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سالگی  20که در سن  اینجا زنی بود”

ازدواج کرد وقتی فهمیدن که ختنه نشده، گرفتنش 
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 تقدیر و تشکر

گارش و تهیه این گزارش بروز رسانی کشوري، با چالش هاي بسیاري همراه بود. خصوصاً که می بایست ن

اد مجربی که میشد. این گزارش بدون کمک هاي متعهدانه ي افر منتشردر بازه زمانی محدودي تهیه و 

امکان گردآوري، تحقیق و نگارش پیدا نمی ا و توصیه هاي آنان شدم، خوشبختانه قادر به دریافت کمک ه

  کرد.

ناقص سازي  ختنه زنان/ امیدورا است که ابزاري براي اطالع رسانی در خصوص اتی از این دستتحقیق

ی و جهانی، زنان در گفتمان هاي محلتا صداي قربانیان ناقص سازي اندام جنسی  باشداندام جنسی زنان 

ما را قادر ساخت روز بین المللی ناقص سازي اندام جنسی زنان را در ایران در  شنیده شود. این مطالعات

، چارچوبی را براي آغاز گفتگو در مورد این مسئله بوجود آورد چنین پژوهشهایی. این برگزار کنیم اخیرسال 

د. در نحوه برخورد رسانه ها با مطرح سازي مسئله ناقص سازي اندام جنسی و راهی براي بحث آزادانه باز کر

کنار   کارزنان تغییرات چشمگیري دیده شد. تمام اینها نتیجه همکاري و تالش براي چینش قطعات ریزِ 

  همدیگر است.

ي تالشی مان را دراز کنیم و در راستا، مایلیم دست یاريممن، همراه با تعدادي دیگر از محققان همفکر

ملی براي باال بردن آگاهی، فراهم شدن امکان دسترسی و درگیر شدن اجتماعات و شروع گفتمان بین نهادهاي 

به سوي هدفی همسان  مانبشري شهروندي و عملی با تعهدات حقوق یمربوطه ، جهت همگام سازي طرح

فراوانی ان هاي متعددي، کمک هاي زنان در ایران، افراد و سازمختنه در طی تحقیق بر مسئله قدم برداریم. 

تحقیق . انجام این مطالعه، به ویژه بخش هاي کار میدانی، تنها با به من ارزانی داشتند در تمام کردن این مطالعه

  ي میدان، حمایت و مساعدت و همکاري میسر بود.، تمرینات بر پایهاکتشافی 

، مرا قادر ساختند چارچوبو ایجاد ، تحلیل د زیر است که با گردآوريتشکرات ویژه من معطوف به افرا

که این کار را در قالب گزارشی ارائه دهم. مایلم عمیق ترین قدردانی هایم را نسبت به تمام افرادي که امکان 

تکمیل این گزارش را برایم فراهم کردند، ابراز کنم. سپاس ویژه اي خدمت مشاورمان خانم حمیرا ناز از 

تشان به من در هماهنگ سازي ه معاضدتشان با پیشنهادهاي انگیزاننده و تشویقاپاکستان اعالم میکنم ک

  ، خصوصًا نوشتن این گزارش بسیار کمک نمود.طرحهاي قبلی

  



 

٢ 
 

ی دست اندرکارانی که ما را مجاز به استفاده از تجهیزات و ایلم با امتنان وافر، از نقش حیاتهمچنین، م

مودند تقدیر به عمل آورم. تشکري ویژه را از فریبا الماسی بابت وسایل مورد نیاز براي تکمیل این کار ن

این گزارش، و قدردانی ام از اعضاي تیم کار میدانی ام در استان  و بازخوانی نهایت کمکهایش در نوشتن

هاي هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی، فرخنده خانگاه، چیمن رحمانی، هایده قبادي، پروین 

که در گردآوري بخش  سارا گانجرو  نیک پتالعلی باستانی و آالله ابراهیمی ابراز میکنم. همچنین از  فرهنگ،

ها به من کمک نموده و در مورد روند کار پیشنهاداتی دادند و نیز بابت تالش هایشان در ویرایش و بخشی 

  نمایم.گزارش تشکر می از ترجمه، تشکري ویژه دارم. همچنین از پدرام ورشویی براي ترتیب و طراحی

  

  کامیل احمدي

  ، روز بین المللی عدم تحمل ناقص سازي اندام زنان 2017فوریه  6
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  چکیده

در زیربناي ساختار فرهنگ  ختنه زنان

ایرانی و در سه استان غربی و یک استان 

ي نبود عالقه به دلیلجنوبی ایران نهفته و 

 اغلب براينان ي ختنه ز، مسئلهکارگزاران

مانده و از آن غفلت شده ناشناخته  مردم

 از آن، قبل در موارديو  1386است. از سال 

تحقیق در خصوص ختنه ي زنان بخشی از 

 کار افزایش آگاهی عمومی بوده هاي برنامه

نامه هاي دانشگاهی پایااست. مقاالت و 

معدودي در این مورد نگاشته شده بود ولی 

ات تحقیقاست.  رفتهسرعت گ این اقدامات

 ناقص سازي اندام ختنه / که هنشان داد 1اخیر

زنان عمدتًا توسط اقلیت هاي سنی  جنسی

استان هاي  برخی از روستاهاي مذهب در

 آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و

هرمزگان انجام می گیرد. پیمایش هاي مکرر 

اطالعات جمع آوري شده در  بیانگر پایایی

کاهش روند رو به  ا و نشانگرهمان استان ه

هرچند هنوز در برخی  استسنت  عمال ایناِ

بررسی ها در . ثار ختنه یافت میشودآنواحی 

روستاهاي منتخب براي مطالعه پایلوت نشان 

وضعیت و کاهش قابل توجه دهنده ي بهبود 

  است.ختنه زنان 

                                           

١ iran-in-https://kameelahmady.com/fa/fgm/ 

 کس: کامیل احمدیع -ک در استان ھرمزگانبندر چار
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نرخ ختنه  کاهش بر افزایش آگاهیتأثیر به روز کردن وضعیت و امار ختنه زنان و هدف از این گزارش 

توضیح کلی  در پیآذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان بوده و هم چنین استان هاي در  2زنان

پدیده ي ختنه زنان است. این گزارش اطالعات به روزي از ختنه زنان در ایران را بعد از مداخالت مطالعه 

در چهار ناحیه جغرافیایی آذربایجان  "3ام جنسی زنان در ایرانناقص سازي اند در خصوصپایلوت و تحقیق 

  غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان ارائه می دهد.

  

 

  

  

  

  

  

  

                                           

2 _nm_fgm_iran_women2015/06/150604https://www.bbc.com/persian/iran/ 
٣%20FA%20final.pdf-ploads/kameel%20content/u-http://kameelahmady.com/wp  

 ستان کرمانشاه عکس: ھایده قبادیا -زنان محلی در اورامانات
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  مقدمه

ودکان کهاي حقوق جنسی زنان و ناقص سازي اندام جنسی زنان یک رسم باستانی است که با جنبهتنه /خ

ستم هاي ، هنجاري و نگرشی و سیفرهنگی ل خاص اعتقادي،در تعارض می باشد. این رسم در جوامع به دالی

ارد. ختنه زنان ریشه در رسوم جامعه دارد و شیوعش در جوامع مختلف بر اساس دسیاسی رواج  -اقتصادي

. فقر، بی سوادي، استیاسی این اجتماعات س -در رابطه مستقیم با نظام هاي اقتصادي عرفیاعتقادات دینی و 

تعرض به  ی و نبود بهداشت این رسم را تقویت کرده است. عملِ ختنه زنان عالوه برنابرابري هاي جنسیت

تی در روابط جنسی در زنان اثر گذاشته و باعث نارضای بودن لذت بخش رب ،حقوق جنسی کودکان و زنان

ر را در اي دشوا، آمار طالق را باال برده و گاه خطرات سالمتی و زایمان همی شودزندگی زناشویی بین زوجین 

   پی داشته است.

این که اطالعاتی از چند و چون و حدود  دبا وجو

پایان نامه هاي  معدود ختنه زنان در ایران از طریق

در دسترس له مقادانشجویان دانشگاهی و چندین 

از لحاظ محدوده و اندازه  است، اما این اطالعات

تحت عنوان ی براي نخستین بار تحقیق مختصر بودند.

، مرور کاملی بر رواج ختنه زنان در "4به نام سنت"

که بیشترین  مناطقیمقیاس کشوري، با تمرکز بر 

تأثیرپذیري از این سنت داشتند در سه استان غربی 

 یتحقیقبه دست داد. این مطالعه  و یک استان جنوبی

و ي زنان را بررسی تنهرواج خ ساله بود که چندین

  راهکارهاي مقابله اي آن را مطرح می ساخت.

این گزارش به روزترین وضعیت پدیده ي ختنه 

 1393سال  در میدانی زنان را پس از آخرین تحقیق

  ، مصاحبه هاي میدانی(افراد مطالعه مدت دارماحصل یک  ارائه می دهد و

  

  

                                           

 ۴١٣٩احمدی، کامیل. بھ نام سنت ( پژوھشی جامع بر باب ختنھ زنان در ایران). نشر شیرازه، تھران  4

تاب بھ نام سنت، کبرگرفتھ از  -چھارنوع ختنھ
 ، نشر شیرازه)١٣٩۴کامیل احمدی (
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می باشد. در  1395در سال  ر یک دوره ي چهار ماههمحلّی، مطلعین بومی و چهره هاي سرشناس) د

مورد جنبه هاي منفی  پایلوت جهت ارزیابی تأثیر آموزش افراد محلّی دربه صورت  روستاتحقیق پیشین برخی 

  .انتخاب گردیدناقص سازي اندام جنسی زنان 

  

  

ري میزان پیشرفِت مداخالت اندازه گیبراي  چهار استان انتخاب شده و دراز  هاروستا هماندر بررسی حاضر 

این بود که اجتماعات محلی براي » ختنه زنان برنامه کاهش «قبلی، مورد مراجعه مجدد قرار گرفتند. هدف از 

مسئولین جلوگیري از این سنت تمرکز بیشتري شود. مذاکره با  برتحقق حقوق زنان و دختران، فعال شده و 

ات قانونی جدید در قانون برنامه ختنه زنان و مشمول سازي مصوبنونی ملّی و محلی براي ممنوعیت قا در سطح

  ریزي خانواده، صورت گرفت.

 روستاي از اهداف دیگر این تحقیق، اندازه گیري نرخ ختنه زنان در بخش هایی از ایران، خصوصًا نواحی

معه بوده این تسلط آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان بود. در نواحی مذکور، مردان فاعلین جا

توسط نهادهاي  وهنجارهاي و سنت ها بازتاب داده می شود  ،در ارزش ها است،شده، نظام مند و بومی  نهنهادی

  می گردد. ترزنان دشواروضعیت ذینفع باز تولید می گردد. تحت چنین شرایطی، 

   

 عکس: ش تلنده -استان ھرمزگان -مراسم عروسی در جزیره قشم
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   : ناقص سازي اندام جنسی در ایران

 پیش زمینه و دستاوردها

یک مطالعه براي  دهه هشتاد أواخردر 

ارزیابی رواج ختنه ي زنان در ایران طراحی شد 

. همزمان 5گشت و نقش عوامل مؤثر بر آن تبیین

و پیمایش جهت  اولیه مطالعه میدانی با شروع

حبه ها گردآوري داده، یک فیلم مستند از مصا

در حین کار  "6ه نام سنتب"تند مس .تدوین شد

میدانی در روستاهاي کردنشین محالت مهاباد، 

برخی روستاهاي اطراف کردستان و نواحی 

هورامان در استان کرمانشاه و همچنین استان 

یلم رمزگان در جنوب ایران ساخته شد. این فه

شناسی ستیوال فیلم لندن به نمایش گذاشته شد. این مستند مردمپخش و در ف 7BBCاري بعدها توسط خبرگز

هرمزگان و جزیره هاي  ،شامل مصاحبه هاي ضبط شده از نواحی و روستاهاي اطراف استان هاي کرمانشاه

با زنان محلی و زنان ختان  مجاورش (مانند قشم، هرمزگان و کیش) می باشد. این مستند عالوه بر مصاحبه

  ها و روحانیون است.پزشک، مراکز بهداشتی(بی بی)، بازتابی از عقاید مردان محلّی، کارمندان 

فراهم ساختن داده هاي ژرفانگر در خصوص ختنه ي زنان در ایران و  یکی از اهداف اصلی آن پژوهش  

بود. در کنار  در برنامه کار موضوعاتکردن این مطرح  و ارائه توأمان موانع ساختاري مبارزه با ختنه زنان

، جرقه هاي یک مطالعه دربرداشتسختی ها و مشقاتی که این کار تحقیقی در حین پویایی هاي کار مطالعاتی 

ي ازدواج زودهنگام کودکان بالفاصله مطالعه. ه شدنیز زد 9ازدواج زود هنگام کودکان در ایرانبر روي  8ي جدید

و در  میدانی پژوهش ختنه ي زنان بود مطالعهپس از تحقیق ختنه زنان انجام پذیرفت که منشأ آن کارها و 

                                           

 ١٣٩۴احمدی، کامیل. بھ نام سنت ( پژوھشی جامع بر باب ختنھ زنان در ایران). نشر شیرازه، تھران  5
٦www.aparat.com/v/6OKyL  
٧http://www.bbc.com/persian/arts/2015/06/150604_aparat_22_2015  
 ١٣٩۶پژوھشی جامع بر باب ازدواج کودکان در ایران) . نشر شیرازه، تھران احمدی، کامیل. طنین سکوت ( ٨
٩/iran-in-mhttp://kameelahmady.com/fa/ec  

رمانشاه استان ک -دایھ ھا /اموزش ختان ھا
 عکس: کامیل احمدی
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راه را براي پدیده ي  به نوعی مناطق تحت بررسی، ختنه ي زنان برخی از . درهفت استان کشور انجام گرفت

  . 10سنتی در همبستگی با یکدیگر دیده شدند آسیب زايد و این دو عمل ازدواج کودکان هموار می کر

ي ناقص سازي جنسی زنان در ابتدا با عطف به رویکرد روش شناختی به کار گرفته شده در مطالعه

مطالعه ي  سالهاي مشارکتی بود. با وجود موانع فراوان و آشکار این تحقیق، احساسیت این موضوع شیوه 

و مصاحبه  مناطق روستايفته ها و دستاوردهاي فراوانی به همراه داشت. کار میدانی شامل سفر به مداوم آن، یا

روحانیون و  افراد کلیدي، رهبران اجتماعی،از مناطق و طبقات اجتماعی مختلف از جمله  انمرد ان وبا زن

انتخاب شده شیوع باالیی  . یافته ها حاکی از آن بود که ختنه ي زنان در برخی روستاهايبود پیشروان دینی

درصد می رسید و در  60داشت (در برخی روستاهاي جزیره قشم واقع در استان هرمزگان، شیوع ختنه به 

ر ي زنان دسنت ختنهبا این حال در این استان ها  .سه استان غربی دیگر، این درصد مقداري کم تر بود)

هستند، همچنین در  زبان آذري و کردهاي کرمانجیتمامی استان آذربایجان غربی که مردمان آن ترك هاي 

بخش هاي جنوبی استان کرمانشاه و شمال 

 هرمزگان رواج چندانی نداشته است. این مطالعه

 شده استمنتشر که به زبانهاي انگلیسی و فارسی 

خرداد سال در  بعد از رونمایی و رسانه اي شدن

 12گاردینو روزنامه  11رویترز در خبرگزاري 1394

رسانه هاي بین . نیز بازتاب یافت 13BBCو 

جهت آگاهی بخشی  16ملل سازمانو  1415المللی

به انجمن هاي جوامع بین المللی به این مطالعه 

و سازمان ملل رسما از دولت  رجوع کرده اند

جمهوري اسالمی ایران در خصوص ختنه زنان و 

  . درخواست نمود تعهدات الزمه توضیح

بر  نیز  ي پایلوتدر طول مطالعه یک پروژه

اساس یافته هاي این تحقیق در نواحی تحت 

مداخالت  این .پیمایش این برنامه آغاز به کار کرد

                                           

http://kameelahmady.com/fa/wp- بھ: جھت مطالعھ ی بیشتر در خصوص ارتباط ختنھ ی زنان و ازدواج کودکان مراجعھ کنید  ١٠
content/uploads/2016/10/Farsi-web1.pdf  

 
١١idUSKBN0P60OF20150626-fgm-iran-reuters.com/article/ushttp://www.    
12 fgm-iran-mutilation-genital-female/04jun//2015https://www.theguardian.com/world/  
١٣http://www.bbc.com/persian/iran/2015/06/150604_nm_fgm_iran_women   
١٤520307201http://rudaw.net/english/middleeast/iran/    
١٥328246-iran-girls-young-performed-mutilation-genital-http://europe.newsweek.com/female   
١٦/tch.org/enhttp://www.unwa   

 FGM رونمایی از کتاب بھ نام سنت و کنفرانس
 کس: توبی لیوینع -در سازمان ملل
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پایلوت به قصد کاهش رواج ناقص سازي اندام جنسی زنان در نواحی فارس و عرب نشین جنوبی ایران و 

  مناطق کردنشین غرب ایران صورت گرفت.

اص کم دامنه می تواند زمینه هاي ترك این عمل را توسط بود که مداخالت خ فرض استوارپروژه بر این 

لی از بیرون جامعه. مطالعه با این رویکرد که ریشه در سنت و یخود اجتماع فراهم کند و نه به اجبار تحم

. تیم دادبه کار خود ادامه  درك و شناخت بیشتر از فرهنگ بومیبا  داشت، و گاه با توجیه مذهبی فرهنگ

 حقوق حمایت از  را اتخاذ کرد که زیربناي استواري از عرفیمشارکتی، حساس به فرهنگ و تحقیقی رویکردي 

. مداخالت این پروژه به دو بخش تقسیم شدند؛ یک بخش بر اجتماع تمرکز داشت. داشت را هم بشر کودك و

هموار نمایند. زنان را  ختنهاي طراحی شده بودند که راه هاي مقابله با عمل  مداخالت به طور خاص به گونه

در راستاي تحقق این هدف الزم بود که رویکردهاي غیر مستقیمی اتخاذ شود، زیرا ختنه ي زنان رسمی بود 

 ادامهسازي این سنت می توانست براي که بر روح مردمان محلی حک شده و هرگونه تالش مستقیم براي پاك

ساس شبکه سازي و حمایت بود که عمدتًا باشد. دومین بخش بر ا مشکل سازاین پروژه و کارکنان آن هم 

  کرد.میمنابع محلّی را براي کار با همدیگر و با یک هدف خاص، دور هم جمع 

 ماعی،اجت مددکار از متشکل محلی سیار تیم دو ایانی تحقیقپدر سالهاي  منابع هاي محدودیت بخاطر

داکثر کار حتند توانس بودند که می دهدی تعلیم نحوي به سیار هاي تیم. آمدند هم گرد پرستارو  روانشناس

نواحی  اي تیم همیدانی را با بکارگیري نیروهاي محلی جهت پوشش بهتر به طور مستقل انجام دهند. اعضا

وقعیت هاي مبا استفاده از رویداد هاي اجتماعی اي همچون بعدها تحت پوشش خود را  نقشه برداري کرده و 

ط مشی این هدف اولیه این خ تم) به طور مستقل شروع به کار کردند.بالقوه (مانند مراسم هاي عروسی و خ

زنان  ختنهه وشن ساخت کجود داشته باشد. کار گروه سیار ربه زنان اجتماع و و اسانتر بود که دسترسی بهتر

  دارد. و تدوامدر بعضی روستاها در درون چهار استان ذکر شده شیوع 

  

  و نهادهاي ذي نفع دولتنقش 

 واردختنه زنان یک موضوع عمومی نبوده و بحث در خصوص آن رایج نیست. در بسیاري از مر ایران د

قه اي به مذهب تشیع عال و مراجع دیتی، نمایندگان رسمی، افراد یا  گروه هاي ملی گرا مسئولین دولتی

خاطر ب را به گمان ایشان این یک عمل مختص سنی مذهبان است ویصحبت از مساله ختنه زنان ندارند، ز

  را  درگیر کند. آناننباید  بعضی مالحظات توضیح داده نشده

تاریخچه اي در خصوص سایر اشکال خشونت علیه  در آنها رایج است، ختنه زنان کهچهار استان ذکر شده 

، ازدواج کودکان، ازدواج 17(یا سایر اشکال خودکشی) مانند خودسوزي زنان ؛ موارديتجربه کرده اندنیز زنان را 

                                           

17Aliverdinia, A. & Pridemore, W. A. 2009. Women's fatalistic suicide in Iran: a partial test of  

Durkheim in an Islamic Republic. Violence against women. 
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 ختنه زناناز نظر دولت  اینگونه بنظر می رسد که .18قتل هاي ناموسی در موارديري، چند همسري و اجبا

نی مذهبان است و به این علت دولت شیعه محور مرکزي تالش یک مساله مختص سُ گستره محدودي دارد و

مداخله در این  نتیجه در نگران است که زنان به عمل نمی آورد و ختنهي براي خاتمه و غیر رسمیرسمی 

ي ختنه زنان نی مذهب را از خود سلب نماید. عالوه بر این قضیهجمعیت سُ نه چندان محکم اعتماد موضوع

زنان براي  ختنهتا بحال نتوانسته است توجه وزارت هاي برجسته دولتی و سازمان ها را به خود جلب کند. 

ها و به طور کل جامعه، یک پدیده نا  نشگاهنهادهاي عمومی از جمله خدمات بهداشت، خدمات اجتماعی، دا

و مسائل خانواده  حقوق شهروندي توجه بیشتري به امور اجتماعی، گوییآشناست. با این حال دولت حاضر 

هاي در سال محور داشته و در  دولت او برخی مشکالت اجتماعی بیش از قبل به رسمیت شناخته شده اند.

مقامات بهداشت ملی، خدمات و یافته هاي ان با  این پدیدههاي اخیر اجراي این تحقیق و باالخص در سال

هوري اجتماعی درون مجلس، معاونت ریاست جم بهداشت و هاياجتماعی و تعدادي از نمایندگان و کمیسیون

وزارت  از دیدار مشترکی میان مقامات دولتیدر قوه قضائیه، مطرح شد. در بخش زنان و امور خانواده و 

به  هایی داده شد اما تا به اکنون قوه قضائیه وعده و ، خدمات اجتماعیرمان و آموزش پزشکیبهداشت، د

  .ه استمرحله عمل نرسید

                                           

18438-405 ,Social researchKeddie, N. R. 2000. Women in Iran since 1979.   
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از تعدادي پایان نامه است که غیر  هاي امنیتی موجب شدهفقدان حمایت از طرف دولت و حتی نگرانی

، مطالعه جامع 20مقاله محدودي اديو یا تعد 19سیدندکارشناسی ارشد  که بعد ها به صورت کتاب به چاپ ر

در  مرتبطزنان در ایران انجام نگیرد. به همین دالیل هیچگونه پروژه  موضوع ختنهو کشوري جهت ارزیابی 

رو امکان انجام برنامه هاي مطالعاتی  ینا ثر از ختنه حمایت مالی نشده و یا اجازه کار نداشته اند. ازأنواحی مت

و دیگر  ثیر آموزش و تحصیالتأتوان تمی وجود نداشته و ن در ایران زنان ختنهپایلوت جهت فهم رواج دقیق 

  اندازه گرفت. و در مقیاسی برزگ را به درستیختنه زنان  عوامل را در مبارزه علیه

  

  

  

  

  

  

                                           

شر ن). نقص تمامیت جسمانی زنان از منظر حقوق بشر، ١٣٨٩الھام مندگاری،(، )، تراژدی بدن، نشر روشنگران٣٨٨١( فاطمھکریمی، ١٩
  )، تیغ و سنت، نشر ناکجا١٣٨٩مظفریان، رایحھ ( دانشگاه حقوق

٢٠ 417https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID= 

دخترامون ضرر اگه ما بدونیم که ختنه براي  "

فتند این گداره، مطمئناً این کار را نمی کنیم. اونا به ما 

 کارو نکنید ولی نگفتند چرا.

ا هم هنوز کسی در مورد ضررهاش چیزي نگفت و م

و انجام میدیم.ما فقط یک خراش میدیم، در ر این

بریدند ولی ما فقط یک  گذشته اونها خیلی بزرگ می

 تیغ میزنیم.

 

     

 وستاي گوريپاسخگوي زن، ر - 

 هرمزگان
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  مروري بر تاثیر جنبش ضد ختنه

توجه افکار  ،مطالب منتشر شدهیر زنان در ایران منجر به تدوین گزارش جامع و ساختنه  تحقیق بر روي

 کرد تشویقحرکت ارتباطی قوي اي را براي مطرود سازي این سنت رسانه ها را برانگیخت و  جامعه مدنی و 

بی، کارکنان قانونی و و پویایی گروه هاي حامی ضد ختنه در میان متخصصین پزشکی، شخصیت هاي مذه

  .نمودسهیل روه هاي جوانان و جامعه مدنی را ترسانه اي، گ

 در فعال کنشگران تمامی ظرفیت تا شد گرفته بکار دوره این در خاصی ساختارتحقیق این در جریان 

 و دانش ياشاعه. بخشد بهبود را نگرانه کل رویکردي با زنان ختنه بحرانی ي پدیده سازي برطرف ي زمینه

 این.  شدند بکارگرفته به طور مداوم زنان جنسی اندام سازي ناقص مضرات داشتن نظر در با هاظرفیت تقویت

در جامعه ي هدف و همچنین در افزایش اطالعات و  کارکنان آموزش است؛ گرفته صورت سطح دو در امر

شمار قابل توجهی از اعضاي  ،دانشگاه ها. چنین مشاهده شد که بر مبناي این فعالیت هاي ظرفیت سازي

شده اند. ناقص سازي اندام جنسی زنان حساس نان/ختنه زجامعه ي هدف در خصوص تهدیدها و خطرات 

ي مدنی، حمایت شماري از دانشگاهیان و افراد جامعه موفق بود و توانست  مطالعه در برقراري اطالعات مفید

  جلب کند.را به خود  بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت همچنین برخی مقامات سازمان بهزیستی و 

 مریوان استان کردستان  عکس: کامیل احمدی –نمایی از ھورامان تخت 
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داراي  مطالعهي مورد تمامی استان ها 

جمعیت چشمگیري از سنی مذهبان مکتب 

باشند. شایان توجه است  شافعی و اهل تشیع می

این استان ها داراي جمعیت ترك  که برخی از

شیعه (از جمله شمال آذربایجان آذري زبان 

کردهاي اهل حق (در بخش هایی از غربی)، و 

ختنه را ِاعمال نمی که  هستند و کرمانشاه)ایالم 

اهل  کودکان دخترحال برخی از  . با اینکنند

و  شدههمچنان ختنه  شیع در استان هرمزگانت

ا انجام رایالم نیز ختنه و کرمانشاه بخش هایی از 

ولی اکنون انجام ختنه را متوقف کرده می دادند 

غیرمستقیم  اي شیوه بهگروه هاي هدفی که . اند

 بی بی ها، ختان مرد، روحانیون حساس شده اند،

 و ایران جنوب در قشم جزیره و بومی هاي ها

هم چنین گروه هاي پرستاري بودند.  دانشجویان

بوده کردستان عراق اصالتاً از  کولی و دوره گرد که

ایران گذشته کردستان بهار از مرزهاي  در فصلو 

بر روي بچه به عنوان ختان عمل ختنه کردن را  و

ز در خارج ا انجام می دادند و در این مدتها 

شهرهایی مانند سردشت، مهاباد، پیرانشهر و 

از نیز  ها ساکن می شوندروستاهاي اطراف آن 

  رفتند.هدف مداخله بشمار می جمله گروه هاي 

  

  

   

نمودار بھره برداری ھای مطالعھ با توجھ بھ جنس 
 کتاب بھ نام سنت -پاسخگویان

 -ش برنامھنرخ ھای کلی ختنھ زنان در نواحی تحت پوش
 : کتاب بھ نام سنتتصویر
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  اهداف مداخالت پایلوت

  

خصوصًا براي نواحی روستایی طرح ریزي شده بود. این برنامه بر روي ختنه کاهش اگاهی رسانی  برنامه

  اهداف آن عبارت بودند از:ز داشت و تمرک آگاهیافزایش 

  تشویق و توانمند سازي زنان و دختران از طریق آموزش و حمایت هاي روان شناسی و اجتماعی ●

جنسی در  و آموزش باال بردن آگاهی در خصوص تبعات روان شناسی و فیزیکی ختنه ي زنان، سالمت ●

  ر.درون جامعه ي محلّی به خصوص بی بی ها و گروه هاي عشای

هایشان به صورت صحبت هاي  ترومايتشویق زنان به صحبت در خصوص تجربیات خودشان، دردها و  ●

  فردي و گروهی با روانشناسان

  باالبردن آگاهی در خصوص سالمت جنسی در میان مردان توسط اعضاي مذکر تیم ●

  برقراري شبکه هاي ارتباطی با روحانیون محلّی و منطقه اي جهت جلب حمایت  ●

  محلّی جامعه و استان ها  ،ختنه در سطح دولت کاهشاي البی کردن و دفاع از سیاست ه ●

 دهها توانمندسازي و کمک به حوزه ي دانشگاهی براي حمایت از تحقیق ها و انتشارات علمی، برپایی ●

 مردم نهاددر تهران و شهرستانهاي درگیر و سازمانهایی  سمینارهاي دانشگاهی تعدادي کارگاه هاي آموزشی و

  و کمپین هاي رسانه اي.
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  کنیک هاي تحقیقتروش شناسی و 

این تحقیق میدانی در خصوص اثرات مداخالت 

گران آموزش دیده،  پایلوت توسط پیمایش

همکاري مددکاران اجتماعی، شبکه هاي فعاالن 

برجسته ي اجتماعی،  فعاالن سازمان هاي غیر 

تاقانه تالش هاي دولتی و تمامی کسانی که مش

خویش را در راستاي هدفی مشترك به کار بردند، 

صورت گرفت. این مطالعه به اهداف بلند مدت خود 

نمی رسید مگر با مساعدت بی دریغ افرادي که 

 بازنمود واقعیات جامعه شان را در اولویت اهداف 

خویش قرار دادند. در ابتدا، تیم محققان اجتماعی 

با باالترین نرخ ختنه زنان در چهار استان ایران را 

بررسی  1395ل طول چهار ماه نیمه ي دوم سا

هر  " بھ نام سنت" در. در تحقیق قبلی گردید

روستا براي اندازه گیري اثرات  32مجموع در  استان

 16که در این میان  آموزش انتخاب شده بودند

روستا در معرض آموزش هاي مداخله ي پایلوت 

روستاي دیگر چنین مداخالتی  16قرار گرفته  و در 

. براي تهیه این گزارش به همان صورت نگرفته بود

. این مطالعه در استان هایی با روستاها مراجعه شد

درجات و نرخ هاي متفاوت ختنه زنان ولی درجات 

و نرخ هاي مشابه کودك همسري و فرزندآوري 

زودرس صورت گرفته بود تا میزان آسیب پذیري 

و تبعات ناگوار سالمت باروري و کودکان خردسال 

رفتارهاي  انجامجنسی و همچنین توانایی آن ها در 

مقابله اي و حمایتی سنجیده شود. یک مطالعه ي 

انجام پیمایشی و پیمایش در حین به روز رسانی وضعیت ختنه زنان -مقطعی، متشکل از مراحل کیفیِ پیش

   .ی آیدبدست مآن یافته هاي گزارش حاضر  بر اساسکه گرفت 

   

انشگاه علوم بھزیستی دختنھ زنان،سمینار و آموزش 
  معصومھ معارف وندتھران. عکس:  -و توانبخشی

جامع بر باب طنین سکوت (پژوهشی  نشست تخصصی و رونمایی از کتاب

 دارم ورشوییپدر کتابخانه ملی تهران عکس:  )در ایرانازدوج کودکان 
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  یافته هاي گزارش:

نشان داد که در برخی از موارد عوامل برانگیزاننده ي ختنه ي زنان آشکارند و در برخی  کنونیمطالعه 

سنت  عینایران در جامعه رو به کاهش رفته است.  خوشبختانه دیگر حتی در روستاهاي مجاور نرخ ختنه زنان

 ،سط عاملین و گروه هاي عالقمند به تغییر بکار گرفته شودکه تغییر درونی شده و تودر صورتی گرایی اش، 

 همچنان که مروري بر یافته هاي این گزارش ثابت می کند، در صورتی که ارزیابی، است.مستعد پذیرش تغییر 

تغییر در اِعمال این یرد، گ قرار مردم اختیار در مناسب فرهنگی تناسبی و ترکیب با بخشی آگاهی و آموزش

 رت می گیرد.نیز صوسنت 

 به جوانتر نسل تمایل کمبود ،دیگر زنان نشدن جانشین و هاختان مرگ مدرن، زندگی سبک زمان، گذشت

 همچنین و رسانه ثیرأت تحصیالت، رفتن سطح دانش و باال سطوح ،مهاجرت به شهرها زنان، ي ختنه پذیرش

 ي ختنه سنت. بودند زنان ختنه نرخ کاهش در دخیل عوامل جمله از مذهبی هاي شخصیت برخی حمایت

 استان سه. است نهاده کاهش به رو ساله هر امر این که است این خوب خبر اما دارد وجود ایران در هنوز زنان

 مرزهاي میان در بزرگی ي منطقه(  هورامان نواحی برخی اما اند داشته زمینه این در شگرفی بهبود ایران غربی

سواحل جنوبی و  کرمانشاه استان در پاوه و روانسر کامیاران، روستاهاي برخی همچنین و) کرمانشاه و کردستان

  .اند داده نشان مقاومت زمینه این در و جزایر هرمزگان

و مقبولیت ختنه زنان در ایران است و جزایر آن خصوصاً قشم  لیستاستان هرمزگان هنوز اولین استان در 

را شاهدند. روستاهاي انتخاب شده براي پروژه ي پایلوت  با وجود نرخ نزولیِ کلی هنوز شیوع باالي این رسم

را نشان داده اند. این در هر چهار استان تحت آموزش بهبود شگرف و کاهش چشمگیري در نرخ ختنه زنان 

  ي خود اثرپذیري مردمان محلی از آموزش ها و آگاهی بخشی را نشان می دهد.امر به خود

درصد می  31 این درصد در برخی روستاها به وختنه زنان را دارد استان کرمانشاه دومین رتبه در رواج 

به نسبت پایین و در استان آذربایجان  و استان سنندج کرمانشاه استان حال، نرخ هاي ختنه در د. با اینیرس

  غربی نیز نرخ ها در مقایسه با نواحی دیگر پایین تر دیده شد.

سال  29تا  15سال بیشتر از زنان و دختران  49تا  30ن تحلیل ها بر این اساس بود که نسبت ختنه زنا

سال  49تا  29می باشد. در برخی از روستاهاي جزیره هرمزگان و قشم رواج ختنه در میان زنان گروه سنی 

درصد رسید. از طرف دیگر در مناطقی چون لکستانِ کرمانشاه، این مطالعه هیچ درصدي از ختنه ي  61به 

  سال یافت نکرد. 29تا  15 زنان را در گروه سنی

و  رو حاکی از یک روند نزولی در تمامی چهار استان هستند. براي مثال، در پیرانشهر ینا یافته ها از

واقع در استان آذربایجان غربی، نرخ ختنه ي زنان در میان نسل جوان کمتر از ده درصد  سردشت و اشنویه
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درصد در میان  9درصد تا  31کاهش شدیدي در ختنه زنان از  نیز است. در جوانرود واقع در استان کرمانشاه

 43در برخی روستاهاي روانسر در همان استان، نرخ ختنه از هم چنین زنان و دختران مشاهده می شود. 

  درصد رسیده است.  17درصد به 

 استان یک و غربی استان سه روستایی مناطق برخی در همچنان این عمل که داد نشان تحقیق

 استان و کرمانشاه کردستان، ،)استان جنوب کردنشین مناطق( غربی آذربایجان یعنی: دارد وجود ایران بیجنو

 متشکل کردستان استان. اطرافش جزایر و هرمزگان

 از اقلیتی و شافعی مذهب سنی جمعیت اکثریت از

 داراي نیز باقیمانده هاي استان .باشد می تشیع اهل

 دیگر مذاهب سایر و تشیع تسنن، اهل از ترکیبی

 آذربایجان استان در( حق اهل هاي اقلیت مانند

نیز اقلیت  میاندوآب و مهاباد شهرهاي بین غربی

 اضافه به ،)ترك زبان اهل حق زندگی می کنند

 و ارومیه در ارمنی مسیحیان از وچکیک اجتماع

 بخش در حق اهل ردهايک و شیعه کلهر کردهاي

 را ختنه عمل که دباشن می کرمانشاه استان از هایی

 که شیعه زنان بعضی حال این با. دهند نمی انجام

 می زندگی هرمزگان نشین سنی نواحی نزدیکی در

 و ایالم استانهاي در شیعه کرد زنان ازاهالی روستاهایی  تاریخی لحاظ به و داده انجام را عمل این کنند

 . اند شده ختنه کرمانشاه

 سازي ناقص خصوص در مردم هاي نگرش بر را بسیاري تغییرات اگاهی رشد و تجددگرایی تمایل به

 ممکن روستایی هاي گروه رفتار .است داده تغییر را جمعی رفتار هاي منش و نموده اعمال زنان جنسی اندام

 میزبان جمعیت از تمایز نشان عنوان به زنان ختنه که جایی یعنی ،باشد بومی افراد رفتار با تعارض در است

 . شود می اقتباس

 شمار.  است گرفته صورت اخیر دهه در اي منطقه و جهانی سطوح در اي مالحظه قابل هاي تالش

 سنت ها کشور از بسیاري در نتیجه در نده ابرخاست آن با مخالفت به شدت به اکنون ختنه عامالن از فراوانی

 ختنه خصوص در بحث در وامعج این دنبو باز اثرگذار عامل یک. است نهاده کاهش به رو اینک هم از ختنه

 تمامی در امر این کاهش به که بوده الکترونیکی هاي رسانه و مطالب چاپ ،پوشش رسانه اي در آزادیشان و

 حمایت و دولتی مداخالت با جوامع این درون در اصلی تغییر حال، این با. است انجامیده پوشش تحت نواحی

 بعدياین گزارش در بخش هاي  .است گرفته صورت ها نسآژا این با همکاري در دولتی غیر هاي سازمان

   ختنه در ایران ارائه می دهد.  مقابله باتحلیل چهار استان را در زمینه ي اثرات مداخالت فعالیت هاي 

  

-نرخ نزولی رواج ختنھ در استان ھای تحت بررسی
 : کتاب بھ نام سنت تصویر
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  ستان آذربایجان غربیا

  

  جدیدترین مقیاس پدیده ي ختنه:

  

و ترك هاي آذري زبان یکی از نواحی مورد مطالعه  کردهااستان آذربایجان غربی با ترکیبی از جمعیت 

زنان می باشد. درصدهاي اِعمال ختنه در این ناحیه در طول به روزرسانی هاي ساالنه و کارگاه  ختنهدر ناقص 

را نشان می دهند.  ي کاهشیسالمت عمومی انجامیده و روند در موردهاي آموزشی اجتماعی به افزایش سواد 

تان آذربایجان غربی سه جمعیت کلی اس

، سورانی زبانکردهاي میلیون نفر بوده و 

جنوب این استان زندگی می کنند در بیشتر 

 زبان کرمانجی کردهايو از طرفی، اقلیت 

در جوار مرز ترکیه و از شهر ارومیه تا ماکو 

ساکن هستند. در اولین خوشه ي نمونه 

شهرهاي  برخی روستاها از توابع گیري

راي رواج ختنه در این استان برجسته ي دا

انتخاب شدند، از جمله سردشت، مهاباد، 

در  .ارومیه، پیرانشهر، بوکان و میاندوآب

یکی از دختراي من تازگی یه دختر دنیا آورد، پنج ماهشه. 

 قراره یه زنی بیاد و ختنه ش کنه 

  استان آذربایجان غربی -ساله  28پاسخگوي زن 
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 گیري در ناحیه روستایی برگزیده شد: مانند زنگالن، ربط، بناویله کوچک،میان آن ها نیز خوشه ي دوم نمونه

  و غیره. ، هنگ ابادلیالن، مظفرآباد، کیتکه

زنان مسن داشت و در تضاد کامل با این امر، نرخ  میان لت بر باال بودن نرخ ختنه يکار میدانی دال

ساالنه ي ختنه در میان کودکان پایین و رو به کاهش دیده شد. در برخی روستاهاي ناحیه موکریان (مناطق 

ختنه شده  بین شهرهاي سردشت، پیرانشهر، مهاباد، ارومیه و بوکان) افراد کمی در سنین باالي ده سالگی

 عشایر هاي گروه غیرقانونی ترددعدم  به غربی آذربایجان استان جنوب بودند. یکی از علل این روند نزولی در

 مازادي درآمد ها گروه این .باشد می ایران کردستان به عراق کردستان از) "چی قره" یا" دوم" محلی زبان به(

   .آوردند می دست به نواحی این در دختران و پسران ي ختنه اعمال با

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نبرده بکاردر ختنه کردن  را بهداشتی و ایمن هاي شیوه نیز افراد این اکثریت همانند دیگر ختان ها

 حتی و چندگانه هايبیماري به ابتال خطر و تیغ ریش تراشی براي بریدن کلیتوریس استفاده کرده معموال از و

 دست به را نتیجه این عراق مرز امتداد در ختنه رواج پیمایش و زیابیار ها سال. نمایند می تقویت را معلولیت

دوره  هاي گروه این به وابسته عراق مرز پیرامون روستاهاي و غربی آذربایجان استان نواحی اکثر که دهد می

 يمرز ینواح در تردد منع هاي سیاست و امنیتی اقدامات تشدید. کنند ختنه را دخترانشان تا اند بوده گرد

 این از غیرقانونی عبور به قادر افراد این از کمتري شمار که معناست این بهه شد اعمال در سالهاي اخیر که

 استان برخالف حال این با. است گشته زنان ختنه نرخ کاهش به منجر مدت دراز درشدند و همین امر  مرزها

 یا ها بی بی به) نمایید رجوع گزارش ي ادامه به( کرمانشاه و کردستان هاي استان مردم غربی، آذربایجان

 نگاه زنده همچنان خود ي جامعه در را کردن ختنه رسم تا می کنند اتکا خود ي دیده تعلیم و پیر هاي ختان

  .دارند

 
 

ساله ش رو ختنه نکرده، ما هم  14معلم روستا دختر 

 دخترامونو ختنه نکردیم.

 استان آذربایجان غربی -پاسخگوي زن
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  کرمانشاهاستان 

  جدیدترین مقیاس پدیده ي ختنه:

 شافعیسنت شیعه و اهل کردهاي گروه بهمیلیون نفر است. این استان  8/1جمعیت کل استان کرمانشاه 

در کرمانشاه هاي عمده وجود دارد. زباننیز از اهل حق و لک  گروهاییتقسیم شده است، اما در بین آنها 

ها، معتقدند که زبان و قومیت آنها ، فِیلی و کلهري)، اورامانی (اگرچه برخی از اورامانیعبارتند از کردي (جافی

 لکی. و فارسی مستقل از ملیت کرد است)،

سنت کردستان شامل روستاهاي نزدیک به در کردستان ایران در نواحی خاصی از مناطق اهل ختنه زنان

در این نواحی گوناگون  ین حال، رواج ختنه زنانپذیرد. با اصورت می و گاه در عمق استانها مرز کردستان عراق

یه اختالف فاحشی ین روستاهاي همسامتفاوت است و در برخی موارد ب از یک منطقه به منطقه دیگر است و

تان کردستان قرار اي بنام اورامان (بخشی از منطقه اورامان نیز در اسبه طور عمده در ناحیه دارد. ختنه زنان

یک نوع گویش نیز هست) یافت شده است. روستاهاي مختلفی در  جاف نشین (جافی دارد) و در مناطق

و اطراف شهرستان پاوه از جمله  شاهو/چنین روستاي بزرگ منصور آقاییو همکامیاران، روانسر، جوانرود، پاوه 

- . براي اولین خوشه از نمونهآمار ختنه زنان را دارا هستنداي هستند که در استان کرمانشاه بیشترین نواحی

ه شده است (مانند آورد هاي بزرگ در انجام ختنه زنانشهرها و شهرستان روستاهاي برداري، فهرستی از

روستاهاي مربوطه انتخاب شدند (مانند رسین و سنقر) که در بین آنها خوشه دوم از انرود، روانسر، پاوه، هجو

   آباد، سفیدبرگ و غیره).، باباعزیز، گلمتکوسه هجیج منصورآقایی، دازاور، میوان، سفیدآب،
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اي کامیاران و پاوه نیز و بر بوددر بین زنان جوان به میزان زیادي کمتر  با این حال انجام ختنه زنان

همینطور است اما در تمام روستاها چنین نیست. حداقل شاهد هستیم که در برخی نواحی ذکر شده در باال 

بسیار کمتر  نوجوانانبراي کودکان و  ختنه. احتمال انجام رسم را کنار گذاشته اندها قبل این افراد از دهه

یابد. این نرخ در بین زنانی با بیش افزایش می ختنهسال نرخ  35تا  30است اما در بین زنان با سن بیش از 

متأثر از  کودکاندر بین ختنه سال بسیار بیشتر خواهد بود. با این حال تشخیص اینکه آیا نرخ پایین  50از 

  افتد.هاي دیگر، ختنه دیرهنگام کم اتفاق میرسم ختنه دیرهنگام است یا خیر اهمیت دارد. در مکان

  

اي که هشی متوجه شدند که در نواحیتیم پژو

هاي ساالنه در رسانی روزه طبق ب نرخ ختنه زنان

حد هشدار باال است، از نظر فرهنگی و سنتی 

 . بافت سلسلهوجود نداردبه تغییر  زیادي تمایلی

هاي قدیمی به نسل جدید در سنت انتقالمراتبی 

سالیان متمادي بقا یافته است و اتخاذ شیوه زندگی 

روزي به صورت زودگذر به دیوارهاي سنت نفوذ ام

هاي نکرده است و مقابله در برابر برنامهزیادي 

کردستان و کرمانشاه  ختنه زنان درمقابله و کاهش 

جوانرود و پاوه بیش از همه مشاهده شده است. روند  ،کامیاران ،هایی از قبیل روانسرو در روستاهاي شهرستان

  بود. کم رنگ ترار در این نواحی مورد مطالعه کندتر و کاهشی ذکرشده و مورد انتظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

البیگري با رهبران مذهبی و اجتماعی در حین تحقیقات میدانی عکس: 

کامیل احمدي  
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اما اجازه ندادم  من خودم ختنه شدم « 

ام کشور از دخترانم ختنه شوند. قبالً خانمی به ن

آمد. اما اکنون فوت پاوه براي این کار به اینجا می

کرده است و فقط برا اداي احترام به این سنت 

برند مردم فقط تیغ را به زیر دامن دختران می

به ان تیغ  گویند: ختنه شد.(بدون برش) و می

 محمدي نیز می گویند.

همسایه من دختري است که مادرش آلت او 

( چون به درستی ختنه نشده ه استبار برید 3را 

گوید هیچ حس عشق یا تمایل . او میبوده)

گفت:  ندارد. از او پرسیدم مشکلی ندارد؟جنسی 

حتی اگر تا صبح هم لمس شوم، هرگز چیزي 

 »کنم.احساس نمی

 ساله 33دهنده زن پاسخ

 جروستاي حجی

 استان کرمانشاه

را دانم اما دخترم من ختنه شدم، زمانش را نمی«

کنم هر چند که روحانی روستا گفته است ختنه نمی

 2این یک سنت است و باید انجام شود. دخترم 

ساله است و شوهرم با روحانی تماس گرفت ببیند 

چه باید بکند. او گفت به نظر من باید این کار را 

انجام دهید اما در نهایت تصمیم با شماست. چند 

آمدند و در  سال پیش بود که گروهی به روستاي ما

مورد خطر ختنه زنان براي فرزندانمان آموزش 

 ».دادند

 ساله 32دهنده زن پاسخ

 روستاي منصور آقایی

 استان کرمانشاه
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  کردستاناستان 

   جدیدترین مقیاس پدیده ي ختنه

سنت است. اقلیت کردستان اسالم اهلاستان میلیون نفر است. مذهب  3/1کردستان  استان جمعیت کل

هاي مختلفی کنند. زبان اصلی کردي است که با گویشجار زندگی میها در قروه و بیشیعه کردها و برخی ترك

  .هستند کلهري و مابقی اورامانی و شود. گویش اصلی سورانی/اردالنی استصحبت می

نه هاي بزرگ در انجام ختشهرها و شهرستان روستاهایی از برداري، فهرستی ازبراي اولین خوشه از نمونه

انه، دیواندره، کامیاران، سقز و مریوان) که در بین آنها خوشه دوم از روستاهاي آورده شده است (مانند ب زنان

و  ، حسین اباد سفلیکاجیماله، بلبر، بالن، درهرامان تخت، کهاو کانی دینار، مربوطه انتخاب شدند (مانند

  غیره).

. برخی از روستاهاي دبرده اندر غرب ایران  ه بیشترین تأثیر را از ختنه زنانکردستان به همراه کرمانشا

هستند. روستاهاي  ات باال) داراي نرخ باالتريمنطقه مریوان و به ویژه اورامان تخت (بخشی از منطقه اورامان

د. با این حال نرخ ختنه زنان را داراورامان تخت (که اخیراً به آنها اشاره شد) در هر دو ناحیه اورامان بیشترین 

ها در سنندج، سقز و بانه تحت شهرستان روستاهایی از ر و تعدادي از دیگرروستاهاي دیگر مانند کماله، بلب

نویدبخش را در  شواهدنیستند و نرخ آنها تقریباً به صفر کاهش یافته است؛ تیم پژوهشی  تأثیر ختنه زنان

ت سرچی، کوله ساره و ماسان یافته اس مناطق سربناو، مانند سنندج و نزدیک به کامیارانبرخی روستاهاي 

اند که این کار ها تأیید کردهاست که منسوخ شده است. ساکنین محلی در این مکان نها ختنه زنانکه در آ

آموزش هاي  دهندگان عبارتند ازاست که انجام نشده و دالیل این کاهش طبق نظر محلیان و پاسخ مدتی

و در مورد مضرات ختنه زنان اخیر اي هاي رسانهاز پیام اثرپذیري، سالیان قبل توسط تیم هاي پژوهشی
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اعضاي جامعه که منجر به سطوح  مهاجرت به شهرهاي مجاور، تحصیالتعراقی، -اي کرديهاي ماهوارهکانال

براي نقش وي داد و جایگزینی  بی که ختنه دختران را انجام می باالتر دانش شده است، مرگ کولی یا بی

  یابد. ادامهاین عمل  تاوجود نداشته است 

  

  

  

  

  

در  ان کوچک کهدختر سال پیش، 5یا  4تا «

، زنی او را با شکالت یا نندبودبازي کوچه در حال 

ختان . ختنه می کردندعروسکی گول میزد و او را 

کرد زیرا این عمل را عوض دریافت نمیپولی در 

براي رضاي خدا انجام میداد. آنها فقط شنیده بودند 

ه وقتی مردان که این سنتی از زمان پیامبر است ک

ا برگشتشان نیاز آنها در جنگ هستند زنان ت

 جنسی و شهوت نداشته باشند. 

اگرچه در سالهاي اخیر پژوهشگرانی مانند شما 

ما در مورد مشکالت ختنه  به اینجا آمدند و به

توضیح دادند و گفتند دیگر این کار را انجام 

 ».ندهیم

 ساله 40دهنده زن پاسخ

 مریوان-روستاي بلبر

 استان کردستان

 

را نه تنها براي دختران ر ختنه من خودم کا«

انجام میدادم.  در روستا خودم بلکه هر کس دیگر

ر من کار درستی انجام میدادم اما در حال حاض

. آخرین ختنه نمیکنند مردم زیاد دختران خود را

سال پیش بود.  20باري که دختري را ختنه کردم 

ا بوقتی یک ساله بودند به اندازه یک عدس آنها را 

بریدم. از کاري که میکردم بسیار راضی  تیغ می

 ».بودم زیرا دستوري از گذشته بود

 ساله 56دهنده پاسخختان 

 ان کردستاناست-مریوان
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  مزگانهر

  

   جدیدترین مقیاس پدیده ي ختنه

ها میلیون نفر است. داده 5/1جمعیت کل هرمزگان 

بر روي تعداد زیادي از  بیانگر این است که ختنه زنان

در  شافعیسنت کودکان دختر در اکثر روستاهاي اهل

شود. برخی روستاها در شهرستان استان هرمزگان انجام می

را انجام  ي شیعه هم ختنه زنانهامیناب (برخی خانواده

هاي کوچک هاي شهرستاندهند)، روستاها و بخشمی

ل، بندر کنگ، لنگه، گاوبندي (پارسیان) و مانند بندر په

 کوچک هرمز در جزیره ه زناناند. ختنخمیر نیز تأثیر گرفته

، نیز رواج دارد. قشم، که بزرگترین جزیره در استان است

محل است. جزیره قشم  نه زنانداراي نرخ باالیی از خت

هاي بزرگ مهاجران مسلمان شیعی از میناب، گروه اسکان

رانی است که در هاي بزرگ ایبندرعباس و دیگر شهرستان

پذیرد. حتی در جزیره کیش، که صورت نمی آنها ختنه زنان

ها در منطقه گردشگري است و یکی از ثروتمندترین مکان

ها نشان . پژوهشمی شوند تنهخ بومی ایران است، دختران

شایع  و دیگر استانها در این استانختنه  1دهد که نوع می

  است.

ام که زنان داراي میلی جنسی من در جایی خوانده«

تر از مردان است. به همین دلیل بار قوي 7هستند که 

شیخی در این حوالی اعتقاد دارد براي آنها ختنه باید 

انجام شود. به پیروي از این شیخ، همه دختران من 

اند. اگر آلت زنی بریده نمیشد چطور میل ختنه شده

توانست کنترل و بر مرد است میبرا 7جنسی او که 

رسیدگی شود؟ بدون ختنه کردن در این اقلیم گرم که 

کند کل جامعه منحرف و شهوت جنسی را تقویت می

 ».فاسد میشد

 روستاي حسن اباد-راننده تاکسی مرد

 استان هرمزگان
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 هاي بزرگ در انجام ختنه زنانشهرها و شهرستان روستاهاي برداري، فهرستی ازبراي اولین خوشه از نمونه

خوشه دوم از بستک و میناب) که در بین آنها  گاوبندي، آورده شده است (مانند سیَرك، قشم، جاسک،

انتخاب شدند (مانند گوري، دوستکو، گورون، رودان، شیب دراز،  استان و جزیره قشم روستاهاي مربوطه

   میرهاشم و غیره).

نیاز داشت که  روستا بررسی شده و نشده 32، مطالعه اولیه به شدکر هاي غربی که قبالً ذمانند استانه

  صورت نگرفت. مداخله ايروستاي دیگر  16آموزش دادند و در  روستا 16 تیم به محلیان

هاي اخیر است. اگر به  در سال آموزش دریافتی و انجام ختنه زنانبا  مثبتنتایج بیانگر رابطه مستقیم 

به طور  ر آموزش داده شود، نرخ ختنه زنانتبومیان محلی که اکثراً بیسواد هستند و همچنین نسل جوان

است  راي رتبه اول در انجام ختنه زناندا استان هرمزگان . به طور کلی،بالعکس یابد وتوجهی کاهش میقابل

هستند  به جزیره قشم جنوبی آن که نزدیکتر به دریا وکند. این استان و مناطق و به بقاي این سنت کمک می

هستند که سرعت داراي نرخ باالي ختنه زنان در سال هاي انجام مطالعه ي به روز رسانی اطالعات استانی 

رغبتی مردم محلی براي انطباق با دانش بیتمایالت سنتی و گرایش مذهبی، کاهش در آنها کم است و بیانگر 

تر تمایل به قدم گذاشتن در مسیرهاي متفاوتی . با این حال، نسل جوانمی باشدهاي زندگی جدید و شیوه

  تر است.ندگی معتدلهاي جدید زنسبت به نسل پیشین خود دارد و در پذیرش شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

. آنها زندگی من را ختنه کردندسالم بود که  15«

را کشتند. اکنون به ما را نابود کردند و نیازهایمان 

 ».اند که ختنه دلیلی براي طالق استاین فکر رسیده

 ساله 27دهنده زن پاسخ

 استان هرمزگان-جزیره قشم

 

شوند. سالهاست که دختران در اینجا ختنه نمی«

 فکر است. هیچ کولی یا بیبیاین کار براي افراد بی

وجود ندارد که این کار را بکند. سالها پیش یکی  دیگر

از مراجع تقلید اعالم کرد که از دیدگاه دینی ضرورتی 

و بعد از ان دیگر کسی دخترش  در ختنه زنان نیست

 ».را ختنه نمی کند

 مصاحبه گروهی-دهنده زنپاسخ

 روستاي رودان

 استان هرمزگان
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   پسران در ایران –ختنه مردان / ناقص سازي جنسی الت مردان 

ختنه یکی از مهمترین و شایع ترین اتفاقات دوره کودکی پسران در بخش مهمی از جوامع دنیاي امروز 

وجود ندارد. هدف اصلی است. با وجود این دانش علمی درخور و متناسبی در این پدیده و ابعاد مسئله آمیز آن 

است. براي این منظور با توجه به چند مسئله پیرامون  مردان این بخش شناخت بیشتر و اولیه مسئله ختنه

مسئله اي شده که این بخش سعی در بررسی آن دارد. در ادامه سعی شده  حاین موضوع سعی در بیان و توضی

  ود که چرا باید به بررسی بیشتر این مسئله پرداخت. با توضیح برخی از اهمیت هاي این موضوع نشان داده ش

  

  اهمیت موضوع

که برخی از فعالین این حوزه آن را ناقص سازي الت جنسی مردان  مطالعه و پژوهش درباره ختنه پسران

یابد که بدانیم این موضوع با وجود گستردگی و فراوانی در جوامع ، آنجا اهمیت مییا پسران نیز می نامند

ها نه تنها مذهبی همچون ایران، کمتر مورد سؤال قرار گرفته و به دلیل یکپارچگی و یکدستی دیدگاه سنتی و

تاکنون پژوهش مستقل و جامعی درباره چرایی این عمل انجام نشده که حتی نیاز به پرداختن به این موضوع 

ات زیستی، فرهنگی، نیز احساس نشده است. این وضعیت در حالی است که ختنه داراي پیامدها و تبع

اجتماعی، روانی، حقوقی و ... بر انسانهایی است که حال و آینده جوامع بشري در گرو زیست سالم، بهنجار و 

عادالنه آنهاست. کودکان حدود یک سوم جمعیت جوامعی نظیر ایران را به خود اختصاص داده اند و هر گونه 

کل جامعه در این مشکالت است. پژوهش هایی از این کم توجهی به مشکالت آنها به معناي در گیر کردن 

دست تالشهایی هستند براي شناخت علمی تر مسئله و مقدمات الزمی هستند براي هر گونه اقدام، برنامه 

 ریزي و سیاستگذاري اجتماعی در این حوزه.

ت کامل و عالوه بر این نهادهاي مسئول همچون وزارت بهداشت و جامعه پزشکان، موظف هستند اطالعا

هاي روز دنیا را درباره ختنه منتشر کنند و از حالت تبلیغ و ترویج یکسویه این کار خارج شده و دیدگاهبه

مختلف جهانی و نقدهایی را که بر این عمل وارد شده در اختیار عموم مردم قرار دهند. در این مسیر تعیین 

هرگونه عملی بر کودکان از جمله ختنه با در نظر هاي جامع براي انجام هاي موضوعی و دستورالعملپروتکل

اي که درباره انجام هر عمل، حقوق کودك نیز گونههاي حقوقی و سالمتی اجباري است بهگرفتن همه جنبه

موردتوجه قرار بگیرد. شوربختانه به نظر می رسد که انجام چنین وظایفی به کلی از دستور کار سازمانهاي 

  ه و تنها با انجام پژوهش می توان تا حدود به پر کردن چنین خالء هایی پرداخت. مذکور در کشور خارج شد
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  پیشینه و مروري بر ادبیات نظري

یا اي اطالع رسانی، کاهش بر هامروز کنش ها و کمپین هايعلیرغم بسیاري از  پسران و دختران ختنه

بسیار رایج تر از ختنه  ان در دنیاختنه پسران/مرد شود. عملانجام میهمچنان آن در سطح جهانی، توقف 

با این حال، در  .شودالمی و یهودي انجام میسو به طور گسترده در بین جوامع ا 21رایج است دختران/زنان

میان  گاهاً در 19هایی از اروپا و از قرن برخی قبایل باستانی در آفریقا، برخی قبایل محلی استرالیا، بخش

ختنه با نگهداري عضو مرد در  می رود کهانتظار چنین . 22ده انجام شده استایاالت متح اجتماعات مهاجر در

  سودمند باشد. عملی شرایط بهداشتی و کاهش شهوت زن

رد و برداشتن غالف یا خروسک آلت مرد بخشی از ختنه مردان است. منطق پشت این عمل تمیزي آلت م

پذیرد. در این حسی موضعی صورت میبا بیوشی یا ه-کاهش شیوع بیماري است. این کار معموالً بدون بی

ي انجام این برا .(ختنه سوران) شونداقوام و مهمانان براي جشن گرفتن این رویداد دعوت می معموال زمان،

ري از جنس چوب پسر در وضعیت نشسته قرار گرفته و هر دو پا را باز کرده و از یک سنبه که کات عمل معموالً 

نجام می (در سالهاي اخیر بصورت لیزي نیز ا شودنه پوست جلویی استفاده میبه همراه یک تیغ براي خت

بسیار استرس  و چه بسا عملی است شودبیهوشی،  بخیه و با تجهیزات غیراستریل انجام می بدون. عمل گردد) 

کره مایع،  مانند ز خاکستر و دیگر ترکیباتقبل ها ا. سر بچه ها می ماندپزا و دردناك که معموال خاطراتش با 

یز استفاده می د ولی امروزه از مواد ضدعفونی کننده نشپشگل یا ادرار براي بندآوردن خونریزي استفاده می

  شود.

هاي براي مردان در جامعه رسمی در ایران اسالم است. بر این اساس، ختنه مردان یکی از ضرورت دین

پوشاند. در حقیقت، ی که آلت تناسلی مرد را میایران است. در شریعت، ختنه دستوري است براي بریدن پوست

اي بودند. با این حال، این عمل داراي تاریخچه با توجیه مذهبی اولین افراد در بکارگیري عملی آن از یهودیان

هاي طوالنی در خاورمیانه باستان است و ارتباط بسیار نزدیکی با آداب و رسوم مربوط به خدایان باستان و الهه

ارد. براي یهودیان، دستورات دینی شفاف هستند و آنها این عمل را به پیمانی بین خدا و ابراهیم باروري د

هاي اولیه به انجام این عمل . برخی از اعراب پیش از اسالم و جوامع آفریقایی نیز در زمان23دانندمرتبط می

  کردند.ها آن را عبور از کودکی به بزرگسالی قلمداد میشهرت داشتند. آفریقایی

                                           

21 1tables//5-0073-016-12963s/10.1186rticles/https://pophealthmetrics.biomedcentral.com/a 
  .٢٠١٢وود، جولیا، زندگی جنسیتی. انتشارات آموزشی نلسون،   ٢٢
گوشت قرار گرفتھ در پوست جلویی خود را بھ عنوان پیمانی بین من و خودت ختنھ کن. در « بر طبق تورات، خدا بھ ابراھیم دستور داد:  ٢٣

کنند تا بھ امروز مردم یھود این پیمان را تجدید می». ھا ختنھ کنیشوند را در طول نسلاز تو متولد می کودکی کھ ھشت روزگی کودک، باید ھر
کنند. روز ھشتم بھ این خاطر انتخاب شده است کھ ھفت روز اول نماد خلق دنیای فیزیکی است. و کودک را پس از تولد در روز ھشتم ختنھ می

  کھ کودک بھ دنیای فیزیکی انتقال یافتھ است و آماده ورود بھ میثاق بین انسان و خدا است.شود در روز ھشتم اصطالحاً گفتھ می
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درباره دستور مذهبی ختنه  یانیهود

-مردان شفاف است اما انگیزه اسالمی در پرده

اي از ابهام است. این نقطه متمایزکننده مردم 

یهود طبق تورات است. در مورد مسلمانان 

چنین چیزي در قرآن ذکر نشده است اما به 

عنوان سنتی از جانب پیامبر تلقی شده و 

نند قرآن، گزارشات اجباري است. به ما

مختلف در متون حدیث اطالعات کمی در 

مورد دلیل ختنه در بین مردان مسلمان 

آورده است. از سوي دیگر، ختنه به عنوان 

اي از حالت شخص به عنوان یک نشانه

مسلمان، یک مومن در راه خدا اشاره دارد. به 

آموزند که امور طور مشابه دیگر رسوم می

- این است که انجام اسالمی خاص نیازمند

ن مسلمان ختنه شده باشد. از آن آدهنده 

توان به تغییر مذهب، زیارت مکه، جمله می

ارث بردن و حتی نماز اشاره کرد. رسوم 

شیعی این عمل را اجباري دانسته و تمایل به 

در مورد این موضوع  سختگیرانه ايدیدگاه 

   دارد.

 در مردها که ختنه بر این استاعتقاد 

ل شیوع ایدز، تبخال، ویروس احتما

و ویروس ورم پوستی  2سیمپلکس نوع 

. بدون توجه به 24دهدانسانی را کاهش می

چندین پژوهش معتبر در جهان و اخیرا مزایاي سالمتی آن، خطراتی در ارتباط با ختنه مردان وجود دارد. 

. این 25ند بر اثر ختنه بروز یابدتوادهد که عوارضی زودهنگام یا دیرهنگام میدر ایران نشان می یک پژوهش

دیده و باتجربه و با منابع کافی و دهد که عوارض ختنه در صورتی که توسط عوامل آموزشپژوهش نشان می

دار براي عوامل هاي آموزشی جامع و ادامهنادر است. با این حال، به برنامه ،در شرایط بهداشتی انجام شود

هاي عمل و پس از عمل را پوشش نیاز است که باید بتواند تمام جنبه دیدهدیده پزشکی و غیرآموزشآموزش

  مختلف جلوگیري شود.هاي کنونی مرتبط به عمل در شرایط دهد تا از بیماري

                                           

  .٢٠١٢وود، جولیا. زندگی جنسیتی. انتشارات آموزشی نلسون،   ٢٤
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 -ندپسران مدرسھ ای تمامی درسنین کودکی ختنھ شده ا
 عکس: ش تلنده

 کس: ش تلندهع -مراسم عروسی در استان ھرمزگان
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گاه جنسی دست«بیانگر این موضوع بود که:  انجام رفت و توسط بویل و همکاران 1381ک بررسی در سال ی

 عصبی هايایانهپ همچنین و حساس بسیار حسی ه هايي هزاران گیرندو سالم باشد دارا نخوردهمرد که دست

جتناب اروند، که باعث کاهش ها در ختنه از دست میز آنا خیلی که است) کننده ارضا( کننده تحریک بسیار

آمیزش ه کنتیجه گرفته شد  می شود. بنا به این بررسی، و شور جنسی در مردان ختنه شدهاحساس  ناپذیر

توسط  1386ر سال د يدیگر پژوهش است. کمتر ارضا کننده ي زوجین، براي هردوختنه شده ردِم جنسیِ

توجهی کمتر از سورِلز و همکاران نشان داد که حساسیت آلت جنسی در مردان ختنه شده به میزان قابل

دست یجه بهنت است. در این پژوهش با نگاشت(نقشه آلت) آزمون لمس توسط نخ نایلونی اینمردان ختنه نشده

 محل برش(است نهخت عمل از ماندهباقی زخم محل شده، ختنه مردان آلت ه يترین نقطآمد که حساس

شود) وجود دارد، که نقطه در غفله(پوستی که در ختنه برداشته می 5مچنین در مردان ختنه نشده، ه). ختنه

نقطه  5شود. این تري تحریک میفتر است و با تماس خفیاز محل برش ختنه در مردان ختنه شده حساس

 1345 سال در شده انجام ترقدیمی ه يدر مطالعاین درحالی ست که شوند. ختنه برداشته می معموال در

 .تی میان میزان حس غدد در آلت، بین مردان ختنه شده و ختنه نشده، یافت نشده بودتفاو

به این معنا که انجام این  .رمانی نیستختنه یک روش د متخصص کودکان کانادا پزشکانجامعه بنا به 

عمل از لحاظ پزشکی ضرورتی ندارد. والدینی که اقدام به ختنه فرزندان خود میکنند این کار را به دالیل 

اجتماعی و یا فرهنگی انجام میدهند. بعد از مطالعه یافته هاي علمی در زمینه دفاع و رد ختنه  -مذهبی 

همه  نادا انجام این عمل به صورت روتین (یعنی امري که باید از طرفجامعه پزشکان متخصص کودکان کا

 ".26بسیاري از پزشکان ختنه را انجام نمیدهند و انجام شود) را توصیه نمیکند

وریس آلت ختنه نشده در هنگام سکس باعث تحرك بهتر کلیتعلم نوین سکس لوژي بر این اعتقتد است 

ی شده در مقایسه با آلت ختنه شده براي تحریک شریک جنسشریک جنسی میشود و عملکرد آلت ختنه ن

  .بسیار بهتر است

بسیاري در دنیا بر این باورند که ختنه مردان باعث روابط جنسی ناسالم و غیرخوشایند در میان زوجین 

. بحث هاي علمی و دانشگاهیِ به خوبی پرداخته شده اي پیرامون مضرات ختنه مردان و اثرات 27می گردد

لی اش بر نداشتن روابط جنسی سالم مطرح شده است. به نقل از این مقاالت، ختنه مدت زمان آمیزش احتما

جنسی را به طرز اجتناب ناپذیري کوتاه می کند و با سرعت بخشیدن به ارگاسم/ارضا رسیدن مرد موجبات 

نشگاهی و سمینارهاي پایان آمیزش جنسی و در نتیجه نارضایتی زن را فراهم می آورد. در مجتمع علمی و دا

مربوطه سوال هایی مطرح می گردند و همچنین فعالین دیگري در فضاهاي مجازي این ایده را که ختنه ي 

 مردان مضر است را تبیین و توضیح داده و آن را همانطور که براي زنان براي مردان نیز کژکارکرد می پندارند.

                                           

موجود در:  -پسران و دخترانبھ نقل از کمپین مبارزه ختنھ ی  ٢٦
https://www.facebook.com/khatne/posts/378800242231167  

27 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%AA%D9%
86%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86/ 
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در جهان کشورها  مشترك در جامعه تبدیل کرده است، نتیسرا به  ختنه ي مردانهمراستا با کار تاریخی که 

 و اجتماعات بسیاري هستند که ختنه را انجام نمی دهند. 

، دانشجویان و دیگر افرادي هستند که به این موضوع تحصیلکردها جوانان و هایی ازگروه امروزه در ایران نیز

چون نه مردان به وضوح داراي مزیت سنتی و بیکه ختاین حقیقت  بر این اعتقاد هستنند عالقه نشان داده و

مردان باید در مورد اینکه ختنه بشوند یا نشوند حق انتخاب داشته و  28اندو چرا است را مورد سئوال قرار داده

مکاتبات و سئواالت در محافل دانشگاهی و  .شودباشند. نه همچون امروز که این موضوع به آنها تحمیل می

هاي مجازي ه از نویسنده این تحقیق مطرح شده است و همچنین برخی فعاالن شبکههاي مربوطکنفرانس

برخی از . کارکردي نیستي ند که برش/ختنه آلت براي زنان و مردان امرشروع به گسترش این ایده کرده

و  تر و بطور خاص در شهرهاي بزرگتر ایران رغبتی به ختنه کردن فرزندان خود ندارند که نسل جوانافراد 

دانشگاهی و  انه يگذارند. اگر جو روشنگرسالگی به عهده خودشان می 18تصمیم را تا رسیدن به بعد از سن 

علمی باشد، جا براي پژوهش زیادي در مورد عنوان -اجتماعی آماده رسیدگی هدفمند این موضوع فرهنگی

  خواهد بود.باز  ذکر شده

 

  مردان / پسران چند مسئله پیرامون ختنه

طالعات است که ا نیبرخوردار است ا اریبس تیاز اهم یرانیکه به طور خاص در مورد جامعه اآنچه  .1

مثبت  جیتانعمل ختنه و  دییتا يدر راستا یبه تمام هیکسویو  کجانبهیموجود درباره ختنه به صورت 

 امدهایپ ربارهدکه عموم مردم در کنار نکات مثبت  ياآزاد اطالعات به گونه انیآن است و جر یاحتمال

 ين نهادهااست که مسئوال یهیکسب کنند وجود ندارد و بد یعمل اطالعات نیا یاحتمال يهابیو آس

قرار  مردم اریرا در اخت یو مطالعات جهان قاتیتحق جیموظف هستند نتا رانیدر ا یو علم یدولت

حق  نیاارد و درباره ختنه وجود د متضاددو اظهار نظر متفاوت و  یو پزشک یدهند.از منظر پژوهش

درباره  یعفون يمارهایب یاز ابتال به برخ يریشگیمردم است که در کنار دانستن نکات مثبت مثل پ

 کسب کنند.  یاطالعات زین یجنس لیمثل کاهش م ینکات منف

تاکید بر ضرورت انجام مناسک و پیروي از الگوهاي مذهبی از قدرت زیادي برخوردار است تا آنجا که  .2

رساند که هیچ راه دیگري جز رفتن به راه گذشتگان ندارند حتی اگر به این باور می برخی افراد را

مجبور باشند درد و رنج ناشی از آن را به جان بخرند. این در حالی است که دانش و اطالعات عموم 

 بخشی درمردم درباره ریشه ختنه و علل و عوامل بروز و استمرار آن کافی نیست و چه بسا اگر آگاهی

این زمینه انجام شود، والدین بسیاري باشند که بخواهند راهی به جز مسیر گذشتگان انتخاب کنند 

عنوان میراثی در طول تاریخ، نسل به بخش، این رویه بههاي اطالعاتی کامل و آگاهیاما در نبود داده
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اند نه تصوري شود و پدرانی که خود روزي درد و رنج ناشی از ختنه را متحمل شدهنسل منتقل می

ها دارند و نه حتی توان و قصدي براي آن و فقط سعی دارند با تطمیع راجع به ایستادگی در برابر سنت

 ها را التیام ببخشند. فرزندان خود به هر صورت ممکن، زخم آن

 اند که اغلبقرار داده یمورد بررس یعمل را از نگاه و منظر علم پزشک نیا زیموجود ن قاتیاندك تحق .3

 یدر حال نیآن بوده است و ا تیمشروع میعمل و تحک نیمثبت ا جینتا يدر راستا زیها نپژوهش نیا

و درصد  یانعمل که با فراو نینسبت به ختنه متنوع است. ا يجوامع امروز کردیاست که نگاه و رو

اما در دسترس رواج ندارد  ایاز نقاط دن گرید یدر برخ افتهیتداوم يهودیدر جوامع مسلمان و  ییباال

عمل  نیا ییباعث شده عموم مردم کمتر به چرا رانیدر ا هیکسوی غاتینبودن اطالعات جامع و تبل

در حال انجام است. نبود اطالعات  ایدن يعمل در همه جا نیاست که ا نیا جیچراکه تصور را شندیندیب

مهم استمرار عمل  لیاز جمله دال نیفرهنگ، سنت و د يالیو جامع درباره عمل ختنه، است یکاف

را بر تداوم  یاجتماع ينقش فشارها دیموارد نبا نیاست اما در کنار همه ا رانیمثل ا یختنه در جوامع

 یمحسوب شده و ننگ تلق نیکه ختنه نشدن به مثابه خروج از د ياگرفت؛ در جامعه دهیعمل ناد نیا

موضوع  نیا ییاگر به چرا یحت نیالدو رند،یگیختنه نشده مورد تمسخر قرار م يهاو پسربچه شودیم

اقدام به عمل ختنه فرزند خود  یفشار اجتماع نیاز ا زیگر يباشند، باز هم ممکن است برا دهیشیاند

ختنه هم نداشته  جیکامل درباره مضرات و نتا وبه اطالعات جامع  یدسترس نکهیخصوص اکنند به

 دیکه در جهت تائ شوندیمواجه م یو درمان یپزشک غاتیاز تبل یبا موج جانبهکیصورت باشند و به

کتاب  نیدر بخش دوم ا یجامعه پزشک يختنه از سو دیو تائ يتمندیرضا لیعمل است. درباره دال نیا

که سود سرشار حاصل از تجارت ختنه در صنعت  ستا نیصحبت شده اما قدر مسلم ا لیبه تفص

از پزشکان  یبرخ يعمل ختنه از سو یصدمات و عوارض احتمال یساز اغماض از برخسبب یپزشک

باز شده  ییعمل جا نیا دیتائ يدر راستا رانیا یو مقررات دولت نیدر قوان نکهیخصوص اشده است. به

مجهز  يهاکینیعمل را از کل نیبر ا یدولت يهاسازمان دی. مهر تائشودیصادر م زیالزم ن يو مجوزها

ختنه  گری. حاال ددید توانیم شودیم ترشرفتهیروز پهکه روز ب یزاتیعمل ختنه گرفته تا تجه يبرا

عمل ختنه را  بایو ز کیش يهاکینیاند که در کلداده یخود را به متخصصان يجا یکنندگان سنت

ختنه پسران  نهیشده و هز نهینهاد مانیهنگام زا هامارستانیب رچوبعمل در چا نی. ادهندیانجام م

مشخص است که نه تنها سود سرشار حاصل از انجام عمل ختنه  و شودیمحسوب م مانیقبض زا يرو

تواند با دفاع  یختنه شود بلکه م یاحتمال يهابیاز آس یجامعه پزشک یتواند منجر به چشم پوش یم

 يو راهکارها یسنت ،یفرهنگ ،ینید يهاتیکند. در ادامه مشروع زین جیترو و غیجانبه آن را تبلهمه

 .رساندیحاصل از ختنه مدد م ياهداف تجار شبردیتوانند به پ یم زین یو حقوق یقانون

آمده که ما انسان را  زیو مذهب و با وجود آنکه در قرآن ن خیانجام عمل ختنه در تار قیعم يهاشهیر .4

مراسم  ،یپزشک يایفرهنگ و سنت، تجارت ختنه در صنعت و ماف يالی،استمیدیبدون نقص آفر

از  یقانون يو خألها یمذهب داتیتاک شود،یجشن حاصل م نیا يزارکه از برگ يدیسوران و عواختنه

 نیو اصالح وجود دارد. اما با وجود همه ا رییهرگونه تغ يبرا یعنوان سد راهبود که به يجمله موارد
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ها بر ارج نهادن به حقوق کودکان و حق آن ردیمورد تعرض قرار بگ دیدارد و نبا تیموارد آنچه اهم

 ریکه مغا یعمل نعنواکودك به کیعضو بدن  نیتریخصوصاست و دست بردن به انشیبدن و سالمت

عضو بدن  نیتر یخصوصبه میما حق دار ایداشته باشد و آ یهیتوج تواندیم ایبا حقوق کودکان است آ

پرسش کودکان  نیدر برابر ا یسالو اگر در بزرگ میکن جادیدر آن ا يرییکودك دست زده و تغ کی

داشت؟  میخواه یچه پاسخ م؛یعضو بدنشان را قطع کرد نیتریخصوص ياکه به چه اجازه میریقرار بگ

 میعنوان والد، حق دارما به ایآ نکهیمساله حق بر بدن و حقوق کودك است و ا نهیزم نینکته مهم در ا

 قطع ینیدستور د ای یفشار اجتماع لیبه دل ایعضو بدن فرزند خود را به نام سنت  نیتریخصوص

به دوران بلوغ  دنیکه پس از رس میبگذار وعمل را بر عهده خود ا نیا اریبهتر است اخت نکهیا ای میکن

 خود انتخاب کند.  یسالگ 18و 

 يعمل بر رو نیهستند که ا يافراد د،یافزایاز ابعاد مختلف م پسران مساله ختنه تیآنچه بر اهم .5

 يو چه درباره پسران، عمل ختنه در دوران نوزاد چراکه اغلب چه درباره دختران شودیها انجام مآن

تنها قادر به که نه شوندیختنه م یها در سن و سالآن گریدعبارت. بهشودیها انجام مآن یو کودک

انتقادات  ختنیامر سبب برانگ نیعمل ندارند و هم نیاز ا زین یدرک چیبلکه ه ستندین يریگمیتصم

 یفیدارد، تعار یمتفاوت فیدر جوامع مختلف تعار ید که مفهوم کودکبر ادیاز  دیشده است. نبا ياریبس

در ابعاد مختلف آن  و  وغبرخوردار است و آن فقدان بل زیوجه اشتراك ن کیها از که با وجود تفاوت

 ستیز خیتار یامر سبب شده باشد که بشر در ط نیهم دیکودك با حقوقش است و شا ییعدم آشنا

) به چشم نی(هم چون اطفال و مجان یو ذهن یفاقد کمال عقل يهاسانمعموال به ان شیخو یجمع

 سته،ینگریم یاجتماع وقمحروم از حق جهیو در نت شیخو يافراد ناقص و در حکم مالِ قابل تملک برا

 نیمتعلق به والد يکودك به هر رو نکهیجمله حس تملک نسبت به کودکان و اامر من نیا کهيطوربه

 یتوجهیب نی. اشودیبه حقوق کودکان پنداشته م یتوجهو کم یتوجهیب یاصل لیاست از دال شیخو

 نیرا شامل شود که در حادتر انبر کودک یلیتحم ياز رخدادها یعیوس فیط تواندیم یتوجهکم ای

 دیاند. نباشده يداشته و جرم انگار یکودکان و گاه ختنه دختران منع قانون هیموارد مانند خشونت عل

 یتوجهکم ای یتوجهیواسطه بکه ممکن است به یو روح یجسم يهابیامر غافل شد که آس نیاز ا

گروه ها  تواندیکودك نبوده و در بلندمدت م ریگ بانیشود تنها گر لیجامعه بر کودك تحم ای نیوالد

متاثر  زیها درخواهد آمد را نآن تیمانند دوستان، خانواده، مدرسه و ... که فرد به عضو ییو نهادها

 داشته باشد. یدر پ زیرا ن یمنف يامدهایبسا پساخته و چه
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  گیري و پیشنهاداتنتیجه

 صدمه دیدگان و البته زمانهاي مشترك ناجیان و تالش ختنه زنان به رویکردي باابتدا کاهش و انقراض 

کنیم. با این شواهد که ختنه ز داریم بازیگران اصلی این موضوع را شناسایی نیاز دارد. در این رابطه، ابتدا نیا

بیشتر در حوزه ساختارهاي اجتماعی و روابط قدرت جنسیت مرتبط با رابطه جنسی و تولیدمثل قرار  زنان

رض درمانی و جنسی انواع مختلف گذاري گسترده بر تولید اطالعات بیشتر در مورد عوادارد، دیگر سرمایه

ها و ندارد. چنین پژوهشی اطالعاتی در بر دارد که در بخش کوچکی از پیام چندانی توجیه ختنه زنان

هاي بازدارنده گیرد. براي توسعه پیامبمورد استفاده قرار  می تواند کارکردهاي مورد نیاز براي توقف این عمل

گ بومی و سنتهاي رایج در این درك کارشناسی و علمی فرهنگذاري بیشتري نیاز است. به سرمایهمناسب 

کنندگان ارجحیت دادن به رهبران مذهبی و سنتی و همچنین ختنهمناطق کلید ورود به این اجتماعات است و 

گذاري است که الزم است مورد بازبینی هایی با هدف تغییر، بخش دیگري از سرمایهبه صورت انتخاب گروه

برند و به طور عی اصلی هستند که مستقیماً از این عمل رنج میهاي اجتماقرار گیرد. زنان و دختران گروه

 افزایی در بین، یک همدهند. براي مبارزه با ختنه زنانخاتمه  می توانند آن ادامه ملی هستند که بهبالقوه عوا

 المللی، رهبران سیاسی و سنتی، رسانه، جامعه مدنی و جامعه پزشکی شدیداً هاي بینسازمان و همکاري با

برنامه پایلوت و اگاهی رسانی اجتماعی همچنان این  نیاز است تا ترك این عمل در نسل آینده تحقق یابد.

چهار استانی که جمعیت هدف این پژوهش مد نظر قرار داد، مردم  هاي جوان دیگر در تمامینسل نشان داد

ونه جنبش کاربردي به سمت کسب دانش کنند. اگر هر گ اسیب زاقادرند آموزش ببینند و براي ترك رسوم 

که هنوز باالترین نرخ ختنه  آغاز شود و یا از استان کرمانشاه حل این پدیده از جنوب ایران، استان هرمزگان

دستاوردهاي مناسب تري بدست خواهد آمد. مسئولیت فراهم آوردن آموزش  به ترتیب دارا می باشند را  زنان

همچنان که در این تحقیق هم نشان داده خدمات اجتماعی است. براي محلیان بر عهده دولت و  و اطالعات

تواند بسیار ریزي جامع توسط دولت میاگر آموزش ساده بتواند چنین تغییر بزرگی ایجاد کند، برنامهشد 

روند. شکی نیست که هر فرد نقشی گر موازي پیش میباشد. ختنه زنان و ازدواج کودکان گاه با یکدی ترمفید

سازمان هاي غیردولتی و  لی با همکاريها بازي شود وکند اما نقش حیاتی باید توسط دولتیمهم بازي م

این گزارش با اجراي پروژهاي اولیه تغییرات بنیادي را درباره عمل ختنه/ ناقص سازي آلت جنسی گزارش 

میکند. اگرچه بخشی از تغییر ممکن است نتیجه شرایط اجتماعی و اقتصادي نامرتبط با این تحقیق و پروژه 

مستقیم قبلی کاهش ختنه زنان مانند مهاجرت به شهر، آموزش به زنان در خصوص مضرات ختنه باشد، 

مقیاس تغییر در دوره نسبتًا کوتاه زمانی بیان میکند که حداقل برخی سرمایهگذاريهاي پروژهاي مزایاي 

خوبی داشته است. همچنین نشان میدهد که این تالشها در حال حاضر در نقطهاي حیاتی در تاریخ خود 

قرار دارند و باید ادامه پیدا کند که بتوان تشخیص داد که موثرترین روشها و رویکردها چه میتوانند باشند.  
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 گذار قوانینی در خور و منع این موضوع تصویب کرده،باید قانون استفاده از پتانسیل هاي محلی اجرا گردد و

  صورت گیرد.مجلس  باشد و نظارت بر اجراي آن از سويدولت  اجرا توسط

در تمام  ، رهبران مذهبی و اجتماعیبهره گیري از تجربیات جهانی مداران، متخصصان،استامیدبخشی سی

هایی به سمت منسوخ کردن ختنه زنان امري کننده در اثرگذاري بر حرکتهاي همکاريسطوح اعم از رسانه 

قالب سمینارها در مورد مشکالت حاصل از ختنه زنان باید در  یهاي پژوهشاست. به طور مشابه، یافته حیاتی

  هایی ارائه شود.و کارگاه

که  توجیهاین دهند، ختنه زنان با در کشورهایی که مردم ختنه زنان را به دلیل اعتقاد مذهبی انجام می

در مناطق کردنشین و اراده ي راسخ . اجراي قوانین نیازمند می باشدهمراه  است،بخشی از مذهب ختنه 

به نام دین و فرهنگ  اثیرگذاريتوانند نقشی تحانیون و زنان تاثیرگذار میجنوب ایران است که در آنها رو

 .است نقش در حذف ختنه زنانموثرترین  ،نقش رهبران مذهبی از لحاظ نفوذدر مراحل اولیه بازي کنند. 

بر  صر)(همانند بسیاري دیگر از کشورها منجمله کشور م یا فتوا ايبنابراین نیاز است آنها براي ارائه بیانیه

 مداخالتجوامع خود قدرت بحث براي خاتمه این عمل را بدهند. به ختنه زنان متقاعد شوند تا  کاهش و پایان

صحبت کنند. این مضر هم کرده است تا بر خالف این آداب و رسوم ارا براي رهبران مذهبی فر شرایطیاولیه 

ند که اساس گري با روحانیون آنها را متقاعد ک بیباید ادامه دار باشند که با کار پشتیبانی از طریق ال مداخالت

ها به طور مناسب باید به کمپینی رسمی تبدیل شود تا تالشاقدامات وجود ندارد. این  مذهبی براي ختنه زنان

  اجرایی شده و قابل تقدیر باشد.

 هاي ختنه زنان در ایران با پیشرفت براي آگاهی رسانی در خصوص اگرچه حرکتهاي هر چند کوچک

عمل ختنه ایان دادن به انجام پو منع و جرم انگاري موجب  باشددر مرحله اولیه خود می ولیهمراه است 

کردن نخواهد شد و باید با درك صحیح و مردم 

شناختی سنت، مذهب و فرهنگ غالب در مناطق 

ختنه خیز و برگرفته از تجارب جهانی برنامه اي 

مک جامع و ساختار مند توسط دولت و با ک

کارشناسان مجرب این حوزه تدوین و ترجیحا 

. این توسط بومی هاي همان مناطق اجرا نمود

ها و ابتکارات در صورتی که ارتباطی بین تالش

تر و با همکاري بیشتر در دولت به صورت عمومی

موثرتر است. یکپارچگی  ،سطح پروژه همراه باشد

 گري در برابر ختنه زنان در صورتی که با البی

تر قوي ،همراه باشد فه اي و در سطح قانونگذاريحر

پایدار و دستیابی به  نتیجهبوده و در دستیابی به 

  ثرتر است.ؤموفقیت برنامه م

ماموستا مال حسن  البی گري با شخصیت هاي مذهبی در حین کار میدانی.

احمدي عکس: کامیل ، دین پژوه واژي 
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 عنوانآمیخته شوند تا ختنه زنان به  هاي سالمت عمومی درهمهاي مناسب باید با سیاستاستراتژي

در وظایف کارکنان مراکز بهداشتی تواند می شیاستراتژي هاي آگاهی بخشود.  حذفموضوع بهداشت عمومی 

و کاهش میل جنسی  طبیعی زایمانتوان به اثرات زیانبار ختنه زنان در از آن جمله می و درمان گنجانده شود.

  اشاره کرد. و عدم رضایت زوجین در ارتباط جنسی و زناشویی ، عوارض روحی و روانیبراي زنان

اي براي تداوم  اجتماعی دلیلی ریشه اولیه،ه زنان است. نبود آموزش موضوعی مرکزي در حذف ختن ،آموزش

حول موضوعات روانشناسانه به عنوان واکنشی از ختنه زنان است که قابلیت دختر براي تمرکز بر آموزش را 

شود. نبود آموزش مستقیمًا به براي آنها می پایین تراندازد که منجر به موقعیت اقتصادي به تعویق می

ختنه زنان نیازمند تمرکز بر حمایت  کاهش و پایان انجامهاي ضوعات ازدواج کودکان مرتبط است. برنامهمو

 زنان و است و همچنین آموزش به مردان و پسران نیز در قبال ختنه و اموزش جنسی از آموزش دختران

  مردان به همان اندازه اهمیت دارد.

حذف ختنه زنان در ایران کاهش و لعات پژوهشی مرتبط با این کامالً امري واضح است که برنامه و مطا

کنونی ختنه زنان در  گزارش وضعیتبودجه پایدار همراه باشد.  پذیرش موجودیت ان و با باید براي اثربخشی

و  سازمان هاي غیردولتیسطح جهانی، بویژه در سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی، براي تضمین اینکه 

ضروري است. همچنین سرفصل جهانی تمرکز بیشتري بر پایان  ،شوندمدت حمایت می ها در درازخیریه

هاي جنسیت محور دارد. با این حال، ختنه زنان موضوعی موضوعات سالمتی و فقر در جهان و حذف عمل

است و مستقیمًا به توسعه  موضوعات و پایان دادن به سنت هاي اسیب زامحوري است که مرتبط به این 

  در چندین هزاره ارتباط دارد. اهداف

ختنه زنان و دختران چرخش ازاد اطالعات توسط دولت ها در مورد اگاهی رسانی در خصوص در کنار  

در دستور کار قرار گیرد و دسترسی شهروندان به  الزم است که فواید و مضرات ختنه مردان یا پسران نیز

  میسر شود. اطالعات پزشکی بیطرفانه 

جنبه عمومی و بسیار گستره دارد ولی در خصوص  ناقص سازي آلت جنسی /ان یا پسرانعمل ختنه مرد

در هیچ یک از دستور العمل هاي بهداشتی و پروتکل هاي  و متناقض مضرات احتمالی و یا دیدگاه متفاوت

ندارد. فارغ درمانی وزارت بهداشت و دیگر ارگانهاي ذي نفع به غیر فواید و تشویق به انجام ان اطالعاتی وجود 

درصد در ایران یک تجارت بسیار پر سود و میلیاردي به  99از اینکه انجام عمل ختنه با گستردگی نزدیک به 

در اجتماع حساب می اید که جامعه پزشکی و به تبع ان وزارت بهداشت از ان حمایت و عمل کردن به ان را 

افراد باید قادر به دسترسی به  ،هروندي جامعهبنا بر اهمیت چرخش ازاد اطالعات و حقوق ش .تشویق می کند

با در خصوص ختنه فرزندانشان باشند و در صورت عدم تمایل به ختنه پسرانشان  و بیطرفانه اطالعات متنوع

این انتخاب را به فرزندانشان بدهند که در زمان رسیدن به سن قانونی خود نسبت به انجام ختنه نکردن انها

سمی و در دسترس بودن اطالعات در قالب پروتکلهاي رایج و رسمی می تواند در حمایت ر تصمیم بگیرند.

    طول زمان موجب تغییر نگرش اجتماع و انگ زدایی براي افراد ختنه نشده و خانوده ها باشد. 
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در ایران و پیش در امدي در  زارش به روز شده کنونی تحلیلی از جدیدترین مقیاس شرایط ختنه زنانگ

مدتی ست که به طور قالبی دار طوالنیاست. ختنه زنان، عمل ریشه ورد ختنه مردان یا پسران نیزم

دینی، فرهنگی و مذهبی در برخی از روستاهاي چهار استان ایران رایج بوده است؛ آذربایجان غربی، 

احیه همراه گیري کاهشی اساسی در تمام چهار نکردستان، کرمانشاه و هرمزگان. آداب و رسوم با جهت

و با پژوهشی میدانی در طول سالیان همراه شده است.  -که سرعتشان متفاوت است –شده است 

پژوهش اولیه به بررسی اهمیت آموزش کاهش و پایان ختنه زنان و حذف این عمل پرداخت. اگرچه 

رغبتی به  اي سنتی رو به مدرنیته مانند ایران کههاي مضر از جامعههاي قدیمی سنتجداسازي ریشه

هاي این پروژه آموزش ترین کار است، یافتهتغییر بنیادي و سریع در باورهاي فرهنگی ندارد سخت

و بومی منجر به کاهش چشمگیر ختنه زنان در ایران شده است  شده براي عامالن محلیریزيبرنامه

وسط دولت براي که می تواند بستر مناسبی براي شروع یک حرکت و برنامه منسجم و حمایت شده ت

دادن آموزش و مداخله بنیادي و علمی با در نظر گرفتن تمامی جوانب فرهنگی، سنتی و مذهبی به 

 گروهاي هدف در این چهار استان باشد.

در کنار اگاهی رسانی در خصوص ختنه زنان و دختران چرخش ازاد اطالعات توسط دولت ها در مورد فواید 

است که در دستور کار قرار گیرد و دسترسی شهروندان  ضروريیز و مضرات ختنه مردان یا پسران ن

 به اطالعات پزشکی بیطرفانه میسر شود.

  

  

  

  

  

  


