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 : مقدمة
   

كختان الذ�ور و�ناث، والوشم، والوخز،  - املمارسات الطبية املتعلقة با�جسـد ��سا�ي �عّد  

وا�حجامة، وال�ي، وتحديد حجم القدم �نثوي 
)
0F

1(
 Female Footbinding  وغ��ها-  

ً
  جانبا

ً
من  مهما

 تتضمن فقط أ�عادا طبية أوعضو�ة خالصة، وإنما تتجاوز جوانب الثقافة، فتلك املمارسات ال 

 لمجتمع.ل ةيثقافالبنية التمثل جزءا من �اء عميقة وشديدة ال�أ�عاد اجتماعية ورمز�ة ذلك إ�� 

�عد واحدة من أقدم املمارسات  Circumcisionوا�حقيقة أن عملية ختان �ناث أو ا�خفاض  

الثقافية ا�جسدية وأك��ها رسوخا �� العديد من ا�جتمعات ��سانية، و�� �� ذات الوقت من 

، رغم التغ��ات �جتماع
ً
 واستمرارا

ً
ية والثقافية الهائلة ال�ي شهد��ا تلك ا�جتمعات أك��ها دواما

 خــالل العقود �خ��ة. 

                                                      
) تحديد حجم القدم األنثوي هو م�رسة صينية قد�ة تقوم عىل أساس وقف �و قدم الفتاة عند مستوى مع�، يرتاوح (1

 م ة و اانية أعوام، تدد  تل  امل�رسة إ  ممئة قدم الفتاة ملعاي� الج�ل والقابلية سن الفتيات عند إجراء العملية ب� 
للزواج املعروفة يف املجتمع الصيني، حيث كانت األمدات الصينيات يقمن باختيار زوجات أبنائدن بناء عىل حجم قدم 

لعديد من املضاعفات الخط�ة أبرزها القرحة والروائح الفتاة، وكانت تل  امل�رسة تسبب آالما مربحة للفتاة، وينتج عندا ا
من الفتيات. وقد  % 10 حوايلتتسبب يف موت باإلضافة إ  أندا تسمم الدم، التداب املفاصل، والشلل،  الكريدة، الغرغرينا،

الربع األول من القر  اختت امل�رسة يف االنحسار مع منتصف القر  التاسع ع  تقريباً، إ  أ  انتدت تاماً يف نداية 
، واة دعوات عديدة من جانب الباحث� وصناع القرار ومنظ�ت املجتمع املد� لمستفادة من النموذج الصيني يف العشـرين

  (Wilson, A. 2012). أنظر ملواجدة ظاهرة ختا  اإلناث األنثويالقضاء عىل م�رسة تحديد حجم القدم 
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وقد زاد �هتمام بتلك العملية خالل السنوات �خ��ة، ِلـما كشفت عنه الدراسات والبحوث  

�جتماعية والنفسية والطبية من تأث��ات سلبية عديدة لها ع�� املرأة، وما رصدته املنظمات 

ة من أن تلك العملية تمثل ان��ا�ات وا�حة للمواثيق الدولية املتعلقة بحقوق املرأة الدولية املعني

 والفتاة.

واستنادا ملا سبق تأ�ي الدراسة الراهنة لرصد اتجاهات التغ�� �� تلك الظاهـرة �� ا�جتمع  

مرار املصري، والكشف عن دور �عض ��عاد �جتماعية والرمز�ة املرتبطة بتلك الظاهرة �� است

  وجودها رغم التغ��ات �جتماعية و�قتصادية ال�ي �شهدها ا�جتمع.

  ً  : مشكلة الدراسة وتساؤالتها: أوال
   

التعرف ع�� اتجاهات التغ�� �� ممارسة ا�ختان �� ا�جتمع �� الراهنة تتحدد مش�لة الدراسة  

ختان البنات وانتشارها �� ظاهرة  محاولة الكشف عن العوامل ال�ي تؤدى إ�� استمراراملصري، و 

ا�جتمع �ش�ل عام، والكشف عن تأث�� البنية الرمز�ة املرتبطة ��ا ع�� وجه ا�خصوص �� ترسيخ 

 وجودها واستقرارها.

ذلك تحاول الدراسة �جابة عن سؤال رئيس تتفرع عنه مجموعة من التساؤالت إ�� واستنادا  

غ�� �� ممارسة ظاهرة ا�ختان �� ا�جتمع املصري؟ اتجاهات الت ما: الفرعية، فالتساؤل الرئيس هو

رغم التغ��ات �جتماعية والثقافية الكب��ة  ل�ي �سهم �� استمرار ظاهرة ختان البناتالعوامل اوما 

  ا�جتمع؟ وما دور البنية الرمز�ة لتلك الظـاهرة �� تدعيم هذا �ســتمرار وترسيخه؟هذا �� 

 ئلة التالية:وتتفرع عن السؤال السابق �س 

تلك الظاهرة �� ا�جتمع  ظاهرة ا�ختان؟ وما اتجاهات �غ��ما موقف عينة الدراسة من -1

 ؟املصري 

 تعليم واملستوى �قتصاديمستوى الالنوع، والسن، و العوامل �جتماعية ��عض ما دور  -2

 ؟أو تراجعها �� استمرار الظاهرةوالضغوط �جتماعية واملوطن �ص�� 

  وما أهمية ا�خطاب الدي�ي �� استمرارها؟ ؟�� ا�جتمع الظاهرةترسيخ د الدي�ي �� دور املعتقما  -3

ما الدور الذي يلعبه ا�ختان �آلية من آليات الضبط �جتما��؟ وما مدى إسهام ذلك ��  -4

 استمراره؟
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دور تلك ��عاد �� استمرار الظاهـرة  وما��عاد الرمز�ة املرتبطة بظاهرة ا�ختان؟ أبرز ما  -5

 وتدعيمها؟ 

؟ وما املضام�ن الرمز�ة لتلك الطقوس باعتبارها إحدى ما الطقوس املرتبطة بتلك الظاهرة -6

 ؟طقوس العبور �� ا�جتمع

 ما رأي أفراد العينة �� عملية تطبيب ا�ختان؟ وما دور تلك العملية �� تقليل معدالت انتشاره؟ -7

 مية الدراسة:ثانيا: أه
   

للدراسة ا�حالية أهمية نظر�ة وتطبيقية �� آن، فاألهمية النظر�ة، تنبع من أهمية ظاهرة  

الدولية، ا�حلية و ال�ي احتلت موقعا بارزا �� مختلف املواقع واملؤسسات ��اديمية ذا��ا ا�ختان 

رة ا�ختان، وهو البعد �� ظاهاملؤثرة ولذلك تطمح الدراسة إ�� الكشف عن أحد ��عاد املهمة 

ن أن يؤدي الكشف عن هذا البعد إ�� إثراء فهمنا ـاهرة، و�مكـالرمزي ومدى إسهامه �� استمرار الظ

اهرة املعقدة، و�التا�� ز�ادة ا�حصيلة املعرفية حولها، ومع تواتر نتائج الدراسات ا�ختلفة ـلتلك الظ

العلمية تفسر الظاهرة �� واقعنا املصري حول ختان البنات يمكن صياغة طائفة من التعميمات 

 .، و�� غ��ه من ا�جتمعات املشــا��ة له اجتماعيا وثقافيااملعاصر

مت�املة �� وضع خطة علمية  أما ع�� املستوى التطبيقي، فيمكن �ستفادة من نتائج الدراسة 

 جسدية ونفسية بالغة ع�� الفتاةملواجهة تلك ال
ً
 ت�حيح املفاهيم، و عملية ال�ي تحدث أضرارا

 املرتبط ��ا، و �ال الو�� الزائف ـو�ف�ار املتعلقة ��ا، وتحر�ر الظاهرة من �ل أش
َ
 الذي �

ّ
��  َل ش�

  .ع�� ف��ات زمنية طو�لةالوجدان الشع�ي وتر�خ �� أعماقه 
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 : اإلطار النظري للدراسة ثالثا: 
   

 �طار النظري للدراسة من تحديد مفهوم ا�ختان، ورصد جذوره التار�خية، ثم عرض يتش�ل 

 تلك الظاهرة.�ن املفسر�ن لالنظر��ن �تجاه

 ة:التاريخيذور واجل ومعدالت االنتشار : املفهومختان اإلناث
   

لإلناث �عضاء التناسلية  أو ما �س�ى ب�� أو �شو�ه Female circumcision �عد ختان �ناث 

female genital cutting / mutilation (FGC) or (FGM)  �� تقليدا ثقافيا قديما، يماَرس

العديد من الدول �فر�قية و�سيو�ة، و�عض دول الشرق �وسط، وقد أصبح ذلك التقليد 

ء معروفا �� معظم دول العالم خالل العقدين �خ��ين، نتيجة ال�جرة وا�حراك امل��ايد �� أنحا

 (Tiilikainen and Johansson 2008:2) العالم.

 وثمة مصط�حـات عديدة �ستخدم لإلشــارة إ�� تلك العملية، حيث ظل مصط�ح ختان �ناث 

Female circumcision  
ً
 ب�ن الباحث�ن، و�� املنظمات  هو املصط�ح �ك�� حضورا

ً
وتفضيال

تم استبداله بمصط�ح �شو�ه �عضاء  1971الدولية لعقود طو�لة، غ�� أنه منذ أواخر العام 

وأصبح ذلك املفهوم هو املصط�ح املفضل لدى  female genital mutilation (FGM)التناسلية 

، باعتباره 1991منظمة ال�حة العاملية، وتم تب�ي املفهوم من قبل منظمة �مم املتحدة �� عام 

 (Braddy and Files 2007:158) د سواء.�ش�� إ�� ان��اك ا�حقوق ��سانية للمرأة والفتاة ع�� ح

 female وا�حقيقة أننا �� هذا السياق نفضل اسـتخدام مصطل�� ختـان �ناث 

circumcision عضاء التناسلية وقطع� female genital cutting  عن مصط�ح �شو�ه �عضاء

 ع�� حكم قي�ي املصط�ح �خ�� �شـتمل  ذلك أن female genital mutilation التناسلية
ً
ضمنا

�� ا�جتمعات ال�ي تجر��ا، وهذا يتناقـض �� ظننا  قيم رمز�ة تلك املمارسة ال�ي تحتوي ع�� يحقر

ويعتقد الباحث أن مصطل�� ، مع الروح العلمية ال�ي ينب�� أن تتسم باملوضوعية وعدم التح��

  أية أح�ام قيمية.�ناث، وقطع �عضاء التناسلية مصط�حان محايدان ال يتضمنان  ختان

أو �شو�ه �عضاء التناسلية لألن�ى كما  - عملية ختان �ناث ةـة العاملي�عرف منظمة الصـح 

بأ��ا �ل �جراءات ال�ي تتضمن �زالة ا�جزئية أو ال�لية لألعضاء التناسلية ا�خارجية  -�سم��ا

 (WHO, 2008:4) لألن�ى، أو إ�حاق �ذى بتلك �عضاء ألسباب غ�� طبية.
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 �� �ل ا�جتمعات، بل إن لها عدة أش�ال  
ً
 واحدا

ً
وا�حق أن عملية ختان �ناث ليست شكال

متنوعة، وقد حصرت منظمة ال�حة العاملية أر�عة أش�ال رئيسية لتلك العملية، �ول هو �زالة 

ن ا�جزئية أو ال�لية للبظر، والثا�ي �زالة ا�جزئية أو ال�لية للبظر و الشفر�ن الصغ��ين دو 

الشفر�ن الكب��ين، أما الش�ل الثالث فيتضمن تضييق فتحة املهبل با�خياطة مع إزالة البظر أو 

و�تضمن الش�ل الرا�ع �ل  Infibulation / Pharaonic)عدم إزالته (ويعرف با�ختان الفرعو�ي 

خز والشق �جراءات �خرى الضارة باألجهزة التناسلية للمرأة ال�ي تتم ألغراض غ�� طبية، مثل الو 

 (WHO, 2008:4) والكشط وال�ي.

ينتشر الشكالن �ول والثا�ي من ا�ختان �� مصر و�شاد وجمهور�ة إفر�قيا الوسطى، وكينيا  

وتن�انيا، و��ن ا�جموعات �سالمية �� الفلب�ن وإندونيسيا و�اكستان ومال��يا، أما الش�ل الثالث 

 بالفرعو�ي) فينتشر بصورة واسع
ً
ة �� الصومال وجيبو�ي والسودان و�عض مناطق (املعروف خطأ

جمهور�ة ما��، وشمال نيج��يا، و�عض أجزاء من إثيو�يا، وال يمارس ا�ختان مطلقا �� مهد �سالم: 

 (Kontoyannis and Katsetos 2010:32) اململكة العر�ية السعودية.

مليون فتاة وامرأة 140إ��  100و�ش�� تقديرات منظمة ال�حة العاملية أن عددا ي��اوح ب�ن  

�� مختلف أرجاء العالم قد �عرضن لواحد من �ش�ال الثالثة �و�� ل�ختان، وارتكزت تلك 

التقديرات ع�� املسوح والبيانات ال�ي تم جمعها �� أوقات متباينة، وتحتل قارة إفر�قيا الصدارة �� 

وفتاة �� إفر�قيا ممن تتجاوز  امرأةمليون  91.5هذا الصدد، إذ �ش�� التقديرات إ�� أن حوا�� 

أعمارهن �سع سنوات قد �عرضن لتلك العملية، كما أن هناك ما يقارب ثالثة مالي�ن فتاة معرضة 

 (WHO, 2008:4)إلجراء تلك العملية سنو�ا. 

وال ينتشر ا�ختان �� ا�جتمعات العر�ية �� الشمال �فر�قي باسـتثناء ا�جتمع املصـري،  

واملسيحيون، و�عض الديانات الوثنية، و�عض الطوائف ال��ودية، ع��  املسلمون  و�َمـاِرس ا�ختان

 (Althaus 1997:131) الرغم من عدم وجود إلزام دي�ي محدد �شأ��ا لد��م.

  
ً
 وا�حقيقة أنه ع�� الرغم من صعو�ة تتبع ا�جذور التار�خية �ختان �ناث، إال أن ثمة اعتقادا

 ب�ن الباحث�ن أنه قد وُ 
ً
ِجـد منذ ما يز�د عن خمسة آالف عام، ومع أن ختان �ناث أك�� انتشارا قو�ا

�� ا�جتمعات �سالمية، إال أن جـذوره ال عـالقة لها باإلسالم نفسه، حيث لم يرد له ذكر �� القرآن 

ع�� وجه �طالق، وا�حاصل أن هناك بنية قيمية را�خة �� ا�جتمعات ال�ي تمارسه �عمل ع�� 
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 Kontoyannis and Katsetos) غم ا�حمالت الكث��ة لوقف الظاهرة وتجر�مها.استمراره ر 
2010:32) 

و�رى �عض املؤرخ�ن وعلماء �ن��و�ولوجيا أن تلك املمارسة ُوجدت �� عدة حضارات ع��  

التار�خ، وأ��ا ال ترتبط بثقافة �عي��ا أو دين بذاته، فلقد وجدت �� ا�جتمعات التقليدية القديمة 

، القائ
ً
مة ع�� بنية اجتماعية ذ�ور�ة، و�التا�� فقد �انت سابقة ع�� ظهور �سالم واملسيحية معا

 (Wilson, A. 2012:4) و�ظن كث�� من العلماء أن شرق إفر�قيا �� مهد تلك املمارسة.

حيث يرجـح �عض الباحث�ن أن جـذور عمليـة ختـان �ناث �عود إ�� �عض القبائل ال�ي �انت  

جري مستقرة ع�
ُ
� الساحل الغر�ي للبحـر �حمـر، وا�جنوب الشـر�� لقـارة إفر�قيا، حيث �انت ت

لدى النساء، وحماي��ن من �نحراف خاصة �� حالة غياب  تلك العملية لتقليل الرغبة ا�جنسية

الرجال ف��ات طو�لة �� ا�حـروب، وثمة عالقة ب�ن العبودية وانتشار تلك العملية، حيث جلب 

�� حرو��م �� الشرق �فر�قي أعدادا كب��ة من �سرى �فـارقة، و�انوا �ستبقون  املصر�ون 

�عضهم �� مصر، و�بيعون البعض �خر ع�� البحر �حمر إ�� جنوب ا�جز�رة العر�ية، وقد ساهم 

 Mackie)هؤالء العبيد �� نقل ا�ختان إ�� تلك املناطق قبل ظهور �سالم بف��ات طو�لة. 
1996:1003)  

 تان �ناث�و�� أن عملية خ :التأكيد ع�� مالحظت�ن جوهر�ت�نسبق ينب��  خالل ماومن  

رعونية كما يزعم الكث��ون، فع�� الرغم من أن ال��ديات الطبية ال�ي تم العثور ـليست ظاهرة ف

ث د �نثوي، إال أ��ا خلت تماما من ا�حديـعل��ا تضمنت الكث�� من التفاصيل الدقيقة عن ا�جس

�شأت ��  ا�ختانأن ظاهرة  -كما بّينا منذ قليل  – باحث�نو�ؤكد العديد من ال ث.نا�  تانعن خ

الثانية أن  .الدينيةالشعبية و �عض ا�جتمعات �فر�قية البدائية، وارتبطت ببعض معتقدا��م 

�حاديث النبو�ة ال عالقة له باإلسالم، فالقرآن الكر�م لم �شر إل��ا مطلقا، كما أن  تلك العملية

 .تر�� ملستوى اليق�ن، ف�ي �� مجملها أحاديث ضعيفة �سناد ال�ي جرى الناس ع�� تكرارها ال
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 النظري للدراسة: االجتاهرابعا: 
   

�عتمد الدراسة ع�� نموذج�ن نظر��ن، وهما نظر�ة شعائر املرور، ونموذج رأس املال 

 الرمزي لبي�� بورديو:

 رور:نظرية شعائر امل -4-1
   

تمثل نظر�ة شعائر املرور إحدى النظر�ات الكالسيكية الهامة �� تار�خ الفكر �ن��و�ولو��،  

 Arnold Van Gennep الب�جي�ي (أرنولد فان جنب) �ن��و�ولو�� النظر�ة ع�� يدي تأسستوقد 

ذات �� إطار دراسته الكالسيكية الشه��ة ال�ي حملت ، وذلك 1909�� عام  )1975 – 1873(

وتطورت ع�� يدي �ن��و�ولو�� ، 1960ولم تتم ترجم��ا إ�� اللغة �نجل��ية إال �� عام  العنوان،

) �� ستينيات وسبعينيات القرن Victor Turner )1920 – 1983�نجل��ي (فيكتور ت��نر) 

 املا��ي من خالل دراساته العميقة لبعض القبائل �فر�قية.

النتقال  -وتؤشر �� ذات الوقت  –أهمية الشعائر ال�ي تصاحب  تدور نظر�ة (فان جنب) حول  

، و�رى (فان جنب) أن انتقال مغايرة أخرى حالة اجتماعية الفرد من مرحلة أو حالة اجتماعية �

�ش�ل مباشر، وإنما ثمة مرحلة وسطى ب�ن املرحلت�ن ال بد من  مال يتالفرد من وضع إ�� وضع آخر 

ال�ي تتضمن شعائر  Marginal phaseاملرحلة �نتقالية أو الهامشية اجتيازها �سم��ا (فان جنب) 

  (Van Gennep 1960: 1) محددة.

 (Davis-Floyd 2008: 257) �عرف (داف�� فلو�د)؟ Rite فما املقصود بداءة بمفهوم الشعائر 

التماسـك  ع�� �عز�ز الشعائر بأ��ا أداء رمزي نمطي ومتكرر لقيمة أو معتقد ثقا��، و�عمل الشعائر

 �جتما��، من خـالل موائمة �سق اعتقاد الفرد مع �سق اعتقاد ا�جماعة ال�ي ينت�ي إل��ا. 

تؤشر النتقال الفرد من  فيش�� �ش�ل عام إ�� تلك الطقوس ال�ي أما مصط�ح شعائر املرور 

باملصط�ح املصط�ح �� اللغة �نجل��ية  مرحلة محددة �� حياته، ودخوله �� مرحلة أخرى، وُيش��ر

 وقد أصبح املصط�ح �عد ذلك واحدا من �دوات التحليلية الهامة ،rites de passage الفر���ي

 Audrey )لدى علماء �ن��و�ولوجيا ال��يطانية ع�� وجه ا�خصوص، مثل (أندري ر�تشاردز

Richards (ماكس جلكمان)و Max Gluckman  (إدموند ليتش) وEdmund Leach  و (ماري
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 Barnard and)الذي �ان أك��هم تأثرا بـ (فان جنب)  و(فيكتور ت��نر) Mary Douglasدوجالس) 
Spencer 2002:737)  

بأ��ا تلك الطقوس ال�ي تصاحب �ل �غ��  Rites of passage �عرف (فان جنب) شعائر املرور 

راحل �� امل�ان وا�حالة والوضع �جتما��، والعمر، فحياة الفرد تتش�ل من مجموعة من امل

والزواج، و�بوة، و�نضمام ، )1F2(ع�� بدايات و��ايات محددة، �امليالد، والبلوغ �جتما�� املتعاقبة

مرتبطة  وثمة شعائر لطبقة اجتماعية أع��، و�لتحاق بتخصص م�ي أر��، وهكذا ح�ى الوفاة.

) من وضع (ر  ب�ل حدث من تلك �حداث، يتحدد هدفها ا�جوهري �� تمك�ن الفرد من املرور
ً
سميا

  (Van Gennep 1960: 2-3) اجتما�� محـدد لوضـع آخر يحدده ا�جتمع.

مصط�ح  و�حدد (فان جنب) ثالث مراحل أساسية لتلك الطقوس، أطلق ع�� املرحلة �و�� 

ال�ي تؤشر ع�� انفصال الفرد عن ا�جماعة أو امل�انة ال�ي rites of separation طقوس �نفصال

وال�ي تفرض  transition ritesسماها املرحلة الهامشية أو �نتقالية  ملرحلة الثانيةينت�ي إل��ا، ا

حالة من الغموض �جتما�� وعدم التحديد، حيث يبدأ الفرد �� ترك طقوس معينة، واستبدالها 

ل�جماعة  rites of incorporationبطقوس جديدة، أما املرحلة الثالثة و�خ��ة �� مرحلة �ندماج

 :Van Gennep 1960)امل�انة ا�جديدة، حيث يبدأ من �ن فصاعدا يمارس دوره كعضو ف��ا.  أو
10-11) 

بوجه عام داللة رمز�ة ع�� ترك الفرد �جماعته أو م�انته، حيث �عا�ش  وتتضمن شعائر املرور 

 من املوت الرمزي (طقوس �نفصال) ثم يمر ع�� مرحلة يتم عزله من خاللها، ور�ما يؤدي 
ً
نوعا

أدوارا ال تالئم عمره، أو نوعه (املرحلة �نتقالية) وأخ��ا �لتحاق بجماعة جديدة وشغل م�انة 

(مرحلة �ندماج) وقد دلل (فان جنب) بأمثلة عديدة من إفر�قيا، وأسيا، اجتماعية جديدة 

 (Barnard and Spencer 2002:737) واس��اليا، وأمر��ا الشمالية. وأور�ا،

و�قرر (فان جنب) أن املراحل الثالثة ال تتج�� بنفس الدرجة �� �افة ا�جاالت، فطقوس  

�نفصال تبدو أك�� وضوحا �� مراسم ا�جنائز، وتبدو الطقوس الهامشية أو �نتقالية �� ف��ة 

وا�حمل، أما طقوس �ندماج فتبدو أك�� وضوحا ��  betrothalالشروع �� الزواج (ا�خطو�ة ) 

                                                      
لفسيولوجي والبلوغ االجت�عي، فالبلوغ االجت�عي يتضمن اعرتا  املجتمع بالبلوغ يفرق (فا  جنب) ب� البلوغ ا) 2(

 (Van Gennep 1960: ch.vi)الفسيولوجي وفق طقوس مخصوصة يحددها املجتمع. أنظر 
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الزواج، ومع ذلك فال ينب�� النظر ل�ل تلك املراحل �ش�ل منفصل فقد تتداخل املراحل  حفالت

  –الثالثة 
ً
 (Van Gennep 1960: 11) �� عملية واحدة. -واقعيا

مفهوما مركز�ا �� املشروع النظري لـ (فان جنب)  liminalityو�مثل مفهوم البينية أو (العتبة)  

حيث نظر إ�� طقوس  ’threshold‘ال�ي �ع�ي العتبة  limenوقد اقتبسه من ال�لمة الالتينية

واملرحلة �نتقالية كمرحلة وسطى فارقــة  preliminal�نفصال باعتبارها مرحلة ما قبل العتبة 

، وتتسم املرحلة الوسطى postliminal (أو عتبة) بينما تمثل طقوس �ندماج مرحلة ما �عد العتبة

 (Van Gennep 1960: 11). بنوع من الغموض و�لتباس.

ثقافيا النتقال الفرد ع��  و�رى (فان جنب) أن لطقوس العبور أهمية معت��ة، إذ أ��ا تؤشر 

 ع�� التوافق مع امل�انة �جتماعية ا�جديدة بما 
ً
مراحل معينة، ومن ثم �ساعد الفرد وا�جماعة معا

ض والتوتر املرتبط بتغ�� تلك تتضمنه من عالقات وأفعال اجتماعية، كما أ��ا تقلل من الغمو 

امل�انة، باإلضافة إ�� أ��ا تمثل جسرا ير�ط ب�ن الظروف �جتماعية والظروف الفسيولوجية (كما 

هو ا�حال �� عمليات امليالد والبلوغ والزواج وا�حمل واملوت) و�رسم خطوطا ذات مغزى خاص �� 

ة بالرمز�ة تطرح أســاليب لتشكيل دورة ا�حياة. إن الطقوس والعمليات الفســيولوجية املفعم

فكر�ة  والعمليات الفسيولوجية وضبطهما، ومن ثم تفسر هما �� سياق أطر العواطف ��سانية

 (Davis-Floyd 2008:256 – 257) �ونية أوسع.

وضع حجر �ساس لنظر�ة شعائر املرور، ولفت �نتباه  يت�ح مما سبق أن (فان جنب) 

حقيق العديد من الوظائف �جتماعية للمجتمع، وقد قام (فيكتور ت��نر) ألهمية تلك الشعائر �� ت

Victor Turner  بتطو�ر النظر�ة، فقام بإضافة أ�عاد نظر�ة ومن�جية جديدة، وتطو�ر �عض

 مقوال��ا وقضاياها، وهو ما أسهم �� إثراء النظر�ة وز�ادة خصو���ا الفكر�ة.

ن��و�ولوجي�ن تأث��ا خالل النصف الثا�ي من القرن وا�حق أن (ت��نر) �عد واحدا من أك�� �  

را  العشر�ن، وقد ملع اسمه كعالم إثنوجرا�� متم��
ّ
�جتمعات شرق ووسط إفر�قيا، وأض�� ُمَنــظ

�� قضايا البناء �جتما��، والشعائر، والرموز، و�داء. فمن خالل ما يز�د عن اث�ي عشر  بارزا

، وعدد كب�� من املقاالت 
ً
ال�ي حررها، أو شارك �� تحر�رها ركز ع�� موضوعات متنوعة كتابا

تتضمن الدراما �جتماعية، ا�حقول �جتماعية، البنية الرمز�ة للفعل �جتما��، املرحلة 
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الذي قام بصياغته.  anti-structure�نتقالية �� طقوس العبور، ومصط�ح البنية وضد البنية 

)Shipton 2008:468 - 469( 

 The forestهام ت��نر �� نظر�ة شعائر املرور من خالل كتابيه الشه��ين: (غابة الرموز) جاء إس 

of symbols  1967الذي صدر �� عام (Turner 1967) (عملية الطقوس)وThe ritual process 

  (Turner 1969) .1969الذي صدر �عد ذلك �عام�ن، أي �� عام 

) �� نظر�ة شعائر املرور �� توسيعه وتفصيله للمرحلة الوسطى من تتحدد مساهمة (ت��نر 

طقوس العبور لدى (فان جنب) وال�ي �س�ى املرحلة �نتقالية، و�� مرحلة تتسم بأ��ا بينية 

betwixt and between لها أحيانا بأ��ا �شبه (ال��زخ)  ويشارlimbo  واملـوت الرمزي، أو إعادة

 )Shipton 2008:470( امليالد الرمزي.

يؤكد (ت��نر) بداءة أن شعائر املرور توجد �� �ل ا�جتمعات ��سانية، غ�� أن أبرز تجليا��ا  

توجد �� ا�جتمعات الصغ��ة املستقرة �سبيا، ال�ي يرتبط التغ�� ف��ا باأل�عاد العضو�ة والطبيعية 

حاالت، و�قصد (ت��نر) با�حالة أك�� من �خ��اعات التكنولوجية. وتمثل تلك الشعائر انتقاال ب�ن ا�

state عض الثوابت �جتماعية مثل  ذلك الوضع الثابت واملستقر �سبيا، و�تضمن مفهوم ا�حالة�

امل�انة القانونية، املهنة، املنصب، امل�انة، كما أ��ا تؤشر �حالة الفرد حسب ما يحددها السياق 

للفرد. و�مكن تطبيق مفهوم ا�حالة كذلك  الثقا��، مثلما نت�لم عن ا�حالة الزواجية أو العمر�ة

ع�� الظروف �ي�ولوجية للمجتمع، وأيضا ع�� ا�حالة الف��يقية والعقلية والعاطفية ال�ي �عيش 

ف��ا الفرد أو ا�جماعة �� وقت محدد. فال�خص قد ي�ون �� حالة �حية جيدة أو سيئة، 

�� جوهرها مفهوم أك��  الندرة، فا�حالة وا�جتمع قد ي�ون �� حالة من السلم أو ا�حرب، الوفرة أو

من املفاهيم �خرى املشا��ة �امل�انة أو املنصب، واسـتنادا  -من الناحية الثقافية  -عمقا وشموال 

، وليست as a processلذلك يفضل ت��نر �شارة للمرحلة �نتقالية �� شعائر املرور كعملية 

 (Turner 1967: 93 – 94)حالة. 

الثقافية للمرحلة الوسطى  –� ذلك يحاول ت��نر أن يدرس �عمق السمات �جتماعية و�ناء ع� 

(�نتقالية) من طقوس العبور ال�ي حددها (فان جنب)، وإذا �ان ا�جتمع �� حقيقته بنية من 

أو (ا�حاالت) فإن املرحلة الوسطى من شعائر املرور ينب�� أن  structure of positions�وضاع 

فاملرحلة �نتقالية من . inter structural situation��ا كعملية أو موقف (ب�ن بنيوي) ُينظر إل

شعائر املرور تتسم إذن بنمط من الديناميكية واملرونة مقارنة بالُب�ى �جتماعية الرا�خة، ولذلك 
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اعية املستقرة، وأقل فلم ��تم ت��نر كث��ا باملرحلت�ن �و�� والثالثة، أل��ما أك�� ارتباطا بالب�ى �جتم

 (Turner 1967: 94 - 95) ديناميكية من املرحلة الوسطى �نتقالية

ع�� طقوس  -خاصة �� مرحل��ا الوسطى  - وقد قام ت��نر بتطبيق نظر�ته عن شعائر املرور 

ختان الذ�ور لدى قبائل (الندمبو) �� زامبيا، فهو يرى أن طقوس ختان الذ�ور تمثل نموذجا 

وس العبور، حيث يتم عزل �طفال �� م�ان محدد، وتجرى تلك الطقوس، و�عدها يولد مثاليا لطق

�طفال من جديد كرجال �عد املوت الرمزي لطفول��م، فال�خص غ�� ا�خت�ن يظل طفال، و�أ�ل 

وحيدا أو مع النساء، وال �ستطيع مشاركة الرجال ا�ختتن�ن وجبا��م، وقد رصد ت��نر العديد من 

 (Turner 1967:152) مز�ة �خرى املرتبطة با�ختان.الب�ى الر 

واستنادا ملا يطرحه �ل من (فان جنب) و (ت��نر) فإن الدراسة ا�حالية تنطلق من فكرة  

 من طقوس العبور املهمة للفتاة �� ا�جتمعات 
ً
أساسية و�� أن ختان �ناث يمثل واحدا

الوسطى �� طقوس ا�ختان، و�� ال�ي تؤشر  التقليدية، وأن طقوس ا�ختان �� ذا��ا تمثل املرحلة

النتقال الفتاة من مرحلة الطفولة إ�� مرحلة الن�ج، ومن ثم الدخول �� ا�جتمع النسائي النا�ج 

.
ً
 وثقافيا

ً
 عضو�ا واجتماعيا

 رأس املال الرمزي: -4-2
   

 �� املشروع النظري ل 
ً
 مركز�ا

ً
بي�� عالم �جتماع الفر���ي الشه�� يمثل مفهوم رأس املال مفهوما

  )2002 – 1930( بورديو
ً
من علم �قتصاد  –كما هو معروف  –واملفهوم مستمد أساسا

ويستخدم �� النظر�ة املاركسية لإلشارة إ�� العالقة ب�ن مال�ي ، ويع�ي ال��وة امل��اكمة، الكالسي�ي

كرة رأس املال املطروحة �� علم �قتصاد أما بورديو فقد وسع ف. وسائل �نتاج و�ائ�� قوة العمل

كما �شتمل ع�� ، بحيث أصبح يتضمن رأس املال النقدي وغ�� النقدي، و�� النظر�ة املاركسية

 ).97:1999: الصور املادية امللموسة أو الصور الالمادية (غ�� امللموسة). (أشرف عبد الوهاب

إال أن تفس��اته ، ورأس املال من ماركسومع أن "بورديو" قد استعار �عض �ف�ار عن العمل  

فماركس يرى أن رأس املال ال يقتصر ع�� ال��وة فقط وإنما يتضمن ، �انت مختلفة ا�� حد كب��

 عالقات �نتاج املعقدة ال�ي �سهم �� �عميق عملية الهيمنة و�ستغالل الرأسما��
ً
رأس أما ، أيضا
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. نتاج القوة ب�افة صورهال ال��وة يؤدي إ�� إاملال وفقا ملا يطرحه بورديو هو ش�ل من أش�ا

)Ozturk 2005:147( 

 إ�� تلك الرؤ�ة فإن رأس املال لدى بوردي 
ً
هو أساس �ش�ل الطبقات �جتماعية من  وواستنادا

�ستعمل  Social energyحيث السيطرة وا�خضوع للسيطرة، فرأس املال هو �ل طاقة اجتماعية 

 من ، التا�� فهو مصدر الهيمنة والصراعو�، �وسيلة من وسائل املنافسة
ً
رغم عدم إدراكه تماما

 . )97:1999 جانب �ل أطراف الصراع (أشرف عبد الوهاب

ملفهوم رأس املال ال يقتصر فقط ع�� البعد �قتصادي "الكالسي�ي"  إن استخدام بورديو 

وإنما يتجاوز ذلك ا�� أ�عاد أخرى متنوعة فهناك عدة صور لرأس املال مثل رأس املال الثقا�� 

متعدد ��عاد  او�عكس تلك الرؤ�ة لرأس املال تفس�� ، ورأس املال �جتما�� ورأس املال الرمزي 

-multiفهو يرى أن العالم �جتما�� يمكن إدراكه كفضاء متعدد ��عاد ، للظواهر �جتماعية

dimensional space من خالل الهيمنة ع�� �ش�ال املتنوعة لرأس املال 
ً
إن رأس . يتش�ل واقعيا

أما �ش�ال �خرى لرأس املال فتمثل صورة من صور ، املال �قتصادي يرتبط مباشرة بال��وة

 . )Ozturk 2005:147مع (القوة �� ا�جت

 من رأس املال �قتصادي 
ً
إال ، وع�� الرغم من أن هذه �ش�ال من رأس املال �عد أقل وضوحا

 –و�مكن ، ف�ي تمثل قيمة �حامل��ا، وتتصف بال��اكمية، ا��ا �ش��ك معه �� العديد من السمات

أن الصور  وبوردي ى رى. و�ر أخأن �ستثمر بحيث يمكن أن تنتج منافع أو مزايا  –وهذا هو �هم 

غ�� �قتصادية لرأس املال تلفت �نتباه ا�� أش�ال أخرى خفية من إعادة انتاج التفاوت 

 )social inequality )Turner 2006:558 �جتما��

مفهوما مفصليا �� النموذج النظري الذي طرحه  symbolic capital و�مثل رأس املال الرمزي  

 Honorتلك املوارد املتاحة للفرد نتيجة امتالكه سمات محددة �الشرف  بورديو، ويعرفه بأنه

وال�ي يتم إدراكها  reputationوالس��ة ا�حسنة  renownوالسمعة الطيبة  Prestigeوالهيبة 

 ) Bourdieu 1985:197وتقييمها من جانب أفراد ا�جتمع. (

اقتصادي، ، طبي�� -من رأس املال  و�رى بورديو أن رأس املال الرمزي هو �أي ملكية أو أي نوع 

 من جانب فاعل�ن اجتماعي�ن �سمح لهم مقوالت إدراكهم بمعرف��ا ي�ون مُ  -ثقا��، اجتما�� 
ً
در�ا

ومنحها قيمة (مثال الشرف �� مجتمعات البحر املتوسط هو صيغة نمطية من رأس ، و�قرار ��ا

إال ع�� السمعة أي التمثيل الذي يقوم به �خرون �� حالة اش��اكهم ��  دال توج، املال الرمزي 
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 من السلوك إذا 
ً
مجموعة معتقدات خاصة تجعلهم يدر�ون و�قيمون خصائص معينة، وأنواعا

 ) 136:1998(بورديو  �انت شر�فة أو مخلة بالشرف).

لطة والهيمنة و�� و�دخل رأس املال الرمزي مختلف ا�حقول وا�جاالت ومختلف أش�ال الس 

 ف�ل عالقة اجتماعية �� عالقة سلطة _ �ش�ل ما _، مختلف أش�ال العالقات �جتماعية

تحمل معا�ي أخالقية  –ال�ي ذكرناها منذ قليل  –فخاصية الشرف ، تتضمن رأس املال الرمزي 

  –�القيم واملعتقدات والتصرفات  –بحيث أن من يملك خصائص الشرف ، محددة
ً
، �عد شر�فا

 ملا يملكه 
ً
ومن ال يملكها ال �عد كذلك، و��ون ال�خص الشر�ف موضع اح��ام وثقة وتقدير تبعا

لفرد �� الفضاء من رأس مال رمزي، ومن ثم يرتبط رأس املال الرمزي بأهمية املوقع الذي �شغله ا

أنظمة ، و�القيمة ال�ي يضف��ا الناس عليه من جهة أخرى، وتتعلق هذه القيمة ب�جتما�� من جهة

 ( أشرف عبد الوهاب .استعدادات ��خاص وتصورا��م املتوافقة مع الب�ى املوضوعية القائمة

104:1999( 

إنه  appreciationو�ستحسان  Publicityو�رتكز رأس املال الرمزي ع�� الذيوع و�نتشار  

 من �خر�ن، يرتبط بالهيبة والسمعة والشرف
ً
ل الرمزي يمكن إن رأس املا، ال�ي تال�� تقديرا

و�تطلب تراكم هذا  Capital of Honor and Prestigeاعتباره رأس مال من الشرف والهيبة 

 من أجل ا�حفاظ ع�� العالقات ال�ي تؤدي ا�� �ستثمار 
ً
 متواصال

ً
الش�ل من رأس املال جهدا

 )Fuchs 2003:392املادي والرمزي له. (

و�� سلطة غ�� ، طة الرمز�ةأن لرأس املال الرمزي قوة معينة �سم��ا السل وو�كشف بوردي 

 مرئية
ُ
، س � من خالل تفاعل وتأييد أولئك الذين يخضعون لها و�مارسو��امارَ ، وال يمكن أن ت

و�س�� السلطة الرمز�ة إلقامة نظام معر�� �عمل ع�� تماسك العالم �جتما�� وا�حفاظ عليه، 

سمح للعقول أن تتفاهم فيما بي��ا، و�التا�� يمثل أداة للتضامن الذي �فهو ذلك املفهوم 

( أشرف عبد  .، و�جماع الذي �ساهم �� إعادة انتاج النظام �جتما���جتما��

  )105 -104:1999الوهاب

 من رأس املال يتجاوز من  لقد طور بورديو 
ً
 خاصا

ً
مفهوم رأس املال الرمزي باعتباره يمثل شكال

ففي ح�ن ركزت املاركســية ع�� أهمية العوامل �قتصادية ، خالله املفهوم املارك��ي لرأس املال

حاول بورديو إبراز البعد الرمزي �� فهم إدراك ، باعتبارها محددات للممارسات �جتماعية
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، حيث ي�ون البعد الرمزي أك�� أهمية، خاصة �� دراساته �� شمال إفر�قياسا�ي، و السلوك ��

 ) 105:1999 أشرف عبد الوهابيخلو من (الرمزي). ( ء��يأنه ال يوجد و�ؤكد بورديو 

ع�� فرضية وا�حة و�� أن عملية  تتأسسواسـتنادا ملا يطرحه (بورديـو) فإن الدراسة ا�حالية  

ى �ليات �جتماعية والثقافية ال�ي ابتدع��ا ا�جتمعات التقليدية ختان �ناث تمثل إحـد

ل�حفاظ ع�� عذر�ة الفتاة وعفافهاوشرفها، ومن ثم صيانة رأس املال الرمزي ل�جماعة القرابية 

 بأسرها من �ن��اك.

 :رابعاً: الدراسات السابقة 
   

 عدد كب�� من الدراسات والبحوثحظي موضوع ختان البنات بقدر هائل من �هتمام تج�� ��  
�� مختلف ا�جاالت، بحيث أض�� لدينا تراث عل�ي معت�� حول الظاهرة، بيد أن املالحظ �ش�ل 

وغاب عن معظمها  -وتر�و�ة واجتماعية  نفسية –عام أن معظم الدراسات تناولت أ�عادا متعددة 

 من باحث لالبعد الرمزي للظاهرة، وهو حسب ظن ا
ً
 املؤثرة �� الظاهرة. ��عاد أهم �عد واحدا

وســوف �عرض �� هذا السياق طائفة من الدراسات العر�ية و�جنبية ال�ي تنت�ي لنظم علمية  

وسيتم عرض الدراسات تار�خيا من �قدم ناول ��عاد ا�ختلفة للظاهرة، متباينة، تمثل نماذج لت

 إ�� �حدث.

تحليل �سباب ال�ي دفعت  �� )Momoh, et.al., 2001( موموه وزمالئه ةـهدف دراستحدد  

والالئي �عرضن  -الذين جاءوا من ال�حراء الك��ى �فر�قية  –النساء املهاجرات إ�� بر�طانيا 

لعملية ا�ختان ملراجعة إحدى الوحدات العالجية ال�ي تأسست حديثا �� مستشفى سانت توماس 

بلندن، والكشف عن التأث��ات املتنوعة لعملية ختان �ناث، والتعرف ع�� اتجاهات النساء نحو 

ت�ونت عينة الدراسة  تم إجبارهن ع�� إجراء تلك العملية. قد نتلك العملية، خاصة أن معظمه

سيدة من امل��ددات ع�� وحدة �مومة، بمستشفى سانت توماس، وتم استبعاد ثمانية  116من 

حاالت م��ن، نظرا ألن �جال��ن الطبية �عا�ي من نقص البيانات واملعلومات ع��ن، ولم يتمكن 

ماد ع�� �حيفة استبيان �جمع البيانات، وت�ونت وتم �عت الباحثون من التواصل معهم.

ال�حيفة من أر�عة أجزاء، تناول ا�جزء �ول بيانات عن أسباب مراجعة املبحوثات للعيادة 

الطبية، وتناول ا�جزء الثا�ي خصائص امل��ددات، أما ا�جزء الثالث فتعرض للمضاعفات ا�حادة 

  لرا�ع اتجاهات املبحوثات نحو تلك العملية.واملزمنة لعملية ا�ختان، �� ح�ن تناول ا�جزء ا
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حالة قد تذكرن  86أن  فيما يتعلق بإجراء عملية ا�ختان تب�ن وقد كشفت نتائج الدراسة 

% م��ن أن العملية قد أجر�ت �� املن�ل 78ش�ل وا�ح ما جرى لهن �� عملية ا�ختان، أكد �

أو  -ا�جدة أو العمة أو �م  - �سرة (مثل القابلة، و�عض أفراد بواسطة أ�خاص غ�� مؤهل�ن طبيا

% أن العملية أجر�ت لدى الطبيب، وأجر�ت 22ممارسات طبيات تقليدات أو ممرضات) وذكر 

 % م��ن قبل سن الثالثة عشرة. 91العملية لـ 

% من العينة من املضاعفات ا�حادة واملزمنة 86وفيما يتعلق بمضاعفات العملية، فقد عا�ى  

حيث تحدث املضاعفات ا�حادة �عد إجراء العملية مباشرة، أما املضاعفات نتيجة العملية، 

املزمنة فتحدث �عد التعا�� املبدئي من ا�جراحة، وقد عانت غالبية العينة من �الم امل��حة أثناء 

 إجراء العملية و�عدها مباشرة، 

من العينة أ��ن لن % 80وأما ما يختص باتجاهات �مهات نحو إجراء العملية لبنا��ن، أفاد  

ددت أسباب عدم إجراء العملية و�ان أهمها أن الدين يرفض ـيجر�ن عملية ا�ختان لبنا��ن، و�ع

من العينة  %4% أ��ن سيجر���ا، و�انت 16تلك املمارسة، وأن العمليـة ُمَجّرمة �� بر�طانيا، وأكد 

  قد قمن بإجراء العمليــة بالفعل لبنا��ن.

دراسة حول مضاعفات فك ا�ختان الفرعو�ي  (Rouzi, et.al., 2001)وأجرى روزي وآخرون 

�ستلزم الوالدة بالنسبة للمختتنات بالطر�قة الفرعونية (تخييط فتحة املهبل) أو�ح ف��ا أن 

استعدادات خاصة من جانب �طباء، و�نب�� أن يدرك �طباء أن ختان �ناث يمثل جزءا من 

و�هتمام. و�� ذات الوقت  من ا�حرص ء���ي ب�� التعامل معهثقافة املرأة وتقاليدها؛ ولذا ين

 خاصة أن املرأة ا�ختتنة عل��م أن يجروا عملية الوالدة بنجاح دون وقوع مضاعفات طبية،

بالطر�قة الفرعونية قد �عا�ي من الوالدة املتعســرة، ومــوت ا�جن�ن، ونز�ف ما �عـد الوالدة، وأحيانا 

موت �م. وا�حقيقة أن الية فك خيوط ا�ختان الفرعو�ي تلعب دورا مهما �� تال��ي معظم تلك 

الدراسة إ��  ��دف املضاعفات، وتؤدي إ�� تقليل معدالت الوالدات القيصر�ة. و�ناء ع�� ما سبق

تقييم استخدام آلية فك خيوط ا�ختان الفرعو�ي أثناء الوالدة بالنسبة للسيدات الالئي خضعن 

 لتلك العملية.

أجر�ت الدراسة �� مستشفى جامعة امللك عبد العز�ز باململكة العر�ية السعودية، حيث تقدم  

ء �� مختلف الطبقات خدمات طبية مجانية �املة �� طب النساء والتوليد للنسا املستشفى
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�جتماعية للمواطنات السعوديات وغ�� السعوديات. و�تم ��جيع النساء ع�� املتا�عة الدور�ة 

 233سيدة ( 325قبل الوالدة، وإن �ان �عضهن يأت�ن فبل الوالدة مباشرة. ت�ونت العينة من 

حيث أو�حت  سيدة صومالية ممن اجر�ت لهن عملية ا�ختان الفرعو�ي)، 92سيدة سودانية، و

% من النساء �� 90�حصاءات ال�حية الصادرة عن منظمة ال�حة العاملية أن ما يز�د عن 

 السودان والصومال، قد خضعن لعملية ا�ختان.

% من العينة قد احتجن لفك خيوط ا�ختان الفرعو�ي ل�ي 48كشفت نتائج الدراسة أن  

لعمليات قيصر�ة، ولم ترصد  % احتجن17% لم يحتجن لذلك، و35يلدن والدة طبيعية، و

الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية ب�ن الالئي احتجن لفك خيوط ا�ختان الفرعو�ي أثناء الوالدة، 

ومن لم يحتجن لذلك فيما يتعلق بالعديد من املتغ��ات املرتبطة بالوالدة فقدان الدم أثناء 

 الوالدة، والتمزق املهب��، ومدة البقاء باملستشفى. 

الدراســة أنه ع�� الرغم من أن آلية فك خيوط ا�ختـــان الفرعو�ي آمنـــة وفعالــة، إال أن  تكدوأ 

ا�ختص�ن �� طب النساء والوالدة يدر�ون أن إجراء عملية ا�ختان �� ذا��ا تمثل مش�لة أك��، وأن 

ث، هناك حاجة م��ايدة ل��امج التثقيف الص�� ال�ي تركز ع�� مخاطر ومضاعفات ختان �نا

وتو�ح أن جذور تلك العادة ترتبط بالعادات والتقاليد املتوارثة أك�� من ارتباطها بالدين، وأن 

عالج تلك املش�لة �� العالم �سالمي ينب�� أن يأ�ي من داخله، وال يفرض عليه من ا�خارج. 

�ختان وا�خالصة �� هذا �طار أنه ع�� الرغم من أن التقنية ا�جراحية املتعلقة بفك خيوط ا

الفرعو�ي ناجحة و�سيطة، إال أن ذلك ال يجب أن يجهض ا�جهود املستمرة للقضاء ع�� تلك 

العادة. ولذلك تو��ي الدراسة �� ال��اية بضرورة تضافر ا�جهود من أجل القضاء ع�� ا�ختان 

 �ش�ل عام، وصورته الفرعونية املنتشرة �� مناطق واسعة من السودان والصومال �ش�ل خاص.

 هنالتنتيجة ما  )Budiharsana, et.al., 2003( 2003ندونيسيا أجر�ت دراسة �� عام و�� إ 

اهتمام كب�� من جانب الهيئات الدولية، خاصة �عد إعالن �مم املتحدة من قضيـة ختان �ناث 

أن ختان �ناث يمثل ان��ا�ا �حقوق املرأة، أجر�ت هذه الدراســـة بالتعاون ب�ن  1995�� عام 

مكتب العاصمة �ندونيسية  –التا�ع لألمم املتحدة  Population Councilالســ�ان مجلس 

برعايـــة  �� إندونيسيا، Ministry for Women’s Empowerment ووزارة تمك�ن املرأة -جا�ارتا 

 United States Agency for International Development الوكـــالة �مر�كية للتنمية الدولية

(USAID) التعرف ع�� طبيعة ممارسة ا�ختان �� إندونيسيا، ورصد  وتحدد هدف الدراسة ��
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محددا��ا �جتماعية والثقافية، والكشف عن تأث��ا��ا العضو�ة والنفسية ع�� ا�جوانب 

 �جتماعية و�نجابية وا�جنسية للمرأة.

ق بالظاهرة �� استعانت الدراسة بمصادر متنوعة للبيانات تضمنت م�ح ال��اث املتعل 

إندونيسيا، إجراء مقابالت متعمقة مع املمارس�ن ا�حلي�ن الذين يجرون ا�ختان، ومع القادة 

 1694الديني�ن، وقادة ا�جتمع ا�ح��، و�مهات. باإلضافة إ�� إجراء م�ح ع�� عينة م�ونة من 

طقوس إجراء عاما، بجانب مالحظات إمب��يقية ل 19أسرة ��ا أمهات لبنات تقل أعمارهن عن 

 العملية.

أن ا�جتمعات ا�حلية املسلمة �� إندونيسيا تدعم استمرار  كشفت الدراسة بوجه عام 

عادة وتقليدا اجتماعيا من جهة، وواجبا دينيا  باعتبارهممارسة ا�ختان، وذلك أل��ا تدرك ا�ختان 

من جهة أخرى، و�ر�د القادة الدينيون استمرار تلك العادة إ�� ما ال��اية، أل��م �عت��و��ا فعال 

�ستلزمه �يمان، ع�� الرغم من اختالف العلماء حول ما إذا �ان ا�ختان واجبا أم سنة، و�ختلف 

% من العائالت عن دعمهم لعملية 92. وقد ع�� حوا�� توصيف فعل ا�ختان من مذهب إ�� مذهب

 ا�ختان، وعن ني��م إجرا��ا لبنا��م، بل و�حفيدا��م �عد ذلك.

تنقسم عملية ا�ختان �� إندونيسيا إ�� صورت�ن رئيسيت�ن، الصورة �و�� رمز�ة فقط: بمع�ى  

ي، وأجرى هذا النوع استئصال جزء ضئيل للغاية من البظر تمشيا مع ما �عتقدون أنه واجب دي�

% من مجموع عينة الدراسة، أما الصورة الثانية ف�ي الصورة الضارة حيث يتم 28من ا�ختان 

استئصال جزء كب�� من ا�جهاز التناس�� للفتاة، وتنتشر تلك الصورة لدى غالبية أفراد العينة 

72.% 

بإجراء عملية ا�ختان،  ع�� الرغم من أن قوان�ن �مم املتحدة تجرم قيام ا�ختص�ن الطبي�ن 

إال أن ا�ح�ومة �ندونيسية  medicalization of FCوهو ما �عرف بمصط�ح تطبيب ا�ختان 

�سمح بذلك �� املراكز الطبية العامة وا�خاصة، فالعديد من العيادات الطبية ا�ختصة �شئون 

طة �عملية الوالدة النساء والوالدة و�مومة �سوق لعملية ا�ختان كجزء من حزمة إجراءات مرتب

�التطعيم وثقب �ذن، حيث يتم ختان املولودة خالل أسابيع قليلة �عد مولدها. و�تفاوت انتشار 

 Padang% �� مقاطعة بادانج 92عملية التطبيب تلك من منطقة إ�� أخرى، حيث ت��اوح ب�ن 

  .Madura island% �� جز�رة مادورا18، وPariaman% �� بار�امان 69و
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لدراسة أن الوالدين والقادة الديني�ن سواء �سواء ليس لد��م معرفة جازمة بالعالقة كشفت ا 

القرآن الكر�م أي أية تدعو ل�ختان، كما أن  نال يتضمب�ن �سالم وممارسة تلك العادة، حيث 

تلك املمارسة مقارنة بختان الذ�ور، كما أن  مال تدع�حاديث النبو�ة الواردة �� هذا السياق 

اختالفا وا�حا ب�ن املذاهب �سالمية �ر�عة حول ختان �ناث، و�ذلك فإن ختان �ناث  هناك

هو موروث ثقا�� انتقل من جيل إ�� آخر، دون نقاش حول معناها أو أساسها �� التار�خ أو الشريعة 

أن �ستمر  �سالمية, فالعديد من �باء و�مهات يل��مون بتلك العادة ببساطة ألن �جداد ير�دون 

 تلك العادة لدى �جيال ا�جديدة.

وتخلص الدراسة �� ال��اية إ�� أن إجراء ا�ختان تحت إشراف ورعاية طبية و�حية من جانب  

متخصص�ن مدر��ن، هو أقل الضرر�ن مقارنة باملضاعفات ا�خط��ة ال�ي تنتج عن إجراء العملية 

در��ن. بيد أنه �� �ل �حوال فا�ختان �� ظروف غ�� �حية ع�� أيدي ممارس�ن تقليدي�ن غ�� م

 ممارسة غ�� مقبولة وتمثل ان��ا�ا �حقوق املرأة والطفل.

دورا مهما �� تجذر عادة ا�ختان �� إندونيسيا،  Stigmatizationو�لعب ا�خوف من الوصم  

با ي�ي، فا�ختان �� مقاطعة مادورا ُينظر إليه باعتباره واجدخاصة إذا ارتبط الوصم با�جانب ال

 ع�� الذكر و�ن�ى، و�تم وصم من ال يجري ا�ختان لبناته بأنه �افر وخارج عن دين �سالم. 

 التعرف ع�� اتجاهات �مهات ا�ختتنات )2006وحاولت دراسة (ج��ان دمحم عبد الرحمن  

نحو ختان بنا��ن �� ضوء �عض املتغ��ات مثل السن، مستوى التعليم، املستوى �قتصادي، 

��  الكشف عن �عض صور املعاناة ال�ي عاش��ا �م ا�ختتنة ومحل �قامة، كما تحاول الدراسة

ضوء �عض املتغ��ات �السن، مستوى التعليم، املستوى �قتصادي، ومحل �قامة، والتعرف 

 ث�� تلك املعاناة ع�� اتجاه �م نحو ختان ابن��ا.ع�� تأ

مفردة من �مهات ا�ختتنات بمحافظ�ي القاهرة، وقنا، وقد  200ت�ونت عينة الدراسـة من  

رو�� �� اختيارهن عدة خصائص مثل، أن ت�ون �م مختتنة ولد��ا بنت أو أك��، �قامة الدائمة 

 عاما. 50إ��  20��اوح السن ب�ن القاهرة أو �� محافظة قنا، يمدينة �� 

اعتمدت الباحثة �� جمع البيانات ع�� أدوات من�جية ثالثة و��، استمارة جمع البيانات  

�ولية، ومقياس اتجاه �م نحو ختان البنات، ومقياس املعاناة ال�حية والنفسية والزواجية 

ل�ختان، و�ل هذه �دوات من إعداد الباحثة. واستخدمت الباحثة عدة أساليب إحصائية للتحقق 
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و�نحراف املعياري، ومعامل ارتباط ب��سون،  وض الدراسة، مثل املتوسط ا�حسا�ي،من فر 

 ومعامل ارتباط سي��مان، وتحليل التباين والتحليل العام��.

 وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية:

ختان  توجد فروق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطات درجات �مهات �� �تجاه نحو تأييد -

اختالف (السن، مستوى التعليم، املستوى �قتصادي، ومحل �قامة) لصا�ح �مهات �ناث ب

�صغر سنا، وذوي التعليم املنخفض، واملستوى �قتصادي املتد�ي، واملقيمات بالر�ف و�حياء 

 الشعبية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطات درجات �مهات ع�� مقياس املعاناة  -

النفسية والزواجية ل�ختان باختالف (السن، مستوى التعليم، املستوى �قتصادي، ال�حية و 

ومحل �قامة) لصا�ح �مهات �صغر سنا، وذوي التعليم املنخفض، واملستوى �قتصادي 

 املتد�ي، واملقيمات بالر�ف و�حياء الشعبية.

ات نحو ختان �ناث، واملعاناة توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ب�ن اتجاهات �مه -

 ال�حية والنفسية والزواجية ل�ختان.

تختلف البنية العاملية لدرجات �مهات ا�ختتنات املقيمات باألحياء الشعبية بمحافظة  -

القاهرة عن البنية العاملية لدرجات �مهات ا�ختتنات باألحياء الراقية بالقاهرة �� عالق��ا 

 بمتغ��ات الدراسة.

تختلف البنية العاملية لدرجات �مهات ا�ختتنات املقيمات بر�ف محافظة قنا عن البنية  -

 العاملية لدرجات �مهات ا�ختتنات بحضر محافظة قنا �� عالق��ا بمتغ��ات الدراسة.

تحدد الهدف الرئيس لها ��  )Tag-Eldin.et.al., 2008( و�� دراسة دمحم تاج الدين وآخر�ن 

شار ظاهرة ختان البنات ب�ن طالبات املدارس �� مصر، والتعرف ع�� القائم قياس مدى انت

 بإجرا��ا، وتحديد أهم املضاعفات الناتجة عن العملية.

اعتمدت الدراسة ع�� عينة متعددة املراحل، حيث تم �� املرحلة �و�� تقسيم مصر إ��  

يد، سيناء، ومنطقة قناة خمس مناطق جغرافية، و�� القاهرة الك��ى، الوجه البحري، الصع

السويس، و�� املرحلة الثانية تم اختيار إدارت�ن �عليميت�ن من �ل محافظة بطر�قة عشوائية، 
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وأخ��ا تم تقسيم املراحل �� �ل إدارة �عليمية إ�� ابتدائية وإعدادية وثانو�ة، و�� �ل مرحلة 

مية وخاصة من جهة أخرى. �عليمية تم تقسيم املدارس إ�� ر�فية وحضر�ة من جهة، ومدارس ح�و 

  طالبة. 38816بلغ العدد �جما�� لعينة الدراسة 

%، ولم يتجاوز هذا 50.3ا�ختان ب�ن طالبات املدارس بلغ  أن معدل انتشاركشفت الدراسة  

% �� املدارس ا�حضر�ة ا�خاصة، و 9.2% �� املدارس ا�حضر�ة ا�ح�ومية، و46.2املعدل 

ورصدت الدراسة أن هناك فروقا وا�حة ب�ن ا�حافظات  املدارس الر�فية ا�ح�ومية. % ��61.7

%، 73.9دمياط والشرقية  %،75.5%، أسيوط و��ي سو�ف 85.5�� انتشار ا�ختان: �قصر 

ووجدت أد�ى معدالت �نتشار �� محافظات بورسعيد ودمياط وشمال سيناء، حيث بلغت 

�. وأو�حت الدراسة أن املستوى التعلي�ي للوالدين يلعب % ع�� التوا�%25.3، %21.5،17.9

 دورا مهما �� مواجهة الظاهرة.

) ال�ي تنت�ي إ�� مجال علم النفس، �جابة 2010،  وحاولت دراسة (هبة حسن ع�� محمود 

 عن �ساؤل�ن اثن�ن:

 تنات �� التوافق ا�جن��ي؟تتنات وغ�� ا�ختهل توجد فروق دالة إحصائية ب�ن ا�خ

القائم بالعملية سواء  باختالفتختلف درجة التوافق ا�جن��ي لدي املرأة ا�ختنة هل 

 حالق ال�حة)؟ –متخصص (طبيب) أو غ�� متخصص (داية 

تم ختا��ن لدى  25م��ن مختتنات ( 50حالة من النساء،  100وت�ونت عينة الدراسة من  

واعتمدت الباحثة �� جمع حالة غ�� مختتنات.  50تم ختا��ن لدى الطبيب) و 25القابلة، و

 البيانات ع�� مقياس للتوافق النف��ي من إعداد الباحثة، و�حيفة استبيان. 

 :ما ي�� نتائج الدراسةوقد كشفت  

 .ق ا�جن��يــة التوافـــنات �� درجتنات وغ�� ا�ختتائية ب�ن ا�ختــروق ذات داللة إحصــتوجد فال 

ا�ختنات بواسطة طبيب وداية لصا�ح ا�ختنات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب�ن 

 .بواسطة طبيب �� درجة التوافق ا�جن��ي

ان ــات القرو��ن نحو ختال�ي حملت عنوان اتجاهـ )2011و�� دراسة (ر�اب السيد عباس  

��  مش�لة الدراسةتحددت  ي.ة للمرأة �� الر�ف املصر ــة ال�حيــتخطيطي للرعاي;رــ�ناث كمؤش
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اتجاهات س�ان الر�ف املصري نحو ظاهرة ختان �ناث والتعرف ع�� معارف التعرف ع�� 

ومعتقدات املرأة الر�فية املرتبطة بختان �ناث ومعرفة مشاعر وسلوكيات املرأة املرتبطة بختان 

�ناث والتعرف ع�� الدوافع ال�ي �ش�ل اتجاهات س�ان الر�ف نحو ختان �ناث وذلك ��دف 

  .تخطيطية للرعاية ال�حية للمرأة الر�فية املصر�ة فيما يتعلق بختان �ناثالتوصل إ�� مؤشرات 

 هووقد تضمنت 
ً
 رئيسيا

ً
 ما اتجاهات القرو��ن نحو ختان �ناث؟  :الدراسة �ساؤال

  :ويشمل هذا التساؤل ع�� التساؤالت الفرعية التالية

 ا معارف املرأة الر�فية املرتبطة بختان �ناث؟م -

 املرأة الر�فية املرتبطة بختان �ناث؟ما مشاعر  -

 ما سلوكيات املرأة الر�فية املرتبطة بختان �ناث؟ -

 ما الدوافع ال�ي �ش�ل �تجاهات للمرأة الر�فية نحو ختان �ناث؟ -

�� �عتماد ع�� من�ج امل�ح �جتما�� بالعينة العمدية،  �جراءات املن�جية للدراسةتحددت  

ع�� املستفيدات من مراكز تم تطبيقه اتجاهات القرو��ن نحو ختان �ناث قياس موتم استخدام 

دليل مقابلة شبه مقننة ل�خ��اء واملتخصص�ن واملهتم�ن بقضية ختان  ، باإلضافة إ��تنظيم �سرة

من املستفيدات من خدمات تنظيم �سرة بمراكز تنظيم  140م تطبيق املقياس ع�� وت .�ناث

) من ا�خ��اء واملتخصص�ن املهتم�ن 15استمارة املقابلة شبه املقنن ع�� ( تم تطبيقو  .�سرة

 .بقضية ختان �ناث

  :توصلت الباحثة إ�� مجموعة من النتائجوقد 

 .وجود اتجاهات سلبية لعينة الدراسة من الر�فيات نحو ختان �ناث -
ن �ناث ختا(و�حت نتائج الدراسة إن من معارف ومعتقدات املرأة الر�فية نحو ختان �ناث أ -

�ديان السماو�ة تحث  –مكرمة لألن�ى  –إزالة الزوائد القبيحة و ميل جعملية ت –طهارة لألن�ى 

 ) ع�� ختان �ناث
 الفخر –اث (القلق و�حت نتائج الدراسة إن من املشاعر املرتبطة لدي الر�فيات بختان �نأ -

  )فقدان الثقة ب�ن �هل –�كتئاب  –السعادة  –التوتر  –
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حالق  –إ�� الداية وء ال�ج(أو�حت نتائج الدراسة إن من السلوكيات املرتبطة بختان �ناث  -

 ) رش أرجاء املن�ل بامل�ح –ال�حة 
ار ختان �ناث يجعل سة إن العادات والتقاليد املوروثة من �باء واعتباأو�حت نتائج الدر  -

 .الفتاة أك�� عفة وأك�� أنوثة من أك�� الدوافع ال�ي �ش�ل �تجاه نحو ختان �ناث

القيم الثقافية وظاهرة " ) ال�ي حملت عنوان2014وحاولت دراسة (كر�مة دمحم السالمو�ي  

 الثقافية مالقي تلعبه الذى الدور  ع�� الوقوف "ختان �ناث: دراسة مقارنة ب�ن الر�ف وا�حضر

 : و�� فرعية أهداف عدة الهدف هذا من و�ندرج " �ناث ختان ظاهرة ممارسة �� و�جتماعية

 . استمرارها أسباب ومعرفة، �ناث ختان ظاهرة انتشار حجم ع�� التعرف -

 حقوق  ضوء �� �ناث ختان وممارسة للمرأة �جتما�� الوضع ب�ن العالقة عن الكشف -

 . الدولية واملواثيق ا�حلية القوان�ن تقرها ال�ي املرأة 

 املرأة. عند ا�جسد وصورة �ناث ختان ب�ن العالقة ع�� التعرف -

 . التمسك بممارسة هذه الظاهرة �� الوقوف ع�� الفروق ب�ن الر�ف وا�حضر -

 وتحاول الدراسة �جابة عن التساؤالت التالية:  

 وحضره؟ ر�فه - املصري  ا�جتمع �� وحجمها الظاهرة واقع ما) ١

 ؟ �ناث ختان ظاهرة ممارسة استمرار أسباب ما) ٢

 ؟ �ناث ختان ممارسة و��ن للمجتمع و�جتماعية الثقافية القيم ب�ن العالقة ما) ٣

 ؟ �ناث ختان ممارسة �� والتعليمية الدينية القيم دور  ما) ٤

هرة ختان ظا تجاه الثقافية والقيم املعتقدات �� وا�حضر الر�ف ب�ن فروق توجد هل) ٥

 ؟ �ناث

بجانب �ستعانة ب�ٍل من �سلوب ، سة ا�حالةاع�� من�ج در أسا��ي  �ش�ل راسةاعتمدت الد 

�ٍل من  �� املقارن، من خالل تتبع الظاهرة تار�خًيا ومعرفة واقعها ومقارن��ا التار��� و�سلوب

 ات والبعض سبق لهن الزواج، متعلماتمسلمات، �عضهن م��وج الر�ف وا�حضر ب�ن سيدات

كما . طر�قة تحليل البيانات ا�جاهزةباحثة ال استخدمتو . وغ�� متعلمات، �عملن وال �عملن
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سة راوذلك من خالل دليل املقابلة ودليل د البيانات اعتمدت ع�� املقابلة �أداة من أدوات جمع

  ا�حالة.

 :مما ي��الدراسة  عينةوقد �ش�لت 

والبعض سبق لهن الزواج، متعلمات وغ��  ،هن م��وجات�عض مختتنات سيدة) ٢٠عدد (

 سيدات سة عشراالدر  نطاق ع�� بالتساوي  مقسمة ) سنة45 -20الفئة العمر�ة ( �� متعلمات

 . من ا�حضر يداتـسوعشر  الر�ف، من

علم  �جتماع، علم الطب،" و�� الدراسة بظاهرة املتصلة االتـــا�ج �� متخصص�ن)  ١٠عدد ( 

 .مجال ل�ل متخصص) ٢النفس، العلوم الشرعية، حقوق ��سان" بواقع عدد ( 

 .)2008 – 2005 – ٢٠٠٠(  للسنوات مصر – الص�� الس�ا�ي املســـح بيانات

السابق،  �� ممارس��ا وشيوع املصري  ا�جتمع �� �ناث ختان ظاهرة تف��ي الدراسة أكدتوقد 

أن الفئة  تقتصر املمارسة ع�� عمر محدد إال خفاض الطفيف والتدر���، والنطر�قها لال  �� إال أ��ا

أي قبل سن البلوغ، و�مارس ختان �ناث معظم فئات ) 12 – 9العمر�ة الشائعة �� من (

ب�ن الر�في�ن  ا�جتمع، إال أن مقابالت املتخصص�ن تو�ح أن ختان �ناث يمارس بصفة خاصة

بمفردها أو  البيت، وقد ت�ون الفتاة �� نيا، وغالبا ما تتم هذه املمارسةو�قل �عليًما والطبقات الد

ن أو �اا�ج� وتر�طها ��ا عالقة عائلية أو غ��ها مثل ،العمر �� ممن تق��ب معها أخر�ات�شاركها 

 �صدقاء.

ر���ا من خالل العادات راأن ظاهرة ختان �ناث �ستمد وجودها واستمراسة تب�ن من الد

، القيم الثقافية و�جتماعية للمجتمع املصري ر�فه وحضره �� ا�جتمعية امل���خة والتقاليد

جانب الرؤى الدينية املستندة إ�� الفهم ا�خاطئ لألدلة الدينية املساقة وال�ى تضفي عل��ا  وذلك إ��

والتقاليد قدسية وشرعية، وأيًضا انقسام علماء الدين واختالفهم حول مدى مشروعية  العادات

ا ب�ن أف ذه املمارسة؛ه
ً
وثة وعدم التمسك بقيمهم املور ا�جتمع يدفعهم إ��  رادمما �سبب ارتبا�

يخالفها، باإلضافة إ�� حاجز الصمت ا�حاط به القضايا ذات الصلة با�جانب  �سياق إ�� ما�

واملواقف والذى يمنع التعرض لهذه القضايا أو محاولة ت�حيح املفاهيم رأة امل ا�جن��ي من حياة

 ا.املرتبطة ��
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�ناث، وذلك  ا�جتمع إ�� تطبيب ممارسة ختان رادب�ن أف اأن هناك اتجاهراسة أظهرت الد

�حة  وأيًضا ا�حفاظ ع�� ،��دف ا�حفاظ ع�� تمسكهن بالقيم �جتماعية والثقافية للمجتمع

وتحديد  رؤ�ة �� بنا��ن، هذا ع�� الرغم من وجود �عض الفروق الطفيفة ب�ن الر�ف وا�حضر

وحظر  ال�خص القائم بممارسة ختان �ناث. و�أ�ي هذا �تجاه بالرغم من تجر�م هذه املمارسة

 .ممارس��ا من ِقبل �طباء

ع�� �حة النظرة الِنسو�ة لظاهرة ختان �ناث باعتبارها آلية من آليات راسة أكدت الد

ثبات م�انة الرجال وسطو��م وسيطر��م وقمعه؛ إلرأة وهيمنة الثقافة �بو�ة ع�� جسد امل سيطرة

 ا�جتمع من تد�ي وان��اك �� نفسها ملا آل إليه وضعهااملرأة النساء، وأيًضا إلقاء اللوم ع��  ع��

 وضعها لتغي�� مقاوم��ا وعدم إنتاجها، إعادة�حقوقها؛ وذلك لتقبلها وخضوعها لهذه الثقافة و 

 .�جتمع إل��اونظرة 

و��ن ممارسة ختان رأة قة وثيقة ب�ن تد�ي الوضع �جتما�� للموجود عالراسة أكدت الد

 النظرة أن واعتبار إنتاجه، إعادةع�� الرغم من تجاهل غالبية املبحوثات لذلك الوضع و  �ناث،

 ل��سيخ النظرة راذا��ا؛ نظ �� �حيحة ��ا�جتمع  راد� أجسادهن والقيود املفروضة عل��ا من أفإ�

 ع�� أ��ا رأةتصور امل ال�يا�جتمع من خالل عملية التنشئة �جتماعية راد أفب�ن رأة الدونية للم

راقبته رغباته، و�جب تكبيله وم �� مجرد جسد آثم ومصدر للفتنة و�غواء ال �ستطيع التحكم

 ".ا�جتمع" وهو أال، يملكه من ِقبل من عليه السيطرة وإحكــام

رأة � ان��اك ل�حقوق �ساسية للطفلة واملع�� أن ممارسة ختان �ناث �راسة أكدت الد

 املصر�ة، ��دد حيا��ا ويستبيح حرمة جسدها، و��حق ��ا �ذى جسدًيا ومعنوً�ا؛ فهو ين��ك حقها

 .وحر�ة �ختياررأي ��سانية والتعب�� عن الرامة ا�حياة وا�حماية والسالمة ا�جسدية والك ��

 بنا��ن ختان ني��ن ع�� أكدّن  قدبقليل  املبحوثات نصف من أك�� أن الدراسة امليدانية أظهرت

 ، وهو ما يتفق مع نتائج امل�حنحرافاملستقبل اتباًعا للعادات والتقاليد وحماية بنا��ن من �  ��

 �� عملية وأيًضا و�عليمية وحضر�ة ر�فية فروق وجود تب�ن كما، ٢٠٠٨مصر  –الس�ا�ي الص�� 

مما يؤكد  املستقبل، لصا�ح ا�حضر�ات واملتعلمات وغ�� العامالت، �� نية املبحوثات ختان بنا��ن

أنواع التمك�ن  ع�� التمك�ن �جتما�� قبل غ��ه منرأة الباحثة من أهمية حصول امل هما ذكرتع�� 

 .�خرى 
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 للمرأة ومنطقة والتعلي�ي �جتما�� املستوى  ب�ن وثيقة عالقة وجود الدراسة عن كشفت

، و�قتناع بجدوى ما تروجه ع��ا رارهاوتأييدها الستم، ملمارسة ختان �ناثو��ن رؤ���ا سك��ا، 

 ا�جتمع املصري، إذ أنه �لما ارتفع املستوى �جتما�� والتعلي�ي �� �جتماعية والثقافية القيم

العادات  �حة �� باإلضافة إ�� إقام��ا بمناطق حضر�ة؛ �لما ارتفع وع��ا واهتمامها بالبحثرأة للم

 راد أسر��ا.عل��ا وع�� أف�ا��ا التقاليد وأدركت تأث�و 

  خــــامساً: البناء املنهجي للدراسة: 
   

 امل�ح �جتما�� �ن من منا�ج البحث العل�ي �جتما��، وهما من�ج�عتمد الدراسة ع�� من�ج 

Social Survey  العينةة بطر�قوذلك Sample ، ومن�ج دراسة ا�حالةCase study method 

حالة من  300ففيما يتعلق باملن�ج �ول فقد تم اختيار عينة عشوائية �سيطة بلغ حجمها 

مختلف الفئات �جتماعية العاملة �� جامعة ب�ي سو�ف: العمال والطالب و�دار��ن وأعضاء 

وذلك خالل الفصل الدرا��ي الثا�ي من العام  خارج ا�جامعة،لتدريس، و�عض أقار��م من هيئة ا

وقد وقع اختيار الباحث ع�� ا�جامعة باعتبارها تمثل صورة مصغرة  ، 2014/2015� ا�جام�

 للمجتمع الكب��، ف�ي تضم مختلف املستو�ات التعليمية و�جتماعية و�قتصادية.

يتعلق بمن�ج دراسة ا�حالة، فقد اختار الباحث عشر حاالت من عينة الدراسة، وقام  وفيما 

�عمل دراسة حالة متعمقة لهم، وذلك للكشف عن املعا�ي واملضام�ن �جتماعية ال�امنة، وال�ي 

 قد ال �ستطيع �حيفة �ستبيان س�� أغوارها. 

  
ً
ومن أجل التأكد من صدق �داة  ،وقد تمت صياغة �حيفة استبيان �جمع البيانات ميدانيا

، ثم ُعرض �ستبيان ع�� مجموعة من حاالت م إجراء دراسة استطالعية ع�� عشروثبا��ا فقد ت

وتم  �عض التعديالت وتم إجراؤها. ، الذين اق��حواعلم �جتماعقسم عضاء هيئة التدريس بأ

كذلك إعداد دليل للمقابلة إلجراء دراسة ا�حالة املتعمقة، واعتمد الدليل ع�� مجموعة من 

 النقاط الهامة املرتبطة �ش�ل أسا��ي بأهداف الدراسة و�ساؤال��ا.

 املركزةوقد اعتمد الباحث من جانب آخر �� جمع املادة امليدانية ع�� آلية ا�جماعة النقاشية  

focus group  خالل مشاركته �� ال��نامج القومي لتمك�ن �سرة ومناهضة ختان �ناث وذلك من
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ا�جلس القومي للس�ان �� مصر، وتم تنفيذ جزء منه �� خمس قرى تا�عة �حافظة  ينظمهالذي 

 ب�ي سو�ف. 

وا�جماعة النقاشية املركزة �� أداة من�جية معتمدة �� �ن��و�ولوجيا الطبية يتم من خاللها  

�� القضايا �ساسية ملوضوع البحث، والكشف عن املعتقدات ا�خاصة ��ذا املوضوع التعرف ع

لدى أفراد العينة، والتعرف ع�� ��عاد �جتماعية والثقافية املرتبطة بموضوع البحث. و��دف 

تلك �داة إ�� ا�حصول ع�� أك�� قدر من املعلومات التفصيلية من خالل طرح املوضوع للمناقشة 

أفراد، و���ك لألفراد التعب�� عن وجهات نظرهم وأف�ارهم  8إ��  6ة ي��اوح حجمها ب�ن �� جماع

  (Hill 1991:197)بطر�قة حرة وتلقائية. 

أما املعا�جة �حصائية ملتغ��ات الدراسة فقد تمت باستخدام برنامج (ا�حزمة �حصائية  

 SPSSاملعروف اختصارا ب��نامج Statistical Package of Social Sciencesللعلوم �جتماعية) 

؛ للكشف عن حيث تمت عملية إدخال البيانات وجدول��ا واستخدام معامل �رتباط مر�ع �اي

 . �رتباط ب�ن متغ��ات الدراسة

 سادسا: نتائج الدراســــة: 
   

 جاءت الدراسة امليدانية بمجموعة متنوعة من النتائج، �عرض أهمها فيما ي��:

 العينة:خصائص 
   

 ا�سمت عينة الدراسة بمجموعة من ا�خصائص نو�حها فيما ي��:

% من مجموع  45ذ�ور % �� ح�ن لم تتجاوز �سبة ال55ناث النوع، بلغت �سبة � من حيث  )1

 العينة.
 % من مجموع العينة.10و�سبة املسيحي�ن ، %90ومن حيث الديانة، بلغت �سبة املسلم�ن  )2
فالذين تقل  ة فقد توزعت العينة ع�� خمس مراحل عمر�ة،وفيما يتعلق بالفئات العمر� )3

عاما 35 – 25%، والذين ت��اوح أعمارهم ب�ن 18 عاما لم تتجاوز �سب��م25أعمارهم عن 

عاما فقد بلغت �سب��م  45 – 35 %، أما من ت��اوح أعمارهم ب�ن15 فقد بلغت �سب��م

عاما  55 – 45 ة العمر�ة من% من مجموع العينة و�� أع�� النسب، و�لغت �سبة الفئ25
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، ولم تتجاوز %10عاما فقد بلغت �سب��م  65 – 55أما من ت��اوح أعمارهم ب�ن ، 24%

 من مجموع العينة. %8عاما  65�سبة من تز�د أعمارهم عن 
%، ومن يجيدون القراءة والكتابة 13وفيما يتعلق بمستوى التعليم فقد بلغت �سبة �مي�ن  )4

%، و�لغت 40 %، وا�حاصل�ن ع�� مؤهل جام��24%، وا�حاصل�ن ع�� مؤهل متوسط 12

 % من مجموع العينة.11 �سبة ا�حاصل�ن ع�� مؤهل فوق جام��
% من مجموع 62وات�ح أن غالبية أفراد العينة ينتمون ألصول ر�فية إذ بلغت �سب��م  )5

 %.54العينة، كما أن غالبي��م يقيمون حاليا �� الر�ف إذ بلغت �سب��م 
% و�لغت 71أما ا�حالة الزواجية فقد �ان أغلب أفراد العينة من امل��وج�ن إذ بلغت �سب��م  )6

% ع�� التوا�� من مجموع 10و، %2%، ولم تتجاوز �سبة املطلق�ن و�رامل 16 �سبة العزاب

 العينة.
%، 1جنيه  500يتعلق بمتوسط الدخل الشهري فقد بلغت �سبة من يقل دخلهم عن وفيما  )7

%، ومن ي��اوح متوسط 12جنيه فقد بلغت �سب��م 1000 -500أما من ي��اوح دخلهم ب�ن 

وح متوسط ا%، أما �سبة من ي�� 38جن��ا فقد بلغت �سب��م 1500 -1000دخلهم ب�ن 

ت �سبة من تجاوز متوسط دخلهم و�لغ %،27فقد �انت  2000 -1500دخلهم ب�ن 

 %.22جن��ا شهر�ا 2000

 املوقف من اخلتان واألبعاد االجتماعية املؤثرة فيه:
   

 املوقف من عملية ا�ختانتوزيع العينة حسب  )1جدول (

 النسبة العدد املوقف من عملية ا�ختان

 61 184 يؤ�ــد إجراء عملية ا�ختان

 39 116 ال يؤ�د إجراء عملية ا�ختان

 %100 300 ا�جموع
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يت�ح من ا�جدول السابق أن غالبية أفراد العينة يؤ�دون إجراء ا�ختان، إذ بلغت �سب��م  

% من مجموع العينة. و�عكس معطيات ا�جدول السابق 39%، ولم تتجاوز �سبة غ�� املؤ�دين 61

 حقيقت�ن أساسيت�ن:

الثانية  بقبول كب�� �سبيا ب�ن أفراد العينة. �و�� أن ظاهرة ا�ختان ما تزال تحظى �ش�ل عام 

�� تراجع �سبة املؤ�دين إلجراء عملية ا�ختان، و�� نتيجة تتسق مع النتائج ال�ي أظهر��ا املسوح 

ال�حية ال�ي أجر��ا املنظمات الدولية وكشفت عن تراجع متواصل للظاهرة �� ا�جتمع املصري، 

أن معدل �نتشار العام لظاهرة  1995مصر لعام ��  والص�� حيث أظهر امل�ح الديموجرا��

-El)% 97هو  49 – 15ختان �ناث ب�ن النساء اللوا�ي سبق لهن الزواج �� الفئة العمر�ة من 

Zanaty, F. et.al.1995:171)  ��تراجعا  2008ملصر لعام  والص��وكشف امل�ح الديموجرا

  (El-Zanaty, F. and Way, A 2008:197)% 91.1ل�ختان إذ بلغ معدل انتشاره 

ا�ختان ب�ن طالبات املدارس بلغ  أن معدل انتشار كما أظهرت دراسة دمحم تاج الدين وآخر�ن 

% �� املدارس 9.2% �� املدارس ا�حضر�ة ا�ح�ومية، و46.2%، ولم يتجاوز هذا املعدل 50.3

لك أن �سبة % �� املدارس الر�فية ا�ح�ومية. وكشفت الدراسة كذ61.7ا�حضر�ة ا�خاصة، و 

ومن جانب آخر  (Tag-Eldin, et.al., 2008:4)%. 75.5تشار الظاهرة �� محافظة ب�ي سو�ف ان

 �� 
ً
 مماثال

ً
�ســر �� إجراء ا�ختان لبنا��م �� املستقبل، وهذا ما نية كشـفت الدراســة أن ثمة تراجـعا

 يو�حه ا�جـدول التا��:

 القيام بإجراء ا�ختان لبنا��م �� املستقبل توزيع العينة حسب نية �سر )2جدول (

 النسبة العدد نية �سر إجراء ا�ختان لبنا��م �� املستقبل 

 61 184 سيجري عملية ا�ختان لبناته �� املستقبل

 34 101 لن يجري عملية ا�ختان لبناته �� املستقبل

 5 15 مــــ��دد

 %100 300 ا�جموع

لبنا��م ��  جراء ا�ختانبإ ينوون القياممن ا�جدول السابق أن غالبية أفراد العينة  يت�ح 

% من 5ح�ن لم يحسم بذلك، ��  % ال ينوون القيام34أن %، و 61، إذ بلغت �سب��م املستقبل

 . العينة أمرهم �� هذا الشأن
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) كما تتسق مع نتائج املسوح الديموجرافية 1وتتسق نتائج ا�جدول مع نتائج ا�جدول رقم ( 

وال�حية والدراسات �جتماعية ال�ي أكدت ع�� تراجع معدالت من ينوون إجراء العملية �� 

أن �سبة الذين يؤ�دون استمرار  2008املستقبل، حيث أظهر امل�ح الديموجرا�� والص�� لعام 

  (El-Zanaty, F. and Way, A. 2008: 198) % من الرجال.57% من النساء، و54الظاهرة 

من  )Momoh, et.al., 2001( كما تتفق نتائج ا�جدول مع ما أظهرته دراسة (موموه وزمالئه);

، و�عددت أسباب عدم إجراء �� املستقبل % من العينة لن يجر�ن عملية ا�ختان لبنا��ن80 أن

، وكذلك ما الدين يرفض تلك املمارسة، وأن العمليـة ُمَجّرمة �� بر�طانياالعملية و�ان أهمها أن 

) من وجود اتجاهات سلبية لعينة الدراسة من الر�فيات 2011أظهرته دراسة (ر�اب السيد عباس 

 أك�� من ) من أن2014نحو ختان �ناث، كما تتفق مع ما أظهرته دراسة كر�مة السالمو�ي (

املستقبل اتباًعا للعادات والتقاليد  �� بنا��ن ختان ني��ن ع�� أكدّن  دبقليل ق املبحوثات نصف

;نحرافوحماية بنا��ن من � 

 م�حوظا �� معدالت انتشار ا�ختان ��  
ً
ومن خالل النتائج السابقة يت�ح أن هناك تراجعا

العوامل ا�جتمع املصري ع�� مدار العقود السابقة، والسـؤال املطروح �� هذا السياق هو ما أهم 

 �جتماعية ال�ي أدت إ�� هذا التغ��، هذا ما ستحاول الدراسة الكشف عنه فيما ي��:

  النوع: -1
   

 النــــوع واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ــــالعالق )3جدول (

 النوع

 املوقف من ا�ختان
  ا�جموع

 

قيمة 

 )2(�ا
36.6 

;

 ال يؤ�د يؤ�د

;@ العدد % العدد % العدد

;100 135 20 27 80 108 ذكر

;100 165 54 89 46 76 أن�ى

;100 300 39 116 61 184 ا�جموع
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 ب�ن الذ�ور و�ناث �� يكشف ا�جدول السابق أن ثمة  
ً
 عميقا

ً
، ختانا�قف من و املتفاوتا

 ل�ختان فالذ�ور أك�� 
ً
% من الذكــور يؤ�دون إجــراء ا�ختـان، مقابـل 80من �ناث، حيث أن تأييدا

يمثـل متغ��ا  Gender، و�ذلك فإن معطيات ا�جــدول تؤكد أن النـوع % فقــط من �نـاث46

ما �� املوقف من ا�ختان، و�رتبط ذلك بحرص الذ�ور ع�� ا�حفاظ ع�� ا�جسد �نثوي ـحاسـ

مؤشرا ع�� شرف ا�جماعة �� ال��اية وحمايته من أي ان��اك، ع�� اعتبار أن ذلك ا�جسد يمثل 

  بأسرها. القرابية

أن من �عض املؤرخ�ن وعلماء �ن��و�ولوجيا ا�حقيقة أن تلك النتيجة تتوافق مع ما يطرحه و  

جدت �� ا�جتمعات التقليدية وُ  حيثال ترتبط بثقافة �عي��ا أو دين بذاته، ممارسة ا�ختان 

كد من ومن أجل التأ .  )Wilson, A. 2012:4( .لقائمة ع�� بنية اجتماعية ذ�ور�ةالقديمة ا

و�� ذات داللة  36.6 ) ال�ي بلغت2تم حساب قيمة (�االنوع واملوقف من ا�ختان ب�ن العالقة 

 إحصائية مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين. 

  : السن -2
   

 السن واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ــــالعالق )4جدول (

 السن

 املوقف من ا�ختان
 ا�جموع

 

 

 

 

 )2قيمة (�ا
55.98 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد

 100 53 68 36 32 17 عاما 25أقل من 

 100 45 52 23 48 22 عاما 35 – 25من

 100 74 38 28 62 46 عاما 45 – 35من

 100 73 32 23 68 50 عاما 55 – 45من

 100 30 17 5 83 25 عاما 65 – 55من

 100 25 04 1 96 24 عاما فأك�� 65

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع

يت�ح من ا�جدول السابق أن هناك عالقة طردية ب�ن السن واملوقف من ا�ختان، بمع�ى أنه  

ن تقل أعمارهم % فقط مم32حيث نالحظ أن �لما ارتفع السن زاد معدل تأييد إجراء ا�ختان، 

% لدى من ت��اوح أعمارهم ب�ن 48 النسبة لتصل إ��رتفع وتيؤ�دون إجراء ا�ختان، عاما 25عن 
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،  45 – 35% لدى من ت��اوح أعمارهم ب�ن 62لتصل إ��  رتفاعاعاما، وتزداد ا 35 – 25
ً
عاما

، و  55 – 45لدى من ت��اوح أعمارهم ب�ن  %68لتصل إ�� أك�� وتزداد 
ً
يستمر معدل تأييد عاما

  65 – 55�ن لدى من ت��اوح أعمارهم ب %83إجراء ا�ختان �� �رتفاع ليصل إ�� 
ً
، و�بلغ عاما

 ليصل إ��  65معدل التأييد أق��ى ارتفاع له لدى من تتجاوز أعمارهم 
ً
 %.96عاما

 بإجراء ا�ختان،  
ً
وتكشف نتائج ا�جدول السابق عن حقيقة أساسية و�� أن جيل الكبار أك�� تمس�ا

) من تراجع 1ا�جدول رقم (رفض هذه العادة، وهو ما يؤكد ما أثبته  �� مقابل اتجاه �جيال الشابة نحو

ظاهرة ا�ختان �� ا�جتمع املصري، حيث أن �جيال ا�جديدة أك�� انفتاحا ورغبة �� �غي�� العادات 

 قو�ة إلجراء  �جتماعية املوروثة.
ً
وقد تب�ن من دراسات ا�حالة املتعمقة أن كبار السن يمارسون ضغوطا

ة ال�ي �شأوا عل��ا، فكبار السن أك�� تمس�ا بالعادات عملية ا�ختان، وذلك تمشيا مع العادات �جتماعي

�جتماعية وأك�� إصرارا ع�� مقاومة أي �غ��، وثمة وجهة نظر �� هذا السياق يذكرها أحد املبحوث�ن و�� 

  أن (الدنيا اتقلت برك��ا) بمع�ى أن ا�جتمع صار أك�� تمردا ع�� املوروث �جتما�� امل�� بال��كة وا�حكمة.

و��  55.98 ) ال�ي بلغت2تم حساب قيمة (�االسن واملوقف من ا�ختان ب�ن جل التأكد من العالقة ومن أ

  ذات داللة إحصائية مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين.

  التعليم :-
   

ا�حقيقة أن هناك عامال آخر داعما لعامل السن �� التأث�� ع�� املوقف من ا�ختان، وهو و 

وهذا ما  �ن �جيال الشابة عن جيل الكبار.أن مستوى التعليم أك�� ارتفاعا ب متغ�� التعليم، حيث

 : �� ا�جدول التا��نو�حه 

 مســتوى التعليم واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ــــالعالق )5(جدول 

 مستوى التعليم
 املوقف من ا�ختان

  ا�جموع

 

 

قيمة 

 )2(�ا
52.53 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد
 100 39 05 2 95 37 أمـي

 100 37 08 3 92 34 يقرأ و�كتب

 100 70 36 25 64 45 مؤهل متوسط

 100 121 55 67 45 54 مؤهل جام��

 100 33 58 19 42 14 جام�� مؤهل فوق 

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع
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ومدى تأييد عملية ب�ن مستوى التعليم  عكسيةيكشف ا�جدول السابق عن وجود عالقة  

، والعكس �حيح، تأييد عملية ا�ختانت درجة نخفض، ف�لما ارتقى مستوى التعليم اا�ختان

% ممن  92 النسبة لتصل إ��نخفض وتيؤ�دون إجراء ا�ختان، من �مي�ن % 95حيث نالحظ أن 

ى ا�حاصل�ن ع�� مؤهل % لد64إ�� وتنخفض درجة التأييد لتصل يجيدون القراءة والكتابة، 

التأييد أد�ى مستو�ا��ا % لدى ا�حاصل�ن ع�� مؤهل جام��، وتبلغ درجة 45متوسط، وتصل إ�� 

 % من مجموع العينة.42 لدى ا�حاصل�ن ع�� مؤهل فوق جام�� لتصل إ��

تم حساب قيمة املوقف من ا�ختان ومن أجل التأكد من قوة العالقة ب�ن مستوى التعليم و  

 مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين52.53 بلغتف) 2(�ا
ً
 .، و�� دالة إحصائيا

وتتوافق تلك النتيجة مع ما أظهرته نتائج امل�ح الص�� و�جتما�� للمجتمع املصري لعام  

، حيث أن املتعلم�ن واملتعلمات أقل الفئات �جتماعية تأييدا الستمرار ا�ختان، حيث يرى 2008

-El) % من ا�حاصل�ن ع�� �عليم ثانوي وجام��.42مقابل  تمراره،% من �مي�ن ضرورة اس72
Zanaty, F. and Way, A. 2008: 202)  

) من 2006كما تتوافق هذه النتيجة مع ما أظهرته دراسات �ل من ج��ان دمحم عبدالرحمن ( 

�ناث ختان  فروق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطات درجات �مهات �� �تجاه نحو تأييد وجود

عن ) 2011ور�اب السيد حبيب عباس ( باختالف مستوى التعليم وذوي التعليم املنخفض،

الر�فيات نحو ختان  وجود فروق ذات داللة إحصائية ب�ن متغ�� ا�حالة التعليمية واتجاهات

 �جتما�� املستوى  ب�ن وثيقة عالقة وجود عن) 2014، ودراسة كر�مة السالمو�ي (�ناث

 رارهاوتأييدها الستم، و��ن رؤ���ا ملمارسة ختان �ناثللمرأة،  والتعلي�ي

�� قدرة الفرد ع�� فهم ��عاد ال�حية والنفسية  -�� أحد جوان��ا  –وتتج�� أهمية التعليم  

قراءة الواعية والدينية وغ��ها من ��عاد املتعلقة بظاهرة ا�ختان، و�تحقق ذلك من خالل ال

التعليم ارتفع معدل القراءة  وقد كشفت الدراسة أنه �لما ارتفع مستوى �ختلف تلك ا�جوانب، 

حول ممارسة ا�ختان، وهو ما �ع�ي ارتقاء مستوى الو�� العل�ي بظاهرة ا�ختان، وهذا ما يو�حه 

 :)6(ا�جدول 
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 مستوى التعليم والقراءة حول ظاهرة ا�ختانة ب�ن ــــالعالق )6جدول (

 مستوى التعليم

 بحوث حول ا�ختان قراءة كتب أو
 ا�جموع

 

 

 

 )2قيمة (�ا
80.02 

 
ً
 لم يقـــرأ  قـــــــرأ

 % العدد % العدد % العدد

 100 39 100 39 0 0 أمـي

 100 37 100 37 0 0 يقرأ و�كتب

 100 70 76 53 24 17 مؤهل متوسط

 100 121 46 56 54 65 مؤهل جام��

 100 33 33 11 67 22 جام�� مؤهل فوق 

 100 300 65 196 35 104 ا�جموع

يكشف ا�جدول السابق ابتداًء حقيقة أساسية و�� تد�ي مستوى القراءة �ش�ل عام، إذ لم  

% من مجموع العينة، ع�� الرغم من أن �سبة 35 تتجاوز �سبة من يقرأون حول ممارسة ا�ختان

% من مجموع العينة13�مي�ن ال تتجاوز 
)
2F

3(
و�� نتيجة تتسق مع املؤشرات الدولية ال�ي تكشف  

 عن تد�ي معدل القراءة �� العالم العر�ي.

و�كشف ا�جدول من ناحية أخرى عن وجود عالقة طردية ب�ن مستوى التعليم و�سبة من  

يقرأون عن ا�ختان، ف�لما ارتقى مستوى التعليم زاد معدل القراءة، حيث نجد أن �ل �مي�ن 

% من 24ا شيئا حول ا�ختان بطبيعة ا�حال. ونجد أن ن القراءة والكتابة لم يقرؤو يجيدو  والذين

ا�حاصل�ن ع�� مؤهل متوسط يقرأون حول ا�ختان، وتزداد النسبة ب�ن ا�حاصل�ن ع�� مؤهل 

% 67وتزداد النسبة أك�� لدى ا�حاصل�ن ع�� مؤهل فوق جام�� لتبلغ  %،54جام�� لتصل إ�� 

 م��م.

تم حساب قيمة القراءة حول ا�ختان من قوة العالقة ب�ن مستوى التعليم و ومن أجل التأكد  

 مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين ،80.02ال�ي بلغت ) 2(�ا
ً
 .و�� دالة إحصائيا

                                                      
 ) حول نتائج الدراسة امليدانية1راجع خصائص العينة يف العنرص رقم ( (3)
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ً
�� تحديد املوقف من  مؤثراومن جانب آخر فإن املستوى التعلي�ي للوالدين يلعب دورا

 : ��ي�� ا�جدول ا�ختان، وهذا ما نو�حه 

 مســتوى �عليم �ب واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ــــالعالق) 7جدول (

 مستوى �عليم �ب

 املوقف من ا�ختان
 ا�جموع

 

 
 

قيمة 

 )2(�ا
53.63 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد

 100 79 24 19 76 60 أمـي

 100 100 25 25 75 75 يقرأ و�كتب

 100 65 49 32 51 33  مؤهل متوسط

 100 55 70 39 30 16 مؤهل جام��

 100 01 100 01 0 0 جام�� مؤهل فوق 

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع

�بناء ومدى تأييد �ب �عليم ب�ن مستوى  عكسيةيكشف ا�جدول السابق عن وجود عالقة  

، والعكس عملية ا�ختانتأييد ت درجة نخفضب ا، ف�لما ارتقى مستوى �عليم � عملية ا�ختانل

النسبة لتصل نخفض وتيؤ�دون إجراء ا�ختان، أمي�ن باؤهم آن مم% 76�حيح، حيث نالحظ أن 

% لدى 51إ�� وتنخفض درجة التأييد لتصل القراءة والكتابة، آباؤهم  % ممن يجيد 75 إ��

ام��، ع�� مؤهل جآباؤهم % لدى ا�حاصل�ن 16ع�� مؤهل متوسط، وتصل إ�� آباؤهم ا�حاصل�ن 

ومن أجل التأكد  . ع�� مؤهل فوق جام��آباؤهم ا�حاصل�ن  لم يؤ�د أحد عملية إجراء ا�ختان منو 

، 53.63 بلغتف) 2تم حساب قيمة (�ااملوقف من ا�ختان من قوة العالقة ب�ن مستوى التعليم و 

 مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين
ً
 .و�� دالة إحصائيا
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 مســتوى �عليم �م واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ــــالعالق )8جدول (

 مستوى �عليم �م

 املوقف من ا�ختان
 ا�جموع

 

 
 

قيمة 

 )2(�ا
55.33 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد

 100 188 23 43 77 145 أمـي

 100 12 50 06 50 06 يقرأ و�كتب

 100 69 65 45 35 24 مؤهل متوسط

 100 29 69 20 31 09 مؤهل جام��

 100 02 100 02 0 0 جام�� مؤهل فوق 

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع

�بناء ومدى تأييد �م �عليم ب�ن مستوى  عكسيةيكشف ا�جدول السابق عن وجود عالقة  

، عملية ا�ختان�بناء تأييد ت درجة نخفضم ا، ف�لما ارتقى مستوى �عليم � عملية ا�ختانل

 و�ؤ�د ا�ختانيؤ�دون إجراء ا�ختان،  اتأميأمها��م ن مم% 77والعكس �حيح، حيث نالحظ أن 

أبناء % لدى 35إ�� وتنخفض درجة التأييد لتصل القراءة والكتابة، أمها��م  جيدتممن  50%

لم ع�� مؤهل جام��، و ت ا�حاصال أبناء % لدى 31ع�� مؤهل متوسط، وتصل إ�� ت اصال ا�ح

 . ع�� مؤهل فوق جام��ت ا�حاصال أبناء  ة إجراء ا�ختان منيؤ�د أحد عملي

تم حساب قيمة املوقف من ا�ختان و  التعلي�يستوى املومن أجل التأكد من قوة العالقة ب�ن  

 مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين55.33 بلغتف) 2(�ا
ً
 .، و�� دالة إحصائيا
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 املستوى االقتصادي:
   

 

 املستوى �قتصادي واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ــــالعالق )9جدول (

 املستوى �قتصادي

 املوقف من ا�ختان
 ا�جموع

قيمة (�ا
2( 11.16
 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد

 100 02 50 01 50 01 ج500أقل من 

 100 37 41 15 59 22 ج1000-500من 

 100 115 44 51 56 64 ج1500 -1000من 

 100 81 24 19 76 62 ج2000 -1500من 

 100 65 46 30 54 35 ج فأك��2000

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع

هناك تقار�ا �� املوقف من ا�ختان ب�ن املستو�ات �قتصادية  يت�ح من ا�جدول السابق أن 

وح دخولهم ا% �� �ل املستو�ات، باستثناء من ت�� 59% و50ا�ختلفة، فنسبة التأييد ت��اوح ب�ن 

%، و�تب�ن من ذلك أن املستوى �قتصادي 76جن��ا ف��تفع �سبة التأييد إ��  2000 – 155ب�ن 

 يد املوقف من ا�ختان، وأن العوامل �خرى أك�� تأث��ا �� هذا السياق.ال يمثل عامال حاسما �� تحد

وا�حقيقة أن تلك النتيجة تكشف عن حقيقة أساسية و�� أن العوامل �جتماعية والثقافية  

أك�� تأث��ا �� السلوك ��سا�ي من العوامل �قتصادية، بمع�ي أن ثمة بنية ثقافية أعمق �� 

وسع ل�ل الفئات �جتماعية، و�التا�� ي��اجع تأث�� العوامل �قتصادية ا�جتمع تمثل حاضنة أ

 أمام قو��ا.

تم حساب قتصادي واملوقف من ا�ختان ستوى �املومن أجل التأكد من قوة العالقة ب�ن  

 .العالقة ب�ن املتغ��ينضعف مما يؤكد . إحصائيا دالةغ�� ، و�� 11.16 ) ال�ي بلغت2قيمة (�ا
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 :الديانة
   

ـــالعالق )10جدول (  الديانة واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ـ

 الديانة

 املوقف من ا�ختان
 ا�جموع

 

 

قيمة 

 )2(�ا
17.41 

 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد

 100 271 36 98 64 173 مسلم

 100 29 62 18 38 11 مسي��

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع

 ب�ن املسلم�ن واملسيحي�ن فيما يتعلق باملوقف من  
ً
يكشف ا�جدول السابق أن ثمة تفاوتا جليا

% من مجموع 64ا�ختان، فغالبية العينة من املسلم�ن تؤ�د إجراء ا�ختان إذ بلغت �سب��م 

% م��م. واستنادا 38املسلم�ن، �� ح�ن لم تتجاوز �سبة مؤ�دي إجراء ا�ختان من املسيحي�ن 

 ن العامل الدي�ي يمثل عامال فاعال �شدة �� تحديد املوقف من ا�ختان.لذلك فإ

تم حساب قيمة املوقف من ا�ختان و �نتماء الدي�ي ومن أجل التأكد من قوة العالقة ب�ن  

 مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين17.41 بلغتف) 2(�ا
ً
 .، و�� دالة إحصائيا

  
ً
 �� ترسيخ الو�� لدى أفراد ا�جتمع باملشروعية  وا�حقيقة أن ا�خطاب الدي�ي يؤدي دورا

ً
معت��ا

الدينية ل�ختان، و�مثل الدعاة الدينيون ا�حدثون أداة مهمة �� ال��و�ج لتلك املمارسة، خاصة �� 

، وقد كشفت الدراسة املتعمقة أن ظل ما يحظون به من ثقة وتقدير من قطاع كب�� �� ا�جتمع

��تم ع�� �طالق بمسألة ا�ختان، ولم ينشغل الدعاة القدامى ا�خطاب الدي�ي القديم لم يكن 

بتلك املسألة، تقول إحدى حاالت الدراسة: (ماكناش �سمع املشايخ زمان بيت�لموا عن طهارة 

البنات الن �ل الناس �انت بتعملها عادي) ولذلك يرى البعض أن الدعوة إللغاء تلك العادة �� 

خالق ا�جتمع وقيمه �جتماعية والدينية، ولذلك فإن الدعاة دعوة مشبوهة تحاول القضاء ع�� أ

 . ا�جدد يدافعون عن أخالق ا�جتمع وقيمه الدينية بالدفاع عن عادة ختان البنات
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و�كشف ا�جدول التا�� عن وجهة نظر أفراد العينة �� أهم ��عاد الدينية املؤثرة �� تأييدهم  

 ملمارسة ا�ختان. 

 يو�ح وجهة نظر أفراد العينة )11جدول (

 �� أهم ��عاد الدينية املؤثرة �� تأييدهم ملمارسة ا�ختان

 ��عاد الدينية
 ا�جموع غ�� موافق ال �علم يوافق

 % العدد % العدد % العدد % العدد

يؤكد كث�� من علماء 

 الدين شرعية ا�ختان
178 56 55 18 67 26 300 100 

ختان البنات سنة 

 �� �سالممؤكدة 
165 55 73 24 62 21 300 100 

�حاديث النبو�ة حول 

 ا�ختان �حيحة
168 56 85 28 47 16 300 100 

�ل �ديان السماو�ة 

 تحض ع�� ا�ختان
135 45 93 31 72 24 300 100 

يو�ح ا�جدول السابق أبرز ��عاد املتعلقة بالبعد الدي�ي وال�ي تؤثر �� املوقف من ممارسة  

% من 56ا�ختان، فالبعد �ول يتعلق بما يطرحه رجال الدين حول شرعية ا�ختان، إذ يوافق 

% من العينة 55العينة ع�� أن الكث�� من رجال الدين يؤكدون ع�� شرعية ا�ختان، كما يوافق 

% من العينة أن �حاديث النبو�ة 56 ويعتقد ع�� أن ختان البنات سنة مؤكدة �� �سالم،

% من 45حول ا�ختان �حيحة �� سندها (أي أ��ا ليست ضعيفة أو موضوعة) و�رى الشر�فة 

 العينة أن �ل �ديان السماو�ة تحض ع�� ا�ختان.

وتتوافق تلك النتيجة مع ما أظهرته نتائج امل�ح الص�� و�جتما�� للمجتمع املصري لعام  

، و�التا��  % من عينة البحث أن ختان �ناث �عد52، حيث �عتقد حوا�� 2008
ً
 دينيا

ً
مطلبا

ما تتوافق مع  اكم (El-Zanaty, F. and Way, A. 2008: 202) فينب�� استمراره وا�حفاظ عليه.

أن ا�جتمعات ا�حلية املسلمة �� إندونيسيا  (Budiharsana, et.al., 2003)كشفت عنه دراسة 

ادة وتقليدا اجتماعيا من تدعم استمرار ممارسة ا�ختان، وذلك أل��ا تدرك ا�ختان باعتبارة ع

جهة، وواجبا دينيا من جهة أخرى، و�ر�د القادة الدينيون استمرار تلك العادة إ�� ما ال��اية، أل��م 

  �عت��و��ا فعال �ستلزمه �يمان.



 

  2015) /يناير/ف��ايرشتاء (د�سم��     العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 92 ( 

أن ظاهرة  ) من2014وتتوافق تلك النتيجة كذلك مع ما أو�حته دراسة كر�مة السالمو�ي ( 

 �� ا�جتمعية امل���خة ر���ا من خالل العادات والتقاليدراواستمختان �ناث �ستمد وجودها 

جانب الرؤى الدينية  وذلك إ��، القيم الثقافية و�جتماعية للمجتمع املصري ر�فه وحضره

والتقاليد قدسية  تضفي عل��ا العادات ال�ياملستندة إ�� الفهم ا�خاطئ لألدلة الدينية املساقة 

 ة.وشرعي

 ومحل اإلقامة احلالي: املوطن األصلي 
   

 

ـــالعالق )12جدول (  املوطن �ص�� واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ـ

 املوطن �ص�� 

 املوقف من ا�ختان
 ا�جموع

 
 

قيمة 

 )2(�ا
37.4 

 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد

 100 186 25 47 75 139 ر�ف

 100 114 61 69 39 45 حضر

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع

يت�ح من ا�جدول السابق أن ثمة تباينا وا�حا ب�ن الر�في�ن وا�حضر��ن فيما يتعلق باملوقف  

% من مجموع الر�في�ن، �� ح�ن لم تتجاوز �سبة من 75من ا�ختان، حيث يؤ�د عملية ا�ختان 

 فارقا �� 39يؤ�دها من ا�حضر��ن 
ً
 لذلك فإن عامل املوطن �ص�� يمثل متغ��ا

ً
%، واستنادا

 من ا�ختان. املوقف 

املسوح ال�حية والديموجرافية املتتالية ملصر وال�ي تؤكد ارتفاع  وتتسق تلك النتيجة مع 

العالقة ب�ن  ومن أجل التأكد منمعدل املمارسة �� ا�جتمع الر�في ع��ا �� ا�جتمع ا�حضري. 

 مما ، و�� دالة 37.4 بلغتف) 2تم حساب قيمة (�ااملوقف من ا�ختان و املوطن �ص�� 
ً
إحصائيا

. ومن جانب آخر فإن متغ�� محل �قامة ا�حا�� يدعم النتيجة يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين

 املرتبطة باملوطن �ص��، وهذا ما يو�حه ا�جدول التا��.
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 محل �قامة واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ــالعالق )13جدول (

 محل �قامة

 املوقف من ا�ختان
 ا�جموع

 

 

قيمة 

 )2(�ا
44.4 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد

 100 163 22 35 78 128 ر�ف

 100 137 59 81 41 56 حضر

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع

 يت�ح  
ً
 املقيم�ن �� ا�حضرالر�ف و املقيم�ن �� ب�ن من ا�جدول السابق أن هناك اختالفا جليا

الر�ف، �� املقيم�ن �� % من مجموع 78فيما يتعلق باملوقف من ا�ختان، حيث يؤ�د عملية ا�ختان 

 لذلك فإن عامل 41سبة من يؤ�دها من املقيم�ن �� ا�حضر ح�ن لم تتجاوز �
ً
محل %، واستنادا

  .املوطن �ص��) املتعلق ب10�قامة يدعم ما أسفرت عنه نتائج ا�جدول (

، 44.4 بلغتف) 2تم حساب قيمة (�ااملوقف من ا�ختان و محل �قامة ن ومن أجل التأكد م

 مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين
ً
 .و�� دالة إحصائيا

ا�ختان ب�ن  أن معدل انتشار نخر�دراسة دمحم تاج الدين وآ هأظهرت ما وتتسق تلك النتيجة مع 

�� و، %9.2 س ا�حضر�ة ا�خاصةو�� املدار ، %46.2 ا�حضر�ة ا�ح�ومية بلغطالبات املدارس 

ما أظهرته كما تتسق مع  (Tag-Eldin, et.al, 2008:270) .%61.7 املدارس ا�ح�ومية الر�فية

فروق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطات من وجود ) 2006دراسة ج��ان دمحم عبد الرحمن (

التعليم، املستوى ختان �ناث باختالف (السن، مستوى  �تجاه نحو تأييد درجات �مهات ��

�قتصادي، ومحل �قامة) لصا�ح �مهات �صغر سنا، وذوي التعليم املنخفض، واملستوى 

 �قتصادي املتد�ي، واملقيمات بالر�ف و�حياء الشعبية.

 :االجتماعيةالضغوط 
   

 أحد ��عاد املهمة �� استمرار ختانالضغوط �جتماعية من داخل �سرة وخارجها مثل ت 
تج�� الفتاة ع�� عملية ا�ختان، حيث ال تمتلك خيارا اث، فالواقع أنه �� كث�� من ا�حاالت ــ�ن



 

  2015) /يناير/ف��ايرشتاء (د�سم��     العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 94 ( 

لرفض إجرائه، وذلك نتيجة لصغر س��ا، وضعف �عليمها، وقلة مواردها، مما يجعلها معتمدة 

ة إجراء �ش�ل أسا��ي ع�� والد��ا، و�عد ذلك ع�� زوجها، و�� ا�حاالت النادرة ال�ي ترفض ف��ا الفتا

، واستنادا إ�� ذلك، ُيرغم بناء القوة داخل �سرة املمثل باألساس �� 
ً
العملية، يتم إجرا��ا قسرا

رغمها التقاليد �جتماعية ع�� اعتباره أمرا طبيعيا 
ُ
كبار السن الفتاة ع�� قبول ا�ختان، وت

  (Althaus 1997:132) ومقبوال، وتتب�ى امل��رات ال�ي تؤ�د إجرائه.

كشفت الدراسة امليدانية أن �سبة كب��ة من أفراد العينة �عتقدون أن معظم الفتيات  وقد 

يتم إكراههن ع�� ا�ختان، وأن الضغوط �جتماعية ا�خارجية وكبار السن يلعبون دورا مهما �� 

 استمرار ا�ختان، وهذا ما يكشفه ا�جدول التا��: 

 ماعية املؤثرة ع�� ا�ختانيو�ح وجهة نظر العينة �� الضغوط �جت )14جدول (

 الضغوط
 ا�جموع غ�� موافق ال �علم يوافق

 % العدد % العدد % العدد % العدد

تج�� معظم الفتيات ع�� 

 إجراء ا�ختان
181 60 42 14 77 26 300 100 

الضغوط �جتماعية تدفع 

 �سرة إلجراء ا�ختان
164 55 31 10 105 35 300 100 

ا�ختان يصر كبار السن ع�� 

 امتثاال للتقاليد
264 88 19 7 17 5 300 100 

% من العينة يرون أن معظم الفتيات يتم إجبارهن ع�� 60يو�ح ا�جدول السابق أن  

% أن كبار 88أن الضغوط �جتماعية تدفع �سرة إلجراء ا�ختان، و�رى  %55ا�ختان، و�رى 

�جتماعية، وتكشف تلك املعطيات التأث�� السن يصرون ع�� إجراء ا�ختان امتثاال للتقاليد 

 الوا�ح للضغوط �جتماعية و�سر�ة �� استمرار عملية ا�ختان.

 قو�ة  -خاصة الرجال  - أن كبار السندراسات ا�حالة املتعمقة وقد تب�ن من  
ً
يمارسون ضغوطا

إلجراء عملية ا�ختان، وذلك تمشيا مع العادات �جتماعية ال�ي �شأوا عل��ا، وإصرارهم ع�� 

مقاومة �ل صور التغ�� �جتما��، وذلك استنادا للسلطة الرمز�ة ال�ي يملكها الكبار �� ا�جتمعات 

 التقليدية. 



 
الدكتور حسني إبراهيم عبد العظيم   -------------------اث ـان اإلنــاهرة ختــلوجي لظسوسيو تحليل 

       

 
) 95 ( 

 اخلتان كوسيلة للضبط االجتماعي:
   

ففي ، يلعب ختان �ناث دورا مهما �� عملية الضبط �جتما�� �� ا�جتمعات التقليدية 

ا�جتمعات ال�ي تتحدد ف��ا م�انة الفرد استنادا إ�� النسب �بوي، �عمل ظاهرة ختان �ناث ع�� 

إطار تقليل الش�وك املرتبطة باألبوة، وذلك من خالل تحجيم ومنع أي �شاط جن��ي للمرأة خـارج 

 (Althaus 1997:131) الزواج.

يلعب دورا �� عملية الضبط  -ا�ختان كممارسة ثقافية  -وقد كشفت الدراسة امليدانية أن  

وذلك من خالل قدرته ع�� إضعاف السلوك ا�جن��ي للفتاة، و�التا��  social control �جتما��

عن ذلك من مشكالت اجتماعية  يجعل الفتاة �� مأمن من الوقوع �� ا�خطأ وا�خطيئة، وما �سفر

ب�ن عائلة الفتاة والعائالت �خرى. وثمة آليات متعددة يمارس من خاللها ا�ختان دوره �� الضبط 

  �جتما�� يو�حها ا�جدول التا��:

 ت الضبط �جتما�� ال�ي يمارسها ا�ختان من وجهة نظر العينةايو�ح آلي )15جدول (

 آليات الضبط
 ا�جموع موافقغ��  ال �علم يوافق

 % العدد % العدد % العدد % العدد

ا�ختان يح�ي البنت من 

 �نحراف
173 58 16 5 111 37 300 100 

�ساعد ا�ختان ع�� منع 

 ا�خيانة الزوجية
162 54 19 6 119 40 300 100 

ختان املرأة يحافظ ع�� 

 استقرار �سرة
153 51 20 7 127 42 300 100 

حيث أنه �عمل يو�ح ا�جدول السابق أن ا�ختان يمثل واحدا من وسائل الضبط �جتما��،  

% من أفراد العينة يرون أن ا�ختان 58ع�� ضبط سلوك الرجل واملرأة ع�� السواء، فنجد أن 

% أنه 51% ع�� أن ا�ختان يمنع ا�خيانة الزوجية، ويعتقد 54يح�ي الفتاة من �نحراف، و�وافق 

 � اسـتقرار �سرة.يحافظ ع�

أن ثمة معتقدات را�خة �عزز دور ا�ختان �� عملية دراسات ا�حالة املتعمقة وقد كشفت  

شر�فة ما تبصش ع�� ا�حرام قبل الزواج . ..عفيفة. ..الضبط �جتما��، فالفتاة ا�ختتنة (نضيفة
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زها، وتخاف ع�� وال �عده، بتخ�� ر�نا ب�ن عين��ا، وتحافظ ع�� اسم عيل��ا، وتصون غيبة جو 

  سمعة والدها وأهلها) (علشان كده جوزها بيحطها �� عينية و�تم�ى ل��ا الرضا تر��ى).

ختان من أن  )2014وتتفق النتيجة السابقة مع ما كشفت عنه دراسة كر�مة السالمو�ي ( 

م�انة وقمعه؛ إلثبات رأة وهيمنة الثقافة �بو�ة ع�� جسد امل آلية من آليات سيطرة �عد�ناث 

 . النساء الرجال وسطو��م وسيطر��م ع��

 البنية الرمزية للختان:
   

ع�� الرغم من أهمية ��عاد �جتماعية ال�ي رصدناها منذ قليل �� التأث�� ع�� املوقف من  

 �� �شكيل 
ً
عملية ا�ختان، إال أن البنية الرمز�ة املرتبطة ��ا تظل �� املؤثر �ك�� و�ك�� عمقا

 وتحديد مساقها واتجاها��ا �� الواقع �جتما��.الظاهرة 

وا�حقيقة أن ظاهرة ا�ختان تتضمن حمولة رمز�ة كثيفة ترتبط باألساس بوضع املرأة ��  

الفضاء �جتما�� العام، و�صورة ا�جسد �ن�ي �� املعتقد الشع�ي الرا�خ �� الوجدان املصري، 

ثقافية معقدة تتضمن  –عملية اجتماعية فا�ختان ليس مجرد إجراء ط�ي مخصوص، وإنما هو 

 العديد من القيم واملضام�ن الثقافية العميقة.

وسوف نحاول �� هذا السياق الكشف عن أهم جوانب البنية الرمز�ة ل�ختان وال�ي �سهم ��  

 استمراره، ورسوخه �� ا�جتمع رغم التغ�� الكب�� الذي �شهده ا�جتمع. 

 الرمزي لألسرة: اخلتان واحلفاظ على رأس املال
   

تمثل قيم الشرف و(الِعرض) والعفاف جزءا من رأس املال الرمزي لألسرة �� ا�جتمعات  

 –التقليدية، فهذه ا�جتمعات ال تنظر إ�� قضية شرف املرأة وعذر���ا باعتبارها شأنا خاصا ��ا 

 لشرف ا�جماعة  –كما هو ا�حال �� ا�جتمعات الغر�ية 
ً
وع�� القرابية بأسرها، وإنما �عت��ه رمزا

، �� تلك ا�جتمعات من أن �ن�ى تحتل م�انة اجتماعية ثانو�ة، بل وهامشية مقارنة بالذكر الرغم

إال أن هيبة ا�جماعة القرابية ومن�ل��ا �جتماعية تتوقفان ع�� سلوك �ن�ى، ومدى مراعا��ا 

 ) 300:2003الساعا�ي(سامية  للمبادئ �خالقية أك�� مما تتوقف ع�� سلوك الذكر.
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�سود وجوه أهلها، و�سود عمائمهم، وتخفض رؤوسهم إ�� «فالفتاة ال�ي تفرط �� جسدها:  

ا�حضيض، وتقصم ظهورهم وتجعلهم مضغة �� �فواه؛ لذلك قد ي�جئون �� كث�� من �حيان إ�� 

 )230: 2003. (ســامية الساعا�ي »قتلها؛ لغسل العار الذي �حق ��م

 curbingكبح  �رات الكث��ة إلجراء ا�ختان �� مناطق كث��ة من العالم �سالمي هوإن أحد امل� 

الفتاة  chastityالرغبة ا�جنسية للفتاة وضبطها ح�ى موعد الزواج، وا�حفاظ ع�� عفة 

 
ً
وعذر���ا، ومن ثم ا�حفاظ ع�� شرف العائلة وكرام��ا، وت�ون الفتاة �عد الزواج أك�� ا�شغاال

 �� ذلك)، وتنتظر باألمور املن�ل
ً
 رئيسا

ً
ية واملعيشية من ا�شغالها باألمور ا�جنسية (ويعد ا�ختان سببا

 .
ً
 ذكرا

ً
  (Boddy1982:689)الفتاة مز�دا من �رتقاء �� م�ان��ا �جتماعية إذا انجبت طفال

سببا جوهر�ا لقدرة �سرة ع�� ترتيب زواج  و�عد عذر�ة الفتاة �� العديد من ا�جتمعات 

لها وا�حصول ع�� مهر عال، بجانب ا�حافظة ع�� شرف �سرة وم�ان��ا �جتماعية، ومن  أفضل

ثم ز�ادة رأس مالها الرمزي، ففي الصومال ع�� سبيل املثال، تمنح ثقافة ا�جتمع أسرة الزوج 

ا�حتمل ا�حق �� فحص جسد العروس قبل الزواج، كما تحرص �مهات ع�� الفحص الدوري 

 (Althaus 1997:132)لدى بنا��ن للتأكد من عذر���ن.  ملوضع ا�ختان

وتمثل عملية ختان �ناث إحدى �ليات �جتماعية والثقافية ال�ي ابتدع��ا ا�جتمعات  

التقليدية ل�حفاظ ع�� عذر�ة الفتاة، ومن ثم صيانة رأس املال الرمزي من �ن��اك، وقد كشفت 

 ي �ش�ل دور ا�ختان �� ا�حافظة ع�� رأس املال الرمزي.الدراسة امليدانية عن أهم ��عاد ال�

ـ�لة  يو�ح وجهة نظـر أفراد العينة )16دول (ــــج
َ

ش
ُ
 �� أهم ��عاد امل

 لدور ا�ختان �� ا�حـافظــة ع�� رأس املال الرمزي 

��عاد املش�لة لرأس املال 

 الرمزي 

 ا�جموع غ�� موافق ال �علم يوافق

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 300 35 102 04 16 61 182 ا�ختـــان نظـــافـــة وطهــارة وعفة

اف ــرام للمرأة وإعفــا�ختان إك

 لها
177 59 16 04 107 37 300 100 

ا�ختان يجعل البنت تحافظ 

 ع�� شـرفها
173 57 15 05 112 38 300 100 

ا�ختان حماية لشرف الفتاة 

 وشرف �سرة
175 57 17 06 108 37 300 100 
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 م��ابــطة تؤسـس لدور ا�ختـان �� ا�حـافظــة ع�� رأس 
ً
يت�ح من ا�جدول السـابق أن ثمة أ�عادا

% من العينــة يــرون أن ا�ختــان نظــافــة وطهـارة وعـفـة، واملعروف أن تلك 61املـال الرمزي، فنجد أن 

عن حاملها معان أخــرى  املفردات تحمل مضام�ن رمز�ة عميقة �� الو�� �جتما��، حيث أ��ا تنفي

 للفتــاة وا�جماعة القرابية بأسرها �النجاســة و�نفـالت �خـال��، وهو مـا 
ً
، تمثـل وصـما

ً
مغايرة تماما

% من العينة أن ا�ختان إكرام للمرأة وإعفاف لها، 59يؤكــــده البعـد الثـا�ي مباشـرة، حيث يرى 

% من العينة أن ا�ختان يجعل البنت تحـافظ ع�� 57رى و� وذلك ألنه يقـلل من الرغبة ا�جنســية،

 شـرفها، ومن ثم فهو حماية لشـرف البنت وشــرف �سـرة ع�� حد سواء.

أن ��عاد املتعلقة بالشرف والطهارة والعرض تمثل دراسات ا�حالة املتعمقة وقد أو�حت 

 دائم ا�حضـور �� الو�� �جتما��، و�التا�� فإن ا�ختان ي
ً
مثل صمام أمان ل�حفاظ ع�� تلك هاجسا

و(الطهارة تز�د البنت حيا "حياء") كما أنه (يخ��  القيم، فا�ختان (نضافة للبنت وطهارة وأمان)

البنت باردة زي مية الز�ر)
"
3F

4"
وال يجعلها (تفور) أي تصل إ�� سن البلوغ سريعا، وما ي��تب ع�� ذلك  

 من مشكالت. 

 الوصم.
   

أحد ��عاد املهمة املؤثرة �� رأس املال الرمزي، حيث أن عملية  stigmatizationيمثل الوصم  

 من رصيد رأس املال الرمزي، ور�ما تؤدي إ�� ا��ياره �لية، خاصة إذا �ان 
ً
الوصم تمثل خصما

 بقيم اجتماعية معت��ة من جانب ا�جتمع.
ً
 الوصم مرتبطا

الستمرار الظاهرة �� العديد من ا�جتمعات والواقع أن عملية الوصم تمثل �عدا مهما جدا  

ُينظر للفتاة غ�� ا�ختتنة بأ��ا غ�� جديرة  التقليدية، ففي �عض القبائل �� جمهور�ة �وت ديفوار

بالزواج، و�� �عض ا�جتمعات ا�حلية �� كينيا �عد الفتاة غ�� ا�ختتنة غ�� طاهرة، وفاسقة 

promiscuous اة غــ�� ا�ختتنة للمضايقة و�حتقار والعزلة من وذات أخالق فجة، وتتعرض الفت

جانب قر�نا��ا. كما أن الف�ى الذي لديه أخت غ�� مختتنة ال يتم اختياره ضمن صفوف ا�حار��ن �� 

                                                      
ية القد�ة  املصنوعة من الفخار التي كا  يتم فيدا االحتفاظ باملاء باردا لفرتة الزير هو أحد األوا� التقليدية املرص )(4

  طويلة. 
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و�و�ح ا�جدول التا�� أهم أنماط الوصم املرتبطة �عدم إجراء  (Althaus 1997:132) القبيلة.

  .�� مجتمع البحث ا�ختان

 ) يو�ح أهم أنماط الوصم املرتبطة �عدم ا�ختان من وجهة نظر العينة17( جدول 

 املجموع غ� موافق ال يعلم يوافق;أنماط الوصم

 % العدد % العدد % العدد % العدد
;100;300;34;103;07;20;59;177 من العيب أال يتم ختان البنات

;100;300;43;130;07;23;49;147 عدم الختان عار يصيب األرسة  
ينظر الناس للمرأة غ� املختتنة 

;100;300;29;87;24;71;47;142 نظرة دونية

املرأة غ� املختتنة أكث انفالتا 
;100;300;44;133;07;20;49;147 أخالقيا

، حيث يرى يب�ن ا�جدول السابق أن هناك عدة أنماط من الوصم ملن ال يقوم بختان البنات 

% من العينة أنه من العيب أال يتم ختان البنات، وت��اجع هذه النسبة �شدة فيما يتعلق  59

% من العينة أنه من العار أال يتم إجراء العار، والسبب �� ذلك أن  49ب�لمة العار، حيث يرى 

تا�� ف�لمة �لمة العيب تحمل وصمة خفيفة باملقارنة ب�لمة العار ال�ي تحمل وصمة ثقيلة، و�ال

�سبة من  ع�� حالة عدم ا�ختان، وفيما يتعلق بفكرة النظرة الدونية فنالحظ أن قال تنطبالعار 

، إذ بلغت 
ً
% فقط، باعتبار أنه ليس من الشائع ب�ن الناس 47يوافق ع�� ذلك ليست كب��ة أيضا

  ذا �انت الفتاة مختتنة أم ال، ولم تتعد �سبة من يرى إ معرفة مإ
ً
أن املرأة غ�� ا�ختتنة أك�� انفالتا

 
ً
 % من مجموع العينة.49أخالقيا

وتكشف نتائج ا�جدول السابق أن قوة الوصم املتعلقة �عدم ا�ختان قد تراجعت �ش�ل  

وقد أكدت الدراسة  ، و�مثل ذلك أحد �سباب املهمة �� تراجع معدالت ا�ختان �� ا�جتمع.م�حوظ

حيث �ان ا�ختان �� املا��ي يتم وفق طقوس محددة، و�ان ا�جميع  الكيفية املتعمقة ع�� ذلك،

�علم بذلك، فـ (زمان �انت الطهارة أول فرحة للبنت، وكنا بنحس ان البنت ك��ت خالص و�يتخاف 

 عل��ا، و�ان �ل ا�ج��ان ييجوا يبار�وا �عد كده).

من أن  (Budiharsana, et.al., 2003)وتتفق النتيجة تلك مع ما ما كشفت عنه دراسة  

دورا مهما �� تجذر عادة ا�ختان �� إندونيسيا، خاصة إذا ارتبط الوصم  يلعب ا�خوف من الوصم

با�جانب الدي�ي، فا�ختان �� مقاطعة مادورا ُينظر إليه باعتباره واجبا ع�� الذكر و�ن�ى، و�تم 

 وصم من ال يجري ا�ختان لبناته بأنه �افر وخارج عن دين �سالم. 
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 :كطقس للعبور اخلتان
   

انتقال الفتيات إ�� مرحلة املراهقة والن�ج �� كث�� من ا�جتمعات التقليدية بطقس  يبدأ 

ا�ختان، وغالبا ما يتضمن هذا الطقس احتفاال محددا، وأغان، وأطعمة، ورقصات وهتافات 

مخصوصة، و�ل ذلك ��دف إ�� �عليم الفتيات الواجبات والسمات املرغو�ة للزوجة الطيبة و�م 

  (Smith 2008:55)الصا�حة. 

من ا�جوانب الرمز�ة املهمة املرتبطة با�ختان �ونه طقسا من طقوس العبور، حيث تمثل  

عملية ا�ختان يمثل حدا فاصال ب�ن مراحل التطور العضوي و�جتما�� للمرأة، ووفقا ملا يطرحه 

امليدانية (فان جنب) و(فيكتور ت��نر) حول نظر�ة طقوس العبور، وما كشفت عنه الدراسة 

العميقة، فإن عملية ختان البنات تؤشر ملرحلت�ن أساسيت�ن �� حياة الفتاة، وهما مرحلة 

 �نفصال عن عالم الطفولة وال��اءة، ومرحلة �ندماج �� ا�جتمع النسوي الراشد.

ثالث �� حياة املرأة تجسدها عملية  –أو �حظات حاسمة  - و�مكن القول إن ثمة مراحل 

وف �ش�� لتلك املراحل الثالثة، مع ال��ك�� ع�� املرحلة الثانية املتعلقة بطقوس ا�ختان، وس

  .دراسات ا�حالة املتعمقةاستنادا ملا أسفرت عنه  ا�ختان، ونكشف عن بني��ا الرمز�ة،

 مرحلة االنفصال عن عالم الطفولة والبراءة.
   

 ارس البنت الصغ��ة حيا��اال��اءة، حيث تمو تمثل مرحلة ما قبل ا�ختان مرحلة الطفولة  
وال تخضع البنت ألي صورة من صور املراقبة أو العزل د والبنات، الطبيعية وسط أقرا��ا من �وال 

لسه صغ��ة ومش مطمع �حد،  أل��ا(قبل الطهارة البنت ما يتخافش عل��ا . ..�� تلك املرحلة

 د بالنا م��ا برضو من �عيد لبعيد) وعلشان كده بنسي��ا تلعب �� الشارع مع والد ا�ج��ان، �س بناخ

 املرحلة البينية (طقوس إجراء اخلتان)
   

 leminal يمكن النظر إ�� طقوس إجراء ا�ختان باعتبارها املرحلة البينية أو مرحلة العتبة 

تماما مرحلة الطفولة، كما أ��ا  بتعب�� فيكتور ت��نر، فالفتاة �� أثناء إجراء تلك العملية لم �غادر

لم ت�ج �عد مرحلة الن�ج النسوي، و�التا�� تمثل طقوس ا�ختان بوابة املرور ب�ن املرحلت�ن، 
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وا�حقيقة أن تلك الطقوس قد �عرضت لتغ��ات جذر�ة �� ا�جتمع املصري، فلم �عد تلك 

تزال حاضرة وتلعب دورا مهما الطقوس قائمة �� الوقت الراهن، ولكن رغم غيا��ا إال أن رمز���ا ما 

 �� استمرار الظاهرة.

وقد كشفت دراسات ا�حالة املتعمقة أن إجراء ا�ختان �ان يتم �� (آوان الب�ح) أي �� موسم  

ن�ج التمر، حيث اعتدال ا�جو، فال ينب�� أن يجرى ا�ختان �� ال��د القارس أو ا�حر الالفح، وتتم 

يوم�ن أو ثالث من ��ايته، و�تم تحديد املوعد طبقا لظروف العملية �� ��اية الشهر ال�جري، قبل 

القابلة وارتباطا��ا �� هذا التوقيت، فـ (الداية �� آخر الشهر بت�ون مزحومة ع�� �خر علشان 

 و�تم إجراء العملية �� الصباح الباكر ح�ى قرب صالة الظهر. بي�ون فيه ناس كت�� بتطاهر بنا��ا)

جراء ا�ختان ب�ن �سعة سنوات واثن�ي عشرة سنة، و�تحدد السن ي��واح سن الفتاة عند إ 

وفق مستوى �حة الفتاة، و�ني��ا ا�جسدية، فثمة فتيات تن�ج أجسادهن �� سن مبكرة، و�التا�� 

ال ينب�� تأخ�� عملية ا�ختان، و�عضهن ت�ون أجسادهن ضعيفة هز�لة التبدو عل��ا مؤشرات 

 لعملية لسن الثانية عشرة أو أك��. �نوثة مبكرا، و�التا�� قد تتأخر ا

يتم �عداد لعملية ا�ختان قبل إجرائه �عدة أيام، حيث يتم ترتيب إجراء ا�ختان لعدة فتيات  

�� وقت واحد، وغالبا ما ت�ون الفتيات من نفس العائلة، ومن ا�ج��ان (إذا �انت العالقة با�ج��ان 

فه ورش أرجائه باملاء يلية ا�ختان، فيتم تنظوثيقة وودودة) يتم تجه�� املن�ل الذي سيشهد عم

وامل�ح �� يوم ا�ختان، منعا ل�حسـد والع�ن الشـر�رة، يـد�� أقارب الفتــاة من النساء خاصـة 

شــقيقا��ا الكـ��يات وعما��ا وخاال��ا بحضور جدت��ا إن �انتا ع�� قيد ا�حيـاة، وا�جـ��ان من أهل 

 ضور الرجال و �طفال الذ�ور. تماما ح الثقة واملــودة، و�حـظـر

فتيات،  5إ��  3تبدأ مراسم ا�ختان بتجميع البنات �� حجرة واحدة، ي��اوح عددهن من  

وتخصص حجرة أخرى إلجراء العملية، حيث تحضر القابلة مبكرا، وتبدأ �� تجه�� أدوا��ا، و�� 

ر، وإناء كب�� يوضع فيه شفرة من نوع مخصوص �شبه السك�ن، ومعها أداة لس��ا ب�ن ا�ح�ن و�خ

خليط من البصل املفروم وامل�ح (الغشيم) أي ا�خالص غ�� ا�خلوط بالشطة أو أية ��ارات أخرى، 

وإناء آخر به (رماد ال�انون أو فرن ا�خب��) باإلضافة إ�� إناء أك�� (طشت) يوضع تحت الفتاة 

 لتجميع الدم الناتج عن العملية. 

ّن من شقيقا��ا أو عما��ا أو خاال��ا)  يتم إحضار الفتاة وتمسك ��ا 
ُ

ثالث �ساء (غالبا ما تك

إحداهن برجلها اليم�ى و�خرى برجلها اليسرى، والثالثة من رأسها وجذعها، تقوم القابلة  تمسك
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(بفرك) ا�جزء املراد قطعه برماد الفرن ح�ى (يخشن) ويسهل �مساك به وال ين�لق من ب�ن 

لشفرة مرة واحدة، و�عد ذلك تأ�ي بخليط البصل وامل�ح وتضعه ع�� أصا�عها، ثم تقوم بقطعه با

ا�جرح ح�ى يتوقف الن�يف، و�طبيعة ا�حال ت�ابد الفتاة آالما بالغة �� تلك العملية ال�ي ال �عتمد 

  ع�� أي مخدر أو مطهر.

�طة إ�� حجرة أخرى شر  - تصل أحيانا �حد �غماء -يتم نقل الفتاة و�� �� حالة إعياء شديد  

أال تراها رفيقا��ا ح�ى ال يصدمن من حال��ا، حيث يحرص �هل ع�� أال ترى الفتيات رفيقا��ا �� 

ا�ختان، وذلك لسبب�ن: �ول، ح�ى ال ي��رن فزعا من رؤ���ا ��ذه الهيئة، والثا�ي منعا للمشاهرة، 

وث انت�اسات �� تنام الفتاة �� تلك ا�حجرة ع�� ظهرها، وتمنع من النوم ع�� جن��ا منعا �حد

 العملية، يوضع حاجز ب�ن ساق��ا أثناء نومها.

�عد إجراء عملية ا�ختان ل�ل الفتيات يتم أخذ (الطشت ) الذي جمعت فيه الدماء ال�ي نزفت  

، وإلقاء �ل ذلك �� (مياه جار�ة) وغالبا ما ُيلقى �� ترعة استئصالهاأثناء العملية و�جزاء ال�ي تم 

م عملية القر�ة أو أقرب مجر 
ً
ى مائي للقر�ة، حيث �عتقد أن سر�ان الدماء �� املياه ا�جار�ة ُ�عظ

 ا�خصو�ة للفتيات الالئي تم ختا��ن.

تتلقى الفتاة رعاية خاصة �عد إجراء العملية، حيث يقدم لها طعاما مغذيا لتعو�ض ما فقدته  

ر، باإلضافة إ�� ا�حساء من دم، يتضمن الطعام ال�حم �حمر والبط ا�حمر، وكبد الضأن أو البق

(الشور�ة) واملشرو�ات الساخنة، وتمر عل��ا القابلة �� اليوم التا�� لالطمئنان ع�� نجاح العملية، 

وإذا الحظت القابلة أن ا�جرح لم �شفى �عد، تطلب نوعا من الرماد �س�ى (شاروق الفرن) وهو 

�� املعروف بـ (البتاو) و�تم رماد شديد النعومة يتم إحضاره من سقف فرن خب�� العيش الفال

 تنعيمه باستخدام (املنخل) ووضعه ع�� ا�جرح، الذي ما يلبث أن يلتئم.

فرض ع�� الفتاة ا�ختتنة قبل بزوغ الشهر ال�جري ا�جديد، وذلك منعا  
ُ
ثمة محظورات ش�ى ت

الفتاة  فتمنع للمشاهرة ال�ي تؤدي إ�� عدم �نجاب أو تأخ��ه أو إعاقته حسب املعتقد الشع�ي،

�ن معها �� نفس اليوم، وتمنع ا�حائض من الدخول عل��ا، كما تمنع 
ُ

من رؤ�ة بقية الفتيات الالئي خ

(القاطف) و�� ال�ي مات لها مولود �عد والدته مباشرة، وال يدخل عل��ا أحد معه (دهب غشيم) أي 

، الذهب ا�جديد الذي لم �ستعمل �عد، وال من تحمل �حما نيئا، وال من تحمل ب
ً
اذنجانا نيئا أيضا

 ف�ل هذه �شياء �سبب املشاهرة.
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وا�حقيقة أن تلك ا�حرمات يتم استدعا��ا فيما �عد إذا تأخرت الفتاة �� �نجاب، حيث يظن  

املقر�ون م��ا أن ثمة اخ��اقا تم للفتاة أثناء ختا��ا، فتقوم الفتاة ببعض املمارسات لفك املشاهرة، 

اختتنت معها، أو أن تذهب إ�� حقل مزروع فيه باذنجان وتمر خالله  م��ا أن تخطي الفتاة ال�ي

 سبع مرات، أو أن تخطي امراءة (قاطفا) وهكذا.

يت�ح مما سبق أن طقوس ا�ختان تحمل دالالت رمز�ة عميقة، ترتبط �� إحدى جوان��ا  

ن إجراء ا�ختان بمفهوم ا�خصو�ة الذي يمثل جانبا مهما من رأس املال الرمزي للمرأة، و�التا�� فإ

هو بمثابة املرحلة التمهيدية لدخولها �� زمرة ا�جتمع النسوي الراشد ال�ي تمثل ا�خصو�ة أبرز 

 تجلياته.

بيد أن ثمة فروقا رمز�ة مهمة ب�ن ختان الذ�ور وختان �ناث تكشف عن التمي�� النو��  

س الطفل مال�س بيضاء يأخذ الطا�ع �حتفا��، حيث يلب ا�حاد ب�ن ا�جنس�ن، فختان الذ�ور 

جديدة، و�تم نحر الذبائح، ودعوة �هل و�صدقاء �حضور ا�ختان وتناول الطعام، و�حضر 

املنشد أو الشيخ و�صدح بأناشيد وتواشيح دينية، وُ�قدم النقوط. أما �� حالة الفتاة فتختفي �ل 

العائلة، أما الف�ى تلك املظاهر، فالعملية �� �صل �� لضبط سلوك الفتاة ل�حفاظ ع�� شرف 

 فختانه مؤشر ع�� العزة والرجولة وا�حفاظ ع�� البنية الذ�ور�ة للعائلة.

 ـوي الراشد:مرحلة االندماج في اتمع النس
   

إجراء عملية ا�ختان تبدأ الفتاة الدخول شيئا فشيئا إ�� ا�جتمع النسوي الراشد شيئا  �عد 

والضوابط �� حر�ا��ا وسكنا��ا، و�� القيود ذا��ا فشيئا، حيث تفرض عل��ا العديد من القيود 

 املرتبطة بالبنية �جتماعية للعالقة ب�ن الذ�ور و�ناث �� ا�جتمع.

نخلص مما سبق أن عملية ا�ختان تمثل واحدة من شعائر املرور املهمة �� ا�جتمع، و�التا��  

ة والشرف وا�خصو�ة والضبط ف�ي ذات حمولة رمز�ة فائقة تؤشر لقيم اجتماعية أعمق �الطهار 

  �جتما��.

 تطبيب اخلتان
   

إجرائه تحت �شراف والرقابة  medicalization of FCتطبيب ا�ختان  يقصد بمصط�ح 

 ,.Budiharsana, et.al)مح��ف�ن بموافقة ا�جهات ا�ح�وميةطبي�ن ال�حية من قبل مختص�ن 
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ولة للتوفيق ب�ن القيم �جتماعية ال�ي وا�حقيقة أن الدعوة لتطبيب ا�ختان �� محا (2003:42

تحض ع�� ا�ختان، و��ن الضرورة الطبية إلجرا��ا، وتنطلق الدعوة للتطبيب من مقولة أساسية 

 و�� النظر ل�ختان كعملية طبية وجمالية منفصلة عن البنية الرمز�ة و�جتماعية.

القدرة ع�� تحس�ن  a harm-reduction strategyوللتطبيب �اس��اتيجية لتقليل الضرر  

�حة النساء املعرضات ل�ختان، وذلك من زاو�ت�ن: �و�� تقليل خطر املضاعفات املصاحبة 

للعملية من خالل تحس�ن الظروف ال�حية ا�حيطة بالعملية، واستخدام �دوات املعقمة، 

ائر، ومن أجل تقييم ومهارة ا�جراح، والثانية تقليل كمية القطع و�التا�� تقليل خطر القطع ا�ج

التأث�� ا�حتمل ل�ل زاو�ة من الضروري أوال تحديد �جراءات الطبية ال�ي يمكن �سمي��ا ختان 

 Duncan)�ناث، ثم تحديد �ثار املرتبطة باملضاعفات ال�حية الناتجة عن التدخل الط�ي. 
2001:1014)  

الط�ي هو أمر أقل ضررا باملقارنة وثمة جدل متنام حول أن إجراء ختان �ناث تحت �شراف  

با�خاطر ا�جمة الناجمة عن املضاعفات القاسية إلجرائه من جانب ممارس�ن تقليدي�ن غ�� 

مختص�ن، وا�حق أن ذلك املنطق غ�� مقبول من جانب كب�� من ا�ختص�ن، ألنه ي��ر ممارسة غ�� 

 (Duncan 2001:1013)مقبولة باألساس. 

دانية أن هناك اتجاها قو�ا ب�ن أفراد العينة لتطبيب ا�ختان، وذلك وقد أو�حت الدراسة املي 

لفك �شتباك والصراع ب�ن القيم �جتماعية الرا�خة حول ا�ختان، و��ن الضرورة الطبية له، 

 ونو�ح ذلك فيما ي��:

 يو�ح وجهة نظر العينة �� تجر�م القانون إلجراء �طباء ل�ختان )18جدول (

 النسبة العدد  راء �طباء ل�ختانتجر�م القانون إلج

 32 97 مـــوافــــق

 13 35 لم يحدد موقفه

 65 168 غ�� مـــوافق

 %100 300 ا�جموع
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تجر�م القانون إلجراء �طباء يوافقون ع�� ال يو�ح ا�جدول السابق أن غالبية العينة  

%، 32املوافق�ن ع�� ذلك % من مجموع العينة، ولم تتجاوز �سبة 65ل�ختان، إذ بلغت �سب��م 

 % من إجما�� العينة.13ولم يحدد موقفه 

أن إجراء ا�ختان تحت  من (Budiharsana, et.al., 2003:42)وتتوافق تلك النتيجة مع دراسة 

إشراف ورعاية طبية و�حية من جانب متخصص�ن مدر��ن، هو أقل الضرر�ن مقارنة 

باملضاعفات ا�خط��ة ال�ي تنتج عن إجراء العملية �� ظروف غ�� �حية ع�� أيدي ممارس�ن 

 ب�ن اأظهرت أن هناك اتجاهال�ي ) 2014، وكذلك دراسة كر�مة السالمو�ي (تقليدي�ن غ�� مدر��ن

�ناث، وذلك ��دف ا�حفاظ ع�� تمسكهن بالقيم  ا�جتمع إ�� تطبيب ممارسة ختان رادأف

�حة بنا��ن، هذا ع�� الرغم من وجود �عض  وأيًضا ا�حفاظ ع�� ،�جتماعية والثقافية للمجتمع

وتحديد ال�خص القائم بممارسة ختان �ناث.  رؤ�ة �� الفروق الطفيفة ب�ن الر�ف وا�حضر

 .وحظر ممارس��ا من ِقبل �طباء �تجاه بالرغم من تجر�م هذه املمارسة و�أ�ي هذا

 يو�ح وجهة نظر العينة �� ضرورة أخذ رأي طبيب ثقة قبل إجراء ا�ختان )19جدول (

 النسبة العدد ضرورة أخذ رأي طبيب ثقة قبل إجراء ا�ختان

 64 193 مـــوافــــق

 4 12 ال �عــلم
 32 95 غ�� مـــوافق

 %100 300 ا�جموع

يو�ح ا�جدول السابق أن غالبية العينة يوافقون ع�� ضرورة أخذ رأي طبيب ثقة قبل إجراء  

% من العينة موقفهم من ذلك، 6% من العينة، �� ح�ن لم يحدد 32ا�ختان، ولم يوافق ع�� ذلك 

يؤكد ذلك أن  العينة يوافقون ع�� عملية تطبيب ا�ختان، وماأفراد و�تب�ن من ذلك أن غالبية 

 �سبة كب��ة ترى أنه ليس �ل البنات �� حاجة ل�ختان، وهذا ما يو�حه ا�جدول التا��.
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 يو�ح وجهة نظر العينة �� مدى حاجة �ل البنات ل�ختان )20جدول (

 النسبة العدد ليس �ل البنات �� حاجة لعملية ا�ختان

 47 141 مـــوافــــق

 19 58 ال �عــلم

 34 101 غ�� مـــوافق

 %100 300 ا�جموع

أنه ليس �ل البنات �� حاجة لعملية ون ر العينة ي% من 47يو�ح ا�جدول السابق أن  

% من العينة موقفهم من 19% من العينة، �� ح�ن لم يحدد 34لم يوافق ع�� ذلك ا�ختان، و 

أفراد العينة ، والواقع أن هذه النسبة �عد �سبة جيدة إذا أخذنا �� �عتبار أن غالبية ذلك

  يوافقون ع�� عملية ا�ختان باألساس.

أن إجراء ا�ختان تحت  من (Budiharsana, et.al., 2003:42)وتتوافق تلك النتيجة مع دراسة 

إشراف ورعاية طبية و�حية من جانب متخصص�ن مدر��ن، هو أقل الضرر�ن مقارنة 

�� �حية ع�� أيدي ممارس�ن باملضاعفات ا�خط��ة ال�ي تنتج عن إجراء العملية �� ظروف غ

ب�ن  اأظهرت أن هناك اتجاهال�ي ) 2014، وكذلك دراسة كر�مة السالمو�ي (تقليدي�ن غ�� مدر��ن

�ناث، وذلك ��دف ا�حفاظ ع�� تمسكهن بالقيم  ا�جتمع إ�� تطبيب ممارسة ختان رادأف

� الرغم من وجود �عض �حة بنا��ن، هذا ع� وأيًضا ا�حفاظ ع�� ،�جتماعية والثقافية للمجتمع

وتحديد ال�خص القائم بممارسة ختان �ناث.  رؤ�ة �� الفروق الطفيفة ب�ن الر�ف وا�حضر

 .وحظر ممارس��ا من ِقبل �طباء و�أ�ي هذا �تجاه بالرغم من تجر�م هذه املمارسة

 : العامة للدراسة خامتة: النتائــج 
   

اتجاهات التغ�� �� ممارسة ا�ختان �� ا�جتمع التعرف ع�� مش�لة الدراسة ��  تتحدد

ظاهرة ختان البنات وانتشارها ��  محاولة الكشف عن العوامل ال�ي تؤدى إ�� استمراراملصري، و 

ا�جتمع �ش�ل عام، والكشف عن تأث�� البنية الرمز�ة املرتبطة ��ا ع�� وجه ا�خصوص �� ترسيخ 

اتجاهات  مادراسة �جابة عن سؤال رئيس هو ت الحاولواستنادا لذلك  وجودها واستقرارها.

ل�ي �سهم �� استمرار ظاهرة العوامل االتغ�� �� ممارسة ظاهرة ا�ختان �� ا�جتمع املصري؟ وما 
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ا�جتمع؟ وما دور البنية الرمز�ة هذا رغم التغ��ات �جتماعية والثقافية الكب��ة ��  ختان البنات

طرحت الدراسة طائفة من التساؤالت  وقد مرار وترسيخه؟لتلك الظـاهرة �� تدعيم هذا �ســت

 الفرعية النا�عة من التساؤل الرئيس.

متعلقة ��ذه  من نتائجامليدانية وسوف نجمل فيما ي�� بصورة مكثفة ما توصلت إليه الدراسة  

 الت: التساؤ 

تمع ما موقف عينة الدراسة من ظاهرة ا�ختان؟ وما اتجاهات �غ�� تلك الظاهرة �� ا�ج

 املصري؟

أن ثمة  كشفت الدراسة أن �سبة كب��ة من أفراد العينة ما زالت تؤ�د إجراء ختان �ناث، بيد 

 �� �سبة املؤ�دين لتلك املمارسة �� ا�جتمع املصري خالل العقدين �خ��ين. 
ً
 م�حوظا

ً
تراجعا

الدراسة كذلك عن انخفاض وا�ح �� �سبة من ينوون إجراء العملية لبنا��م ��  وكشفت

املستقبل. وتتوافق تلك النتيجة مع ما أظهرته املسوح ال�حية ال�ي أجر��ا املؤسسات الدولية 

 لذلك فإن الظاهرة �� طر�قها 
ً
املعنية، وما كشفت عنه الدراسات العلمية العديدة. واستنادا

 ���.لالنحسار التدر 

ما دور �عض العوامل �جتماعية �النوع، والسن، ومستوى التعليم واملستوى �قتصادي 

 ؟واملوطن �ص�� �� استمرار الظاهرة أو تراجعها

تب�ن من الدراسة أن متغ��ات النوع والسن، ومستوى التعليم واملوطن �ص�� تلعب دورا مؤثرا  

 �� استمرار الظاهرة أو �� تحديد املوقف من ختان �ناث، حيث تلع
ً
 بارزا

ً
ب تلك العوامل دورا

تراجعها، وكشفت الدراسة عدم وجود ارتباط ب�ن املستوى �قتصادي وإجراء ا�ختان، ومن جانب 

آخر كشفت الدراسة عن دور الضغوط �جتماعية ال�ي تتعرض لها �سرة والفتاة �� إجراء عملية 

أهمية العوامل �جتماعية �� تحديد املوقف من  ا�ختان واستمرارها وتكشف تلك النتيجة

 ا�ختان. 

  وما أهمية ا�خطاب الدي�ي �� استمرارها؟ ؟�� ا�جتمع الظاهرةترسيخ د الدي�ي �� ما دور املعتق

 بالغ  
ً
�� ترسيخ الظاهرة �� ا�جتمع،  التأث��أو�حت الدراسة أن املعتقد الدي�ي يلعب دورا

ع وأهمية املعتقد الدي�ي �� توجيه السلوك �جتما��، وكشفت �سبب م�انة الدين �� ا�جتم



 

  2015) /يناير/ف��ايرشتاء (د�سم��     العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 108 ( 

الدراسة أن ا�خطاب الدي�ي املعاصر له أهمية كب��ة �� استمرار الظاهرة، و�لعب الدعاة الدينيون 

 لتأث��هم الوا�ح �� قطاعات كب��ة من أفراد ا�جتمع.
ً
 ا�جدد دورا مهما �� هذا السياق، نظرا

ختان �آلية من آليات الضبط �جتما��؟ وما مدى إسهام ذلك �� ما الدور الذي يلعبه ا�

 استمراره؟

 يلعـب دورا  -ا�ختــان كممارسـة ثقافيـة  -كشـفت الدراسـة امليدانيـة أن  
ً
�ـ� عمليـة الضــبط ناجعــا

وذلك من خالل قدرته ع�� كبح السلوك ا�جن��ي للفتـاة، و�التـا�� يجعـل  social control�جتما�� 

مــن الوقــوع �ــ� ا�خطــأ وا�خطيئــة، ومــا �ســفر عــن ذلــك مــن مشــكالت اجتماعيــة بــ�ن الفتــاة �ــ� مــأمن 

 عائلة الفتاة والعائالت �خرى 

ما أبرز ��عاد الرمز�ة املرتبطة بظاهرة ا�ختان؟ و ما دور تلك ��عاد �� استمرار الظاهـرة 

 وتدعيمها؟ 

رتبط باألساس بوضع املـرأة �ـ� ت تب�ن من الدراسة أن ظاهرة ا�ختان تتسم بحمولة رمز�ة كثيفة 

ي �� املعتقد الشع�ي الرا�خ �ـ� الوجـدان املصـري، و الفضاء �جتما�� العام، و�صورة ا�جسد �نث

ثقافيــة معقــدة تتضــمن  –فا�ختــان لــيس مجــرد إجــراء ط�ــي مخصــوص، وإنمــا هــو عمليــة اجتماعيــة 

أن أهــم ��عــاد الرمز�ــة تتمثــل ، وأو�ــحت الدراســة العديــد مــن القــيم واملضــام�ن الثقافيــة العميقــة

�ــ� ا�حفــاظ ع�ــ� عذر�ــة الفتــاة باعتبــاره يمثــل رأس املــال الرمــزي لألســرة، الوصــم �جتمــا�� املــرتبط 

 �عدم إجراء ا�ختان، والنظر إ�� ا�ختان �أحد طقوس العبور �� ا�جتمع.

ارها إحدى ما الطقوس املرتبطة بتلك الظاهرة؟ وما املضام�ن الرمز�ة لتلك الطقوس باعتب

 طقوس العبور �� ا�جتمع؟

 متعددة مرتبطة بختان �ناث، و�� طقوس اجتماعية  
ً
أو�حت الدراسة أن ثمة طقوسا

قديمة غنية بالدالالت واملضام�ن الرمز�ة العميقة، وتؤشر تلك الطقوس النتقال الفتاة من طور 

  ��.الطفولة إ�� طور البلوغ والن�ج والولوج إ�� العالم النسوي الكب
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ما رأي أفراد العينة �� عملية تطبيب ا�ختان؟ وما دور تلك العملية �� تقليل معدالت انتشار 

 ا�ختان؟

أو�حت الدراسة أن هناك اتجاها قو�ا ب�ن أفراد العينة لتطبيب ا�ختان، وذلك لفك  

 �شتباك والصراع ب�ن القيم �جتماعية الرا�خة حول ا�ختان، و��ن الضرورة الطبية له،

فغالبية العينة يوافقون ع�� ضرورة أخذ رأي طبيب ثقة قبل إجراء ا�ختان، كما أ��م ال يوافقون 

  ع�� تجر�م ا�ختان.

يت�ح من خالل نتائج الدراسة أن ثمة بنية اجتماعية ورمز�ة عميقة مرتبطة بظاهرة ختان  

 �� استمرارها، و�ناء ع�� ذل
ً
 قو�ا

ً
ك فإن أي خطة ملواجهة تلك �ناث، وأن تلك البنية تمثل عامال

الظاهرة ينب�� أن تأخذ �� اعتبارها تلك البنية، و�مكن �� هذا السياق �عتماد ع�� عملية تطبيب 

ا�ختان �إحدى �ليات ملواجهة الظاهرة، وتكمن أهمي��ا �� محاول فك �شتباك ب�ن القيم 

كتفاء با�حظر القانو�ي قد �ساهم �جتماعية املتعلقة با�ختان والضرورة الطبية له. حيث أن �

  �� استمرار الظاهرة �ش�ل سري.
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