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 چکیده

تحقیق جامع حاضر به بررسی، موشکافی و تحلیل ختنه دختران در ایران  

به پایان رسید.  5002آغاز شد و در سال  5002پردازد. این تحقیق از سال می

هایی دقیق و جامع در خصوص ختنه فراهم آوردن داده پژوهشهدف از این 

ای جامع برای ن مصالِح برنامهدختران در ایران و بدین طریق فراهم آورد

 موجب شود که این حرکت ه و اینکهکن کردن ختنه دختران در ایران بودریشه

به سبب در دستور کار جهانی نیز گنجانده شود.  که ختنه زنان در ایران

شناختی این پژوهش عمدتاً روش مشارکتی حساسیت موضوع رهیافت روش

شد. گردآوردن اطالعات  تکمیل 5002ال بود. بخش اعظم این تحقیق در پایان س

جامع و دقیق در مورد ختنه دختران در ایران مستلزم هزاران کیلومتر سفر 

مرد از اقشار و طبقات مختلف  0000زن و  0000کردن و مصاحبه با بیش از 

با عوامل دخیل، رهبران در مناطق مختلف ایران بود، از جمله مصاحبه 

دهند که ختنه دختران در ها نشان میرهبران دینی. یافتهاجتماع، رو حانیون و 

ای دارد، خاصه در روستاهای چهار استان برخی مناطق ایران رواج گسترده

شمال غربی، غرب و جنوب ایران یعنی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه 

)در روستاهای جزایر قشم در استان هرمزگان رواج این عمل  و هرمزگان

های شمالی استان آذربایجان غربی  است(. با این همه، نه در بخش ٪00حدود 

زبان هستند زبان و کردهای کرمانجیهای آذریکه مردمان آن عمدتاً ترک

 به مراتب های جنوبی کرمانشاه ونشانی از ختنه دختران دیده شد و نه در بخش

 های شمالی استان هرمزگان.بخش کمتر در
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با آن در دسترس عموم قرار  زمانکوتاهی که هم فیلم مستند و تحقیق این

و  رویتر. مجله است رسمیت شناخته شدهر سطح جهانی به گرفت اکنون د

های سایتاز طریق وب 5002ژوئن  2در تاریخ  سیبیبی و گاردینروزنامه 

می ک پخش کرد.نیز را  سی فیلمبیبیو شبکه  را معرفی کردندرسمی خود آن 

در نشست شورای حقوق بشر سازمان این موضوع ژوئن  01بعد در تاریخ 

به بحث  کامیل احمدیملل در ژنو تحت عنوان حذف ختنه دختران با حضور 

 این تحقیق منتشر کرد و آن را یکی در خصوصنیز تحلیلی  رویترگذاشته شد. 

   در تاریخ ایران خواند. زمینهاز معدود کارهای انجام گرفته در این 

 واژگان کلیدی: ختنه دختران، ایران، اسالم، فرهنگ
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  مقدمه

با تعابیری چون بریدن، قطع کردن یا مثله کردن آلت تناسلی اکنون ختنه دختران )که در زبان فارسی 

ن کها ریشهانگیز در سراسر جهان است و بسیاری گروهبرشود( موضوعی بحثزنان نیز بدان اشاره می

دانند، از مدافعان حقوق زنان، فعاالن حقوق بشر و فعاالن اجتماعی اجرای خود میکردن آن را هدف الزم

ارت این عمل عموماً عبهای مسئول. المللی نظیر یونیسف و البته برخی حکومتهای بینسازمان گرفته تا

. دخترانزنان و های بیرونی آلت تناسلی بخش کلِ  ،افراطی در برخی مواردِ  ،است از برداشتن جزء یا

 female)ختنه مردان( تعبیر  male circumcisionدر زبان انگلیسی ابتدا به قیاس از عبارت 

circumcision  های فعاالن فمینیست عبارات امروزه بر اثر تالش)ختنه زنان( رواج یافت. ولی

female genital mutilation  وfemale genital cutting  رواج یافته و به اختصار آن راFGM  

ان خترنوع شدید و افراطی ختنه کردن دختران عواقبی بسیار جدی برای سالمت د خوانند.می FGCیا 

و در برخی موارد  شوندمتحمل میهای جسمی و روانی شدیدی این عمل آسیبقربانیان بدنبال دارد، 

مدت، زنانی که متحمل  درازدر  .دهندخود را ازدست میجان خونریزی یا عفونت شدید بر اثر حتی 

 را در زندگی زناشوئی خود خواهند دید. آناند آثار نامطلوب ختنه شده

در جهان  میلیون زن و دختر 000قریب به  هامروزدارد که  آنهای اخیر یونیسف حکایت از داده

تحقیقات دیگر حاکی از این  .(UNICEF 2014) اندکنند که متحمل نوعی از انواع ختنه بودهزندگی می

آفریقا زندگی میلیون نفر از دختران ختنه شده باالی ده سال سن دارند و عمدتاً در قاره  15است که 

کشور جهان عمدتاً واقع در  51کنند. طبق گزارش رسمی سازمان ملل در حال حاضر این عمل در  می

بخش غربی، شرقی و شمالی آفریقا، و نیز در برخی نقاط خاورمیانه و آسیا معمول است. عالوه بر این، 

 یردگی و استرالیا نیز صورت میهای مهاجر مقیم اروپا، آمریکای شمالختنه دختران در میان برخی گروه

(EndFGM 2012, UNICEF 2013). 00ها در برخی از این کشورها بیش از بنا به گزارش٪  

های شوند در فرهنگمیسن دخترانی که متحمل ختنه  .(UNICEF 2014) کننددختران را ختنه می

سال بر روی دختران  05تا  2توان گفت که این عمل بین سنین ولی بطور کلی می ،مختلف متفاوت است

کنند و در ها دختران را در همان زمان نوزادی ختنه میهر چند که در برخی فرهنگ ،گیردصورت می

 . برخی دیگر درست قبل از ازدواج

. ندکهای اساسی حقوق جنسی زنان و کودکان را نقض میکه برخی جنبه ختنه دختران آئینی است کهن

های سیاسی و اقتصادی ها و نظامتداوم این سنت در جامعه وابسته به برخی باورها، هنجارها، نگرش

بسیار محدودند.  هاهاین داد هایی در خصوص ختنه دختران در ایران وجود دارد، ولیاست. با اینکه داده

اضر برای نخستین بار بررسی جامعی در خصوص رواج ختنه دختران در کل ایران صورت تحقیق ح

 در آنها معلوم شدمعطوف کرد که ها توجه خود را به چهار استان کشور داده است و بر اساس یافته

های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان و اطراف یعنی استان ،کننددختران را ختنه می

 .آن

 

 



 

  اهداف پژوهش

در میان اجتماعات درگیر  را باخود  ها و پیشنهاداتآن است که یافتههدف اصلی پژوهش حاضر 

دولت، افراد و  در اختیاررا در مورد ختنه دختران در ایران  اطالعات موثق روزآمدبسیاری  بگذارد و

  .قرار دهددیگر سازمانهای غیر دولتی 

یی ها مبنااین یافته آنکه. اول سازندبزرگتر را نیز برآورده می مقصوددو های پژوهش حاضر یافته

آورد و دوم اینکه به ایجاد فراهم می که بسیار هم ضروری است برای تحقیقات و مطالعات آینده در ایران

طریق توجه دولت ایران بدین تا کندو ارتقاء آگاهی در خصوص وقوع ختنه دختران در ایران کمک می

 اش جلب کند.المللیهای بینتعهدات و مسئولیت را به

ی اکشد بر این باور دیرین که آفریقا تنها قارهتر، این تحقیق همچنین خط بطالنی میگسترده در مقیاس

واج توان رکند که دیگر به هیچ وجه نمیشواهد کافی فراهم میکنند و است که در آن دختران را ختنه می

 هایها به جامعه ایران، فعاالن حقوق کودک و سازمان. ارائه این دادهرا انکار کردختنه دختران در ایران 

با عوامل دخیل در این امر  برای مواجهه و مبارزه با ختنه دختران در ایرانتا کند المللی کمک میبین

  .آغاز به گفتگو کنند

-عامل ختنه رواج دارد میاین پژوهش به معرفی ختنه زنان و توجیهات متدوالی که در اجتماعات 

های دیدگاهاز پژوهش حاضر پردازد. عالوه بر آشکار کردن حقیقت در مورد ختنه دختران در ایران، 

 ختنه کردن سیر نزولیجهان، در تاریخی این آئین، رواج آن در منطقه و  هایریشهمختلف در خصوص 

 نکه تا کنو هابحث و همچنین به برخی اقدامات و برنامه این عملباورها و دالیل نهفته در پس دختران، 

این گزارش  کند.این عمل در مناطق مشخصی از ایران صورت گرفته اشاره میدر جهت مقابله با 

گذاری علیه این عمل، نقش همچنین نگاهی خواهد انداخت به مبارزات تاریخی علیه ختنه دختران، قانون

 تر از همه نگاه مردان به این مسئله.و مهم و  دولت جامعههای روحانیون، مسئولیت

 منشاء تاریخی و رواج ختنه دختران در جهان

ها صحبت کردن از مسائل جنسی در زمره محرمات یا امور به اصطالح تابو قرار در اغلب فرهنگ

 وارهای تاریخی ختنه دختران دشدارد و به همین دلیل دستیابی به اطالعات دقیق در خصوص ریشه

یاری تحقیق بسشناسان دقیقاً معلوم نیست، با این حال مورخان و مردم منشاء تاریخی ختنه دختران است.

عموم منابع  ؛قدمت داردسال  5000بیش از این عمل برخی منابع بنا به  اند.در این موضوع صورت داده

ر ه مناطق دیگگسترش آن بطراف رود نیل را کانون کنند و مشخصاً نواحی ابه مصر باستان اشاره می

های آن را ترتیب ریشهدانند و بدینمی 1(. برخی مورخان آن را عمل فرعونی0100دانند )اسلک، می

آفریقائیان اواخر عصر حجر برای شناسان آن را تدبیر جویند. مردمدر مصر می دپیش از میال 2در قرن 

.  برخی تحقیقات آن را به (Lightfoot-Klein 1983) داننددفاع از دختران جوان در برابر تجاوز می

دند. کردهند که برای گرانتر فروختن زنان برده آنها را ختنه میاوایل قرن هفدهم در سومالی نسبت می

                                                           
در گفتار مردم را گواهی بر این  «ختنه فرعونی»گاه تداول تعبیر  - 1

 گیرند.مدعا می



 Lightfoot-Klein)دانند بارداری زنان برده مین را شیوه مصریان برای جلوگیری از آبرخی دیگر 

وم دادند؛ در رهای ابتدائی روم و عرب ختنه زنان را با بکارت جنسی و پاکدامنی پیوند میتمدن. (1983

ان ششان را سرکوب کنند و بر قیمتطریق فعالیت جنسیکردند تا بدین باستان زنان برده را ختنه می

در مناطق مختلف جهان  ختنه کردن دختراندانیم که در طول تاریخ می .(Tankwala 2014) بیفزایند.

رواج داشته و فقط به آفریقا و خاورمیانه محدود نبوده است. این عمل در میان بومیان استرالیا، مردمان 

خی اقوام در آمازون، نقاطی از هند، پاکستان، مالزی، اندونزی و نیز در فینیقیه، هائیتی، اتیوپی، بر

؛ بنا است گرفتهفیلیپین معمول بوده است. در قرن نوزدهم، در اروپا و آمریکا نیز این عمل صورت می

خواهی زنان به مطالعات، برخی پزشکان به منظور درمان یا برای ممانعت از خودارضائی و همجنس

 ,Brown)کردند های روانی نظیر هیستری به کلیتوریدرمی اقدام میجلوگیری از بیماری و حتی برای

 در آمریکا تداوم داشت. 0190تا دهه  ناپیوستهبه واقع، ختنه زنان و دختران  . (1866

ختنه کردن دختران پیش از اسالم رواج داشته، با وجود این، اغلب جوامعی که اکنون به این عمل 

. با این حال، تمام (Bob 2011)دانند آن می بانیرا اسالم کنند مسلمانند و به همین دلیل غالباً اقدام می

نند. کنسبت دادن آن به اسالم را محکوم می از ایشان پژوهان با این نگرش موافق نیستند و برخیاسالم

ها و در باوران یا به اصطالح آنیمیستعالوه بر مسلمانان، این عمل در میان مسیحیان، یهودیان، جان

از جمله  در اریتره،   (Bob 2011, Nyangweso 2014) بعضی ادیان بومی دیگر نیز معمول است

ن های یهودی مثل بتا اسرائیل و فالشا نیز ختنه دخترابرخی گروهدر  .اتیوپی، مسیحیان قبطی و کاتولیک

 . (Favali and Pateman 2003) دارد  رواج

کشور جهان معمول است، این کشورها در  51در  بنا به گزارش یونیسف ختنه دخترانچنانکه گفتیم 

هیچ گواهی  .(UNICEF 2013) اندآفریقا، آسیا و خاورمیانه و آمریکای شمالی، استرالیا و اروپا واقع

 Toubia) زبان شمال آفریقا معمول باشددر دست نیست که این عمل در جنوب آفریقا یا در میان ملل عرب

ی که ختنه دختران در آنجا معمول است به مهاجرت روزافزون مردم کشورهای . در نتیجة(1995

های دیگر جهان نیز رسیده است، از جمله به استرالیا، به بخشاکنون پای ختنه دختران  ،کشورهای دیگر

توان به میزانی محدودتر می. (Boyle 2005)کانادا، نیوزلند، ایاالت متحد، و برخی کشورهای اروپایی 

 ,Isiaka and Yusuff)ختنه دختران را در کشورهایی چون اندونزی، مالزی، پاکستان، هند، عراق 

ان میدر در عراق ختنه دختران  .سراغ گرفتو چنانکه این تحقیق نشان خواهد داد در ایران  نیز (2013

های معمول است. پژوهشی که برخی گروه و ترکمن های عربکردهای اهل تسنن، برخی جماعت

 ٪00اند حاکی از آن است که رواج ختنه دختران در میان کردهای عراق  بالغ برغیردولتی انجام داده

های محلی و تحقیقات بعدی که با پا گرفتن کمپین. (Ghareeb and Dougherty, 2004, 226)است 

صورت گرفت، رواج آن را کمتر از این میزان  ای برای مبارزه با ختنه دختران در همین منطقهمنطقه

های غیردولتِی محلی ارائه ، یونیسف و گروهستانبنا به گزارشی که حکومت خودگران کرد داند.می

  اند میزان ختنه دختران در این منطقه به سرعت رو به کاهش است.کرده

شود. برنامه دی. اچ. بیشتر میدسترسی به اطالعات موثق در باره رواج ختنه دختران روز به روز 

آوری کرده است: جمهوری آفریقای کشور را در موضوع ختنه دختران جمع  0اس اطالعات ملی 

مرکزی، ساحل عاج، مصر، اریتره، مالی و سودان. در این کشورها میزان ختنه دخترانی که به سن 

حاکی ازآن است که میزان ختنه اعالم شده است. اطالعات گردآوری شده  ٪19الی  ٪20رسند بلوغ می

با وجود این، تا همین اواخر آماری از وجود این های قومی مختلف متفاوت است. دختران در میان گروه



هم اکنون ایران نیز در فهرست شورهای غربی دیگر دردسترس نبود. عمل در ایاالت متحد و برخی ک

 کنند.کشورهایی قرار دارد که دختران را ختنه می

 ه پژوهشسابق

 به وجود ختنه دختران در ایرانچنانکه گفتیم این مقاله بر اساس پژوهشی به رشته تحریر درآمده که 

حاصل  مورد اشارهپرداخته و نقش عوامل دخیل مختلف را در این مسئله بررسی کرده است. پژوهش 

رای بدر سنین جوانی  ولی یافت پرورشاست که در کردستان ایران بدنیا آمد و  کامیل احمدیکوشش 

پس از بازگشت به ایران او دریافت که آئین ختنه کردن دختران در  به انگلستان رفت.ادامه تحصیل 

   اند.وی نیز متحمل این عمل شدهخود ایران نیز وجود دارد و خانواده درجه اول 

 یتفعالهای غیردولتی بشردوست برخی سازمان درپیش از بازگشتن به ایران، احمدی چندین سال 

ها و اقدامات مختلف یونیسف و سازمان ملل برای مبارزه با ختنه طریق با پروژهکرده بود و از این

ر فهرست دختران در کشورهایی مثل سومالی، کنیا و سودان آشنا شده بود. در آن زمان هنوز ایران د

پژوهش میدانی در او یک  5002نها رواج دارد قرار نداشت. در سال آکشورهایی که ختنه دختران در 

 هانیز حاوی برخی تصاویر و مصاحبه فیلمی مستند آوری دادهجمعبرخی مناطق همجوار آغاز و ضمن 

 . کردتهیه 

)و اکنون در  درباره ختنه دختران در ایران ساخته شده امروزاولین و البته تنها مستندی که تا به 

ن حیهایی که شامل تصاویر و مصاحبه «به نام سنت»فیلمی است با عنوان  دسترس عموم قرار دارد(

برخی روستاهای اطراف استان کردستان و  ،پژوهش میدانی در روستاها و توابع کردنشین مهاباد

 هایی از استان هرمزگان در جنوب ایرانو نیز بخش-  ای واقع در کرمانشاه و کردستانمنطقه -اورامان

 مستنداین  .(Ahmady 2006) شده استفیلمبرداری  از جمله در جزایری نظیر قشم، هرمز و کیش

ای هها(، عقاید و باورهای مردان، کارکنان بخشبیکنندگان محلی )بیعالوه بر مصاحبه با زنان و ختنه

 است.درمانی و پزشکی و همچنین روحانیون آن مناطق را نیز گردآوری کرده 

 رانمند مسئله ختنه دختران در ایکه برای بررسی نظام شدهای مستند در این فیلم معلوم بر اساس یافته

ن زیاد است. بر این اساس یک آبه تحقیقات بیشتر نیاز است، خاصه در آن مناطق جغرافیایی که رواج 

 هش جامعی به منابع محلیآغاز شد. برای انجام دادن چنین پژوتحقیقاتی گستردة کشوری -پروژه علمی

موزشی ترتیب داده شد برای گروهی از دانشجویان )زن و مرد( پرشور آای منظور برنامهنیاز بود. بدین

را به انجام  های میدانی رودررومصاحبهاغلب و د مشارکت داشته باشندر این برنامه بودند که مشتاق 

 با استاندارد یونیسف استفاده شد.مطابق هایی نامهها از پرسشآوری دادهبرای جمع. برسانند

سد در رشواهد گردآوری شده در تحقیق مقدماتی و فیلم مستند حکایت از آن داشت که بعید به نظر می

یان ماز نا بر این توجه پژوهش به روستاها  معطوف شد. در ابتدا ب مناطق شهری دختران را ختنه کنند.

به نحو تصادفی چند روستا  مناطق جغرافیایی از قبل مشخص شده در شمال، غرب، شرق و جنوب

 های آموزشی و آزمایشیرفت روستا به روستا برنامهبا وجود این، همچنان که پروژه پیش می. انتخاب شد

برداری از یابی و نمونههای تحقیقاتی برای دادهگروهرسید. به انجام میگرفت و شکل میتری جامع

ه جنوب سرانجام پای آنها ببدین ترتیب رفتند و مناطق مختلف هر استان از روستایی به روستای بعدی می
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فته گایران کشیده شد، یعنی به استان هرمزگان که ختنه کردن دختران در آنجا بیش از سه استان پیش

  رواج دارد.

 

ها، راهنمایان نقشهدر سرتاسر این تحقیق از 

محلی، روحانیون و ارتباطات شخصی کمک 

سال و به همت  00در طی  تحقیقاین  گرفته شد.

گروهی کوچک ولی پرشور و مشتاق صورت 

ت وقای تمامنجا که این پژوهش برنامهآگرفت. از 

 و رفتپیش میهای مختلف سال نبود در فصل

موزش بین آاولیه، کار میدانی و  یابیداده کار

 این ر جریان بود.د 0012تا  0002های سال

-ها، مراحل، راهبردها، و روشپژوهش رهیافت

ا و ههای مختلفی داشته است، مثالً بنا به حساسیت

ای نبود جز آنکه برای زبان خاص هر محل چاره

 هایی متناسب با همان محل تنظیم و توزیع شود.آموزش دستیاران جزوه

-ترهیافاز برگزار شد که  سازیهزنان جلسات آگاهای ختنه بر جسم و روان برای به دید آوردن آسیب

آن بودند. حساس کردن مردان به موضوع نیز  گردانندهگرفت و عمدتاً زنان جوان های مختلف بهره می

ها و بسیاری اماکن عمومی با مردان وارد بحث ها بود. گروه در مساجد، خانهبخشی از این رهیافت

ن تر از این با روحانیوجلسات مختلفی با رهبران اجتماعی و مهم د.شد تا میزان موفقیت خود را بسنجمی

و زنان و نیز شیوخ محل و منطقه برگزار شد تا رای و حمایت ایشان برای منع و تحریم ختنه دختران 

جلب گردد و آنها را متقاعد کند که فتاوی محلی در این خصوص صادر کنند. پس از هر مرحله کار 

تا  شدن روستاها مراجعه آبه  در رو و جلسات جلب حمایت سال بعد یک یا دو بارمیدانی و آموزش رو 

 .گرددهای آزمایشی ارزیابی همیزان موفقیت و تاثیر برنام

 روش تحقیق

المللی در خصوص ختنه دختران توسط مدل جداگانه دی.اچ.اس از های بینداده 0110از آغاز دهه 

این مدل یک پایگاه اطالعاتی بسیار غنی شکل داده که به مدد آن تمام  سراسر جهان گردآوری شد.

که سازمان ملل، یونیسف یا توان با هم مقایسه کرد. از آنجا آفریقا را میکشورها خاصه کشورهای 

ین بودند، بنا بر ا المللی دیگر رواج ختنه دختران در ایران را هنوز به رسمیت نشناختههای بینسازمان

 ها در سطح کشوری از مدلی مشابه مدل دی.شد که این این اولین برنامه جامع گردآوری داده گذاشته

 روشی که در این پژوهش انتخاب شد، بنا به خصلت موضوع روش مشارکتی بود. .اس بهره بگیرد. اچ

نظراِت خوِد زنان و دختران یعنی جامعه هدف این فرایند گوش ثبت روش مشارکتی بطور خاص به 

 غرض خود زنان باشد.های حقیقی و بیهای تحقیق بازتابی از دیدگاهکه در نهایت دادهسپرد، چندان می

شونده ابهام و سوءتفاهمی میان محقق و مصاحبه ها ساده و دوستانه بود تاشد زبان مصاحبهتا آنجا که می

ساله صورت گرفته، بنابراین ای ده همانطور که پیشتر هم گفته شد این پژوهش طی دوره در کار نباشد.

 . استدر طی مسیر تغییراتی به خود دیده و راهبردهای جدیدی اتخاذ کرده این تحقیق  روش

کرمانشاه،  اوراناتمداخله در

 kameelahmady.com@عکس از  
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« ام. آی. سی. اس»و « دی. اچ. اس»با استاندارد جهانی  نزدیک هایینامهدر این کار، از پرسش

های ارتباطی این فرصت استفاده از شبکهارتباط خوب و  ها بهره گرفته شد.یونیسف برای گردآوری داده

این اقدامات حمایت افراد محلی، برخی رهبران اجتماعی و دینی و نیز شماری از  تاکرد را مهیا 

ای برای همکاری برگزیده شدند، هدف این از میان افراد محلی نیز عده دانشگاهیان را به خود جلب کند

که چنانکه  .شودرعایت و محرمانه بودن اطالعات لحاظ میمقتضیات اخالق بود که مطمئن شویم که 

آورند و این قواعد الزام باید در خالل تحقیق رعایت شوند.» :گوید مجموعه قواعد اخالقیخانم ِمی می

های محقق را در قبال این قواعد مسئولیت بنابراین فارغ از شرایط خاِص تحقیق باید به آنها وفادار ماند.

کنندگان باید دهد که مشارکتخانم ِمی ادامه می «شوند.شود متذکر میاره آنها تحقیق میمردمی که درب

به  (.May, 2011خاطر بگویند که آیا دانش و اطالعاتی درباره موضوع تحقیق دارند یا نه )با طیب

 و هدرباره این موضوع صحبت کنند یا نپرسیدیم که آیا مایلند کنندگان مطلع میاز مشارکت همین دلیل

که اطالعات به چه کار خواهد آمد پیش از شروع تحقیق آنها در جریان نحوه استفاده از اطالعات و این 

هایی تلفنی هم صورت گرفت و به افراد مصاحبه شونده تضمین در برخی موارد مصاحبه گرفتند.قرار می

مصاحبه در استانهای هرمزگان،  2000در مجموع شود. شد که موازین اخالقی رعایت میداده می

زن  920مصاحبه با  0000به عبارتی در هر استان  آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان انجام شد.

مرد صورت گرفت و برای اولین بار در ایران، در این مطالعه بنا بر این شد که نظرات مردان  520و 

   ختنه کردن دختران لحاظ شده باشد. هم ثبت شود تا نقش آنان نیز در

 های پژوهشیافته

ای جدید نیست، با وجود این در دسترس نبودن اطالعات در این خصوص ختنه دختران در ایران پدیده

از اذعان به وجود آن در ایران اکراه تا کنون ساخت. بعالوه، دولت ایران نیز عمالً آن را نامرئی می

این باره سکوت اختیار کرده بودند چرا که این مسئله در زمره محرمات یا  و مردم عادی نیز درداشت 

که عموماً نیز پیشین موجود در این خصوص را  مطالعاتاین پژوهش  .داردامور به اصطالح تابو قرار 

های کارشناسی ارشد و اغلب توسط دختران دانشجوی غیرمحلی صورت گرفته بود نامهدر قالب پایان

های این تحقیق بوضوح حکایت از آن دارد که بیشترین میزان ختنه دختران در داده آورده است.به دید 

های دیگر شمال غربی و غرب ایران نیز گیرد، گو اینکه در برخی استاناستان هرمزگان صورت می

ت. اس مذهب معمولبنا به این تحقیق ختنه کردن دختران عمدتاً در میان اهل تسنن شافعی .معمول است

دهد و استان جنوبی هرمزگان و مذهب تشکیل میهای غربی را اهل تسنن شافعیاکثریت جمعیت استان

های قومی و دینی مختلف های آن نیز اجتماعات شافعی مذهب بسیاری دارد. نظر به اینکه گروهجزیره

 ختنه دختران و میزان ای دقیق برای نمایش مناطق درگیراند، ترسیم نقشهدر این چهار استان پراکنده

نماید. رواج ختنه دختران در ایران بسیار پراکنده و نامتمرکز رواج آن در این مناطق، کاری پرمسئله می

این تفاوت حتی در دو روستای همسایه نیز زیاد گاه  است و در مناطق مختلف تفاوت چشمگیری دارد،

 است. 

به پایان رسید؛ یک دهه پژوهش در خصوص موضوع  5002های این تحقیق در پایان سال اکثر بخش

توان میزان واقعی ختنه دختران را امروز می داشت. به همراهختنه دختران در ایران دستاوردهای زیادی 

 میاننشانه خوبی است که میزان ختنه در اند معلوم کرد. از تعداد نوزادان و خردساالنی که ختنه شده

کمتر است و ظاهراً در   ٪00ساله تقریباً  21تا  00ساله در قیاس با زنان  51تا  02دختران و زنان 

رساند که میزان رواج دارد. این نکات ما را به این نتیجه می ٪0سال کمتر از  00میان دختران زیر 

تا  02با زنان و مردان  مصاحبه .ختنه دختران طی چند دهة گذشته با آهنگی یکنواخت کاهش یافته است



این  کند.به نام دین، سنت و فرهنگ از این عمل حمایت میآنان هنوز  ٪00دهد که ساله نشان می 21

سازی عمومی برای تغییر این های آگاههای مستقیم و برنامهدهد که مداخلهمیزان بوضوح نشان می

 ها به نحو عاجل ضرورت دارد.دیدگاه

 

کنند و میزان این عمل طی دختران نسل جوانتر از ختنه دختران کمتر حمایت میاگرچه پیداست که 

سال گذشته سال به سال کاهش یافته است، دشوار بتوان گفت که بطور کلی ختنه دختران در ایران  00

عوامل مهم موثر در این سیر نزولی عبارتند از آشنا شدن با جهان مدرن، دارد. شتابان سیری نزولی 

ا بعضاً به هدسترسی بیشتر به رسانهتمایلی نسل جوانتر به دین، بیبهتر به آموزش و پرورش،  دسترسی

)شمار زیادی از روستائیان در شهرهای اطراف  سبب تاثیر فناوری، و نیز  مهاجرت از روستا به شهر

اطراف مسافرت  توانند برای ختنه کردن بههای مسن نمیبیعالوه بر اینها، گاهی بی .خانه دوم دارند(

 نسل جوانتری هم جای ایشان را نگرفته است.در ضمن کنند و 

ایی باز هها هم از پرسشمصاحبهدر ) در انجام این تحقیق از فنون تحقیقاتی مختلف استفاده شده است

کمی و کیفی به های ها نیز به مدد ترکیبی از روش. داده(بستههایی ده شده است و هم از پرسشاستفا

توانستند تصویر دقیقی از شرایط واقعی ارائه ها به تنهایی نمیاند، چرا که هر یک از این روشآمدهدست 

، معلوم شد که این امر در جهت بهبود ساده تاثیر یک مداخله برای ارزیابیدر تالش دهند. همچنین 

های ترکیبی از طریق گیری نیست. روشای دارد که با یک روش ارزیابی قابل اندازههای پیچیدهروال

روشهای کیفی و نیز اطالعات آماری حاصل از روشهای کمی  حاصل ازنهان پهای آشکار و ترکیب داده

 . Bamberger 2000)دهدتحلیلی جامع از مساله بدست می

این که آیا در مناطق دیگر ایران نیز ختنه دختران معمول است، در خالل انجام  دانستنبرای گروه 

ی ، یعنبودهای دیگر هم یابی و میدانی در پی شواهدی دال بر وجود ختنه دختران در استانفعالیت داده

هایی نظیر ایالم، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، بوشهر، در استان

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

های ُسنی مذهب تحقیقات نشان داد که گرچه در برخی از این استانها گروه  مثل یزد، سمنان و فارس.

این تحقیق همچنین موید آن است که در  توان جست.وجود دارد، نزد آنها نشانی از ختنه دختران نمی

کی مذهب )مکتب حنفی یمسلمانان سنی حنفیرا سیستان و بلوچستان نیز که بخش زیادی از جمعیت آن 



دهند، اثری از ختنه دختران از چهار مکتب فقهی سنی است که بیشترین پیروان را دارد( تشکیل می

های حنفی گلستان، یا در میان و ترکمنراسان میان کردهای تبعیدی خ در و به همین ترتیبنیست، 

نشین جالب اینکه در مناطق سنی  مذهب در اردبیل و آذربایجان.های شافعیهای کوچک ترکجمعیت

باید اضافه  هماین را  منطقه الرستان در استان فارس در مرز هرمزگان هم نشانی از ختنه دختران نبود.

ه کوجود دارد ، مثل بستک و بسیاری روستاهای دیگر، نشینیمناطقی سنکرد که در استان هرمزگان 

  .رواج داردتر و جزایر این استان کمتر دختران نسبت به مناطق جنوبیختنه در آنجا 

 
در استان خوزستان و بوشهر اثری از ختنه دختران نه در میان لرهای اهل تشیع دیده شد و نه در  

نواحی جنوبی خوزستان شواهدی دال بر وجود ختنه در میان  های اهل تسنن، گو اینکه درمیان عرب

ختنه  های لرستان و چهارمحال بختیاری نیز اثری از ختنه مشاهده نشد.در استان زنان مسن دیده شد.

ساله یا بیشتر در میان کردهای شیعه ایالم و تنها در چند روستای شهر  20زنان در میان گروه زنان 

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

رسد که سنت ختنه کردن دختران در میان بخش اعظم ای در آن مناطق نیست و به نظر میختنه شده

 و هم در کرمانشاه، منسوخ شده باشد. های کرد شیعه، هم در ایالمگروه

 

  روند نزولی ختنه دختران در ایران

در برخی مناطق سنت ختنه دختران بسیار مشهود است و در برخی مناطق )حتی در میان روستاهای 

میزان ختنه دختران از دو یا سه نسل قبل کاهش یافته است. گذر زمان و زندگی چنین نیست. همجوار( 

زش ، آمورغبتی دختران نسل جوان به ختنه شدنو جایگرین نشدن آنها، بیهای قدیم بیبی فوتمدرن، 

طی یک دهه  اند.عوامل مهم این کاهش بودهاز ها و تا حدی حمایت روحانیون و پرورش، تاثیر رسانه

ا هیابد، هم به دالیل فوق و هم بر اثر آموزشپژوهش، معلوم شد که میزان ختنه دختران هر سال کاهش می

 همین پروژه. سازی های آگاهو کمپین

، آذزبایجان غربی، کرمانشاه و را طی شش سال گذشته در هرمزگانن نمودار زیر کاهش ختنه دخترا

 گذارد.کردستان به نمایش می



 
 

همانطور که پیشتر هم ذکر شد، میزان ختنه دختران در جهان روند نزولی دارد؛ این مساله در 

« پنهان هایجریان»موارد را  از آن جهت این پنهان در ایران نیز صادق است. هایجریانخصوص 

در خود  گیرد.های مذکور ایران این عمل صورت میکه دنیا تقریباً اطالعی ندارد که در استانخوانیم می

ایران افراد کمی که همگی آنها هم به مناطق درگیر این عمل تعلق دارند از وقوع این عمل در داخل 

 0000سال  ال است که آغاز آنتغییری با شتاب کم طی شش سدهنده این نمودار نشان اند.کشور مطلع

های کردستان و کرمانشاه ، تاثیر موج تغییر بر استان0001در طی سال  در استان آذربایجان غربی است.

در استان هرمزگان، جایی که  شد دید که میزان انجام این عمل کاهش یافته است.شد و می مشهودنیز 

برخی از روستاها این عمل  در میزان انجام 0010ی دختران بشدت شایع است، حتی تا پایان سال ختنه

در حالی که در همان مقطع میزان رواج این عمل در در برخی از روستاها  بوده است. %00بیش از 

در نمودار به وضوح مشخص است که  بود. %00و کردستان  %00، کرمانشاه %50آذربایجان غربی 

پذیرای  و کردند به تغییرات واکنش نشان دادهرا ختنه میفرآیند دگرگونی آغاز شده و مناطقی که دختران 

 اند.تغییر بوده

 

 حقوق بشر در ایرانناظر به قوانین  ضعف و شکنندگی

ها قدمت دارد و عمیقاً در فرهنگ و هنجارهای جامعه ریشه دوانده از آنجا که عمل ختنه دختران قرن

برای  هایی به قوانین کیفری موجودحتی افزودن تبصرهتصویب قوانینی که ختنه دختران را جرم بداند یا 

در خاورمیانه ختنه دختران موضوعی رسد. از آنجا که منع این عمل کاری است که سخت به ثمر می

است که در زمره محرمات یا امور به اصطالح تابو قرار دارد و به طور رسمی به وجود این عمل 

 شود موضوعیتعلیه چیزی که وجود آن به رسمیت شناخته نمیتصویب و اجرای قانون  شود،اذعان نمی

اند. مثالً، عراق برای مقابله با ها علیه ختنه دختران اقداماتی صورت دادهبا این همه، برخی دولت ندارد.

وز است ولی هنختنه دختران قانونی به تصویب رسانده که بطور خاص ناظر به جنوب کردستان عراق 

در مصر نیز میزان ختنه دختران بسیار زیاد است و اقدامات اندکی ل به اجرا در آید. مانده تا بطور کام

هایی پدید فرصت« بهار عربی»علیه عامالن آن صورت گرفته است. با وجود این، جنبش موسوم به 

 یدهد. در ایران به دلیل فقدان حمایت دولتآورده که ختنه دختران را بیشتر در معرض دید عموم قرار می
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های غیردولتی سازمان یافته مبارزه با ختنه دختران از این هم دشوارتر است. راست اینکه، و فقدان گروه

ایران تا کنون از امضای کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان سرباز زده است. در دوره 

ای تصویب کرد، ریاست جمهوری محمد خاتمی، مجلس در حمایت از پیوستن به این کنوانسیون الیحه

 ولی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصول اسالمی آن را رد کرد.

توان گفت حقوق ایران در قوانین موجود ایران مصرحاً ذکری از ختنه دختران نیست و بنابراین می

وان ترسد میکند. با این همه، ایران قوانینی دارد که به نظر میاز زنان در برابر ختنه شدن حمایت نمی

براساس آنها مثله کردن بدن را قانوناً تحت پیگرد قرار داد و مجازات کرد، از جمله منشورهای حقوق 

های زنان ناظر به حق حیات، تمامیت بدنی، حمایت از زنان در برابر قربانی شدن، حق و مسئولیت

آنجا که اکثر این های خانوادگی. ولی از سالمت ذهنی و جسمانی و حمایت از زنان در برابر خشونت

شوند، دشوار بتوان مواردی یافت که دعاوی قربانیان ختنه در دادگاه به قوانین جسته گریخته اجرا می

ا هها و ختانها و به دست قابلهاین بدین معناست که ختنه کردن دختران در خانه نتیجه رسیده باشد.

در . فقدان اطالعات (Alawi and Schwartz 2015) گیرد نه پزشکان و متخصصانصورت می

های از جانب دولت کار را برای جلب توجه وزارتخانهو انکار آن در ایران  ختنه دخترانخصوص 

 کند.رسیدگی به این مسئله دشوار می جهتمربوطه 

ه مواد بنا ب .ایران برخي قوانین كلي در خصوص منع مثله كردن در قوانین كیفري خود گنجانده است 

توان تقاضای قصاص شود میقانون مجازات اسالمی وقتی آلت تناسلی زنان قطع می 000و  291

به قانون تواند شخص قطع عضوشده همچنین می .(ARC 2013, Kelly and Breslin 2010)کرد

که در سال  نوالحقوق معل وانسیون جهانیکن، و نیز 0000معلولین مصوب سال حقوق حمایت از جامع 

سیون حقوق کودکان را نیز امضا کرده نبعالوه، ایران کنوا .(CRC)شد استناد کند امضا 0000

 اماتاقد باید تمام كنوانسیون طرف كشورهاي»گوید که . بند دوم ماده دو این کنوانسیون می(CRC)است

، عالیت، فموقعیت و تنبیه بر اساس تبعیض اشكال تمام برابردر  از كودك حمایت تضمین را جهت الزم

ب، ترتی به همین«. ندآور عمل به كودك خانواده و یا اعضاي قانوني ، قیمو یا عقاید والدین ابراز عقیده

 ند.ککند، سالمتی که ختنه دختران ان را نقض میاین کنوانسیون بر سالمت کودکان تاکید می 52ماده 

 عوامل دخیل اصلی

عمل ختنه دختران در اصل برای کنترل وفاداری زنان شکل گرفت، به خصوص در زمانی که مردها 

با وجهه و مقبولیت اجتماعی ل این مساله از نظر سالم و د وامجبورند مدتی طوالنی از خانه دور باشند. 

ها حقوق شهروندان را شان مرتبط است. با اینکه اغلب مواقع خود دولتزنان در اجتماعات و جوامع

ها ممکن نیست. با وجود این، چنانکه کنند، احقاق بسیاری از حقوق بشر بدون حمایت دولتنقض می

کند کاری در این هد حتی زمانی که دولت سعی میدرواج ختنه دختران در ایران و مصر نشان می

الخصوص آیند، علیخصوص انجام دهد، غالباً هنجارها و فرهنگ مردساالرانه پیروز از میدان به در می

به رغم اقدامات دولت برای جلوگیری از ختنه کردن وقتی پای حقوق زنان و کودکان در میان باشد. 

تاوی بسیاری که دال بر منع این عمل در اسالم وجود دارد، ختنه کردن دختران و به رغم ف دختران

نظام و ساختار سیاسی نیز به اندازه بر مردساالری مسئول این  .(Abiad 2008) رونق داردهمچنان 

گیرد. با وجود این، تحقیقات نشان داده که ختنه دختران بدون دخالت مستقیم مردان انجام می امر است.

 برخی مردان در مناطق کردنشین و جنوب ایران از آن اطالع دارند. 



کند. صدق مینیز « نمسائل زنا»مردان به این عمل در مورد دیگر « ارتباطیبی»رسد به نظر می

باروری زنان ندارند؛ در بسیاری مطالعات حاکی از آنند که مردها اطالعی از  بهداشت و سالمت 

ما این مساله  بسیاری از جوامع مورد مطالعه

شد و مردان در موضوعی زنانه یا محرمانه تلقی می

ولی . (Momoh 2005) این زمینه دخالتی نداشتند

ی این امکان هست که موعظه روحانیون و ائمه

د و گوینن میجماعتی که از فواید مختلف ختنه دخترا

کنند، بر در باره سفارش به انجام آن در دین وعظ می

توجه به نگرش برخی از زنانی که  مردان موثر باشد.

اند نیز جالب است. از نظر آنان، خود متحمل ختنه شده

ه نیستند. آنها ختن« زن کامل»اند زنانی که ختنه نشده

ا ود تدانند که باید انجام شدختران را عملی الزامی می

برای دختران و زنان شأن و منزلت به ارمغان بیاورد 

 Kelly and) و عفت و پاکدامنی آنها حفظ شود

Breslin 2010) .در مساله ختنه دختران  این زنان

       ی دیرین کنند، چون آن را سنتچون و چرا نمی

دانند. نکته اصلی اینجا این است که ختنه دختران می

شود و قربانیان اغلب در سنین خیلی کم انجام می

تر از آنند که در این مورد نظری داشته خردسال

سپارند و این عمل را برای ازدواج ضروری باشند. تا زمانی که زنان دختران خود را به تیغ ختنه می

است که در حوزه زنانه اگر چه ختنه دختران عملی  د سنت ختنه همچنان رواج خواهد داشت.کنقلمداد می

توان نقش مردان را در این میان نادیده گرفت. برخی مردان پشت نقاب دین پنهان افتد، نمیاتفاق می

نان ی زبندوبارشوند و هر تالشی برای خاتمه دادن به ختنه دختران را دسیسه غرب برای ترویج بیمی

تر کند و لذت جنسی بیشتری به مردان انگارند. عالوه بر این، ختنه ممکن است دهانه مهبل را تنگمی

کار که این عمل در آنها معمول است مردان از ازدواج با دختران ختنه بدهد؛ در اغلب جوامع محافظه

ها رواج دارد بر این اعتقادند ای که این عمل در آنزنند. برخی مردان ایرانی در نواحینشده سرباز می

که جامعه آنها به نسبت جوامع شیعی گویند که ختنه غریزه جنسی دختران را مهار خواهد کرد و می

تر است و مشکالت اخالقی کمتری دارد. استدالل متدوال میان مردان سنی ها بسیار پاکها یا ترکفارس

 را کنترل کنند، و این نیز آنها توانندختنه نکنند نمی مذهب مناطق مورد مطالعه این بود که اگر زنان را

شان ساسکه ا های تلویزیونیها و برنامهفیلم زنان شیعه یا زنان شود شبیه رفتاره رفتارهایی میبمنجر 

  روابط جنسی است.

 

ه ختنگذاشتند که با زنان در طی مطالعات این تحقیق برخی از مردان این مطلب را با ما در میان می

تر، لی نرمشده خیاند. آنها معتقد بودند آلت تناسلی زنان ختنهنشده در دیگر نقاط ایران رابطه جنسی داشته

تر است؛ با وجود این مدعی بودند که زنان ختنه نشده در تحریک بخشتر و برای مردان لذتکوچک

کنند. عده کمی از مردانی ینوازی بهتر عمل مکردن مردان قبل از عمل جنسی یا به اصطالح در پیش

روحانی مخالف ختنه. روستای 

 گامبرون در هرمزگان

 kameelahmady.com@عکس از   

http://www.kameelahmady.com/


ند یا نه. ادانستند که همسرانشان ختنه شدهکه با آنها مصاحبه کردیم اطالعی از رسم ختنه نداشتند یا نمی

جالب است که وقتی در مورد خطرات ختنه دختران و تاثیرات منفی آن بر لذت جنسی با آنها صحبت شد 

یتوریس کلاز خوابگی با شوهرانشان لذت ببرند چون بخشی همتوانند از )مثالً اینکه زنان ختنه شده نمی

توانند کامالً تحریک شوند( اغلب اذعان کردند که متوجه آنها بریده شده و در نتیجه نمییا تمام کلیتوریس 

-نمی» اند واند یا به اصطالح گرم نبودهنداشته« شور جنسی»گفتند که زنانشان اند و میاین مساله شده

ود خ کردند که برای ارضای میل جنسیبرخی مردان اعتراف می«. د به شوهرانشان لذت بدهندتوانستن

اند. با اطالعات تر دیگری را نیز به عقد خود درآوردهاند و یا زن جوانشرکای جنسی دیگری برگزیده

ران دانید ختنه دختجدیدی که در مورد ختنه دختران به ایشان داده شد، وقتی از آنها پرسیده شد حاال که می

نوز کند آیا هلذت میکند و بدین ترتیب رابطه جنسی را برای مردان نیز بیشور جنسی زنان را کم می

پذیرید که دخترانتان هم همین عذاب را متحمل شوند و هم حاضرید دختران خود را ختنه کنید و آیا می

-توانستند جوابی بدهند و روی برمیمیحتی شاید مثل زنان شما قربانی خیانت شوهران خویش گردند ن

 گرداندند.

 هامسیر پیش رو: پیشنهاد

 دختران بسیار اساسی است. دولت در مبارزه با ختنهنقش های این تحقیق حکایت از آن دارد که یافته

های شود گروهاینکه دولت ایران ختنه کردن دختران را مصداقی از نقض حقوق زنان بداند، موجب می

زا و اخالقاً مردود بشمرند، بلکه قانوناً نیز آن را جرم قلمداد کند. اگر تنها آن را عملی آسیب مردم نه

کاری موثر. دولت  دختران اذعان کند، گام بعدی عبارت است از طراحی یک برنامه دولت به وجود ختنه

 ری در این راه ترتیبدختران باید رهیافتی حقوق محور اتخاذ کنند. اقدام ضرو برای برخورد با ختنه

اجرایی با تعهدات جهانی حقوق  سازی هرگونه برنامهدادن مناظرات و گفتگوهای سیاسی برای هماهنگ

ای ملی هها و نیز اختیارات نظارتی به سازمانبشر است. بهتر است که دولت با تفویض برخی مسئولیت

همکاری با کشورهای دیگری  ن را فراهم کند.دخترا المللی مقدمات تالش برای خاتمه دادن به ختنهو بین

  دختران در آنها معمول است ولی سیر نزولی دارد در این راه به دولت کمک خواهد کرد. که ختنه

دولت باید سخت تالش کند تا اطمینان حاصل شود که به منظور حمایت از دختران و نشر اطالعات 

های آموزش و پرورش عمومی و عمل در برنامه های مبارزه با ایندختران مالکدر خصوص ختنه 

چنین ضرورت دارد که دولت معاهدات بین المللی فعلی است. هم سالمت و بهداشت ملی گنجانده شده

ناظر به حقوق بنیادین زنان و کوکان را امضا کند، معاهداتی مثل کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض 

لمللی حقوق االمللی حقوق سیاسی و شهروندی؛ میثاق بینثاق بینعلیه زنان؛ کنوانسیون حقوق کودکان؛ می

 Rahman)های اروپایی و آمریکایی کنوانسیونفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی؛ منشور بنجول و دیگر 

and Toubia, 2000 .) امضای این معاهدات اولین گام در راه تغییرات اجتماعی است، گام بعدی

باید در خصوص ختنه دختران بازنگری در قوانین ملی برای همساز کردن آنها با این معاهدات است. 

انین ای قوو مقرراتی نیز برای اجرای موثر آنها در جهت حفاظت از قوانین پایه قوانینی جدید وضع شود

دختران در  ن ختنهتواند ضامن خاتمه یافتهای مردمی میهمراه شدن اقدامات دولتی با فعالیت. مصوب

ای مایه دلگرمی فعاالن برای ادامه دادن این راه های منطقهمسئوالن دولتی از تالشایران باشد؛ حمایت 

خواهد بود. بعالوه، دولت باید به چهار استان هرمزگان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان توجه 

ای تدارک دید که همکاری الزامی جرایی ویژها خاص داشته باشد. برای این چهار استان باید برنامه

 مراجع و مقامات استانی در آن لحاظ شده باشد.



های مسئول خدمات اجتماعی کشور از جمله و نهادها و سازمان، بهداشت، آموزش و پرورش وزارت

ع دارند، مناب ا دسترسی ندارند یا دسترسی محدوداجتماعاتی که به شهرهسازمان بهزیستی باید برای 

ببینند. در این خصوص فعالیت خدمات بهدشتی باید عمدتاً معطوف باشد به درمان زنان و ویژه تدارک 

ها همراه با آموزش آنها؛ و آگاه کردن مردم بیشوند؛ ایجاد شغل جایگزین برای بیدخترانی که ختنه می

های های سیار در میان گروهگروه باید به مدداز مضرات این عمل. مسئوالن ارائه خدمات اجتماعی 

های رو در رو برگزار کنند و برای همگان از جمله عامل ختنه دختران جلسات آموزشی و نشست

ا هسازی بر پا گردانند. بخش آموزش باید برای ارتباط با کودکان به کودکستانهای آگاهروحانیون کمپین

ربوط به بهداشت و سالمت را در اختیارشان قرار و مدارس دسترسی داشته باشد تا بتواند اطالعات م

 را شناسایی کند.  آنها  و والدینشده دهد و همچنین دختران ختنه

حمایت دولت در این راه ضروری است ولی اجرای قوانین در مناطق کردنشین و جنوبی که در آنها 

حرک ایفا کنند، شهامت بسیار توانند به نام دین و فرهنگ نقشی مروحانیون و مردان و زنان متنفذ می

د از جمله عوامل بسیار تاثیرگذارند. بنابراین بایرهبران دینی در تداوم بخشیدن به ختنه دختران طلبد. می

خود را در مبارزه برای کنند و بدینوسیله جوامع  اعالم دختران را ممنوع آنها را متقاعد کرد که ختنه

های آزمایشی برای رهبران دینی بستری فراهم آورده تا ند. مداخلهخاتمه دادن به ختنه دختران یاری نمای

ها باید تداوم داشته باشند تا روحانیون از طریق مذاکره گونه مداخلهعلیه این مناسک سخن بگویند. این

در  تواندپایه و اساسی در دین ندارد. این عمل می مجاب شوند که به صراحت بگویند ختنه دختران هیچ

 ک کمپین رسمی صورت گیرد تا این اقدامات به درستی اجرا و برسمیت شناخته شوند.قالب ی

ها وهگربه نحوی که این خدمات بهداشتی نیز بسیار اساسی است،  دهندههای ارائهسازی گروهظرفیت

وط سائل مربماند و درگیری بیشتری با ختنه دارند دسترسی داشته باشند. به زنانی که خود پیشقدم نشده

به ختنه برای زنان با شرم و خجالت همراه است و به همین دلیل تمایل دارند مطلب را پنهان کنند. در 

دیده از نتیجه پزشکان نیز قادر به تشخیص و درمان آن نیستند. به همین دلیل، به کادری آموزش

 هایتوصیه ها وکه بتوانند مشکالت را تشخیص و مشاوره استمتخصصان بهداشت و سالمت نیاز 

داد. میهای آزمایشی ما، این کار را یک گروه خدمات بهداشتی سیار انجام درمانی ارائه دهند. در مداخله

. دولت همچنین باید شرایط را گذاری مناسب استهایی از این دست مستحق تکرار و سرمایهمداخله

خورده از ختنه نیز نان زخمشامل حال ز تناسلیبهداشت و سالمت های طوری فراهم کند که سیاست

  بشود.

 اند بیشتر مستعد مشکالت روانی قرار هستند؛شده نسبت به کسانی که ختنه نشدهزنان و دختران ختنه

به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله به میزان و شدت بریدن عضو تناسلی، شدت این مشکالت روانی 

دختران نیز  زای ختنههای روانی و آسیبکه به جنبههای فرهنگی و مانند اینها. ضروری است زمینه

ناقض حقوق زنان و کودکان از سوی دولت و عنوان عملی دختران به بازشناسی ختنهپرداخته شود. 

دیگر مقامات رسمی، کمک بزرگی برای رسیدگی به این مسائل است. باید برای متخصصان امور 

های آموزشی ترتیب داد تا اهمیت و جدیت مساله را درک هجوانان برنام پزشکی، مشاوران و مددکاران

 .گی کننددختران رسید داوری به عواقب روانی ختنهکنند و بتوانند با اسلوبی دقیق و بدون هیچگونه پیش

های وارده  به زنان و دختران ختنه شده جراحی مدت زمانی است که برای جبران برخی از آسیب

های بافت قبلی بافتی جدید عصبگشایند و به این عمل محل زخم را میی ط ترمیمی بوجود آمده است.

شود که دولت از طریق اقدامات . پیشنهاد می(Foldès, Cuzin, and Andro 2012) زنندپیوند می



. این روش باید تحت پوشش بیمه درمانی بنددمناسب این روش درمانی را در ایران معرفی کند و بکار 

 مند گردند. دولتی قرار بگیرد تا قربانیان فقیر و مستضعف نیز بتوانند از آن بهره

های آزمایشی دختران را بالکل تغییر دهند. در مداخله ای ختنهتوانند ماجرهای محلی همدل میرسانه

ه ها بدختران استفاده شد. پرداختن رسانه مبارزه با ختنهای مهم برای عنوان وسیلهبهها نیز از رسانه

ایی با هتوانند مصاحبههای اینترنتی میبسیار مفید است، مثالً رسانهمبارزات محلی علیه ختنه دختران 

 روحانیون یا متخصصان پزشکی در مورد آثار و عواقب این عمل ترتیب دهند.

ای هنیاز است تا با استفاده از قدرت شبکهدیده از جوانان بعد از آماده سازی بستر به کادری آموزش 

 های چاپی سنتی را باید به پرداختن به مسالهاجتماعی، مشارکتی موثر در این بحث داشته باشند. رسانه

تواند فضایی مناسب برای نویسندگان فراهم آورد تا بدون دختران تشویق کرد؛ در این راه دولت می ختنه

دهی برای خاتمه دادن به ختنه دختران پوشش. ترس از عواقب آن به بحث در این خصوص بپردازند

ان شود تا اطمین سازیها نیز ظرفیتای مناسب بسیار ضروری است. باید در درون خود این رسانهرسانه

  حاصل گردد که نگارندگان در نگارش مطالب خود به مسائل فرهنگی حساس هستند.

ت. برای دختران بوده اس تحقیقاتی ملی جامع برای پیگیری مسئله ختنه تا کنون ایران فاقد یک برنامه

-تحقیقات سرمایهست. های جدید نیاز اگذاریهای فعاالن این میدان به سرمایهمداخلهدهی و تسهیل شکل

شده باید منظری اتخاذ کنند که مسائل حقوق بشری و جنسیتی در آن لحاظ شده باشد. تنظیم یک گذاری

های های مسئول خدمات اجتماعی و مراقبتخصوص ختنه دختران که با همکاری ارگان گزارش ملی در

 است.  انجام شده باشد، ابزاری موثر برای به دید آوردن این مسالهپزشکی 

 گذاری در این خصوص، پیشنهاد این تحقیق برای مناطقی که ختنهعالوه بر اهمیت قانون و قانون

دختران در میان آنها رواج دارد اتخاذ رهیافتی مشارکتی است. برای مواجهه با زنان و دخترانی که ختنه 

قرار گیرد و به همین دلیل، های فرهنگی مدنظر های فعاالن حساسیتاند، الزم است که در مداخلهشده

کردن دختران است. کمک  همکاری با اهالی این جوامع بخشی مهم از تالش برای ممانعت از ختنه

های شود، و حمایت از فعالیتخواستن از افراد بانفوذ و رهبران جامعه، که حتی شامل مردان نیز می

Souza  de)ییرات پایدار به دنبال دارد اجتماعی به منظور تغییر هنجارهای اجتماعی همواره تغدرون

Shrestha et al., 2014; and communication, 2007االن زن ها مشارکت فع(. عالوه بر این

م هستند، بسیار مهکنندگان آن خود زنان جوان در ممانعت از مناسکی که هم قربانیان اصلی و هم قربانی

 است.

( باید افزایش CBOهای متکی به جوامع محلی )( و سازمانNGOهای غیردولتی )ظرفیت سازمان

-عنوان عامل تغییر به نحو موثر ایفا کنند. برای تشکیل سازمان خود را به ها بتوانند نقشیابد تا این گروه

های سازمان ملل نیز باید برای مذاکره با آژانس المللی تخصیص یابد  و دولتبین های محلی باید بودجه

های محلی توانند به سازمانن، میمستقر در ایرا UNFPAو  UNICEFهای پیشقدم شود. بعالوه شعبه

دانش و تخصص الزم برای دختران کمک کنند. سازمان ملل  در جهت آگاه شدن از تمامی جوانب ختنه

که در اکثر کشورهای عامل ختنه دختران در راستای امحای این  دختران را دارد، چرا مقابله با ختنه

های محلی هستند که به این جوامع دسترسی عمل فعال است. ضرورت این امر از آنجاست که این سازمان

کنند، بنابراین آنها باید با یک گروه مجرب و ماهر در جهت تحقق این دارند و در میان آنها فعالیت می

  نند.آرمان همکاری ک

و  است کند این است که مذهب رسمی ایران شیعهآنچه پرداختن به این مسئله را در ایران بغرنج می

نشین اعتماد ختنه کردن دختران در میان اجتماعات سنی معمول است. غالباً میان دولت و مناطق سنی



های مدنی یا سازمانهای های سازمانهای تمامی فعالیتها و یافتهچندانی وجود ندارد. گزارش

دولت  شوند. بنابراین نقشهایشان، مستقیماً تحویل دولت داده میغیردولتی، به همراه پیشنهادات و توصیه

کننده است. فقدان همکاری و اعتماد مانعی عظیم بر سر راه تشکیل کمپین در این مسائل بسیار تعیین

 ها را مشخص و بااند این تفاوتالن دولتی موظفدختران است. فعاالن اجتماعی و مسئو مبارزه با ختنه

جوامع سنی را جلب کند و هایی باشد تا اعتماد و اطمینان یکدیگر همکاری کنند. دولت باید در پی راه

  دختران ارج نهند.  بدین اعتبار آنها نیز متقابالً اقدامات دولت را برای خاتمه دادن به ختنه

در برابر نهادهای المللی را امضا کرده و این امر های بینو کنوانسیوندولت ایران شماری از معاهدات 

آورد. یک دلیل برای انکار وجود بوجود میهایی را در قبال مردم ایران تعهدات و مسئولیتالمللی بین

سازمان ملل و  بازخواست موردخواهد تواند این باشد که میختنه دختران در ایران از جانب دولت می

های حقوق بشر آن در این زمینه قرار نگیرد. این پژوهش معضل بحرانی ختنه دختران را جلوی باندیده

این فرایند هم اکنون با ارئه این  خواهد به وجود آن در ایران اذعان کند.آورد و از دولت ایران میدید می

 است. در ژنو آغاز شده 5002حقوق بشر سازمان ملل در ژوئن  شورایپژوهش در نشست 
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