
 رانێئە ی ژنان لەنەتەکانی خەوتەکێهۆکار و ل یانەیی کۆمەاڵیەتیەوەوونکردنڕ
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 پوختە

 ندامیەکانی کۆئەکییەرەد ەشەموو بەر هەک یان هێشەببڕینی هۆی ە تێبەدە ی کەانەڕو داپەموو ئەهە لە بریتییخەتەنەی کچان 

ی ەموونن ەنەتەخ. ەشەم بەر ئەهۆکاری ناپزیشکی بۆ سە بک ێیاندنەگزیانە شنەر چەهکی دیکە، ەواتایە ژنان و یان بزاوزێی 

رانیش ێئە ت. لێکرەدی دەکانی جیهاندا بەجۆراوجۆرە ناوچە لە کە ن و کچاناڵت منداەتایبەژنان بە دژ بتوندوتیژی ئاشکرای 

خراوه.  ێوپشتگ ەوەکانەندیدارەیوەپە کخراوڕێو ە تخانەزارەت، وڵەوەن دەالیە م لەاڵبە اسایی نییئکی ناەیەی کچان دیاردەنەتەخ

 4831نی ەمەزودای ەمە ران لێئە ین جار لمەکەبۆ یە ران بوو کێئە ان لی ژنەنەتەخگشتگیری ی ەوەکدانێلە وەژینێم توەئامانج ل

ها ەروەه. بوو کەالنر ئاستی ەسە لو  یەیدانیەیی و مەندازەئ –یی ەسانێپە وەژینێم توەئوازی ێشنجام درا. ەتاوی ئەـی ه4831بۆ 

ە کە وەکاتەوونی دڕە وەینڵکۆێکانی لەنجامەبوو. ئە شانەبینینی هاوب وە پرسیارنامە، دیمانە وەژینێکانی توەکنیکەئامراز و ت

زگان، زگای هورمێر چوار پارەکانی هەشەبە ل ێندەهە کان لەبەزهەعی مێشافی لقی ەهلی سوننەناو ئە ی کچان لەنەتەخ

بەزین داە ووی لڕی دواییدا ەناڵم ساەل بە خۆشحاڵییەوەو ە باو بووە وەمانەرزێدە ۆژاوا لڕجانی ربایەکوردستان و ئازکرماشان، 

ی، ایینئپاساوی ە گرنگترین هۆکارەکانی ئەنجامدانی خەتەنە لەم ناوچانە لە خا کەردەدە وەئە وەژینێکانی توەنجامەئ .کردووە

تەندروستی  پاکداوێنی وە سەبارەت بگەلی و باوەڕە ی پیاوساالرانکەلتوورنزم و نەخوێندەواری،  یئاگایی، ئاستی خوێندەواریبێ

کردنی : قبووڵلەە بریتییە کە نیار کراوشێی ژنان پەنەتەتی خەری و دژاییشگێپ ستیەبەمە ک بێلەکارگڕێها ەروەهو جوانییە. 

 ەرووریزداپەڕی یاسایی و گرتنەبەری ، ەوەوەزارەتخانە پەیوەندیدارەکانالیەن دەوڵەت و ە و بابەتێتییەکەی لە بوونی خەتەن

بۆ ناو  ەزەروورەتانیی، هێنانی ئەم کەلتوور یالیەن دەوڵەت و بەستێنسازیە لخەتەنەی کچان بەرەنگاربوونەوەی  بۆ ڕێگری و

 یشتمانی و خزمەتگوزارینی یتەرخانکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی هەروەها زگای داد، تەندروستی و پەروەردە،ەد

تڕۆیشتووانی ی و دەسئایینزانایانی  یپشتیوانیت. ێچم بگرێک بەڵت و خڵەوەان دوێنە لە متمانی ەوەبۆ ئە م ناوچانەل کۆمەاڵیەتی

ی یانبەخشبوونو زیەتی سەر بنەمای ناشەرعە خەتەنەی کچان و دەرکردنی فتوای شەرعی لبەرەنگاربوونەوەی ە ی لئایین

رەنگار بواری بەە کۆمەاڵیەتییەکان لە میدیا و تۆڕە کچان و ژنان، بەرنامەڕێژی کردەیی بە مەبەستی سوودبینین لخەتەنەی 

ئۆ و جیتەندروستی و دەروونناسییەکان، بەهێزکردنی ئێنە بوونەوەی خەتەنەی ئافرەتان و بەرزکردنەوەی ئاستی وشیاریی

 بواری خەتەنەی کچان.                 ە یی و زانیاریبەخشی لکەلتووری ینادەوڵەتییەکان لە پێناو بەستێنسازە ڕێکخراو

  ئایینکان، ەییکەلتوور ەڕەژنان، خەتەنەی کچان، باوە دژ بتوندوتیژی  کلیلییەکان:ە وش

 

                                                           
 لێکۆڵەرو   خەڵکناس -1 

kameel14@hotmail.com 

http://kameelahmady.com 

mailto:kameel14@hotmail.com
http://kameelahmady.com/


 کیەشێپ

گوێرەی کۆنوانسیۆنەکان و یاسای مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان، خەتەنەی کچان یان بڕینی ە ب

ان و ییەکانی ژنسێکسیە بنەڕەتییەکانی مافە الیەنە هەندێ لە کە کۆن نەریتێکی 1ژنان زاوزێیکۆئەندامی 

( خەتەنەی ئافرەتان 4331) 2گوێرەی پێناسەی ڕێکخراوی جیهانیی تەندروستیە مندااڵن پێشێل دەکات. ب

 ەندامیکۆئە ێک لهەموو یان بەش بڕینیهۆی زیانگەیاندن یان ە دەبێتە هەموو ئەو شێوازانەی کە لە بریتیی

پێناسەیەکی ە ( ل3008، 3ناپزیشکین )تیلورە کە یی یان هۆکارەکانی دیککەلتوورپێی ئامانجی ە ژنان بزاوزێی 

کەم یان هەموو بەشی دەرەکی  بڕینیهەموو شێوازەکانی ە لە ژنان، بریتییزاوزێی  دیکەدا بڕینی ئەندامی

 (.3003و هاوکاران،  4)جێنێتبێ هۆکاری پزیشکی ە ژنان بزاوزێی  کۆئەندامی

چوار جۆر، پۆلێنبەندی کردووه. ە ل یدابەشکارییەکدا، خەتەنەی کچانە ل ڕێکخراوی جیهانیی تەندروستی

ی هەموو یان کەمبڕینی )کلیتۆڕیدکتۆمی(، جۆری دووهەم ە ەیهەموو یان کەمی بەلووکبڕینی جۆری یەکەم 

 ەگەورەکانی شەرمگەیە، جۆری سێیەم کچە بێ بڕینی لە بچووکەکانی شەرمگە، لەگەڵ یان بچە و لە بەلووک

مۆر  کردنیدروستە ئەندامی زاوزێ بکۆتەنگکردنەوەی بۆریچەی ە پێی دەڵێن جۆری فێڕعەونی، هەر چەشن

گەورەکانی شەرمگە،  چەو یان لە بچوکەکانی شەرمگ چەقرتاندن و گۆڕینی شوێنی لە ب و مۆمی داپۆشەر

کردەوەیەکی ە هەر چەشنئەنجامدانی کەیە )کلیتۆریس( و جۆری چوارەم بێ بڕینی بەلووە لەگەڵ یان ب

ژنان بۆ مەبەستێکی ناپزیشکی. وەکوو کونکردن، دەرزی لێدان، زاوزێی  ئەندامیکۆسەر ە مەترسیدار ل

 . زیاتر خەتەنە لە الیەننابڕدرێتو پێکهاتەیەک ە شانە خەتەنەدا هیچ چەشنە هەڵقڵیشاندن و هتد. لەم چەشن

ڕێکخراوی ؛ 3000و همکاران، 5بەسااڵچوو، ماماکان و تەنانەت ئارایشتکاران ئەنجام دەدرێت. )منیروژنانی 

 (.3003جیهانیی تەندروستیی، 

و دەروونی کچان هەیە؛ ئەم  ییی جەستەیسەر تەندروستە خەتەنەکردنی کچان لێکەوتەی نەخوازراوی ل

ار هەتا دواساتی تەمەن دەرکەوتەکانی بەرۆکیان هەندێ جار قوربانییەکان خۆی دەکووژێ و هەندێ جە کردەو

بێ ڕەزامەندیی ئەوان ئەنجام دەدرێ زۆر ە بێ بێهۆش کردن و بە خەتەنەی کچان بە دەگرێت. بەو پێیەی ک

ە ئەنجام دەدرێ کنە سەر کچۆاڵئەو ە ژینگەیەکی ناتەندروست لە زیاتر لە ئێش و ئازاری هەیە. ئەم کردەو

ئەنجام  ەوەنەریتییەکانە الیەن خەتەنەچییە زیاتر لە سااڵنە. ئەم کردەو 43بۆ  1نێوان ە لزیاتر تەمەنیان 

                                                           
1 - Female genital mutilation or Female genital cutting (FGM) 
2 - WHO 
3 - Taylor 
4 - Getnet 
5 . Meniro 



پشتیوانیان ە اکو تە نەبینیوە ڕاهێنانێکی پزیشکییان لەم بارەوە هیچ چەشنە دەدرێت. زۆربەیان ئافرەتانێکن ک

 کەرەسەیە کەڵک لماوەی چەند ساڵ وەدەستیان هێناوه. ئەوان بۆ بڕین ە وا لە ئەو ئەزموونەیە بۆ ئەم ئیش

و هەندێ  پەتە ش شوێنی برینەکە بنەشتەرگەریتاشین، مقەست یان چەقۆ وەردەگرن و پاش وەک تیغی ڕیش

جۆر و  پێیە پاساوێکی پزیشکی نییە، بەڵکوو بە تەنیا هیچ چەشنە نە ئەم کردەو . سیم دەدوورنەوهە جار ب

درێژەی ژیاندا لێکەوتەی ە گەیێنێت و لکارکردە سەرەکییەکانی لەش دەە هەندێ لە ڕێژەکەی، زیان ب

ئازاری زۆر، دەتوانین ئاماژە بە ە و دەروونیان هەیە، بۆ وێنە جەست یمەترسیداری بۆ سەر تەندروستی

بوونی کاری سێکسی، میز کردن، دژواربوونی سەر خستنەوەی منداڵ، دژوارە کردن، ئاسەواری خراپ لهەو

ە ی کچان لەنەتەخ .بکەین ژومارڕۆحی و دەروونی بێ دابەزینی بەرچاوی چێژی سێکسی و خەسارەتی

قا، یان فریەیان ئێوەڕاست تی نەاڵخۆرهە ت بەتایبە ین کڵێو ناتوانین ب ێدرەنجام دەتانی جۆراوجۆردا ئاڵو

مانانی ڵناو کۆمەڵگای موسە ی کچان لەنەتەە. خدا هەیکانەسیحییەکان یان مەکەمانان، جوولڵناو موسە نیا لەت

ە لە وەم کردەو ئە یەژی هێکی دوور و درەیەشینێران پێکوو ئەکی وێتاناڵوە و ل نێوەڕاستتی ەاڵخۆره

     (.  3042، 1دیەحمە)ئە ران  باوێتی ئاڵۆژاوای وڕباشوور و  کانیەچناو

ت. ێکرەر دەسە ی لەن قسەگمەدە گشتی و ب بزوێنیی باسێکتەبابنەبۆتە شتا ێی کچان هەنەتەران خێئە ل

هەوڵدان بۆ ئەوەی ە هەم بەر لراندا ێئە ی کچان لەنەتەی دوایی، خڵەند ساەم چەکانی ئەوەوونکردنڕای ەڕرەس

کی ێتەباب ،کە کچان خەتەنە دەکەن و هەمیش پاش ئەوە لیستی جیهانی ئەو واڵتاتەدا جێی ببێتەوە ئێران ل

. وهەارنیشەن یان دەکەبوونی دە ی لڵراندا نکۆێتی ئڵەوەدە کان لەندیدارەیوەپە تخانەزارەو. نییەێو نهە شاراو

چان ی  کەنەتەخە ن، چوونکەکەد ێیی حاشای لێسانی خۆجەرمی یان کەرانی فەنێنوکاندا ەتڵەی حاەزۆربە ل

ستا ێتا ئەی کچان هەنەتەپرسی خها، ەروەهن. ەی بدەرەقە نین خۆ لە زانن و ئامادەدە هلی سوننەئە ب پەیوەست

تی ەکوو وزارەئۆکانی وجینێتی و ئڵەوەدە ندەی ناوەیان دیککان ەتخانەزارەرنجی وەسە یتوانیوەن

اری کاری زانکۆیی و یان کت. ێشێابکڕو الی خۆی ەرەهزیستی یان زانکۆکان بێکخراوی بڕێندروستی، ەت

ە ت کەکی تایبێنێی سنووردار و شوینەمەکی زێقۆناغە بە ستەویەو پە دا زۆر سنووردارەم بوارەیی لەکرد

 ەنەئەنجومتی و ڵەوەرپرسانی دەبئاوڕ لێنەدانەوەی زی زانکۆیی بووه. ێشنی تەچە و ل انەتڕاپۆڕزیاتر 

ە ، لەناڵمندا کانی کچان وەکردنی مافلێشێپی کارهۆکە ە ییەئۆبژە استییڕم ەکان بەیی و زانکۆییەوەینڵکۆێل

ی و ەوەزینێو توە وەینڵۆکێی لێپە ر بەنووسیە. ەوانەینڵکۆێم لەبت ەرنجی تایبەکانی گرنگیدان و سەهۆکار
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ان رێئە ی کچان لەنەتەخندنی ەسەرەی پەژڕێە کە یەارانیم پرسەی ئەوەمداناڵدای وەوەڵه 1داەم بوارەلیدانی ەم

دا چ کۆتاییە و لە ییۆمرە مافە دژە ەڕم داپەوام بوونی ئەردەهۆی بە بۆتک ێلەرگەو چ فاکتە کەیەوێچ شە ب

 یە.ەبوونی هە کۆمەاڵیەتییە شێم کەدژی ئە لە وەنگاربوونەرەبۆ بک ێلەکارگڕێ

 

 وهەینڵکۆێبیاتی لەدەئ

 

ە نەودەگەڕێنە سەرچاوەی مێژوویی خەتەنەی کچان ڕوون نییە. توێژەران ئاخێزگەی جوگرافیایی ئەم کردەو

دووگیانبوونی ژنان بەتایبەت ە مەبەستی ڕێگری لە میسری کۆن کە بە بۆ دەورووبەری ڕووباری نیل ل

ئێستا. شارستانییەتەکانی ڕۆما و ە هەزار ساڵ بەر ل 3بۆ ە دەهێنرا و مێژووەکەشی دەبەنەوکۆیلەکان بە کار 

م ە، ئەنەتەژوویی خێی مەرچاوەسە جیا لپاکداوێنی و پەردەی کچێتی. ە بە گرێ دەدەنەوە عەرەب ئەم کردەو

ڕاپۆڕتی یوونیسێف، پێی ە ت. بێکرەدی دەتانی جۆراوجۆردا باڵناو وە رخیشدا لەی هاوچمەردەسە لە وەکرد

ئاسیا و  کیشوەریواڵتانی ە کیشوەری ئەفریقا، هەندێ لە واڵت ل 33سەر ئاستی ە خەتەنەی کچان ل

پەنابەرەکانی دانیشتووی ئەمریکای باکووری، ە گرووپە ناو هەندێ لە و هەروەها ل نێوەڕاستخۆرهەاڵتی 

باوه. ڕاپۆڕتەکانی ئەم دواییەی یوونیسێف گوزارشتن لەوەی  ائورووپو  نێوەڕاستئوستڕالیا، خۆرهەاڵتی 

جۆرەکانی ە قوربانی یەکێک لە سەرتاسەری دنیادا دەژین کە ملوێن کچ و ژن ل 480نزیکەی ە ئەوڕۆکە ک

ە بۆچییەتی خەتەن(. 3041ف، ێنزیکەی دوو ملوێن کچ بەم ڕێژە زیاد دەبێت )یوونیسە خەتەنەی کچانن و سااڵن

کردن ەئەم کردەوەی تێدا باوه. لەم کۆمەڵگایانەدا بە مەبەستی پاکانە کە بەو کۆمەڵگایانەیە ابەستتەواوەتی وە ب

پەیوەندیی ڕاستەوخۆی لەگەڵ ە لەشی کچان هەموو جۆرە هۆکارێک هەیە. ئەم پاکانانە بەشێک لبڕینی بۆ 

 ڕەگەزێتییەکان وە نایەکسانییسەر بنەمای ە هەندێکیان ل وهەیە ە مێژوو و ئایدۆلۆژیای ئەم کۆمەڵگایان

گرتووه. خاوەن تیۆرییەکان، کۆنتڕۆڵی ئارەزووی  انسێکسییەکانی ژنان بێچمیە کۆنتڕۆڵکردنی ئارەزوو

ە ەندێ لهە ئەنگێزەی سەرەکی خەتەنەکردنی کچان دەزانن. لە کۆمەڵگا پیاوساالرییەکان بە سێکسی ژنان ل

پاڵ ژنانی پێگەیشتوو لێی دەڕوانن. ئەم ە و چوونرەساڵی گەوناو تافی ە حاڵەتەکاندا وەک ڕێوڕەسمی چوون

                                                           
ناسراوەکانی ە مرۆڤ دۆستەکان و پڕۆژە نادەوڵەتییە هاریکاری هەندێ ڕێکخراو ئینگلتەراواڵتی ە دن لکاتی خوێنە نووسەر ل - 1

ڕێکخراوی نەتەوەکان بۆ ە جۆراوجۆرەکانی یوونیسێف لە و داپەڕە پڕۆژە لە و لەم ڕێگەوە ئەفریقا کردووە ڕێکخراوی نەتەوەکان ل

ە ی بی کاتیسر ئاگادار بوو. هەروەها هاوسەرگیریو م واڵتانێکی وەکوو سۆمالی، کنیا، سوودانە خەتەنەی کچان لبەرەنگاربوونەوەی 

پاش گەڕانەوە بۆ ئێران، فیلمی  شوێنی ژیانی سەردەمی منداڵی،ە بارەی خەتەنەی ژنان، لە پێی بیرەوەرییەکانی تافی منداڵی ل

ە ا بهەستە ت بەم دیاردکرد. پاش توێژینەوەی گشتگیر سەبارەە ناوی نەریت" ئامادە ژێر ناوی "بە کۆمێنتاری ئێتنۆگڕافانە لێد

رەت بەم سەبائێران" و وتاری توێژێژینەوەیی ە خەتەنەی ژنان لە ناوی نەریت، توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە نووسینی "ب

  http://kameelahmady.comماڵپەڕی تایبەتی خۆی دەست دەکەوێت. ە . بەرهەمەکانی نووسەر لبابەتەی چاپ کردووە



ە ناچار دەکا کە بۆ ئەم کردەو تاکەکانی ئەنجام دەدرێ و ئایینیی و کەلتوورهۆی باوەڕی ە بە کردەو

لە: پاکداوێنی و پاراستنی پەردەی کچێتی، پاراستنی حەیا و ئابڕووی بنەماڵە، ە گرینگترینەکەیان بریتیی

بۆ وێنە  هاوسەرگیری یئابوورییەکانە ییەکان، تەندروستی و جوانی و ئەنگێزئایینە نملکەجێتی بۆ فەرما

تافی ە لئەوە خەتەنە دەکرێن ە ئەو کچانەی کە کە هەیە (. ئەو باوەڕ3001، 1وەرگرتنی شیربایی )لیندورفر

دەکەن. ئەو ی هاوسەرگیرئەوان زووتر ە . هەر بەم پێیگەورەساڵیبۆ تافی ە گوازراونەتەوە منداڵییەو

بەر خەسارەتە جەستەیی و دەروونییە ە دەکەون داەرهاوسمنداڵدەوری ە نەبوون لە هێشتا گەورە مندااڵنەی ک

ئیسالم یان ە بەر لە کە خەتەنەی کچان نەریتێکی دێرین. 2(4831هەڵکشانەکان )ئەحمەدی، ە ڕوو ل

 ەخەتەنەی ئافرەتان پەیوەست دەکەنەوگوتارەکان ە زۆرێک لە مەسیحییەت باو بووه. سەرەڕای هەموو ئەمان

ی ەناو کۆمەڵگ ەخەتەنەی ئافرەتان لە ڕاستی ئیسالمی دەزانن. ئایینپێویستییەکانی ە یەکێک لە و ب ئایینە ب

ە و نە ووهاتە کتێبی پیرۆز و قوڕئان باسی خەتەنەی مێینە لە نە کە موسڵمان باوه، بەاڵم دەبێ جەخت بکەمەو

 ( ئاماژەی پێ کراو.3048، 3ەخەکانی مەسیحی و ئیسالمی )روزیدەقە پڕبایە هیچ یەک لە ل

یوانی کی پشتەرەری سەریت فاکتەو ن ئایین، ێدرەنجام دەی کچان ئەنەتەخە ران کێکانی ئەناوچە ل ێندەهە ل

ە ل ێندەم هەاڵت. بێنجام نادرەی کچان ئەنەتەماناندا خڵی موسەناو زۆربە لە کە یەژنی ئاماەن. شایەم دیاردەل

م ەڵەق ەرعی لەکی شەیەوەکو کردەوە م دیاردەران ئێئە کان لەبەزهەمشافێعی کوو ەکانی وەئیسالمیی ئاینزا

او بووه. کاندا بەبەرەناو عە لە ریتەم نەبستان، ئەرەی عەگڕدووە نیمچە گشتگیربوونی ئیسالم لە ر لە. بدنەد

و بێگومان حەزرەتی محەمەد پرسی خەتەنەی کچانی نەهێناوەتە ە ی کچان باو بووەنەتەئیسالم خە ر لەبە واتەک

ە ل ەکەیەوەانێڕی کچان، گەنەتەت بوونی خەرعی و سونەکان بۆ شەبەزهەعی مێشافڕا و بۆچوونی . ئاراوە

کراویش ێپە متمانە کە وەانێڕم گەستن بەپشتبە وان بەو ئ 5.کانەەالوازە رموودەفە لە ک 4بی سنن ابوداودێکت

                                                           
1 . Lindorfer 

ە فاکتەرە خەتەنە یەکێک لە گەیشت کە بارەی خەتەنەی کچان بەم ئەنجامە و بەڵگەکانی خۆی لە کاتی لێکۆڵینەوە نووسەر ل  -2

ی مندااڵن ی پێشوەختەیبواری هاوسەرگیرە توێژینەوەکانی دواتری خۆی لە ی پێشوەختەی مندااڵنە. بەم پێییکاریگەرەکانی هاوسەرگیر

 ەژێر ناوی "زایەڵەی بێدەنگی: توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە شێوەی کتێبێک لە بە نەوئێران ئەنجام دا. ئەم توێژیە ل

 زمانەکانی ئینگلیزی و فارسی و کوردی باڵو بۆتەوه: ە ئێران". بە ی پێشوەختەی مندااڵن لیهاوسەرگیر

Ahmady, K(2017). An Echo of Silence: A Comprehensive Research Study on Early Child Marriage 

in Iran. Nova publishing. www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=62825 
3 . Rouzi 

نووسینی ئەبووداود سلیمان کوڕی ئەشعەس کوڕی ئەسحاق کوڕی بەشیر ئەزەدى )یان ئەسەدى( سێجستانى ە . کتێبی السنن ل 4

ە سەرچاوە یەکێکە لە صحاح ستەکان و لە ناوی دەرکردووه. ئەم کتێب« ئەبى داود سەجستانى»ناوی سنن ە بە ک( ک 272ـ 202)

 بواری باوەڕ، مێژووی ڕەوتش، ئەخالق و فیقهە.ە لە زۆر گرنگەکانی ئەهلی سوننە فەرموود

بێ هۆشداری پێدا "هەر کات ژنێکت  ە سەرخەتەنەی دەکرد، پێغەمبەر ساڵو و دروودی خوای لە ئافرەتێک لە ئافرەتانی مەدین -5 

 ئەمە )زێدەڕۆیی نەکردن( هەم بۆ ژن و هەمیش بۆ مێرد دڵخوازترهە بڕیندا زێدەڕۆیی نەنوێنی، چوونکە لە خەتەنە کرد وریا ب



هەموو ە کەو باوەڕەدایە " لالسنەە فقنووسەری "ناوبانگ و ە زانای بسەید سابق ن. ەدەنجام دەئ ەڕەداپم ەئە نیی

(. 3042دی، ەحمە)ئپێکراو نین. ە بایەخن و متمانبێە خەتەنەی کچانەوە پەیوەستن بە ئەو فەرموودانەی ک

کردنی بەڵگەیان بۆ ئیدانە و ناشیرینزانایانی ئیسالمی هۆکار و ە و زۆرێک لە باس زۆرە سەبارەت بەم پرس

واڵتی میسر کۆنفڕانسێک ە لە زانکۆی ئەلئەزهەڕی قاهیرە ، ل3002ساڵی ە ڕوو. لە خەتەنەی کچان خستۆت

ی تێیدا بەشدار بوون. لەم کۆنفڕانسەدا فتوایەک دەرچوو ئایینزانایانی ناسراوی ە زۆرێک لە چوو کە بەڕێو

کردەوەیەکی نائیسالمییە. پڕۆفیسۆر عەلی جومعە، موفتی ە چوونک خەتەنەی کچان دەبێ قەدەغە بکرێە ک

ڕووی ە ڕووی دەروونی و چ لە کۆنفڕانسدا فتوای دەرکرد و وتی: "خەتەنەی کچان چ لە مەزنی میسر ل

ەمان زیان هە بااڵترین بەها ئیسالمییەکان، کە ئافرەتان دەگەیێنێت. بۆ پشتیوانی لە زیان بە جەستەییەو

خۆ و دیتران ڕێگە پێدراو ە ، زەرەر و زیان گەیاندن ب1گوێرەی پێغەمبەری ئیسالمە بە دیتران ەنەگەیاندن ب

شیاوی ە کمرۆڤایەتی  پێشێلکردنیئەم کردەوە دەتوانین وەک کات  و دەبێ خەتەنەی ژنان نەمێنێت. ئەوە نیی

کراوی ێپەتمانم ینیئایی یپشتیڵپاە نە م دیاردەئە کە وەنینێبە گەڵتوانین بەدە واتەک سەیری بکەین."ە سزادان

خەتەنەی کچان لەم سااڵنەی دوایدا ڕەوتی . داکۆکی لە سەر کراوەە وڤەکانی مرۆەی مافەسۆنگە لە و نە یەه

ی بوون لەگەڵ دنیای مۆدێڕن گۆڕانێکهەڵکشاندنی ئاستی وشیاری و ئاشنابینیوه. ە خۆوە داکشانی بە ڕوو ل

گۆڕیوه. زۆر و ڕفتاری ئەوانی ە خەتەنەی کچان بەدی هێناوە ڕوانگەی خەڵک سەبارەت بە زۆری ل

 ەنموونەیەک لە بوارەکانی مافەکانی مرۆڤ و گەشەی جیهانی، خەتەنەی کچان بە ڕێکخراوە چاالکەکان ل

سەر ئاستی ناوچەیی و هەم ە ماوەی دەیەی ڕابردووشدا هەم لە مندااڵن و کچان دەزانن. لدژ بە توندوتیژی 

ی ەنەتەی خەورانێرمی ناسینی هەفە لەگەڵ بانی داپەڕی گرنگ لەم بوارەدا ئەنجام دراوه. سەر ئاستی جیهە ل

و  ووخستنە ڕئامانجەکەی ە چمی گرت کێکی جیهانی بێینەمپە، کڤکانی مرۆەری مافەلکێشێک پەکچان و

پەیماننامەی واژۆکردنی هەندێ ە واڵتان ئێستا بە بوو. زۆرێک لە دژی ئەم کردەوە دابەزاندنی یاسا ل

خۆ دەگرن بوونەتە داکۆکاری  ە لتوندوتیژی  جۆراوجۆرەکانی هەاڵواردن وە بێچمە نێودەوڵەتی و ناوچەیی ک

واڵت  41کچان خەتەنە دەکەن، نزیکەی ە واڵتی ئەفریقایی ک 33کۆی ە مافەکانی ژنان و مندااڵن. بۆ وێنە، ل

 خەتەنەی کچان قەدەغە دەکەن.  تایبەتشێوەی ە بە خۆ دەگرن کە کۆمەڵێ یاسا ل

کچان خەتەنە دەکەن یاسای تایبەتیان بۆ خەتەنەی ە زۆربەی واڵتانی وەرگری پەنابەرانی ئەو واڵتانەشی ک

وەک بریتانیا، سووید، نۆڕوێژ و بەلژیک کۆمەڵێ یاسای ئورووپایی  کچان داناوە. لە هەندێ لە واڵتانی
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ک حاڵێکدا، واڵتانێکی دیکەی وەە تاوان دەناسرێت. لە بە ئەم کار ەپێی ئەم یاسایانە بە کە تایبەتیان داناو

پێی هەندێ مادەی یاسایی گشتیتری یاسا سزادانەکان بە دواداچوون بۆ پرسی خەتەنەی کچان ە بە فەڕەنس

کردن  نیازی خەتەنەە پەنابەرانەی وا کچەکانیان بە دژی ئەو بنەماڵە دەوڵەتی ئیسپانیا ل 3044ساڵی ە دەکات. ل

پزیشکانی ئیسپانیا گەاڵڵەیەکیان  3041سەرەتاکانی ە ەبەن بۆ واڵتانی دیکە، هەندێ هەڵمەتی دەست پێکرد. لد

امەی پەنابەرەکان دەبێ پشکنیان بۆ بکرێ و بنەماڵەکانیان بەڵێننە پێی ئەو هەموو کچانی بنەماڵە بە پێشنیار دا ک

 نێوەڕاستواڵتانی خۆرهەاڵتی ە ل مەاڵب(. 4831کچەکانیان خەتەنە نەکەن )ئەحمەدی، ە واژۆ بکەن کە ئەو

ێکی ئەنجامە بە نەیتوانیو ەڕەم داپەئبەرەنگاربوونەوەی  هۆی الوازی یاساکانی قەدەغەی خەتەنە، هەوڵ بۆە ب

 کۆڵینە وەوانەن ئەالیە لو ە تەواوەتی پشتگوێ خراوە بە الیەن بەرپرسانەوە لە ئەرێنی بگات. ئەم بابەت

 ناوەندیە کە هیچ داپەڕێک ئەنجام نادرێ و وتوویانە هۆی سنووردار بوونی ئەم دیاردە و دەڵێن بە لێکراو

ی ەنی زانستی یارمەتیدەرانئەنجوم)دیمانەی سەرۆکی ە کیشوەری ئەفریقا و واڵتانی دیکەیە لە ئەم پرسان

ە کە ەتێکخەتەنەی کچان باب نێوەڕاستتی ەاڵخۆرهە ل(. 4833نیووز، کۆمەاڵیەتی لەگەڵ هەواڵنێری جیهان

ەواتە دانانرێت. کە بوونی ئەم کردەوە شێوەی فەرمی دان بە و بە ڕیزبەندیی نهێنییەکان یان تابۆکاندایە ل

ای ەڕرەس .فەرمی ناناسرێ، بابەتێتی نییەە بوونی بە دژی شتێک کە پەسندکردن و جێبەجێکردنی یاسا ل

 1نجام داوه.ەیان ئەڕداپ ەڵێی کچان کۆمەنەتەدژی خە لکان ەتڵەوەدە ل ێندەمانە، هەموو ئەه

ەنگاربوونەوەی بەرسیستماتیک تی ڵەوەناد یبوونی گرووپەن و دەوڵەتی یهۆی نەبوونی پشتیوانیە ئێراندا بە ل

 راوه.کخەتەنەی کچان نەە بە شێوەی دیاریکراو ئاماژە یاساکانی ئێران بە لمتره. ەستەش ئەوەی کچان لەنەتەخ

ە یاسایەک بۆ سزادانی خەتەنە ئافرەتان ناکات. هیچ چەشنە پشتیوانی لهەمبەر خەتەنە ە یاساکانی ئێران ل

ەندامانی ئدواداچوون بۆ بڕینی ە شێوەی یاسایی بە یاساکاندا دەتوانین بە ناو هەندێ لە بەاڵم لە دیاری نەکراو

 بەرپرسایەتییەکانیجاڕنامەی ماف و ە بکەین بە ئاماژتوانین دە وبکەین و سزای بۆ دیاری بکەین  لەش

وون، مافی هەمبەر قوربانی بە ژنان لە بریتییە لە مافی ژیان، یەکپارچەیی جەستەیی، پشتیوانی لە ئافرەتان ک

خێزانی. سەرەڕای هەر هەموو توندوتیژی  هەمبەرە ژنان لە زەینی و جەستەیی و پشتیوانی ل یتەندروستی

ە ن کحاڵەتێک شک ببەیە باڵوانە جێبەجێ دەبێ، ئەستەم پرش وە زۆرینەی ئەم یاسایانە بەو پێیەی کە ئەمان

 (.3041، 2ئەنجام گەیشتبێت )علویە دادگا بە سکااڵی قوربانیانی خەتەنە ل
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 ی ژنانەنەتەخە ت بەبارەئیسالم سی ەوانگڕ

 ی فیقهی ئیمامییەەوانگڕ. 4

 یواییڕباسی  – 4 – 4

 ی پیاوان واجبەنەتەی خەوانەچێپە ی ژنان بەنەتەخە کە یەوەئ ێوەکەردەکاندا دەحیحەسە وەناێڕگە ی لەوەئ

 ین:ەکەحیحە( دص)ە وانەانێڕم گەجۆر لدوو ە بە ئاماژە وەرێژە نییە. ل

 هاتووه:ە النکاح باب العقیقبی ێکت 2رگی ەئوسوولی کافی بە ل

تسبی من ارض الشرک ە الجاریمحمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محبوب عن ابن رئاب عن ابی بصیر قال سالت ابا جعفر عن . 4

 4833، 4فقال: اما السنة فی الختان علی الرجال و لیس علی النساء )برزگر  بفروی، ب ە فتسلم فتصلب لها من یخفضها فالنقدر علی امرا

 :318) 

ر ئیمام باقە سیر لەبی نەئە ووئاب لڕی ڕکوە حبووب لەی مڕد کوەحمەئە لحیا ەی یڕد کوەمەان: محێڕرگەو

بۆ  کرد.ارم لێان. پرسیمڵموسە تی گیرا بوو و ببوو بێدیلە بران ەدانڵەواتی هاڵوە ل کێنیزەکە ت بەبارەس

ر ەسە ل وە بۆ پیاو ەنەتەمدا وتی خاڵو ەئیمام لوه. ەدۆزییەسمان نەکم ەاڵی بکا بەنەتەخە این کەڕگەک دێسەک

 تان واجب نییە. ەئافر

و خفض  ەقال: ختان الغالم من السن بن سنان عن ابی عبدەللّا  محمد بن عیسی عن عبدەللامحمدبن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن . 3

 )هەمان(.« الجواری لیس من السنە

ی اڵبدوەعە ی عیسا لڕد کوەمەمحە ی عیسا لڕد کوەمەی محڕد کوەحمەئە حیا لەی یڕد کوەمە: محناێڕرگەو

 ت نییە. ەی کچ سونەنەتەو خ ەتەنوس ڕی کوەنەتەتی: خەرموویەفە ئیمام سادقیان کە نان لەی سڕکو

ی ەکەگەڵبە ل ەخنڕەە ختگیرانەس ییجالیڕی ەوانگڕە توانین بەدە کئوسوولی کافی ە دا لەکی دیکەیەوەانێڕگە ل

من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن ە عد" یجالییە، هاتووه:ڕمای ەبنپێی ە م بەاڵالوازی بزانین، بە بگرین و ب

ال لها یا فق تخفض الجواری فدعاها رسول ەللاە یقال لها ام طیبە قال کانت امرا حماد عن عمرو بن ثابت عن ابی عبدەللااسباط عن خلف بن 

 اصفی للون و احظی عندالبعل'' )هەمان(.ە فاشمی و التجفی فانە اذا انت خفضت امراە ام طیب

 ەی حیماد لڕفی کوەلەخە لی ئیسبات ڕلی کوەعە ی زیاد لڕهل کوەسە ن لاڵواەهە ل ەڵێان:  "کۆمێڕرگەو

 ەنەتەکچانی خە یبەتە ناوی ئوممە ک بێتەرمووی: ئافرەکم فە وەنێڕگەئیمام سادق د ە ی سابت لڕمرۆی کوەع

مووی ەو ه ەڕکی ببێمەی کەکەد ەنەتەژنان خ ێکاتە یبەتە رموو ئوممەی فێر بانگی کرد و پەمبەغێکرد و پەد

 "خشتره.ەژبێردیش چێو بۆ مە وەتێنێشەگەووخسار دڕە م کارەئە ڕبەم

 ە:یڤەم شرۆەبە کە ژنان هاتووی ەبارە لە وەانێڕگ ەڵێکۆمبی نیکاح، ێکت 1رگی ەیب االحکام بذبی تهێکتە ل



 و لیست منە قال: خفض الجواری مکرم عن ابی عبدەللاە بن صدقە عن هارون بن مسلم عن مسعدە عن علی بن ابراهیم عن ابیە عن».  4

 (3423: 4833، 3 ب)برزگر بفرویی، « و الشیئا واجباً وای شی افضل من المکرمەە السن

ە ل ەقەدەسی ڕی کوەدەسعەمە ی موسلیم لڕوونی کوڕهاە لباوکی ە ی ئیبراهیم لڕلی کوەعە لان: ێڕگەڕو

م اڵەو واجب نییە. بە ریت نییەت و نەم سونەاڵبە تەمڕەکەی ژنان مەنەتەخرمووی: ەفە کە هاتووئیمام سادق 

 تە. ەمڕەکەمە کی چاکتر لێشت

قال: لما هاجرت  من اصحابنا عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن هارون بن لجهم عن محمدبن مسلم عن ابی عبدەللاە عن عدە و عن". 3

عمل لها یا ام حبیب القال  تخفض الجواری فلما راها رسول ەللاە یقال لها ام حبیب و کانت خافضە هاجرت فیهن امرا النساء الی رسول ەللا

قال ال، بل حالل فادنی منی حتی اعلمک قال ە اال ان یکون حراماً فتنهانی عن الذی کان فی یدک هوفی یدک الیوم قالت نعم یا رسول ەللا

 مان(.ە)ه "واحظی عندالزوجە اشرق للوجە قال یا ام حبیب اذا انت فعلت فالتنهکی ای التستاصلی واشمی فانە فدنت من

ە لهجم ەلەئی ڕوون کوڕهاە سیر لەبی نەی ئڕکود ەمەمحی ڕد کوەحمەئە ن لاڵواەهە ل ەڵێکۆم"ان: ڕێرگەو

 ناویانداە ر کۆچیان کرد لەمبەغێژنان لەگەڵ پ ێکاترمووی: ەفە ئیمام سادق کە موسلیم لی ڕد کوەمەمح

ردراوی ێنە ک کێکاتکرد ەد ەنەتەتانی خەئافرە ک کەچییەنەتەخبیب ەحە وت ئوممەیان دێپە ک بوو کێتەئافر

ە می داواڵدا، وەنجامت دەابردوودا ئڕە لە ی کەو کارەریکی ئەشتا خێهبیب ەحە ی ئوممەی وت: ئێخودا پ

ە؛ ڵەاڵکوو حەڵر وتی نا، بەمبەغێی. پەدەن ێو ئیزنم پ ێرام بەی حەوەر ئەگەردراوی خودا، مێی نەئ ەڵێب

م ەئ ێکات بیبەحە ی ئوممەئرمووی: ەر فەمبەغێوه. ئینجا پەنزیکترە م. وتم چوومەرت بکێبا فە وەشترێپە رەو

وون ڕووخسار ڕە مەئە کە گرەڵکی هێمەو کە ڕیبەتا کۆتایی مەهە واتنە؛ ێنوەۆیی مەڕدەێزی ەکەدە کار

 "خشتره.ەژبێرد چێو بۆ مە وەکاتەد

بن ابراهیم عن جعفر بن  و روی غیاثخ سدووقیش هاتووه: "ێشە لە باب العقیق 8 رگیەبە من الیحضر الفقیبی ێکتە ل

 "(.4112:  4مان، ج ە)ه« فاما الرجل فالبد منەە : الباس ان ال تختتن المراقال، قال علی ە محمد عن ابی

ە نییە شێکرموویانە: ەلی فەعە کە وەنێڕگەدئیمام باقر ە ئیمام سادق کە ی ئیبراهیم لڕیاس کوەان: غێڕرگەو

 ت.بکاخەتەنە  ێبەم پیاو دەاڵب ێکرەن ەنەتەت خەئافر

رام ەکی حەیەوەی ژنان کردەنەتەخئەوەی کە م ەکەیە کە یەوەئ ێوەکەردەدە وەرەکای سەوەانێڕگە ی لەوەئ

 یەنەتەت زانینی خەمڕەکەمە ک هاتووەو وە یەمڕەکەبۆ ژنان مە ی کەوەم ئەیێم، واجب نییە. سەدووهنییە. 

 المیەکە کەتەبابی ەوەوونکردنڕب زانراوه. بۆ ەحەموستە ابردوو بڕیان ێقەی فەزۆربی ەوانگڕە ، لنەکچا

 وه.ەکدانێر تیشکی لەبە نینێدە وەم بارەکان لێقەف

 کانێقەبۆچوونی ف – 4 – 3

 ابردووڕیان ێقەف – 4 – 3 – 4

 



                   " و الختان واجب و خفض الجواری مستحب" :ێرمووەفەموحیق حیلی د

  (.222، 4832، 3ـ4)ب  .بەەحەی کچان موستەنەتەو خە واجب کوڕانی ەنەتەان: خێڕرگەو

 (113:   4811....” )و خفض الجواری مستحب  : "ێرمووەفەحیلی دە المەع

 (38: 4833، 4: )ب "و یستحب خفض النساء و ان بلغن" :ێرمووەفەم دەکەهیدی یەش

)ب وای شی افضل من المکرمە" ە و یستحب خفض النساء و ان بلغن ، قال الصادق )ع( خفض النساء مکرم" م:ەهیدی دووهەش

4 ،4833 :810)" 

 ( 402: 4833، 4)ب ت. ێزانەب دەحەموستە بی ژنان ەنەتەخ جلیسیشەمە المەع

ە وەانڕێو گە ازی بووڕنگی ەکۆدە ب بوونی بەحەموستە ت بەبارەی ژنان سەنەتەی خەبارە ل رێواهەب جێساح

فی کالم االصحاب بخفض الجواری ە اما فی االناث المعبر عن". زانیوهە وەپسانێقازانجدار و بە ب ەتەم بابەت بەبارەس

 (323:  4832، 84...." ) ب ە او متواترە فیە علیە، و لنصوص مستفیضە فمستحب بالخالف، بل االجماع بقسیم

ە وو بابردڕیان ێقەشتر الی فێی ژنان پەنەتەپرسی خە ک ێوەکەردەدە وەرەکانی سەتەبابە لە وەدانڕئاوە ب

 ب زانراوه. ەحەموستە نگ بەی کۆدەوێش

 رخەیانی هاوچێقەف – 4 – 3 – 3

 ی خۆیی اڵتوەئای

رچی ەگە، ئێبکر ەنەتەکچیش خە بەحەموست: ێرمووەفەالحین دصمنهاج الە للقاسم خۆیی ەبووە ئاڵتوەئای

   (. 48: 4838فەالح زادە، ) تێبکر ەنەتەندا خاڵوت ساەنی هەمەتە کچ لە وای و باشتر ێقیش بڵبا

 کارم شیرازیە ماڵتوەئای

رمانی ەم فەاڵبنگی واجب نییە؛ ەنگی و هاودەکۆدە بە عێکردنی کچان و ژنان الی زانایانی شەنەتەخ

ە دامنەو ئەئە کە ر کراوەسە تی لخەکاندا جەوەانێڕگە ی لەکەوازێشە ت بەبارەب بوونیان داوه. سەحەموست

ر ەسە لە ی کەوەئ ەوەوونکردنڕبۆ ؛ ببڕدرێی ەوەرەسشی ەنیا بەتکوو ەڵ، بنەقرتێنرێە وەبنە ل ەتەتایب

چاو ڕەە مەئ دائیسالم جیهانیە لستاشدا ێئە ت. لێکرب ەنەتەخە وەئە کە یەکی بچووک هێگۆشتە چپاە رمگەش

ەنجام ئە شنەو چەکی لەڕێویست ناکا داپێو پە واجبات نییە لە عێزانایانی شنگی ەهاودە بە ؛ چوونکێناکر

       (. 811: 4831، 3ب ) بدرێت

  سانعیاڵتوەئای

و ە کانەنێن و شوەمەزە ک لەڵتی خسیی و خواڕەکی ئاپۆێتەت. و بابێو نابە ب نییەحەی کچان، موستەنەتەخ

ە ، لبەرزبوونی رمانیەفیقهی و ف وویڕە ت لەنانەرده. تێت الی مەرامەکی و جوانی و کشی پاەکەئامانج



ها ەروەتی و کۆمەاڵیەتی و زیان و هەتاکای نەشیاوییوتنی ەرکەهۆی دە تێببئەگەر ، ێلمان بەخۆیدا شیاوی س

انەدا لەم کات ێبەدە رجەلومەو هەو ئە تانەو بابەر ئەبەموویان، لەهە ، و ... چ بگا بێبەکی بۆ نێهۆکار و سوود

 (4831، 3رگی ەت. )بێدرەن ێتی پڵەو مۆ ێرام بکرەح

 اڵزوەن فێد حسەمە محاڵتوەئای

ک ەسالم وکوو ئیەڵب نییە. بەحەت و موستەو سونە ی ئیسالم نییئایینکراو و دروستکراوی ێی ژنان چەنەتەخ

اهیلی( )ج یوان کاتەریتی ئەک داب و نەوتوانین ەدە کە می داوەڵەقە ندکراوی کۆمەاڵیەتی لسەکی پێتەباب

 ان کردماسشتر بێپە کە یبەتە ئوممە ب پەیوەستکی ەیەوەانێڕ گاڵزوە فاڵتوەدا ئایەژێدرە ژمار. لەه ەنینێبیه

ک ێو جۆرکوەڵزانی، بەدەموباح نە ب ەنەتەتی خەدنی بابرک ێر( تاوتوەمبەغێ: پێرموەفەر باس و دەبە تێنێد

رعی ەرامبوونی شەتوانین حە( دوالتستاصلي تنهكي فالی )ەرموودەفە ت لەنانەکرد. تەدی دەدا بێزاری تێب

ی ەوەر ئەگەرامبوونە، مەمان حەدان هەتی ئیزن نڵەواڕەە یان وایێکان پەماییەبنە ین. چوونکەدی بکەب ەنەتەخ

 اڵزوەن فێد حسەمە محاڵتوەخشی ئایەی زانیاریبەڕپڵت. )ماێبەبوونی هەک بۆ نێهۆکارە ک

www.bayynat.ir)       

 فیقهی گشتی. 3

ی ختەمغنی جە لە ە. ئیبنی قودامناواجبی ژنان و کچان ەنەتەخالی زانایانی بەناوبانگی ئەهلی سوونەش 

ە گشتییە بێکتە ل .(10: 4رگی ە)ئیبنی قودامە، بە هلی زانست ناواجب بوونەی ئەی زۆرینەوتە کە وەۆتدکر

ە ڤم شرۆەتان بەئافرخەتەنەی ە ت بەبارەلیش ناواجبی سەنبەد حەحمەئ دیەسنەمە کاندا لەرمودەف

ن عن الحجاج عن ابي الملیح ب حدثني ابي ثنا سریج ثنا عباد یعني ابن العوامە حدثنا عبدالوه: "ەتەدراوێڕگ

 .(11: 1)احمد حنبل، ب  "للنساءە للرجال مكرمە وسلم قال: الختان سنە علی ان النبي صلي ەللاە عن ابیە اسام

" ما اخبرنا ابوالقاسم الشحامي انا ابوسعد محمد بن عبدالرحمان انا ابو لە گێڕانەوەیەکی دیکەدا وا هاتووە: 

بن اسحاق الحافظ انا ابواللیث سلم بن معاذ التمیمي بدمشق نا علي بن حرب نا  احمد محمد بن محمد بن احمد

 ەللرجال مكرمە عن ابي الملیح عن شداد بن اوس قال قال نبي الختان سنە ابن فضیل عن الحجاج بن ارطا

 (."412:   33 بابن عساكر،  ناسراو بە« )للنساء

من  ەبجزء اي قطعە ویجب الختان المرامغنی المحتاج هاتووه: "ە ی ژنان واجبە. لەنەتەخار، دعی ناوێفیقهی شافە ل

 السم" اە عرف الدیل فاذا قطعت بقي اصلها كالنواه، ویكفي قطع مایقع علیە البول تشبە باعلي الفرج وهي فوق تقبە الكائنە اللحم

 .(303: 1 ب ی،شریینلە)ئ



ە قال: للختانە انە یرلخر ابي داوود وغ"ە عیش هاتووێشافیانی ێقەفە ید البکری لەسنووسینی ە البین لطالە اعانبی ێکتە ل

ب ، کریەلبە" )ئو دمەە اي اكثر لمائە جماع و في روایة اسری للوجە في لذە واحب للبعل. اي لزیادە احظي للمراە اشمي والتنهكي فان

1 :411.) 

( 4830، 4رخدا )ب ەکانی هاوچەفیقهییە وانگڕبی ێکتە لە هلی سوننەموفتیانی ئە رزاوی لەر یووسف قۆدکت

 ەتەابم بەت بەبارەس :دەڵێکردنی کچان چیە؟ ە نەتەی خەبارە رمانی ئیسالم لەف دا کە:ەم پرسیارەمی ئاڵوە ل

ە ل ەتەبباسەبارەت بەم باس و ناکۆکی ە کە کێناڵو ساە یەا و بۆچوونی جیاواز هڕناو زانایا و پزیشکاندا ە ل

زانایانی ئیسالمی ە ل ێندەدژین و ه ێندەن و هەکەر دەسە پزیشکان داکۆکی لە ل ێندەهئارادایە. ە میسر ل

 یەنەتەمان خەت، هەقیقەحە کان لەندترین و نزیکترین وتەدژین. مامناو ێندەن و هەکەر دەسە داکۆکی ل

ە هاتووە وەارم بەل –حیح ەئاستی سە نتێیشتبەگەن رەگەئتەنانەت  –کانیشدا ەرموودەفە ل ێندەهە ک لەسووکە، و

رمووی: ەف بکاە م کارەیویست ئەدە ک کێتەئافرە ر بەمبەغێ"پ و احظی عند الزوج:ە انضر للوجە اشمی و ال تنهکی فانە ک

تانی اڵو هاەروەه رد."ێژ بردنی مێووخسار و چڕهۆی جوانی ە تێبەدە کە نجام بدەمدا ئەکی کەیەژڕێە ل ەنەتەخ

ە بن، ەنجامی نادەئ ێندەن و هەدەنجام دەئ ەنەتەخ ێندەه، ناکۆکنکتر ەلەگەڵ ی ەتەم بابەی ئەبارە ئیسالمی ل

م ەر ئەسە دا داکۆکی لەمەدرەم سەدا. منیش لەنجامی دەئ ،ێزانەکانی دەشیاوی کچە ب ەنەتەی خەوەکورتی ئ

       (113کانی ژن نییە. )ل ەو مکارمە چاکە لە چوونکیکا، گوناهبار نییە؛ ەنس ەر کەم و هەکەدە تیۆریی

 وهەینڵکۆێوازی لێش

ی داتا، ەوەوازی کۆ کردنێشی ێپە و ب کەالنر ئاستی ەسە یی و لەندازەئ –یی ەناسێپە وەینڵکۆێوازی لێش

ی کۆ و ئامراز ،یدانیەی مەوێشە بە وەوازی کۆ کردنێتی بوو. شەندایەتی و چەشنی چۆنایەچە ل ەوەینڵکۆێل

را بوو. کە ئامادکان، ەوەتەنکخراوی ڕێدی ڕستاندای ەپرسیارنامی ێپە بە کبوو ە ی داتا پرسیارنامەوەکردن

 – 44831سااڵنی ە لە وەینژێم توەئ ینیەمەودای زەبوو. مە دیمانبە شێوەی و ە شانەهاوبە وەینڵۆکێکنیکی لەت

ی ژنان ەنەتەخە کوت ەرکەت، داڵری وەرتاسەسە تگیر لشی گەوەکدانێو لە وەینڵکۆێی لەرێگوە بوو. ب 4831

 ەوەنکداێل شاب باوه. پەزهەعی مێی شافەهلی سوننەئ ناوە ڕۆژاوا، و باشووری ئێران لباکووری ڕۆژاوا، ە ل

اوا ۆژڕربایجانی ەزگای هورمزگان، کرماشان، کوردستان و ئازێچوار پارە کان، ژنان و کچان لەتگیرشگ

دا ێی کچانی تەنەتەخە کی ەر و گونداناو شەدا. ئەزگایانێم پارەلستنیشان کران. ەدک کۆمەڵگای ئاماری ەو

و ە دیمانە لنرا بوون ێاهڕە یی کێسانی خۆجەستنیشان کران و کەدە وەینڵکۆێیدانی لەک مەنران و وێناسە باو

انی نێاهڕورد و  یەوەکدانێبۆ لە دیمان 4000مین جار ەکەو بۆ ی ننراێکار هە بە وەینڵکۆێوتی لڕەواو کردنی ەت

زگای هورمزگان، کرماشان، کوردستان و ێر ئاستی چوار پارەسە ، لی کچانەنەتەی خەبارە ک لەڵخ



رگرتن ەکوڵەکە بیی ەناسێپر ئاستی ەسە کان لەزانیاریی یوازی شیکاریێنجام درا. شەئ ۆژاواڕربایجانی ەئاز

 . انە بووڤو شرۆتێگەیشتنی ئەنجامەکان  یها شیکاریەروەو هە کان بووەژڕێو فرەیی  و چارتە ل

 وهەینڵکۆێکانی لەنجامەئ

ۆژاوا ڕجانی ربایەزگاکانی هورمزگان، کرماشان، کوردستان و ئازێپارە لە پیشانی دا ک کانەیدانییەمە وەکدانێل

می ەکەجۆرری یە ک ەندەپیشان دە وەکان ئەگەڵنجام و بەکاندا باوه. ئەبەزهەعی مێشاف ەشەبە لی کچان ەنەتەخ

. رەوی هەیەبدا ەزگایانێم پارەسە، لیری کلیتۆرەو داپۆش ڕستی جیێمان پەهە کە لووکەالبردنی بە وات ەنەتەخ

 یی، دۆخی ئابوورئایینواری، ەندێن، خوەمەکوو تەلی وەهۆکارگە دا کەپیشان دە وەژینێم توەکانی ئەنجامەئ

ان ی کچەنەتەر خەسە ری لەکان کاریگەچییەنەتە، بوونی خەنەتەخە ت بەبارەی پیاوان سەوانگڕ ە،ڵماەبن

 ەئامانجانم ەناو ئێپە ها لەروەوه. هەتێکرەراورد و شی دەی جیا بەوێشە بە رانەفاکتم ەر کام لەهە ک ێنەداد

ە ا کنجام درەی کچان ئەنەتەخ بەرەنگاربوونەوەیستی ەبەمە یی بەی تاقیگەرانەردەوێستەی دەوەینڵکۆێل

 وو.ڕە تێخرەی دەکەنجامەئ

 ی کچانەنەتەر خەسە ن لەمەت یریەکاریگ -4

 

 ساڵ 13بۆ  80ساڵ و  33بۆ  41گرووپەکانی ە خەتەنەکراو لڕێژەی ژنانی . 4 چارتی

 

 ساڵە 13بۆ  80چاو ژنانی ە ساڵ ل 33بۆ  41. ڕێژەی خەتەنەی ژنانی 3 چارتی



گوندەکانی پارێزگای هورمزگان ە هەندێ لە ڕێژەی کچانی خەتەنەکراو لە دا کەپیشان دە وەرەکانی سچارتە

و  لە سەده  20ە گوندەکانی دووڕگەکانی قیشم و هورمز ڕێژەکەی دەگاتە هەندێ لە لە جۆرێک کە زیاتره، ب

 ەئەم پارێزگای یەکانیبەشە باکووریە . للە سەده  84ە واتە کەمترین ئاستدایە گوندەکانی پارسیان لە ئەم ڕێژە ل

ەنەی خەت ڕێژەیگوندەکانی پاوه، ە هەندێ لە لپلەی دووهەمدایە. ە لپارێزگای کرماشان خەتەنە بوونی نییە. 

 پارێزگاکانی کوردستان و ئازەبایجانی ڕۆژاوا ئەم ڕێژە تا ڕادەیەک کەمتره.ە للە سەدە.  14ئافرەتان 

ژنانی ە ساڵ زیاتر ل 13 – 80نێوان تەمەنی ە ڕێژەی ژنانی خەتەنە کراو لە شرۆڤەکان پیشاندەری ئەوەن ک

لە سەده  20هورمزگان و دووڕگەی قیشم  گوندەکانی پارێزگایە هەندێ لە ساڵە. ل 33بۆ  41خەتەنە کراوی 

دەڤەری لەکستانی ە لە دەچێ ئەم کارە الیەکی تریشەوه، لەوە خەتەنە کراون؛ لە ساڵ 13بۆ  33ی ژنان 

ساڵ بەدی نەکرا. بەم  33ساڵ بۆ  41ناو کچانی نێوان ە کرماشان نەمابێت. لەوێ هیچ حاڵەتێکی خەتەنە ل

 ەڕێژەی خەتەنەی کچان لە دابەزینمان پێ دەدەن، واتە ی ڕەوتی ڕوو لوەدەستهاتووەکان مزگێنە ئەنجامە شێو

ربایجانی پارێزگای ئازەە دەکەوێتە پیرانشار کە لە نێوینە. بۆ بەزداە ڕووی لە سەر ئاستی هەر چوار پارێزگاک

 پارێزگاە دەکەوێتە جوانڕۆ کە لە هەر بەم شێو .لە سەده 40ە ناو نەوەی گەنجدا کەمتر لە ڕۆژاوا، ئەم ڕێژەی ل

گەنجەکاندا ە ی کچ و ژنلە سەده  3بۆ ە ی ژنانی بەتەمەنەولە سەده  14ە لە ، دەبینین ئەم ڕێژکرماشان

بۆ ە ەولە سەده  18ە و لە زۆرە ینبەزگوندەکانی ڕەوانسەریش ئەم داە هەندێ لە بینیوه. لە خۆوە دابەزینی ب

ە ی کەو ژنانەدا ئەی کچان پیشان دەنەتەخندنی ەسەرەن و پەمەت وانێن یەانوەچێندیی پەیوەپ .لە سەده 41

 ێوی نەوەنە ک رخاەدە وەئە وەینڵکۆێکانی لەنجامەئ. ئاگانە بە وەم کردەکانی ئەتەسارەخە کراون ل ەنەتەخ

ن و ژ ێوه، کاتێم شەیە. بەی خۆی هەڕژیانی خۆی بیر و باوبردنی شێو پەرەببۆ و ە کی ئاگادارترەیەوەن

ژنانی ە ک ێبەنە تانەسارەو خەوتووی ئەرکەیان بەکەکچە باشتر ێن وایان پەکەد هاوسەرگیریە وەکێپ ێپیاو

 ند. اڵیانناەدە وەهۆیە ب ڕابردووی ەوەن

 

 یەەکراویان هەنەتەکی خێم کچەالنیکە ک خەتەنەی کچانی دایکانی خوێندەوار و دایکانی نەخوێندەواری ەژڕێ. 8 چارتی



 

 النیکەم کچێکی خەتەنەکراویان هەیەە نەخوێندەوار ک دایکانی خوێندەوار وراوردی ە. ب1 چارتی

ە سەر ئەم بڕیارە کاریگەرییەکی بەرچاوی لوار ەبوونی دایکێکی خوێندە کوو ڕە نەخەدە وەکان ئەنجامەئ

اکتەرە لەو فە وونی ئافرەت یەکێکواربەپێی دەرەنجامەکان خوێندە کچەکەی خەتەنە بکرێ یان نا. بە کە هەی

کان ۆگها گفتوەروەو ه بڕیاری خەتەنەکردنی کچەکەی کاریگەری دادەنێت. توێژینەوە سەرە لە گرنگانەی ک

و ە ارم کقوربانی ئەە کچەکانی خۆیان نەکەنە ژنانی خاوەن ئاستی بااڵی خوێندن پێیان باشە دەریدەخەن ک

بێ و  انکەخشەزیانبە ملکەجی نەریتە کوێرانە هەرچی ئاستی خوێندنی دایک کەمتر بێت، ئەگەری ئەوەی ک

 ناو هەندێ لەوە . بەاڵم لزیاترە قەڵەم بداتە ی لئایینبەهایەکی کۆمەاڵیەتی یان ئەرکێکی ە بە ئەم کار

ەتەنە کچەکانی خۆیانیان خە ن هەندێ جار دەبینرا یەکێک لبوو ئافرەتانەشی وا خاوەن بڕوانامەی خوێندنی بااڵ

هەندێکیاندا هیچ حاڵەتێکی وا ە ر کەم بوو و لزۆە لەم چوار پارێزگایە کردووه، ئەگەرچی ڕێژەی ئەم حاڵەت

هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی ە بە دەردەخەن کە کوردنشینەکان ئەوە بەدی نەکرا. داتا کۆکراوەکانی ناوچ

ئەو ژنانەی وا ە کڕوو ە دەخەنە دابەزین کردووه. هەروەها ئەنجامەکان ئەوە ڕووی لە خوێندن ئەم ڕەوت

ن خەتەنەکردنی کچەکانیاە پشتیوانی لە کە گشتی ئەگەری زۆر کەمە ، بیەبڕوانامەی خوێندنی بااڵیان هە

بۆ ە بوون. بەو حاڵەشەوە هۆگری ئەم کار لە سەده  30ە ناو کەسانی وتووێژ لەگەڵکراو کەمتر لە ل ن وبکە

 سەرچاوەی کاریگەری، ژنانیش دەبێ بەتواناتر بن.   ە کردەوەدا ببنە ئەوەی وەها ڕوانگەگەلێک ل

 

 

 

 



 ی کچانەنەتەر خەسە ل ئایین یکاریگەری -8

 

  ئایینی ێپە . بەراوردی ژنانی خەتەنە کراو ب1 چارتی

جباتی واە ب ەوەو ئە هلی سوننەئ ڵپاە نەخەد ەوەم کردەنن ئێک دێران پێئحەشیمەتی ی ەنیرۆزە ککان ەعێش

لی شێعەدا ناو ئەهە لە ئەم نەریت بوونیە سەبارەت بە دەرەنجامەکانی ئەم توێژینەون. ەم نادەڵەقە یان لۆی خئایین

ین ی سایکانگوندەە ئازەربایجانی ڕۆژاواش لە لکچان خەتەنە ناکەن و ، شێعەکانە کوردە کە پیشاندەری ئەوەی

ژەی ێگوندەکان لەکستان و سەرپێل زەهاویش ڕە دەکەن. لە شێعەکان ئەم کار یلە سەده  3قەاڵ، تەنیا 

ە گوندە پارێزگای هورمزگانیش لە ل .لە سەده 1و  لە سەده  1ڕیز ە شێعەکاندا بناو ە لە ئەنجامدانی ئەم کار

 سەرەڕای دەریدەخاە کە ناو شێعەکان تۆمار کراوە خەتەنەی کچان لە لم ەک ڕێژەیەکیهەڵبژێردراوەکاندا، 

 ناو شێعەکانی پارێزگای هورمزگان خەتەنەی کچان بەدی دەکرێت.ە کەمبوونی بەاڵم ل

 ی کچان ەنەتەر خەسە لە ئابووریی بنەماڵ دۆخیی یکاریگەر. 1

 

 هەژار و دەوڵەمەندانەی وا النیکەم کچێکی خەتەنەکراویان هەیەە . بەراوردی ئەو بنەماڵ2 چارتی



 

 ی رپێی باری ئابووە . ڕێژەی ژنانی خەتەنەکراو ب2 چارتی

 ەبنەماڵەیەکی دەوڵەمەندن، بە بناو ئەو ژنانەی سەر ە دەبینرێ، ڕێژەی خەتەنەی کچان لکاندا چارتەە وەک ل

یەکسان  ەپەیوەندییەکە و خەتەنەی کچان هەمیشە بنەماڵ ینێوان دۆخی ئابووریە گشتی کەم دەبێتەوه. بەاڵم ل

بوو. ئەنجامەکان  لە سەده  41 لە ناو ژنانی دەوڵەمەندی ئەم چوار پارێزگایە، کەمترە خەتەنە لرەوی نییە. ب

دەوڵەمەندەکاندا ە بنەماڵە ، باوبوونی خەتەنەی کچان لداەکراوڵووماڕلەم چوار پارێزگا ە کە دەریانخستوو

ان ئەم پارێزگای کرماشە لە پارێزگای کوردستان و گوندەکانی پاوە گوندەکانی مەریوان لە یەکسانە. تەنیا ل

دیکەی ە حاڵێکدا لە ل .لە سەده 43و  لە سەده  38ڕیز ە و بە ڵەمەندەکاندا، زۆرودەە ناو بنەماڵە لە ڕێژ

نی یشتەاگێڕستپەهۆی ئاسان دە تێبەدباش،  یبوو. دۆخی ئابووری لە سەده  41ە کەمتر لە ناوچەکان ئەم ڕێژ

مەش باشتر و هەر لەبەر ئە ییو دۆخی زانستە نیعمەتەکانی ژیان، خوێندەواری، پێگە دەوڵەمەندەکان بە بنەماڵ

ەن هناو ئەو بنەمااڵنەی وا دەوڵەمەندن کەسانێک ە لە سەرەڕای ئەمژیان جیاوازه. ە زەینییەتیان سەبارەت ب

 سەر خەتەنەکردنی کچان دەنوێنن. ە هێشتا پێداگری لە ک

 ڕۆڵی ڕوانگەی پیاوان و ئافرەتان بۆ خەتەنەی کچان . 1

          

 خەتەنەە ژنانی الیەنگری درێژەدان بو ە خەتەنە بەراوردی پیاوانی الیەنگری درێژەدان ب. 3 چارتی



 

 ناو ژنان و پیاوانە ڕێژەی الیەنگری کردن لە خەتەنەی کچان ل 3. چارتی

ەو ؛ زیاتر دایک یان نەنکی ئدەدەن بڕیاری خەتەنە کردنی کچانئەوە ژنانن کە ە داتاکان پیشاندەری ئەوەن ک

زاڵ نییە. هەندێ حاڵەتی دیکەشدا ژنانی خزم و کەس. بۆچوونی پیاوانیش کاریگەره، بەاڵم ە و لە کچ

هورمزگان و دووڕگەکانی قیشم، ە خەتەنەی کچان، لە ڕێژەی پشتیوانی ژنان لە ژمارەکان دەرخەری ئەوەن ک

ە ل .لە سەده 88الی پیاوان ە حاڵێکدا ئەم ژمارە . للە سەده 11ە هورمز و الرک لەو پەڕی ڕێژەی خۆی وات

ناو ە و ل لە سەده  34 ناو ژنانە ی لڕێژەکە وە خەتەنەی کچان کەمترە و جوانڕۆی کرماشان پشتیوانی لە پاو

ی پیاوساالرانەی کۆمەڵگا، شوناسسەرەڕای ە ک نئەنجامەکان دەرخەری ئەوە .لە سەده 40ە پیاوان کەمتر ل

کیان ێردانەوێستەهیچ دە ی شاراوەوێشە و پیاوان بە یەر ژن و شاراوەسە کی ژن لەیەوەتان کردەی ئافرەنەتەخ

ژێر زەختی نەبینراوی پیاوساالریدان و ناچارن درێژە بەم ە ژنان لە مەای ئەڕرەس کردنیدا نییە.ێجەبێجە ل

 بدەن. ە نەریت

 بوونی جۆری خەتەنەچی یکاریگەری. 2

 

 پێی خەتەنەچیە ب ی کچانەڕێژەی خەتەن. 40 چارتی



لەم ە ک ەیانەییداهاتی ئەو خەتەنەچە درێژەپێدەری خەتەنەی کچانە کاریگەرانەی کە لەو هۆکارە یەکێکی دیک

سەرچاوەی ە پارە تاکبڕێ حەقدەستێ وەردەگرن، ئەم ە هەمبەر ئەم ئیشە و لە کۆمەڵگایانەدا بوونیان هەی

ە م کارئە یانییەکانئایینبەر خێر و باوەڕە ە بێ حەقدەست و لە بە انیداهاتی ژیانیانە. هەندێ لەم خەتەنەچی

 ەکان )ماماکان( و ئەندامانی بنەماڵبییەدەکەن: قەرەجەکان، بیکچان خەتەنە هەن کە ئێران سێ تاقم ە دەکەن. ل

جیاوازه.  ەبۆ پارێزگایەکی دیکە پارێزگایەکەوە بەتەمەنەکانی خێزان. جۆری خەتەنە کردنی کچان لە ژنە وات

ی پێە بە هەندێ ناوچە ئەنجام دەدەن و لە بییەکان ئەم کاربیبۆ وێنە خۆماڵییەکان ە هورمزگان خەتەنەچییە ل

ئازەربایجانی ڕۆژاوا، ە لەم کارەدا بەشداری بنوێنن. لە هەلومەرجەکان، ئەندامانی بنەماڵەش لەوانەی

پارێزگای  ەدێنە ەوئێراقهەرێمی کوردستانی ە شێوەی نایاسایی لە بە خەتەنەچییەکان زیاتر ئەو قەرەجانەن ک

داهاتێکی باشیان ە خەتەنەی کچانەوهۆی ە بە و هەر لەوێش دەمێننەوه. ئەم گرووپان ائازەربایجانی ڕۆژاو

نی هۆی دەرکەوتە تەندروستییەکان ڕەچاو ناکەن و شێوازی کارەکەیان دەبێتە زۆر جار ڕێنماییە هەیە. ئەمان

ان و خۆماڵییەکە شێوەی لێکباڵو خەتەنەچییە قەرەجەکان، بە شانی گرووپە نەخۆشییەک. شان بە هەموو جۆر

ئەم کان ەیریتیەنە گوندەکانی کرماشان و کوردستان زیاتر خەتەنەچییە دەکەن. لە ئەندامانی بنەماڵەش ئەم کار

 ەخەریکن. لەم ناوچانەدا خەتەنە بە بییەکانیش بەم کارگوندەکاندا قەرەج و بیە هەندێ لە دەکەن؛ لە کار

 و هیچ چەشن و کردن ئەنجام دەدرێڕسبێ بێهۆشکردن و ە کەرەسەگەلی وەک تیغ، دەرزی یان چەقۆ و ب

 خەتەنەی پزیشکی و تەندروستی بوونی نییە. ە شێوازێک ل

 تاقیکارییەکان ە دەستێوەردان

ە ناوچە ی کچان لەنەتەی خەژڕێی ەوەمکردنەستی کەبەمە ب ،داتا سەرەتاییەکانی ەوەکردنۆکپاش 

بوونەوە لە پێناو بەرەنگار یەکانکاریتاقی ەپالن رانێژاوای ئۆڕکانی ەکوردشینە ت و ناوچاڵکانی وەزمانفارس

ی ئاستە ر دوو ئاست بوو. لەسە لە انەڕم داپەئکردن. ێجەبێبواری جە ی کچان چووەنەتەخی ەوەمکردنەو ک

ە ل کانیاندا وڵەماە چاو لە ی چاو بەوێشە بکانی ئامانج بوون ەکی ناوچەڵخە نراو کێاهڕرانی ەدەیاریدمدا ەکەی

کۆ ە شنەم چەو لسەرەخۆشی  و ەو پرس هاوسەرگیرینگی ەئان، ئاهڕخوولی قوکوو ەلی وەسمگەڕوڕێ

ت ەبارەگرت، سەچمی دێبە نەی دوو الیەمتمانە کک ێو کاتکرد ەتان ساز دەندییان لەگەڵ ئافرەیوەپە وانەبوون

ە وه. لەردنکەئاگاداریان د ەنەتەکانی خەروونییەیی و دەستەجە وتەکێلە ت بەبارەکرد و سەیان دەقس ەنەتەخە ب

درا بۆ ڕگۆ روونیەپزیشکی و د یریێچاوددابینکردنی ە رنجی کار لەقی سەچم ەدووهر ئاستی ەس

ەگەڵ ندیی سازکردن لەیوەرخانی پەکار تە ک لێشەی کچان و بەنەتەکانی خەشێکە ک لەڵی خەوەئاگادارکردن

ی ەوەدانکێوان کرا. پاش لەئ ینانی پشتیوانێستهەدەوی و کۆمەاڵیەتی و ئایینرانی ەبڕێرشتان و ەرپەس



. ووبنجام دراەدا ئێی تەانەڕم دوو ئاستی داپەئە کرا کە و ناوچانەردانی ئەکان سەییکارتاقی ەدەررەوێستەد

 نووبەنە و ئامادە زیاتر بووە وەم بارەژنان ل یوشیاریئاستی ە ن کەدەپیشان د ەوەکان ئەو دیمانە گەڵب

زی کران و اڕە تەم بابەئیی بۆ ێۆیشتووانی خۆجڕستەو د یئایینها زانایانی ەروەن و هەبک ەنەتەکانیان خەکچ

ە ی کەمایانێو هەوه. لەکرددەە دەورم کەبوونی ئ یرعیەر ناشەسە رییان لداگێکاندا پەییئایینە سمڕەوڕێە ل

انی کەسی ەژێڕی ەوەمبوونەین، کەیری بکەسە م ناوچانەل ەنەتەخڕێژەی ی ەوەمبوونەک هێمایک ەتوانین وەد

 ان.دیلیەبە وو بببەس نەک و ما بوونەژیاندا نە نابوو یان لێهە م کارەکیان وازیان لێندەچی بوو. هەنەتەخ

 ندییەباس و کۆب

بنەکانی دنیادا بە مەبەستی هەموو سووچ و قوژە لە کە خەتەنەی کچان کردەوەیەکس ەی زۆر کەڕباوە ب

ن ەیالە لە وەم کردەی ئەوەای ئەڕرەسئەنجام دەدرێت.  کەلتوورو  ئایینناوی ە کردنی ژنان و کچان بملکەج

کانی ەییێخۆج ەئایینت و ەهوودییەت، جەسیحییەمکوو ەی وەکانی دیکەئایینە و لە نراوێپەسەنە وەی ئیسالمئایین

ان، مڵتانی موساڵوە لت ەتایبەب ،ەنەتەخە سالم بیدانی ئڵپاڕەە س بەک ێندەم هەاڵب ،یەەقاش بوونی هیئافر

ان، ی کچەنەتەنجامدانی خەئبۆ  ئاییننانی ێکارهە بن. ەدەدە م کارەنجامدانی ئەکردنی ئناچاریبە بۆ  ڵوەه

ژنان ە شێوەی تەوساوییانە بکسی ژنانە. ێی سووزوەویش دامرکاندنی ئارەئە ک نێێدی دەش بەکی دیکێئامانج

زیاتر ئەفریقا وەک ە سەرەڕای ئەوەی ک. گێڕندەە ئەم کردەویەتی بەردەوامە لدەورێکی گرنگ خۆیان 

 ەخەتەنەی کچان تەنیا لە کە پیشانی داوە قەڵەم دەدرێ، بەاڵم زۆر توێژینەوە خەتەنەی کچان لناوەندی 

، ئاسیا، کۆچبەرانی ئوستڕالیا، نیووزیلەند، کەنەدا، نێوەڕاستخۆرهەاڵتی ە و لە ئەفریقادا سنووردار نابێتەو

. کەمتەرخەم بنە هەمبەر ئەم کێشە ناتوانن لە دیکواڵتان ە واتایەکی دیکە بو ئەمریکاش باوه.  ائورووپ

سەرتاسەری جیهان، ئەم کردەوەش باڵو ە لەگەڵ چوونی کۆچبەران بۆ پێکهێنانی ژیانێکی نوێ لە چوونک

هۆی ە زانیاری، بۆتنەبوونی ە مەئای ەڕرەنییە. سە کی تازێی کچان شتەنەتەران خێئە لدەبێتەوه. 

ە ل وە خراو ێو پشتگوە لێکراو یڵنکۆ ەوەتڵەوەدن ەالیە ل ەئەم دیاردها ەروەوه. هەم کردەی ئنوبووبینراەن

ە ەشنهیچ چە واتەبابەتێتی نییە، کو  ێخرەد ێپشتگو ەوەکانەندیدارەیوەپە کخراوڕێو ە تخانەزارەون ەالی

ی ەوەئ هۆیە ها بەروەبوونی نییە. هە وەم کردەئبەرەنگاربوونەوەی  یاسایی بۆ ەیاشکاوانڕ یەکیپشتیوانی

 بژاردووه. ەڵنگیان هەدێبە وەم بارەانانیش لڤتابۆیە، چاالکە تەم بابەئ

برەوی  یەژڕێو  ەنەتەی خەوەکدانێلە بە ستاوەو ورد ه وەییەینژێی توەوێشە جار بمەکەبۆ یە وەینڵکۆێم لەئ

ی کچان ەنەتەی خەژڕێزیاترین ە کدا ەپیشان دە وەژینێم توەداتاکانی ئکانی. ەدیار و نادیارە ران و سووچێئە ل

کرماشان، کوردستان و ە ران واتێۆژاوای ئڕۆژاوا و باکووری ڕزگاکانی ێپارە و لە زگای هورمزگانێپارە ل



ە لکی ەرەکی سێورەدی کچان ەنەتەخیە. ە، بوونی هنعیێشافزای نیسەر بە ئاە کۆژاوا ڕربایجانی ەئاز

ە ویستی بێبوونیان پێجەبێر جەمبەهە اگری لڕو خۆە یەه دایی و کۆمەاڵیەتیکەلتوورتی ەاڵسەکانی دەکهاتێپ

م ەئ زینیەدابە وو لڕوتی ڕەشایەدی ە تانی دیکاڵی وەوێرانیش هاوشێئە لوامە. ەردەکی گشتگیر و بڵێوەه

ت، ێرنەنتەئە یشتن بەاگڕستەد، هەڵکشاندنی ئاستی وشیاری و ئاشنابوون لەگەڵ دنیای مۆدێڕنین. ەدیارد

، ەکانییێخۆج یەرمیەناف نانە دروستەێاهڕکان، ەییڵواەه تەڕاپۆڕکان، ەکۆمەاڵیەتییە ڕک و تۆەمۆبایلی زیر

ڕێگەی ە ن کەانرەو فاکتەکان لەتییڵەوەودێنە انسڕکۆنفە ل ەتەباب ەمبە ب، وتار، دیمانە، پالن و ئاماژێچاپی کت

ابردوو ڕچاو ە و لە وارییان زیاترەندێنجتر، ئاستی خوەی گەوە. نخۆش کردووە ەم دیاردەئڕێژەی زینی ەداببۆ 

م ەئکرا.  راوردەبە ی پیاوانەوانگڕبۆ یەکەمین جار ن. ەبک ەنەتەکانیان خڵەۆڕە یان خۆش نییێئاگادارترن و پ

ە ریتەم نەوامبوونی ئەردەبە لە ی پیاوساالرانکەلتوورم ەاڵب ێنرێپەسەر ژنان دەسە تان بەن ئافرەالیە لە وەکرد

نجامدا ەئە و لخشین ەتبەرعییەکانی شەکییەرەس ەرەفاکتە ل ئایینیە. ەتی هەکی تایبێورەدە خشەتبەسارەخ

ژوویی ێی مەرچاوەکدا سڵێحاە ئیسالم لە بە وەتەدراو ێگر ەنەتەیە. خەکۆمەاڵیەتییە شێم کەئندنی ەسەرەپ

کراوه. ەن ێی پەبی پیرۆز ئاماژێئان و کتڕبی قوێکتە کان و لەکۆنە تەبۆ میسر و شارستانیی ەوەتەڕێگەد ەنەتەخ

ی ئایینرعی و ەش یپشتیڵپاە وەم کردە، ئ1دووە ستەکی دەیەوەانێڕی گێپە بە دا کەپیشان دە وەکان ئەنجامەئ

ە باس زۆر ەسەبارەت بەم پرسی کچانە. ەنەتەوامبوونی خەردەکانی بەرەفاکتە ل ئایینە یێم پەناوه. بێست هەدەو

انایانی زە واتەکت. ێبب ێجەبێج ێنابرر ضمای الەر بنەسە لە وەم کردەئە دان کەو بۆچوونەیان لەبزۆرم ەاڵب

ی ەنەتەم دانی خەڵەقە رعی لەناشە توانن بەدە کن کێلەرگەفاکتگرنگترین ە ی لئایینی ۆیشتووانڕستەی و دئایین

انی کەکییەرەسە هۆکارە زۆریان ژنانی پیرن لە کان کەچییەنەتەخ. بەرەنگاری ئەم دیاردە ببنەوەکچان، 

ستی ەبەمە کوو بەڵرعی بەمای شەر بنەسە لە زیاتر ن کانەچییەنەتەن. خەوەم کردەئوامبوونی ەردەب

ی ەگڕێە ل ەوو کڕە خاتەدە تەم بابەردانی تاقیکاریش ئەوێستەدستن. پالنی ەدەڵهە م کارەداهات بنانی ێستهەدەو

 ێتوانرەیی دێی و خۆجئایینۆیشتووانی ڕستەدی یها پشتیوانەروەو هە وەئاگادارکردنژ و ێازیکردن و وتووڕ

 وه. ەتێرم بکەژنان کە دژ بتوندوتیژی  وە خشەزیانبە ریتەم نەئبرەوی ڕێژەی 

پێی کۆنوانسیۆنەکانی ڕێکخراوی ە بە کۆمەاڵیەتییە کە دژی ئەم کێشە بۆ خەبات و بەرەنگاربوونەوە ل

یدی دەبێ داپەڕی جە ژنان و بەتایبەت کچان و مندااڵن بە سێکسی دژتوندوتیژی  نەتەوەکان نموونەی ڕوونی

یانی کارهێنانی ئەزموونی جیهانییە. بوونی گە و بە هاوکاری هەمە الیەنە پێویستی بە بەر. ئەم داپەڕانە بگیرێت

                                                           
ێ کات « »ال تُنِْهِكي؛ فإِنَّ ذلك أحظى للمرأة، وأحبُّ إلى البعل»وسلم: ە علی أن امرأة كانت تختن بالمدینة، فقال لها النبي صلى للّا  -  1

اندن( هەم بۆ ئافرەت و هەمیش بۆ پیاو وەنزەێدەڕۆیی نچوونکە ئەمە )؛ یوێنەنزەێدەڕۆیی نی وریا بە لە بڕیندا ژنان خەتەنە دەکە

 (.279. گێڕانەوەی 971سنن ابوداود )بەشی «. شیاوترە



کاریگەرترین فاکتەرەکانی لە ، هەمەالیەنە یناو کۆمەڵگا و ئاراستەی گەشەی کۆمەاڵیەتیە گۆڕان ل

نجان، ەپیاوان، ژنان، گکان، ەکۆمەاڵیەتییە موو گرووپەر هەه ن.ەکانهەمیشەیی ەبێچمگرتنی گۆڕانکاریی

ایی ڕکێتە ب مووانەر هەیی، هێرپرسانی خۆجەی و بئایینی و نائایینرانی ەبڕێندروستی، ەانانی بواری تڤچاالک

قازانجی ن ەکوو خاوەکتر، وەی ڵپاە کردن لکاریە. ەوریان هەی کچان دەنەتەی خەوەشتنی کردێهەنە ل

ات هاوکە کە نەالیەمەکی هەیەئاراستکات. ەز دێهەکان بەورەگە شتە ن بتیشەند، کۆمەڵگا بۆ گەوەرژەهاوب

کانی ەستەیوەپ ەتەابر بەسە لفوکووس کان، ەکییەرەسنیگەرانییە کان و ەبنیاتییپێداویستییە نانی ێدیهەلەگەڵ ب

بۆ  ێز ببێهەب ێبەتی کۆمەڵگا دەفرایەدها ەروەت. هێبچەک باوترین ە نگڕەە کندروستی و یاساش بکا ەت

 ەنەتەخ ەشگیری لێتی و پەدژایستی ەبەمە ت. بێتوانا بەبە وەناویشە ان، لڕکرانی گۆڵقبوو ڵپاە ی لەوەئ

کانی ەنی مافلکردێشێی پەک نموونەو و ێبن دارانێئە ی کچان لەنەتەبوونی خە ت دان بڵەوەدە ک ێکرەشنیار دێپ

کانی ەڕەاپد. بخاتە ڕووکان ەویستێپ ەڕەو داپ یاسابە پێی ە کارام یکەیەرنامەو بە وەاستی بکاتڕپشت ڤمرۆ

ی ەوەوکردناڵو بنیازی پاراستنی کچان ە بویش ەندروستی ئەو تە ردەروەناو بواری پە تێب ێبەد تڵەوەد

گونجاوی ە کان کەتییڵەوەودێن ەیماننامەپت ڵەوەدە ویستێها پەروەهوه. ەم کردەی ئەبارە زانیاری ل

. کردنێجەبێبواری جە شتر واژۆی کردووه، بباتێپە ی کەیماننامانەو پەو ئسند بکا ەپ ەکەنبارودۆخ

ی یتگوزارەکردنی خزمشەشکێو پ ندروستیەتی ەی بنکەگڕێە ندروستی لەت یتگوزاریەکردنی خزمشەشکێپ

ی ەرچاوەسیان بە شار دەگا ستەدکەمتر شار ناگا یان ە ب نستیاەدە ی کەو گوندانەو ئ ێدەشارکۆمەاڵیەتی بۆ 

کانە. ەگرنگ ە هەر ەرەفاکتە لی کچان، ەنەتەخستاندنی ەی بۆ وئایینرانی ەبڕێی ڵۆڕبکات. ئامادە تیان بۆ ەتایب

باتی ەوامبوونی خەردەلی بەن و هەبک ەغەدەی کچان قەنەتەی خەوەبۆ ئن ێازی بکرڕوان ەئە ویستێپە واتەک

کراو ەنەتەی ژنانی خەروونناسانەتواناکردنی دەب. بڕەخسێننی کچان ەنەتەخە نان بێبۆ کۆتاییهە م گرووپانەئ

ە ل میدیاکانیە. ەوەنگاربوونەرەبدیکەی کانی ەرەفاکتە نراو لێاهڕو  ڵۆفیشناڕپژکارانی ێاوڕن ەالیە ل

ە ڕت تۆەیبتاەلی میدیاکان بێنانی پتانسێکاره ەبە ب. نی ژنانەنەتەخبەرەنگاربوونەوەی  یەکانی دیکەگڕێ

. ینژێهاور بەنگاوی کاریگەشگیری هێپ ک وەڵی خەوەناو وشیارکردنێپە ن لیتوانەکان دێنو ەکۆمەاڵیەتیی

ی ووڕە ل ێبەکانن دەییێکۆمەڵگا خۆجمای ەر بنەسە ی وا لەکخراوانڕێو ەو ئ کانەتییڵەوەنادە کخراوڕێ

وری ەد ،انڕگۆ رەکانەک فاکتەر وەی کاریگەوێشە ی بتوانن بەوەن بۆ ئەبک ەشەگ یەوەتیەتی و چۆنایەندایەچ

 تاڵرمی وەزای فئایینو  ێدرەنجام دەئە هلی سوننەناو ئە کچان ل یەنەتەی خەوەی ئهۆە ن. بێڕخۆیان بگ

دی ەت بڵەوەدە ر بەرامبەب کانەنشینەننوسە ناوچە هاریکاری لنەبوونی یی و ەنامتمان ێیە، جۆرەعێش

ی ەنەتەخبەرەنگاربوونەوەی  بۆک ێینەمپەکهاتنی کێم پەر دەکۆسپی بە و متمانبوونی هاوکاری ەت. نێرکەد

کاری و هاوە م جیاوازییانەئە کە ر شانیانەرکی سەئتی ڵەوەرپرسانی دەو بە م ناوچانەانانی ئڤکچانە. چاالک
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