع الأع�ضاء التنا�سلية امل�ساعدة
مثل ان�سداد يف الرببخ �أو الوعاء الناقل (احلبل املنوي) �أو احلوي�صلة املنوية� ،أو
القناة القاذفة ،ت�شوهات وعيوب خلقية فيها وجود دوايل باخل�صية حيث تعترب دوايل
اخل�صية من �أهم الأ�سباب امل�س�ؤولية عن ت�أخري الإجناب عند الرجال.
من خ�لال التاريخ املر�ضي وكذلك الفح�ص الإكلينيكي ملري�ض العقم ميكن معرفة ال�سبب
املر�ضي يف معظم احلاالت حيث ترتاوح (ما بني  )%80 - 50وتعترب الفحو�صات �رضورة

إبداع الجنس و عبقرية الجنس اآلخر

حتمية للو�صول �إلى ال�سبب احلقيقي لت�أخر الإجناب ،و�أهمه على الإطالع عمل حتليل لل�سائل
املنوي حيث �إنه هو املقيا�س الأول ملعرفة وظائف اخل�صية والغدد التنا�سلية امللحقة به حيث
يعطي م�ؤ�رش ًا هام ًا لتحديد طريقة الت�شخي�ص والعالج الالزم لل�شخ�ص الذي يعاين من ت�أخر
يف عملية الإجناب.

العالج:

كيف ميكن عالج مر�ضى العقم؟
ينق�سم عالج مر�ضى العقم �إلى ق�سمني �أ�سا�سيني:
 - 1العالج الطبي :وذل��ك با�ستخدام الأدوي��ة املختلفة ح�سب احلالة و�إر���ش��ادات الطبيب
املتخ�ص�ص.
 - 2العالج الجراحي :وذلك ب�إجراء العمليات اجلراحية يف حاالت دوايل اخل�صية واالن�سدادات
والت�شوهات املختلفة يف الغدد التنا�سلية امل�ساعدة.
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دوالي الخصية :العرض والمرض

ما هي دوالي الخصية؟

تعترب دوايل اخل�صية من �أهم �أ�سباب العقم العار�ض وتتميز بوجود خلل يف �شكل الوريد املنوي
الداخلي يفقد فيها ا�ستقامته وي�صبح معوج ًا ،مت�سع ًا وطوي ًال وهذا ي�ؤدي �إلى عدم قدرة هذا
الوريد على ت�رصيف الدم غري النقي الذي بداخله ودفعه �إلى �أعلى ،وبالتايل يبقى راكد ًا داخله.
وي�ؤدي ركود الدم داخل هذا الوريد �إلى �آثار �سلبية على اخل�صية والأع�ضاء التنا�سلة امل�ساعدة
حيث ي�ؤدي ئلك �إلى ارتفاع درجة حرارة اخل�صية ،وهذا االرتفاع يف درجة احلرارة ي�ؤدي �إلى
�إ�ضعاف حركة احليوانات املنوية ،ويزيد من الأ�شكال امل�شوهة عن معدلها الطبيعي ،ويزداد
هذا ال�ضعف رويد ًا رويد ًا وب�شكل كبري كلما ت�أخر الإجناب ،وقد تفقد اخل�صية قدرتها على
�إنتاج �إي حيوان منوي يف بع�ض احلاالت وت�سمى هذه احلالة (.)Azoospernia
وقد �أثبتت الأبحاث العلمية �أنه كلما قل حجم اخل�صية عن 12مل يف مر�ضى دوايل اخل�صية غري
املنجبني كانت ن�سبة الت�شوهات يف �شكل احليوانات املنوية كبرية ،ويف �أبحاث �أخرى ات�ضح �أن
هناك نق�ص ًا �شديد ًا يف الأوك�سجني وزيادة كبرية يف ثاين �أك�سيد الكربون يف وريد اخل�صية يف
جمموعة من مر�ضى الدوايل لغري املنجبني لتو�سع �أوعية دم اخل�صية ،وكذلك غالف الأوعية
املنوية وهذا يعني �إ�صابة اخل�صية ب�شيخوخة مبكرة ،وهذا يقلل بالتايل من نفاذ الأوك�سجني
من �رشيان اخل�صية �إلى �أن�سجتها فتقل �أك�سدة اخل�صية وهذا ي�ؤثر �سلبي ًا على عملية تكوين
احليوانات املنوية داخل اخل�صية.
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وجود مواد �سامة �أخرى غري مرغوب فيها يف مر�ضى دوايل اخل�صية ت�ؤثر ت�أثري ًا �سلبي ًا على
�إنتاج احليوانات املنوية من اخل�صية ،وكذلك على قدرة الرببخ على تخزين هذه احليوانات
املنوية ،من املالحظ �أن دوايل اخل�صية قد ت�أتي �سن مبكرة من مرحلة البلوغ ويكون لها نف�س
الت�أثري ال�ضار على اخل�صية مثل ما يحدث يف �سن ما بعد هذه املرحلة ،ولقد ات�ضح �أن �إجراء
عملية دوايل عند هذه املرحلة خا�صة عندما تكون م�صحوبة بنق�ص يف حجم اخل�صية ف�إن هذا
ي�ؤدي �إلى ا�ستعادة اخل�صية حلجمها الطبيعي ،مع زيادة يف �إنتاج وحركة احليوانات املنوية.
ومن املعرف �أن عالج دوايل اخل�صية يكون يف حاالت وجود �أمل يف �إحدى اخل�صيتني �أو كليهما،
�أو يف حاالت ت�أخر الإجناب.
كما �أن ال�سمنة ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش على الأع�ضاء التنا�سلية للرجل من حيث القدرة على الإجناب
واالنت�صاب .ومن هنا جند �أن الإقالل من تعاطي املواد الن�شوية وال�سكرية مع �ضبط الوزن
وكرثة احلركة وريا�ضة امل�شي ي�ؤدي يف النهاية �إلى احلفاظ على ال�صحة البدنية والإجنابية
وعلى الكفاءة اجلن�سية والنف�سية.
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العقم
وأسبابه للمرأه
هو عدم القدرة على احلمل بعد مرور �سنة على الزواج مع عدم ا�ستعمال موانع احلمل
ووجود جماع منتظم ون�سبة حدوثة  %15 - 10من حاالت الزواج.
�إن ن�سبة حدوث احلمل عند املر�أة الطبيعية كل �شهر تبلغ  %25وت�صل هذه الن�سبة �إلى
 %85بعد مرور � 12شهر ًا على الزواج �إذا كان عمر املر�أة �أقل من ثالثني �سنة.
أهم أسباب العقم:

� - 1أ�سباب عند الرجل ون�سبتها .%40 - 35
� - 2أ�سباب عند املر�أة ون�سبتها .%40
� - 3أ�سباب م�شرتكة ون�سبتها .%20 - 10
� - 4أ�سباب غري معروفة ون�سبتها .%15- 10
أسباب العقم عند المرأة تشمل:

 - 1عدم الإبا�ضة ون�سبتها .%40 - 20
� - 2أو ان�سداد يف الرحم �أو قنوات فالوب ون�سبتها .%10
 - 3تقدم عمر املر�أة ون�سبتها .%50 - 18
من �أهم احلاالت التي ترتافق ب�إ�رضابات التبوي�ض والعقم ما يلي:
 - 1املباي�ض املتعددة الأكيا�س.
 - 2ارتفاع هرمون احلليب.
 - 3نق�ص ن�شاط الغدة الدرقية.
 - 4ارتفاع ن�سبة هرمون الغدة النخامية �إف �إ�س �إت�ش .FSH
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المبايض المتعددة األكياس:

ت�صيب فئة من املر�ضى حوايل  %10من الن�ساء يف �سن الن�ضج اجلن�سي وتت�صف مبا يلي:
 - 1ا�ضطرابات الدورة ال�شهرية كانقطاع الدورة �أو ندرتها يف .%80
 - 2ارتفاع الهرمون الذكري :ويتظاهر بازدياد منو ال�شعر وحب ال�شباب .%70 - 50
 - 3ال�سمنة ون�سبتها .%35
يتم ت�شخي�ص هذه احلالة بفح�ص هرمون الدم وعن طريق �إجراء فح�ص بالأمواج ال�صوتية عن
طريق املهبل حيث يظهر هذا الفح�ص وجود �أكيا�س �صغرية على �أحد املبي�ضني �أو كليهما وقد
يت�ضخم حجم املبي�ضني �أي�ض ًا.
ويتم عالج هذه احلالة ب�إعطاء من�شطات املباي�ض (الكلوميد) ويف حال عدم ا�ستجابة املباي�ض
لها ميكن و�صف عالج ي�سمى (جلوكوفاج) وهو دواء يو�صف ملر�ضى ال�سكر ولكنه يو�صف يف
حالة املباي�ض املتعددة الأكيا�س ملعاجلة اال�ضطرابات الهرمونية املرافقة ،كما ي�ساعد يف حت�سني
ا�ستجابة املباي�ض للكلوميد وهذا بدوره يهم يف حدوث الإبا�ضة يف بع�ض احلاالت.
ارتفاع هرمون الحليب:

ي�صيب فئة م��ن ا مل��ر ���ض��ى ويتظاهر با�ضطرابات ا ل���دورة ال�شهرية كانقطاع
ا ل����دورة �أو ن���درة ح��دو ث��ه��ا ،و ي��ت��م ع�لا ج��ه ب���دواء ي�����س��م��ى (ال�برو م��و ك��ر ب��ب��ت��ب�ين
و جت��ار ي�� ًا ي�سمى ا ل��ب��ار ل��ود ي��ل) ،و ه��ن��اك ع�لا ج��ات �أ خ��رى ت�ستعمل �أي�ض ًا لعالج
ارتفاع هرمون احلليب.
السمنة والخصوبة عند المرأة:

�إن للم�سنة �آثار ملحوظة على اخل�صوبة والإجناب عند املر�أة ،وقد �أو�ضحت الدرا�سات
العلمية �أن هناك عالقة وثيقة بني زي��ادة ال��وزن (ال�سمنة) وبني ا�ضطرابات ال��دورة
ال�شهرية الناجتة عن خلل يف الإبا�ضة وكذلك حدوث الإجها�ضات وخلل يف منو اجلنني
عند حدوث احلمل وكذلك مر�ض �سكر الدم وارتفاع �ضغط الدم.
كما �أن زيادة الوزن ت�ضعف اال�ستجابة للعالج مبن�شطات املباي�ض ولذلك ف�إن لعالج
مبن�شطات املباي�ض ال ين�صح به �إال بعد تخفيف الوزن �إلى املعدل املطلوب.
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فوائد تخفيف الوزن:

 - 1ا�ستعادة انتظام الدورة ال�شهرية.
 - 2حدوث الإبا�ضة.
 - 3قد يحدث احلمل بدون اللجوء للعالج مبن�شطات الإبا�ضة.
 - 4ي�ساهم يف �رسعة اال�ستجابة للعالج مبن�شطات املباي�ض.
 - 5ي�ساهم يف حت�سني فر�ص احلمل وحدوثه.
 - 6كما ي�ساهم تخفيف ال��وزن يف تقليل امل�ضاعفات �أثناء احلمل مثل (الإجها�ض،
ارتفاع ال�سكر ،ارتفاع ال�ضغط).
العالج بمنشطات المبايض:

بعد اكتمال الفحو�صات الطبية املطلوبة من املري�ضة وزوجها ،وبعد و�صول املري�ضة
�إلى الوزن املطلوب يبد�أ العالج مبن�شطات املباي�ض.
وهي م�ستح�رضات تقوم بتن�شيط وحث املباي�ض على الإبا�ضة وهي نوعان� :إما حبوب ت�ؤخذ
عن طريق الفم �أو حقن ت�ؤخذ عن طريق الع�ضل ويتم حتديد نوع الدواء من قبل الطبيب
املعالج ح�سب حالة املري�ضة ،ويبد�أ العالج بها يف بداية الدورة ال�شهرية عند املري�ضة.
المطلوب من المريضة عند بدء العالج:

 - 1تعطى موعد ًا للح�ضور لق�سم العقم يف اليوم الثاين �أو الثالث للدورة.
 - 2يجرى فح�ص بالأ�شعة ال�صوتية يف اليوم الثاين �أو الثالث للدورة للت�أكد من عدم
وجود �أكيا�س على املباي�ض.
 - 3تعطى املري�ضة العالج مبن�شطات املباي�ض (حبوب �أو حقن) يف اليوم الثاين �أو
الثالث للدورة وي�ستمر العالج لعدة �أيام.
 - 4يتم متابعة ا�ستجابة املباي�ض للمن�شطات بالأ�شعة ال�صوتية.
 - 5يتم �إيقاف العالج باملن�شطات وتعطى ملري�ضة الإبرة التفجريية عندما يكون هناك
عدد منا�سب من البوي�ضات النا�ضجة.
 - 6قد تعطى املري�ضة عالج ًا مثبت ًا ملدة �أ�سبوعني مع �إبرة التفجري �إلى �أن يتبني
وجود احلمل �أو عدمه ،ويف حال حدوث احلمل يطلب من بع�ض املر�ضى اال�ستمرار
بالعالج املثبت ملدة ثالثة �شهور.
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حقن النطف المنوية داخل الرحم مباشرة .I.U. I
أوالً :لإعطاء موعد لبدء العالج الذي يكون عادة يف اليوم الثاين �أو الثالث لبدء الدورة ال�شهرية.
ثانيًا :يف اليوم الثاين �أو الثالث من نزول الدورة يجرى فح�ص بالأ�شعة ال�صوتية للمباي�ض

للت�أكد من عدم وجود �أكيا�س ومن ثم البدء ب�أخذ املن�شطات للمباي�ض لعدة �أيام.
ثالثًا :يتم متابعة ا�ستجابة املري�ضة للعالج بوا�سطة الفح�ص بالأ�شعة ال�صوتية.
رابعًا :ي�ستمر العالج مبن�شطات املباي�ض حتى يتم احل�صول على حجم وعدد منا�سب من البوي�ضات.
خامسًا� :سوف يتوقف عالج املن�شطات وتعطى الإب��رة التفجريية عندما يكون هناك عدد
منا�سب من البوي�ضات.
سادسًا :بعد مرور � 36 - 24ساعة من �أخذ الإبرة التفجريية يح�رض الزوج ال�سائل املنوي
لإجراء الرتكيز املعملي له ،مع مراعاة املحافظة على دفء العينة خالل فرتة نقلها من البيت �إلى
املخترب وذلك بو�ضعها داخل حافظة طعام على �أن ت�صل العينة خالل �أقل من �ساعة مع العلم �أن
حت�ضري العينة يف املخترب ي�ستغرق ما بني �ساعة �أو �ساعتني قبل حقنها داخل الرحم.
�سابع ًا :قد يبد�أ تناول عالج املثبتات بعد احلقن وي�ستمر هذا العالج ملدة �أ�سبوعني �إلى �أن يتبني
وجود احلمل �أو عدمه ،ويف حال حدوث احلمل ،على املري�ضة اال�ستمرار بتناول العالج املثبت
ملدة ثالثة ز�شهر.
اإلخصاب خارج الرحم:

الإخ�صاب خارج الرحم �أو (�أطفال الأنابيب  )I.V.Fطريقة ت�ستخدم لعالج حاالت العقم التي مل ت�ستجب لأي
عالج طبي �أو جراحي .وتعني كلمة  F.V.Iالتلقيح خارج اجل�سم ،وهذا النوع من العالج يت�ضمن �ست مراحل:

 - 1مرحلة تثبيت إفراز الغدة النخامية:

يف ال��دورة ال�شهرية الطبيعية تفرز الغدة النخامية هرمونني ( )FSH & LHوينتج عنهما منو
البوي�ضة يف كي�س مملوء بال�سائل �أو حوي�صلة داخل املبي�ض .بالرغم من �أنه يف خالل كل �شهر تنمو
عدة حوي�صالت �إال �أنه يف الدورة الطبيعية واحدة منها فقط قادرة على �أن ت�صبح نا�ضجة ب�شكل كاف
لتطلق الدورة .وعلى عك�س ذلك مع االخ�صاب املعملي ف�إن الهدف وجود عدة بوي�ضات تن�ضج يف نف�س
الوقت بالإ�ضافة �إلى �أننا ال نريد ارتفاع ًا مبا�رش ًا لهرمون  LHالذي ي�سمح بخروج البوي�ضات .لهذا
ال�سبب ن�ستخدم عالج ًا يعرف مب�ضاد الهرمون املن�شط ويعمل على �إيقاف م�ؤقت لإف��راز هرموين
( .)LH & FSHهذا العالج يبد�أ �إعطا�ؤه خالل فرتة التحفيز �أو قبل بدء التحفيز مبدة 21 - 15
يوم ًا ويعطى هذا العالج ب�شكل يومي عن طريق احلقن حتت اجللد.
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 - 2مرحلة تحفيز المبايض:

بعد حوايل �أ�سبوعني تقريب ًا من تثبيط الغدة النخامية يبد�أ العالج بوا�سطة هرمون املن�شط
للمباي�ض عن طريق احلقن يف الع�ضل ملدة  14 - 10يوم ًا مع ا�ستمرار احلقن املثبطة التي �سبق
ذكرها وذلك للح�صول على البوي�ضات .متابعة ا�ستجابة املبي�ض يتم بوا�سطة الأ�شعة ال�صوتية
وحتليل الهرمونات يف الدم.
 - 3مرحلة سحب البويضات:

عندما يكون هناك ع��دد ك��اف من اجلريبات التي حت��وي البوي�ضات وذو مقا�س جاهز؛ ف�إن
املري�ضة تعطى حقنة لتكميل ن�ضج البوي�ضة ويف نف�س الوقت تعمل هذه احلقنة على ت�سهيل
�سحب البوي�ضة .وهذه احلقنة حتتوي على هرمون ( )H.C.Gوعملية �سحب البوي�ضات تتم بعد �إعطاء
تلك احلقنة (� 42 - 36ساعة) .عملية �سحب البوي�ضات تتم بوا�سطة �إبرة عن طريق الأ�شعة
ال�صوتية وذلك عن طريق املهبل.
 - 4مرحلة التلقيح:

يتم تركيز وغ�سل عينة ال�سائل املنوي للزوج وبعد عدة �ساعات من ال�سحب ت�ضاف هذه العينة
�إلى البوي�ضات.
تفح�ص البوي�ضات بعد � 24ساعة للت�أكد من وجود عالمات للتلقيح ،ون�سبة التلقيح ترتاوح بني
� .%70 - 50أو يتم حقن البوي�ضة باحليوان املنوي حتت املجهر (� - )ISCIإك�سي.
 - 5مرحلة ترجيع األجنة:

بعد ي��وم�ين �إل���ى ث�لاث��ة �أي���ام م��ن عملية
التخ�صيب يتم نقل الأج��ن��ة �إل��ى داخ��ل
ال��رح��م با�ستخدام �أن��ب��وب بال�ستيكي
رفيع (ق�سطرة ترجيع الأج��ن��ة) .وهذه
العملية ت�أخذ عدة دقائق وعادة ال ت�سبب
�أمل ًا وهنا يتم ترجيع ما بني � 3 - 2أجنة
فقط  .وتتم عملية �إرجاع الأجنة بطريق
الأ�شعة التلفزيونية.
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 - 6مرحلة التثبيت وتحليل الحمل:

تن�صح املري�ضة بتقليل ن�شاطها خالل ال��ـ� 24ساعة الالحقة بعد عملية نقل الأجنة وبعد ذلك
فاحلركة تكون كاملعتاد .وخالل هذه الفرتة يجب �أخذ �أدوية التثبيت يومي ًا ملدة �أ�سبوعني ،ويف
حالة حدوث احلمل يجب اال�ستمرار بها ملدة ثالثة �شهور ح�سب تعليمات الطبيب ويعمل حتليل
احلمل بعد  21يوم ًا من ترجيع الأجنة يف الرحم وذلك عن طريق حتليل الدم.
المخاطر المحتملة والمصاحبة لعالج اإلخصاب خارج الرحم:

� -1آالم ت�شبه �آالم الدورة ال�شهرية املعتادة وذلك ب�سبب حتفيز املباي�ض.
 -2يتعر�ض حوايل  %1من املر�ضى لال�ستجابة الزائدة من املباي�ض وذلك لت�ضخم املباي�ض
وتراكم �سوائل زائدة يف داخل التجويف البطني .ورمبا يتطـلب تنـومي املري�ضة يف امل�ست�شفى
لعدة �أيام.
 -3رمبا يحدث حمل بعدة �أجنة ون�سبة احلمل بالتو�أم ما بني .%50 - 20
نسبة نجاح العالج:

�إن ن�سبة حدوث احلمل يف كل دورة �شهرية للمر�أة الطبيعية هي  %25 - 20ون�سبة جناح �أطفال
الأنابيب يف كل حماولة هي  %40 - 35وهناك �أ�سباب م�ؤثرة يف النجاح كعمر املري�ضة ،و�سبب
العقم ،وجناح املحاوالت ال�سابقة.
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البروستاتا

عدو الجنس الخشن

�إن مو�ضوع معاجلة الربو�ستاتا عند ال��رج��ال �أم��ر يتطلب الكثري من التفهم والتعاون بني
ا�ست�شاري امل�سالك البولية من طرف واملري�ض من طرف �آخر ،ومن خربتنا الطويلة يف عالج
�أمرا�ض الربو�ستاتا ف�إننا ن�ستطيع �أن جنزم� ،أنه من �أهم �أ�سباب النجاح يف الت�شخي�ص والعالج
هو التعاون بني الطبيب واملري�ض �إل��ى جانب ال�صرب ،وجمع املعلومات ال�صحيحة املتعلقة
باملو�ضوع ،لذا قد و�ضعت بع�ض ال�رشوحات والتفا�صيل يف الت�شخي�ص والعالج لأمرا�ض
الربو�ستاتا.
تخضم البروستاتا وطرق العالج:

 �إن اكت�شاف �ضخامة يف الربو�ستاتا عن طريق الفح�ص ال�رشجي دون وجود �أعرا�ض مرفقة الي�ستدعي �أي عالج ،حيث ال يتوجب العالج �إال عند ظهور �أعرا�ض ،وغالب ًا ما يتم العالج دوائي ًا.
 ي�صاب �أكرث من  %60من الرجال بعد �سن اخلم�سني ب���أورام حميدة يف هذه الغد الدقيقة(تخ�ضم الربو�ستاتا احلميد) و�أكرث من  %10من الرجال ي�صابون بعد �سن ال�ستني ب�أورامها
اخلبيثة ،و�أغلب ه�ؤالء يرحلون عن الدنيا ب�سببها،وهم يعاجلون من �أمرا�ض �أخرى نتيجة
�إهمال االكت�شاف املبكر للمر�ض.
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أعراض تضخم البروستاتا:

�أ) الأعرا�ض التخري�شية:
 كرثة التبول. ع�رس التبول. �سل�س البول الإحلاحي.ب) الأعرا�ض االن�سدادية:
 ت�أخر بدء التبول. تقطع التبول. تقطري البول بعد التبول. �ضعف تدفق البول. -ال�شعور بعدم �إفراغ املثانة.

طريقة التقييم والتشخيص:

 �أعر�ض التبول عند املري�ض الفح�ص ال�رشجي للربو�ستاتا. اختبار املبتقي من البول يف املثانة بعد التبول. اختبار قيا�س �ضغط وع�صبية املثانة. اختبار قيا�س جريان البول. -ت�صوير الربو�ستاتا باملوجات فوق ال�صوتية.
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أورام البروستاتا

 تعترب �أورام الربو�ستاتا من �أحد الأمرا�ض امل�صاحبة لل�شيخوخة حيث يندر وجودها قبل �سن اخلم�سني. تتعر�ض غدة الربو�ستاتا مع تقدم العمر لتغريات معينة يف خالياها جتعلها من �أكرث املناطقااملعر�ضة للإ�صابة ب��الأورام الغري حميدة واحلميدة يف ج�سم الإن�سان ،ت�شكل اال�ضطرابات
الهرمونية املذكرة �ضمن الربو�ستاتا �أهم عوامل ت�ضخم الربو�ستاتا.

�أ�شعة مقطعية تبني وجود �سرطان برو�ستاتا يف الف�ص الأمين ملري�ض عمره � 63سنة

ا�ستئ�صال ورم حميد من الغدة نف�سها
 يتم اكت�شاف ورم �صلب يف غدة الربو�ستاتا �أثناء الفح�ص ال�رشجي ،واملري�ض عادة ما ي�شكو من�أعرا�ض �أخرى مثل �صعوبة التبول �أو �آالم العظام ،كما �أن هناك عدد ًا كبري ًا من احلاالت تكت�شف
بعد التحليل الباثولوجي لعينة من ن�سيج الربو�ستاتا بعد ا�ستئ�صال ورم حميد من الغدة نف�سها.
 ومبتابعة عدد كبري من الرجال وجد �أن �أغلبهم ميوتون ب�أورام الربو�ستات الغري حميدة،وهم يعتقدون ب�أنهم م�صابون ب���أورام �أخ��رى ،لأنهم مل يعانوا من �أية �أعرا�ض �شاذة ،لذلك
نن�صح الرجال فوق �سن اخلم�سني مبراجعة الطبيب على الأقل مرة كل عام ويف حالة ال�شك ال
بد من �إجراء الفح�ص الالزم لإكت�شاف املر�ض.
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التهاب البروستاتا
تقع غدة الربو�ستاتا على بعد �1.5سم من فتحة ال�رشج لدى الذكور عند �أ�سفل املثانة البولية،
وحول اجلزء العلوي من قناة البول (الإحليل) ،ويف�صلها عن القناة ال�رشجية غ�شاء رقيق،
وحتيط مبجرى البول اخللفي ،ويحدها جدار ال�رشج الأممي ،وميكن مل�سها عند �إدخال ال�سبابة
بال�رشج.
عـنـد تـدليك الربو�ستاتا يخرج �إفرازها عن طريق جمرى البـول ،ي�شـكـل �إفراز الربو�ستاتا
 %30 - 10من كمية ال�سائل املنوي.
غدة الربو�ستاتا ال�سليمة يكون طولها �2.5سم وعر�ضها �4.7سم و�سمكها �2.5سم ،وهي
تتكون من ثالث ف�صو�ص :اثنان جانبيان ،وثالث �أو�سط حماط مبجرى البول من الأمام
وقنوات احلوي�صلة املنوية على اجلانبني وهي عبارة عن م�صنع ينتج نوعني من ال�سوائل،
�أحدهما �سائل ن�شط تفرزه الغدة �أثناء الهياج اجلن�سي والقذف وي�شكل  %30-20من
ال�سائل املنوي ،والآخر غري ن�شط وتفرزه الربو�ستاتا بطريقة اعتيادية وميكن احل�صول
عليه عن طريق التدليك.
يوجد بالربو�ستاتا العديد من احلوي�صالت لها قنوات دقيقة تتجمع وتفتح مبجرى
البول اخللفي.
تلعب الربو�ستاتا دور ًا مهم ًا بالن�سبة للحيوانات املنوية وحتتاج هذه الغدة �إلى مزيد من اجلهد
من الباحثني للوقوف على كثري من �أ�رسارها.
تفرز غدة الربو�ستاتا �سائ ًال حم�ضي ًا �شفاف اللون ويحتوي على كمية من �أمالح ال�صوديوم
والربوتا�سيوم والكال�سيوم وكذلك على بع�ض االنزميات مثل (الفايربينوالي�سني) كما يحتوي
الإف��راز على بع�ض املركبات غري الربوتينية ت�ساعد على مقاومة اجلراثيم والق�ضاء عليها.
ويحتوي كذلك على مواد بروتينية تزيد من مقاومة الربو�ستاتا �ضد االلتهاب.
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من املواد الهامة التي تفرزها غدة الربو�ستاتا هي الزنك حيث يوجد برتكيز �أكرث من �أع�ضاء
اجل�سم الأخري ،وتعترب مادة الزنك �رضورية للحيوانات املنوية كما �أن هناك مواد ًا �أخرى
معقدة تفرزها غدة الربو�ستاتا منها اال�ستاين والأحما�ض الأمينية.
هناك فرق بني ت�ضخم الربو�ستاتا الذي ي�صيب امل�سنني وبني التهابات الربو�ستاتا التي ت�صيب
الذكور يف �أي مرحلة من مراحل العمر بعد البلوغ.
التهابات الربو�ستاتا من الأم��ور املثرية للجدل فيما يتعلق بالأعرا�ض وامل�ضاعفات وكذلك
بالن�سبة لنتائج التحليل املخربية لفح�ص �إفراز الربو�ستاتا وكذلك حجم الغدة.
بع�ض املر�ضى امل�صابون بالتهاب الربو�ستاتا ال ي�شكون من �أي �أعرا�ض مطلق ًا يف الو�ضع
الذي تكون فيه الغدة يف حالة التهاب مزمن ،والبع�ض الآخر قد ي�شكو من �أعرا�ض التهاب
الربو�ستاتا يف الوقت الذي ال تظهر التحاليل املخربية �أي جراثيم.
وال بد هنا من الإ�شارة �إلى ما ي�أتي:
 بع�ض اجلراثيم التي تغزو الربو�ستاتا ال ميكن ر�صدها بالتحاليل املخربية العادية خا�صةالفريو�سات وبهذا تظهر نتيجة التحليل �سلبية.
 قد تظهر بع�ض املختربات اجلراثيم غري ال�ضارة والتي تتعاي�ش عادة بالغدة دون �إحداث �أيخلل بخالياها ،ونتيجة لذلك قد يتعاطى ال�شخ�ص امل�ضادات احليوية ملدة طويلة دون جدوى
بالإ�ضافة �إلى امل�ضاعفات والأ�رضار التي قد ت�سببه تلك امل�ضادات.
فغدة الربو�ستاتا بها حوي�صالت عديدة قد متتلئ بال�صديد ،وتقفل قنواتها ،وتتحو�صل
بها اجلراثيم ،وبالتايل ي�صبح من ال�صعوبة و�صول امل�ضادات احليوية �إليها� .إذا ال بد من
م�ضادات حيوية فعالة لها موا�صفات معينة لها مقدرتها على اخرتاق االن�سجة وو�صول منطقة
االلتهاب.
وكذلك مدى �إمكانية امل�ضادات يف الذوبان بالدهنيات و�أن تكون قاعدية حتى ت�ستطيع الو�صول
�إلى �أن�سجة الربو�ستاتا ذات الع�صارة احلام�ضية.
لهذا يجب احلذر من تناول امل�ضادات احليوية دون ا�ست�شارة الطبيب.
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احتقان البروستاتا
يق�صد باحتقان الربو�ستاتا زيادة الدورة الدموية بالربو�ستاتا عن املعدل الطبيعي .وقد يكرب
حجمها وت�ؤدي �إلى ظهور بع�ض الأعرا�ض بامل�صابني ،عند فح�ص الربو�ستاتا املحتقنة تكون
م�ؤملة وقد تكون مت�ضخمة.
أسباب احتقان البروستاتا:

�أ) الإ�رساف يف ا�ستعمال العادة ال�رسية.
ب) عدم تنظيم املعا�رشة اجلن�سية �إذ ال بد من االعتدال يف ذلك دون الإفراط �أو التفريط.
ج) الكبت اجلن�سي والتهيج امل�ستمر خا�صة بوا�سطة ال�صور والأفالم اجلن�سية.
د) يف بع�ض حاالت العزل (وهو الإنزال خارج املهبل).
هـ) التهابات الربو�ستاتا.
و) امل�رشوبات الكحولية.
ز) الإ�رساف يف �رشب القهوة وال�شاي والإكثار من التوابل احلارة.
احتقان غدة الربو�ستاتا يهيئ الفر�صة لغزوها باجلراثيم املختلفة ويكون امل�صاب باحتقان
الربو�ستاتا �أكرث عر�ضة اللتهابات الربو�ستاتا من غريه.
أعراض احتقان البروستاتا:

حرقان عند التبول وتقطع البول.
 �رسعة القذف. نزول الدم مع املني.� -أمل بالع�ضو قد ي�ؤدي �إلى ال�ضعف اجلن�سي.
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يجب مالحظة ما يأتي عند العالج:

 عدم تعاطي امل�رشوبات الكحولية. تنظيم �أوقات املعا�رشة اجلن�سية وعدم الإ�رساف يف اجلماع (لأن من يرهق جن�سي ًا مبكر ًاي�شيخ جن�سي ًا مبكراً).
 الإم�ساك �إن وجد. عدم تناول التوابل احلارة. االمتناع عن العادة ال�رسية. التهاب الربو�ستاتا املزمن. -االبتعاد عن املثريات اجلن�سية مثل الأفالم وال�صور.

التهاب البروستاتا الحاد

االلتهاب احلاد :وي�صاحبه ارتفاع يف درجة احلرارة ،والرع�شة ،وال�شعور بالأمل يف الربو�ستاتا،
وتبني الأ�شعة ال�صوتية وجود خراج ،وعادة ما يحتاج الى تفريغ بعملية جراحية وفح�ص
ل�سائل الربو�ستاتا غري الن�شط بوا�سطة التدليك حتت املجهر تظهر زيادة يف اخلاليا ال�صديدية.
و�إذا كان املري�ض متزوجاً ،ف�إن الزوجة تعاين من حدوث التهابات ميكروبية مثل قرحة عند
عنق الرحم.
العدوى:

االت�صال اجلن�سي مع امل�صابني بالأمرا�ض اجلن�سية مثل مر�ض ال�سيالن �أو غريه .وقد
ت�صل اجلراثيم �إلى الربو�ستاتا مبا�رشة عن طريق جمرى البول ت�ستقر بها .بع�ض �أنواع
من جراثيم ال�سيالن تهيئ الفر�صة كذلك لف�صائل �أخرى من اجلراثيم لغزو الربو�ستاتا
و�إحداث التهابات بها.
التهابات اللوزتني واجليوب الأنفية والقولون املزمن حيث تنتقل اجلراثيم من ذلك �إلى
الربو�ستاتا عن طريق الدورة الدموية.
التهابات الكلى واملجاري البولية �إذ ت�صل اجلراثيم مبا�رشة عن طريق جمرى البول الذي تفتح
به قنوات الربو�ستاتا� .أكرث من  %80من التهابات الربو�ستاتا ي�صاحبها التهاب باحلوي�صلة
املنوية ويكون لذلك �أثر مهم على عدد وحركة احليوانات املنوية وقد تكون �سبب ًا لبع�ض حاالت
العقم عند الذكور.
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أعراض التهاب البروستاتا الحاد:

 -1ارتفاع بدرجة حرارة املري�ض مع رع�شة و�أمل باملفا�صل وفقدان ال�شهية والقيء.
� -2أمل �أ�سفل منطقة العانة وقد ميتد �إلى ال�رشج �أو �أمل بالع�ضو التنا�سلي و�أعلى.
� -3أمل �أ�سفل الظهر و�أحيان ًا البطن.

أعراض التهاب البروستاتا المزمن:

قد ال ي�شكو املري�ض من �أي �أعرا�ض رغم ارتفاع ن�سبة ال�صديد ب�إفراز الربو�ستاتا.

وفي بعض الحاالت تظهر األعراض اآلتية:

� -1سيالن خفيف يف جمرى البول خا�صة يف ال�صباح ويكون ا لإفراز �شفاف ًا مثل
احلليب ،ولزج ًا وقد يالحظ ال�شخ�ص عند فتحه جمرى البول �أو يجده متجمد ًا يف
البول ا لأمامي.
 -2حرقان عند التبول وكرثة التبول ويالحظ املري�ض ب�أن البول غري �صاف ويحتوي على
مواد عالقة على �شكل خيوط رفيعة.
� -3أمل �أ�سفل كي�س اخل�صية وقد ميتد �إلى منطقة ال�رشج.
� -4أمل بالع�ضو التنا�سلي �أو باخل�صية.
� -5أمل �أ�سفل البطن والظهر وقد ي�شتد الأمل وي�شبه املغ�ص الكلوي يف بع�ض احلاالت.
 -6فقدان الرغبة اجلن�سية و�أحيان ًا ي�ؤدي �إلى ال�ضعف اجلن�سي.
� -7رسعة القذف.
 -8قد يكون املني خملوط ًا بالدم عند الإنزال ويف بع�ض احلاالت ي�شعر املري�ض ب�أن املني غري كامل.
 -9قد ي�صاب بع�ض املر�ضى باعتالل ال�صحة وعدم الرتكيز والإجهاد.
 -10قد حتدث م�ضاعفات �أخرى مثل التهابات بالعني واملفا�صل والأع�صاب.
عالج التهاب البروستاتا المزمن:
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يف حاالت االلتهاب املزمن قد تكون امل�ضادات احليوية من �أجنع و�سائل العالج وقد ال ينفع
ا�ستعمالها للأ�سباب الآتية:
� -1إن بع�ض حوي�صالت الربو�ستاتا قد تكون ممتلئة بال�صديد وقنواتها التي قد تكون مقفلة
فبالتايل لي�ست هناك و�سيلة خلروج ال�صديد �إال بالتدليك حيث تفتح القنوات ويكون خروج
ال�صديد مع جمرى البول.
� -2صعوبة و�صول امل�ضادات احليوية وعدم مقدرتها على االنت�شار �أو تغلغل �أن�سجة
الربو�ستاتا وقد يتناول املري�ض العديد من امل�ضادات احليوية دون جدوى.
 -3يُن�شط التدليك الدورة الدموية بالربو�ستاتا وبالتايل مينع االحتقان بها ،وقد ي�ساعد التدليك
�أي�ض ًا على تكوين م�ضادات ذاتية تعني اجل�سم على املقاومة.
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الخاتمة
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني الذي بنعمته تتم ال�صاحلات �صلى اهلل و�سلم
على �أف�ضل املر�سلني وخامت النبيني �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أرجو من اهلل
ع َّز وج ّل �أن ينفع بهذا الكتاب قارئيه ،و�آمل �أن يكون فيه من الإي�ضاحات وال�شروحات
الكافية والوافية عن مو�ضوعات الكتاب ،ع�سى اهلل �أن ينفع به لي�ضع الآمال اجلديدة
للم�ستفيدين منه ،حيث �إن �أحد �أف�ضل �أ�ساليب �آمالنا هو �أن نح ّدد ما ال �أمل فيه،
لنواجهه ،لي�س بالي�أ�س و�إمنا بالأمل وعدم تركه ين ّغ�ص علينا الآمال املمكنة و�أال
نرتكه يل ّوث م�ساحة الأمل الباقية ،و�أذكر �أنه كان يل �صديق يتوقع كل ما يجري يف
الكون ،ف�إذا كان ما يجري �أقل منوذجية مما توقع �أ�صيب بخيبة �أمل.
�أما �أنا فقررت �أن �أ�سلك الطريق العك�سي؛ فلم �أتوقع �شيئاً فوجدت �أنني دائماً ممتلئاً
�شكر ًا وامتناناً للخريات التي ح َّقق ُتها حتى ولو كانت متوا�ضعة ،فذاك ف�ضل اهلل ،كله
بف�ضل اهلل ورحمته وبذلك فليفرح امل�ؤمنون.

امل�ؤلف
د .طالل �أحمد مرداد
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