
  ور " ــــــــان و التطـــــــــ" االنس نشـــــــرة   

 

) الفصل السادس: التاريخ  26” (المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة فنية“الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
 )4العالقـاتى (

  05/06/2022نشرة "اإلنسان   
 5391: العدد  - عشرة   الخامسة السنة 

  
 

 الطب النفسي، مصر – ور يحيـــى الرخـــاويبروفيس 

          yehiatrakhawy@hotmail.com  

     
 

 

 :اس�هالل
 ال�ي ال��م ن�ة م�ا&عة ق"ل أم! ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل

 .ال,ادس الف.ل م� ت-,� ما ف�ها (مس�ق
 )4( العالقاتى ال�ار�خ :ال�ادس الف�ل �
	ى
 ال#"�ى ال�ار�خ ثان�ًا:

……………. 
……………. 

 )3( ال%�$

 ، ص�رها   &Eل  ) ال�(�ة   العادة (   وحاض�   تارAخ ع� – ال<�ار ت,ل,ل ح,: أو – ذل7 &ع( 6ُ,أل 
 تأث�� م(N وع� ، لها   &ال�,Mة   والLاJKة   ال.<-<ة   وال�عل�مات  ) غ��ه   وأ   &ال
ن: (  ن<�ها   والع�ر  ، وت�ات�ها 

 )، إلخ  .. م�ها   ال(ی�   وم�قف  ، ع�ها   ت�,":   أن   �E�6  ال�ى   األم�اض  وSشاعات  ، ال.<ة  على   تأث��ها  إشاعات
Eل   �6ارس�نها   6[ل�ن  ال��]وج��   &ع\   أن   إذ    ال��]وج��   غ��  على   ال,Yال   6ق�.�   أن   &الX�ورة   ول-! &  
  . عادة   أصع:   �E6ن    العادة   ه
ه   ع�   اإلناث   وسYال  ، ه
ا ، &آخ�   أو 

 :ال�
,ی*
bه أن م� &ال�غ
 الف�اوN  &ع\ خالل م� (ح�ى ال��� م� ما م�حلة فى c-"K-ة تع�"� ت�اد العادة ه

 إلى یYدN اس���ارها مع إزاءها &ال
ن: الع�ر فى وال�Mالغة �لهاح الفهb س�ء أن إال()[2]( ال(ی�-ة الفقه-ة
ى قل�لة، ل-,m ومXاعفات ماكل  االنق�اع مع ح�ى وت.اع(ها، العادة ه
ه م�ارسة ت�ات� رص( أن عل

 ال
ات على االنغالق ت��ار: أو ت�ق�m وم(N ال��� م,ار ت<(ی( فى ذلp 7ل 6,هb دائ�ا، أو مYق�ا ع�ها
 ال�س�اس“ م� درجة إلى &sE�ة ت��ارها 6.ل وق( ال
ات�Aة، الل
ة اس�,هال م(N إلى 6�� �pا عامة، &.فة
 N�ل� ح�ى ”القه m6َّة اإلثارة ع� انف.ل
 .اللَّ

 ع$ ب,�ال ال/ات ن
< ال
	<�ة ال?اقة ت<جه >;�عة دراسة م2ش(ات م$ انه على أ�3ا ی2خ/ ه/ا و-ل
 .أخ(�ات أو آخ(�$ مع ال�<اصل ح(-�ة ل#,ل وق<دا اس�ع%الها

 اح��اء فى مه�ا عامال s�6ل وzا�Kا: yاه�ا (الفاحx) ال�"�: م�قف &أن ال�
p�ة م� الب( وه�ا
 .ص�فة دی�-ة أو عل�Aة أخال|-ة أحEام &إص(ار اإلس�اع دون  ال��قف،
 )4( ال%�$

أو حسب    –ُيسأل بعد ذلك  
عن تاريخ   –تسلسل الحوار  

  بكل )  السرية   العادة (   وحاضر 
  والشعور ،  وتواترها ،  صورها 

)  غيره   أو   بالذنب (  نحوها 
  والخاطئة   الصحيحة   والمعلومات 

، وعن مدى تأثير   لها   ةبالنسب 
،  الصحة على     تأثيرها إشاعات  

  يمكن التى     األمراض وإشاعات   
  وموقف ،  عنها   تتسبب   أن 

)،  إلخ ..  منها   الدين 

  يقتصر   أن   بالضرورة   ليس
  المتزوجين     غير على     السؤال 

المتزوجين     بعض   أن   إذ 
  أو   بشكل   يمارسونها   يظلون

  عن   اإلناث   وسؤال ،  ، هذا بآخر 
  أصعب   يكون   العادة   هذه 

عادة 

أن رصد تواتر ممارسة هذه  
العادة وتصاعدها، حتى مع  
االنقطاع عنها مؤقتا أو دائما، 
يسهم كل ذلك فى تحديد  
مسار النمو ومدى توقيت أو  
تكرار: االنغالق على الذات  
بصفة عامة، كما يشير إلى  

استسهال اللذة الذاتوية،   مدى
وقد يصل تكرارها بكثرة إلى  

” الوسواس القهرى“درجة من  



 ، ال?;�H�ة   غ	(   ال#"��ة   ال%%ارسات  ع$ … 
  مع  ال{�,-ة أو ، خاصة   ال�A~  فى   ال<��انات   مع   ل{�!وا  ، ال�sل-ة   ال{�,-ة  ع�: ذل7 في 6,أل

  �E6ن    ما   &ق(ر  ال<الى   ال�x-L   إلى لل�ص�ل ت��p]ا   ال,Yال   �E6ن    ال   ال�{ال   ه
ا  وفى  ، إلخ  .. األKفال 
 ال�A~ فى  العادx   NالL   بها   �6�     عاب�ة  ت��ن  فق( ال��� م�احل &ع\ في ذل7 وج�د الح��ال   رص(ا 

 ال,Yال   �E6ن   وzال�الى  ، وعالقاته   ووyائفه  ووج�ده) (وأصله  ج,(ه   م�   ال���قة   له
ه   اك�افه  أث�اء خاصة
  ق(   كان   إن  ، م�ها  تMقى   وماذا  ، ان�هm ق( pانm إن ان�هm   وp-~  وم�ى  ، ال��ارسات   ه
ه   ب(أت  م�ى   : ع�

 .ءشى  تMقى 
 :ال�
,ی*

 الMع�(ة ال{�اعات ان�ار &ع( واخ�الف ج(ل م�ض�ع أصMح ق( ”ال�"-c-ة ال��ارسة“ تع�A~ أن على
 (أو تق(ما أو ت<X�ا األس"� ال(ول فى ال�sل-ة لل{�,-ة &ال�,Mة ح(ث �pا ”c-"K-ة“ األكA�sة ت,�-ه ما ع�
 ال��الMة ح�ى وال�<(N، اإلعالن م� ن�ع مع مsال ال�sل-ة ال{�,-ة ت�ارس ح�� وت�اجعا!!) ن��صاً  ر�zا

 ه
ه أصm>M ح�ى ال�اجMات!!) نف! (وعل�ها ال<ق�ق  نف! لها بها مع��ف مsل-ة زواج-ة &�Yس,ات
 ن{اح ت�جح ق( فهى وzال�الى (ل�zى) س-اسى ضغ� م{��عة ال��ق(مة ال(ول &ع\ فى ت�sل ال{�اعات

 ال<ال-ة، ثقاف��ا ع� ت(رA{-ا) ت��اجع (ب(رجات ن,"-ا &ع�( ذل7 وpل االن�Lا&ات، في ذاك أو ال��شح ه
ا
 فى ال��ارسات به
ه ال�<اKة ال,�Aة ألن ل(ی�ا، ال�,Mة ت<(د م<�Eة إح.اءات ع�(N ل-! &أنه عل�ا

 .م,�<�ل شMه م�ض��-ة أرقام على ال<.�ل ت{عل  م{��عات�ا
 ال<فا� ض( نهاأل ال���ر ض( هى ال��ارسات ه
ه أن ال�ف�وض: ال���رN  ال�"�ف,ى ن[� وجهة وم�

ى ا ل�� ال��ع، عل �N  ال{�! إن 6ق�ل إذْ  ال{�اعات ه
ه ع� ی(افع جاه]ا ردَّMال��اس: الع(د ع� زاد ق( ال 
 ال��اسل م{�د ع� ال{�,-ة ال�y-فة وتف.ل الع�ائى، ال��اث� م� ت<( ال��ارسات ه
ه وأن الس���اره،

 &اإلن{اب ارتMا� دون  وال<: والف�حة لل��اصل ”!!م�وعة“ ح��Aة �pاقة بها ت<�ف� ول��ها ال��ع ل<ف�
دِ  الع�ائى ت�اث�ه ض�M ع� اإلن,ان ع{] أن أرN  أن�ى إال ال��ع، وحف�   م"�را ل-! &االنق�اض، الُ�َه(ِّ
 ه�اك أن أت.�ر فأنا ال��ع، حف� زعb ت<p mانm ل� ح�ى ال��ارسات ه
ه م�و�-ة ع� لل(فاع كا�-ا

 اإل&ادة، ح�وب وخاصة ال<�وب، مsل ال��اسل: ف�� م{�د م� �أكs &االنق�اض ته(د أخ�N  ع�امل
 ق"ل ذلE& 7ل ال"(ء و�E�A عامة.. وال[لb ال�"-عة، اس�ع�ال وس�ء الع�.�N، وال����] الع�قى، وال��ه��
� ع(د إلقالل ال�"�N�A(!!!): ال�ف,�� ه
ا اس�ع�الMوخ��اتها األرض ق(رات ع� ال��]ای( ال. 

 :الJواج�ة ال%2س�ة
 (5( %�$ال
ى ال]واج-ة ال�Yس,ة إلناء األول ال(افع ه� وال��اسل-ة ال��اصل-ة ب�y-ف�ه ال#"L أن ش7 ال   وzال�ال

 :یلى �pا ال{�,ى &ال�ارAخ ال]واج تارAخ أل<ق�ا
  الع"او�$   ت
T   ف
�ها  و�#(S   ، ال,اللة   Qالغة   األه%�ة   ش,ی,ة   م2س�ة   ه<   م#�%ع"ا  فى   الJواج  

 :�ال�ةال 

 pان أم  : مMاش�ة   ال��ف��   ب��   م�Mادل   وتفاهb   ان{
اب :”   حX   ع$  “ كان   وهل :   الJواج   ن<ع  ) 1 ( 
 أN أو ”ال.ال�نات زواج“ عل-ه �6ل� ما وه�  الLاMKة   مsل   ال�س�اء   أو   ال�عارف   ب�اس�ة  :  م(تZا زواجا
  ك�ا  ، ال��ف��   أح(   ر�Mة   ض(: قـه(S    زواج ه�   أم   أح(ث!!) MKة(خا ال��zایل أو ال�m مsل آخ� وس-�

 ث�N   ع�zى   سائح   م�   فق��ة   صغ��ة ر�A-ة   ف�اة   زواج   حالة  فى   أو  اآلن، ح�ى  م.�   صع�(  فى    أح-انا   6<(ث 
  شا&ه. ما أو

 :ال�
,ی*

حتى لو انفصلت عن اإلثارة  
اللَّذيَّة

هنا البد من التذكرة بأن  
موقف الطبيب (الفـاحص) 
ظاهرا وباطنا: يمثل عامال مهما  
فى احتواء الموقف، دون  
اإلسراع بإصدار أحكام أخالقية  

فةعلوية أو دينية صر 

الممارسة  “أن تعريف  
قد أصبح موضوع  ” الطبيعية

جدل واختالف بعد انتشار  
الجماعات البعيدة عن ما  

كما  ” طبيعية“تسميه األكثرية  
حدث بالنسبة للجنسية المثلية  
فى الدول األسبق تحضرا أو  
تقدما (أو ربما نكوصاً  
وتراجعا!!) 

من وجهة نظر الطبنفسى  
التطورى: المفروض أن هذه  

ممارسات هى ضد التطور  ال
ألنها ضد الحفـاظ على النوع

أرى أن عجز اإلنسان عن ضبط  
تكاثره العشوائى الُمَهدِِّد  
باالنقراض، ليس مبررا  كافيا  
للدفـاع عن مشروعية هذه  
الممارسات حتى لو كانت تحت  
زعم حفظ النوع، فـأنا أتصور أن  
هناك عوامل أخرى تهدد  
باالنقراض أكثر من مجرد فرط  

لتناسلا

ال شك أن الجنس بوظيفته  
التواصلية والتناسلية هو  
الدافع األول إلنشاء المؤسسة  
الزواجية وبالتالى ألحقنا تاريخ  
الزواج بالتاريخ الجنسى  

  مؤسسة   هو   مجتمعنا فى     الزواج
الداللة   بالغة   األهمية   شديدة 



ى أنه على  ال]واج ن{اح فإن ن{احه، و��z ال]واج ن�ع ب�� ش�امMا ر�zا ی��z أال (الفاحx) ال�"�: عل
 �sp� أث"�m وق( ق"له، االرتMا� ودوافع ون�ع ال[�وف م� أكs� ر�zا ال]واج &ع( �sp�ة ع�امل على ی��قف

 ال.ال�نات) (زواج ”ال��ت: ال]واج“ ب�� م�قارzة ال�{اح ن,Mة ان ال��ق(مة الMالد فى ح�ى اإلح.اءات م�
 y�وف فى فإنه ”ال<: زواج“ 6,�ى �-�ا ال]واج، ق"ل وال�آلف ال�عارف ف�ص ت]ای( وz�غb ال<:، وزواج
 ه< وهل( ال<: (لف� اللف� اس�ع�ال فى ال�ع�� إلى ال<اجة ُت[ه� وتE-الت م�Lلفة ت{ل-ات له ثقاف��ا

 أن م� ن<
ر فق� ل���ا ه�ا، ل�ف.�له م{ال ال ذل7 وpل)[3]( له اآلخ( الح��اج اح��اج أم م�Zادل، اح��اج
ى ال(ائb ال<bE عل-ه ی"�ى ال
N األساس ه� ال]واج ن�ع وت<(ی( ال�"(ئى ف<xال �E6ن   .ذل7 یلى ما عل

 (6( ال%�$
 ال�Yس,ة ع� ال�ا�-ة &ال�عل�مات لل�فاء األه�-ة ش(ی( هادئة &�هارة ال{�,-ة ال<-اة ف<x   6ع�"�
 ، ح(ة  على   كل   ال��ف��   ألح(   رضائهاإ  وم(N  ، ون�عها  ، ال{�,-ة   ال��ارسة   ت�ات�  ع� 6ُ,أل ول
ل7 ال]واج-ة،

 bال]وجات)،   &ع\   تق�ل   ك�ا (  أنها   أم   ال]وج��   ب��   العالقة   تق�ِّب  هى   وهل  ، معا   ل�ل�ه�ا   ث   bأداء ت�p  :واج  
 أو م.��عة   أو ح�-�-ة  دی�-ة   ألوام�   Kاعة   ال��أة    م�   واج:   مsال:  اآلخ�،   حق�ق    ن<�   األK�اف   أح(   م� 

� إلى عادة) (ال�جل اآلخ� ال��ف �X6� ال ح�ى أو األس�ة، ت�اس7 على حفاyا>Mحاج�ه إرواء ع� ال 
 .م�وعة غ�� أو م�وعة &��ق   األس�ة! ن�اق خارج

 :ال�
,ی*
 ت�ه�(، دون  التال�,اؤ  ه
ه إق<ام م� ال<
ر ی�Mغى �pا ال��ف��، أح( &أق�ال ال�{ال ه
ا فى ُیـ��فى ال
 یYجل أن و�E�A ذل7، أه�-ة ت�ض-ح &ع( مف�(ة، درجة &أ6ة بها 6,�<ان ال��ف�� أن إلى ال��أن��ة ودون 
x>ه ف
ى ال���قة ه  أح( م� ال�عل�مات ن�قل أال ال"(یهى وم� الفاحx، ح
ق ح,: تال-ة مقا&الت إل

 .&إذنه إال اآلخ� ال��ف إلى األK�اف
bال�غzس,ة أن م� وYاإلن,ان ت��ر فى م�أخ�ة م�حلة هى واج-ةال]  ال� �Aة ال�{��عات وت��A�Mإال ال 


`، Qالف_ل م�ه%ة م2س�ة انهاQ  ون,bًا، ح` وجه وZأن ح�ى غال  َّdق<ل زع%ا َث�إن  S/قى الZْها ُی	عل 
 Qال"�Zة وخاصة بها، مقارنة ال%عاص( اإلن�ان ج(bها ال�ى األخ(S  ال;,ائل -ل ف_ل ه< اآلن ح�ى

 األوالد ل"_أة أن�X ووسq -%#ال وأ�3ا مـpُـْ�لـِـَفْ	$، ب	$ الn"ائ�ة العالقات ن%<ّ  ل�?<�( 
قل- ل,ورها
 ه
ا ی�جح أن �E�6 ال
اتى ال�"�: م�قف فإن تفاص�ل فى ال(خ�ل ودون  ،ال%(اهقة س$  ح�ى األقل على
Nل7 ذاك، ع� ال�أ
 األقل على أو ا،ن,"- ول� اع�Mاره فى ذلp 7ل X6ع أن الفاحx م� ال��ل�ب فإن ل
 وحX� ش�Eاه، أعل� ال
N ال��ف ع� فق� ل-,m م,�Jل��ه أن &اس���ار ی�
p� وأن و�-ه، جان: على

 م� ق(ر &أك"� وذل7 وال"�ات، األب�اء ذل7 في &�ا ال�Yس,ة أK�اف pل ع� م,�Jل-ة هي بل لالس�ارة،
 األف�اد pل ووضع والLفى، ال[اه� ال<,اب فى وال�,�ق"ل-ة اآلن-ة الع�امل pل وضع مع وال�عا6ة ال<��-ة

 .ال]واج-ة ال�Yس,ة فل ح,ا&ات في -رجعة غ�� إلى أو رجعة إلى – X6ارّوا أن �E�6 ال
ی�
 (7( ال%�$

 ح(ة على  ال]وج��   م�   كل   لL.-ة   م�L.�   وصف   – 
 :ال�
,ی*

 N�}6 7ه س"� ما أس! نف! على ذل�pة وصف ع� ذ-.Lاألم”و ”األب”و ”ال�"لـّغ”و ”ال��اف�“ ش” 
Nأنه أ ��Xفة ،وج(ت إن ال(م ق�ا&ة عالقة ودرجة والع�ل ال,� ب-انات ی�-yعة وو-"Kس,ة ”|-ادة “وYال� 

 م� pان إن ت�زAعه أو ال{ان"�� م� pان إن ال(خـْـل وتق,-b األم�ر، &ع\ أو األم�ر pل فى ال]واج-ة
� فق� ل-! ذل7 وpل ال�,�Jل-ات، وتق,-b واح( جان:>Mاب ع� للMعة لإلل�ام ول�� األس-"�& bومعال 
 .وق�ه ن.ف م� أكs� ر�zا ال��رة) Kال: (أو ال��A\ �-ه c6-� ال
N ال�س�

  عن “  كان   وهل :   الزواج   نوع
  وتفـاهم   نجذابا ”:   حب 

:  مباشرة   الطرفين   بين   متبادل 
  بواسطة :   أم كان زواجا مرتبا 

  مثل   الوسطاء   أو   المعارف 
وهو ما يطلق عليه    الخاطبة 

أو أى وسيط  ” زواج الصالونات“
آخر مثل النت أو الموبايل  

  هو زواج   أم (خاطبة أحدث!!)  
  أحد   رغبة   قـهرى: ضد 

ينالطرف 

إن نجاح الزواج يتوقف على  
عوامل كثيرة بعد الزواج ربما  
أكثر من الظروف ونوع  
ودوافع االرتباط قبله

يعتبر  فحص الحياة الجنسية  
بمهارة هادئة شديد األهمية  
للوفـاء بالمعلومات الكافية عن  
المؤسسة الزواجية، ولذلك  

  الممارسة   تواتر ُيسأل عن  
دى  وم ،  ونوعها ،  الجنسية 

  كل   الطرفين   ألحد   إرضائها 
،  معا   لكليهما   ثم ،  حدة على   
  بين   العالقة   تقّرِب هى     وهل 

الزوجين 

ال يُـكتفى فى هذا المجال  
بأقوال أحد الطرفين، كما  
ينبغى الحذر من إقحام هذه  
التساؤالت دون تمهيد، 
ودون الطمأنينة إلى أن  
الطرفين يسمحان بها بأية  

رجة مفيدة، بعد توضيح  د
أهمية ذلك

بالرغم من أن المؤسسة الزواجية  
هى مرحلة متأخرة فى تطور  
اإلنسان وتكوين المجتمعات  
البشرية إال انها مؤسسة متهمة  
بالفشل بحق، وبدون وجه حق  
غالباً، حتى أن َثمَّ زعما يقول إن  



,�J%ال%�ألة م�علقات ح<ل ال: 
 (8( ال%�$
  واإلعالن  ، ف�ها   والL(اع  ، لها   ال�<�X�   ع�   6,أل  : اإلناث   ع�(   وخاّصة   ال�Lان   خ"�ة   ع� أX6ا وA,أل

 ، ال�ف�وضة   أو   ال��ف�ضة   واالح�فاالت  ، بها ال�<-�ة وال�L-ة   ال�عل�ة   واإلهانة  ، لها ال�.اح:   واأللb  ، ع�ها 
 . ح�لها   ال
A�pات   م�  تMقى   وما 

 :ال�
,ی*
 اإلناث، ع�( ال<ال ه� &�ا مقارنة ت<ف� أو اع��اض أو إشEال ثقاف��ا فى ال
�pر ع�( ال�Lان s�6ل ال

 ال�ا� م� 6قلل أو ی�� أنه أح( ی]عb ولb ال��Lلفة، األد6ان فى خاص تارAخ ال
�pر ع�( ولل�Lان
 ع� مMاش� غ�� أو مMاش� &Eل ال�ف,ى ال�<ل�ل &ع\ ذp�ه ما إال اللهb شا&ه، ما أو لل
�pر ال{�,ى
 .إل�ها وما الL.ّاء &عق(ة عالق�ه
 مه]وزة ف�اوN  وصاح"�ه فاس(ة، معل�مات وأحا�Kه دالالت ثقاف��ا فى له أصMح فق( لإلناث &ال�,Mة أما

 أنه م� &ال�غ�L6 bفى، غالMا) (ول� لp bان وSن حال-ا، م��اصل ت�اجع فى أنه فاألغل: وع��ما وخاJKة،
 .&القان�ن  ت{��Aه إلى األم� وصل ق(

�->Aا و
 ه� ناح-ة ف�� لل"�ات،”)][4(   األKفال َ�ارِض “ م� ن�عا اع�Mاره ی�Mغى ما اب�(اء ال��ض�ع به
 N�}6 ى الق(رة ف�ها ال�فلة ت�ل7 ال &اك�ة س� فى  وال�قاومة االم��اع ع� فXال االع��اض أو االح�{اج عل

 م���Xة أو ص�A<ة &إهانة شع�رAا) ال أو (شع�رAا عالن-ة أو س�ا م<ا� فه� أخ�N  ناح-ة وم� وال�ف\،
 فإن ثالsة ناح-ة وم� ج,(ها، م� هام ج]ء اس�sارة ن�-{ة هاشه�ت أمام &الXعف &اتهامها &ال��أة  َتلَ<�ُ 

 ع� ال�,�Jل ال{]ء  إلزالة ن�-{ة شه�تها ب�قل�ل ال��أة  عفة فى إسهام ه� ال{]ء ه
ا إزالة &أن ال�ف,��
 ال{�,-ة ال.ع�zات &ع\ عالج فى ع�ل-ة مXاعفات وله ، ت�ات�ه رغb خاKئ تف,�� ه� اله�ة، درجة
 ه
ا إلى اإلناث ع�( ال{�,ى ال"�ود yاه�ة إرجاع وراء وال��ض��-ة ال<�-�-ة باألسMا pل ت]اح ح��

 ت��p] إن ثb ال{,(، وSهانة الق,�ة ه
ه ع� ی��ج ما إغفال م� ذلX6 7اعف   ح�� فاعل، &فعل اإلی
اء
 ج�d ألن ج,-b خ�أ ه� غ��ه، دون  م�ه ی�Lل.�ن  ال
N ال{,( م� ال{]ء ه
ا فى ال��أة  اس�sارة م�ض�ع

 Qع, خاصة ال?;�H�ة لالس�nارة وقابل ح�اس ه< – ال"ف�ى ال�
ل	ل فى ح�ى -له –  (أةال%
 على 6ف�ض ف,��ل�جى أو دی�ى أو أخالقى أو عل�ى م"�ر ی�ج( ال أنه الق�ل خالصة: وأخ��ا ال;ل<غ،
 وغ�� عل�-ة غ�� خاJKة ل�عل�مات اس�{ا&ة &ارؤها خلقه �pا ج,(ها م� ج]ء ع� ت��ازل أن ال��أة 
 .ان-ةإن,

 مهb، م�ل: ه� مEM�ة، س� فى فال��أة، لل�فلة، صادمة &اع�Mارها الL"�ة ه
ه مع ال�عامل ر�z إن
ى ال�أك�( مع م,�Jلة، م�ا&عة إلى وA<�اج  فى عف�ا ذل7 6أتى وق( م�اس:، &اه��ام إل-ه االل�فات ض�ورة عل
 ج,( pل أن تpY( ال�ي ال{�,-ة ةالsقاف م� &�]A( 6,�ح &�ا العالج-ة العالقة ت��ر &ع( أو الN�E  س-اق
 .لإلثارة وهام K"-عى م�ض�ع ه� ال��أة 

  ) لإلناث (  ال?%*   تار�خ
  وهل  ، ح(وثه   ق"ل   س-<(ث   ما   لها   ت�ح   الف�اة   ع�(   معل�مات   ث�ة   كانm   وهل  ، ال���   ب(ء   ع�   6,أل

 mع�ر   ع�   وماذا  ، مفاجأة   ث�ة   كان ، تق]ز   أو  ، آالم   م�   ال�[ه�   ه
ا   6.اح:   وما  ، ال�ف\   أو  ، &ال
ن:   ال
    ذل7.   غ��   أو 

 :ال�
,ی*
� ال�قابلة فى ال��اس: االس�ق.اء إلى 6<�اج مازال ت�اما c-"K-ة ف,��ل�ج-ة yاه�ة ه� ال
N ال��
 6<ا� وه� ل
ل7 اإلع(اد وم(A�K Nقة وع� yه�ره، ت�ق�m ح�� ال,� ع� ذل7 فى وA,أل ال�ل��-E-ة،

الذى ُيْبقى عليها حتى اآلن  
 هو فشل كل البدائل األخرى

جربها اإلنسان المعاصر  التى  
مقـارنة بها

ال يمثل الختان عند الذكور  
فى ثقـافتنا إشكال أو اعتراض  
أو تحفظ مقـارنة بما هو الحال  
عند اإلناث

للختان عند الذكور تاريخ  
خاص فى األديان المختلفة، 
ولم يزعم أحد أنه ينشط أو يقـلل  
من النشاط الجنسى للذكور أو  

كره  ما شابه، اللهم إال ما ذ
بعض التحليل النفسى بشكل  
مباشر أو غير مباشر عن عالقته  
بعقدة الخصاّء وما إليها

أما بالنسبة لإلناث فقد أصبح له  
فى ثقـافتنا دالالت وأحاطته  
معلومات فـاسدة، وصاحبته  
فتاوى مهزوزة وخاطئة، وعموما  
فـاألغلب أنه فى تراجع متواصل  
حاليا، وإن كان لم (ولن غالبا) 

الرغم من أنه قد وصل  يختفى، ب
األمر إلى تجريمه بالقـانون

من ناحية ثالثة فـإن التفسير  
بأن إزالة هذا الجزء هو إسهام  
فى عفة المرأة بتقـليل شهوتها  
نتيجة إلزالة  الجزء المسئول عن  
درجة الشهوة، هو تفسير  
خاطئ رغم تواتره  

خالصة القول أنه ال يوجد مبرر  
علمى أو أخالقى أو دينى أو
فسيولوجى يفرض على المرأة  
أن تتنازل عن جزء من جسدها  
كما خلقه بارؤها استجابة  
لمعلومات خاطئة غير علمية  
وغير إنسانية.



 م�ا ان<�افها، م� أX6ا ض��-ة  خ-ة مع ور�zا ال�املة، األن�ثة ال"�m ل"ل�غ خفى أو معل� ب�ف\ أح-انا
 أو K"-عى غ�� أم� أنه على 6عامل األح-ان &ع\ وفى مMاش�، غ�� أو مMاش� &���A إل�ها 6.ل ق(

 !”ال_ه(S  ال%(ض: “ال���س�ة وال�Mقة العامة ع�( غالMا 6,�ى مازال أنه ح�ى ال��ض إلى أق�ب شاذ
………………  

……………….. 
 )القادم األس;<ع ون<اصل( 

_____________ 
 – [1]mال�"�ف,ى“ أص�ل م�اجعة م� ان�ه�  N��>اإل6قاع  Nثالث م� وه� ”ال���ر ::�p وس�ف 

: قع&ال��  حال-ا إل���ون-ا ور|-ا، ال�Mع) (ت<m وه� ح�ار، في آمال ال�Mىء ال�� ن�اصل
 www.rakhawy.netه
� ال�ل��-E-ة: ال�قابلة“ الsانى: ال��اب م� ن� ل�ا اس���ار هي ال��ة وه>& 

 .”ف�-ة &�هارة عل�ىّ 
 6ف.( �pا تف.( ال{,b فXالت م� فXلة“ أنها 6ق� وورعه تق�اه  على ح�"ل اب� األمام مsال:[2] – 
 ول{ل: م.��عة pانm إذا أما حالل فهى ه�ةال ل��د pانm إذا أنها ی]عb  آخ� ت�جه وثb ”الفاس( ال(م

 !!أعلb هللا ح(ام، فهى اله�ة
 )1979( األولى ال�Mعة ”ال�ف! أغ�ار“ دی�ان ”ال]اجل ح�ام“ ق.�(ة م� ال�خاوN: 6<�ى[3]  – 

 )2017( الsان-ة ال�Mعة
  �ع<ْزِنى،   ح,   عایJة   أنـــا(
   ، َعَ<َزاُنهْ  وأع<ز   
 ونH�%ا؟ْ    ح�$  إش%ـِعـْ"ى  
�%ا؟   ب�<ع  إش%ع"ى   !!ال�ِّ
  Abuse Child – [4]فال ض�ارKاللف� ه� األ N
  ال�.لح له
ا ت�ج�ة �E6ن  أن فXلm ال

ْتهُ   ”َشِه�(ٌ  َوالَ  pَاِت:ٌ  Xَ6ُارَّ  َوالَ  َتMَا6َْعb�ُْ  ِإَذا َوَأْشِهُ(وا“ َضَ�راً  ِ&هِ  َأْلَ<َقmْ  ، آَلَ�ْ�هُ  ، ِ&هِ  َأَض�َّْت  اْلَ<َ�اِدُث: (َضارَّ
  .”ض�ار وال ض�ر ال“ ال�A~: ال<(ی� وفى ،282 آ6ة الMق�ة

 ) لإلناث (  الطمث   تاريخ
  وهل ،  الطمث   بدء   عن   يسأل

  عند   معلومات   ثمة   كانت 
  سيحدث   ما   لها   تشرح   الفتاة 
  ثمة   كانت   هلو  ،  حدوثه   قبل 

  الشعور   عن   وماذا ،  مفـاجأة 
  وما ،  الرفض   أو ،  بالذنب 

،  آالم   من   المظهر   هذا   يصاحب 
ذلك   غير   أو ،  تقزز   أو 

الطمث الذى هو ظاهرة  
فسيولوجية طبيعية تماما مازال  
يحتاج إلى االستقصاء المناسب  
فى المقـابلة الكلينيكية، ويسأل  

لك عن السن حين  فى ذ
توقيت ظهوره، وعن طريقة  
ومدى اإلعداد لذلك وهو  
يحاط أحيانا برفض معلن أو  
خفى لبلوغ البنت األنوثة  
الكاملة

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD050622.pdf 
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%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa-22/  
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