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 سپاسگزاری

از زمان شروع این تحقیق یعنی قریب به یک دهه قبل، نیرو و اشتیاق فراوانی صرف شد تا عطش من 

حکایت ختنه دختران در ایران، کشوری که در برای دانستن در مورد ختنه دختران در ایران فروبنشیند. درک 

 ای بسیار پیچیده و دشوار است.گیرد، مسئلهآن این عمل در خفا صورت می

ها از اروپا به زادگاه خود یعنی کردستان ایران که پس از سال 1382ل گردد به ساشروع این تحقیق برمی

های غیردولتی سازمان برخیشتن به ایران، با قبل از بازگ .بازگشتم تا درباره ختنه دختران بیشتر بدانم

برای مبارزه  های سازمان مللو فرصت آن را یافته بودم که پروژه بشردوستانه در آفریقا همکاری کرده بودم

من که از کودکی  .از نزدیک تجربه کنم در کشورهایی مثل سومالی، کنیا و سوداندختران را با ختنه 

کنند، می ختنهرا   دختران هایی از کردستان ایران در بخش اکی از این کهداشتم ح مبهم در سر یخاطرات

بر این اساس کار را از خانواده و بستگان  .صورت دهم در این خصوص تصمیم گرفتم تحقیقی مقدماتی

نزدیک خودم شروع کردم و با کمال تعجب متوجه شدم که ختنه دختران رسمی دیرین در مناطق مکریان 

. راست اینکه، در ایران در میان مردم و حتی در میان خانواده درجه اول خودم نیز انجام گرفته است است

  مناطقی که ختنه دختران میان آنها معمول نیست کمتر کسی خبر دارد که در این کشور دختران را ختنه

ران ساخته شده فیلمی است با در ای دختراناولین و البته تنها مستندی که تا به حال درباره ختنه کنند. می

ی روستاها و توابع کردنشین مهاباد و نیز برخی روستاهاهای اهالی حاوی دیدگاه «به نام سنت»عنوان 

 .فیلمبرداری کردم خودکه  –کرمانشاه و کردستان  واقع میانای منطقه–اطراف استان کردستان و اورامان

استان روستاهای برخی مناطق و هایی است که در شناختی شامل مصاحبهمردم ندِاین مستنسخه اخیر 

عالوه بر  مستنداین  .امانجام دادهجزایری نظیر قشم، هرمز و کیش در کرمانشاه و هرمزگان از جمله 

های درمانی و بخشن، کارکنان ، عقاید و باورهای مردا(هابیبی)کنندگان محلی مصاحبه با زنان و ختنه

ترتیب سند تصویری گویایی از ختنه آوری کرده و بدیننیز گردروحانیون آن مناطق را همچنین پزشکی و 

 .دهدبدست میکه پای کمتر کسی بدانجا رسیده روستایی ایران  برخی نواحیدختران در 

 سنتی به دلیل زندگی در اروپا و حساسیت شدید کمترای ، داشتن پیشینهبه عنوان یک مرد جنسیت من

بین ترین بخش بدن زن( باعث شد که زیر ذرهخصوصی پرداختن و صحبت در موردخود موضوع ) جنسی

برخی مردم مواجه شوم. متوجه شدم که برخی از اهالی محل   و مقاومت قرار بگیرم و با حساسیت

بستگان خودم، بر این عقیده  جمعی از ردم، از جملهبرخی م گیرند. بخصوص مردان کار مرا جدی نمی

نیست و این و ان هم از نوع تحصیلکرده  بودند که درگیر شدن در چنین موضوعی در شان یک مرد 

خواهم یاد و تشکری بکنم از مرحوم دانستند. در اینجا مینمی "مردانه"را کاری  پرداختن به این موضوع
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در تمام آن مدت از من حمایت کرد. و نیز مایلم و حتی امنیتی ومی محل رغم فشار افکار عمپدرم که علی

به رغم مقاومتی که طی این شان موجب شد تشکر کنم از اعضای خانواده و دوستان نزدیکی که حمایت

پروژه تحقیقاتی با آن مواجه بودم کار را پیش ببرم. همچنین از خوانندگان )بخصوص خوانندگان ایرانی( 

داوری  که از قضاوت عجوالنه در خصوص ختنه دختران بپرهیزند و این پژوهش را بدون پیش خواهممی

 و به اصطالح با ذهن گشوده بخوانند.

کردن این پروژه به من یاری کامل و بردن های مختلفی در پیشدر خالل این ده سال اشخاص و سازمان

 اند.رسانده

ها، شد مگر به مدد گردآوری دادهکار میدانی آن میسر نمیهای ناظر به این پژوهش و بطور خاص بخش

علی  آموزش میدانی و حمایت و همکاری دیگران. از این جهت مایلم مراتب قدردانی خودم را به

ن فصیحی، مراد رمضانی، مهسا نسری و دیگر همکاران فاطمه کریمیالخصوص به مرحوم بهاره علوی و 

 ی، شیوا رستگاری، نسرین قهرمانی،پور، شیرین اکبرعلی رحمان ،دپورنسرین احم ،، روناک آذربیگطوالبی

بردن این تحقیق از هیچ  دریانورد، فهیمه مینابی و محمد عزیزی ابراز کنم که در پیشزهراشفق رحمانی،

 کمکی دریغ نکردند.

-الح مثلثبندی و به اصطتشکر ویژه من از آن کسانی است که با کار خود این روایت را تحلیل، سرهم

سازی کردند و بسط دادند چندان که ارائه کردن آن در قالب یک گزارش جامع میسر شد. در این میان 

ها از راه دور با یکدیگر در ارتباط بودیم، قبالً از پاکستان  بیشترین سپاس من از آن حمیرا ناز است که سال

سنج موجب شد این و در مقام مشاوری نکته و اخیراً از استرالیا. او در تمام این پژوهش همراه من ماند

ها با من همراه بود، کنم از شفق رحمانی که به وقت سختیتحقیق کیفیتی بهتر پیدا کند. همچنین تشکر می

 اند نامی از آنها برده نشود.رغم همکاری و حضورشان در این کار ترجیح دادهو نیز دیگرانی که به

ها و نمودارها، و سعید اسماعیلی برای کردن به تحلیل دادهمکمتشکرم از مسلم ناظمی به خاطر ک

شدند و در  تحقیقدرگیر این محدود ها. همچنین قدردان کسانی هستم که هریک به نحوی طراحی نقشه

م مندگاری، اینا گالویان، شیرین مرا یاری کردند: پخشان عزیزی، هیرو زبیری، الها و مقطعی مراحل مختلف

نده، مهرنوش پاکزاده، شیال عزیزی، ژینا مدرس گرجی، سحر تباک، رایحه مظفریان، مورای رمضان، تل

 فاطمه دریایی، کژال پاداش و آوات. 

مولینرو فرناندرز، توماس وی. سرالحمیدی،پروفسور ماریا  ارک کالرکسون، دکتر یاهمچنین متشکرم از م

راد، واریس دیری و اعضای اداکی، آروید ورمان، فالح مساکن، تینی، نادیا، جسی، حکاتی پاپ-اندر اوست

لر، یتهران، دکتر سارا کنیویورک و در  (UNFPA) صندوق جمعیت سازمان ملل متحددفتر او، یونیسف و 
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های شناختی دپارتمانمین علی، گروه انسانون نورل، لوک کوپمانس، ابراهیم ص کیز وان در زاندن، پائولین

ربری انگلستان و دانشگاه تهران، دپارتمان مطالعات جنسیتی دانشگاه مطالعات شرق و دانشگاه کنت در کانت

بریتیش الیبراری و کتابخانه ملی ایران. همگی این  کتابخانه و مسئوالن بخش آرشیو لندن (SOAS)افریقا 

 . اندرسان و منبع الهام این تحقیق بودهای خود یاریهای حرفهها و کمکافراد با راهنمایی

ای که در انجام این های شناخته شدهبسیار متشکرم از تمامی روحانیون، نهادهای مذهبی و دیگر چهره

ال عمر فر عهدآبادی، ملخانی، موالنا علی رضا اییژال  محمد حسن وامکاری کردند: حاجی متحقیق ه

ای د قشمی، موالنا زاهد لنگهالحمید اسماعیل زهی، موالنا قاسم نوری، موالنا محمکی، دفتر موالنا عبدلبست

های کردستان، ال عثمان موکریانی، حوزه علمیه قم و مشهد، دفاتر روحانیون برجسته استانفراهانی، م

 آذربایجان غربی و هرمزگان. 

ای دکتر هلن کار در دانشگاه آکسفورد تشکر بسیار کنم. جا دارد از حمایت، تشویق و رهنمودهای حرفه

الری براژ و کتایون احسانی برای در اختیار گذاشتن اطالعات، بازخوانی متن و تبادل همچنین از دکتر هی

های گیری چارچوب نهایی این تحقیق موثر بود. همچنین باید یادی کرد از کمکنظرشان که در شکل

 ویراستاری ریچارد لیم. 

آذربایجان غربی، کردستان، های و همفکری  دوستان، آشنایان و مردم استان نوازی، مهماناز حمایت

کنم که به اعضای گروه کمک کرده و اسکان کرمانشاه، ایالم، سیستان و بلوچستان و هرمزگان تشکر می

نسرین  سامان رحمانی، بهرامی، کرمانشاهی، بالل مرادویسی، گالله دادند به خصوص منصور رحمانی، کاوه

ال عنایت زاده، احمد حسینی، پروین فرهنگ، سیامک حسینی، دیاکو علوی، نسرین نصرتی، مریم موالیی، لی

 سوار،ر، الله یورتآور، جمیله هاشمیان، خدیجه قمر، شیرین گنجفرهنگ، حسن فشارکی، احمد بخت 

کسانی که مرا در این راه همیاری کردند اما نخواستند نامی از  شهال نجفی و با تشکر از همه ،رحمانی کاوه

 آنها برده شود.

گردآمده است هنوز نیازمند تحلیل بیشتر است اما قصد براین است  تحقیقهایی که دردادهبخش اعظم 

ردی آن هم در حال چاپ شود و ترجمه ک به زودی که این کار در قالب کتابی به زبان انگلیسی و فارسی

زودی منتشر ز به در ایران را نی )خردسال(. همچنین قصد دارم مطالعاتم در مورد ازدواج کودکانانجام است

 ام.انجام داده کنم شامل تحقیقاتی که از چند سال پیش به موازات تحقیق حاضر بر روی ختنه دختران

دختران در سراسر جهان رو به کاهش است و این مساله شامل مناطقی  بخش آنکه نرخ ختنهخبر مسرت

ر ایران هنوز بارزه با ختنه دختران دحال مشود. با اینزنند نیز میاز ایران که در خفا دست به این عمل می

از نظر من عمل ختنه دختران و باورهای پنهان پس آن نقض حقوق بشر و حقوق بسیار جای کار دارد.
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فکر خود، در حمایت از تالشی ملی در جهت ارتقای آگاهی کودکان است. من، به همراه دیگر محققان هم

های درگیر مساله کنیم تا بتوان با گروهران دراز میدر خصوص ختنه دختران دست یاری به سوی دولت ای

های عملی در این نفعان این مساله وارد گفتگو شد و نیز برنامهختنه دختران ارتباط برقرار کرد و با ذی

خواهم تمایل به همکاری همچنین در اینجا می گام کرد.های حقوق بشر جهانی همخصوص را با گروه

 /مسئولین بهداشت، خدمات اجتماعیهای مسئول در ایران شامل انسا و آژهخود را با وزارتخانه

 تجربیات، های پزشکی اعالم کنم. اینجانب آمادگی خود را برای در اختیار گذاشتنو دانشگاه بهزیستی

گیرد و نیز تشویق دولت برای هایی که ختنه دختران در آن صورت میهای مربوط به استاناطالعات و داده

-شناختن انجام این عمل و در دستور کار قرار گرفتن اهمیت مبارزه با ختنه دختران را اعالم میرسمیتبه 

  کنم.  

المللی در خصوص حقوق کودکان است. دولت دولت ایران یکی از امضاکنندگان برخی معاهدات بین 

زم است برنامه عملی جامعی نه تنها نیاز است که این معاهدات مهم را در قالب قانون تصویب کند بلکه ال

. چنین جهانی را نیز امضا کند معاهداتو دیگر  برای مبارزه با ختنه زنان را در دستور کار خود قرار دهد

: )برای موارد بیشتر به فصل چهارم مراجعه شود( لحاظ کند برای ابتدا زیر رامهم بایست موارد ای میبرنامه

نفعان محلی )به دلیل ماهیت ین برنامه از طرف متنفذان و ذیو مقبولیت ا اعتماد سازی ،مشارکت -1

و  برنامه آموزشی در سطح ملیی و یبو دجه گذاری، شناسا -2حساس این موضوع به لحاظ فرهنگی( 

نسبت به خطرات ختنه دختران را در خود  و سالمت جنسی که در کنار سایر مسائل ارتقای آگاهی استانی

،دهم و یازدهم تمایلی نداشتند که  ای مکرر از طرف بنده ودیگران دولتهای نهمبا وجود تالشه -3بگنجاند 

ا و ی دنجرم قلمداد کن در منع ختنه دختران الحاظ و ان را قوانین جدیدی و  وجود ختنه را تصدیق کنند

ختنه دختران تواند برای مبارزه با میکنونی )دولت تدبید و امید( . دولت اجازه برسی و تحقیق را صادر کنند

های مختلف تجربیات و موفقیت یافته ها ی این تحقیق، در ایران و پیشبرد اهداف خود در این زمینه، از

و به  های بالقوههای یونیسف و نیز تواناییالمللی در مبارزه با ختنه دختران سود ببرد، برای مثال برنامهبین

های و سازمان در منطقه (NGOهای غیردولتی )سازمان افراد محلی، تاسیس و بهره گیری از ظهور نرسیده

 .(CBO)مبتنی بر اجتماعات محلی 

 

 1394 -کامیل احمدی
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 چکیده

 دهدیم نشان و پردازدیم رانیا در دختران ختنه عمل یموشکاف و لیتحل ،یبررس به جامع قیتحق نیا

 با ینیآئ دختران ختنه. دارد رواج هرمزگان و کرمانشاه کردستان، ،یغرب جانیآذربا استان چهار در عمل نیا

 یبرخ. دارد رواج همچنان امروزه زنان، یجنس حقوق مختلف وجوه نقض رغمیعل که است اریبس قدمت

 ن،یا از شیپ. دارند نقش سنت نیا افتنی ادامه در یاقتصاد و یاسیس یهانظام و هانگرش هنجارها، باورها،

 هدف با مطالعه نیا. محدود گستره با اما بود شده یگردآور یاطالعات رانیا در دختران ختنه رواج مورد در

 کرد تالش زمانهم و گرفت انجام رانیا در دختران ختنه مورد در قیدق و یپژوهش ییهاداده کردن فراهم

 را موضوع نیا کرد یسع زین و کند یزیرهیپا را رانیا در دختران ختنه با مبارزه یبرا جامع یابرنامه یربنایز

 یمحل جوامع یبرا تواندیم مطالعه نیا در شده مطرح یهاهیتوص. بگنجاند یجهان یکار دستور در

 در شده روز وبه موثق یهاداده از یاریبس به یدسترس امکان بارنینخست یبرا حالنیع در و باشد ثمربخش

 فراهم مختلف افراد و یردولتیغ یهاسازمان دولت، یبرا را رانیا در دختران ختنه عمل تداوم مورد

 و مطالعات یبرا آنکه نخست: است تیاهم حائز منظر دو از قیتحق نیا یهاافتهی نیهمچن. آوردیم

 یآگاه یارتقا در آنکه گرید و کندیم فراهم ییربنایز است، یضرور هم اریبس که ران،یا در یآت قاتیتحق

 باور نیا بر قیتحق نیا تر،عیوس یاسیمق در نیهمچن. است موثر رانیا در دختران ختنه عمل تدوام به نسبت

 کندیم فراهم یکاف شواهد و کشدیم یبطالن خط داندیم قایافر به محدود تنها را عمل نیا رواج که نیرید

 یهاتهیکم ران،یا جامعه به قت،یحق نیا کردن آشکار. کرد انکار را دختران ختنه رواج نتوان هرگز گرید که

 در عمل نیا اندرکاراندست و نفعانیذ با تا کندیم کمک یالمللنیب یهاسازمان کودکان حقوق مدافع

 .    بپردازند آن هیعل مبارزه به عمل نیا انجام شناختن تیرسم به ضمن و شوند گفتگو وارد رانیا
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 پیشگفتار

-ها آن را هدف الزمگروهانگیز در سراسر جهان است و بسیاری برمبارزه با ختنه زنان موضوعی بحث 

دانند، از جمله مدافعان حقوق زنان، فعاالن حقوق بشر، فعاالن اجتماعی و به همین اجرای مشی خود می

های مسئول. نوع افراطی این عمل المللی نظیر یونیسف و یو.ان و نیز برخی حکومتهای بینترتیب سازمان

ال دارد،  قربانیان این عمل تا پایان عمر با آسیب  روانی عواقبی بسیار خطرناک برای سالمتی دختران به دنب

کنند و حتی در برخی موارد بر اثر خونریزی شدید یا و جسمی ناشی از این عمل دست و پنجه نرم می

 دهند.  عفونت جان خود را از دست می

ال تحقیق حاضر حاصل پژوهشی گسترده در خصوص ختنه زنان در ایران است؛ این جستجو در س 

پایان یافت. در این کتاب برای نخستین بار تصویری جامع از  1394آغاز شد و نگارش آن در سال  1383

هایی از غرب کشور است که این رواج ختنه زنان در کل ایران ارائه خواهد شد، ولی کانون توجه آن بخش

بی، کردستان، کرمانشاه و البته های آذربایجان غرعمل در آنها بیشتر از نقاط دیگر شیوع دارد، یعنی استان

 برخی مناطق جنوبی ایران نظیر استان هرمزگان و جزایر آن. 

ای کوتاه ختنه زنان را تعریف ام. در فصل اول پس مقدمهفصل تنظیم کرده 4این تحقیق را در قالب  

ر ضمن به های تاریخی آن خواهم پرداخت و دخواهم کرد و انواع آن را برخواهم شمرد. سپس به ریشه

گیری و شیوع این عمل اشاره خواهم کرد. در گام بعد تصویری از رواج آن در برخی عوامل دخیل در شکل

سراسر جهان بدست خواهم داد و نهایتاً  شواهدی بر روند نزولی انجام این عمل ارائه خواهم کرد. در فصل 

ران معمول است و کدام نوع از آن در این پردازم که ختنه زنان در کدام مناطق ایدوم کتاب به این مهم می

روستاهایی را که انجام این عمل در آنها معمول است ذکر خواهم کرد و بر خی از مناطق رواج دارد. نام 

کنند. در گام اطالعاتی در خصوص آنها ارائه خواهم داد، به انضمام فهرستی از افرادی که زنان را ختنه می

ی  را که در هر منطقه در توجیه ختنه زنان رواج دارد طرح خواهم کرد. نهایتاً  بعد دالیل و باورهای متفاوت

به اقداماتی اشاره خواهم کرد که تا کنون در هر منطقه برای مقابله با این سنت صورت گرفته است. در 

نقش فصل سوم به بحث درباره تاریخ مبارزه با ختنه زنان، اقدامات ناظر به قانونگذاری در این خصوص، 

پردازم.  باالخره، در تر درک مردان از این مهم میهای دولت و از همه مهمروحانیون و اجتماع، مسئولیت

گیری این پژوهش پیشنهادهایی ارائه خواهم داد برای اجتماعاتی که  این عمل در فصل آخر به عنوان نتیجه

وطه یعنی بهداشت، آموزش و پرورش و های مربآنها معمول است و نیز برای مسئوالن دولتی و وزارتخانه

 خدمات اجتماعی/بهزیستی.
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 فصل اول

 تاریخ پیشگیری ختنه زنان در جهان
 «امیدم این است که زنان نه بر مردان که بر خویشتن سلطه داشته باشند.»

 1772مری ولستن کرافت، احقاق حقوق زنان، 

 

-حقوق جنسی زنان و کودکان را نقض میهای اساسی ختنه دختران آئینی است کهن که برخی جنبه

میلیون نفر زن و دختر در سراسر  130های اخیر یونیسف حکایت از آن دارد که امروزه حدود کند.گزارش

اند و ساالنه حدود دو میلیون نفر نیز به کنند که قربانی یکی از انواع ختنه دختران بودهجهان زندگی می

میلیون نفر از  92. تحقیقات دیگر حاکی از این است که ( ,2014UNICEF) شودشمار ایشان افزوده می

کنند. طبق گزارش رسمی دختران ختنه شده باالی ده سال سن دارند و عمدتاً در قاره آفریقا زندگی می

ر جهان معمول است، کشورهایی که عمدتاً در بخش کشو 29سازمان ملل در حال حاضر این عمل در  

عالوه بر این، ختنه  اندغربی، شرقی و شمالی آفریقا، و نیز در برخی نقاط خاورمیانه و آسیا واقع شده

 گیردهای مهاجر مقیم اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا نیز صورت میدختران در میان برخی گروه

 )2013  ,UNICEF ;2012EndFGM, .(  

به علت  (. ,2014UNICEF (نندکدختران را ختنه می ٪80ها در برخی از این کشورها باالی بنا به گزارش 

شود، ولی معموالً توان گفت این عمل دقیقاً در چه سنی انجام میتنوع فرهنگیِ ختنه کردن دختران، نمی

ها دختران را در همان سال سن دارند، هر چند که در برخی فرهنگ 12تا  4شوند بین دخترانی که ختنه می

 . کنند و در برخی دیگر درست قبل از ازدواجزمان نوزادی ختنه می

 

 ختنه دختران، اصطالحات و تعاریف
های بیرونی آلت تناسلی دختران. در زبان ختنه دختران عبارت است از برداشتن جزئی یا کلیِ قسمت

 Female Circumcision به معنای ختنه مردان، تعبیر  Circumcision Male انگلیسی ابتدا به قیاس از تعبیر 

رفت. اما بر اثر مبارزات فعاالن حقوق زنان علیه این روال، امروزه عموماً با بکار می به معنای ختنه زنان

Female برند که صورت اختصاری عبارات ( از آن نام میFGM( یا اف. جی. ام )FGCعنوان اف. جی. سی )

Cutting Genital وMutilation Genital Female  است. در زبان فارسی تعبیر ختنه زنان تعبیری جا افتاده

http://data.unicef.org/child-protection/fgmc
http://www.unicef.org/cbsc/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf
http://www.stopfgmmideast.org/fatwas-against-fgm/
http://data.unicef.org/child-protection/fgmc
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است ولی همراه با این حرکت جهانی در جهت مبارزه با خشونت مفهومی مندرج در این تعابیر اکنون 

کردن مثله یا سازی جنسی زنانناقصقطع آلت تناسلی زنان، و   )FGC )برابر زنان آلت تناسلی بریدن

  1رود.( نیز بکار می FGM)برابر  جنسی زنان

بندی سازمان بهداشت جهانی است که چهار بندی ختنه دختران تقسیمترین تقسیممقبولترین و متداول

 اند:کند. این چهار نوع در اینجا فهرست شدهنوع آن را از هم تفکیک می

ترین نوع ختنه دختران است عبارت است از برداشتن پوست اطراف کلیتوریس که خفیف نوع اول

قسمتی از کلیتوریس یا تمام آن. بنابراین، نوع اول دو حالت دارد. حالت اول که همراه با/ یا بدون برداشتن 

گیرد عبارت است از برداشتن فقط کلیتورال هود )غلفه( که ترین حالت است و به ندرت صورت میخفیف

همان پوست ارتجاعی و پوشاننده کلیتوریس )چوچوله( است. حالت دوم عبارت است از برداشتن جزیی 

 گویندبه این عمل کلیتوریدکتومی یا کلیتورکتومی می -یِ کلیتوریس و کلیتورال هودیا کل

)2008WHO, ( . 

  )شفتین صغری( فرج های کوچکرداشتن کلی یا جزئی لبختنه دختران عبارت است از ب نوع دوم

سه  ترتیب، نوع دوم خود)شفتین کبری(. بدین فرج های بزرگلبو بدون بریدن کلیتوریس / یا با همراه

                                            

شود. دهد. ختنه زنان در اصل در مقابل ختنه مردان مطرح مینگارنده تعبیر ختنه دختران را بر ختنه زنان ترجیح می - 1

های دیگر زن و در این سیاق تمایز مفهومی میان زن و مرد است که اهمیت دارد. ولی در زبان فارسی همچون برخی زبان

شوند )گاه با مالک تاهل، گاه با مالک باکرگی، گاه با مالک سن و ...(. با این توضیح، ختنه دختران نیز از هم متمایز میدختر 

آورد. بنابراین، شود به دید میاز آن رو برای من مرجح است که خردسالیِ کسانی را که عمل ختنه بر روی آنها انجام می

شود، آنهم معموالً در سنتی است ناموجه و ناروا که به دختران خردسال تحمیل می موضع انتقادی نگارنده در اصل متوجه

های پزشکی بر روی آلت تناسلی های بعدی. نگارنده نه به عملوضعی بسیار غیربهداشتی، بغایت دردآور و بدون مراقبت

تن به نوعی از عمل آلت تناسلی )مثالً عمل ای دارد و نه به اینکه زنانی خودخواسته با آگاهی و انتخاب دختران و زنان خرده

 زیبایی و ...( بسپارند.

بحث فوق در اصل ناظر به کاربرد واژه زن یا دختر در این تعبیر است. از طرف دیگر، برخی منتقدان بکارگرفتن واژه 

را برای عملی که بر روی آلت اند. این استدالل اخیر رواج یافتن تعبیر ختنه ختنه را نیز  در خصوص زنان محل نقد قرار داده

کشد. مضمون این استدالل این است که ختنه خواندن این عمل آن را به شود به نقد میتناسلی دختران و زنان انجام می

دانیم بریدن کند. چنانکه میزند و تفاوت جدی این دو عمل را از نظرها پنهان می تصوری که از ختنه مردان داریم گره می

دختران از حیث اهداف، نحوه عمل، ابعاد و آثار آن به کل با ختنه کردن مردان متفاوت است، لذا منتقدان نفس  آلت تناسلی

دانند که با گنجاندن این عمل ذیل بکار بردن واژه ختنه را در مورد عمل بریدن آلت تناسلی زنان خشونتی زبانی و مفهومی می

کنند که هرگونه حرکت در جهت مبارزه با این کند. این منتقدان پیشنهاد میبار بودن آن را کمرنگ میمقوالت آشنا خشونت

 عمل باید حذف واژه ختنه را از عبارت ختنه زنان یا دختران در دستورکار سیاست زبانی خود قرار دهد. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/overview/en/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AC
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حالت دارد: برداشتن لب کوچک؛ برداشتن لب کوچک و کلیتوریس؛ برداشتن لب کوچک و لب بزرگ به 

 .  ) ,2008WHO( وریسهمراه کلیت

 

 
 یونیسف منبع:

های بیرونی آلت که شدیدترین نوع ختنه کردن دختران است عبارت است از برداشتن قسمت نوع سوم

-دفع ادرار و خون عادت ماهانه باز میزنانه و بستن فرج زنان، در این نوع تنها سوراخی کوچک برای 

دارند و . نوع سوم دو حالت دارد. عالوه بر برداشتن کلیتوریس، در حالت اول لب کوچک را بر می2گذارند

. شرایط و وسایل ) ,2008WHO(بندنددارند و آن را میبندند و در حالت دوم لب بزرگ را بر میآن را می

کند. پس از انجام این عمل، پاهای قربانیان را برای ناپذیر به قربانیان تحمیل میانجام این عمل دردی وصف

                                            

ستان به منظور جلوگیری از بارداری زنان خوانند، اصطالحی که ریشه در روم باستان دارد. در روم بامی Infibulation ا عموماً این عمل ر - 2

 دوختند. ( به هم میFibulaبرده فرج آنان را بوسیله نوعی سنجاق قفلی )

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/overview/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/overview/en/
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گرچه از زنانی که »بندند. بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی هفته به هم می 6تا  2التیام زخم به مدت 

شوند،  در برخی کشورها نظیر جیبوتی، آنان متحمل نوع سوم این عمل می  ٪20الی   ٪15 شوندختنه می

  ). ,2008WHO( «شوندزنان قربانی نوع سوم ختنه می  ٪90الی   ٪80سومالی و سودان 

هایی از مصر، اریتره، اتیوپی، گامبیا، کنیا و مالی نیز با ابعادی محدودتر در بخش ،نوع سوم ختنه دختران

مناطقی که اطالعی از آنها نداریم یا اطالعات  یز رواج داشته باشد؛معمول است و چه بسا در مناطق دیگر ن

 . ,WHO)2008) ما از آنها ناکامل است

دیگر بر روی آلت تناسلی زنان به مقصودی  خطرناکهرگونه عمل  عبارت است از نوع چهارم

 غیره. و  دادن، داغ زدن شکافسوزن زدن، ، سوراخ کردن،  خراش دادن: از جمله ،غیرپزشکی

بدنبال دارد؛ این عمل گاهی ختنه کردن دختران عواقبی نامطلوب برای سالمت جسم و روان دختران 

گیرد و گاهی عوارض آن تا پایان عمر گریبانگیرشان خواهد بود.  از آنجا که ختنه زندگی قربانیان را می

گیرد با دردی عظیم همراه است. معموالً این عمل دختران بدون بیهوشی و بدون رضایت آنان صورت می

سال دارند. این عمل  12تا  4شود که عموماً جام میدر محیطی غیربهداشتی بر روی دختران خردسالی ان

گونه آموزش پزشکی در گیرد. اغلب آنها زنانی هستند که هیچکنندگان سنتی انجام میمعموالً به دست ختنه

اند. آنها برای ای است که طی سالیان کسب کردهشان در این کار تجربهاند و تنها پشتوانهاین خصوص ندیده

کنند و پس از عمل نیز غالباً محل زخم را تراشی، قیچی یا چاقو استفاده مییلی چون تیغ ریشبریدن از وسا

آید نه در دوزند. نکته این که چون ختنه دختران عملی پزشکی به حساب نمیبا نخ و گاهی با سیم می

گیرد. این عمل نه یتجهیزات و غیربهداشتی در روستاها انجام م درمانگاه یا بیمارستان که در محیطی بدون

تنها هیچ گونه توجیه پزشکی ندارد بلکه، بسته به نوع و شدت آن، به برخی عملکردهای اصلی بدن زنان 

زند و همانطور که گفته شد در طول زندگی عواقبی وخیم برای سالمتی جسم و روان آنان بدنبال صدمه می

رزند، دشواری در دفع ادرار، دشواری در انجام دارد، از جمله دردهای شدید، عفونت، آثار سوء در تولد ف

 .) ,1995Toubia( های روحی و روانی عدیدهعمل جنسی، کاهش چشمگیر لذت جنسی و آسیب

  

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/overview/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/overview/en/
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 تاریخ ختنه دختران
-شناسان تحقیقات بیمورخان و مردمبا این همه،  منشا تاریخی دقیق ختنه کردن دختران معلوم نیست.

عموماً اند تا حقایقی را در این خصوص از اعماق تاریخ بیرون بکشند. این محققان شماری صورت داده

 .دانندمیاز دو هزار سال قبل  در مصر باستان و زمان آن را بیش رود نیلآن را اطراف خاستگاه جغرافیایی 

اند که ختنه دختران مورخان مدعی .است یافته راه به نواحی اطرافاز اینجا  گمان بر این است که این رسم

های آن را باید در قرن پنجم پیش از میالد در مصر شده و بدین اعتبار ریشهدر روزگار فراعنه انجام می

گیرند. برخی محققان در گفتار مردم را گواهی بر این مدعا می 3«نیختنه فرعو»جست. گاه تداول تعبیر 

شمرند و برخی انگیزه این عمل مصریان را ممانعت از بارداری زنان و بطور خاص بارداری زنان برده می

 داننددیگر آن را تدبیر آفریقائیان اواخر عصر حجر برای دفاع از دختران جوان در برابر تجاوز می

)1983Klein, -Lightfoot( .های ابتدائی روم و عرب ختنه زنان را با بکارت جنسی و پاکدامنی پیوند تمدن

شان شان را سرکوب کنند و بر قیمتکردند تا فعالیت جنسیدادند؛ در روم باستان زنان برده را ختنه میمی

 بیفزایند.

تنه کردن دختران در مناطق مختلف جهان رواج داشته و فقط به آفریقا و دانیم که در طول تاریخ خمی

خاورمیانه محدود نبوده است. این عمل در میان بومیان استرالیا، مردمان فینیقیه، هائیتی، اتیوپی، برخی اقوام 

نوزدهم، در  در آمازون، نقاطی از هند، پاکستان، مالزی، اندونزی و نیز در فیلیپین معمول بوده است. در قرن

است؛ بنا به مطالعات، برخی پزشکان به منظور درمان یا برای  گرفتهاروپا و آمریکا نیز این عمل صورت می

ی های روانی نظیر هیسترخواهی زنان و حتی برای جلوگیری از بیماریممانعت از خودارضائی و همجنس

  .) ,1866Brown(کردند به کلیتوریدرمی اقدام می

 

 رواج ختنه دختران در جهان 
هایی بسیار متفاوت مشاهده شده است، از قبایل بومی استرالیا چنانکه گفته شد ختنه دختران در فرهنگ

کشور واقع در آفریقا،  29گرفته تا جوامع مختلف آفریقا. بنا به گزارش یونیسف، ختنه دختران عمدتاً در 

خاورمیانه و نیز میان برخی مهاجران مقیم آمریکای شمالی، استرالیا، خاورمیانه و بعضی کشورهای آسیا و 

های جنوبی آفریقا هیچ شاهدی در دست نیست که این عمل در بخش .) ,2013UNICEF( اروپا رواج دارد

مهاجرت روزافزون  .) ,1995Toubia( زبان شمال آفریقا به غیر از مصر معمول باشددر کشورهای عربیا 

                                            

3 - Pharaonic circumcision 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D9%84
http://www.unicef.org/cbsc/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf
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کنند این عمل را به بعضی از کشورهای دیگر جهان نیز کشانده است، هایی که دختران را ختنه میجماعت

 ( ,0020Boyle and Preves) رخی کشورهای اروپاییاز جمله به استرالیا، کانادا، نیوزلند، آمریکا و ب

 توان به میزانی محدودتر ختنه دختران را در اندونزی، مالزی، پاکستان و هند نیز سراغ گرفتمی 

 )2013Isiaka and Yusuff, (. 

معمول است.  و ترکمن های عرببرخی جماعتدر عراق ختنه دختران میان کردهای سنی مذهب، 

اند حاکی از آن است های غیر دولتی از جمله یک گروه غیردولتی آلمانی انجام دادهپژوهشی که برخی گروه

. ) ,2004Ghareeb and Dougherty ,226( است ٪60که رواج ختنه دختران در میان کردهای عراق  بالغ بر

ای برای مبارزه با ختنه دختران در همین منطقه های محلی و منطقهحقیقات بعدی که با پا گرفتن کمپینت

، ستانداند. بنا به گزارشی که حکومت خودگران کردصورت گرفت، رواج آن را کمتر از این میزان می

منطقه به سرعت رو به اند میزان ختنه دختران در این های غیردولتیِ محلی ارائه کردهیونیسف و گروه

 کاهش است.

شود. برنامه دی. اچ. اس دسترسی به اطالعات موثق در باره رواج ختنه دختران روز به روز بیشتر می

آوری کرده است: جمهوری آفریقای مرکزی، کشور را در موضوع ختنه دختران جمع  6اطالعات ملی 

 ٪43رسند میزان ختنه دخترانی که به سن بلوغ می ساحل عاج، مصر، اریتره، مالی و سودان. در این کشورها

-اعالم شده است. اطالعات گردآوری شده حاکی ازآن است که میزان ختنه دختران در میان گروه ٪97الی 

 دهدهای قومی مختلف متفاوت است. نقشه زیر رواج کنونی ختنه دختران را در سراسر جهان نشان می

 

 یونیسف ،2013
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دهد که میزان گفته است و در ضمن نشان می.نقشه باال موید رواج ختنه دختران در کشورهای پیش

این نقشه اثری از رواج ختنه دختران در ایران  در. ) ,2013UNICEF( است ٪8رواج این عمل در عراق 

 .نیست

 

 ها و توجیهاتسیاست ختنه دختران: انگیزه
ختنه دختران کامالً تنیده در تاروپود جوامعی است که این عمل در آنها معمول است.  در این جوامع 

جیهات پیوند مستقیم برای توجیه برداشتن بخشی از بدن دختران انواع و اقسام دالیل وجود دارد. این تو

های جنسیتی و مهار تمایالت جنسی زنان این جوامع که بعضاً بر مبنای نابرابری و ایدئولوژی دارد با تاریخ

-ها تا دالیل اقتصادی را دربرمیاند. فهرست بلندباالی این توجیهات طیفی گسترده از اسطورهشکل گرفته

ساز تداوم و گسترش ختنه داخت به برخی توجیهات که زمینهگیرد. در بندهای بعد نظری اجمالی خواهیم ان

 دختران است. 

خواهانه آنان کند، تمایالت همجنسبنا به برخی از این باورها ختنه کردن دختران باروری آنان را بهتر می

و  افزاید. در بسیاری موارد به منظور حفظ بکارتدهد و بر پایندی زن به همسر مقرر خود میرا کاهش می

گیرد، به عبارتی دهانه فرج دختران را وفاداری زن به شوهر به نوع سوم ختنه بر روی دختران صورت می

دوزند تا تضمین کنند که در شب عروسی یا به اصطالح در شب زفاف فقط و فقط شوهر اوست که مهر می

یض لذت جنسی مفرط به گشاید. این عمل ضامن وفاداری زنان به مردان و نیز ضامن تفوو موم آن را می

گاهی ختنه دختران . (Lindorfer, 2007) ترتیب عملی است در خدمت میل مردانهمردان است و بدین

 شود.قسمی مناسک گذر به بزرگسالی و پیوستن به جرگه افراد بالغ و بزرگسال دانسته می

تر کردن کنند، از جمله قویمختلفی برای این عمل ذکر میهای مدافعان و عامالن ختنه دختران انگیزه

دختران، تضمین ازدواج آنها و دفاع از آبرو و حیثیت خانواده. برخی باورهای فرهنگی متداول در خصوص 

کند. این باورها ختنه دختران را با زیبایی، پاکدامنی و جنسیت و تمایالت جنسی این سنت را تقویت می

نهفته در پس این عمل محدودکردن و  دهند. ولی بسیاری بر این باورند که انگیزهمیحیای زنان پیوند 

مهارکردن رفتار جنسی زنان به منظور حفظ بکارت جنسی آنها پیش از ازدواج است؛ بکارت شرط الزم 

ران ها )و روحانیون( بر این باورند که ختنه کردن دختشود و در برخی موارد خانوادهازدواج دانسته می

شود. جالب اینکه در برخی از موجب به حداقل رسیدن امیال جنسی آنان در بیرون از چارچوب ازدواج می

 این جوامع دختران ختنه شده خواستگاران بیشتری دارند. 

http://www.unicef.org/cbsc/files/UNICEF_FGM_report_July_2013_Hi_res.pdf
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گوید که برخی باورهای مشوق ختنه دختران، این عمل را با پاکیزگی و لیندورفر در کتاب خود می

گاه در اجتماعاتی که این عمل معمول است دختران و زنان ختنه نشده را کثیف و  دهند.زیبایی پیوند می

 ,Lindorfer) شودتر میتر و بنابراین زشتپندارند که اگر چوچوله زنان را نبرند بزرگانگارند یا میآلوده می

دانند که یف است، ختنه کردن دختران را عملی میمنظر و کث. بر اساس این باور که آلت زنان کریه(2007

کنند حالل دانسته غذایی که طبخ می ،کند. وقتی این دختران ازدواج کنندآلت آنان را زیبا و پاکیزه می

 خواهد شد.  

گردد، با این چنانکه گفتیم ختنه کردن دختران سنتی است دیرین که به پیش از اسالم یا مسیحیت برمی

دانند. دهند و آن را یکی از الزامات دین اسالم میها ختنه زنان را به دین ربط میگفتمانهمه بسیاری 

درست است که ختنه زنان در برخی کشورهای مسلمان رایج است، ولی باید تاکید کرد که نه در کتاب 

. (Rouzi, 2013)مقدس و قرآن ذکری از ختنه زنان هست و نه در هیچ یک از متون معتبر مسیحی و اسالمی

باوران، یهودیان و بعضی ادیان بومی دیگر وانگهی، عالوه بر مسلمانان و مسیحیان، این عمل در میان جان

های یهودی مثل بتا اسرائیل و فالشا نیز شایع نیز معمول است. مثالً، ختنه کردن زنان در میان برخی گروه

ایی توجیهی برای ترویج ختنه زنان بدل شد چون آن را به پاکدامنی زنان است.در این جوامع، دین به مبن

 گره زدند و ختنه گواهی شد بر پاکی زنان مومن در نظر خداوند.  

های اقتصادی چشم پوشید، معموالً این دالیل از دیگر دالیل اهمیت بیشتری دارند. در توان بر انگیزهنمی

ماً باری بر دوش خانواده است و مردم دختران ختنه نشده را برخی جوامع دختری که ختنه نشده عمو

دانند. در نتیجه چنین دختری موجب محروم شدن والدین خود از دریافت به اصطالح شایسته ازدواج نمی

ها و کولی ها،شود. عالوه بر این، گاهی روحانیون، رهبران اجتماع، کدخداهای روستاها، قابلهمی« شیر بها»

کنندگان ان سنتی نقشی مهم در ترویج ختنه زنان در مناطق روستایی دارند. در این میان ختنهکنندگختنه

تر دارند، چرا که برای تضمین درآمد منظم خود باید این سنت را تداوم بخشند و ترویج کنند. نقشی پررنگ

توانند گر، همین گروه میشود. از طرف دیشان میطبیعتاً آنان هر چه بیشتر ختنه کنند، درآمد بیشتری نصیب

کننده داشته باشند. ممانعت از این عمل بستگی به کنارگذاشتن ختنه زنان نیز نقشی بسیار تعیین در روند

های بدیلی برای کسب درآمد ایشان فراهم تغییر نگرش این صنف دارد و این نیز در گرو آن است که راه

-ها و ختنهچشم دارند باید از طریق بحث با همین قابلهشود. به همین دلیل، کسانی که به تحول و توسعه 

 کنندگان آنها را متقاعد کنند تا نیرو و توان خود را علیه این سنت به کار اندازند.
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 روند نزولی ختنه دختران 
ارتقاء آگاهی و آشنا شدن با دنیای مدرن تغییر زیادی در نحوه نگرش مردم به ختنه زنان پدید آورده و 

های بشردوستانه و توسعه جهانی ختنه های فعال در زمینهآنان را بسیار دگرگون کرده است. سازمانرفتار 

دانند، خاصه خشونت علیه زنان و کودکان. سازمان ملل این عمل را اینگونه زنان را مصداقی از خشونت می

  «هد.ی فرودست قرار میدار جنسیتی که زنان را در جایگاهای از نابرابری ریشهجلوه»کند: توصیف می

 

ای اقداماتی مهم در این زمینه صورت گرفته طی دهه گذشته هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقه 

اند. است. به مرور زمان بسیاری از کسانی که عامل ختنه دختران بودند، خود علیه آن به اعتراض برخاسته

نه زنان آغاز شده است. یکی از عوامل موثر در این در نتیجه، در بسیاری کشورها روند کنار گذاشتن خت

های الکترونیکی و حتی در کوچه و بازار تحول آن است که بر خالف گذشته، امروزه در نشریات و رسانه

انگلستان میزبان اولین کنگره جهانی دختران بود که  2014شود. در سال علناً در مورد ختنه زنان بحث می

دواج زودهنگام و الملی در جهت پایان دادن به ختنه دختران و نیز مبارزه با ازو بین برای بسیج اقدامات ملی
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. میزبان دیگر این برنامه یونیسف بود. کشورهای بسیاری در این ) ,2014Girl summit(تحمیلی برگزار شد 

 آوری شد.و مبالغ هنگفتی برای مبارزه با ختنه دختران جمعکنگره حضور یافتند 

های مبارزه علیه ختنه دختران توانستند تابو را بشکنند و ختنه دختران را شدن مردم، کمپینتر با آگاه   

به موضوع بحث عمومی بدل کنند. در برخی از مناطقی که این عمل رواج داشته است، اینک میزان ختنه 

روندی نزولی در پیش گرفته و تحوالتی مثبت در نحوه نگریستن به این موضوع صورت گرفته دختران 

است. پژوهش اخیر مرکز بررسی سالمت خانواده در یمن حکایت از آن دارد که بر اثر اقدامات دولت و 

  .)2013Khulaidi et al., -Al( های فعال، ختنه کردن دختران اینک روندی نزولی یافته استدیگر گروه

ای مربوط به حقوق زنان و ترتیب، رهبران بورکینافاسو به صراحت ختنه دختران را مسئله به همین

دانند و درصددند تا با اتخاذ راهبردی خاص و به مدد ابزارهایی چون آموزش، اقدامات حمایتی کودکان می

ای را نیز های عراق و مصر عدهبرخیزند. در این خصوص، دولت و پیگرد قانونی به مقابله با این عمل

اند. گزارش اخیری که یونیسف منتشر کرده و حاصل پژوهش بر دستگیر کرده و بعضاً به زندان انداخته

روی صدها خانواده در منطقه کردنشین عراق بوده است، حکایت از  آن دارد که انجام این عمل در این 

کاهش است. میزان ختنه دختران در بنین، جمهوری آفریقای مرکزی، عراق، لیبریا و منطقه بشدت رو به 

ها، مهمترین عامل این کاهشْ تحول نیجریه هم به نیمی از آنچه پیشتر رایج بود، رسیده است. بنا به گزارش

-ربانیان بیاند. این عمل از نظر تمام این قدیدگاه زنانی است که خودشان زمانی این عمل را متحمل شده

شان حاصلی ندارد، به  همین دلیل شدیداً این عمل را محکوم فایده است و جز درد و رنج برای دختران

دهد که ختنه دختران در میان دو هزار اجتماع کنند. به همین ترتیب، گزارشی دیگر از یونیسف نشان میمی

این روند نزولی میزان ختنه دختران حکایت از  .) ,2012Pandit( سراسر آفریقا بشدت کاهش یافته است

ها و اجتماعات قاره آفریقا دارد. سیر نزولی ختنه گیری دوره جدیدی از دگرگونی در میان ملتشکل

 توان به کمک نمودار زیر نشان داددختران را می

 

https://www.girlsummit2014.org/Commitment/Show
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 فصل دوم

 رواج ختنه دختران در ایران
ختنه دختران نه منحصراً میان مسلمانان صورت 

و چنانکه رایج است گیرد و نه صرفاً در خاورمیانه می

پیش از اسالم در  بایدرا های تاریخی آن گفتیم ریشه

-با وجود این، نمی .جستمیان آفریقائیان غیرمسلمان 

عمل در برخی اجتماعات و کرد که این  توان انکار

معمول است، خاصه نیز کشورهای مسلمان خاورمیانه 

در ایران، ختنه کردن  مذهبدر میان اهل تسنن شافعی

 نواحیای طوالنی دارد و این عمل در دختران سابقه

 در جنوبی و غربی کشور، غالباً در مناطق روستایی و

رمانشاه، ک حومه شهرهای چهار استان هرمزگان،

در این  .کردستان و آذربایجان غربی معمول است

مناطق هنوز مردمانی بر اساس باورهای فرهنگی و 

ختنه  .هستنددینی خود خواهان انجام این عمل 

دختران در ایران و نیز در کردستان عراق عمدتاً در 

ند گویاورامانی سخن می یا میان آن دسته از کردهای سنی شافعی مذهبی رایج است که با گویش سورانی و

 مذهب باشندولو اینکه انها نیز شافعیترکیه و یا سوریه  عراق، و نه در نواحی کرمانجی زبان ایران،

(1997Meho, ).4  

 .گیردجمعیت ایران را در بر می ٪95ا ت ٪90ه مذهب رسمی در ایران امروز شیعه دوازده امامی است ک

به اضافه فارس  ندجمعیت ایران اهل تسنن  و عمدتاً از دو قومیت کرد و بلوچ هست ٪8تا  ٪4ه قریب ب

را نیز  باقیمانده 2012Cheng and Beigi, (. 2٪(زبانان نواحی از جنوب و اقلیت ترکمن در شمال ایران 

ختنه دختران ایران در کردستان   ) ,2012Ameli and Molaei( دهندهای دینی غیرمسلمان تشکیل میاقلیت

با وجود  .در روستاهای مرزی همجوار کردستان عراق معمول است، از جمله نشیندر برخی مناطق سنی

                                            

دانند: کردی کرمانجی و کردی سورانی. کرمانجی زبان های متنوعی دارد، ولی بطور کلی آنها را بر دو دسته میها یا لهجهزبان کردی گویش -4 

و درصدی از شمال کردستان عراق و کردهای شمال و غرب ایران نیز هست. زبان سورانی زبان در مناطق همجوار سلمانیه  غالب سوریه و ترکیه 

توان های کردی دیگر میج است. از جمله گویشعراق، کردستان عراق، جنوب آذربایجان غربی و نیر در کرمانشاه و ایالم و خانقین عراق رای

  کرمانشاهی، ایالمی، لکی و کلهری را نام برد.

 kameelahmady.com@ شهر قم. عکس از

http://kameelahmady.com/
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تفاوت  بسیار دیگر به منطقه ایمنطقهاز میزان آن گاهی بسیار پراکنده است و در این مناطق رواج آن این، 

  .، حتی در میان روستاهای همجواردارد

-بینسالهاست که حکومت خودگردان کردهای عراق با کمک سازمانهای غیردولتی محلی و گروههای  

 ,HRW) است عمل کردهکن کردن ختنه دختران بسته و در این کار نیز نسبتاً موفق المللی کمر به ریشه

در  .درودر ایران ختنه دختران هنوز موضوع بحث عمومی نیست و به ندرت از آن سخن می ولی .(2010

اهل  و جناح دولتید و گروههای پان ایرانیست منکر آن هستن محلی اغلب موارد، نمایندگان رسمی یا افراد

 و داندتسنن میمربوط به اهل عملی ختنه دختران را  چون، دهدنمی این مسئله نشاننیز رغبتی به تشیع 

  .( ,2012End FGM)ندک آنخواهد خود را درگیر نمی

عالوه بر ختنه دختران انواع دیگری از خشونت علیه زنان را نیز در تاریخ خود  گفته پیشاستان چهار 

از این گذشته،  .سیاموهای ناز جمله ازدواج کودکان، ازدواج تحمیلی، چند همسری و گاهی قتل د،اندیده

های سنتی و فرهنگی نیز گاه به خودسوزی یا انواع دیگر خودکشی زنان و دختران در این مناطق محدودیت

ای مربوط به ختنه دختران مسئله دولت مرکزیاز نظر چنانکه پیشتر هم گفتیم،  .( ,2000Keddi)انجامدمی

در جهت برچیدن این  میایران تا کنون اقدا ن دلیل دولت مرکزی شیعه مذهباهل تسنن است و به همی

ها یا دیگر نهادهای دولتی و عالوه، مسئله ختنه دختران تا کنون توجه وزارتخانهب .سنت صورت نداده است

با این همه،  .را نیز به خود جلب نکرده است هایا دانشگاهسازمان بهزیستی  بهداشت،مردمی نظیر وزارت 

رئیس جمهور روحانی به مسائل اجتماعی و موضوعات مربوط به خانواده توجه بیشتری کنونی دولت 

فعاالن و به اعتراضات محققان  تر گرفته است، حتیو برخی مشکالت اجتماعی را جدی داشته است

  .(,Aliverdina and Pridemore 2009)استاجتماعی گوش داده 

با اینکه  .ایران نیز ختنه دختران موضوعی شناخته شده و مطرح نیست هایو پژوهشگاه هادر دانشگاه

در این موضوع بسیار اندک  مستقل و جدیباره نوشته شده، تحقیق در اینکارشناسی ارشد  نامهپایاچند 

به دلیل عدم حمایت دولت و  .یستهای ایران مجاز ندر رسانهنیز است و نشر مطالب درباره ختنه دختران 

تا  تنها نه .است انگشت شمارهای جدی و جامع در خصوص ختنه دختران تحقیقشمار های امنیتی، نگرانی

، که به نشدههای عمومی در مناطقی که ختنه در آنها معمول است تخصیص داده پروژه بهای بودجه کنون

پروژه آزمایشی برای تعیین میزان دقیق  بردنبر همین مبنا امکان پیش .اندندادههایی مجوز هم چنین پروژه

اکثر  .نیز وجود نداشته استرواج ختنه دختران و سنجش تاثیر آموزش همگانی در مبارزه علیه این عمل 

 غالباًهایی که در این خصوص انجام شده، به همت دختران دانشجوی غیرمحلی بوده که البته پژوهش

به تجزیه  در بک نقطه یا مکان جغرافیای مصاحبه مورد 400یا  200، 40بر اساست نداشته و چندان جامعی
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د و بیشتر نرسمی به نظرو رهیافت مشابه هم  روشابعاد، اکثر این پژوهشها از حیث  .اندپرداختهو تحلیل 

 .لح اند تا بر تحلیل و ارائه راهگذاشته کلی اطالعاتهمّ خود را بر 

 

 در ایران مربوط به ختنه دخترانات مطالعبرخی 
یکی از اولین مطالعات انجام شده در خصوص ختنه دختران در ایران از آنِ خانم هما احدی است که در 

ختنه زنان و »و تحت عنوان   1381خانم احدی تحقیق خود را در سال  .آن زمان دانشجوی مامایی بود

شهر میناب شهید قادری کز درمانی مراین تحقیق در  .به انجام رساند «نگرش زنان به این مساله در میناب

 له صورت گرفته استسا 49 تا 15 زن و دختر 400 اان و بر اساس معاینه و مصاحبه بواقع در استان هرمزگ

احدی مدعی است که نوع اول خانم  .که برای مقاصد درمانی دیگر به این مراکز درمانی رجوع کرده بودند

گیری کار احدی از این قرار تیجهن .تواردی نوع دوم ختنه را در میان زنان میناب مشاهده کرده اسو در م

های پزشکی، آموزش و تغییر است که آگاه شدن افراد محلی از خطرات ختنه کردن دختران، اهمیت مراقبت

شی از این بخ .شدباکن کردن این سنت داشته تواند نقشی مهم در ریشهمردم به این امر می نگرشکردن 

المللی مجله بینبه چاپ رسید و بعد از آن نیز در مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین پژوهش بعدها در 

 .( ,2009Ahadi)منتشر شد زنان و زایمان

جاللی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم پژوهش دیگر در خصوص ختنه دختران کار پریسا رضازاده 

با عنوان 1386 نامه خود را در سال خانم جاللی پایان .اجتماعی  دانشگاه آزاد اسالمی رودهن تهران است

های فرهنگی خشونت علیه زنان با تاکید بر بررسی زمینه»

خانم  .به رشته تحریر درآورد« ختنه دختران در بندر کنگ

مراکز در یکی از  رت اتفاقینفر را به صو 200 جاللی 

و با آنها  انتخاب در استان هرمزگان بندر کنگ درمانی

در تحلیل عوامل فرهنگی موثر بر ختنه  .مصاحبه کرد

 تحصیالتدختران، کانون توجه او عمدتاً دو عامل دین و 

دهد که ختنه دختران در میان نتایج تحقیقات او نشان می .بود

برخوردار است تا در میان اهل اهل تسنن از حمایت بیشتری 

تشیع، هرچند که اقلیتی از زنان شیعه نیز دختران را ختنه 

 تحصیالتبنا به گزارش جاللی،  .کنند و به آن باور دارندمی

تر از ختنه کردهنیز نقش مهمی در این امر دارد؛ زنان تحصیل

 پایان نامه پریسا رضازاده جاللیاو در  .ندزنند و با این عمل مخالفشان سرباز میکردن دختران
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دهد که این رساله به بررسی دالیل فرهنگی و دینی ختنه دختران در بندر ده رساله خود توضیح میچکی

لوای باورها   نظر وی ختنه دختران مصداقی از خشونت جنسی علیه زنان است که تحت در. دپردازمیکنگ 

ساس روایاتی از برخی بر این باورند که بر ا :نویسدمی او. گیردو هنجارهای دینی و سنتی صورت می

 از دولت ایرانبه نظر وی، ناآگاهی  .زندگی پیامبر ختنه دختران مجاز و حتی مستوجب اجر الهی است

گیری به پایان جاللی رساله خود را با این نتیجه .این خشونت است وجود دلیلی دیگر برای زنانحقوق 

اند که ختنه دختران نه تنها هیچ نفعی برای آنها ندارد رساند که بیشتر زنان این منطقه به این باور رسیدهمی

 .که مضر هم هست

یکی از معدود مطالعات انجام شده درباره ختنه  

دختران در میان کردهای ایران کار فاطمه کریمی 

نامه ارشد در اصل بنا بود که این پژوهش پایان .است

او در رشته مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبایی 

باشد، ولی مقامات رسمی  1388 تهران در سال 

نامه با این دانشگاه در مراحل پایانی دفاع این پایان

دلیل که موضوع آن نامناسب و زیادی حساس است 

سال بعد، یعنی در سال  یک .جلوی آن را گرفتند

جوز نشر گرفت و کتاب ، کار خانم کریمی م1389

به لطف نشر « تراژدی تن، خشونت علیه زنان»

کریمی، )دروشنگران و مطالعات زنان به طبع رسی

این نخستین باری بود که کتابی با موضوع ختنه  .(1389

-زنان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز چاپ می

گو  ،میرفت دولت ایران عالقهای به انتشار پژوهشهایی از این دست نداردگرفت، آنهم در شرایطی که گمان 

  .با موضوع ختنه زنان در برخی نشریات به چاپ رسیده بود مقاالت پزشکی محدود و معدودی اینکه

زن در شهر پاوه و   40پردازد که خود وی با های رودرویی میرساله خانم کریمی به تحلیل مصاحبه

گیری های مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از نمونهروش .تان کرمانشاه صورت داده بوداطراف آن در اس

لی لمالو اقدمات بیندر جهان مروری کلی بر تاریخ  ختنه زنان ارائه این اثر ضمن  .یهدفمند و گلوله برف

کند و می طرحشناسان را ها و جامعههای فمنیستها و استداللبرای ممانعت از این عمل، طیفی از دیدگاه

های اولیه درباره ختنه دختران در گیرد، از جمله از برخی گزارشازآثار دیگران نیز در این موضوع بهره می

 (  ,2006Ahmady) در اختیار وی گذاشت تحقیق این مولفآذربایجان غربی و کردستان که  های استان

 فاطمه کریمی، تراژدی تن

http://kameelahmady.com/
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کند که این عمل در مناطق ضمن اذعان به عواقب ختنه دختران بر ذهن و جسم آنان اشاره می کریمی

کردنشین روندی نزولی در پیش گرفته است، ولی هنوز باید مطالعات بیشتری در این خصوص صورت 

قرار  سترس مراکز درمانی و آموزشی محلیها و اطالعات بیشتری گردآوری شود و در دبگیرد و داده

توانند در می روحانیون از نظر وی .چندان که رفته رفته عموم نسبت به عواقب این عمل آگاه گردند، گیردب

این راه نقش مهمی ایفا کنند و مساجد را به صحنه موعظه برای مبارزه با ختنه دختران بدل کنند و مانع 

 .پایه و اساس به دین شوندهای بیجوییتوسل

شته حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران اولین دانشجویی الهام مندگاری دانشجوی ر

است که کار خود را بر مسائل حقوقی مشخص، باالخص حقوق خانواده، حقوق اسالمی و حقوق جزا 

 .«نقض تمامیت جسمانی زنان از منظر حقوق بشر»نامه ارشد خانم مندگاری با عنوان پایان .داستوار کر

 

 مندگاری پایان نامه الهام

خانم مندگاری برای انجام این رساله  .تبراساس پژوهش میدانی در غرب و جنوب ایران نوشته شده اس

تر آنکه دیدگاههای برخی روحانیون محلی را نیز برقرار کرد و مهممحدود با زنان و مردان محلی تعامل 

 و نیز علمای برجسته گان دین وبزرکار او همچنین ارجاعات بسیاری دارد به نظرات  .گردآوری کرده است

استناد برخی از این اقوال، دیگر هیچ ضرورتی برای ختنه کردن دختران به  .ماحادیث ائمه و قرآن کری

کند با تاکید بر عواقب وخیم ختنه دختران بر جسم و ذهن  ایشان استدالل می خانم مندگاری .دوجود ندار

کند که ختنه کردن او تاکید می .دوق عام بشر را نقض کرکه نباید به بهانه نسبیت و تنوع فرهنگی حق

کند، از حقوق اساسی ایشان را نقض می از دختران مصداق بارز نقض حقوق زنان و کودکان است و برخی

جمله حق تمامیت بدنی، حق سالمت جسمانی، حق شکنجه نشدن و قرار نگرفتن در معرض رفتار سبعانه، 
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وظیفه دولت در جهت احقاق حقوق شهروندان و تعهد به کند س اشاره میپاو س .بارغیرانسانی و خفت

های مناسب در قبال گروهای در معرض خطر و همچنین نقش موثر سازمان المللی برای اتخاذ سیاستبین

نظر به  .المللی در تحقق اهداف حقوق بشر در سطح جهانیو سازمانهای بین هاگروهملل و دیگر 

المللی اتخاذ های ملی و بینها و سازمانمندگاری منظری تطبیقی در ارزیابی عملکرد دولتتوضیحات فوق 

المللی در برانداختن سنت ختنه دختران نقشی مهم های بینها و سازماندولت ویهای بنا به یافته .کندمی

ریت سیاسی در ایران را مندگاری فقدان مدی .دارند و اقدامات آنها در برچیدن این عمل مثمر ثمر بوده است

 .(1390مندگاری، )داندمی این کشوریافتن ختنه دختران در  مهمترین دلیل تداوم

 

المللی در خصوص بهداشت، آموزش و ترویج که از سوی در چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین

، برگزار شد 1390 انشگاه علوم پزشکی تبریز در سال دانشکده بهداشت و تغذیه و مرکز تحقیقات تغذیه د

رواج ختنه دختران و تاثیر آموزش بهداشت مبتنی بر مدل قصد رفتاری بر »ای ارائه شد با عنوان مقاله

پاشایی، مجلسی، طاهره نوشته  «اندها و رفتارهای زنانی که به مراکز بهداشت روانسر مراجعه کردهنگرش

مرکز درمانی  5زن بود که به  348گیری جامع از ین مطالعه بر اساس نمونهاول ا بخش .تپههرحیمی و قر

با ساختار دقیق هایی در این مطالعه از پرسشنامه  .دمراجعه کرده بودن در اطراف شهر روانسر استان کرمانشاه

ها از آمار لیل دادهتح در .گردداستفاده شده تا میزان رواج ختنه دختران و عوامل موثر بر آن به دقت معلوم 

بخش دوم این پژوهش، مطالعهای آزمایشی و  .توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

محققان کار  .دادندزن که عمل ختنه دختران را انجام می 50تجربی است شامل مداخلهای در جهت آموزش 

ختنه دختران نیازمند مشارکت رهبران دینی کن کردن  رسانند که ریشهمی گیری به پایانخود را با این نتیجه

نویسندگان اشاره  .و متولیان بهداشت و البته در ضمن ارتقاء آگاهی مردم از این عمل و عوارض آن است

گیرند ختنه دختران را قدغن تحقیقات خارجی نشان داده که به محض آنکه جوامعی تصمیم میکنند می

  .( ,2011Pashaei)رودکنند، این عمل به سرعت از بین می

ارشد  پایانامهشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز، ، رایحه مظفریان دانشجوی جمعیت1390در سال 

ارائه کرد  «در جزیره قشم فرهنگی دخیل در ختنه زنان-پژوهشی بر روی عوامل اجتماعی»خود را با عنوان 
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ساله در  49تا  15ص زنان در خصوکه پژوهشی موردی است 

پرسشنامه در برخی مراکز  400 نامهایاناین پدر  .جزیره قشم

درمانی توزیع شد تا افراد محلی به کمک کارکنان این مراکز آنها 

، از روشها و فنون کمّی ایان نامهاین پبنا به چکیده  .را پر کنند

این پژوهش بیشتر .آوری دادهها استفاده شده است برای جمع

های آن عمدتاً بر شناختی و آماری است و پرسش جمعیت

مظفریان در چکیده  .های اجتماعی و جمعیتی اتکا داردشاخص

   :گویدخود می پایانامه

نسبت معناداری وجود دارد که آزمودن فرضیات نشان داد  

تحصیالت، میان ختنه دختران و متغیرهای مستقلی چون شغل، 

ها، کنترل جنسی تجربه ختنه دختران در خانواده شخص، رسانه

بعالوه، نتایج نشان داد  .زنان، نگرش زنان، سن زنان و سن ازدواج

انواع دیگر خشونت در  :که هیچ نسبت معناداری میان متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل زیر وجود ندارد

در قالب  نامهایاناین پ .( ,2011Mozafarian)نافرزندان و جنسیت آنتعداد  میزان اهمیت خانواده، خانواده،

  .منتشر شد 1392 در سال «ناکجا»سایت نشر کتابی الکترونیکی توسط وب

نامه فهیمه حسنیان دانشجوی کارشناسی ارشد رساله دیگر در خصوص ختنه دختران در ایران پایان

ممنوعیت »نامه ایشان عبارت است از عنوان پایان .الملل استی حقوق بیناسالمی در رشته دانشگاه آزاد

کار خانم حسنیان نیز همچون کار  «.المللی با تاکید بر عملکرد کشورهای درگیرختنه زنان در اسناد بین

های العات و تحلیلالملل تمرکز دارد، ولی البته با اطخانم مندگاری بر ختنه دختران در بستر حقوق بین

پردازد و گزارشی از قوانین المللی موفق علیه ختنه دختران میاو به بررسی مبارزات حقوقی بین .کمتر

دهد و دست آخر به تصویب رسیده بدست می مختلفی که در کشورهای مختلف برای مقابله با این عمل 

های این رساله درخصوص ختنه دختران به برخی از داده .دکنپیشنهاداتی در این خصوص ارائه می نیز

دهد که در واقع غربی به کتاب خانم فاطمه کریمی ارجاع میخصوص درمورد نواحی کردستان و آذربایجان

  ,Ahmady.در اختیار خانم فاطمه کریمی قرار داده بود تحقیق این مولفای است که اولیههای  شامل داده

)2006)  

 ریحانه مظفریان، تیغ و سنت   

http://kameelahmady.com/
http://kameelahmady.com/
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گوید که در نامه خود میخانم حسنیان در چکیده پایان 

برخی مناطق کشور ما برخی اشکال ختنه دختران وجود دارد و 

متاسفانه تا کنون دولت هیچ توجهی به این مسئله که از مسائل 

دولت  او بدین وسیله از .نشان نداده استمهم حقوق بشر است 

خواهد که تمام معیارهای ضروری حمایت از زنان در برابر می

حسنیان خواهان آن است که  .در نظر بگیرد را اعمال غیرانسانی

کنند دولت برای  آنان که به ختنه کردن دختران اقدام می

 .مجازات و برای قربانیان نیز غرامت مالی و غیرمالی مقرر کند

المللی ختنه دختران جرم د بینگوید در برخی اسناحسنیان می

ای مبنی بر منع آن وجود شود یا دست کم توصیهمحسوب می

برای این  نیز دارد، ولی مسئله این است که آیا ضمانت اجرایی

حکم وجود دارد یا خیر؟ از قرار معلوم چنین ضمانت اجرایی 

مسئولیت نقض این حقوق را بر عهده وی کشورها و دولتها باید  نظربه  .المللی در کار نیستدر اسناد بین

حمایت اجتماعی و قانونی  ختنهالمللی از زنان قربانی بگیرند و امروزه در بسیاری کشورها مطابق اسناد بین

  .(1391حسینیان، )آورندبه عمل می

مقاالتی هم به طبع رسیده  ختنه دختران خصوصهایی که تاکنون به آنها اشاره شد، در نامهعالوه بر پایان

روز جهانی : یعنی ششم فوریه کنند،ها عمدتاً سالی یکبار در خصوص این موضوع بحث میرسانه .است

عواقب پرداختن به  حکومت وهای داخل ایران به دلیل ترس ازگرچه اکثر رسانه .دخترانعدم مدارا با ختنه 

های فارسی کنند، برخی افراد و فعاالن سیاسی برای رسانهای نمیرهبه این مسئله اشا دخترانموضوع ختنه 

از  .دهندهایی صورت مینویسند یا مصاحبههای خبری فمنیستی مطلب میسایتزبان خارج از کشور و وب

روستاهای  به تحقیقات میدانی معدودی درل استان کردستان، جمله پروین ذبیحی، فعال حقوق زنان اه

 اورمانیوان آن همت گمارده تا میزان رواج ختنه دختران را در برخی روستاهای منطقه شهر مر اطراف

او این . او بر این باور است که ختنه دختران الزامی است از جانب مردان برای منقاد کردن زنان .معلوم کند

رت مردان بر عدالتی در مناسبات قدرت میان دو جنس و مصداقی از اعمال قدعمل را نشانی دیگر از بی

  .ذبیحی چندین مصاحبه رادیویی و آنالین در این خصوص انجام داده است .داندبدن زنان می

ای هنرمند دیده به مقام خوان اهل کرمانشاه است. او در خانواده« یداهلل رحمانی»چیمن رحمانی فرزند 

جهان گشوده است و در موسیقی شاگرد پدرش بوده است. آموختن مقدماتی تار را نزد اسماعیل مسقطی 

 پایان نامه فهیمه حسنیان
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 1394 در باربرای اولین «انیک از هزار»فرا گرفته و در ویولن شاگرد محمود مرآتی بوده است. او در ترانه 

 در ایران به موضوع ختنه دختران و ازدواج کودکان خردسال پرداخته است. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=z_-QD4X6cSI 

 

در برخی آثار خود و به همین ترتیب، پروفسور مهرانگیز کار، حقوقدان و نویسنده در زمینه حقوق بشر 

به اعتقاد وی ختنه  .ها به موضوع ختنه دختران پرداخته استهای خود در رسانهدر برخی مصاحبه نیز

 .های نقض حقوق زنان استدختران یکی از بیشمار شیوه

 

 ختنه دختران در ایران
عمل در مناطق دهد این پژوهش حاضر تحقیقی است جامع و ناظر به تمام مناطق ایران که نشان می

هایی از سه استان غربی و یک استان جنوبی ایران معمول است، یعنی در استان آذربایجان روستایی بخش

اکثر جمعیت استان  .، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان و جزایر آن(مناطق کردنشین جنوب آن)غربی 

ها جمعیت مابقی استان .دهدمذهب و برخی اجتماعات شیعه تشکیل می شافعی اهل تسننکردستان را 

های بزرگ شیعیان ترک های قومی و دینی نظیر اقلیتهای سنی، شیعه و دیگر گروهترکیبی است از گروه

، (ساکن در آذربایجان غربی بین شهرهای مهاباد و میاندوآب)های اهل حقهای کوچک ترکی و اقلیتآذر

رد کلهر و لک و نیز کردهای اهل حق در اجتماع کوچکی از مسیحیان ارمنی در ارومیه و شیعیان ک

https://www.youtube.com/watch?v=P8reSjD58zI
https://www.youtube.com/watch?v=z_-QD4X6cSI
https://www.youtube.com/watch?v=z_-QD4X6cSI
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با وجود این برخی زنان شیعه که در مجاورت مناطق  .کنندبخشهایی از کرمانشاه که دختران را ختنه نمی

کنند، ضمن آنکه در قدیم نیز برخی کنند به ختنه کردن دختران اقدام مینشین هرمزگان زندگی می سنی

  .کردنداز کرمانشاه و ایالم دختران را ختنه میهای زنان کرد شیعه در بخشهایی گروه

زبان رواج  سورانیمذهب اهل تسنن شافعیختنه دختران عمدتاً میان کردهای که  باید خاطر نشان کنیم

مذهب  زبان ایران، عراق، ترکیه و کردستان سوریه، هر چند که ایشان نیز شافعی دارد نه در مناطق کرمانجی

اقلیت کردهای ارمنستان  (،ایزدیان)یک از کردهای اهل حق، علویان، یزیدیان ترتیب هیچ به همین .باشندمی

فصل سوم بحثی مطرح خواهیم کرد در  در .کنندیا کردهای تبعیدی شرق و شمال ایران دختران را ختنه نمی

 ا با شافعیکه ختنه دختران در باورهای اسالمی وجود ندارد یا فقط باید آن ر ادعامشروعیت این  خصوص

زبان و نیز در بسیاری مناطق کردستان ایران  ختنه دختران در مناطق کرمانجیچرا که  ،مذهبان مرتبط دانست

به واقع، ختنه کردن  .رواج ندارد (شودکه نشانی از ختنه دختران تا دو سه نسل قبل در میان آنها دیده نمی)

  .سیار پراکنده و متفرق استدختران در کردستان ایران از نظر توزیع جغرافیایی ب

یک نظر که به صحت و سقم آن چندان یقینی نیست این است که ختنه دختران بواسطه تجارت دریایی 

به جز جنوب ایران، ختنه دختران در  (. ,2010Mohajer)با هند و سومالی به جنوب ایران راه یافته است

در برخی از  .شودهای غربی کشور مثل کردستان و کرمانشاه و در استان آذربایجان غربی نیز انجام میبخش

شوند و پس از آن تراشی یا چاقو ختنه میبا تیغ تیز ریش سالگی 6تا  3سن این مناطق دختران معموال در 

امروزه از مواد ضدعفونی کننده نظیر بتادین )ریزند یا آب سرد می محلی آنان خاکستر تنور روی آلت بریده

ها از برخی افراد محلی در این بخش(. کنندو وسایل بهداشتی چون گاز استریل و مانند آن نیز استفاده می

شود زنان ختنه ث میجمله استان هرمزگان بر این باورند که ختنه سنت پیامبر اسالم است و این عمل باع

کند چون بنا به باور گروهی دیگر، این عمل به حفظ عفت و پاکدامنی دختران کمک می .شده تطهیر شوند

  د.سازهمسرانی وفادار می آنانباکرگی آنها قبل از ازدواج از با حفظ و  کندکم میآنها را  میل جنسی

باور بر این است که این  .م چهل تیغ استشود رساجرا می ییک رسم محلی دیگر که در مناطق محدود

در  .کندگیرد، آنها را خوشبوتر و به لحاظ جنسی برای مردان جذابتر میعمل شور جنسی دختران را می

جنوب و در غرب ایران، وقتی خانوادهای تاب تحمل درد و رنج دختر خود را ندارد، ختنه کنندگان سنتی 

تیغ »این عمل را در عرف  .دهندرش کوچکی در ران دختران میتیغ ب ها بوسیلهبییا به اصطالح بی

 .( ,2010Mohajer)خوانندمی« محمدی

دختران به دالیل بهداشتی و در برخی روستاهای کرمانشاه و کردستان برخی زنان بر این باورند که  

دینی باید ختنه شوند، یا الاقل باید در آلت ایشان برشی کوچک داد تا قدری خون کثیف از بدنشان خارج 

  .شود، از نظر ایشان این کار هم از نظر دین پسندیده است و هم جنبه درمانی دارد

http://www.gozaar.org/english/articles-en/Female-Circumcision-Elegy-for-a-Dream.html
http://www.gozaar.org/english/articles-en/Female-Circumcision-Elegy-for-a-Dream.html
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کیلومتری بندر لنگه در جنوب  5واقع در برخی ساکنین بندر کنگ،  در جاللیرضازاده بنا به پژوهش 

در اینجا،  .شونددانند که فقط به لطف ختنه از دسترس شیطان دور میایران، زنان را مخلوقاتی شریر می

پژوهش در این شهر  ر اینبنا ب .کنندتراشی ختنه مییا کمی بیشتر دارند با تیغ ریش روز 40دختران را وقتی 

 (.1386رضا زاده جاللی، )دنادرصد دختران ختنه شده 70بندری 

کنند برای توجیه عمل خود دست به دامان باورهای دینی اکثر گروههایی که در ایران دختران را ختنه می

شده و زنان و دختران پیامبر و ائمه برخی بر این باورند که ختنه دختران در صدر اسالم انجام می .شوندمی

برخی دیگر معتقدند که ختنه دختران تکلیفی دینی و سنتی محلی است، و چون مادران و  .شده بودندختنه 

که البته بسیاری از ایشان از عواقب ختنه  در حالیکردند آنها هم باید چنین کنند، شان چنان میمادربزرگان

 ( 2007 ،جاللیرضازاده) .دختران برای سالمت آنان اطالعی ندارند

ختنه دختران در ایران موضوعی مکتوم و محرمانه بود، هم پیش از تالش برای اینکه ایران در فهرست 

های مربوطه در دولت وزاتخانه کنند قرار بگیرد و هم پس از آنجهانی کشورهایی که دختران را ختنه می

گزارش رئیس انجمن علمی .( ,2015Alawi and Schwarts)کنندوجود آن را انکار یا مخفی می ایران

ای است مربوط گوید که ختنه دختران در ایران مشکلی جدی نیست و این مسئلهمددکاران ایران چنین می

 .گیردنفر دارند صورت می 2000روستا که جمعیتی کمتر از  چندبه آفریقا و در ایران فقط در 

 

 حاضرسابقه تحقیق 
پس از سالها از اروپا به زادگاه ، کامیل احمدینگارنده آن، که  2005گردد به سال شروع این تحقیق برمی

 از پیش نگارنده .اطالعات بیشتری کسب کندخود یعنی کردستان ایران بازگشت تا درباره ختنه دختران 

های شناخته شده سازمان ملل های غیردولتی بشردوستانه و پروژهسازمان رخیب بازگشتن به ایران، با

مبارزه با ختنه  ها و اقدامات مختلف یونیسف و سازمان ملل برایطریق از پروژهو از اینهمکاری کرده بود 

 بهمم یخاطراتصاحب این قلم که از کودکی  .مطلع شد در کشورهایی مثل سومالی، کنیا و سودان دختران

پس از بازگشت به ایران تصمیم  به یاد داشت، هایی از کردستان ایرانختنه دختران در بخش در مورد انجام

و بر این اساس کار را از خانواده و بستگان نزدیک خود  را صورت دهدتحقیقی مقدماتی اولین  گرفت

 که ختنه دختران رسمی دیرین در مناطق مکریان است حاکی از این بود هادادهکمال تعجب  در .شروع کرد

به تحقیق  کاررفته رفته  .مادر و خواهرانش انجام پذیرفته بود، انواده وی نیز بر مادر بزرگو حتی در خ

خصوص کشیده شد و البته در ضمن پیشروی در مناطق اطراف و گردآوری داده، از برخی میدانی در این 

اولین و البته تنها مستندی که تا به حال درباره ختنه زنان در  .شدنیز فیلم تهیه  ها و تصاویر مربوطمصاحبه

در  نگارندهکه  «به نام سنت»پژوهانه با عنوان شناختی و قومایران ساخته شده، فیلمی است با صبغه مردم

http://www.kameelahmady.com/
http://www.kameelahmady.com/
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 –اورامان برخی روستاها و توابع کردنشین مهاباد و نیز در برخی روستاهای اطراف استان کردستان و 

شناختی مردممستند  این .ه استفیلمبرداری کرد -کندای که کرمانشاه و کردستان را به هم متصل میمنطقه

-در دسترس عموم قرار گیرد، شامل تصاویر و مصاحبه تحقیقکه بناست تدوینی جدید از آن همراه با این 

هایی است که در روستاهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان از جمله جزایری نظیر قشم، 

بی)کنندگان محلی این مستند عالوه بر مصاحبه با زنان و ختنه .شده استهرمز و کیش با افراد محلی انجام 

وحانیون آن مناطق را جمع آوری پزشکی و رهای درمانی و بخش، عقاید و باورهای مردان، کارکنان (هابی

  ( ,2006Ahmadi) .است کرده

 
 kameelahmady.com@بوکان. عکس از -مهاباد مناطق تحقیق میدانی در

 

http://kameelahmady.com/
http://www.kameelahmady.com/
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دست آمده از های بهپس از بررسی داده

که  رسیدبنظر میفیلم و تحقیقات اولیه 

مناطق شهری و  حوزه تمرکز تحقیق باید از

 .شود منتقلبخشهای روستایی  هکالنشهری ب

شواهد گردآوری شده در همین چراکه 

فیلم مستند حکایت از آن  تحقیق مقدماتی و

رسد این روزها در داشت که بعید به نظر می

ضمن  .کنندمناطق شهری دختران را ختنه 

اینکه نداشتن سرمایه و بودجه مقتضی، و 

اطالعات دقیق شکل گروهی برای گردآوری  .گیری بی تاثیر نبودنیز در این تصمیم البته مجوزهای قانونی

های مختلفی از کشور که قبال انتخاب شده بودند، به مواقع مختلف، در بخشدر  و طی چندسال بعد گرفت

تر و با هدف قبلی به روستاهای مشخص ، به طور جامعترچندسال بعد .مطالعه شد نحو تصادفی چند روستا

 .به برنامه تحقیق اضافه شد های آزمایشی نیزآموزش و طرح کار ،هاو ضمن گردآوری داده رجوع کرده

  (ید به بخش پایانی این فصلبنگر)

 
 kameelahmady.com@عکس از  .ایران استان های دیگرتحقیق میدانی در 

 

 وان کردستانریمان، موراروستای ا

 kameelahmady.com@ عکس از

http://www.kameelahmady.com/
http://www.kameelahmady.com/
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میدانی و آموزش و  ها، کارگردآوری داده مختلف ایرانمناطق  در 2015تا  2005 اینکه از سال  یعنی

بررسی و مناطق مختلف هر استان، این ظن شکل گرفت و ها گردآوری دادهدر حین  .انجام شد رسانیاطالع

ترتیب پای این مطالعه که شاید در روستاها و مناطق همجوار نیز ختنه کردن دختران معمول باشد و بدین

 نجا بیش از سهآسرانجام به جنوب ایران کشیده شد، یعنی به استان هرمزگان که ختنه کردن دختران در 

ولی برای حصول اطمینان از این که آیا در مناطق دیگر ایران نیز ختنه دختران  .گفته رواج دارداستان پیش

، یعنی بررسی شدهای دیگر هم ختنه دختران معمول است، در مواقع مختلف به مدد کار میدانی در استان

یراحمد، خوزستان، بوشهر، سیستان و هایی نظیر ایالم، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بودر استان

بلوچستان، گلستان، خراسان شمالی و جنوبی و رضوی، گیالن و برخی مناطق مرکزی ایران  مثل یزد، 

تحقیقات نشان داد که گرچه در برخی از این استانها گروههای سُنی مذهب وجود دارد،   .سمنان و فارس

این تحقیق همچنین موید آن است که در سیستان و بلوچستان  .نزد آنها ردی از ختنه دختران نمیتوان جست

به  .مذهب هستند، اثری از ختنه دختران نیستنیز که بخش زیادی از جمعیت آن مسلمانان سنی حنفی

همچنین گواهی بر ختنه دختران  .ترتیب میان کردهای تبعیدی خراسان و ترکمنهای حنفی گلستانهمین

جالب اینکه در  .مذهب در اردبیل و آذربایجان نیز دیده نشدی شافعیهاهای کوچک ترکمیان جمعیت

این  .نشین منطقه الرستان در استان فارس در مرز هرمزگان هم اثری از ختنه دختران دیده نشدمناطق سنی

نشین در استان هرمزگان وجود دارد، مثل بستک و بسیاری  سنی یکه مناطق کرد اضافهباید را هم 

کنند و این بدان معناست که ختنه کردن دختران ر، که در آنجا دختران را کمتر ختنه میروستاهای دیگ

  .است ترتر و در جزایر این استان شایععمدتاً در مناطق جنوبی

مذهب دیده شد و نه در میان دختران نه در میان لرهای شیعهدر استان خوزستان و بوشهر اثری از ختنه 

به دختران را ود این، بخش کوچکی از روستاهای همجوار با استان هرمزگانبا وج)های اهل تسنن عرب

 .های لرستان و چهارمحال بختیاری نیز اثری از ختنه مشاهده نشددر استان (.کردندختنه می صورت پراکنده

هر ساله یا بیشتر در میان کردهای شیعه ایالم و تنها در چند روستای ش 50زنان  ختنه زنان در میان گروه

کم سن و سال  انپژوهش حاکی از آن است که اکنون دختر .مجاورت استان کرمانشاه دیده شد مهران در

 هایرسد که سنت ختنه کردن دختران در میان بخش اعظم گروهای در آنجا نیست و به نظر میختنه شده

  .شیعه، هم در ایالم و هم در کرمانشاه، منسوخ شده باشد کرد

روحانیون و ارتباطات شخصی  فعالین استانی، ها، راهنمایان محلی،اصل به مدد نقشهتحقیق حاضر در 

و  کردهای بد یا آب و هوای نامناسب، بناگزیر مسیر تغییر در برخی موارد به خاطر جاده .صورت گرفت

ختلف وقت نبود و در فصول ماز آنجا که این جستجو ماموریتی پیوسته و تمام .انتخاب شد روستای دیگری
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رسانی طی ده سال به انجام های اولیه، کار میدانی و آموزش و اطالعرفت، کار گردآوری دادهسال پیش می

  .2015تا  2005از سال رسید، یعنی 

ها و های مختلفی داشته است، مثالً بنا به حساسیتها، مراحل، راهبردها، و روشرهیافتتحقیق حاضر 

هایی متناسب با همان محل تنظیم برای آموزش دستیاران جزوه ای نبود جز آنکهچارهزبان خاص هر محل 

رمزگان، در برخی مناطق مثل اورامان و پاوه در استان کرمانشاه، پارسیان و قشم در ه .شودو توزیع 

. های آزمایشی مختلفی انجام شدمهاباد در آذربایجان غربی، کامیاران و مریوان در کردستان طرح و پیرانشهر

سازی که رسانی و آگاههای رودررو با متولیان جامعه و نیز جلسات اطالعها عبارت بود از مالقاتاین طرح

های مختلف، حاضرین را با روش شدسعی  در این جلسات گرفت؛عمدتاً با حضور زنان جوان صورت می

از خطرات ختنه دختران و عوارض آن را بر 

حساس کردن  کرد.بدن و زندگی آنان مطلع 

مردان به این موضوع نیز بخشی دیگر از 

در طول پژوهش در  .بود این تحقیقرهیافت 

ها و نیز در بسیاری مساجد، جلوی درب خانه

مردان بحث و اماکن عمومی با گروههایی از 

با رهبران محلی و مهمتر از . شد انجام گفتگو

و نیز با  د(چه زن و چه مر) همه با روحانیون

تا حمایت آنها را  شد صحبتهای محل شیخ

پس از  .در این خصوص فتوای محلی صادر کنند تا سعی شودو  شودبرای ممانعت از ختنه دختران جلب 

تا میزان  هآموزش و تحقیق در آنجا انجام شده بود رفتتاهایی که قبالً به روس بازاتمام این جلسات، سال بعد 

   سنجیده شود.موفقیت در اثرگذار بودن آن طرحهای آزمایشی 

 

 روش تحقیق
اس از .اچ.لی در خصوص ختنه دختران توسط مدل جداگانه دیلالمهای بینداده 1990از آغاز دهه 

اه اطالعاتی بسیار غنی شکل داده که در تمام کشورها خاصه این مدل یک پایگ .سراسر جهان گردآوری شد

المللی دیگر رواج های بینیونیسف یا سازمان ،از آنجا که سازمان ملل .کشورهای آفریقا قابل مقایسه است

که این پژوهش اولین تحقیق جامع در  این شدبر  بنااند، ختنه دختران در ایران را هنوز به رسمیت نشناخته

س بهره بگیرد و آن را .ا چا .دی مدلها کمر ببندد و از مدلی مشابه آوری دادهور باشد که به جمعتمام کش

، بنا به خصلت موضوع روش مشارکتی انتخاب شدروشی که در این پژوهش  .در سطح محلی پیاده کند

 در غرب ایران. عکس از  اولبه تاجمع آوری اطالع

@kameelahmady.com 

http://www.kameelahmady.com/
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-گوش میروش مشارکتی بطورخاص به نظراتِ خودِ زنان و دختران یعنی جامعه هدف این فرایند  .بود

تا آنجا  .باشدغرض خود زنان های حقیقی و بیهای تحقیق بازتابی از دیدگاهکه در نهایت دادهسپرد، چندان

در کار میان محقق و طرف مصاحبه  یابهام و سوءتفاهم ها ساده و دوستانه بود تاشد زبان مصاحبهکه می

-ه ساله صورت گرفته، بنابراین روشای د این پژوهش طی دوره ذکر شدهمانطور که پیشتر هم  .نباشد

 .ها و راهبردهای متنوعی داشته استرهیافت این تحقیقشناسی 

ارتباط خوب و  .بهره گرفته شدها برای گردآوری دادههایی با استاندارد جهانی یونیسف نامهاز پرسش

محلی، برخی رهبران  های ارتباطی این فرصت را مهیا کرد که این اقدامات حمایت افراداستفاده از شبکه

  .اجتماعی و دینی و نیز شماری از دانشگاهیان را به خود جلب کند

و در ضمن اطمینان  دیدندمیآموزش  باید گیری از افراد محلی در این پژوهش ضروری بود، آنهابهره

-میکه ایشان مقتضیات اخالقی را رعایت و محرمانه بودن اطالعات را در کار خود لحاظ  شدمیحاصل 

در این سیاق، مراد از اخالق همان است که  .کنند، بخصوص در این موضوع که حساسیت خاصی دارد

آورند و این قواعد الزام .مجموعه قواعد اخالقی که باید در خالل تحقیق رعایت شوند» :گویدخانم مِی می

را در قبال  حققهای ممسئولیتاین قواعد  .بنابراین فارغ از شرایط خاص تحقیق باید به آنها وفادار ماند

کنندگان باید با دهد که مشارکتخانم مِی ادامه می .«دهندمی تذکر شودمیمردمی که درباره آنها تحقیق 

  (. ,2011May)موضوع تحقیق دارند یا نه دربارهخاطر بگویند که آیا دانش و اطالعاتی طیب

که آیا مایلند در باب این موضوع  پرسیدیمکنندگان مطلع ، از مشارکتبه خاطر ماهیت موضوع تحقیق

 کهو این قرار گرفتنداز اطالعات  آنها در جریان نحوه استفادهپیش از شروع تحقیق  .کنند یا نه صحبت

 و به افراد مصاحبه صورت گرفتهایی تلفنی هم در برخی موارد مصاحبه .به چه کار خواهد آمداطالعات 

 .شودمیکه موازین اخالقی رعایت  داده شدتضمین شونده 

به  .مصاحبه در استانهای هرمزگان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان انجام شد 4000مجموع در 

در این  ،برای اولین بار در ایران و صورت گرفتمرد  250زن و  750مصاحبه با  1000عبارتی در هر استان 

که نظرات مردان هم ثبت شود تا نقش آنان نیز در ختنه کردن دختران لحاظ شده  شدمطالعه بنا بر این 

   .باشد
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 آمار کمی ختنه دختران
ای دقیق از هکنند، ترسیم نقشههای دینی و قومی مختلفی که دختران را ختنه مینظر به پراکندگی گروه

آید این است که آنچه بر می .دشوار استتوزیع جغرافیایی این مناطق در چهار استان پیشگفته کاری بسیار 

روند نزولی ختنه کردن  کشیده شود.تصویر  و روند نزولی واقعی آن را به شودمیزان رواج آن را تعیین 

های جدیدی بیی از آنها عبارتند از آشنا شدن با جهان مدرن، فقدان بیخدختران دالیل متعددی دارد که بر

کردن، آموزش و پرورش، تاثیر تمایلی نسل جوانتر به ختنهپر کنند، بیکنندگان محلی را  که جای ختنه

رفت، ختنه کردن ای که این پژوهش پیش میطی دهه .های برخی روحانیون محلیها و نیز حمایترسانه

سازی و هم بر اثر آموزش و آگاه شدشد، هم بنا به دالیلی که هم اکنون ذکر دختران سال به سال کمتر می

رزیابی اثر و با ا وع به مناطقی که پیشتر رفته؛ نقش این عامل اخیر را با رجتحقیقهمین  و توسط طی اهالی

 سنجیده شد. پژوهشاین های آموزش

 

 .دهدنمودار زیر روند نزولی انجام ختنه دختران را طی شش سال گذشته نمایش می

 

 

وند نزولی دارد؛ این مساله در خصوص ، میزان ختنه دختران در جهان رذکر شدهمانطور که پیشتر هم 

دنیا تقریباً اطالعی که  شودگفته می موارد پنهان هااز آن جهت به این .موارد پنهان در ایران نیز صادق است

-در خود ایران هم در میان ساکنین استان .گیردهای مذکور این عمل صورت میاستانایران و  ندارد که در

این نمودار  .کنند افراد کمی از وجود چنین عملی در داخل کشور اطالع دارندنمیهایی که دختران را ختنه 

در استان آذربایجان غربی  2009دهنده تغییری با شتاب کم در این شش ساله است که آغازش سال نشان
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که  شد دیدهای کردستان و کرمانشاه نیز آغاز شد و می، تاثیر موج تغییر بر استان2010در طی سال  .است

ی دختران بشدت شایع است، در استان هرمزگان، جایی که ختنه .میزان انجام این عمل کاهش یافته است

در حالی که در  .بوده است %60این عمل بیش از  برخی از روستاها در میزان انجام 2014حتی تا پایان سال 

و کردستان  %18، کرمانشاه %21 آذربایجان غربی در برخی از روستاها همان مقطع میزان رواج این عمل در

در نمودار زیر به وضوح مشخص است که فرآیند دگرگونی آغاز شده و مناطقی که دختران را  .بود 16%

 .انداند و پذیرای تغییر بودهکردند به تغییرات واکنش نشان دادهختنه می

 

 

  .در این مقطع به ترتیب به هریک از این چهار استان خواهیم پرداخت

 های منتخبنمودار استان

 (میلیون نفر 1.5جمعیت )هرمزگان 

 .مذهب جمعیت این استان هم شامل اهل تشیع است و هم از اهل تسنن شافعی

ها حکایت از آن دارد که در اکثر روستاهای حوالی شهر میناب شمار زیادی از اطفال دختر ختنه داده 

شهرهای  توابع هایی ازدر روستاها و بخش.( کنندختنه می های شیعه نیز دختران رابرخی خانواده)شوند می

ختنه دختران در  .و خمیر نیز این عمل معمول است (پارسیان)کوچک بندر پهل، بندر کنگ، لنگه، گاوبندی 

گیرد و قشم که بزرگترین جزیره در این استان است نیز صورت می کیشجزایر کوچک هرمز، الرک و 
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های مهاجر گاه گروهقشم همچنین سکونت .اکثراً اهل تسنن دارد بومیانبیشترین میزان ختنه زنان را در میان 

و  معمولاهل تشیعی بوده که از میناب، بندرعباس و دیگر مناطق ایران که رسم ختنه دختران در آنجا 

ریستی و یکی از ثروتمندترین حتی در کیش هم که جزیرهای تو .اندنبوده، به آنجا آمده یاکمتر معمول

دهد که در این مناطق نوع تحقیقات نشان می .کنندمناطق جنوبی ایران است، محلیان دختران را ختنه می

 400کند که از هما احدی در اثر خود در باب ختنه دختران در بندر لنگه اشاره می .اول ختنه رایج است

وی  .( ,.2009Ahadi et al)اندنه نوع اول را متحمل شدهخت  %4.87موردی که او با آنها مصاحبه کرده 

تواند وجود پژوهش نمی این اند، ولیگوید که برخی از افراد نوع دوم ختنه را متحمل شدههمچنین می

 .دتایید کن در ایران موارد نوع دوم ختنه یا نوع سوم آن را

 

 امارات متحده عربی 

فارس و دیگر کشورهای اطراف خلیج دارند از آنجاکه افراد محلی بستگان زیادی در منطقه خلیج  

شود. بر مبنای گیرد که ختنه دختران در کشورهای اطراف خلیج فارس نیز انجام میطبیعتاً این ظن شکل می

که به آن مهاجرت مصاحبه با ایرانیان جنوب کشور )که یا تابعیت مضاعف دارند یا تابعیت کشوری را 

اند( و نیز بر مبنای کار میدانی که طی سفر کوتاهی به امارات متحده عربی انجام شد، اند پذیرفتهکرده

کند. مسلمانان مهاجر از ایران، های مسلمان را تائید میپژوهش ما معمول بودن این عمل در میان خانواده

کنند. اغلب مناطق همجوار ایشان ود را ختنه میعمان، یمن، بحرین و دیگر کشورها هنوز هم دختران خ

کنند که وقتی برای ها برنامه خود را طوری تنظیم میهای محلی خود را دارند و بسیاری خانوادهبیبی

 گردند، دختران خود را ختنه کنند.  تابستان به کشورهای خود برمی

و الخیمه و ستوه در  سأروالن در های شریشه و جمناطقی از شهبا، نوف، گراین در شارجه و محله

-کنند و دارای جراحهای محلی خود نیز میتوان نام بردکه هنوز هم دختران خود را ختنه میدوبی را می

 جراح درون خانوادگی وجود دارند. 1جراح محلی و  2جراح و  1جراح، در جوالن  2باشند. در نوف 
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  :دهدمی جدول زیر رواج ختنه را در استان هرمزگان نشان

 

 دهد.روستای هرمزگان نمایش می برخی های باال رواج ختنه دختران را درداده

 

 (میلیون نفر 1.8جمعیت )کرمانشاه 

مذهب، ولی در این میان  هم شامل اهل تشیع است و هم اهل تسنن شافعیکردنشین جمعیت این استان 

، فیلی و جاف)کرمانشاه عبارتند از کردی و ی های اصلزبان .های اهل حق و بهائی نیز وجود دارنداقلیت

ها بر این باورند که زبان و قومیت آنها مستقل از زبان و قومیت کردی برخی اورامانی)اورامانی  (،کلهری

کرمانشاه و کردستان دو استان غربی کشور هستند که بیشترین میزان ختنه دختران را  .، فارسی و لکی(است

و  (ای که تا درون مرزهای استان کردستان امتداد داردمنطقه)ختنه دختران عمدتاً در منطقه اورامان  .دارند

روستاهای اطراف  .معمول است (که هم نام یک قبیله است و هم نام یک گویش)نیز در منطقه قبیله جاف 

هستند که ختنه دختران در  مناطقی (منصور آقای)، نوسود و شاهو هان، روانسر، جوانرود، پاوه، نودشکامیار

با وجود این ختنه کردن دختران جوان و بخصوص کودکان به نحوی  .آنها بیش از مناطق دیگر معمول است

در  .کند، ولی نه در تمام روستاهااست؛ همین امر در مورد کامیاران و پاوه نیز صدق می ترقابل توجه کم

در توجیه این  .انددختران را چند دهه قبل کنار گذاشته توان دید که مردم ختنه کردنبرخی مناطق فوق می

 تر شدناند، ولی میزان کمتوان گفت که مردم این منطقه چند دهه است که این عمل را کنار گذاشتهالگو می
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جدول و نمودار زیر  .ممکن است بموجب رسم ختنه زنان بزرگسال در برخی مناطق نیز باشد کودکانختنه 

 د.دهدر کرمانشاه نشان مین را رواج ختنه دخترا

 
 است.به چه میزان روستاهای این استان برخی دهد که رواج ختنه دختران در کرمانشاه در نمودار و جدول فوق نشان می

 

 (میلیون نفر 1.3ت جمعی)کردستان 

های اهل مذهب غالب در استان کردستان مذهب سنی است؛ اقلیت کردهای اهل تشیع و برخی ترک

های زبان اصلی در این استان کردی است که با گویش .کنندنیز در شهرهای قروه و بیجار زندگی می تشیع

های رایج دیگر عبارتند از کلهری اردالنی گویش غالب است؛ گویش /گویش سورانی .مختلفی رواج دارد

ومیت آنها مستقل از زبان و ها بر این باورند که زبان و قچنانکه پیشتر هم گفتیم برخی اورامانی)و اورامانی 

کردستان به نسبت کمتر از کرمانشاه  استان روستاهایبرخی  میزان ختنه دختران در (.قومیت کردی است

میزان ختنه  (بخش باالی اورامان)در منطقه مریوان و بخصوص در روستای بزرگ اورامان تخت  .است

هستند بیشترین میزان ختنه اورامان نیز ترین مناطق روستاهای اورامان تخت که پرسکنه .دختران باالست

با وجود این، در  د.انشاه و کردستان تقسیم شده، دارندختران را در هر دو منطقه اورامان که بین کرم

 به بنا ی کوچک منطقه سنندج از جمله سقز، بلبر و همچنین در برخی شهرهاهروستاهایی دیگر نظیر کمال

  .است که سنت ختنه زنان کم و حتی منسوخ شده استچندین دهه  ات محلیاظهار
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 رواج ختنه دختران در استان کردستان
 

 
 .دهدی استان کردستان نمایش میهاجدول و نمودار فوق رواج ختنه دختران را روستا

 

 (میلیون نفر 3جمعیت )آذربایجان غربی 

کنند، هرچند اقلیت دگی میجمعیت کردهای آذربایجان غربی عمدتاً در بخش جنوبی این استان زن

 .کنندماکو نیز زندگی می ه،خوی وارومی اطراف اشنویه تا کردهای کرمانجی زبان در مرز ترکیه یعنی از

تر باال است، ولی مژده این که میزان پژوهش میدانی حاکی از آن است که رواج ختنه در میان زنان مسن

پژوهش نشان داد که در برخی روستاهای  .شودکمتر میختنه کودکان دختر بسیار کم است و هرساله هم 

یکی از دالیل این  .اندرند ختنه شدهسال دا 10االی از دخترانی که ب ی کممنطقه مکریان، قریب به درصد

های کولی از کردستان عراق به امر در جنوب استان آذربایجان غربی، ورود غیرقانونی و فصلی گروه

ها عالوه بر فروش لوازم خانگی این گروه (نامندم یا قه ره چی میوها آنها را دمحلی)کردستان ایران است 

های ختنه کردن آنها آورند؛ روشتوجهی درمیاز ختنه کردن دختران در این مناطق نیز پول قابلدست ساز، 

  .شودها و حتی گاهی به معلولیت منجر اغلب غیربهداشتی است و ممکن است به انواع و اقسام بیماری
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پس از بررسی میزان ختنه دختران در مرزهای ایران و عراق این پژوهش به این نتیجه رسید که در بخش 

کنند اعظم استان آذربایجان غربی، باالخص در روستاهای نزدیک مرز، اجتماعاتی که دختران را ختنه می

شدن کنترل مرزها از  رتتخبا سفت و س .های عراقی متکی هستندعمدتاً برای انجام آن به همین گروه

برابر دینار در  ریالارزش و پایین آمدن  ای در عراقجانب مرزبانان ایرانی و نیز بر اثر منازعات منطقه

اند به نحو غیرقانونی از مرز عبور کنند و به همین ها در چند سال گذشته کمتر توانسته، این گروهعراقی

کردستان و کرمانشاه برای زنده استانهای ) خاص کاهش یافته استدلیل میزان ختنه دختران در این استان 

  .(ها و زنان خودآموخته محلی خود اتکا دارندبینگاه داشتن سنت ختنه دختران هنوز هم بر بی

های کولیان کرد ایرانی است که برخی مناطق گاه بعضی خانوادهاستان آذربایجان غربی همچنین سکونت

-های فقیرنشین شهر سقز استان کردستان نیز روزگار میاین گروهها محله)کنند می مهاباد و بوکان زندگی

در فرایند  .دهندهایی که در ازای پول یا مواد غذایی عمل ختنه کردن دختران را انجام میگروه .(گذرانند

به کنارگذاشتن  و آنها را دا از خطرات ختنه دختران آگاه کنها ربرخی از این خانواده پژوهش موفق شداین 

با وجود این، بدون اقدامات دولتی برای فراهم کردن موقعیت شغلی یا ایجاد منابع  نماید.ل تشویق این عم

ها این عمل را که به بدیل برای درآمد یا بدون غیرقانونی اعالم کردن ختنه دختران بعید است که این گروه

  .هرحال برای آنها درآمدزا است رها کنند

 .دهدنمایش می غربی را آذربایجان کردنیشنجدول زیر رواج ختنه دختران را در روستاهای  نمودار و
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 ی دختران با توجه به سنرواج ختنه
جدول زیر تعداد زنان ختنه شده را با توجه به 

 .دهدسن در چهار استان مورد اشاره ما نشان می

به منظور یکنواختی نتایج، تعدادی روستا از هر 

نتایج  .استان برای این تحقیق انتخاب شدند

دهد که میزان رواج حاصله بوضوح نشان می

جدول اول  .ختنه در هر منطقه متفاوت است

 دهد که درصد دختران ختنه شده درنشان می

روستاهای استان هرمزگان زیاد است، برخی از 

هرمز  و ی روستاهای جزایر قشمبطوریکه در برخ

های شمالی این در قسمت .رسدمی %31و در روستاهای پارسیان به کمترین میزان خود، یعنی  %60به میزان 

روستاهای پاوه، در رتبه دوم برخی در  %41استان کرمانشاه با میزان  .ی دختران خبری نیستاستان از ختنه

   .رقم بالنسبه کم است آذربایجان غربی اینهای کردستان و قرار دارد و در استان

 15سال بیشتر از زنان ختنه شده  49-30ی سنی دهد که تعداد زنان ختنه شده در بازهها نشان میتحلیل

ساله ختنه شده  49تا  29 زنان %60روستاهای استان هرمزگان و جزیره قشماز برخی در  .سال است 29تا 

لکستان کرمانشاه برچیده شده باشد، در آنجا منطقه  رسد بساط این عمل دراز سوی دیگر، بنظر می بودند؛

 نویدبدین ترتیب نتایج بدست آمده  .سال مشاهده نشد 29تا  15هیچ موردی از ختنه در میان دختران بین 

مثالً  .، بدین معنا که میزان ختنه دختران در هر چهار استان رو به کاهش استدهدرا میروندی امید بخش 

همین ترتیب در به. است  %10در پیرانشهر واقع در آذربایجان غربی، این میزان در میان نسل جوان کمتر از 

در میان دختران و %9تر به در میان زنان مسن %41جوانرود واقع در همان استان، شاهد کاهش شدید از 

  .است %17به   %43دید و از در برخی از روستاهای روانسر نیز این کاهش ش .زنان جوانتر هستیم

  

 . تلندهکودکان از دو ماهگی ختنه می شوند، عکس از ش
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 دهد.رواج ختنه زنان را بر اساس سن نشان می 1-2جدول 
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 های مختلفروند ختنه در بین نسل
های این اند از آسیبدهد زنانی که ختنه شدهنسبت معکوس بین سن و رواج ختنه دختران نشان می

است و برای پیشبردن زندگی  ترنسلی آگاه تحقیقات حاکی از این بود که نسل جدید .عمل آگاه هستند

دهند دخترشان در کنند ترجیح میبدین ترتیب، وقتی زوجی ازدواج می .خود تفکری از آن خود دارند

  .گرفتند نباشدهای قبل قرار میهایی که زنان نسلمعرض آسیب

 
 kameelahmady.com@کمتر ختنه می شوند، عکس از  غربی زنان در آدربایجان

گیری نسبت زنان ختنه شده با توجه به سن هایی برای اندازهاز طریق سوالهای تحلیلی جداگانه، داده

های پژوهش یافته .آوری شد تا تغییر نگرش مادران در گذر زمان نسبت به ختنه دختران تحلیل شود جمع

تا  15نسبت زنان ختنه شده بین  2.2جدول  .اتمه یافتن ختنه دختران بودخحاکی از تغییری بزرگ به سوی 

تا  15ی سنی اختالف میزان ختنه بین بازه .شده دارند دهد که حداقل یک دختر ختنهسال را نشان می 29

توان دید در جوانرود و بطوریکه می .سال در استان کرمانشاه بسیار چشمگیر است 49تا  30سال و  29

همانطور که پیشتر هم گفته شد، در  .%50کاهش یافته و در پاوه نزدیک به %90روانسر این عمل بیش از 

و به همین ترتیب در سرپل  نشدسال مشاهده  29تا  15ی سنی لکستان هیچ موردی از ختنه دختران در بازه

در آذربایجان غربی هم  .کاهش این عمل هستند  %50ها حاکی از تقریباً در استان هرمزگان داده .ذهاب

در کردستان هم مثل هرمزگان، در برخی  .است %90 مختلفهای شده در نسل اختالف بین دختران ختنه

  .کاهش در این عمل دیده شد  %90مناطق بیش از 

http://www.kameelahmady.com/
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شان را کردن دختراندهد که امکان ختنه مادرانی را نشان می برخی ازهای زیر شایان ذکر است که داده

بسیاری مادران هم گفتند که دخترانشان هنوز بسیار کوچک هستند و  .داشتند و از این کار سر باز زدند

  .دهندوقتی به سن مناسب برسند، این عمل را بر روی آنها انجام می

 

 شده دارندکه حداقل یک دختر ختنه مادرانینسبت  2-2جدول 
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 تاثیر تحصیالت
 شدآوری هایی در خصوص میزان تحصیالت مادران جمع، دادهMICSو  DHSهای دستورالعملبر اساس 

  شود.تا نسبت بین تحصیالت آنها و میزان ختنه کردن دخترانشان را بررسی 

کرده تاثیر چشمگیری دارد بر اینکه دختر وی ختنه شود جدول حاکی از آن است که داشتن مادر تحصیل

گیری در مورد توان دید که تحصیالت یک زن از عوامل مهم موثر بر تصمیمهای موجود میبنا به یافته .یا نه

دهند تحقیقات و نیز گفتگو با زنان نشان داد که زنان دارای تحصیالت عالی ترجیح می .ختنه دختر اوست

که  دخترانشان را قربانی این عمل نکنند و هرچه تحصیالت مادر کمتر باشد، احتمال بیشتری دارد

اما در  .کورکورانه از سنت پیروی کند و این عمل را یک هنجار اجتماعی یا تکلیف شرعی بحساب آورد

میان برخی از زنانی که تحصیالت عالی داشتند نیز گاهی مشاهده شد که یکی از دختران خود را ختنه 

-داده . هیچ موردی یافت نشدیا اصالً اند، هرچند که میزان این مورد در چهار استان یا بسیار اندک بودکرده

آوری شده از مناطق کردنشین حاکی از آن است که بر اثر باال رفتن سطح تحصیالت این عمل های جمع

  .روندی نزولی داشته است

دهند که زنانی که تحصیالت عالی دارند بطور کلی احتمال کمتری دارد که از ها همچنین نشان مییافته

حال، با این .به این کار متمایل بودند %20شنودگان کمتر از ند، در میان مصاحبهکنی دختران حمایت ختنه

  .هایی در عمل منشا اثر شوند، زنان نیز باید توانمندتر گردندبرای این که چنین نگرش
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 کرده که حداقل یک دختر ختنه شده دارندنسبت مادران تحصیل 3-2جدول 

 

 تاثیر مذهب
های ق حاضر به این نتیجه رسیدند که ختنه دختران آیینی است که غالب اقلیتمطالعات قبلی و تحقی

داند، ولی حتی در با اینکه جهانیان ختنه دختران را عملی اسالمی می .کنندسنی ساکن در ایران اجرا می

-تشکیل میاز نظر شیعیان که اکثریت ایران را  .خود دین اسالم نیز در مورد ختنه دختران آرا متعارض است

آن را از واجبات  دهند و مذهب رسمی کشور نیز تشیع است، این عمل منسوب به اهل تسنن است و آنها

به همین علت نسبت ختنه دختران در میان جمعیت شیعیان بسیار پایین  .آورنددینی خود بحساب نمی

دهد که شیعیان یهای این پژوهش در خصوص وجود این آیین در میان اهل تشیع نشان میافته .است

شیعیان به  %2کنند و در آذربایجان غربی نیز، در روستاهای شاهین دژ، تنها کردستان دختران را ختنه نمی

این عمل در میان شیعیان به و سر پل ذهاب نیز میزان انجام  لکستاندر روستاهای  .این عمل اقدام میکنند

تاهای منتخب، موارد اندکی از ختنه دختران در بین در استان هرمزگان نیز، در روس .است %5و  %4ب ترتی

  .دختران در بین شیعیان هرمزگان وجود دارد دهد هرچند اندک ولی ختنهشیعیان ثبت شده که نشان می
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 نسبت زنان ختنه شده بر اساس مذهب 4-2جدول 

 

 تاثیر بضاعت خانواده
گیری تاثیر وضع مالی، از به منظور اندازه .در ایران فقر نسبت تنگاتنگی با ختنه کردن دختران دارد

استفاده شد تا اطالعات مربوط به دارایی و اموال خانواده نیز در کنار  MICSو  DHSهای پرسشنامه

  .آوری شود خصوصیات محل سکونت، مثل شرایط فاضالب و دسترسی به آب آشامیدنی سالم جمع

-ی که در آن زندگی مییاهبا توجه به جمع امتیاز خانوادهها امتیازی داده شد و افراد به هریک از دارایی

  .بندی شدند کردند رتبه

هایی با بضاعت ران در میان زنانی که از خانوادهدهد، میزان ختنه دختهمانطور که جدول نشان می

 .ولی نسبت بین بضاعت خانواده و ختنه دختران همواره یکسان نیست .یابدهستند، در مجموع کاهش می

           .بود %15 بابضاعت این چهار استان، کمتر ازواج ختنه در بین زنان ر

های با بضاعت ها نشان دادند که در این چهار استان مورد بررسی، رواج ختنه دختران در خانوادهیافته

میزان تنها در روستاهای مریوان در استان کردستان و روستاهای پاوه در استان کرمانشاه این  .همگون است

 %15ز در حالیکه در بقیه مناطق کمتر ا .بود %19و  %23تیب های با بضاعت، زیاد و به تردر میان خانواده
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های با بضاعت را به زندگی، تحصیالت، موقعیت و دانش بهتر دسترسی خانواده وضع مالی خوب، .بود

های با وجود این، در میان خانوادهبا  .کند و در نتیجه ذهنیت آنها در مورد زندگی متفاوت استتسهیل می

 .بضاعت هم هستند کسانی که هنوز بر ختنه کردن دختران اصرار دارند

 

 

 : نسبت زنان ختنه شده بر اساس بضاعت مالی5-2جدول 
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 نقش نگرش مردان و زنان به ختنه دختران
ارد و مشخص کنیم که ی دختران اثر دمهم است که دریابیم چگونه نگرش مردان و زنان بر تداوم ختنه

های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه .گیری برای انجام این عمل نقشی ویژه داردچه کسی در تصمیم

   .یافتن پاسخ سواالت فوق برآمد جنسیت محور به

 
 . تلندهعکس از ش

غالباً مادر یا  ان هستند؛کردن دختر گیری برای ختنهدهد که فرد تعیین کننده در تصمیمها نشان میداده

 .نظر مردان نیز موثر است، ولی غالب نیست .مادربزرگ آن دختر و در مواردی نیز یکی دیگر از زنان فامیل
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ز و الرک به دهند که میزان حمایت زنان از ختنه دختران، در هرمزگان و جزایر قشم، هرماعداد نشان می

در پاوه و جوانرود  .است %33در نزد مردان  در حالیکه همین رقم .رسدمی %44 باالترین میزان خود،

  .است %10 ودر میان مردان  کمتر از %21کرمانشاه حمایت ار ختنه دختران کمتر و میزان آن در میان زنان 

ی نتایج حاکی از آن است که علیرغم ماهیت مردساالرانه جامعه، مردان کمتر از زنان نسبت به ختنه

این، زنان تحت فشار نامریی مردساالری قرار دارند و ناگزیر از تداوم با وجود  .دختران دغدغه دارند

  .بخشیدن به این سنت هستند

 



 53  |  دوم فصل

 

 : نسبت موافقت با ختنه دختران در میان زنان و مردان6-2جدول                     

 

  )ختنه کننده( تاثیر نوع ختان
م ختنه یکی دیگر از عوامل موثر بر تداو

هایی است که در ختنه کنندهدختران، درآمد 

این جوامع حضور دارند و اجرتی که در 

کنند تنها منبع قبال این عمل دریافت می

ها ) بعضی از ختان درآمد زندگی آنهاست

این کار بدون اجرت و به علت ثواب و 

در  .دهند(اعتقادات مذهبی خود انجام می

-ایران سه دسته افراد دختران را ختنه  می

و اعضای ( هاقابله)ها ها، بی بییکول :کنند

  .خانواده تردر عمل، زنان مسن خانواده

 .رویه عمل در هر استان متفاوت است

های سنتی از کنندهدر هرمزگان غالباً ختنه 

مجری کار هستند و در  هاجمله بی بی

ها، اعضای ها یا وضعیتبرخی منطقه
    مینابی در قشم، عکس از ش. تلنده نز
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های کولی ها غالباً گروهغربی، ختاندر آذربایجان .خانواده نیز ممکن است در این عمل مشارکت کنند

مانند ولی بعلت ا میآیند و همانجعراق به استان آدربایجان غربی میهستند که بطور غیرقانونی از کردستان 

ها از ختنه دختران این گروه .برندنداشتن پاسپورت یا ویزا مدام در ترس از پلیس مرزبانی ایران بسر می

ها بندند و باعث ایجاد انواع و اقسام بیماریهای بهداشتی بکار نمیاینها عمدتاً روش .درآمد خوبی دارند

های سنتی و اعضای خانواده نیز این عمل را های کولی، بصورت پراکنده ختنه کنندهدر کنار گروه .شوندمی

های سنتی مجری عمل هستند گو اینکه در کرمانشاه و کردستان غالباً ختان هایدر روستاه .دهندانجام می

عمل ختنه با وسایلی چون تیغ، سنجاق یا چاقو و  .ها نیز مشغولندبی های کولی و بیبرخی روستاها گروه

 .پزشکی و بهداشتی وجود ندارد گیرد و هیچ تصوری از ختنهنجام میبدون بیهوشی و بیحسی ا
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 کننده: نسبت ختنه بر اساس ختنه7-2جدول                         

 

 کرده حامی ختنه دخترانزنان تحصیل
برای دریافتن این نکته که آیا  .گیری عقاید افراد و نحوه نگرش آنها داردتحصیالت نقشی مهم در شکل

نه  در این چهار استان میزان تفاوت سطوح تحصیلی، تاثیری بر میزان حمایت از ختنه دختران دارد یا 

ها حاکی از آن است که زنان دارای تحصیالت عالی، کمتر حامی تداوم این یافته .شد تحقیقی ترتیب داد

 تا %11 نه دختران اندکی باال میرود و بهدر استان هرمزگان نسبت زنان تحصیلکرده حامی خت .عمل هستند

جوانرود، غربی و کرمانشاه بسیار پایین و در روستاهای در حالیکه این نسبت در آذربایجان .رسدمی 19%

در کردستان نیز کم و بیش وضع به همین منوال است و  .است %18 و %7و  %6ب روانسر و پاوه به ترتی

تعداد اندکی از زنان تحصیلکرده حامی تداوم ختنه دختران هستند و باقی زنان تحصیلکرده مخالف این 

ها و عقاید تاثیر دارد، عواملی دیگری این که تحصیالت بر رفتارها، نگرشجود وبا بنابراین  .عمل هستند

 .نیز در تغییر دخیل است
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 کرده حامی ختنه دختراننرخ زنان تحصیل 8-2جدول 

 هاخالصه یافته
، یک دهه تمام مشکالتبه رغم  .متوقف شد  2014بخش اعظم این جستجو و پژوهش در پایان سال 

برای گردآوری اطالعات در مورد  .موضوع ختنه دختران در ایران دستاوردهای زیادی داشتپژوهش در 

زن و نیز  4000و با بیش از  ه، به صدها روستا رفتانجام پذیرفتختنه دختران در ایران هزاران کیلومتر سفر 
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طور کامل گرچه این تحقیقات هنوز به  .به عمل امدمردان از طبقات اجتماعی مختلف مصاحبه برخی 

دهد که ختنه دختران در میان زنان و دختران چهار استان های اولیه ما نشان میارزیابی نشده است، یافته

ها نیز ختنه کردن دختران در باوجود این در همین استان .شمال غرب، غرب و جنوب ایران شایع است

های زبان هستند و همچنین در بخش غربی که اهالی آنها از کردهای کرمانجیهای شمالی آذربایجانبخش

  د.ریگهای شمالی هرمزگان صورت نمیجنوبی کرمانشاه و بخش

 

@kameelahmady.com زنان ختنه نشده در بوشهر. عکس از  

زیاد به کم بدین ترتیب توانیم این چهار استان را بر حسب میزان ختنه دختران از ها میبنا به یافته

 %60تا  جزایررا )در برخی از روستاهای  اول، استان هرمزگان که بیشترین میزان ختنه دختران: فهرست کنیم

؛ سوم، استان کرمانشاه که (درصد %42)تا استان کردستان برخی از روستاهای گیرد؛ دوم، می بر در (درصد

رصد است؛ و دست آخر، استان آذربایجان د %41ن تا ای آو برخی از روستاه میزان ختنه دختران در آنجا

  دارد. %27تا این  میان برخی از روستاهای که کمترین میزان ختنه را در

توان ها نمیبنا به یافته .های جوانتر کمتر استبطور کلی معلوم شد که میزان ختنه کردن دختران در نسل

شتاب رو به نزول است یا نه، هرچند که در طی ده سال راحت قضاوت کرد که آیا ختنه کردن دختران با 

گیری این چند عامل مهم در شکل .است سال به سال شاهد کاهش میزان این عمل بوده این تحقیق گذشته

رغبتی به روند نزولی عبارتند از آشنا شدن با جهان مدرن؛ دسترسی بهتر به امکانات آموزشی و تحصیلی؛ بی

های جدید؛ تاثیر های جدید، بعضاً بر اثر فناوریدسترسی بیشتر به انواع رسانهدین در میان جوانان؛ 

http://www.kameelahmady.com/
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 .های دوم دارندمهاجرت از روستاها به شهرها شمار زیادی از روستائیان در شهرهای نزدیک خود خانه

کنند، توانند به اطراف سفر و دختران را ختنه های مسن نمیبی عالوه بر این موارد این هم هست که بی

  .ضمن آنکه نسل جوانتری هم جایگزین ایشان نشده است

ها از سواالت با در مصاحبه .های مختلف تحقیقاتی استفاده شده استدر انجام این تحقیق از تکنیک

های کمی و کیفی به دست ها از طریق ترکیبی از روشپایان باز و بسته هر دو استفاده شده است و داده

  .توانستند تصویر دقیقی از شرایط واقعی ارائه دهندهای خام نمیوشچرا که ر .اندآمده

مشهود ، شوددر جهت بهبود را ارزیابی  ی سادهتاثیر یک مداخله تالش شد تاهمچنین حتی زمانی که 

-روش. گیری نیستشود که با یک روش ارزیابی قابل اندازهای میهای پیچیدهکه این امر شامل روال شد

های آشکار و نهان که از طریق روشهای کیفی و نیز اطالعات آماری بی از طریق ترکیب دادههای ترکی

کند                            حاصل از روشهای کمی به دست آید تحلیلی جامع از مساله را فراهم می
)2000Bamberger, ( 

ای درصد باالی زنانی که حامی ختنه دختران هستند، نقش عمده دهد کهنشان می 6-2برای مثال جدول 

پاسخ زنان در مورد سوال کلیدی تحقیق به این امر اشاره دارد که  .در مقایسه با مردان حامی ختنه دارند

اگر زنان نتوانند  .بخشدن مادر بودن میباکرگی زنان اهمیت حیاتی در حفظ امنیت آینده او دارد و به او شأ

شود که آنها بار این مساله موجب می .انددار کردهگی خود را حفظ کنند، حیثیت خانوادگی خود را لکهباکر

سنگین حفاظت از وجهه خانوادگی را به هر شکل ممکن به دوش بکشند و در راستای تحقق این هدف 

   .دهندزنها به سنت ختنه در خانواده ادامه می
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 های آزمایشیمداخله
های اولیه گردآوری شد، در پس از آنکه داده

 .گردیدچند پروژه آزمایشی را شروع  2010سال 

های متنوع، با جرح ها بررسی روشهدف این پروژه

لی، به منظور هایی بنا به اقتضائات محو تعدیل

هایی از ایران کاهش میزان ختنه دختران در بخش

 اطقزبان جنوب کشور و من بود، یعنی مناطق فارسی

این برنامه بر این فرض متکی  .کردزبان غرب ایران

و صدای تعریف شده  سرهای بیبود که با مداخله

توان عمل ختنه زنان را بدست اهل و مشخص می

بر این باور که به مدد  .کن کرد همان اجتماع ریشه

بحث و گفتگو با افراد محلی، متنفذان و عامالن 

دن دختران را در بساط ختنه کر امکان دارد کهختنه 

و با اقناع و نهایتاً همکاری  ده شودآن مناطق برچی

این  .منتهی شودخود اهالی محل به این مقصود 

های محلی زمینه رهیافت که در فرهنگ و سنت

نگر، به لحاظ فرهنگی  تی است کلدارد، رهیاف

  .حساس، مشارکتی و استوار بر بنیادی حقوق بشری

وند: شاین قسم مداخالت به دو دسته تقسیم می

داد، به عبارتی به طراحی اقداماتی قرار می عامل ختنه دختران اجتماعا دسته اول کانون توجه خود ر

 .هایی برای جلوگیری از عمل ختنه دختران باشدراهکه مشخصاً در پی یافتن  ه شدپرداختجویانه مداخله

بود، چون ختنه دختران آئینی بود نقش بسته در حتما باید غیر مستقیم می ه شدگرفتپیش در رهیافتی که 

روح و جان مردم محلی و هرگونه مداخله مستقیم برای برچیدن آن ممکن بود کل برنامه تحقیقاتی را ملغی 

ها و افراد بی خالت متکی بود به برقراری ارتباط با روحانیون، کدخداهای روستا، بیدسته دوم این مدا .کند

ای نظیر نویسندگان، شاعران یا خوانندگان مورد احترام آن منطقه به منظور جلب با نفوذ محلی و منطقه

  .این کار عمدتاً عبارت بود از تشویق افراد محلی به کار جمعی در این خصوص .حمایت ایشان

با در نظر داشتن ابعاد این پژوهش، دستیاران  آزمایشی بود، منابع محدودی داشت.از آنجا که این پروژه 

ضروری بود که این دستیاران خودشان از افراد  .ددیده مسئول ارتباط با افراد محلی شدن پژوهشی تعلیم

 kameelahmady.com@. عکس اورامان -زبارتگاه پیر شالیار

http://www.kameelahmady.com/
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این امر موجب میشد که بهترین ، گیردکه بناست مورد مطالعه قرار باشندبه همان اجتماعی  متعلق  محلی و

این دستیاران آموزش دیده بودند تا مستقالً و با  .حالت همکاری و اعتماد میان دو طرف برقرار گردد

آوری  تری جمعهای تعیین شده بپردازند و بر این اساس اطالعات کاملحداکثر توان به کار میدانی در محل

ط به خودشان اقدام کردند و مستقالً با حضور در رویدادهای در ابتدا آنها به شناسایی مناطق مربو .شود

در این  جستجومراسم ختم و مانند اینها به  خوانی، ها، جلسات آموزش قرآن و قرآناجتماعی مثل عروسی

های آنها عمدتاً مواجهه رودررو روش .ها را به بستری برای تحقیق بدل کردندزمینه پرداختند و این موقعیت

  .هدف اصلی این راهبرد دسترسی بهتر به مردم بود .های تلفنی بود مصاحبه و گاهی هم

 .پژوهش  میزان رواج ختنه دختران را معلوم کند و روند آن را تشخیص دهد ایناین رویه موجب شد

ختنه دختران  از مسائلمردم  کردن های پزشکی و روانی به آگاهرفته رفته کانون توجه کار از تامین مراقبت

برقراری ارتباط با متولیان و رهبران دینی و اجتماعی و جلب حمایت  کار به قسمتی از غییر کرد و از جملهت

 اختصاص داده شد.آنان 
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 فصل سوم

خود یعنی کنار گذاشته شدن ختنه دختران هستیم،  در عصر حاضر ما رفته رفته شاهد تحقق هدف

موضوعی که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. با وجود این، مساله صرفاً تحقق این هدف نیست، 

بلکه حصول اطمینان از به ثمر نشستن آن نیز هست. در این فصل ابتدا مبارزه علیه ختنه دختران را در بستر 

دهیم که امروز ما در این میدان چه جایگاهی داریم. سپس قوانین م و نشان میکنیتاریخی آن بررسی می

المللی علیه این عمل را بررسی و در ضمن به نقاط ضعف این قوانین اشاره خواهیم کرد. در گام بعد، بین

نظری خواهیم انداخت به مباحث روحانیان برجسته مسلمان حول موضوع ختنه دختران و فتاوی بسیاری 

توانند در خاتمه دادن به در این زمینه وجود دارد. و در نهایت، به نقش عامالن اصلی ختنه دختران که می که

ها و وظایف دولت ایران در کننده داشته باشند اشاره خواهیم کرد، از جمله مسئولیتاین عمل نقشی تعیین

 قبال این مساله. 

 ارزه علیه ختنه دختراننظری اجمالی به تاریخ مب
بر اساس اسناد موجود، تالش برای مقابله با ختنه دختران در اوایل قرن بیستم در آفریقا آغاز شد، هر 

چند که احتمال دارد مردم محلی پیش از این تاریخ نیز با این عمل مبارزه کرده باشند ولی سندی از این 

 مبارزات موجود نباشد.

به آفریقا بحث در باب ممنوع کردن ختنه دختران به  با ورود استعمارگران اروپایی و مبلغان دینی غربی

دانستند و به واردان ختنه کردن دختران را خالف اصول مسیحی میسرعت به مرکز صحنه آمد. این تازه

شان برای از بین بردن چندان حاصلی نداشت. مخالفت آنها کردند، اما اقداماتهمین دلیل با آن مخالفت می

نا بود که این رسم خالف اخالق مسیحی است. کمی پس از دوران استعمار، قوانین با این عمل بر این مب

 بسیاری وضع شد که هدف آنها خاتمه دادن به ختنه دختران بود، ولی از آنجا که این قوانین بر پایه

 اطالعات ناکافی و اقدامات نامنسجم شکل گرفته بودند دیری نگذشت که از میان رفتند.  

را برای اشاره « جنسی دخترانقطع آلت»شورای تبلیغات دینی کنیا برای اولین بار عبارت  1929در سال 

ای بسیار تاثیرگذار بود. خانم استامف مبلغ به ختنه دختران به کار برد. در این خصوص، هلدا استامف چهره

گزارشات قاتل او  دینی آمریکایی و از مخالفان سرسخت ختنه دختران بود که به قتل رسید و بنا به برخی

 (.Robert, 1996 #476)اش را قطع کرده بود تناسلیپیش از کشتن وی آلت 

های عظیم، مخالفت ها و تجمعهای مختلفی از زنان با تشکیل کمپینگروه 1970و  1960های در دهه

کردند ه میخود را علیه ختنه دختران اعالم کردند. در همین زمان نیز در کشورهایی که دختران را ختن
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متخصصان پزشکی با چاپ مقاالتی در مجالت پزشکی جنبشی علیه ختنه دختران به راه انداختند. این 

سازمان  1979در سال   مشاهده شخصی عوارض بالینی این عمل بر دختران قربانی بود. مقاالت بر پایه

های وجه این سمینار یافتهبهداشت جهانی اولین سمینار جهانی را در این خصوص برگزار کرد. کانون ت

نگار آمریکایی، خانم فران هوسکن بود که به تحقیق در خصوص این موضوع در آفریقا کمر همت روزنامه

زا سخن بسته بود. هوسکن در این سمینار از لزوم خاتمه دادن به تمام اشکال این قبیل اعمال سنتی آسیب

اله همچنان حل نشده باقی ماند. اما به هر ترتیب این رو شد و مسگفت، ولی اقدامات او با مخالفت روبه

 ختنه دختران فراهم آورد. المللی برای طرح مسالهرویداد، میدانی بین

های بسیاری در سطح جهان از آن زمان تا کنون تالش

صورت گرفته تا متولیان امر را متقاعد کند ختنه کردن 

ع مجم 2012دختران را خاتمه دهند؛ وقتی در سال 

عمومی سازمان ملل ختنه دختران را به عنوان مصداقی از 

ها قوتی نقض حقوق بشر برسمیت شناخت این تالش

های جسمانی ناشی از بریدن عمدتاً آسیب تازه یافتند. در ابتدا کانون توجه کمپین مبارزه علیه ختنه دختران

تران نقض حقوق بشر تلقی شد و وجود رفته رفته ختنه دخ 1980ی بخشی از بدن دختران بود. ولی در دهه

پیدایش مضمون  1990 کند ضرورت یافت. طی دههنگاهی که مسائل جنسیتی را در قوانین لحاظ می

المللی بخشید و ای بینو نیز منع خشونت علیه زنان به این کمپین وجهه« حقوق بشر حقوق زنان به منزله»

المللی بسیاری های بینی اعالم کنند. در این دهه کنفرانسموجب شد بسیاری کشورها این عمل را غیرقانون

ترین آنها عبارت بودند از: کنفرانس پرداختند؛ مهمبرگزار شد که از منظر حقوق بشر به ختنه دختران می

(  ICPDالمللی درباب جمعیت و توسعه )در وین؛ کنفرانس بین 1993جهانی در باب حقوق بشر در سال 

در پکن )کنفرانس پکن(؛  1995اهره؛ و چهارمین کنفرانس جهانی در باب زنان در سال در ق 1995در سال 

مجمع عمومی سازمان ملل ختنه زنان را نقض حقوق  2012شد، در سال  و نهایتاً، چنانکه قبالً هم اشاره

 بشر دانست. 

های بسیاری دختران تالشکن کردن ختنه المللی، زنان آفریقا نیز برای ریشهعالوه بر اقدامات مراجع بین

نتیجه ماندن کنفرانس سازمان بهداشت جهانی نیز از پا ننشستند و در اند. زنان آفریقا حتی پس از بیکرده

های سنتی مخل سالمت ای شکل دادند با عنوان کمیته ناظر به آئیندر شهر داکار سنگال کمیته 1984سال 

و هم  کار است و هم دولت کشور آفریقایی مشغول به 26در  زنان در کشورهای آفریقایی. این کمیته اکنون

 کند. مردم را از مضار و معایب ختنه دختران آگاه می
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آی.ای.سی )کمیته کشورهای آفریقایی(  2003مبارزات زنان آفریقایی بسیار موثر واقع شد و در فوریه 

اعالم کرد. سال « مدارا با ختنه دختران عدم»طی کنفرانسی در آدیس آبابای اتیوپی، روز ششم فوریه را روز 

تغییر دادن یک رسم اجتماعی بعد مرکز تحقیقات اینوسنتی یونیسف گزارشی بنیانگذار منتشر کرد با عنوان 

 . زا: ختنه دخترانآسیب

رسانی، آموزشی و ارتباطاتی در کانون اقدامات های اطالعهای اخیر، ارتقا آگاهی به مدد کمپیندر سال

مردم از هنرهایی چون موسیقی،  ختنه دختران قرار داشته است. فعاالن برای برقراری ارتباط با تودهعلیه 

های حقوق بشری نیز اند. عالوه بر این، بخش بهداشت و سازماننمایش و فیلم نیز به وفور بهره گرفته

ی وکال، قضات و عموم مردم های آموزشی خود در مورد حقوق زنان که برااند و در برنامهبسیار فعال بوده

 اند. کنند، بحث ختنه دختران را نیز گنجاندهبرگزار می

المللی دختران است که یکی از رویدادهای مهم اخیر، که پیشتر هم بدان اشاره شد، اولین کنگره بین

. ) ,2014RCW 458#(در انگلستان برگزار کرد  2014دولت انگلستان با مشارکت یونیسف در جوالی سال 

در این کنگره که کانون توجه آن عمدتاً مسئله ازدواج کودکان و ختنه دختران بود، مسئوالنی از کشورهای 

های خصوصی و درگیر مساله و نیز مسئوالنی از کشورهای پردرآمد، رهبران اجتماعی، نمایندگانی از بخش

آیی این بود که اراده سیاسی را بسیج کند، از تعهد این گردهمای گرد هم آمده بودند. هدف های رسانهچهره

های دیگر برای خاتمه دادن به ختنه دختران اطمینان حاصل کند و نیز مطمئن شود که ها و گروهدولت

گیرد. یکی از اموری که این کنگره بشدت بر آن گذاری کافی برای اقدام علیه ختنه زنان صورت میسرمایه

کشور متعهد شدند  21اتمه دادن به ضرورت اجتماعی ختنه دختران بود. در پایان این کنگره تاکید داشت خ

المللی دولت که در جنبش جهانی برای پایان دادن به این عمل  نقشی ایفا کنند. دپارتمان توسعه بین

کنگره انگلستان )دی.اف.آی.دی( نیز با تشکیل گروهی برای نظارت بر انجام تعهدات معهود در این 

 موافقت کرد.  

های نوآورانه پروژه توستان در آفریقا نیز از رهیافت

گیرد تا آگاهی عموم را در مورد غیرمستقیم بهره می

عواقب ختنه دختران برای سالمت ایشان افزایش دهد. 

افزایی گروهی طراحی کرده توان این پروژه یک برنامه

ی کند بر مبنااست که مردم محلی را تشویق می

) ,Tostanباورهای خود وضع موجود را تغییر دهند. 

های آموزشی در مورد حق بهداشت و سالمت و نیز عملی این پروژه برگزاری کالس . روش2015 #461(

عمومی کنار گذاشتن ختنه دختران در  های آنها صدور اعالمیهزندگی بدون خشونت است. حاصل تالش
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اجتماع مختلف در جیبوتی، گینه، گینه بیسائو، مالی، موریتانی، سنگال، سومالی و گامبیا بوده   7200 بیش از

های عمومی در فرایند کنار گذاشتن کامل این اعالمیه»است. با وجود این، بنا به گزارش توستان، اگرچه 

که نهایتاً ختنه دختران را  منتقد ضرورت دارند، امری کننده و در شکل دادن به تودهعمل نقشی تعیین

 «.     اندمنسوخ خواهد کرد،  اما هنوز صد در صد به موفقیت نرسیده

 المللیقوانین بین
با به رسمیت شناخته شدن تدریجی ختنه دختران به عنوان نقض حقوق بشر، کمپینی جهانی شکل 

کشورها اکنون با امضای برخی گرفت که هدف آن طرح و وضع قوانین علیه این عمل بود. بسیاری از 

ای ناظر به اشکال مختلف تبعیض و خشونت متعهد حمایت از حقوق زنان و المللی و منطقهمعاهدات بین

کشور  قوانینی 17کنند قریب به کشور آفریقایی که دختران را ختنه می 28اند. برای مثال، از کودکان شده

، از جمله بورکینوفاسو، سنگال، ساحل عاج، غنا، جیبوتی، کنددارند که مشخصاً ختنه دختران را منع می

گینه، توگو تانزانیا، کنیا، جمهوری آفریقای مرکزی و مصر. از این گذشته، کشورهای سنگال، سودان، مصر 

اند. اغلب کشورهای اند و ختنه دختران را در قوانین کیفری خود جرم دانستهو اتیوپی گامی فراتر برداشته

-کنند نیز قوانین خاصی در باب ختنه دختران وضع کردهاجرانِ کشورهایی که دختران را ختنه میمیزبانِ مه

اند که این عمل را برخی کشورهای اروپا مثل بریتانیا، سوئد، نوروژ و بلژیک قوانین خاصی وضع کرده  اند.

انین کیفری به ختنه تر قوداند. درحالی که کشورهای دیگری نظیر فرانسه ذیل برخی مواد کلیجرم می

های مهاجر که دولت اسپانیا اقداماتی علیه آن دسته خانواده 2011کنند. در سال دختران رسیدگی می

پزشکان اسپانیایی  2015بردند آغاز کرد. در اوایل سال شان را برای ختنه به کشورهای خود میدختران

های های مهاجر باید معاینه شوند و خانوادهطرحی پیشنهاد دادند که بر اساس آن تمام دختران خانواده

 ای امضا کنند مبنی بر اینکه دختران خود را ختنه نکنند. ایشان تعهدنامه

 

  و ایران خاورمیانهضعف قوانین منع ختنه دختران در 
با آنکه عمل ختنه دختران، ریشه در هیچکدام از  به گفته رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران

و رسوم گذشتگان ایرانی ندارد اما باز هم در برخی از روستاها و نقاط دورافتاده کشور، شاهد این آداب 

ه گزارش خبرنگار اجتماعی جهان، طبق آمار منتشره سازمان ملل، م. بجنایت در برابر دخترکان ایرانی هستی

ای آسیائی دیگر انجام هزار دختر بچه عرب و آفریقایی و برخی کشوره 6 روی بر روزانه این جنایت که

بر پایه همین گزارش این عمل که در برخی از د. گیرشود، هر ساله حدود دو میلیون قربانی میمی

پذیری دختران در برابر مسائل جنسی روستاهای ایران نیز دیده می شود به این جهت است که تحریک

ختنه دختران در ایران بسیار کم است ، به گفته رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران .کاهش یابد
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وی همچنین به د. شووشاید بتوان گفت این عمل تنها در چند روستا با جمعیت زیر دو هزار نفر دیده می

خبرنگار جهان گفت: بیشترین نقاطی که این کار در آنها انجام می شود کشورهای آفریقایی هستند. 

می دادند اما مرکز آن در کشورهای آفریقایی بوده  کشورهای همسایه هم تا حدی این عمل را انجام

 . (88جهان نیوز، )است

 
@kameelahmady.com بندر لنگه، عکس از  

جامعه ریشه دوانده، ها قدمت دارد و عمیقاً در فرهنگ و هنجارهای از آنجا که عمل ختنه دختران قرن

تصویب قوانینی که ختنه دختران را جرم بداند یا حتی گنجاندن مصوباتی در  قوانین کیفری موجود برای 

رسد. در خاورمیانه ختنه دختران موضوعی است که در زمره منع این عمل کاری است که سخت به ثمر می

شود. بالتبع، به وجود این عمل اذعان نمیمحرمات یا امور به اصطالح تابو قرار دارد و به طور رسمی 

شود موضوعیت ندارد. با این همه، تصویب و اجرای قانون علیه چیزی که وجود آن به رسمیت شناخته نمی

اند. مثالً، حکومت خودگردان کردستان عراق برای ها علیه ختنه دختران اقداماتی صورت دادهبرخی دولت

تصویب رسانده که بطور خاص ناظر به جنوب کردستان عراق است ولی  مقابله با ختنه دختران قانونی به

نتایجی اندک داشته است. در مصر نیز میزان ختنه دختران بسیار زیاد است و اقدامات اندکی علیه عامالن آن 

هایی پدید آورده که ختنه دختران فرصت "بهار عربی"صورت گرفته است. با وجود این، جنبش موسوم به 

 دهد. ر در معرض دید عموم قرار میرا بیشت

http://www.kameelahmady.com/
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های غیردولتی سازمان یافته مبارزه با ختنه دختران در ایران به دلیل فقدان حمایت دولتی و فقدان گروه 

از این هم دشوارتر است. راست اینکه، ایران تا کنون از امضای کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه 

ت جمهوری محمد خاتمی، مجلس در حمایت از پیوستن به این زنان سرباز زده است. در دوره ریاس

 ای تصویب کرد، ولی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصول اسالمی آن را رد کرد.کنوانسیون الیحه

 
@kameelahmady.com،عکس از   روستایی در مریوان 

بطور مشخص ذکری از ختنه دختران نیست و بنابراین حقوق ایران از  زنان در در قوانین موجود ایران 

رسد . با این حال، ایران قوانینی دارد که به نظر می( ,4232015Alawi#)کندبرابر ختنه شدن حمایت نمی

توان ذکری جازات کرد. در اینجا میتوان براساس آنها مثله کردن بدن را قانوناً تحت پیگرد قرار داد و ممی

های زنان ناظر به حق حیات، تمامیت بدنی، حمایت از زنان به میان آورد از منشورهای حقوق و مسئولیت

های خانوادگی. با در برابر قربانی شدن، حق سالمت ذهنی و جسمانی و حمایت از زنان در برابر خشونت

شوند، دشوار بتوان مواردی یافت که دعاوی ه گریخته اجرا میاین همه از آنجا که اکثر این قوانین جست

 ) ,2015Alawi 423#( قربانیان ختنه در دادگاه به نتیجه رسیده باشد.

  

http://www.kameelahmady.com/
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و از بومیان جزیره قشم که باالترین درصد   آموخته قانوندانش تلندهخانم شیرین 

ایران برخی قوانین کلی در خصوص منع :  ختنه را در ایران دارا می باشد اعتقاد دارد
قانون مجازات اسالمی  479مثله کردن در قوانین کیفری خود گنجانده است طبق ماده 

جنسی  در مورد بریدن آلت 1392/2/1ق.م.ا مصوب  664و  663،  1370/5/8مصوب 

قانون اساسی هدف  12زنانه حکم دیه را جاری ساخته است که البته با توجه به اصل 

  قانون گذار خارج از شمول این دایره به نظر می رسد.

-اگر این عمل در جرگه ی اعمال و یا مراسم مذهبی قرار گیرد عمالً هیچ زیان دیده

ن حقوق از دست رفته ای نمی تواند در دادگاه صالح طرح دعوی نموده و خواها
قانون اساسی جمهوری  12خویش با تکیه بر قانون باشد مصداق این گفته اصل 

عشری بعنوان اسالمی ایران است که عالوه بر رسمیت دادن به مذهب جعفری اثنی

مذهب رسمی جمهوری اسالمی ایران دیگر مذاهب اسالمی اعم از حنفی ،شافعی 

 انجام مراسم مذهبی و احوال شخصیه آزاد قرار داده،مالکی ،حنبلی و زیدی را در 
قانون اساسی می تواند به نوعی در حمایت از این قشر 21با این حال اصل  .است

 بند در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 21 اصل اسیب دیده چالش برانگیز باشد 

  . دارد زن معنوی و مادی حقوق احیاء در دولت وظیفه بر اذعان آن اول

ای به این موضوع نشده تنها در فصل نکاح متاسفانه در قانون مدنی ایران هیچ اشاره

مقطوع بودن آلت تناسلی  1122و طالق در بخش موارد فسخ نکاح در بند سوم ماده 

ای که قادر به عمل زناشویی نباشد در مرد موجب حق فسخ برای زن قرار داده به اندازه
  شده است.

سیب دیده را بتوان در قانون آعطف در حمایت از این بخش و اما شاید نقطه 

 رسیده نگهبان شورای تایید به که 1381/10/11 حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 
مطابق با ماده یک این قانون هرنوع صدمه به کودکان و نوجوانان اعم از  کرد. جستجو

این قانون عالوه  4ماده  ن درآجسمی، روانی و اخالقی ممنوع می باشد که در تکمیل 

بر ممنوعیت هرگونه شکنجه مجازات حبس و جزای نقدی را برای مرتکب قرار داده 
  است.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کودک آزاری را از جرایم عمومی قرار  5ماده 

  داده که نیازی به شاکی خصوصی ندارد.
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گرچه در   تهران نظر دارد که:در  منصور اسکندری وکیل پایه یک دادگستریاقای 

انگاری نشده است اما با در نظر گرفتن قانون مجازات اسالمی ایران عمل ختنه زنان جرم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران زیان دیده می تواند در دادگاه  34و 22، 21اصول 

د به بهانه قانون آیین دادرسی مدنی قاضی نمی توان 3صالح اقامه دعوا نماید و طبق ماده 

سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی امتناع نماید و ملزم به رسیدگی و 

 . صدور رای می باشد

قانون حمایت از  4نگارنده معتقد است قضات محترم می توانند با استناد به ماده 

 و  اذیت و صدمه گونه هر"که مقرر می دارد  11/10/1381کودکان و نوجوانان مصوب 
 روانی بهداشت  و سالمت عمدی گرفتن ونادیده کودکان روحی و جسمی شکنجه و آزار

تا شش ماه  انی وممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب سه ماه و یک روزجسم و

اقدام به  "( ریال جزای نقدی محکوم می گردد.10000000یا تا ده میلیون ) حبس و

 .صدور رای نمایند

 می رسد که چه کسانی می توانند بجای اطفال اقامه دعوا نمایند؟حال این پرسش به ذهن 

آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج قانون حمایت از کودکان و نوجوانان؛ کودک 5با استناد به ماده ی  -1

تواند با مشاهده و یا گزارش ضابطان دادگستری به شکایت شاکی خصوصی ندارد لذا دادستان خود می

قانون آ.د.ک مصوب  29ماده -28/6/1378قانون آ.د.ک مصوب 15گی نماید.)ماده اقدام به رسید

4/12/1392) 

سازمان های مردم نهادی که  " 4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  66مستفاد ازماده  -2

نسبت به جرایم ارتکابی در  تواننداطفال و نوجوانان، زنان و ...است، میاساسنامه آنها درباره حمایت از 

 ". های فوق اعالم جرم کنندزمینه

گستری و مقامات قضایی : )ضابطان دادداردعار میاش 4/12/1392آیین دادرسی کیفری مصوب  2تبصره

 (های مردم نهاد مربوطه آگاه کنندموضوع این ماده را از کمک سازماندیدگان جرایم مکلفند بزه

ت محترم مکلف به آگاه توان علیه این جرم اقامه دعوا کرد بلکه قضانه تنها میرسد بنابراین به نظر می

 .دیدگان نیز هستندساختن زیان

رسد ؟ به نظر مییش را در معرض این عمل قرار دهندسخن آخر اینکه آیا والدین حق دارند فرزند خو

ه عنوان سرپرست اطفال شناخته ست چرا که هم در شرع و هم در قانون والدین با پاسخ به این سوال منفی

ب قانون مجازات اسالمی مصو "158"ماده  "ت"اند نه مالک آنها در این خصوص می توان به بند شده
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به اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که ) :دارداشاره کرد که مقرر می 1392/2/1

.( بنابراین اگر به منظور تادیب یا حفاظت از زات نیستشود قابل مجامنظور تادیب یا حفاظت آنها می

 . صغار نباشد قابل مجازات است

برای اینکه بدانیم این عمل برای حفاظت از دختران صغیر است یا خیر باید به نظر اهل خبره مراجعه 

تنه دختران گذار محترم این است که با تصویب قانونی در این خصوص خکنیم لذا پیشنهاد نگارنده به قانون

را قبل از رسیدن به سن بلوغ موکول به نظر پزشکی قانونی کند و پس از رسیدن به سن بلوغ خود فرد 

 ر.تصمیم بگیرد که این عمل را انجام دهد یا خی

کن دهد اما آن را ریشهتواند میزان ختنه دختران را تا حدی کاهش بدیهی است که قوانین شدیدتر می

ردن ختنه دختران جهد و تعهد مستمر اقشار مختلف، خاصه روشنفکران، روحانیون، کن ککند.  ریشهنمی

 کند. های محلی و مرکزی را طلب میهای سنتی(، قانونگذاران و نیز دولتها )ختانبیبی

 

 عوامل اصلی دخیل در ختنه دختران
کسانی در ختنه دختران خاتمه دادن به ختنه دختران مستلزم همکاری فعاالن و قربانیان است. اما چه 

 کنند؟نقش اصلی را ایفا می

اند از کشورهایی همچون سنگال که در پایین آوردن میزان ختنه دختران موفق بوده»
هایی اند: مناسک بدیل برای ورود به جرگه زنان، کمپینهای مختلفی استفاده کردهروش

کنند، و نیز دختران را رد می کنند که آیین ختنهکه در آن عروس و داماد با هم اعالم می

 «.جلب حمایت روحانیون مسلمان و مسیحی در منع این عمل

عمل ختنه دختران در اصل برای کنترل تمایالت جنسی زنان شکل گرفت، به خصوص برای زمانی که 

 مردها مجبورند مدتی طوالنی از خانه دور باشند. از نظر سالم و د وال این مساله با وجهه و مقبولیت

شان مرتبط است. در این مقطع، مروری خواهیم داشت بر نقشی که اجتماعی زنان در اجتماعات و جوامع

 کنند. جامعه و برخی عوامل اصلی دیگر در دامن زدن به آیین ختنه دختران ایفا می

کنند؛ از طرف دیگر، احقاق بسیاری از حقوق ها حقوق شهروندان را نقض میاغلب مواقع خود دولت

ها ممکن نیست. با وجود این، چنانکه رواج ختنه دختران در ایران و مصر نشان ر بدون حمایت دولتبش

کند کاری در این خصوص انجام دهد، غالباً هنجارها و فرهنگ دهد حتی زمانی که دولت سعی میمی

حال، ان باشد. با اینآیند، خاصه وقتی پای حقوق زنان و کودکان در میپدرساالرانه از میدان پیروز به در می
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توان نقش اند و نمیها و ساختارهای سیاسی نیز به همان نسبت مسئولدر کنار فرهنگ پدرساالرانه، نظام

 (. 1-8آنها را نادیده گرفت. )ص

 برخی گیرد. با وجود این، تحقیقات نشان داده کهختنه دختران بدون دخالت مستقیم مردان انجام می

مردان به این عمل « ارتباطیبی»رسد ین و جنوب ایران از آن اطالع دارند. به نظر میمردان در مناطق کردنش

اطالعی از  ز مطالعات حاکی از آنند که مردهاکند. بسیاری انیز  صدق می« مسائل زنان»در مورد دیگر 

عی زنانه یا ما این مساله موضو بهداشت و سالمت باروری زنان ندارند؛ در بسیاری از جوامع مورد مطالعه

شود و مردان در این زمینه حرفی برای گفتن ندارند. ولی امکان دارد موعظه روحانیون و محرمانه تلقی می

-گویند و در باره سفارش به انجام آن در دین وعظ میی جماعتی که از فواید مختلف ختنه دختران میائمه

  کنند، بر مردان موثر باشد.

 
@kameelahmady.com زنان درباره ختنه بحث می کنند، عکس از  

اند. از نظر آنان، زنانی جالب است نظری بیندازیم به نگرش برخی از زنانی که خود متحمل ختنه شده 

دانند که باید انجام شود تا دختران می نیستند. آنها ختنه دختران را عملی الزامی« زن کامل»اند که ختنه نشده

و زنان شأن و منزلتی پیدا کنند و حافظ عفت و پاکدامنی آنها باشد. آنها مساله ختنه دختران را چون و چرا 

دانند. نکته اصلی اینجا این است که ختنه دختران اغلب در سنین کنند، چون آن را سنتی دیرین مینمی

تر از آنند که در این مورد نظری داشته باشند. تا زمانی که زنان انیان خردسالشود و قربخیلی کم انجام می

کند سنت ختنه سپارند و این عمل را برای ازدواج ضروری قلمداد میدختران خود را به تیغ ختنه می

  همچنان رواج خواهد داشت.

http://www.kameelahmady.com/
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 نکاتی دیگر از منظر مردان در خصوص ختنه دختران
 

 

 kameelahmady.com@. عکس از کردستان ،اورامانعروسی در 

توان نقش مردان را در این میان افتد، نمیاگر چه ختنه دختران عملی است که در حوزه زنانه اتفاق می

نه دختران شوند و هر تالشی برای خاتمه دادن به ختنادیده گرفت. برخی مردان پشت نقاب دین پنهان می

انگارند. عالوه بر این، ختنه ممکن است دهانه مهبل را بندوباری زنان میرا دسیسه غرب برای ترویج بی

کار که این عمل در آنها معمول تر کند و لذت جنسی بیشتری به مردان بدهد؛ در اغلب جوامع محافظهتنگ

ای که این عمل در خی مردان ایرانی در نواحیزنند. براست مردان از ازدواج با دختران ختنه نشده سرباز می

گویند که جامعه آنها آنها رواج دارد بر این اعتقادند که ختنه غریزه جنسی دختران را مهار خواهد کرد و می

تر است و مشکالت اخالقی کمتری دارد. به زعم ها بسیار پاکها یا ترکبه نسبت جوامع شیعی فارس

رسانند اند کمتر مرتکب گناه خواهند شد. برخی حتی کار را به آنجا مین ختنه شدهشاایشان از آنجا که زنان

که  های تلویزیونیها و برنامهگویند ببینید بین زنان دیگر )منظورشان زنان شیعه است( یا در فیلمکه می

دا باید اگر میل جنسی زنان خود را با ختنه مهار نکنیم خ ؟گذردشان روابط جنسی است چه میاساس

 توانیم آنها را مهار کنیم.بدادمان برسد، چون دیگر نمی

گذاشتند که با زنان ختنه نشده در برخی از مردان این مطلب را در میان می این تحقیقدر طی مطالعات  

تر و تر، کوچکشده خیلی نرماند و معتقد بودند آلت تناسلی زنان ختنهدیگر نقاط ایران رابطه جنسی داشته

تر است؛ با وجود این مدعی بودند که زنان ختنه نشده در تحریک کردن مردان قبل بخشای مردان لذتبر

 کنند. نوازی بهتر عمل میاز عمل جنسی یا به اصطالح در پیش

http://www.kameelahmady.com/
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اند اطالعی از رسم ختنه یا اینکه همسرانشان ختنه شدهی که با آنها مصاحبه کردیم تعداد کمی از مردان

یا نه نداشتند. جالب است که وقتی در مورد خطرات ختنه دختران و تاثیرات منفی آن بر لذت جنسی با آنها 

خوابگی با شوهرانشان لذت ببرند چون بخشی یا توانند از هم)مثالً اینکه زنان ختنه شده نمی شدصحبت 

ک شوند( اغلب اذعان کردند که متوجه توانند کامالً تحریتمام کلیتوریس آنها بریده شده و در نتیجه نمی

-نمی»اند و اند یا به اصطالح گرم نبودهنداشته« شور جنسی»گفتند که زنانشان اند و میاین مساله شده

خود  کردند که برای ارضای میل جنسیبرخی مردان اعتراف می«. توانستند به شوهرانشان لذت بدهند

اند. با اطالعات تر دیگری را نیز به عقد خود درآوردهجواناند و یا زن شرکای جنسی دیگری برگزیده

دانید ختنه دختران حاال که می ه شد، وقتی از آنها پرسیدشدجدیدی که در مورد ختنه دختران به ایشان داده 

کند آیا هنوز لذت میدهد و بدین ترتیب رابطه جنسی را برای مردان نیز بیشور جنسی آنان را کاهش می

پذیرید که دخترانتان هم همین عذاب را متحمل شوند و ید دختران خود را ختنه کنید و آیا میهم حاضر

-توانستند جوابی بدهند و روی برمیحتی شاید مثل زنان شما قربانی خیانت شوهران خویش گردند نمی

 گرداندند.

 دین: مخالف یا موافق ختنه دختران؟
ر ایران و بسیاری کشورهای مسلمان دیگر ختنه دختران های پیشین اشاره شد دطور که در فصلهمان

یک کمپین مبارزه با ختنه دختران در سودان با  1998شود. سال های دینی توجیه میاغلب با استدالل

کردند در برابر فشارهای مخالفت شدید روحانیون اسالمی روبه رو شد که به جامعه مسلمانان توصیه می

بند بمانند. شبیه همین مورد، در کردستان عراق برخی ائمه ارهای سنتی پایغرب مقاومت کنند و به هنج

 دانستند جاهل و نادان خواندند. جماعت کسانی را که ختنه دختران را عملی اسالمی نمی

الزم به ذکر است که بیشتر مسلمانان 

کنند یا اصالً از جهان دختران را ختنه نمی

ز این ندارند. ا چندانی وجود آن اطالعی

المللی به موضوع های بینرو وقتی رسانه

ختنه دختران پرداختند، مسلمانان 

العملی مذهب جهان هیچ عکسغیرشافعی

 نسبت به این مساله نشان ندادند. 

 فده فرهنگجزیره هرمز. عکس از    
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دارد. با این های اسالم تعارض ختنه دختران واجب شرعی نیست و در واقع این عمل با بسیاری از جنبه

دانند، حال اشخاص عادی که دانش اندکی از اسالم دارند ختنه دختران را به نوعی با ایمان خود مرتبط می

دانند و شدیداً از آن دختران را بخشی از شیوه زندگی خود می همچنین مسلمانان متعصب شافعی ختنه

 کنند.  حمایت می

اند. بنابراین، ختنه دختران از پیش تنه دختران را داشتهبسیاری از قبایل در زمان حضرت محمد سنت خ

از اسالم در بین آنها رواج داشته و مسلم است که حضرت محمد باب ختنه دختران را باز نکرده است. سارا 

قرآن در مقام متنی که رهنمودهای اصلی را فراهم »نویسد: می زنی در معرض تهدیدعلی در کتاب خود 

ای به مساله ختنه اند( هیچ اشارهه برخی اوامر و قوانین بطور مشخص در آن ذکر شدهآورده است )متنی ک

ای مبتنی بر کند، نه برای مردان و نه برای زنان. اما در قرآن رابطه جنسی در ازدواج به عنوان رابطهنمی

 «داند.ارضاء متقابل ذکر شده است و قرآن آن را موهبتی از جانب خدا می

آمیزش شما با زنانتان در شبهای »به اهمیت لذت همسران از یکدیگر اشاره کرده است:  قرآن صراحتاً

و یا در « م. خرمشاهی187روزه بر شما حالل شد، آنان پیراهن تن شما و شما پیراهن تن آنانید. بقره، آیه 

هر عملی که «. م.خرمشاهی 21میان شما دوستی و مهربانی افکند الروم، »فرماید خداوند جایی دیگر می

مخل رضایت از رابطه جنسی باشد بوضوح با ذات اسالم در تعارض است. بنا به کتاب الفقه المنهجی علی 

و از  توان رابطه جنسی داشتهزنان و مردان  نکهیا»مذهب االمام شافعی که کتابی است در زمینه فقه اسالمی: 

. این توان یکی از قویترین غرایز در است که از جانب خداوند اعطا شده است یآن لذت ببرند موهبت

حیوانات است. طبق قوانین اسالمی توان لذت بردن از رابطه جنسی یکی از اهداف مهم است. بنابراین این 

  .(ه.ق 1413الخن، ) «هاست.توان از جمله حقوق اولیه  همه انسان

 Women’s Healthیق و توسعه بهداشت زنان )پرسش و پاسخی که بنیاد بریتانیایی تحق جزوه

Research and Developmentاگرچه قرآن تکالیف بسیاری برای »کند که ( منتشر کرده است اشاره می

زنان مقرر کرده است، تکالیفی از قبیل حاملگی، شیر دادن به نوزاد، طالق، قاعدگی و غیره، درباره ختنه 

در خلقت خداوند هیچ نقصی راه » آموزد که قرآن به ما می« هیچ سخنی به میان نیاورده است. دختران

-نقص خداوند نقص ایجاد میتوان نوعی تعدی مردان دانست که در خلقت بیختنه دختران را می« ندارد.

 د. کنکند و زنان را از حق و لذتی که خداوند به آنان در مقام انسان اعطا کرده محروم می
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 مراسم عروسی در جنوب ایران. عکس از  ش. تلنده

کنند با رجوع به احادیثی از حضرت محمد ختنه دختران را توجیه کنند. در این زمینه برخی سعی می

اند. یکی از آنها که به احادیث مختلفی وجود دارد که آنها را در حکم دفاع از ختنه دختران تفسیر کرده

 «الزََّوْجِ عنْدَ لِلوَجْهِ وأحْظى أنْضَرُ خْفِضِی وَلَا تَنْهَکی فإِنََّهُا»حدیث ختنه مشهور است به شرح زیر است: 

کرد خواندند و زنان را ختنه میاش میعطیهمحمد به زنی در مدینه که امحضرت »

ز اندام وی بسیار مبر تا روی او کنی اعطیه هنگامی که زنی را ختنه میام»گفت که 

 (پدیانن ابو داوود در ویکیس).« تر باشدتر باشد و نزد شوی دوستروشن

اند و هم مخالفان. در نظر موافقان دختران بدان استناد کرده این قول دوپهلو است و هم موافقان ختنه

دختران ممنوع نیست و از نظر مخالفان این عمل، پیامبر توصیه  نهمهم این است که بنا به این حدیث خت

 است که میزان برش باید در حداقل باشد، که در عمل یعنی هیچ آسیبی به دختران نرسد. کرده

دختران  حضرت محمد نمایش راستین تعالیم قرآن است. از آنجا که در خود قرآن بحثی از ختنه سیره

 ن حدیث مورد تردید است و خود ابو داوود )یکی از راویان حدیث( آن را در زمرهوجود ندارد، اعتبار ای

ی کالسیک احادیث است که ابو داوود تنها یکی از شش مجموعه دهد. مجموعهقرار می« ضعیف»احادیث 



 75  |  سوم فصل

 سید سابق، از علمای بنام و مولف فقه السنه، عقیده(. به1888این حدیث در آنها نقل شده است )فصل 

 دختران ناموثق هستند.  تمامی احادیث مربوط به ختنه

های زیادی حول این موضوع وجود دارد و بسیاری علمای اسالمی ادله و شواهدی در تایید یا بحث

، کنفرانسی در دانشگاه االزهر قاهره در مصر برگزار شد که 2006اند. در سال دختران ارایه داده تقبیح ختنه

ی دختران گیری شد ختنهس دینی در آن حضور داشتند. در این کنفرانس چنین نتیجهبسیاری علمای سرشنا

باید ممنوع شود چرا که عملی خارج از اسالم است. پرفسور علی جمعه، مفتی اعظم مصر در آن زمان، در 

رساند. برای ی دختران چه از نظر روانی و چه از نظر جسمانی به زنان آسیب میختنه»کنفرانس گفت 

طبق فرمایش  -ترین ارزشهای اسالمی، که همانا آسیب نرساندن به دیگران استحمایت از یکی از عالی

باید این « ال ضرر و الضرار فی االسالم )ضرر و زیان رساندن به خود و دیگران جایز نیست(»پیامبر اسالم 

کرد که مستحق مجازات توان تجاوزی علیه بشریت تلقی  عمل را کنار گذاشت. وانگهی این عمل را می

 «است.

دختران صادر کرد. موضع این  ی عالی فتوا در کردستان عراق فتوایی در مورد ختنه، کمیته2010در سال 

گردد و بنابراین هر گونه ارتباط آن با اسالم منتفی است، دختران به پیش از اسالم بازمی فتوا آن بود که ختنه

دختران عملی مربوط به اهل تسنن است و برای افرادی که  که ختنه با وجود این، این هم گفته شده بود

دختران از این فتوا چندان استقبالی  زنند مجازاتی نیست. صد البته، مخالفان ختنهدست به این عمل می

کرد و دالیل محکمی برای خاتمه دختران را به کل رد می نکردند. در حالی که کنفرانس االزهر عمل ختنه

 دادن به این عمل بوجود آورد.  فتوا اساساً مفری برای ادامه داد، کمیتهبه آن ارایه میدادن 

 

 ترجمه فارسی -ی دختران در کردستان عراقفتوا در باب ختنه
عالی  این موضوع، کمیته عالی فتوا درباره دختران در فقه اسالمی و نیز نظر کمیته با نظر به احکام ختنه

 دهد:به این ترتیب پاسخ میفتوای کردستان 

دختران را تاسیس نکرده است، این عمل سنتی قدیمی است  در حقیقت اسالم ختنه
گوید است. مورخ مشهور یونان باستان هرودت میکه در جوامع باستانی رایج بوده

، آشور، فینیقیه و کردند مصردختران را اجرا می جوامعی که در دوران باستان ختنه

بودند. جوامع دیگر این عمل را از مصریان یاد گرفته بودند. شیخ محمود اتیوپی 

دختران عملی باستانی است. بسیاری از جوامع از بدو تاریخ  گوید ختنهشلتوت، از شیوخ سابق االزهر، می
 دادند و تا ظهور اسالم نیز به این کار ادامه دادند. این عمل را انجام می
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 دختران: پیچیدگیهای مذهبی در ایران های مذهبی و ختنهفرقه
دختران اکراه دارد و  های قبلی نیز  گفتیم، دولت شیعه ایران از دخالت در امر ختنههمانطور که در فصل

نیافته کردنشین در داند که غالباً در نواحی توسعهمذهب میآن را عملی منسوب به اهل تسنن شافعی

ای بین اهل تسنن و سنی در جنوب ایران معمول است. کشمکش فرقهزبان مرزهای ایران و جوامع فارسی

اعتمادی وجود های دینی و قومی نوعی بیها قدمت دارد. بین این دو مذهب اسالم در زمینهاهل تشیع قرن

ای در دختران ممکن است جرقه دارد و به همین دلیل هرگونه مداخله آمرانه از سوی دولت علیه ختنه

 گرانی باشد که دست باال را دارند.لهشدن احساس خشم و تنفر علیه مداخور جهت شعله
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ی حاضر، عالوه بر برقراری ارتباط و جلب رای رهبران مذهبی سنی در مناطقی که دختران برای مطالعه

کنند، دیداری هم از دو شهر مقدس قم و مشهد صورت گرفت؛ دو شهری که بیشتر مراجع را ختنه می

کنند. برگزار می« معرفت حلقه». ایشان دو روز در هفته 5ا استقرار و دفاتر رسمی مشاوره دارندتقلیددر آنه

-نمایندگان یا مستقیماً از شخص خودشان و یا بواسطه -های العظمی رااهللنظر مشورتی بعضی از این آیت

های ایشان بعضی از پاسخ رغم آن کهو علی نظر خواهیدختران در مذهب شیعه  در مورد اعتبار ختنه -شان

دختران بیشتر ریشه در مذهب سنی دارد و بر شیعیان  با هم تناقض داشت، جملگی تاکید داشتند که ختنه

های شیعه در بخشهایی از ایران و عراق نیز این عمل رواج دارد، بعلت واجب نیست. اگر در میان اقلیت

 فرهنگی دارد.  از هر چیز دالیل بینمجاورت و نزدیکی با جمعیت غالباً سنی است و بیش 

مسلماً فتاوی شیعیان نفوذ چندانی در میان سنیان ندارند و عالوه بر این یک مسلمان سنی مذهب غالباً 

 است و مفهوم پیروی از فتوا آن گونه که میان شیعیان معمول است، نزد آنان معمول نیست. « سنت»پیرو 

نظر شیعه مثل مراجع تاوی صادره از جانب روحانیون صاحببحث فوق حکایت از این معضل دارد که ف

دختران اعتباری ندارند. وانگهی، هرگونه تالش برای  دختران در میان اهل تسنن حامی ختنه تقلید علیه ختنه

معکوس و  تحمیل یا اجرای اجباری فتاوی شیعی اعالم شده از سوی رهبران مذهبی، ممکن است به نتیجه

های سنی بینجامد. با وجود اینکه قدرت حاکم ایران در دست شیعیان است، حمایت گروه برانگیختن خشم

تواند برای قانونگذاران شرایط مساعدتری برای تصویب قوانین از اهداف تقنینی می و شیعی روحانیون سنی

 فراهم کند.

       

  

                                            

 کنند.نفر ایشان در ایران زندگی می 18مرجع تقلید شیعه  25از  -5 
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 های روحانیون سرشناسدیدگاه
فتوای مختلف، متون  14 تحقیق این در طول دوره

هایی از روحانیون سنی ایران نامهراهنما و توصیه

 و ارتباطات ثمربخشی با اکثر روحانیون شدآوری جمع

سرشناس و مقامات رسمی در شورای روحانیون سنی 

کرمانشاه و هرمزگان  استانهای کردستان، آذربایجان غربی،

کردن دختران را محکوم  . برخی از آنها ختنهبرقرار گردید

کردند. هر چند فتاوی صادره در یک منطقه ممکن می

است تاثیر چندانی بر استانهای دیگر، یا بر برخی موارد در 

ه اینکه هر اهای مجاور، نداشته باشند. با توجه بروست

خاص خود را دارد که حقوق  روستا مسجد و روحانی

شود، ممکن است روحانی آنها از اعانات محلی تامین می

ی خود ردهمحلی فتوای صادره از سوی روحانیون هم

  های مجاور را ضعیف یا نامعتبر تلقی کند.درحوزه

. برخی از این شودگردآوری شده ارائه می روحانیان را که در طی تحقیق در این مقطع، نظرات برخی

کردند. نظرات هر دو دختران بودند و برخی از این عمل حمایت می روحانیون موافق کنار گذاشتن ختنه

 آمده است. بحث شدکه پیشتر  فیلم مستندیگروه  در 

 :2010پهل، استان هرمزگان، سال  زاده، بندرمال طالب مودی

زنان و موجود بودن ادله عینی  پزشکی و روانشناسی در مورد خطرات ختنه شدهبا توجه به مباحث اثبات

شود و نیز با در نظر گرفتن این زنان باعث سرد مزاجی و مشکالت جنسی در ازدواج می دال بر اینکه ختنه

بدنبال علم بروید، حتی اگر »علم دارد و پیامبر اسالم فرموده است  حقیقت که دین همواره تاکید بسیاری بر

اند و تاکید دارند که این عمل نباید اجرا شود، پس و اکثر علوم هم مضرات آن را اثبات کرده« در چین باشد

ه بهتر است که انجام نشود. من و همسرم )امینه مولوی( همواره به مردم این بندر و روستاهای مجاور توصی

استان  -شان مفید و واجب است )بندر پهلشان را ختنه نکنند، ولی ختنه برای پسرانایم که دخترانکرده

 (.2010دسامبر  -هرمزگان

 

 

روحانی مخالف ختنه. روستای گامبرون در 

 kameelahmady.com@هرمزگان.. عکس از  

http://www.kameelahmady.com/
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 :2012کی، روحانی سنی از پارسیان استان هرمزگان، سال رامولوی شیخ صالح الدین چ

عمل معایب بسیاری دارد و ممکن دختران دیگر ضرورتی ندارد. این  ادله خوبی وجود دارد که ختنه

ختنه  است منجر به خیانت مردان و اختیار کردن چندین همسر شود. امام شافعی دو نظر متفاوت درباره

سنی معتقد نیستند که این عمل واجب باشد. بنابراین به نظر من، اینک که اثبات شده  دارد و دیگر ائمه

یزان دقیق برش نیز مشخص نیست، انجام ندادن آن است این عمل برای روابط جنسی خوب نیست و م

-ام چون از خطرات آن برای جسم و روحتر است. من هیچ یک از سه دخترم را ختنه نکردهبهتر و مناسب

ترین نظر ترین و آزاداندیشانه(.در این میان جالب2012آوریل  -استان هرمزگان -ترسیدم )پارسیانشان می

 ، روحانی سنی شهر پیرانشهر در استان آذربایجان غربی داشت.را حاجی مال سید حسن واژی

 

 
https://www.facebook.com/malahasan.vazhi?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all 

ی دختران بر های ختنهحاجی مال سید حسن واژی معتقد است دانش نوین پزشکی بر صدمات و آسیب

دختران برای روشن  گفته، ختنهگوید با استناد به امام شافعی و حدیث پیشجسم و روان تاکید دارد. او می

که با درنظر داشتن این دهد شدن چهره و افزایش میل جنسی و تسهیل رابطه جنسی مفید است. او ادامه می

توان گفت اسالم با دختران را به یکباره ممنوع کنیم، اما بنا به استنباط کلی می توانیم ختنهمطلب، ما نمی

شوند مخالف است، و نظر به این واقعیت که در حال حاضر عمل یا اعمالی که موجب ضرر یا صدمه می

از الت اند و  نیز با توجه به حکم کلی که فقط کمی دزا و مضر میدختران را آسیب علم پزشکی ختنه

   کند:گیری در مورد ختنه را به خود دختر محول میبریده شود، اسالم اختیار تصمیمتناسلی 

https://www.facebook.com/malahasan.vazhi?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
https://www.facebook.com/malahasan.vazhi?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
https://www.facebook.com/malahasan.vazhi?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
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ن خبره، پس از رسیدن به سن اتص را بپرسد و درصورت دسترسی به خدختر میتواند نظر متخص -

 بکند یا نه.تواند تصمیم بگیرد این کار را قانونی، می

خود پسران و  گیری در این خصوص برعهدهختنه کردن فرزندان بر والدین واجب نیست. تصمیم -

دختران است. در مواردی که والدین مردد هستند یا اصرار دارند فرزند خود را ختنه کنند، پیروان 

-ا واجب نمیدختران ر توانند از اصول سه مکتب دیگر فقه سنی پیروی کنند که ختنهشافعی می

 دانند. برای اهل تسنن در شرایط خاص تغییر مکتب مجاز است.

دختران مزایای چندانی برای دختر ندارد و  به نظر من، ختنه»گوید: مال حسن می

ام. خود من شخصاً، به اعضای خانواده، نزدیکان و دوستانم در این مورد هشدار داده

دختران توصیه و راهنمایی  باب ختنه من همچنین در مواعظم در نمازهای جمعه در

عشره )مسجد  «ام.خودم جلوگیری کرده کنم و از انجام این عمل بر اعضای خانوادهمی

 (مالحسن. همچنین رجوع کنید به 2015پیرانشهر، آذربایجان غربی، آوریل مبشره 

 

نقض اش، نامهالهام مندگاری نیز در پایان

، تمامیت بدنی زنان از منظر حقوق بشری

گزارشی از نظرات دو روحانی جنوب ایران 

 دهد:   ارایه می

شیخ احمد رحمانی 

جایزالخطا »گفته که 

بودن در تمام ادیان 

وجود دارد. اگر اینطور 

نبود، امام شافعی خودش دو نظر نداشت )او 
بریدن عضو جنسی زنان را هم واجب 

تواند مستحب(. این خطا میمیداند و هم 

دالیل مختلفی داشته باشد. یک دلیل شاید این باشد که امام شافعی اقوال متقدم و متاخر دارد. اقوال متقدم 
برد و شاید آن نظرات را از استادان یا احادیث در دسترس خود او متعلق به زمانی است که در عراق بسر می

 ر مهاباد، آذربایجان غربی.مسجدی د

 kameelahmady.com@عکس از  

https://www.facebook.com/malahasan.vazhi?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
https://www.facebook.com/malahasan.vazhi?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
http://www.kameelahmady.com/
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و مسلماً علمای جدیدی را دیده و شناخته و در برخی موارد از اخذ کرده باشد. بعدها او به مصر رفت 

 «نظرات قدیمی خود دست کشیده است.

تواند نظر تمام نظر دین نمی»کند: قشم، عنوان می شیخ محمد مهدی، از جزیره 

فضال باشد. یک زمانی بود که این عمل اجباری بود. دین آرای خود را در حوزه 

از فتاوی امام شافعی در برخی مناطق کاربردی ندارند. به  خودش داشت. امروزه خیلی
ها هیچ کاربردی ندارند، رسیم که برخی احادیث پیامبر اسالم، در بعضی مکانجایی می

ختنه صادق است. منظورم این است که اگر مکتب شافعی  هستند. همین امر در مورد مساله چون اجتهادی

فقط در مصر کاربرد دارد. در آن دوران شرایط مشخصی وجود داشت  چیزی در آن زمان عنوان کرده باشد،
کرد و شاید فتوای او را نتوان در ایران بکار بست. مباحث فقهی که این فتوای امام شافعی را ایجاب می

توانند به حکمی کلی برسند، یعنی ممکن است حکمی که از سوی یک عالم و تحت شرایط هرگز نمی

 «در یک مکان واجب و در مکانی دیگر کامالً ناکارآمد باشد.خاص صادر شده است، 

 
 دانش آموزان دروس مذهبی. عکس از  ش. تلنده
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ای هم با مال جمال الدین واژی در روستای پسوه واقع در استان آذربایجان غربی الهام مندگاری مصاحبه

با استناد به ،انجام داده است. وی معتقد است که دلیل بسیاری از روابط جنسی نامشروع پس از ازدواج 

-اطالعات موثق، نارضایتی طرفین از روابط جنسی است. بطوری که هر یک از طرفین دیگری را مقصر می

آیند. بنظر او این اند و بیرون از حریم ازدواج با یک یا چند نفر دیگر به جستجوی چنین رضایتی بر مید

غیر اسالمی دختران دارد. بعالوه، طبق تحقیقات او متخصصین زنان بر این باورند که  مشکل ریشه در ختنه

شود. در اینگونه موارد نسی میهای کوچک فرج باعث اختالل در روابط جبزرگ لب در برخی موارد اندازه

توان برید. شایان ذکر است های موجود در کتب پزشکی، تنها بخشی از آن عضو را میو به استناد پژوهش

که تا زمان انتشار این کتاب، هیچ گزارشی مبنی بر اینکه اندازه بزرگ کلیتوریس در رواط جنسی اختالل 

 کند منتشر نشده است. ایجاد می

دختران ارتباط تنگاتنگی با تغییر تفکر روحانیون درباب این  ت مردم عادی نسبت به ختنهتغییر ذهنی

دختران، علمای سرشناس اسالمی را مجبور کرده در قرآن و احادیث  موضوع دارد. مداقه در موضوع ختنه

ست. برخی دختران انجامیده ا بیشتر تحقیق کنند که به نتایجی مثبت در جهت صدور احکامی علیه ختنه

دختران را به  شیوخ و روحانیون شناخته شده، از جمله برخی رهبران دین شجاع سنی در ایران نیز ختنه

هایی که پیشتر آوردیم، اند. نقل قولخوانده« مستحب و نه واجب» صراحت محکوم کرده و آن را عملی 

دهد. شیخ العرفه نیز در دست مینظران بهای مورد استفاده این صاحباستدالل تصویری از طیف گسترده

زا دانست. هرچند دختران آن را عملی مضر و آسیب های ما در مورد عمل ختنهپاسخ به یکی از استعالم

دانند، اما برخی علمای دانشگاه االزهر قاهره نیز این عمل را واجب یا مستحب می 6چهار مکتب فقه اسالمی

 ر مکتب فقه اسالمی تناقض دارد.       موضع خود را دارند که با موضع این چها

  

                                            

 شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی -6 
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 دختران غرامت قانونی ختنه
کنند و با آن دختران در کردستان و جنوب ایران از این عمل دفاع می برخی از روحانیون حامی ختنه

کنند موافقند و برخی روحانیون کردستان و جنوب ایران که با ختنه کردن دختران موافقند و از ان دفاع می

توان در حکم کنند. این حدیث را میدالل خود را بر حدیثی که پیشتر در این فصل عنوان شد استوار میاست

دختران را باید به حد اقل برسد. مسلماً بعضی  دستورالعملی تفسیر کرد که مدعی است میزان برش در ختنه

مثالً بریدن  -ان آسیب میرساننددختران بسیار شدید هستند و از هر نظر به جسم و روان زن از اشکال ختنه

 های فرج. لب

کامل و بریدن هر لب  کنند که بریدن هر دو لب فرج مشمول دیهفقهای هر چهار مکتب عنوان می

 . (437: 16ه.ق. 1428الجوینی، ؛ 74:ص 4ه.ق. 1415خطیب شربینی، ) شودمشمول نصف دیه کامل می

دهد، غرامت مالی یا مقصود این است که باید به کسی که توانایی التذاذ از رابطه جنسی را از دست می

همان دیه کامل را پرداخت کرد که معادل غرامت قتل نفس )خون بها( است. مثالً اگر کسی کمر شخص 

کامل دیگر نیز برای از دست دادن  هکامل برای معلولیت و یک دی دیگر را بشکند، فرد قربانی باید یک دیه

جنسی دریافت کند. در موردی که فرد بتواند عمل جنسی را انجام دهد ولی منی ترشح نشود،  قابلیت رابطه

 . (16:437 ه.ق.،1428الجوینی،  ؛ 8:482ه.ق. ، 1357الهیتمی، )باز هم همین قاعده جاری است

کند که اگر فرد ، یکی از منابع معتبر شافعی، صراحتاً عنوان می«تحفه»عالوه بر مکاتب فکری فوق، 

کامل دریافت کند. بنابراین، زنی که  قربانی قادر به انجام عمل جنسی باشد ولی از آن لذت نبرد، باید دیه

 . (8:482ه.ق،  1357الهیتمی،)کامل دریافت کند فرعونی قرار گرفته نیز باید دیه تحت عمل ختنه

شود، در باب دیات یا جرایم هیچ بحث مشخصی به آن زنان جزو مناسک دینی قلمداد می با آنکه ختنه

اختصاص داده نشده است. بهرحال اصل کلی دیگری وجود دارد که بر طبق آن اگر به فردی هرگونه ضرر 

بی وارد شود که برای آن غرامتی معین نشده باشد، نظام قضایی باید غرامت آن را مشخص کند. میزان یا آسی

ی متناظر با آنها معین هستند. با وجود این، محرومیت از لذت جنسی جزو آسیب به جسم و روان و دیه

 . (482: 4ه.ق.،  1415شربینی، خطیب )کامل به آن تعلق بگیرد مواردی است که باید دیه

از دستورالعمل مشخصی پیروی  کنندگان( مسئول عمل خود هستند چون ختنهها )ختنهدر اسالم ختان

کند و هر کسی بدقت از این دستورالعمل تبعیت نکند و موجب آسیب رسیدن به عضو جنسی شود، می

 . (8:325ه.ش. 1366بیهقی،) ملزم به پرداخت دیه ]کامل[ است
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 فصل چهارم

 ها و پیشنهاداتنتایج، آموخته

 گیرینتیجه
دختران عملی است که در گوشه و کنار دنیا برای تحت انقیاد درآوردن زنان و به نام فرهنگ و  ختنه

مذهب انجام میشود. علیرغم اینکه این عمل از سوی اسالم تحمیل نشده، ولی افراد با نسبت دادن اسالم به 

دختران، هدف دیگری را  آن سعی در ملزم کردن جوامع به انجامش دارند. استفاده از مذهب در انجام ختنه

آمیزی زنان خود نقش مهمی در سازد که همان منکوب کردن میل زنان است. به شکل طعنهنیز برآورده می

دختران قلمداد کرد، اما مطالعات بسیاری  توان مرکز ختنهتداوم این عمل دارند. با اینکه عمدتا آفریقا را می

به افریقا نیست و در خاورمیانه، آسیا، مهاجران استرالیا، نیوزلند، اند که ختنه دختران تنها محدود نشان داده

توجه توانند نسبت به این معضل بینمی کانادا، اروپا و امریکا نیز رواج دارد. به عبارت دیگر باقی کشورها

 های جدید در اقصی نقاط دنیا، این عمل هم منتشرباشند. چرا که با حرکت مهاجران برای تشکیل زندگی

 شود. می

دهد که در سراسر دنیا، تعداد کثیری از زنان بطور مستقیم یا غیر مستقیم از های یونیسف نشان میداده

 3میلیون تخمین زده است و  140ی دختران دچار آسیب هستند. یونیسف  تعداد زنان ختنه شده را ختنه

(. با این 376# 2014یونیسف، د )میلیون دختر نیز همه ساله در آفریقا در معرض این عمل قرار دارن

اوصاف در اکثر کشورها انجام این عمل شیب نزولی دارد و ذهنیت مردم نسبت به آن در حال تغییر است و 

 های قبلی برعلیه ختنهعلیرغم اینکه فقدان نظارت مناسب، ارزیابی نرخ این تغییرات یا تاثیرگذاری کمپین

توان به نتایجی کلی دست یافت که در برآورد و تقویت مداخالت و کند، مین را دچار مشکل میدخترا

 دختران مثمر ثمر باشد.  نفع توقف ختنهگذاری بهسیاست

ای تاریخی آن که به اعمال مردساالرانه دختران پرداختیم و نیز پیشینه به رواج جهانی ختنه 1در فصل 

رسد چرا که این عمل دختران و دین نیز مبهم بنظر می بین ختنه تبط بود. رابطهبا هزاران سال قدمت مر

گردد به دوران پیش از اسالم و مسیحیت؛ برخی مسیحیان و یهودیها و نیز جوامعی با اعتقادات غیر برمی

 واج دارد. های استرالیا، که ختنه دختران در میان آنها نیز رای، مثل بومیمرتبط با وحدانیت خاورمیانه
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دختران در ایران  به رواج ختنه 2فصل 

-نشان می این تحقیقپردازد. تحقیقات می

دهد که در اجتماعات ایرانی که به این 

زنند، ختنه دختران نقشی می عمل دست

اساسی در ساختارهای قدرت فرهنگی و 

در برابر اجرای  اجتماعی دارد و مقاومت

آن نیازمند تالشی فراگیر و مداوم است. 

تحقیق حاضر اطالعاتی مقدماتی فراهم 

-بین انگیزه کند که درجهت یافتن رابطهمی

های پشت این عمل، رواج آن و طراحی 

عیب برای مبارزه با آن، راهکارهایی بی

 کارآمد هستند. 

ناپذیر بدلیل ماهیت سخت و انعطاف

دختران، کار فعاالن حقوق بشر  عمل ختنه

کنی این های مربوط برای ریشهو سازمان

عمل در ایران، بسیار پرچالش است. با 

حال همانطور که فصل یک این تحقیق این

بسیاری کشورها رو  نشان داد این عمل در

ها همچنین حال دادهبه افول است. با این

حکایت از آن دارند که در برخی 

کشورهای دیگر نرخ ختنه دختران تغییر 

چندانی نکرده است و به قوت خود باقی 

است. گرچه به دلیل عدم نظارت مناسب بر 

دختران قابل ارزیابی نیست، با یک  های پیشین برخی افراد برای توقف ختنههای دههاین عمل نتایج تالش

گیری کلی از مواد موجود، شاهد تغییرات در الگوهای اجرای عمل و نگرش افراد نسبت به آن هستیم. نتیجه

 ها باشد. ها، اهداف و سیاستتواند کمکی در راه بازنگری و تقویت برنامهو حتی همین قدر هم می

دختران، نقض آشکار حقوق زنان/ دختران  گذارند که ختنههای این تحقیق بر این امر صحه مییافته

 دارد که پشتیبان این عمل هستند. است. درک مناسبات اجتماعی، پرده از نیروهای تدافعی برمی

 مراسم عقد کنان، جنوب ایران

 عکس از ش. تلنده

 نظرسنجی از زنان درباره ختنه

 kameelahmady.com@عکس از  

 

http://www.kameelahmady.com/
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 1این تحقیق به وضوح نشان داد که به جز آفریقا این عمل در سایر نقاط جهان هم رواج دارد. در فصل 

. ه شدساله آن و ارتباطش با پدرساالری را نشان داد 2000تاریخی  پیشینهدختران،  گستره جهانی ختنه

گردد و مضافاً نسبت این عمل با دین هم مبهم است، چرا که به دوران پیش از اسالم و مسیحیت بازمی

چنان که در فصل یک عنوان شد در بین یهودیان و اعتقادات بومی و محلی مثل بومیان استرالیا نیز دیده 

های اریتره و اتیوپی در زنده نگه داشتن این رسم شاخص هستند و در است. در میان مسیحیان نمونه شده

عنوان توجیهات دینی اغلب به (. ,2003Favali and Pateman)های بتا اسراییل و فاالشا بین یهودیان، گروه

. در حقیقت زنان خود نقش اصلی را در انتقال این سنت شودابزاری درجهت سرکوب میل زنان استفاده می

 کنند. این عمل کمک می از نسلی به نسل دیگر برعهده دارند و چون کاتالیزور به وجود و اشاعه

حال عدم دسترسی به اطالعات، باعث نامریی بودن آن ای نیست. با ایندختران چیز تازه در ایران ختنه

دولت تمایلی نداشت که وجود آن را الشهای مکرر از طرف نگارنده این تحقیق با وجود تشود. در عمل می

تصدیق کند و از آنجا که کل ماجرا نوعی تابو است، مردم عادی نیز در این مورد سکوت اختیار کرده 

نامه و توسط دانشجویانی بودند. این مطالعه تحقیقات پیشینی را برجسته کرد که غالباً در چارچوب پایان

بانوان  ورت گرفته بود که خود عضو اکثریت زنان جامعه بودند و تعلقی به مناطق تحت تاثیر ختنهص

-دختران در استان هرمزگان انجام می دهند که باالترین میزان ختنههای این تحقیق، نشان مینداشتند. داده

 غرب ایران نیز وجود دارد.های غرب و شمالگیرد و در معدود استان

المللی در توقف این عمل پرداختیم و مشاهده کردیم، علیرغم  به نقش معاهدات ملی و بین 3 در فصل

جماعت نقش بارزی در تداوم آن  دختران از سوی اسالم تحمیل نشده، ولی روحانیون و ائمه اینکه ختنه

و جلوگیری از این دارند. در جریان تحقیقات مشخص شد که قوانین به تنهایی قادر به تغییر افکار نیستند 

 عمل، نیازمند تعهد راسخ جوامع و دولت برای همکاری با یکدیگر است. 
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 های آزمایشیهایی از تحقیق و طرحآموخته
مشارکت و همکاری با و سود بسیاری از  یاری آموخته شددر طی این ده سال تحقیق چیزهای بس

انگیخت که ها را برمیداد و مشارکت این گروهای که در تمام سطوح رخ می. همکاریجوامع نصیب گردید

های حقوق بشری نیز های مورد نظر امری حیاتی بود. دولت و سازماندر ایجاد کنش متقابل میان ما و گروه

به اطالعات جدیدی در مورد خطرات ختنه دختران و چگونگی نقض حقوق بشر  این تحقیق در نتیجه

تواند باعث تغییر در گفتمان حول که می هی از آگاهی به راه انداختاند و این خود موج جدیددست یافته

 این مقوله باشد. 

 
 ، جنوب ایران، عکس از ش. تلنده عروسی مراسم

های همین تغییرات باعث تسهیل روند مداخالت آزمایشی شدند و به تدریج کار از فراهم کردن مراقبت

و  ءآرادختران، تالش برای جلب گسترده در مورد ختنههای آموزشی پزشکی فراتر رفت و برگزاری دوره

های نیز در برنامه گنجانده شد. کمپین نفعان و جلب حمایت بزرگان مذهبی و مردم هر منطقهمذاکره با ذی

سازی و ترغیب، بطور کلی روش مناسبی برای انتقال دانش هستند ولی، برای توقف ختنه دختران کافی آگاه

ترتیب تمرکز بر خطرات بهداشتی این عمل و مضراتی که بر سالمتی دارد نیز، تنها باعث نیستند. به همین

سازی مطمئناً شود. ترکیبی از ترغیب افراد، باال بردن آگاهی و بهداشتیختنه می شدههای اصالحایجاد روش



 88  |  چهارم فصل

ی نیاز است تا ها، مداخالت بیشتراین کارآمدترین روش برای رسیدن به این هدف است. فراتر از همه

ضررتر برای اجرای مراسم فرهنگی ورود دختران به دوران تر و کمهای پسندیدهجامعه قادر به یافتن روش

 بزرگسالی باشد. 

هرگونه تالش ثمربخش و ماندگار در ایران، تقویت حس اعتماد  که الزمه مشخص شدطی این پژوهش 

ان، بهترین همکار و واسطه برای باز کردن مسیر دختر میان مردم محلی و دولت است. در مورد ختنه

روند که مورد بشمار می UNFPAو  UNهای مذاکرات بیشتر با وزارت بهداشت و بهزیستی ایران، آژانس

های غیر دولتی با دولت سر یک ها میتوانند از طرف سازمانکه این آژانساعتماد اولیا امور هستند. از آنجایی

 بیشتر آنها برای انتقال تجربیات و اطالعات حیاتی است.میز بنشینند، همکاری 

اقتصادی اجتماعی جامع، موثرترین  حضور روح تغییر در خود جوامع عامل ختنه و رویکردهای توسعه

های اجتماعی، مردان، زنان، مردان جوان و زنان گیری تغییرات ماندگار هستند. تمام گروهعوامل در شکل

مت، رهبران دینی و غیر دینی و مقامات محلی، همه با هم در ترک گقتن عمل سال جوان، فعاالن صحنه

نفعانی مشترک المنافع، جامعه را قادر به دستیابی دختران نقش دارند. کار کردن در کنار هم، چون ذی ختنه

های دغدغهسازی نیازهای بنیانی و زمان با برآوردهجانبه که همسازد. یک رویکرد همهبه چیزهای بزرگ می

ی ممکن است. ترین حربهاصلی، متمرکز بر موضوعات مرتبط با بهداشت و حقوق نیز باشد، بنظر متداوم

بعالوه ظرفیت جوامع باید تقویت شود تا در کنار پذیرش تغییر، از درون نیز توانمند شوند. ضمناً علیرغم 

اخالت آزمایشی، ثابت شد حضور آنها، چالش بسیار در متقاعد کردن رهبران دینی برای همکاری در طی مد

 ی دختران بخشی از اسالم است، بسیار تاثیرگذار است. هایی که اصرار دارند ختنهمخصوصاً در مورد گروه

دختران رواج  مادران در مناطقی است که ختنه یکی از مشاهدات این تحقیق مربوط به رفتار خودکامانه

که مادران مشغول سازماندهی یک دور جدید از خشونتی میشود، جایی دارد. این مساله از درون خانه آغاز

اند. نقش آنها در انتقال میراثی از درد و شکنجه به نسل بعدی غیر قابل کتمان هستند که خود تجربه کرده

آنها زندگی خوبی است که اعتقاد دارند دخترشان پس از ختنه خواهد داشت. چرا  برندهاست. نیروی پیش

نظر آنها عمل قطع عضو، ضامن ازدواج آنها در آینده است. در نهایت جامعه مقصر است و مردم باید  که به

 بدانند که سرکوب زنان و کنترل جنسیت و بدن آنها رفتاری در شأن قرن بیست و یکم نیست.
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 مسیر پیش رو: پیشنهادات
نفع در این جوامع و دیگر افراد ذیهای خود نظرات در قسمت پیشنهادات این تحقیق، عالوه بر یافته

 .شده استمساله را نیز لحاظ 

 دختران بسیار  نقش دولت در مبارزه با ختنه

اساسی و پررنگ است. تشخیص این عمل از 

حقوق زنان،  عنوان نقضسوی دولت ایران به

شود جوامع عالوه بر آگاهی از تهدید باعث می

جانی این عمل، دیگر امنیت اخالقی نیز برای آن 

دختران  قائل نباشند. هرگاه دولت بر وجود ختنه

 صحه بگذارد، قدم بعدی طراحی یک برنامه

کاری موثر خواهد شد. رویکرد دولت برای 

قوق دختران باید مبتنی بر ح برخورد با ختنه

باشد و اقدام الزامی در این راه، استفاده از 

مناظرات و گفتگوهای سیاسی است برای 

اجرایی با تعهدات  سازی هرگونه برنامههماهنگ

های ملی و بین جهانی حقوق بشر. بهتر است که دولت با تفویض برخی اختیارات به سازمان

تعامل با کشورهای دیگری که  افزاید.ختران بید المللی، بر میزان مجاهدات برای پایان دادن به ختنه

   های دولت خواهد بود.رسان تالشدختران هستند، ولو با شیب نزولی، یاری شاهد حضور ختنه

 تالش سخت و موثر دولت الزم است تا اطمینان حاصل شود که اقدامات برای مبارزه با ختنه 

حفاظت از  هم به نیتباشند، آن مت شدههای سالآموزش عمومی و برنامه دختران وارد حوزه

چنین ضروری است که دولت معاهدات حاضر در مورد این عمل. هماطالعات  دختران و اشاعه

نامه حقوق ، پیمانCEDAWبین المللی که مناسب شرایط هستند را تصویب کند. معاهداتی مثل 

المللی برای حقوق فرهنگی، ن بینالمللی برای حقوق سیاسی و شهروندی، پیماکودکان، پیمان بین

)افریقا( و دیگر معاهدات اروپایی و آمریکایی  بنجولاجتماعی و اقتصادی، پیمان حقوق بشری 

(2000Rahman and Toubia, ) تصویب این معاهدات اولین قدم در راه تغییرات اجتماعی است .

سازی آنها با این معاهدات است. قوانین لی برای هماهنگکه خود مستلزم بازنگری در قوانین م

دختران باشد و تنظیماتی انجام گیرد که اجرای  شان ختنهجدیدی نیز باید وضع شوند که موضوع

های موثر آنها را تضمین و از اصول اساسی معاهدات مذکور حمایت کند. در هم آمیختن تالش

دختران باشد. حمایت فعاالن  ماندگاری توقف عمل ختنه تواند ضامنگروهی و ملی با یکدیگر، می

کودکان در میناب، عکس از  

@kameelahmady.com 

 

http://www.kameelahmady.com/
http://www.kameelahmady.com/
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شان برای ادامه مسیر خواهد بود. ضمن ای، باعث دلگرمی آنها و تقویتهای منطقهدولتی از تالش

دولت الزم است ناظر به چهار استان هرمزگان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و  اینکه توجه ویژه

ای الزم اجرایی ویژه رواج دارد. برای این چهار استان برنامه کردستان باشد که این عمل در آنجا

 است که همکاری الزامی مقامات و ادارت استانی در آن لحاظ شده باشد.

 
 فوریه 6 به مناسبت روز جهانی علیه ختنه زنان کاریکاتور از مانا نیستانی

 رای جوامعی که به خدمات بهداشتی ملی، خدمات اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش باید ب

شهرها دسترسی ندارند یا دسترسی محدودی دارند، منابع ویژه تدارک ببینند. تمرکز خدمات 

بهدشتی باید عمدتاً بر درمان زنان و دختران از عواقب مربوط به ختنه، نظارت بر انجام این عمل و 

باشد. خدمات اجتماعی ها و ایجاد آگاهی از مضرات ختنه در این جوامع بیکار جایگزین برای بی

های سیار، باید در پی برگزاری جلسات آموزشی و مصاحبت رو در رو با استفاده از تشکیل گروه

ای بپردازد  که مالقات با های آگاهیدهی کمپینبا افراد متاثر از این عمل باشد و به سازمان

ها و ان باید به کودکستانروحانیون و از این قبیل را دربرگیرد. بخش آموزش برای تماس با کودک

شده و مدارس دسترسی داشته باشد تا اطالعات بهداشتی را در اختیارشان قرار دهد و دختران ختنه

 شان را شناسایی کند. والدین
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 کننده است، ولی در عین حال، در مناطق کردنشین و مطمئناً داشتن حمایت دولت بسیار دلگرم

توانند به نام دین و فرهنگ و پیرمردان و پیرزنان پرنفوذ میجوامع جنوبی که در آنها روحانیون 

طلبد. نقش رهبران دینی برای توقف همتا میآمیز ایفا کنند، اجرای قوانین شهامتی بینقشی تحریک

 ختنه دختران، از جمله عوامل بسیار تاثیرگذار است. بنابراین الزم است آنها را متقاعد کرد تا ختنه

های مذکور برای پایان دادن به ختنه دختران اعالم کنند و امکان تداوم مبارزه گروه دختران را ممنوع

را فراهم کند. مداخالت آزمایشگاهی بستری برای رهبران دینی فراهم آورد تا بر ضد این سنت 

 گونه اقدامات تداوم داشته باشند تا از خالل مذاکره با روحانیون، آنها راسخن گویند. الزم است این

-گونه اساس و بنیان دینی ندارد. این عمل میمجاب به بیان این مطلب کنیم که ختنه دختران هیچ

 رسانی شوند. تواند در قالب یک کمپین رسمی انجام شود تا اقدامات به درستی اجرا و اطالع

 خدمات بهداشتی نیز بسیار اساسی است. چرا که آنها باید به زنانی  دهندههای ارائهظرفیت گروه

اند و درگیری بیشتری با موضوع ختنه دارند. دسترسی داشته باشند که خود پیشقدم نشده

لیل تمایل به پنهان آور است و به همین دموضوعات مربوط به ختنه دختران برای زنان نیز خجالت

کردن مطلب دارند. در نتیجه پزشکان نیز قادر به شناسایی و درمان آنها نیستند. ما نیازمند یک کادر 

دیده از متخصصان امور بهداشتی آموزش

 هستیم که قادر به تشخیص مشکالت، ارائه

ای درمانی هو توصیه ایمشاورههای کمک

باشند. در مداخالت آزمایشگاهی ما این کار 

یک سرویس سیار خدمات بهداشتی  بوسیله

انجام شد. چنین مداخالتی مستحق تبلیغات 

گذاری مناسب است. همچنین و سرمایه

دولت باید شرایط را طوری فراهم کند که 

خورده های بهداشتی ملی، زنان زخمسیاست

  ته باشند.از ختنه را نیز درنظر داش

 شده، بیشتر در معرض مشکالت روانشناسی قرار دارند و جدیت این به عالوه زنان و دختران ختنه

-توان به میزان و شدت ختنه و زمینهای بستگی دارد. از آن میان میمشکل ذهنی، به عوامل چندگانه

 زای ختنهه و آسیبهای روانشناسانهای اجتماعی و از این قبیل اشاره کرد. ضروری است که جنبه

عنوان عملی ناقض حقوق زنان از سوی دختران به دختران نیز تحت پوشش قرار گیرند. تعیین ختنه

های تربیتی ای و برنامهدولت و دیگر مقامات رسمی، تاثیر شگرفی بر این ماجرا دارد. آموزش حرفه

یب داده شود تا از جدیت های جوان ترتباید برای متخصصان امور پزشکی، مشاوران و مددرسان

کرمانشاه، عکس از   اوراناتمداخله در

@kameelahmady.com 
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مساله آگاه شوند و قادر به رسیدگی به عواقب روانی 

-دختران با اسلوبی دقیق و بدون هیچگونه پیش ختنه

 داوری باشند. 

  برای زنان و مدت زمانی است که جراحی ترمیمی

دختران ختنه شده بوجود آمده است. جراحی ترمیمی 

فرآیندی است که طی آن پیوند بافت تازه با باز کردن 

گیرد بافت زخمی، در تماس با اعصاب قرار می

(2012Foldes et al, )شود که دولت از . پیشنهاد می

طریق اقدامات مناسب این روش درمانی را در ایران 

معرفی کند. این روش باید تحت پوشش بیمه درمانی 

قرار گیرد تا زنان فقیر و مستضعف به آن دسترسی 

 داشته باشند. 

 توانند کل های محلی در صورت همدردی، میرسانه

راهی عنوان شاهها بهزمایشگاهی نیز از رسانهدختران را تغییر دهند. در مداخالت آ ماجرای ختنه

دختران استفاده شد. به نظر ما رسانه باید مبارزات محلی علیه ختنه دختران را  برای مبارزه با ختنه

هایی با روحانیون یا متخصصان پزشکی در توانند مصاحبههای اینترنتی میپوشش دهد. مثالً رسانه

 یب دهند.مورد تاثیرات مخرب این عمل ترت

  مورد نیاز است تا با استفاده از محلی دیده از جوانان  یک کادر آموزشبعد از اماده سازی بستر

های چاپی سنتی باید های اجتماعی، مشارکت موثری در این بحث داشته باشند. رسانهقدرت شبکه

برای دختران شوند؛ و دولت با فراهم کردن فضای مناسب  ی ختنهتشویق به پوشش مساله

 تر کردن اوضاع در مورد ختنهتواند امکان بحث مناسب و بدون ترس از وخیمنویسندگان، می

ای مناسب برای تسریع در عملیات توقف ختنه الزامی است. دختران را فراهم آورد. پوشش رسانه

نگاران برای پوشش مطلب سازی نیز مورد نیاز است تا از حساسیت فرهنگی روزنامهظرفیت

 نان داشته باشیم.اطمی

 دختران طراحی کنند که در آنها  مناطق تحت تاثیر ختنه هایی ویژهمقامات آموزشی باید برنامه

 های محلی نیز درنظر گرفته شده باشد.حساسیت

 دختران است. در واقع  و کارآمد برای پیگیری ختنه ،میدانیتحقیقاتی جامع ایران فاقد یک برنامه

گذاری جدیدی نیاز است. چنین تحقیقی باید مداخالت به سرمایه ی شایستهبرای نظارت و ارزیاب

دیدگاهی مبتنی بر حقوق بشر و حقوق جنسیتی اتخاذ کند. تنظیم یک گزارش ملی و سراسری که 

ان جی اوی زنان، عکس از  

@kameelahmady.com 

 

http://www.kameelahmady.com/
http://www.kameelahmady.com/


 93  |  چهارم فصل

های بهداشتی انجام های مسوول خدمات اجتماعی و مراقبتارگانسازمانهای مردم نهاد، با همکاری

 موثر برای مشخص کردن این مساله است.  گیرد، مطمئناً ابزاری

 ی برای مناطق تحت تاثیر ختنه این تحقیقگذاری دارد، پیشنهاد عالوه بر نقشی که قوانین و قانون

اند، الزم است که دختران یک رویکرد مشارکتی است. برای مواجه با زنان و دختران که ختنه شده

گیرد. ضمن اینکه همکاری با این جوامع، بخش های فرهنگی مدنظر قرار در مداخالت، حساسیت

دختران است. کمک خواستن از افراد تاثیرگذار و  ای از تالش برای پیشگیری و توقف ختنهویژه

های درون اجتماعی برای شود، و حمایت از فعالیترهبران جامعه، که حتی شامل مردان نیز می

2007Souza and communication,  de; ت )تغییر هنجارها، همواره متضمن تغییرات پایدار اس

2014Shrestha et al., ها مشارکت فعاالن زن جوان در پیشگیری از مراسمی که (. عالوه بر این

 کنندگان خود از زنان هستند، بسیار مهم است.قربانیان اصلی و نیز قربانی

  محلی های غیردولتیسازمانظرفیت (NGOو سازمان )( های مبتنی بر جوامع محلیCBO باید )

ای موثر ایفا کنند. برای تشکیل گونهعنوان عوامل تغییر را بهشان بهافزایش یابد تا بتوانند نقش

قدم المللی و دولت نیز برای مذاکره با سازمان ملل باید پیشی بینهای محلی نیازمند بودجهسازمان

-، قادر به تقویت آگاهی سازمانUNFPAو  UNICEFهای حاضر در ایران شود. بعالوه اینکه شاخه

 دانش و تخصص الزم برای مقابله با ختنه UNدختران هستند.  های محلی از تمامی جوانب ختنه

 دختران را دارد، چرا که در اکثر کشورهای متاثر از این عمل، مشغول کار و کنش است. ضرورت

های محلی هستند که به این جوامع دسترسی دارند و روی این مساله از آنجاست که این سازمان

  کنند، بنابراین آنها نیازمند همکاری با یک تیم ماهر برای مهار ماجرا هستند.آنها کار می
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 اسالم است و میان دولت و مناطق  شیعه بغرنج این است که مذهب رسمی در ایران شاخه مساله

های های مدنی یا سازمانهای سازماننشین اعتماد چندانی وجود ندارد. گزارش تمامی فعالیتسنی

شوند. بنابراین نقش هایشان، مستقیماً تحویل دولت میهادات و توصیهغیردولتی، به همراه پیشن

دولت در این مسائل بسیار حیاتی است. فقدان همکاری و اعتماد مانعی عظیم بر سر راه تشکیل 

دختران است. فعاالن درون جوامع و مسوالن دولتی موظف به مشخص  کمپینی برای مبارزه با ختنه

کاری با یکدیگر هستند. دولت باید فکری بیاندیشد تا اعتماد و اطمینان ها و همکردن این تفاوت

علی الخصوص دولت محترم ) های دولتجوامع سنی را جلب کند و به این ترتیب، آنها نیز تالش

 دختران را ارج نهند.   برای پایان دادن به ختنه تدبیر و امید(
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