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 چکیده

تجربه  وهای مردساالرانه و سنتی دارد ریشه در فرهنگ (FGM / C)ناقص سازی الت جنس زنان / زنانختنه 

ای است ناپذیر از جامعهاز دختر بودن به زن بودن است. این بخشی جدایی تغییر کنندهکه بیان ی استمشترک

باعث شده  اندداشته رسمسهمی که زنان در تداوم این  ،که مرد ساالری هنوز در آن وجود دارد. با این حال

های ترین یافتهمعتبر. این مقاله بر اساس شود پیچیده و سختبسیار  FGM / Cاست که مباحث پیرامون 

از چهار  FGMدر مورد نگرش زنان و مردان نسبت به  DHSهای داده و، استمنتشر شده تحقیق در ایران 

 دربارهزنان  دیدگاه های  درباره DHSهای شده است. از میان چهار استانی که دادهآوری ایران جمع استان

 این رسمعدم تداوم زنان از است که اکثریت  ی، آذربایجان غربی تنها استانموجود استدستگاه تناسلی  شبر

حفظ از جمله  ،دادندتداوم این رسم ارائه  متفاوتی را برای توجیهات  DHSدهندگان کنند. پاسخمی حمایت

، جلوگیری از مرگ و ، افزایش باروری، افزایش لذت جنسی شوهر، وفاداری پس از ازدواجبکارت قبل از ازدواج

است. یافته های سنّت معموال بیشترین دلیل ذکر شده ، اما ، پاکیزگی و الزامات شرعیمیر نوزادان و کودکان

شود های دختر انجام میمعموالً توسط زنان مسن زیر نظر مادر / مادربزرگاین مطالعه نشان داد که این عمل 

ی که این کار را انجام شود. زنانزنان میدر میان باعث افزایش جذابیت و قابلیت ازدواج  عملکه معتقدند این 

ند تا به دهتر انجام میرا بر روی دختران جوان FGM / Cهستند که  یجامعه مردساالر نتیجهخود  دهندمی

 پرداختدالیلی سپس به بررسی . این مطالعه پیدا کننددست  این جوامعاستاندارد فرهنگی مورد انتظار زنان 

به دلیل . اصرار دارنددر ایران  انجام آنهمچنان به تداوم ، زنان ی که این عمل داردکه چرا با وجود درد

 FGMدهد که ها نشان میمشارکتی بود. یافته اتخاذ شده در درجه اولمتدولوژیک رویکرد حساسیت موضوع، 

  06حدود این عمل در است ) بسیار گسترده و مرسوم شدهانتخاببرخی از روستاهای میان زنان و دختران در 

شمال مناطق استان روستاهای چهار ، به ویژه روستاهای جزیره قشم در استان جنوبی هرمزگان از زنان درصد 

در مناطق شمالی آذربایجان  FGM، ، در این استانها. با این حال(انجام شده است ان، غرب و جنوب ایرغربی

مناطق جنوبی کنند و همین طور شمالی صحبت میو کردی  آذریترکی آن به زبان  که مردم ایمنطقه، غربی

 4تاریخ  دراین مطالعه تحقیقاتی به شهرت جهانی رسیده است و  شود.هرمزگان انجام نمی شمالکرمانشاه و 

سازمان  مجوز مطالعه فوق خیلی زود شده است. منتشر های گاردین و بی بی سی در وب سایت 5682ژوئن 

دریافت کرد و را ژنو در  5682ژوئن  81تاریخ بحث در میان شورای حقوق بشر در  رای( بUNملل متحد )

تجزیه و ، رویترز . عالوه بر اینسخنرانی کرد FGM / C  رسم حذفدرباره جلسه یک در کمیل احمدی 

 است. معرفی کردهتاریخ  انجام شده در تحقیقاترا یکی از نادرترین  آنمنتشر کرد و تحلیل تحقیق را 

 ، مردساالر ، فرهنگ.، ایرانناقص سازی الت جنس زنان ختنه /  واژگان کلیدی: 
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 قدمهم
 (معروف استدستگاه تناسلی زنان  شهمچنین به عنوان برکه )( FGM / C)ناقص سازی الت جنس زنان / مبارزه با ختنه 

، فعاالن حقوق بشر هافمینیستالزم االجرا و ف ضروری اهدا ی ازموضوعی بحث برانگیز در سطح جهانی است و از بین بردن آن یک

این به طور کلی در .  شودمحسوب میمسئول های دولتالمللی مانند یونیسف و بینهای و فعاالن اجتماعی و همچنین سازمان

اصطالح از ، انگلیسیزبان . در شودبرداشته میقسمتهای خارجی دستگاه تناسلی زنان  کل ،موارد شدید برخی ازیا در  بخشیعمل 

، فعالیت فعاالن فمینیست علیه این عمل به دلیل امروزهبرای مقایسه این عمل با ختنه مردان استفاده شده است. اما  "ختنه زنان"

 ترجیحی است.تنها عبارت   (FGM)ناقص سازی الت جنس زنان / ختنه 

کند وارد می جدی به بدنآسیب ، از جمله تواند عواقب جدی برای سالمتی دختران به همراه داشته باشدمی FGMشکل افراطی 

در دراز مدت اثرات نامطلوبی بر  FGM. شودباعث مرگ میحتی  هاخونریزی شدید و عفونت به دلیل ایجادو در بعضی موارد 

امروزه دهد که صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( نشان می ااخیر ی کهاطالعات . گذاشتزنان خواهد زندگی زناشویی سالمتی 

 15دهد که اند. تحقیقات بیشتر نشان میقرار گرفته FGM / FGC عملسراسر جهان تحت در میلیون دختر و زن  836تقریباً 

 کنند.سال سن دارند و بیشتر در آفریقا زندگی می 86بیش از  این دختران و زنانمیلیون نفر از 

، در مناطقی از خاورمیانه و آسیا و در کشور در غرب ، شرق و شمال شرق آفریقا 51در  FGM، طبق اطالعات رسمی سازمان ملل

درصد  16از  ترآن در چندین کشور بیشو گستردگی شود. شیوع ، آمریکای شمالی و استرالیا انجام میز جوامع مهاجر اروپابرخی ا

سال انجام  85تا  4سنین  ان، این عمل روی دخترمتفاوت است. به طور کلی های مختلفدر فرهنگ FGM است. سن دختران

یک  FGM شود.در نوزادان تازه متولد شده یا فقط قبل از ازدواج انجام می عمل، این ها، در برخی از فرهنگشود. با این حالمی

، اعتقاداتاز به دلیل برخی این عمل کند. های حقوق جنسی زنان را نقض میدیرینه است که همچنان جنبهو رسم قدیمی و آیین 

، وجود دارددر ایران  FGMهای داده. در حالی که شودانجام می جوامع در غالب های سیاسی و اقتصادی نظامها و ، نگرشهنجارها

در کل  FGM گستردگی  بررسی و مطالعهبه انجام شده است و سعی دارد برای اولین بار دامنه آنها محدود است. این تحقیق اما 

، استانهای غربی آذربایجان غربی، یعنی FGM در مناطق با گستردگی باال  محیط مطالعاتی آن عمدتا و تمرکز بپردازدایران 

 است.  کردستان و کرمانشاه و در برخی مناطق جنوب استان هرمزگان و جزایر آن

 اجتماعی محیط یا فضای

که اختیارات مردساالرانه و کنترل جنسیت و  جوامعی، کنندختنه زنان بخشی جدایی ناپذیر از جوامعی است که آن را اعمال می

 یا اجداد با پیروی از سنت نیاکانکه جایگاه یک شخص در جامعه  جوامعی. در در آن از اهمیت باالئی برخوردار هستند باروری زنان

، عدم اطمینان زنانخارج از ازدواج یا جلوگیری از فعالیت جنسی  ایجاد ناامیدی با تواندمی زنانکردن ، ختنه شودپدران تعیین می

 دهد.را کاهش مردان از پدر نشدن 

دور از خانه برای مدت طوالنی باید خصوصاً در مواردی که مردان  ،روشهای کنترل وفاداری زنان شکل از یکاین عمل به عنوان  

)سالم و  دانندمرتبط میها و گروهجوامع  درمقبولیت اجتماعی زنان پذیرش  ارا بعمل ال این او ی. سالم و دشد ایجادباشند، 

آینده بهتر انجام داشتن دخترانشان برای  بادارند که خویشاوندان آنها انتظار  شوهران و (. این همان کاری است که 5668، همکاران

 دهند.

 پائینی تحصیالت از دختران  اما بسیاری از، هستندمتفاوت یکدیگر  بادهند از بسیاری جهات اگرچه جوامعی که ختنه را انجام می

. در آینده استکودکان  تربیت کنندهکار و  نیروینقش آنها به عنوان  بدلیل عمدتااین جوامع ارزش دختران در و  برخوردار هستند

 زن ؛گیرداز زن میکار و فرزندان را نیروی و حق زد پردابه خانواده عروس میبهای عروس را آینده ، خانواده شوهر در برخی جوامع

  .نداردآنها  یا کنترلی برحق هیچ خود 
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به زن ، هرگونه تمایل به همجنسگرایی را کاهش و وفاداری شودباعث تحریک باروری در زنان می FGMاین اعتقاد وجود دارد که 

برای ( infibulation) چفت کردن الت تناسلی برای جلوگیری از جماع، دهد. در بسیاری از مواردرا افزایش می تعیین شدههمسر 

انجام می شود تا در شب عروسی منحصراً برای همسرش  زن به همسرش از طریق دوختن دهانه واژنحفظ باکره بودن و وفاداری 

 و در نتیجه در لذت بردن مرد نقش دارد کردهتضمین را مرد  بیشترو همچنین لذت جنسی  زنوفاداری کار . این باز شود

 شود.بزرگسالی انجام می، ختنه به عنوان بخشی از آغاز (. در بعضی از جوامع5667)لیندورفر ، 

را انجام  FGM ی کهو زیبایی صحبت کرده است. در جوامع مربوط به سالمتبرخی از عقاید تائید  دربارهلیندورفر در کتاب خود 

بریده اگر دستگاه تناسلی زن کنند که شود. آنها همچنین با این تصور زندگی میناپاک محسوب می اخته نشده، یک زن دهندمی

و  زشت، آنها بر این باورند که دستگاه تناسلی زن (. عالوه بر این41،  5667کند )لیندورفر ، اندازه کلیتوریس زن رشد می، نشود

 شود.حالل میاو به محض ازدواج آشپزی  ؛شودکثیف است و بریدن باعث پاکی دختران می

FGM برای  متعددیدالیل کرده است؛ این جوامع رسوخ پیدا جا  عمل انجام دهنده این به زیبایی در ساختار اجتماعی جوامع

 دهندکه آن را انجام می یها و تاریخ جوامعتوجیهات را با ایدئولوژیاین  WHOتوجیه عمل برداشتن بخشی از بدن زنان دارند. 

، )سلطانا کرده استعنوان های جنسیتی و کنترل مردساالرانه جنسیت زنان نابرابری دلیل اصلی آن رادانسته است و مرتبط 

5685.) 

. هر نوع برداشت یا دلیل وجود دارندعوامل اقتصادی تا  های ساختگیداستان مانند دالیلاز لیست طوالنی در این رابطه، یک 

مبنی در جوامع سنتی وجود دارد  یمشترک جریان فکریرسد ، به نظر میداشته باشدوجود  FGMاین عمل  که در پشتمتفاوتی 

تعمیم ، با این حال .(8111، )اسکات قرار داردمردان و سلطه منابع و قدرت تحت کنترل قدرت در دست مردان است و که بر این

دانستن این نکته ضروری است که برخی از زنان از درجه  نادرست است. سلطه مرد قرار دارندزنان تحت دادن این موضوع که همه 

-میبا زنان بسیار قوی برخورد   هاموقعیت ترینسختشوند و حتی در  میبرخوردار  جامعه دستوریهای خاصی از اقتدار در نقش

  (.5664، بوتلر) کنندمقابله و مبارزه میها سرکوب با همه نوعکنید که 

و به آنها برش دهند را بر روی دختران و زنان انجام می FGMکه  هستند زنانی  FGMیکی از عوامل مهم در پشت اقتصاد 

 ،موارد برخی ازدر  .شودمیمحسوب و این منبع مهم درآمد آنها  برنداین عمل سود اقتصادی می انجام. آنها از شودگفته می دهنده

اند شده بریدهدر عوض والدین نیز برای دخترانشان که  ؛گیرنددختران از والدین و دوستان خود هدیه می FGMمراسم  طیدر 

 .کننددریافت می اندنی که این کار را نکردهکسا ازبسیار بیشتری  "عروس بهای"

 هدف مطالعه تحقیقاتی

، افراد و دسترسی به دولتهمین طور این مطالعه و  پیشنهاداتها و جوامع از یافته مندیبهره ،هدف اصلی این مطالعه تحقیقاتی

در های این مطالعه در ایران است. یافته FGM / Cوجود  فراوان دربارهاطالعات معتبر و  کسبسایر سازمان های غیردولتی برای 

خواهند ایران  در آینده یو تحقیقات یمطالعات پایه ی این مطالعههایافته ،دیدگاه نخستد. نکنکمک می ترمهمبه دو دیدگاه رسیدن 

و اساس ه مرد ساالری پای از این مساله که، این امر به ایجاد و افزایش آگاهی دیدگاه دوماست. و ضروری الزم انجام آن ، که شد

 ، کمک خواهد کرد.دارد FGMاعتقادات فرهنگی است و فرهنگ نقش حیاتی در ادامه 

 حقیقی حامیان، ایراناین واقعیت به جامعه مواجهه با ساالری و فرهنگ است. اساساً مبتنی بر مرد تداوم این عملسهم زنان در 

با ذینفعان بحث و  گفتگودر ایران  FGMبرای رسیدگی و مبارزه با مساله  کرد تاکمک خواهد المللی کودکان و سازمانهای بین

اجتماعی این  بسترهای، در مورد در ایران FGMعملکرد مرتبط با عالوه بر کشف حقیقت این مطالعه، در . آغاز کنند رامربوطه 

 است.  شدهبحث نیز  در تداوم این عملدر ایران و میزان توجیه جامعه  گستردگی آن، رسم
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 روش تحقیق

شناختی و جمعیت یبرنامه نظرسنج ماژول جداگانهیک از طریق و  8116از ابتدای سال  FGMالمللی مربوط به های بینداده

، به ویژه آفریقا ارائه ی متعددکشورهااز  تطبیقیهای دادهغنی از مجموعه یک جمع آوری شده است. این ماژول  (DHS) سالمت

، المللی دیگر مورد توجه قرار نگرفته استیا هر سازمان بین UN / UNICEFدر ایران توسط  FGMداده است. از آنجا که شیوع 

 یمتدولوژیک رویکردآوری داده در سراسر کشور استفاده شد. اولین پروژه جمع اجرایبرای  DHSماژولی شبیه به  از به همین دلیل

های مربوط ، به ویژه دیدگاهزنان و دختران هایدیدگاهمشارکتی بود. مورد بحث به دلیل موضوع  عمدتااین مطالعه  دراتخاذ شده 

ند. زبان نها دیدگاه واقعی آنها را منعکس ک، تا یافتهمورد بررسی قرار گرفتبر اساس این چارچوب متدولوژیکی به قربانیان واقعی 

در  این تحقیقکنندگان جلوگیری شود. از آنجایی که تفاهم بین شرکتءابهام یا سوهر گونه اربرپسند بود تا از ها ساده و کمصاحبه

 تنظیم شد.های جدید با دستیابی به استراتژیروش کار در طی مسیر ، طی یک دوره ده ساله انجام شد

  چندگانه هایای شاخصهای خوشهپیمایشو  DHSسبک  باها برای جمع آوری داده  UNICEF-از پرسشنامه استاندارد سبک

DHS &UNICEF  سازی خوب به محققان این امکان را داد که از حمایت مردم ارتباطات و شبکه اینکهاستفاده شد. نکته مهم

هدف این است که  وند از جامعه و رهبران مذهبی و تعدادی از دانشگاهیان برخوردار شوند. افراد محلی انتخاب شد خشی، بمحلی

 کنند.آنها به استانداردهای اخالقی پایبند بوده و رازداری را حفظ می

 
، بنابراین الزم است بدون توجه به شرایط الزم االجرا هستند"اخالقی در تحقیق  معیارهای، گفته است( 8117ی )اهمانطور که م

که اضافه می کند وی  . کنندیادآوری میرا افراد مورد تحقیق  در قبالهای ما مسئولیت این معیارها ؛، به آنها پایبند باشیدتحقیق

 ،تحقیق در اینشرکت کنند. در تحقیق با خیال راحت و  هبا داشتن تمام اطالعات مربوط کهتر است کنندگان نیز آسانبرای شرکت

شد.  ارائهها و اهداف آن استفاده از دادهدر مورد چگونگی توضیحاتی شد و قبل از شروع تحقیق  گرفتهکنندگان رضایت از شرکت

مصاحبه در  4666در مجموع  .شدندحضوری انجام غیراز طریق تلفن و و ها با استفاده از همان استانداردها در برخی موارد مصاحبه

 726انجام شد که شامل مصاحبه  8666، ، کرمانشاه و کردستان انجام شده است. در هر استان، آذربایجان غربیاستانهای هرمزگان

 شود. مطالعه  FGMدوام تقرار گرفت تا نقش آنها در  بررسیمورد ، دیدگاه مردان نیز برای اولین بار در ایران. مرد بود 526زن و 

 مالحظات اخالقی

پاسخ دهندگان کد با شناسایی فقط ها شد. ناشناس بودن و محرمانه بودن داده اخذدهندگان نامه کتبی آگاهانه از همه پاسخرضایت

تضمین ، محققان توسطها ها و همچنین محدود کردن دسترسی به مجموعه دادههای مشخص از دادهو دور نگه داشتن شناسه

 .شدند
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 در ایران FGM  های فرهنگسیاست

متداول گسترده و در مناطق روستایی سه استان غربی و یک استان جنوبی ایران  FGMدهد که این تحقیقات جامع نشان می

، کرمانشاه و هرمزگان و جزایر نزدیک. اکثریت مذهب شافعی سنی های کردستان، استان: آذربایجان غربی )جنوب کرد نشین(است

 کنند.زندگی میهای کردستان در استانو جوامع خاص شیعه 
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های بزرگ و مذهبی مانند اقلیتدینی های و سایر جمعیت شیعه، سنیند از جمله ررا داترکیبی از مذاهب  باقیمانده هایاستان

بعالوه جامعه  و، بین شهرهای مهاباد و میاندوآب( های کوچک اهل حق ترک )در آذربایجان غربیشیعه آذری ترکیه و اقلیت

را  FGM عمل کلهر و همچنین کردهای اهل حق در مناطقی از کرمانشاه کهکرد از مسیحیان ارمنی در ارومیه و شیعه  یکوچک

کنند نشین استان هرمزگان زندگی میبرخی از زنان شیعه که در نزدیکی مناطق سنیدر حال حاضر ، دهند. با این حالانجام نمی

FGM  بسیاری از زنان شیعه کرد در مناطقی از کرمانشاه و استان ایالم  در گذشته همو  دهند؛انجام میراFGM  انجام میرا-

 کنندکردهای سنی مذهب شافعی که به گویش سورانی صحبت می در میانعمدتاً  FGMاین نکته مهم است که بر تأکید  .دادند

، حتی اگر کنندکه به زبان کورمانجی صحبت می، ترکیه و کردستان سوریه ، عراقایرانکرد مناطق  کردهای، و نه است رسومم

مجبور به که ی ئ، یزدی یا اقلیت کرد ارمنستان و همچنین کردها، علویکردهای اهل حقبه همین صورت،   .باشندنیز شافعی 

 دهند.را انجام می FGM شدند، مهاجرت در شرق و شمال ایران

FGM  در  و، شودانجام نمیسرزمین اصلی کردستان ایران  از، و یا در مناطق وسیعی کورمانجیدر میان مناطق مسکونی کرد زبان

، تأکید بر این نکته مهم است . همانطور که قبالً ذکر شداستوجود نداشته  FGM دال بر انجامطی سه نسل گذشته هیچ مدرکی 

حتی در بین مناطق مختلف و  زیادتغییرات وجود نشان دهنده این و  شودبندرت انجام میدر کردستان ایران  FGMکه عمل 

 . روستاهای مختلف است
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 FGMاین است که  استداللی که وجود دارد. مشخص نیستبه این منطقه  FGMچگونگی ورود ، قسمت جنوبی ایران در رابطه با

برخی از جوامع کوچک ایرانیان   ، و امروز(5686، از طریق تبادل دریایی بین هند و سومالی به کشور وارد شده است )مهاجر

 کنند.در قشم زندگی میتبار آفریقایی 

در برخی از روستاها و مناطق روستایی غرب ایران و همچنین در کردستان و استان  FGM، عالوه بر مناطق جنوبی کشور

بین سه تا شش سالگی با تیغ تیز یا  ، دختران معموالًشود. در بعضی از مناطقکرمانشاه و در استان آذربایجان غربی نیز انجام می

روش به طور شود )اگرچه این ، مقداری خاکستر یا آب سرد به اندام تناسلی آنها زده میو پس از آن "شوندختنه می"چاقو 

لی این شود(. برخی از افراد محپدهای بتادین و باند استفاده می مانندمواد بهداشتی  است و بیشتر ازتغییر ای در حال فزاینده

-قرار گرفته این عملای که تحت سنت حضرت محمد است و زنان ختنه شده FGMمناطق از جمله استان هرمزگان معتقدند که 

پاکدامنی حفظ ، موجب با کاهش میل جنسی و حفظ بکارت قبل از ازدواج FGM، شوند. به گفته این گروه از معتقدیناند پاک می

 شود.دختران و تولید همسران مومن می

 
های جنسی دختران چهل تیغ انگیزهبه باور برخی افراد  ، چهل تیغ است )یکی دیگر از رسوم محلی که در مناطق محدود رواج دارد

. در جنوب و غرب هستندتر باشد و از این رو از نظر جنسی جذاب  ترشود بوی آنها برای مردان مطبوعو باعث می بردهرا از بین 

-ایجاد میدر ران دختر کوچک  یبرشبا یک تیغ ، ها برای والدینی که تحمل دیدن رنج فرزند خود را ندارند Bibisبرخی از ، ایران

 (.5686شود )مهاجر ، می گفتهاین عمل تیقه محمدی کنند، که به 

با کمی خونریزی معتقدند که دختران باید ختنه شوند یا حداقل  های کرمانشاه و کردستانروستاهای مختلف استان رخی از زنانب

 (.شودگفته میاین عمل پاژال به اصطالح محلی در شود )خون کثیف به دلیل مذهبی و بهداشتی از کودک خارج می؛ بریده شوند

توان آنها را از دست شیطان برخی از شهروندان بندر کنگ معتقدند که زنان موجودات شیطانی هستند که تنها با ختنه شدن می

ی که تولد ، دختران(. بندر کنگ در پنج کیلومتری بندرلنگه در جنوب ایران واقع شده است. در بندر کنگ5667، نجات داد )جاللی

دختران  ٪76، پریسا رضازاده جاللیانجام شده توسط با تیغ اصالح ختنه می شوند. طبق مطالعه شده است روز یا بیشتر  46آنها 

 اند.این شهر بندری ختنه شده

کنند. آنها معموالً معتقدند که دهند از دین برای توجیه این عمل استفاده میانجام می FGMکه در ایران بیشتر گروه هایی 

FGM هم است. برخی دیگر  رواج داشته، شدند، که زنان و دختران پیامبر و امامان ختنه میدر سالهای اولیه پادشاهی اسالمی

، آنها این اندهایشان این کار را انجام دادهکه این یک وظیفه دینی و سنتی است و چون مادران و مادربزرگ کننداستدالل میعمدتاً 

 (.5667، اطالع هستند )جاللیبی FGMبیشتر آنها از عواقب پزشکی و خطرات بهداشتی  ، اماسنت را ادامه خواهند داد
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FGM ،عملی بعد از اینکه در لیست حت-FGM (. 5682، یک موضوع تابو در ایران است )علوی و شوارتز هنوز، قرار گرفت

گزارش رئیس انجمن علمی در کنند. عموم مردم پنهان می ازکنند یا وجود آن را های دولتی یا وجود آن را انکار میوزارتخانه

در مسئله جدی آفریقایی است و  یک مشکل و موضوع مرتبط به فرهنگ عمدتا FGMکه  آمده استمددکاران اجتماعی ایران 

فقط در چند روستا با جمعیت کمتر از دو هزار نفر  FGMدر ایران که  شده استاین گزارش ادعا در . شودمحسوب نمیایران 

 شود.انجام می

 های تحقیقیافته

اینکه چه کسی نقش  تعیینو تاثیر گذار است آن  بقاء و تداومبر  FGMکشف چگونگی تأثیر ادراک از زنان و مردان در مورد 

برای های متمرکز بر جنسیت از پرسشنامهاست. این تحقیق  بسیار حائز اهمیتنیز دارد  FGM تداومای در تصمیم گیری برجسته

گیرد قرار  FGMک دختر تحت ترین شخص در تعیین اینکه آیا یدهد برجستهها نشان میحقایق استفاده کرده است. داده کسب

برای مردان حرفی  ؛هم ممکن است دخیل باشد، اما گاهی اوقات یکی از بستگان زن هستند مادر یا مادربزرگ و عمدتاان ، زنیا خیر

 نیست. بسیار مهمآنها  نظردارند اما گفتن 

 درصد 44جزایر قشم و الراک تا  ،هرمزگانمیان زنان دهد که این میزان در ، ارقام نشان می FGMدر مورد حمایت عمومی از 

کرمانشاه کمتر درصد(  86)و جوانرود درصد(  58)در پاوه میزان حمایت است.  درصد 33در مردان  این میزاندر حالی که ، است

، با این حالهستند. FGM نگران ، مردان کمتر از زنان جامعهدر  انهماهیت مردساالر وجودد که علی رغم ندهنتایج نشان میاست. 

-ها نشان میهستند. همانطور که این داده این رسمکنند و بنابراین مجبور به ادامه مردساالری را احساس می خاموشفشار  زنان

بیشتر از  کمیدهد که مردان ها در مورد نگرش مردان نشان میزنان نقش دارند. داده الت جنسی ختنه زنان در تداوم خود ، دنده

عوارض پزشکی و عدم  انزن از، تقریباً دو برابر هستند و مردانی که معتقدند باید این عمل متوقف شوداین عمل زنان طرفدار توقف 

 .کنندذکر میاین کار دالیل  ازرضایت جنسی را 

تنها منبع تأمین معاش آنها و  وجود دارندشدگانی است که در هر جامعه عالقه ختنه FGMدوام تیکی دیگر از عوامل موثر در 

 هابی، بیاهای رومشود: گروهافراد انجام میاز در ایران توسط سه نوع  FGMاین عمل است. انجام های مالی از پاداشدریافت 

 )ماما( و اعضای خانواده )در عمل زنان مسن(. 

شود که معتقدند نظر مادر / مادربزرگهای دختر انجام میهای این مطالعه نشان داد که این عمل معموالً توسط زنان مسن زیر یافته

هستند  یجامعه مردساالر انجام دهنده این عمل خود نتیجهشود. زنان زنان می در این روش باعث افزایش جذابیت و قابلیت ازدواج

این جوامع دست پیدا زنان مورد انتظار دهند تا به یک استاندارد فرهنگی تر انجام میرا بر روی دختران جوان FGM / Cکه 

 .کنند

، شود. با این حالانجام می بی هابی، از جمله بیشتر توسط پزشکان سنتی FGM، سناریو در هر استان متمایز است. در هرمزگان

 اهای رومعمدتا توسط گروه FGM، . در آذربایجان غربیدخالت کنند، اعضای خانواده ممکن است هامکاندر برخی مناطق یا 

کردستان ایران در همان منطقه  در، می کنند سفرشود که به طور غیرقانونی از کردستان عراق به استان آذربایجان غربی انجام می

 .ترسندمیاقامت دارند اما از بازداشت توسط پلیس مرز ایران )به دلیل نداشتن گذرنامه / ویزا( 

این که  ،کننداستفاده نمیخطر و بیاز روشهای ایمن عمدتا کنند. آنها در منطقه درآمد خوبی کسب می FGMها با انجام این گروه

متفاوتی در میان اعضای خانواده و پزشکان  فرایند، اهای رومشود. عالوه بر گروهمختلف بیماری می بروز انواعباعث ایجاد خود 

، اگرچه در برخی از شودکرمانشاه و کردستان توسط پزشکان سنتی انجام میدر روستاهای  FGMسنتی نیز مشاهده شده است. 

 کنند. در هر صورت ختنه کننده زن است.و بی بی فعالیت می اهای رومروستاها گروه

ین رسم سهمی که زنان در تداوم ا ،با این حالای است که مرد ساالری هنوز در آن وجود دارد. این بخشی جدایی ناپذیر از جامعه

، مورد بررسی از میان چهار استان شود. بسیار پیچیده و سخت FGM / Cاند باعث شده است که مباحث پیرامون داشته
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توجیهات گوناگونی ارائه می  DHSدهندگان هستند. پاسخ این عملاست که اکثریت آن موافق توقف  یآذربایجان غربی تنها استان

، ، افزایش لذت جنسی شوهر، وفاداری پس از ازدواج، از جمله حفظ بکارت قبل از ازدواجاستباعث تداوم این عمل شده دهند که 

بیشترین دلیل ذکر شده سنت معموالً ، اما ، پاکیزگی و الزامات شرعی، جلوگیری از مرگ و میر نوزادان و کودکانافزایش باروری

  .پردازدمی FGMآمیز زنان نسبت به نگرش تشویق به بررسی اجمالی دالیل و توجیهاین مقاله است. بخش زیر 

 کنندی که نقش اصلی را ایفاء میبحث در مورد عوامل

، و محکومیتکنند حمایت می آناز ، مردان و زنان معموالً شودانجام میبه طور گسترده  FGMای که در هر جامعهتردیدی نیست 

ساختارهای  کهاست این نمود نابرابری جنسیتی شوند. آن محسوب میبا مخالفت  ی برایمجازات طردشدگیآزار و اذیت و 

زیر نمای کلی از نقشی است که جامعه و  متن. شوندآن میتداوم باعث  جوامع این نوع ازدرون در ، اقتصادی و سیاسی اجتماعی

 .بپردازند FGMتداوم در خود را  سهمباید همچنان ، زنان کنند. در نتیجهمی ایفاء FGMسایر بازیگران مهم در اشتعال 

قرار  FGM، جادو و ترس است. زنانی که تحت پوشیده از رمز و رازاین عمل . گسترش پیدا نکرده است به آسانی FGMعمل 

 به منابع جامعهو از طریق ازدواج  کنندمیازدواج  ؛کنندخاصی کسب می امتیازاتو  شوندحمایت می از طرف اجتماع، گیرندمی

دارند.  را سطح باالتر ء یافتن بهمفهوم زن شدن و ارتقا ازمضمون مشابهی  FGM انجام دهنده جوامع. تمام کننددسترسی پیدا می

کند. در مشخص میرا های آینده زندگی و ازدواج برای نقشه شدن در آماد هاتفاوت جنس FGM، های جنسیتیاز نظر نقش

عضویت در یک گروه قومی  اغلب مجبور است تعهدات خاصی را دنبال کند تا بتواند به عضویت هنگام شخص در ، از جوامع برخی

 کامل آن گروه درآید.

-در اکثر خانوادهد. نباشها میفرهنگی گروه هقوانین و مقررات هر گروه برای کمک و دفاع از پایتبعیت از این تعهدات اغلب شامل 

خواهند . با توجه به اینکه والدین میحائز اهمیت استبسیار  یا نسبهویت فرهنگی یا تعلق داشتن به یک گروه های آفریقایی 

کامل اجتماعی زنان متمرکز یکپارچگی پذیرش و بر  FGM، عمل فرزندانشان بخشی از جامعه شوند و فرهنگ را منتقل کنند

-برای زنی که در یک جامعه مردساالر زندگی می است.قائل  اودختر یا زن و همچنین خانواده  رایبجایگاه بسیار ارزشمند و  است

 -برای بقا و دسترسی به منابع است  ابزار اوترین ، ازدواج اصلیندارددسترسی به زمین یا تحصیالت و هیچ پایگاه قدرت موثر  وکند 

 پیش شرط ازدواج است.  FGMو 

 
اجتماعی  حمایت، دوران طفولیت در ذهن دختران نقش بسته استاز  اعمیقکه  FGM باورهای مرتبط بابا وجود رسد به نظر می

مشکالت  بر FGM امتیازات انجام، خواهند شدبا آن روبرو  FGM انجامو مجازاتی که زنان در صورت عدم  FGMمرتبط با 
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تواند توضیح دهد که چرا زنان شود و این می نگریستهمثبت بسیار  دیداز  FGMپس قطعا باید به  آن ارجحیت دارد.فیزیکی 

 کنند.می سازشختنه دختران خود  بادهند و سنت ادامه میاین همچنان به 

ازدواج و دریافت هزینه عروس و همچنین افتخار خانواده  ترتیب دادن برای دختر توانایی خانواده در ممکن استباکره بودن دختر 

و ازدواج زودرس را ( infibulation) چفت کردن الت تناسلی برای جلوگیری از جماع، والدین فضا. در این و ضروری باشدمهم 

 دانند.عروس می بها و ارزشماندن دخترشان و در نتیجه لیاقت  "پاک"ای برای اطمینان از وسیله

و قدرت سازی ها را با توانمنددارد. مادران این شیوه متعددی، آموزشی و سیاسی ، اقتصادی، مذهبیدالیل اجتماعی FGMعمل 

د تا ازدواج کنند و از نام خانوادگی خانواده محافظت کنند. باورهای نکنکمک می دختران خودو به  دانندمیدخترانشان مرتبط 

، متانت و را با زیبایی عمل. آنها این خواهد شد FGMو استحکام  قدرتباعث از نظر جنسیت و جنس انجام این عمل  درفرهنگی 

قرار گرفته است ممکن است  FGM، دختری که تحت دانند. جالب است که در برخی از این جوامعتمیزی زنان مرتبط می

 .داشته باشدازدواج  خواستگاران زیادی برای

، زیرا شوددخترانشان کردن ختنه  برایآنها  باعث اشتیاقممکن زنان سایر با هنجارهای یا سازگاری تمایالت زنان برای انطباق 

های یک دختر ، خواسته. در هر صورتنادیده گرفته شوندمورد تمسخر قرار بگیرند و  ممکن است زنانی که دخترانشان ختنه نشدند

تصمیم ر درباره ختنه یا عدم ختنه دختهستند که زن مادر یا نزدیکان بزرگتر  یعنیخانواده او  زیرا این است تاثیری ندارداغلب 

 گیرند.می

نیازهای اساسی زندگی  در، تحصیالت و منابع نداشتن، دختران حق انتخاب بسیار کمی دارند. آنها با توجه به سن و سال و در واقع

که مقاومت می کنند ممکن است به زور بریده شوند. اگر آنها ختنه دخترانی به والدین و بعداً به شوهرشان وابسته هستند. خود 

شوند. از خانواده رانده معیشتی کمک ، ممکن است بدون هیچ گونه هایشان نتوانند ترتیب ازدواج بدهندنشده بمانند و خانواده

-، ختنه را به عنوان یک ضرورت و حتی بخشی طبیعی از زندگی میبسیاری از دختران به دلیل عدم انتخاب و تأثیر قدرتمند سنت

 کنند. می توجهآن  پشتمنطق به پذیرند و 

شود. دخالت مردان انجام می یابدون هیچ گونه کمک ها نشان داد که ختنهبدست آمد  انجام تحقیقدر حین  ی کهواقعیت جالب

FGM  رسد که اکثریت . به نظر میآگاه هستند، اما بیشتر مردان از وجود آن شودانجام میمخفی  به صورت مناطقدر بسیاری از

شود و عدم دخالت مردان صرفا محدود به این جنبه نمی .از مردان مناطق کردنشین و جنوبی از این عمل آگاه هستند ایتوجهقابل

 .کنندنمیصحبت در مورد رابطه جنسی با همسرانشان بسیاری از زنان زیاد . آنها اطالعات زیادی درباره زنان ندارند

در بیشتر جوامع این  ؛بهداشت باروری یک زن بی اطالع هستند مسائل مربوط بهکنند که مردان از بسیاری از مطالعات تأیید می

این هستند که  اماماناین گروه روحانیون و تأثیرگذار شود و مردان در این باره حرفی ندارند. مردان تلقی می "راز"مسئله زنان یا 

 کنند.تبلیغ میو ارتباط آن با دین برای زنان آن  به همراه امتیازات متعدد عمل را 

-، کسانی که ختنه نمیقرار گرفته اند بسیار جالب است. به گفته آنها FGMبرخی از زنانی که تحت اشاره به نگرش و توجیهات 

و  شودمیزنان و دختران  و بزرگیعزت  باعث، است که باید انجام شود عملی FGMنیستند. از نظر آنها ،  "یک زن کامل"شوند 

دانند که از نسلی به نسل دیگر ، زیرا آن را بخشی از زندگی خود میبرندکند. زنان هرگز آن را زیر سال نمیمیعفت آنها را حفظ 

وجود زبانی برای اعتراض و  هیچ انتخابی نداردو است  کودککه دختر زمانی بیشتر  FGM این است که. نکته مهم شودمنتقل می

تحمل دانند را که دخترانشان برای ازدواج اجباری می آسیبی، همان داشتن این زنجیره . آنها برای سالم نگهشودانجام می، ندارد

 کنند. می

در برخی از جوامعی که این عمل را . هستنداین عمل دیگر مهمترین توجیهات از  ؛ آنهاتوان نادیده گرفتدالیل اقتصادی را نمی

و  خواهد داشتاش خانواده بر دوش بار سنگین اقتصادیدختر بریده نشده  فرهنگ،دار بودن این به دلیل ریشهدهند، انجام می

، . عالوه بر ایندریافت کندبرای والدین خود را  "عروسیا بهای قیمت " توانددختر نمی، واجد شرایط ازدواج نیست. در نتیجه
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گران نقش ها و ختنه، کولیخادمان / ماماهای سنتی، ، دهیاران، رهبران جامعه)اعم از زن و مرد( دین مبلغاوقات روحانیون گاهی

اطمینان خود داشتن درآمد منظم در مناطق روستایی و ختنه کنندگان دارند تا از  FGMدر ترویج  ایبرجستهو بسیار مهم 

 حاصل کنند. 

، ممکن است باعث عالوه بر اینکنند. تی مزایای مالی بیشتری دریافت می، این ختنه کنندگان سنّهرچه عمل بیشتر انجام شود

داشته  FGMبدترین اشکال  حذفدر پیشگیری و  تواند نقش بسیار حیاتی و مهممیآنها همکاری بنابراین، حسن نیت آنها شود. 

، از این رو ؛مرتبط استدائم و همیشگی درآمد  پرداخت از طریقنگرش این بازیگران در تغییر ایجاد با  FGMجلوگیری از باشد. 

 FGMنقش خود را در جهت پیشگیری از انجام  سازندکارگران توسعه همکاری نزدیک با این مراقبان تولد دارند تا آنها را متقاعد 

 ایفاء کنند. 

-میمحسوب این عمل  اجراکنندهو  دهندهشکافدر حوزه زنان باقی مانده است و زنان معموالً به عنوان  FGM سنّتدر حالی که 

جوامع مردساالر و از  شات گرفتهی نعمل FGMجهانی  در سطحنقش اساسی مردان بیش از حد تأکید کرد. بر توان ، نمیشوند

که سعی در تسلیم زنان و سرکوب جنسیت آنها  داردریشه در جوامع مردساالر عمل شود. این می محسوبمتعاقب آن ناتوانی زنان 

شود. یک مرد معموالً از ازدواج با یک زن که دهانه واژن باریک باعث افزایش لذت جنسی شوهر می باور وجود دارداند.  این داشته

 کند.ختنه نشده امتناع می

 پیشنهادات

انجام مستلزم خودآگاهی و تمایل گروه یا جامعه  رسم بسیار قدیمیکه تغییر دائمی یک  ی وجود داردمعروفواقعیت در حال حاضر 

. در باشدمیبا قربانیان  یافتگاننجاتو تالش مشترک تلفیقی رویکردی  نیازمند FGM، از بین بردن است. با این حال دهنده عمل

، کشورهای شده است که عدم تالش جامعه مشخصکنیم. تاکنون را شناسایی ، ابتدا باید عوامل اصلی در این زمینه رابطهاین 

-زنان شده الت جنسیدارد. کشورهایی که موفق به کاهش میزان ختنه بازمی FGMآسیب دیده را از تجربه پیشرفت در مبارزه با 

که در آن  هائیکمپین، گیآداب و رسوم ورود به زنانجایگزین کردن اند: ، از روشهای مختلفی استفاده کردهسنگال از جمله، اند

 ها.روحانیون و کشیش نقشکنند و کنند که هر دو این رسم را رد میعروس و دامادها اعالم می

، دارند. به همین ترتیبرا بر عهده در این زمینه  اصلیها هستند که مسئولیت شود، این دولتوقتی صحبت از نقض حقوق بشر می

، علیرغم نگرش دولت مربوطه در قبال آن امکان پذیر نیست. با این حال اندیشیمثبت حقوق بشر بدون قوانین اجرای بسیاری از 

موضوع . این سازندمیکه عنصر نقض را شعله ور هستند فرهنگ مردساالرانه و هنجارهای جامعه مربوطه این ، خوش بینانه دولت

به طور آشکار  FGMتفکر  تداوم عمل و شود. نادیده گرفته می هم اغلببسیار اهمیت دارد و در چارچوب حقوق زنان و کودکان 

 یتدرباره ممنوع متعدد، و علیرغم فتوای این عملیت های دولت برای ممنوعدر ایران و مصر قابل مشاهده است. علی رغم تالش

 یکبه  نظام هم، ساختار سیاسی و است. عالوه بر نظام مرد ساالری توسعهو  پیشرفتهنوز در حال  FGM، این مراسم در اسالم

 هستند. FGM تداوماندازه مسئول 

ان متعددی بازیگر است که ایفرایند پیچیده نتیجهیک دختر انجام این عمل در عدم یا انجام گیری در مورد تصمیمرسد به نظر می

 FGM / Cآنها برای انجام و نیت ، اما قصد ندداردر این روند  یفعالنقش . اگرچه تعداد کمی از مردان کنندمینقش ایفای در آن 

از ی مردانمیان در بیشتر و  بستگی داردبه هویت قومی  عمدتا. حمایت از این عمل گذار خواهد بودبر روی دختران احتماالً تأثیر

بر  یتأثیر مثبت پذیری زنانو آسیب FGM / C و سالمت ، آگاهی از عوارض بهداشتی. با این حالوجود داردهای سنتی گروه

پیشینه قومی مردان و تمرکز بر افزایش  پذیرش استراتژی، در این خط فکری انجام این عمل دارد. پیشگیری از  درتمایل مردان 

خواهد موثر برای تأثیرگذاری و ترویج تغییر مثبت در دنیای مخفی زنان  روشی، بر سالمتی FGM / Cدرک آنها از تأثیر منفی 

از که  استهای غربی ، به ویژه قدرتفشار نیروهای خارجی ،های تناسلی زناناندامبریدن تی سنّ رسماصلی در مبارزه با  ضعف .بود

جوامع  است؛ اما از دید این، دردناک و غیرانسانی زنندهآسیب یعمل رفتار، این غرب دیدگاه. از کنندنگاه میخود به این مسئله  دید
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و آسیب ناتوان کننده  یت است. این عمل فرهنگ، هنجارها و سنّ، فرهنگاین نشانه تعهد و سازگاری آنها با دین ،هاو گاه دولت

و مشارکت  جرم انگاری این عمل، ارائه حمایت روانی و اجتماعی از قربانیان و  :در تمام سطوح مورد حمله قرار گیردزننده باید 

 . FGMاقدامات ضد  بارهبران سنتی و مذهبی همراهی 
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