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	  ع� ال��ف�� :ال��� للغة األخفى ال
�، ال�اذب ال��ار ه�ا على تق��� ال ال��
 لغة أن على� ح*( وت�)'ل ت���ع هى او#ن! لل �ف

  ال�!ل   .ع7  یلى   ;:!ا   وأورد الخ،…وال�ف7 وال��دد والق�6ل وال4ع0، الق�ب م� وم�3لفة م�ع0دة أ.عاد
  م�   ج<ء   فإنها  ، لل��
  ال��اصلى  اإلب0اعى   اله0ف   ع�   .ع�0ة   وهلة   ألول   ب0ت   و#ن    ال4ادئة،  ال�<ئ:ة   ال��*:ة 
 جـَـ!ـَـلَ  وهى ال4عM،   وال�الف  ، األك!ل   ال�!لة   م�ل   ت�ل   أال   ش�J ة  ، نافعة   خ �ة ت06و  ح�ى  ال���ى   ال��ل 

   . ال�عى ح�ارات ت!ارس
    : م�ال   
 أمى   ل,ح*   أرجع   أن   أر%�   خائف   أنا    )1( 
 أبى   0ل  فى  أح�ى   أن   أر%�   خائفة   أنا  )2( 

…….. 
…..… 

 -I  د   أنا   إذن  ت,%�نى):   أن8 ( ت,%�نى   هل
 م
ج
  -II اج   م�   ث*َّ    إذن  ) أرض=>   أنا (  ؟ أرض=>   هل�CD  

 .مع�ى  لىِ    إنّ   وج
د	: 
  ال!)ارك  وعى  فى  ” اآلخ� “  ل��Tر   أمSلة   ه�ه   

  ه�ه   مSل   ت]�ن    ما   وZق0ر م���عة وت)':الت ب0رجات 
  إذا   \!'��ا  ال�عى) بaرة فى ال��Tر ل<وم ودون   _4عا   ألفا^   (دون   ال��
   \ق�لها  ال�ى  اللغة ت!Sل  �!لال 
�ل   ت�ل=اتها   NOل   جل  وهى  ، وم�هـِـKة  ، مغ�,Iة  ب0یلة أخ�e    ج!ل  إلى   ن*�!ع   أن   اإلن�ات   أح*�ا  ت

اَرُس    ما   غالP=ةD   ج��   م�   �ع!�ه  ),ابىاغ   ��  \�افj   أو   \�فiه   ال   ما  على  م6�ى   ألنه   ذلg  )، عادة   ق�
 ، ال��ع  على   لل�فا^   ال!��ات�ة   ال��رة   به�ه   ال��
  إلى  – ت �رJا –  حاجة   ب�ا   تع0  لk   كان   إذا   ألنه  ، عل:ه 
  م!ارسة   فعال   \�4ح   فإنه  ال*�Jة،  اإلب0اq:ة  لل!!ارسة   ال!ف�0ة  ال�!ل   ل:ق�ل   َیْ�قَ    لk   ه�   ال�قm   نف
  فى و 
  ذلg   كل  .، أصال   ال�0ی0ة   وt:ف�ها   ت�ق�s   ع�   عاج<ة  ال]لى،   ال�ج�د   ع�   م�ف�لة  ، أح:انا   قه�Jة  ، مغ��Zة 
 �  م�   الWات
%ة و  ، ناح=ة   م�   اللWة   ت�6ره  ال�e   الغ�,ب   ال���   له�ا  األساسى   ال!�قف   خالل   م�   رؤ�Jه   \!'
  ووس�لة   ال�ات   الح�:اجات   م*ق ا   إال   \ع�د   فال (  ال�PاDة   م�   اآلخ,  نفى  على:  ی�6�ى   وه�  ،أخ,	    ناح=ة 
 s�  \ق�لها  أخ�e    لغة   ث!ة  : إذن  ، لآلخ�)  اراع�4 دون   ت��قs أن \!'� ال�ى   االغ��اب:ة     ال�ات�Jة   الل�ة   ل��ق
 
  اس�ع!ال   س�ء “  ل)�ح  الSانى   ال�<ء  فى   وردت   وق0  ، أ\Tا   لغة  فهى  ، ص�ف   ذات:ة   كانm   و#ن  وهى  ، ال��

على أن لغة الجنس ال تقتصر  
على هذا الحوار الجاذب  
للطرفين، وإنما هى تتنوع  
وتتشكل حسب أبعاد  
متعددة ومختلفة من القرب  
والبعد، والقبول والتردد  

الخ…والرفض

  أنت تريدنى (   هل
موجود   أنا   إذن تريدنى):  

 II-  أنا ( ؟  أرضيك   هل  
  يحتاج   من   ثمَّ    إذن )  أرضيك 

معنى لِى     إنّ  وجودى:  

”  اآلخر “  لحضور   أمثلة   هذه
بدرجات     المشارك وعى   فى   

  ما   وتشكيالت متنوعة وبقدر
تمثل    الجمل   هذه   مثل   تكون 

  الجنس   يقولها التى   اللغة  
ودون    طبعا   ألفـاظ   (دون

لزوم الحضور فى بؤرة  
  أحسنا   إذا   يمكننا الوعى) 

  جمل إلى     نستمع   أن   اإلنصات 
،  مغتربة أخرى بديلة   

  بكل   جمل وهى   ،  ومجهـِـضة 
  ما   تمثل غالبية   تجلياتها 

اغترابى   جنس   من   يماَرسُ  



 
  واألخ�e   ) لل!�أة  (  كُ!َ�ْبِ�بٍ    اآلخ�   ص�رة  فى   مSال  )، لل��اسل   أو   لل�]اث�   ح�ى ال (و  ه�   ما   لغ��  ” ال��
  ) لل�جل (  إس�!�ائ:ة   ك�سادة 

  :Oاأللفا[ العل�ة غ\, االغ�,اب=ة   ال�ل   هWه   OعY وم�
 

 فأOقى …….(  م�`=ا   أس�عل>   Oأن  ، أل�W   أنا )1( 
  أنا  كا 

 غ\,	   الیdقى  ح�ى   عل=>   أس=c,   أنا   )2( 
 )أض�   هWا ….(

 ت�عى   Oع�   شيء   م�>  یdقى   فال   أل�هُ>َ    ناأ  (3)
ا فأرضى ( …….. ال�هام>   بلWة O 
  م
قعى) فى  أنا ه

(4) 
 أن�اك أن ش,l على أشdع، ح�ى أح�اُج> أنا 
  ) فالdعn  ال�الشى  یه�دنى   فال (    ….. تاما

 �ل  \)4ه ما إعالن م� .ال�غk   ذلg   غ��  إلى
 .الغ�امو    ال�(   مiاه�

 ال�عى،  إلى  ال���Jة   ال��
   لغة   وصلm   إذا   ال��*:ة   ال�ع�Zات   tه�ر   اح�!ال   م�   ال��:7  وعلى
  اغ��ا.ه!!  َخِفىَ    كل!ا   ن�احه   وJ*�!�  ، عادة   ی��ح  االغ��ابى   ال��
   فإن 

,\Pع�Iآخ,   و  :  
 وفى الcل
Iة، هى   ال�ل=ة   ال���=ة   اللغة   ت�
ن    ح\�   ت���و    تrه,   إنا   ال���=ة   الqع
Iات   إن
 .م
ج
دة غ\, ال
ق8 نف�

ارسة   فإن  ،  ذات
%ا   مغ�,Iا   ال���   وأصdح  ، أصال   ال�
اصل   اح�ال  ألغى   إذا   أما  ت�Pو   ال���=ة   ال
ا ت��, أن على قادرة ، مN,رة عادة  م�,دIر Yفvت, ل
  . إب�اع دون  ال�القى، ج�ل م� ق�ر Oأقل ال�

*N=لxو   YعO   احاتKDاإل :   
 

�   مSال   الع�ّه   تiه�  )1( � ” ال!�ض�ع “    یه0د ح
(gJ�(ال) أو  ،  ملّ�حا   أو  ح�:�:ا، ” م�ض�عا “ \'�ن  أن  

�   أو  ، ب�لg   واع0ا ��   ح��(\   gJ�(ال   gذل 
 .إعالنه (ل:
  : تق�ل   الع�ة   و�أن  ، عادة) .األلفا^

  أن   أس�c=ع   أع�   فل*  إسقاzاتى،   إخ�ل8  - أ
  أن  مق�ور	   فى   ل=�  ” ح~=~=ًا!!   م
ض
عا ”  أس�علــُـ> 
 . أكWب 

  : تق�ل   لعلها أو 
  أن   دون    أس�عل>   Oأن   إال   ت�Cق�   ال  لWتى   إن  –  ب

  . عل=>   أتع,ف 
  : تق�ل   ق0 لق�فا   وس�عة  )2( 
 .أح*�   نــُـ�ـْـهـِـهـَـا  ، االس�!�ار   أ_�s   ال  ، كأخ�e    أح�!ـلgِ    ال  كالمى،  فى   رجعm  -  أ

   : تق�ل   لعلها   أو
  . هWا  NDفى  ، ع
دة   Oال   أم
ت   ق�  ال�الشى.   م�   أخاف  - ب
   : تق�ل   رZ!ا   أو

  يقولها أخرى     لغة   ثمة
  كانت   وإن وهى   ،  الجنس 

  لغة فهى   ،  صرف   ذاتية 
  الجزء ى  ف   وردت   وقد ،  أيضا 
  استعمال   سوء “  لشرح الثانى   

ال   (و  هو   ما   لغير ”  الجنس 
)،  للتناسل   أو   للتكاثر   حتى

  اآلخر   صورة فى     مثال 
  واألخرى )  للمرأة (  كُمذَْبِذٍب  
 ) للرجل (  إستمنائية   كوسادة 

  إنما   الجنسية   الصعوبات   إن
  ونتك   حين   وتشتد   تظهر 
هى     السليمة   الجنسية   اللغة 

المطلوبة، وفى نفس الوقت  
غير موجودة

  احتمال ألغى     إذا   أما
  وأصبح ،  أصال   التواصل 

  فـإن ،   ذاتويا   مغتربا   الجنس 
  تبدو   الجنسية   الممارسة 

، قـادرة   عادة مكررة مجرد  
على أن تستمر ربما لخفض  

ل  التوتر بأقـل قدر من جد
التالقى، دون إبداع

  حين يهدد   مثال   العّنه   تظهر
(الشريك) أن  ”  الموضوع “  

  أو حقيقيا، ”  موضوعا “يكون  
  أو ،  بذلك   واعدا   أو ،   ملوّحا 
ذلك     الشريك   يشترط   حين 

،  (ليس بإعالنه باأللفـاظ عادة)

 : تقول   العنة   كأن
  لمفـ إسقـاطاتى،    إختلت  - أ

أستعملــُـك     أن   أستطيع   أعد 
  ليس ”  حقيقياً!!   موضوعا ” 
. أكذب   أن مقدورى   فى   



ح   ال   أخ,ج   أن   أو  ، أخ,ج   ال   أدخل   أن   خـِفـ8ْْ   - جـ�Dُ   سالْم.  . ثان=ة  لى  
   ال��*ى:   .ال�6ود   ال!�أة    تق�ل   وق0  )3(  
    مع>   الvادعة   ال�PاDة   رغ*    �=ه، أشارك   أن   أر%�   وال   كOW>   أع,ف  - أ

   : تق�ل   لعلها   أو
�=ه  اتاد	   نأ   أس�cع   ول*  كWبى،   اك��ف8  - ب . 

   : وردود   إع�,اضات
  

   : االع�,اض
 فى  عe�T    .3ـلل   خاصة   ال�جل   ع�0  ال��*ى   الق��ر   تف*��   ه�   ال�0یSة   األ.�اث  فى   األغل(   

  ت�ل  –  عJ�Tة   أس4اب   ع�   ال�اتج   الق��ر   ن*4ة   إن  -  مaخ�ا  -  ق�ل  ح�ى   ؟  .االن��اب   ال!��_ة   األجه<ة 
  ال���رة   أ_4اء   مق�لة   كان   ال<عk   وه�ا  ، االن��اب) (ف)ل العّ�ة   حاالت   م�  % 90 أو % 80 إلى 
�   األ_4اء  أغل(  أن   ه�   ال�0یM   ل]�  ، ق0\!ا   وال��اسل:ة �� رZ!ا له، و�Jتاح�ن   ، عل:ه   ی�افق�ن    أص��4ا   ال�ف*

 .ال�*0 عالق�هk ل���:ح وح0ه ال�ف*ى .العالج م�ضاهk م*اع0ة فى یلق�نها ال�ى لل�ع�Zات ت�J�6اً 

  . وال�:اة واآلخ� وال��
  

   : ال,د
 فى  عe�T، خلل أو ك:!:ائى،   خلل  إلى  تُع<e    وأصm�4   عامة   ال�ف*:ة   األم�اض   تف*��ات   ت0ه�رت   لق0

�   وذلg  )، أح:انا   واألخ�� (  األول   ال!قام � ال��
   لغة   لفهk   ال�ه0   ی�6ل�ا   أن   ع�   ال�ف
   أ_4اء   ع<ف   ح
 ح�ى ال!ف�غة ال�لقة ق ع  فى   إسهامها   ی0�a  ان�قائى   .)'ل   العقاق��   \*�ع!ل�ا     أن \!'�هk ح�ى ال 6:عى
0� .ص�ى   قات*ا  فى   وq:ه   م*��Jات   كل   اس�ع!ال  على   ق0رته   ال!�7J   \*�ع


  به�ا  ال��*ى   الق��ر   \ف*�   أن   ال 6�(  على   األسهل   أص4ح   واالس�*هال:ة   ال��ارJة   األس4اب   ول�ف
 األساسى   الع�T وه� ال!*��ة قائ0   ه�   ال!خ   أن   ناس:ا  ، األداء   أجه<ة  فى   ذاك   أو   الm�4 العe�T  ال3لل 
   . ال��*:ة   لل�t:فة 

  

  ول]�  عامة، ال�ف*ى   االض �اب   حاالت  فى   ی�ج0 أن \!'� م��!ال ك:!:ائ:ا   خلال  ثkَّ    أن إن]ار \!'� ال
�( ق0 م��!ال   وt:�:ا   ع�<ا   ثkَّ    أن   إن]ار \��ز ال  .أنه عل!ا  م�اِح(؟   خلل   أم   ُمَ*6ِّ(؟   خلل   ه�   هل �\  
  ه�ا   س6( ع� الM�4 ه� ال!هk   ول]�  ، العّ�ة   حاالت   .ع7  فى   االن��اب   ع�   ال!*��ل  ال �فى   ال�هاز 
  أنه   أم  ؟، االس�ع!ال   ع0م   اس�!�ار   أو  ؟، ال��اصل   إجهاض   أو  ال0ماغ؟   الن��اف   ن�:�ة   ه�   هل الع�<: 
    ؟”  \ق�ل”   ماذا   ع�   ال��i   .غ7  األساسى   ال3لل  

  

�  وZال�الى   \ق�د   أن   األح0ث   لل!خ   وت*!ح  ، األق0م   ال!خ   ت6Sّـِ�   لل�هان   ال!Tادة   العقاق��   أن   و�!ا'!\    – 
�     ت]املى   ت�الح   ی�k   أن – ال!�اس( .العالج�  ال!ال�ة   العقاق��   فإن  ، األم3اخ) ال�عى= (م*��Jات ال!*��Jات   ب

  أم  ، اغ��اب:ة   كانm   س�اء  ، ال��*:ة   مه!�ه   \!ارس   أن  شاء   إن  األعلى   لل!خ   ت*!ح   إن!ا  ال �فى  ال��*ى   لل�هاز 
  كفاءة   ض!ان   تأك�S!.   0ا.ة   تع!ل   أنها   ه� – مaقm ��ل ول� -    ال�:اج�ا   فTل   فإن   ثk   وم�  ، م06عة   ت�اصل:ة 
 . شاء  م�ى   شاء   ك:�   \*�ع!له   أن  ال!��<e    لل�هاز  - .ع0 ;:!ا ول� –  :حی�   .!ا  ال �فى   ال�هاز 

 ال �فى   الTخ   ه�ا   ن�:�ة م*�!�ة .�فة   ال��
   م�رس   ل�   ألنه  ، هWا   كل   Oع�   لغة   ال���   و%rل
� .ع0 ول� – \ف)ل   فه�   ال��اصل:ة   وt:ف�ه  یaدe   ال   فإنه  ال!���ع:�� ال!اثل ال�اج<   اخ��اق  فى   –ح� ب
��  ت�اصل  ت�ق�s ع� ع�<ها   ح�M   م�   ال!���عة   ال!!ارسة   ه�ه    س!ة تiل ال*ل6:ة ألن   ، ق*�ا   ال �ف

 . وZعM   وت]امل 

 : تقول   أو لعلها
  إال   تتحقق   ال لذتى     إن  –  ب

  أن   دون   أستعملك   بأن 
عليك   أتعرف 

 : تقول   القذف قد   سرعة
  ال كالمى،  فى     رجعت  - أ

  أطيق   ال ،  كأخرى   أحتمـلكِ  
أحسن   نــُـنـْـهـِـهـَـا ،  االستمرار 

  الحديثة   األبحاث فى     األغلب
الجنسى     القصور   تفسير   هو 

  بخـلل   خاصة   الرجل   عند 
  المنوطة   األجهزة فى   عضوى   

   ؟  باالنتصاب 

  نسبة   إن  - مؤخرا  -  قيل
  بأسبا   عن   الناتج   القصور 
%   80إلى     تصل  –  عضوية 

العّنة     حاالت   من %  90أو  
  وهذا ،  (فشل االنتصاب)

  أطباء   مقولة   كان   الزعم 
قديما   والتناسلية   الذكورة 

  تفسيرات   تدهورت   لقد
  عامة   النفسية   األمراض 
  خلل إلى   ُتعزى     وأصبحت 
كيميائى، أو خلل عضوى،  
  واألخير (  األول   المقـام فى   

)،  أحيانا 

  التجارية   األسباب   لنفس
  األسهل   أصبح   واالستسهالية 

  يفسر   أن   الطبيب على   
الخلل     بهذا الجنسى     القصور 

  ذاك   أو   العضوى البحت
  أن   ناسيا ،  األداء   أجهزة فى   
قـائد المسيرة وهو     هو   المخ 

  لوظيفةل األساسى     العضو
.  الجنسية 



  لل��اصل   لغة   م�   ال��
   دور   اخ�<ال  على   ال��6ب   ه�ه   مSل   ت*اع0   أن   ه�  ، ال3 �   كل   ال3 �   إن   بل
  وافs   ال!خ   أن   \عل�   ذاته   ح0  فى  ال 6:عى   االن��اب   أن   ذلg  ، أك�S   ال   ال��ت�   و#زالة   والل�ة   لل�ف�Jغ   أداة   إلى 
  أخ�e  جهة   وم�  ، االن��اب  فى   م!Sال  الف*��ل�جى   ال��اح   ه�ا   أعل�ها  ال�ى   رسائله   فأرسل  ، االق��اب  لىع 
  ه�ا  ) .أمارة (  ب0ل�ل   ف�ها   م�غ�ب   أنها   لها إعالن  هى   ذاتها  فى   الع!ل:ة   ه�ه   أن ح�M  ، ال�سالة ال!�أة   ت�لقى 
 مSال)،  (.ال�:اج�ا ال]:!:ائى   الTخ   اس�ع!ال   واس�*هل�ا  ، ال3 �ة   ه�ه   ب��اوز   ف�ح�ا   ن��   افإذ  ، االن��اب 
  ال�غk  على   ال��اصل   مT!�ن    م�   خال   أنه   مع  ، ال]الم   كأنه  ب4غائى   ص�ت   ب��دی0   نف�ح   أن�ا   ذلg  مع�ى   فإن 
 � . (الل�ة) ال��ت ش'ل  على   اإل.قاء   م

�   لل�:اج�ا    إذنJدور   ��T:ال   إما  ، ن�  ال��دد   حلقة   ل]*�  ، ال!aقm   االس�ع!ال   وه�  ، اإل�Dابى   االس�ع
  االس�عال   أو  فال��اصل،   وال��4ة   الق0رة   ع�   تع�6   ال*ل:!ة   اللغة   تع�د   ثk   وم�  ، الSقة   فاس�عادة ال!غلقة 
�  Pىال�ل � ، دائ!ة   .�فة  ال��اصلى   االخ�4ار   م�ل  (ال!:'ان:'ى)  ال!:'�ى ال]:!:ائى  ال��):�   ه�ا   \�ل   ح
 \�3لف لل�ف�Jغ وعاء األنe�S  ال]:ان و4�Jح   أك�S،   ال   مغ��ب   ُمَ�ّبِ�ب   م��د  ال���e   الe�(4    ال]:ان   ;:�4ح 

  ف�صة   نفق0 وه'�ا ال!���ع، االس�ع!ال له�ا الف��اضىا الع!� وح*(  ، خ:اله ن)ا� ح*( م�قفه
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  خلال ثمَّ     ال يمكن إنكار أن
كيميائيا محتمال يمكن أن   

  االضطراب   حاالت فى     يوجد
  هو   هل   ولكن النفسى عامة،  

  خلل   أم   ُمَسبِّب؟   خلل 
  مصاِحب؟ 

  عجزا   ثمَّ    أن   ال يجوز إنكار
  محتمال قد يصيب   وظيفيا 

  عن   المسئول الطرفى     الجهاز 
  حاالت   بعض فى     االنتصاب 

العنّة 

  المهم هو البحث عن سبب
  نتيجة   هو   العجز: هل   هذا 

  أو الدماغ؟    النصراف 
  أو ؟،  التواصل   إجهاض 

  أم ؟،  االستعمال   عدم   استمرار 
  بغض األساسى     الخلل    أنه 
   ؟”  يقول”   ماذا   عن   النظر 

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD130822.pdf 

:إرتباط كامل النص  

https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%a6-3/  
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  عاون عربي رقيا بعلوم وطب النفسنحو ت

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
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