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  سپاسگزاری

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

فروبنشیند. درك حکایت ختنه دختران در ایران، کشوري که در آن این عمل در خفا در مورد ختنه دختران در ایران 

  اي بسیار پیچیده و دشوار است.گیرد، مسئلهصورت می

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

هاي غیردولتی بشردوستانه در آفریقا سازمان برخیقبل از بازگشتن به ایران، با  .نمتا درباره ختنه دختران بیشتر بدا

در کشورهایی دختران را براي مبارزه با ختنه  هاي سازمان مللو فرصت آن را یافته بودم که پروژه همکاري کرده بودم

در  داشتم حاکی از این که مبهم در سر یمن که از کودکی خاطرات .از نزدیک تجربه کنم مثل سومالی، کنیا و سودان

 .صورت دهم در این خصوص تصمیم گرفتم تحقیقی مقدماتیکنند، می ختنهرا   دختران هایی از کردستان ایران بخش

بر این اساس کار را از خانواده و بستگان نزدیک خودم شروع کردم و با کمال تعجب متوجه شدم که ختنه دختران 

. راست اینکه، در و حتی در میان خانواده درجه اول خودم نیز انجام گرفته است مکریان است رسمی دیرین در مناطق

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

در ایران ساخته شده فیلمی است با عنوان  خترانداولین و البته تنها مستندي که تا به حال درباره ختنه کنند. می  ختنه

ي اطراف استان کردستان روستاها و توابع کردنشین مهاباد و نیز برخی روستاهاهاي اهالی حاوي دیدگاه »به نام سنت«

شناختی مردم این مستندِ خیر نسخه ا .فیلمبرداري کردم خودکه  –کرمانشاه و کردستان  واقع میاناي منطقه–و اورامان

جزایري نظیر قشم، در کرمانشاه و هرمزگان از جمله استان روستاهاي برخی مناطق و هایی است که در شامل مصاحبه

، عقاید و باورهاي )هابیبی(کنندگان محلی عالوه بر مصاحبه با زنان و ختنه مستنداین  .امانجام دادههرمز و کیش 

ترتیب سند آوري کرده و بدیننیز گردروحانیون آن مناطق را همچنین پزشکی و هاي درمانی و بخشمردان، کارکنان 

  .دهدبدست میکه پاي کمتر کسی بدانجا رسیده روستایی ایران  برخی نواحیتصویري گویایی از ختنه دختران در 

خود  جنسی سنتی به دلیل زندگی در اروپا و حساسیت شدید کمتراي ه، داشتن پیشینبه عنوان یک مرد جنسیت من

 بین قرار بگیرم و با حساسیتترین بخش بدن زن) باعث شد که زیر ذرهخصوصی پرداختن و صحبت در موردموضوع (

 . گیرندبرخی مردم مواجه شوم. متوجه شدم که برخی از اهالی محل  بخصوص مردان کار مرا جدي نمی و مقاومت

 بستگان خودم، بر این عقیده بودند که درگیر شدن در چنین موضوعی در شان یک مرد  جمعی از برخی مردم، از جمله

خواهم دانستند. در اینجا مینمی "مردانه"را کاري  پرداختن به این موضوعنیست و این و ان هم از نوع تحصیلکرده 

در تمام آن مدت از من حمایت و حتی امنیتی افکار عمومی محل  رغم فشاریاد و تشکري بکنم از مرحوم پدرم که علی

به رغم مقاومتی که طی شان موجب شد کرد. و نیز مایلم تشکر کنم از اعضاي خانواده و دوستان نزدیکی که حمایت

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



داوري  و به اصطالح با ذهن که از قضاوت عجوالنه در خصوص ختنه دختران بپرهیزند و این پژوهش را بدون پیش

  گشوده بخوانند.

  اند.کردن این پروژه به من یاري رساندهکامل و بردن هاي مختلفی در پیشدر خالل این ده سال اشخاص و سازمان

ها، آموزش میدانی شد مگر به مدد گردآوري دادهناظر به کار میدانی آن میسر نمیهاي این پژوهش و بطور خاص بخش

علی الخصوص به مرحوم بهاره علوي و  و حمایت و همکاري دیگران. از این جهت مایلم مراتب قدردانی خودم را به

علی  ،سرین احمدپورن ،، روناك آذربیگن فصیحی، مراد رمضانی، مهسا طوالبینسری و دیگر همکاران فاطمه کریمی

دریانورد، فهیمه مینابی و محمد عزیزي زهراشفق رحمانی، ي، شیوا رستگاري، نسرین قهرمانی،پور، شیرین اکبررحمان

  بردن این تحقیق از هیچ کمکی دریغ نکردند. ابراز کنم که در پیش

سازي کردند و به اصطالح مثلثبندي تشکر ویژه من از آن کسانی است که با کار خود این روایت را تحلیل، سرهم

و بسط دادند چندان که ارائه کردن آن در قالب یک گزارش جامع میسر شد. در این میان بیشترین سپاس من از آن 

ها از راه دور با یکدیگر در ارتباط بودیم، قبًال از پاکستان  و اخیرًا از استرالیا. او در تمام این حمیرا ناز است که سال

کنم سنج موجب شد این تحقیق کیفیتی بهتر پیدا کند. همچنین تشکر میمن ماند و در مقام مشاوري نکته پژوهش همراه

رغم همکاري و حضورشان در این کار ها با من همراه بود، و نیز دیگرانی که بهاز شفق رحمانی که به وقت سختی

  اند نامی از آنها برده نشود.ترجیح داده

ها. ها و نمودارها، و سعید اسماعیلی براي طراحی نقشهکردن به تحلیل دادهه خاطر کمکمتشکرم از مسلم ناظمی ب

مرا  و مقطعی شدند و در مراحل مختلف تحقیقدرگیر این محدود همچنین قدردان کسانی هستم که هریک به نحوي 

مهرنوش پاکزاده، شیال عزیزي،  نده،م مندگاري، اینا گالویان، شیرین تلیاري کردند: پخشان عزیزي، هیرو زبیري، الها

  ژینا مدرس گرجی، سحر تباك، رایحه مظفریان، موراي رمضان، فاطمه دریایی، کژال پاداش و آوات. 

-انمولینرو فرناندرز، توماس وي. در اوستسرالحمیدي،پروفسور ماریا  ارك کالرکسون، دکتر یاهمچنین متشکرم از م

راد، واریس دیري و اعضاي دفتر او، یونیسف و ی، آروید ورمان، فالح مساکن، تینی، نادیا، جسی، حکاتی پاپاداک

ون  لر، کیز وان در زاندن، پائولینیتهران، دکتر سارا کنیویورك و در  (UNFPA) صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

انگلستان و  هاي دانشگاه کنت در کانتربريشناختی دپارتمانمین علی، گروه انساننورل، لوك کوپمانس، ابراهیم ص

 و مسئوالن بخش آرشیو لندن (SOAS)دانشگاه تهران، دپارتمان مطالعات جنسیتی دانشگاه مطالعات شرق و افریقا 

رسان اي خود یاريهاي حرفهها و کمکبریتیش الیبراري و کتابخانه ملی ایران. همگی این افراد با راهنمایی کتابخانه

  اند. و منبع الهام این تحقیق بوده

اي که در انجام این تحقیق هاي شناخته شدهبسیار متشکرم از تمامی روحانیون، نهادهاي مذهبی و دیگر چهره

کی، دفتر موالنا ال عمر بستفر عهدآبادي، ملخانی، موالنا علی رضا ایيژال  محمد حسن وامکاري کردند: حاجی مه

ال عثمان موکریانی، فراهانی، ماي شمی، موالنا زاهد لنگهالحمید اسماعیل زهی، موالنا قاسم نوري، موالنا محمد قعبدل

  هاي کردستان، آذربایجان غربی و هرمزگان. حوزه علمیه قم و مشهد، دفاتر روحانیون برجسته استان



اي دکتر هلن کار در دانشگاه آکسفورد تشکر بسیار کنم. همچنین جا دارد از حمایت، تشویق و رهنمودهاي حرفه

ي براژ و کتایون احسانی براي در اختیار گذاشتن اطالعات، بازخوانی متن و تبادل نظرشان که در از دکتر هیالر

  هاي ویراستاري ریچارد لیم. گیري چارچوب نهایی این تحقیق موثر بود. همچنین باید یادي کرد از کمکشکل

ایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایالم، هاي آذربو همفکري  دوستان، آشنایان و مردم استان نوازي، مهماناز حمایت

کنم که به اعضاي گروه کمک کرده و اسکان دادند به خصوص منصور سیستان و بلوچستان و هرمزگان تشکر می

نسرین حسینی، دیاکو علوي، نسرین نصرتی،  سامان رحمانی، بهرامی، کرمانشاهی، بالل مرادویسی، گالله رحمانی، کاوه

آور، جمیله نایت زاده، احمد حسینی، پروین فرهنگ، سیامک فرهنگ، حسن فشارکی، احمد بخت مریم موالیی، لیال ع

کسانی که مرا در  شهال نجفی و با تشکر از همه ،رحمانی کاوه سوار،ر، الله یورتهاشمیان، خدیجه قمر، شیرین گنج

  این راه همیاري کردند اما نخواستند نامی از آنها برده شود.

گردآمده است هنوز نیازمند تحلیل بیشتر است اما قصد براین است که این کار  تحقیقهایی که دربخش اعظم داده

. همچنین ردي آن هم در حال انجام استچاپ شود و ترجمه ک به زودي در قالب کتابی به زبان انگلیسی و فارسی

منتشر کنم شامل تحقیقاتی که از چند  ز به زوديدر ایران را نی (خردسال)قصد دارم مطالعاتم در مورد ازدواج کودکان

  ام.انجام داده سال پیش به موازات تحقیق حاضر بر روي ختنه دختران

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

از ر ایران هنوز بسیار جاي کار دارد.ه با ختنه دختران دحال مبارزشود. با اینزنند نیز میدر خفا دست به این عمل می

نظر من عمل ختنه دختران و باورهاي پنهان پس آن نقض حقوق بشر و حقوق کودکان است. من، به همراه دیگر 

فکر خود، در حمایت از تالشی ملی در جهت ارتقاي آگاهی در خصوص ختنه دختران دست یاري به محققان هم

نفعان این هاي درگیر مساله ختنه دختران ارتباط برقرار کرد و با ذيکنیم تا بتوان با گروهدراز میسوي دولت ایران 

همچنین  گام کرد.هاي حقوق بشر جهانی همهاي عملی در این خصوص را با گروهمساله وارد گفتگو شد و نیز برنامه

مسئولین بهداشت، هاي مسئول در ایران شامل انسآژها و خواهم تمایل به همکاري خود را با وزارتخانهدر اینجا می

? /خدمات اجتماعی ?ست  هاي پزشکی اعالم کنم. اینجانب آمادگی خود را براي در اختیار گذاشتنو دانشگاه بهز

گیرد و نیز تشویق دولت براي هایی که ختنه دختران در آن صورت میهاي مربوط به استاناطالعات و داده تجربیات،

   کنم.  شناختن انجام این عمل و در دستور کار قرار گرفتن اهمیت مبارزه با ختنه دختران را اعالم میبه رسمیت

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

است برنامه عملی جامعی براي مبارزه با ختنه است که این معاهدات مهم را در قالب قانون تصویب کند بلکه الزم 

مهم بایست موارد اي می. چنین برنامهجهانی را نیز امضا کند معاهداتو دیگر  زنان را در دستور کار خود قرار دهد

و مقبولیت  اعتماد سازي ،مشارکت -1: (براي موارد بیشتر به فصل چهارم مراجعه شود) لحاظ کند براي ابتدا زیر را

بو دجه  -2نفعان محلی (به دلیل ماهیت حساس این موضوع به لحاظ فرهنگی) برنامه از طرف متنفذان و ذياین 

 و سالمت جنسی که در کنار سایر مسائل ارتقاي آگاهی و استانی برنامه آموزشی در سطح ملیی و یگذاري، شناسا

 مکرر از طرف بنده ودیگران دولتهاي نهمبا وجود تالشهاي  -3نسبت به خطرات ختنه دختران را در خود بگنجاند 

 در منع ختنه دختران الحاظ و ان را قوانین جدیدي و  ،دهم و یازدهم تمایلی نداشتند که وجود ختنه را تصدیق کنند



تواند براي مبارزه با میکنونی (دولت تدبید و امید) . دولت ا اجازه برسی و تحقیق را صادر کنندو ی دنجرم قلمداد کن

هاي مختلف تجربیات و موفقیت یافته ها ي این تحقیق، دختران در ایران و پیشبرد اهداف خود در این زمینه، ازختنه 

 و به ظهور نرسیده هاي بالقوههاي یونیسف و نیز تواناییالمللی در مبارزه با ختنه دختران سود ببرد، براي مثال برنامهبین

هاي مبتنی بر اجتماعات محلی و سازمان در منطقه )NGOهاي غیردولتی (نسازما افراد محلی، تاسیس و بهره گیري از

(CBO).  
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  چکیده



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

 که است اریبس قدمت با ینیآئ دختران ختنه. دارد رواج هرمزگان و کرمانشاه کردستان، ،یغرب جانیآذربا استان چهار

 و هانگرش هنجارها، باورها، یبرخ. دارد رواج همچنان امروزه زنان، یجنس حقوق مختلف وجوه نقض رغمیعل

 رانیا در دختران ختنه رواج مورد در ن،یا از شیپ. دارند نقش سنت نیا افتنی ادامه در ياقتصاد و یاسیس يهانظام

 مورد در قیدق و یپژوهش ییهاداده کردن فراهم هدف با مطالعه نیا. محدود گستره با اما بود شده يگردآور یاطالعات

 رانیا در دختران ختنه با مبارزه يبرا جامع يابرنامه يربنایز کرد تالش زمانهم و گرفت انجام رانیا در دختران ختنه

 مطالعه نیا در شده مطرح يهاهیتوص. بگنجاند یجهان يکار دستور در را موضوع نیا کرد یسع زین و کند يزیرهیپا را

 موثق يهاداده از ياریبس به یدسترس امکان بارنینخست يبرا حالنیع در و باشد ثمربخش یمحل جوامع يبرا تواندیم

 فراهم مختلف افراد و یردولتیغ يهاسازمان دولت، يبرا را رانیا در دختران ختنه عمل تداوم مورد در شده روز وبه

 در یآت قاتیتحق و مطالعات يبرا آنکه نخست: است تیاهم حائز منظر دو از قیتحق نیا يهاافتهی نیهمچن. آوردیم

 ختنه عمل تدوام به نسبت یآگاه يارتقا در آنکه گرید و کندیم فراهم ییربنایز است، يضرور هم اریبس که ران،یا

 تنها را عمل نیا رواج که نیرید باور نیا بر قیتحق نیا تر،عیوس یاسیمق در نیهمچن. است موثر رانیا در دختران

 را دختران ختنه رواج نتوان هرگز گرید که کندیم فراهم یکاف شواهد و کشدیم یبطالن خط داندیم قایافر به محدود

 کمک یالمللنیب يهاسازمان کودکان حقوق مدافع يهاتهیکم ران،یا جامعه به قت،یحق نیا کردن آشکار. کرد انکار

 نیا انجام شناختن تیرسم به ضمن و شوند گفتگو وارد رانیا در عمل نیا اندرکاراندست و نفعانيذ با تا کندیم

 .    بپردازند آن هیعل مبارزه به عمل

   



  پیشگفتار

اجراي مشی خود ها آن را هدف الزماست و بسیاري گروهانگیز در سراسر جهان برمبارزه با ختنه زنان موضوعی بحث 

المللی نظیر هاي بیندانند، از جمله مدافعان حقوق زنان، فعاالن حقوق بشر، فعاالن اجتماعی و به همین ترتیب سازمانمی

دختران به هاي مسئول. نوع افراطی این عمل عواقبی بسیار خطرناك براي سالمتی یونیسف و یو.ان و نیز برخی حکومت

کنند و حتی دنبال دارد،  قربانیان این عمل تا پایان عمر با آسیب  روانی و جسمی ناشی از این عمل دست و پنجه نرم می

  دهند.  در برخی موارد بر اثر خونریزي شدید یا عفونت جان خود را از دست می

آغاز شد و  1383ین جستجو در سال تحقیق حاضر حاصل پژوهشی گسترده در خصوص ختنه زنان در ایران است؛ ا 

پایان یافت. در این کتاب براي نخستین بار تصویري جامع از رواج ختنه زنان در کل ایران ارائه  1394نگارش آن در سال 

هایی از غرب کشور است که این عمل در آنها بیشتر از نقاط دیگر شیوع دارد، یعنی خواهد شد، ولی کانون توجه آن بخش

  آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و البته برخی مناطق جنوبی ایران نظیر استان هرمزگان و جزایر آن.  هاياستان

اي کوتاه ختنه زنان را تعریف خواهم کرد و انواع ام. در فصل اول پس مقدمهفصل تنظیم کرده 4این تحقیق را در قالب  

گیري و هم پرداخت و در ضمن به برخی عوامل دخیل در شکلهاي تاریخی آن خواآن را برخواهم شمرد. سپس به ریشه

شیوع این عمل اشاره خواهم کرد. در گام بعد تصویري از رواج آن در سراسر جهان بدست خواهم داد و نهایتاً  شواهدي 

کدام مناطق پردازم که ختنه زنان در بر روند نزولی انجام این عمل ارائه خواهم کرد. در فصل دوم کتاب به این مهم می

روستاهایی را که انجام این عمل در آنها معمول بر خی از ایران معمول است و کدام نوع از آن در این مناطق رواج دارد. نام 

کنند. است ذکر خواهم کرد و اطالعاتی در خصوص آنها ارائه خواهم داد، به انضمام فهرستی از افرادي که زنان را ختنه می

اورهاي متفاوتی  را که در هر منطقه در توجیه ختنه زنان رواج دارد طرح خواهم کرد. نهایتاً  به در گام بعد دالیل و ب

اقداماتی اشاره خواهم کرد که تا کنون در هر منطقه براي مقابله با این سنت صورت گرفته است. در فصل سوم به بحث 

هاي در این خصوص، نقش روحانیون و اجتماع، مسئولیتدرباره تاریخ مبارزه با ختنه زنان، اقدامات ناظر به قانونگذاري 

گیري این پژوهش پردازم.  باالخره، در فصل آخر به عنوان نتیجهتر درك مردان از این مهم میدولت و از همه مهم

هاي تخانهپیشنهادهایی ارائه خواهم داد براي اجتماعاتی که  این عمل در آنها معمول است و نیز براي مسئوالن دولتی و وزار

  مربوطه یعنی بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی/بهزیستی.

   



 

  فصل اول

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

  1772مري ولستن کرافت، احقاق حقوق زنان، 

  

هاي ارشکند.گزهاي اساسی حقوق جنسی زنان و کودکان را نقض میهختنه دختران آئینی است کهن که برخی جنب

کنند که یمیلیون نفر زن و دختر در سراسر جهان زندگی م 130اخیر یونیسف حکایت از آن دارد که امروزه حدود 

 ,UNICEF( شودوده میاند و ساالنه حدود دو میلیون نفر نیز به شمار ایشان افزقربانی یکی از انواع ختنه دختران بوده

ند و عمدتاً در میلیون نفر از دختران ختنه شده باالي ده سال سن دار 92. تحقیقات دیگر حاکی از این است که )2014

عمول مکشور جهان  29  کنند. طبق گزارش رسمی سازمان ملل در حال حاضر این عمل درقاره آفریقا زندگی می

 اندسیا واقع شدهاست، کشورهایی که عمدتاً در بخش غربی، شرقی و شمالی آفریقا، و نیز در برخی نقاط خاورمیانه و آ

 گیردنیز صورت می هاي مهاجر مقیم اروپا، آمریکاي شمالی و استرالیاعالوه بر این، ختنه دختران در میان برخی گروه

 )2013  UNICEF ;2012EndFGM, .( , 

ت تنوع به عل ). ,2014UNICEF (کنندتنه میدختران را خ ٪80ها در برخی از این کشورها باالي بنا به گزارش 

خترانی که ختنه دشود، ولی معموًال توان گفت این عمل دقیقاً در چه سنی انجام میفرهنگِی ختنه کردن دختران، نمی

کنند ختنه می ها دختران را در همان زمان نوزاديبرخی فرهنگسال سن دارند، هر چند که در  12تا  4شوند بین می

 . و در برخی دیگر درست قبل از ازدواج

  

  ختنه دختران، اصط��حات و تعاریف
هاي بیرونی آلت تناسلی دختران. در زبان انگلیسی ابتدا ختنه دختران عبارت است از برداشتن جزئی یا کلیِ قسمت

بکار  به معناي ختنه زنان Female Circumcision به معناي ختنه مردان، تعبیر  onCircumcisi Male به قیاس از تعبیر 

) یا اف. جی. FGCرفت. اما بر اثر مبارزات فعاالن حقوق زنان علیه این روال، امروزه عموماً با عنوان اف. جی. سی (می

 Mutilation Genital Femaleو Cutting Genital Femaleبرند که صورت اختصاري عبارات ) از آن نام میFGMام (

است. در زبان فارسی تعبیر ختنه زنان تعبیري جا افتاده است ولی همراه با این حرکت جهانی در جهت مبارزه با 

سازي ناقصقطع آلت تناسلی زنان، و   )FGC (برابر زنان آلت تناسلی بریدنخشونت مفهومی مندرج در این تعابیر اکنون 

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

                                           

شود. در این سیاق تمایز مفهومی میان زن و دهد. ختنه زنان در اصل در مقابل ختنه مردان مطرح مینگارنده تعبیر ختنه دختران را بر ختنه زنان ترجیح می - 1

شوند (گاه با مالك تاهل، گاه با مالك باکرگی، گاه با هاي دیگر زن و دختر نیز از هم متمایز میمرد است که اهمیت دارد. ولی در زبان فارسی همچون برخی زبان



ار نوع آن را بندي سازمان بهداشت جهانی است که چهبندي ختنه دختران تقسیمترین تقسیممقبولترین و متداول

  اند:کند. این چهار نوع در اینجا فهرست شدهاز هم تفکیک می

ا/ یا بترین نوع ختنه دختران است عبارت است از برداشتن پوست اطراف کلیتوریس همراه که خفیف نوع اول

ترین حالت فقسمتی از کلیتوریس یا تمام آن. بنابراین، نوع اول دو حالت دارد. حالت اول که خفیبدون برداشتن 

عی و گیرد عبارت است از برداشتن فقط کلیتورال هود (غلفه) که همان پوست ارتجااست و به ندرت صورت می

 -ورال هودیِ کلیتوریس و کلیتپوشاننده کلیتوریس (چوچوله) است. حالت دوم عبارت است از برداشتن جزیی یا کل

 گویندبه این عمل کلیتوریدکتومی یا کلیتورکتومی می

)2008WHO, ( . 

یا  /اب همراه  (شفتین صغري) فرج هاي کوچکرداشتن کلی یا جزئی لبختنه دختران عبارت است از ب نوع دوم

رداشتن لب بسه حالت دارد:  ترتیب، نوع دوم خود(شفتین کبري). بدین فرج هاي بزرگلبو بدون بریدن کلیتوریس 

 .  ) ,2008WHO( وریسکوچک؛ برداشتن لب کوچک و کلیتوریس؛ برداشتن لب کوچک و لب بزرگ به همراه کلیت

 

                                           

آورد. بنابراین، شود به دید میمالك سن و ...). با این توضیح، ختنه دختران از آن رو براي من مرجح است که خردسالیِ کسانی را که عمل ختنه بر روي آنها انجام می

شود، آنهم معموالً در وضعی بسیار غیربهداشتی، بغایت دردآور اروا که به دختران خردسال تحمیل میموضع انتقادي نگارنده در اصل متوجه سنتی است ناموجه و ن

اي دارد و نه به اینکه زنانی خودخواسته با آگاهی و انتخاب تن هاي پزشکی بر روي آلت تناسلی دختران و زنان خردههاي بعدي. نگارنده نه به عملو بدون مراقبت

  ت تناسلی (مثالً عمل زیبایی و ...) بسپارند.به نوعی از عمل آل

ر خصوص زنان محل نقد بحث فوق در اصل ناظر به کاربرد واژه زن یا دختر در این تعبیر است. از طرف دیگر، برخی منتقدان بکارگرفتن واژه ختنه را نیز  د

کشد. مضمون این استدالل این یشود به نقد موي آلت تناسلی دختران و زنان انجام میاند. این استدالل اخیر رواج یافتن تعبیر ختنه را براي عملی که بر رقرار داده

دانیم بریدن د. چنانکه میکنزند و تفاوت جدي این دو عمل را از نظرها پنهان می است که ختنه خواندن این عمل آن را به تصوري که از ختنه مردان داریم گره می

اژه ختنه را در مورد عمل ، نحوه عمل، ابعاد و آثار آن به کل با ختنه کردن مردان متفاوت است، لذا منتقدان نفس بکار بردن وآلت تناسلی دختران از حیث اهداف

شنهاد د. این منتقدان پیکنبار بودن آن را کمرنگ میدانند که با گنجاندن این عمل ذیل مقوالت آشنا خشونتبریدن آلت تناسلی زنان خشونتی زبانی و مفهومی می

   خود قرار دهد. کنند که هرگونه حرکت در جهت مبارزه با این عمل باید حذف واژه ختنه را از عبارت ختنه زنان یا دختران در دستورکار سیاست زبانیمی



  

 یونیسف منبع:

هاي بیرونی آلت زنانه و که شدیدترین نوع ختنه کردن دختران است عبارت است از برداشتن قسمت نوع سوم

. نوع سوم دو 2گذارنددفع ادرار و خون عادت ماهانه باز میبستن فرج زنان، در این نوع تنها سوراخی کوچک براي 

بندند و در حالت دوم دارند و آن را میحالت دارد. عالوه بر برداشتن کلیتوریس، در حالت اول لب کوچک را بر می

ناپذیر به . شرایط و وسایل انجام این عمل دردي وصف) ,2008WHO(بندنددارند و آن را میلب بزرگ را بر می

بندند. هفته به هم می 6تا  2کند. پس از انجام این عمل، پاهاي قربانیان را براي التیام زخم به مدت قربانیان تحمیل می

آنان متحمل نوع سوم این   ٪20الی   ٪15 شوندگرچه از زنانی که ختنه می«بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی 

 »شوندزنان قربانی نوع سوم ختنه می  ٪90الی   ٪80شوند،  در برخی کشورها نظیر جیبوتی، سومالی و سودان عمل می

 )WHO, 2008.(  

مالی نیز معمول  وهایی از مصر، اریتره، اتیوپی، گامبیا، کنیا با ابعادي محدودتر در بخش ،نوع سوم ختنه دختران

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

  .) ,2008WHO( است

                                           

ي از بارداري زنان برده فرج آنان خوانند، اصطالحی که ریشه در روم باستان دارد. در روم باستان به منظور جلوگیرمی Infibulation ا عموماً این عمل ر - 2

  دوختند. ) به هم میFibulaرا بوسیله نوعی سنجاق قفلی (



از  ،دیگر بر روي آلت تناسلی زنان به مقصودي غیرپزشکی خطرناكهرگونه عمل  عبارت است از نوع چهارم

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

بدنبال دارد؛ این عمل گاهی زندگی قربانیان ختنه کردن دختران عواقبی نامطلوب براي سالمت جسم و روان دختران 

گیرد و گاهی عوارض آن تا پایان عمر گریبانگیرشان خواهد بود.  از آنجا که ختنه دختران بدون بیهوشی و بدون را می

گیرد با دردي عظیم همراه است. معموًال این عمل در محیطی غیربهداشتی بر روي دختران رضایت آنان صورت می

گیرد. کنندگان سنتی انجام میسال دارند. این عمل معموًال به دست ختنه 12تا  4شود که عمومًا جام میخردسالی ان

اي شان در این کار تجربهاند و تنها پشتوانهگونه آموزش پزشکی در این خصوص ندیدهاغلب آنها زنانی هستند که هیچ

کنند و تراشی، قیچی یا چاقو استفاده مییلی چون تیغ ریشاند. آنها براي بریدن از وسااست که طی سالیان کسب کرده

دوزند. نکته این که چون ختنه دختران عملی پزشکی به پس از عمل نیز غالبًا محل زخم را با نخ و گاهی با سیم می

گیرد. یتجهیزات و غیربهداشتی در روستاها انجام م آید نه در درمانگاه یا بیمارستان که در محیطی بدونحساب نمی

این عمل نه تنها هیچ گونه توجیه پزشکی ندارد بلکه، بسته به نوع و شدت آن، به برخی عملکردهاي اصلی بدن زنان 

زند و همانطور که گفته شد در طول زندگی عواقبی وخیم براي سالمتی جسم و روان آنان بدنبال دارد، از صدمه می

رزند، دشواري در دفع ادرار، دشواري در انجام عمل جنسی، کاهش جمله دردهاي شدید، عفونت، آثار سوء در تولد ف

  .) ,1995Toubia( هاي روحی و روانی عدیدهچشمگیر لذت جنسی و آسیب

   



 

  تاریخ ختنه دختران
شماري صورت شناسان تحقیقات بیمورخان و مردمبا این همه،  منشا تاریخی دقیق ختنه کردن دختران معلوم نیست.

آن را خاستگاه جغرافیایی عمومًا اند تا حقایقی را در این خصوص از اعماق تاریخ بیرون بکشند. این محققان داده

از  گمان بر این است که این رسم .دانندمیاز دو هزار سال قبل  در مصر باستان و زمان آن را بیش رود نیلاطراف 

شده و بدین اعتبار اند که ختنه دختران در روزگار فراعنه انجام میمورخان مدعی .است یافته راه به نواحی اطرافاینجا 

در گفتار مردم را  3»نیختنه فرعو«هاي آن را باید در قرن پنجم پیش از میالد در مصر جست. گاه تداول تعبیر ریشه

گیرند. برخی محققان انگیزه این عمل مصریان را ممانعت از بارداري زنان و بطور خاص بارداري گواهی بر این مدعا می

شمرند و برخی دیگر آن را تدبیر آفریقائیان اواخر عصر حجر براي دفاع از دختران جوان در برابر تجاوز زنان برده می

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

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

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

ام در آمازون، نقاطی از محدود نبوده است. این عمل در میان بومیان استرالیا، مردمان فینیقیه، هائیتی، اتیوپی، برخی اقو

ریکا نیز این عمل نوزدهم، در اروپا و آم هند، پاکستان، مالزي، اندونزي و نیز در فیلیپین معمول بوده است. در قرن

- و همجنس است؛ بنا به مطالعات، برخی پزشکان به منظور درمان یا براي ممانعت از خودارضائی گرفتهصورت می

) ,Brown کردندي به کلیتوریدرمی اقدام میهاي روانی نظیر هیسترخواهی زنان و حتی براي جلوگیري از بیماري

)1866.  

  

  رواج ختنه دختران در جهان 
الیا گرفته تا هایی بسیار متفاوت مشاهده شده است، از قبایل بومی استرچنانکه گفته شد ختنه دختران در فرهنگ

ی کشورهاي آسیا کشور واقع در آفریقا، بعض 29جوامع مختلف آفریقا. بنا به گزارش یونیسف، ختنه دختران عمدتاً در 

 .) ,2013UNICEF( اردخاورمیانه و نیز میان برخی مهاجران مقیم آمریکاي شمالی، استرالیا، خاورمیانه و اروپا رواج دو 

ا به غیر زبان شمال آفریقدر کشورهاي عربهاي جنوبی آفریقا یا هیچ شاهدي در دست نیست که این عمل در بخش

را به  کنند این عملهایی که دختران را ختنه میمهاجرت روزافزون جماعت .) ,1995Toubia( از مصر معمول باشد

رخی کشورهاي بعضی از کشورهاي دیگر جهان نیز کشانده است، از جمله به استرالیا، کانادا، نیوزلند، آمریکا و ب

 ) ,0020Boyle and Preves( اروپایی

 توان به میزانی محدودتر ختنه دختران را در اندونزي، مالزي، پاکستان و هند نیز سراغ گرفتمی 

 )2013Isiaka and Yusuff, (.  

معمول است. پژوهشی که  و ترکمن هاي عرببرخی جماعتدر عراق ختنه دختران میان کردهاي سنی مذهب، 

اند حاکی از آن است که رواج ختنه دختران هاي غیر دولتی از جمله یک گروه غیردولتی آلمانی انجام دادهبرخی گروه

                                           

3 - Pharaonic circumcision 



حقیقات بعدي که با پا گرفتن ت. ) ,2004Ghareeb and Dougherty ,226( است ٪60در میان کردهاي عراق  بالغ بر

اي براي مبارزه با ختنه دختران در همین منطقه صورت گرفت، رواج آن را کمتر از این میزان هاي محلی و منطقهکمپین

اند میزان ختنه هاي غیردولتیِ محلی ارائه کرده، یونیسف و گروهستانداند. بنا به گزارشی که حکومت خودگران کردمی

  منطقه به سرعت رو به کاهش است.دختران در این 

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

آوري کرده است: جمهوري آفریقاي مرکزي، ساحل عاج، مصر، اریتره، مالی کشور را در موضوع ختنه دختران جمع  6

اعالم شده است. اطالعات  ٪97الی  ٪43رسند میزان ختنه دخترانی که به سن بلوغ می و سودان. در این کشورها

هاي قومی مختلف متفاوت است. نقشه زیر رواج گردآوري شده حاکی ازآن است که میزان ختنه دختران در میان گروه

 دهدکنونی ختنه دختران را در سراسر جهان نشان می

 

 یونیسف ،2013

دهد که میزان رواج این عمل گفته است و در ضمن نشان می.نقشه باال موید رواج ختنه دختران در کشورهاي پیش

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

  

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

 و ایدئولوژي توجیهات پیوند مستقیم دارد با تاریخبرداشتن بخشی از بدن دختران انواع و اقسام دالیل وجود دارد. این 

اند. فهرست بلندباالي این هاي جنسیتی و مهار تمایالت جنسی زنان شکل گرفتهاین جوامع که بعضاً بر مبناي نابرابري

انداخت گیرد. در بندهاي بعد نظري اجمالی خواهیم ها تا دالیل اقتصادي را دربرمیتوجیهات طیفی گسترده از اسطوره

  ساز تداوم و گسترش ختنه دختران است. به برخی توجیهات که زمینه



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

بکارت و وفاداري زن به شوهر افزاید. در بسیاري موارد به منظور حفظ دهد و بر پایندي زن به همسر مقرر خود میمی

دوزند تا تضمین کنند که در گیرد، به عبارتی دهانه فرج دختران را میبه نوع سوم ختنه بر روي دختران صورت می

گشاید. این عمل ضامن شب عروسی یا به اصطالح در شب زفاف فقط و فقط شوهر اوست که مهر و موم آن را می

ترتیب عملی است در خدمت ن تفویض لذت جنسی مفرط به مردان است و بدینوفاداري زنان به مردان و نیز ضام

گاهی ختنه دختران قسمی مناسک گذر به بزرگسالی و پیوستن به جرگه افراد بالغ و . (Lindorfer, 2007) میل مردانه

  شود.بزرگسال دانسته می

تر کردن دختران، کنند، از جمله قويهاي مختلفی براي این عمل ذکر میمدافعان و عامالن ختنه دختران انگیزه

تضمین ازدواج آنها و دفاع از آبرو و حیثیت خانواده. برخی باورهاي فرهنگی متداول در خصوص جنسیت و تمایالت 

دهند. ولی یوند میکند. این باورها ختنه دختران را با زیبایی، پاکدامنی و حیاي زنان پجنسی این سنت را تقویت می

نهفته در پس این عمل محدودکردن و مهارکردن رفتار جنسی زنان به منظور حفظ  بسیاري بر این باورند که انگیزه

ها (و شود و در برخی موارد خانوادهبکارت جنسی آنها پیش از ازدواج است؛ بکارت شرط الزم ازدواج دانسته می

ن دختران موجب به حداقل رسیدن امیال جنسی آنان در بیرون از چارچوب روحانیون) بر این باورند که ختنه کرد

  شود. جالب اینکه در برخی از این جوامع دختران ختنه شده خواستگاران بیشتري دارند. ازدواج می

گوید که برخی باورهاي مشوق ختنه دختران، این عمل را با پاکیزگی و زیبایی پیوند لیندورفر در کتاب خود می

پندارند انگارند یا میدهند. گاه در اجتماعاتی که این عمل معمول است دختران و زنان ختنه نشده را کثیف و آلوده میمی

. بر اساس این باور که آلت زنان (Lindorfer, 2007) شودتر میتر و بنابراین زشتکه اگر چوچوله زنان را نبرند بزرگ

کند. وقتی این دختران دانند که آلت آنان را زیبا و پاکیزه میو کثیف است، ختنه کردن دختران را عملی می منظرکریه

  کنند حالل دانسته خواهد شد.  غذایی که طبخ می ،ازدواج کنند

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

دانند. درست است که ختنه زنان در دهند و آن را یکی از الزامات دین اسالم میها ختنه زنان را به دین ربط میگفتمان

برخی کشورهاي مسلمان رایج است، ولی باید تاکید کرد که نه در کتاب مقدس و قرآن ذکري از ختنه زنان هست و 

. وانگهی، عالوه بر مسلمانان و مسیحیان، این عمل در (Rouzi, 2013)نه در هیچ یک از متون معتبر مسیحی و اسالمی

هاي باوران، یهودیان و بعضی ادیان بومی دیگر نیز معمول است. مثالً، ختنه کردن زنان در میان برخی گروهمیان جان

ه مبنایی توجیهی براي ترویج ختنه زنان بدل شد یهودي مثل بتا اسرائیل و فالشا نیز شایع است.در این جوامع، دین ب

  چون آن را به پاکدامنی زنان گره زدند و ختنه گواهی شد بر پاکی زنان مومن در نظر خداوند.  

هاي اقتصادي چشم پوشید، معموالً این دالیل از دیگر دالیل اهمیت بیشتري دارند. در برخی توان بر انگیزهنمی

دانند. ه عموماً باري بر دوش خانواده است و مردم دختران ختنه نشده را شایسته ازدواج نمیجوامع دختري که ختنه نشد

شود. عالوه بر این، گاهی می» شیر بها«در نتیجه چنین دختري موجب محروم شدن والدین خود از دریافت به اصطالح 

کنندگان سنتی نقشی مهم در ترویج ختنه زنان ها و ختنهکولی ها،روحانیون، رهبران اجتماع، کدخداهاي روستاها، قابله

تر دارند، چرا که براي تضمین درآمد منظم خود باید کنندگان نقشی پررنگدر مناطق روستایی دارند. در این میان ختنه



شود. از شان میاین سنت را تداوم بخشند و ترویج کنند. طبیعتاً آنان هر چه بیشتر ختنه کنند، درآمد بیشتري نصیب

کننده داشته باشند. ممانعت از کنارگذاشتن ختنه زنان نیز نقشی بسیار تعیین توانند در روندرف دیگر، همین گروه میط

هاي بدیلی براي کسب درآمد ایشان این عمل بستگی به تغییر نگرش این صنف دارد و این نیز در گرو آن است که راه

کنندگان ها و ختنهوسعه چشم دارند باید از طریق بحث با همین قابلهفراهم شود. به همین دلیل، کسانی که به تحول و ت

  آنها را متقاعد کنند تا نیرو و توان خود را علیه این سنت به کار اندازند.

  

  روند نزولی ختنه دختران 
تار آنان ارتقاء آگاهی و آشنا شدن با دنیاي مدرن تغییر زیادي در نحوه نگرش مردم به ختنه زنان پدید آورده و رف

هاي بشردوستانه و توسعه جهانی ختنه زنان را مصداقی از هاي فعال در زمینهرا بسیار دگرگون کرده است. سازمان

اي از جلوه«کند: دانند، خاصه خشونت علیه زنان و کودکان. سازمان ملل این عمل را اینگونه توصیف میخشونت می

»هد.یگاهی فرودست قرار میدار جنسیتی که زنان را در جانابرابري ریشه
  

 

اي اقداماتی مهم در این زمینه صورت گرفته است. به طی دهه گذشته هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقه 

اند. در نتیجه، در بسیاري مرور زمان بسیاري از کسانی که عامل ختنه دختران بودند، خود علیه آن به اعتراض برخاسته

ن ختنه زنان آغاز شده است. یکی از عوامل موثر در این تحول آن است که بر خالف گذشته، کشورها روند کنار گذاشت

شود. در سال هاي الکترونیکی و حتی در کوچه و بازار علنًا در مورد ختنه زنان بحث میامروزه در نشریات و رسانه



الملی در جهت پایان دادن به ملی و بین انگلستان میزبان اولین کنگره جهانی دختران بود که براي بسیج اقدامات 2014

. میزبان دیگر این برنامه ) ,2014Girl summit(دواج زودهنگام و تحمیلی برگزار شد ختنه دختران و نیز مبارزه با از

آوري یافتند و مبالغ هنگفتی براي مبارزه با ختنه دختران جمعیونیسف بود. کشورهاي بسیاري در این کنگره حضور 

  شد.

هاي مبارزه علیه ختنه دختران توانستند تابو را بشکنند و ختنه دختران را به موضوع شدن مردم، کمپینتر با آگاه   

ان روندي نزولی بحث عمومی بدل کنند. در برخی از مناطقی که این عمل رواج داشته است، اینک میزان ختنه دختر

در پیش گرفته و تحوالتی مثبت در نحوه نگریستن به این موضوع صورت گرفته است. پژوهش اخیر مرکز بررسی 

هاي فعال، ختنه کردن دختران اینک سالمت خانواده در یمن حکایت از آن دارد که بر اثر اقدامات دولت و دیگر گروه

   .)2013Khulaidi et al., -Al( روندي نزولی یافته است

دانند اي مربوط به حقوق زنان و کودکان میترتیب، رهبران بورکینافاسو به صراحت ختنه دختران را مسئله به همین

و درصددند تا با اتخاذ راهبردي خاص و به مدد ابزارهایی چون آموزش، اقدامات حمایتی و پیگرد قانونی به مقابله با 

اند. اي را نیز دستگیر کرده و بعضًا به زندان انداختههاي عراق و مصر عدهعمل برخیزند. در این خصوص، دولتاین 

گزارش اخیري که یونیسف منتشر کرده و حاصل پژوهش بر روي صدها خانواده در منطقه کردنشین عراق بوده است، 

به کاهش است. میزان ختنه دختران در بنین، جمهوري حکایت از  آن دارد که انجام این عمل در این منطقه بشدت رو 

ها، مهمترین آفریقاي مرکزي، عراق، لیبریا و نیجریه هم به نیمی از آنچه پیشتر رایج بود، رسیده است. بنا به گزارش

ن اند. این عمل از نظر تمام ایعامل این کاهْش تحول دیدگاه زنانی است که خودشان زمانی این عمل را متحمل شده

شان حاصلی ندارد، به  همین دلیل شدیدًا این عمل را محکوم فایده است و جز درد و رنج براي دخترانقربانیان بی

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

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

توان به کمک نمودار ها و اجتماعات قاره آفریقا دارد. سیر نزولی ختنه دختران را میجدیدي از دگرگونی در میان ملت

 زیر نشان داد

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فصل دوم

 رواج ختنه دختران در ایران
گیرد و نه ختنه دختران نه منحصراً میان مسلمانان صورت می

هاي تاریخی و چنانکه گفتیم ریشهرایج است صرفاً در خاورمیانه 

 .جستپیش از اسالم در میان آفریقائیان غیرمسلمان  بایدرا آن 

عمل در برخی توان انکار کرد که این با وجود این، نمی

معمول است، نیز اجتماعات و کشورهاي مسلمان خاورمیانه 

در ایران، ختنه کردن  مذهبخاصه در میان اهل تسنن شافعی

جنوبی و  نواحیاي طوالنی دارد و این عمل در دختران سابقه

حومه شهرهاي چهار  در غربی کشور، غالباً در مناطق روستایی و

کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی معمول  هرمزگان،استان 

در این مناطق هنوز مردمانی بر اساس باورهاي فرهنگی و  .است

ختنه دختران در ایران  .هستنددینی خود خواهان انجام این عمل 

و نیز در کردستان عراق عمدتاً در میان آن دسته از کردهاي سنی 

اورامانی  یا ورانی وشافعی مذهبی رایج است که با گویش س

ترکیه  عراق، ند و نه در نواحی کرمانجی زبان ایران،گویسخن می

 مذهب باشندولو اینکه انها نیز شافعیو یا سوریه 

)1997Meho, (.4  

                                           

دانند: کردي کرمانجی و کردي سورانی. کرمانجی زبان غالب سوریه و هاي متنوعی دارد، ولی بطور کلی آنها را بر دو دسته میها یا لهجهزبان کردي گویش - ٤

جنوب و درصدي از شمال کردستان عراق و کردهاي شمال و غرب ایران نیز هست. زبان سورانی زبان در مناطق همجوار سلمانیه عراق، کردستان عراق،  ترکیه 

   توان کرمانشاهی، ایالمی، لکی و کلهري را نام برد.هاي کردي دیگر میج است. از جمله گویشآذربایجان غربی و نیر در کرمانشاه و ایالم و خانقین عراق رای

 @kameelahmady.com عکس ازشهر قم. 



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

به اضافه فارس زبانان نواحی از جنوب  ندجمعیت ایران اهل تسنن  و عمدتًا از دو قومیت کرد و بلوچ هست ٪8تا  4٪

هاي دینی غیرمسلمان تشکیل را نیز اقلیت باقیمانده 2012Cheng and Beigi, (. 2٪(و اقلیت ترکمن در شمال ایران 

معمول است، از  نشینختنه دختران در برخی مناطق سنیایران در کردستان   ) ,2012Ameli and Molaei( دهندمی

گاهی بسیار پراکنده است و در این مناطق رواج آن با وجود این،  .در روستاهاي مرزي همجوار کردستان عراق جمله

  .، حتی در میان روستاهاي همجوارتفاوت داردبسیار  دیگر به منطقه ايمنطقهاز میزان آن 

المللی کمر بینسالهاست که حکومت خودگردان کردهاي عراق با کمک سازمانهاي غیردولتی محلی و گروههاي  

در ایران ختنه  ولی .) ,2010HRW( است عمل کردهکن کردن ختنه دختران بسته و در این کار نیز نسبتًا موفق به ریشه

 اغلب موارد، نمایندگان رسمی یا افراددر  .درودختران هنوز موضوع بحث عمومی نیست و به ندرت از آن سخن می

 چون، دهدنمی این مسئله نشاننیز رغبتی به اهل تشیع  و جناح دولتید و گروههاي پان ایرانیست منکر آن هستن محلی

   .) ,2012End FGM(ندک آنخواهد خود را درگیر نمی و داندن میمربوط به اهل تسنعملی ختنه دختران را 

از  د،انعالوه بر ختنه دختران انواع دیگري از خشونت علیه زنان را نیز در تاریخ خود دیده گفته پیشاستان چهار 

هاي سنتی و از این گذشته، محدودیت .سیهاي ناموجمله ازدواج کودکان، ازدواج تحمیلی، چند همسري و گاهی قتل

چنانکه  .) ,2000Keddi(انجامدفرهنگی نیز گاه به خودسوزي یا انواع دیگر خودکشی زنان و دختران در این مناطق می

دلیل دولت مرکزي اي مربوط به اهل تسنن است و به همین ختنه دختران مسئله دولت مرکزياز نظر پیشتر هم گفتیم، 

عالوه، مسئله ختنه دختران تا کنون ب .در جهت برچیدن این سنت صورت نداده است میایران تا کنون اقدا شیعه مذهب

را نیز به خود  هایا دانشگاهسازمان بهزیستی  بهداشت،ها یا دیگر نهادهاي دولتی و مردمی نظیر وزارت توجه وزارتخانه

رئیس جمهور روحانی به مسائل اجتماعی و موضوعات مربوط به خانواده کنونی دولت با این همه،  .جلب نکرده است

فعاالن و به اعتراضات محققان  تر گرفته است، حتیو برخی مشکالت اجتماعی را جدي توجه بیشتري داشته است

   .) ,2009Aliverdina and Pridemore(استاجتماعی گوش داده 

 نامهپایابا اینکه چند  .ایران نیز ختنه دختران موضوعی شناخته شده و مطرح نیست هايو پژوهشگاه هادانشگاهدر 

در این موضوع بسیار اندك است و نشر مطالب درباره  مستقل و جديباره نوشته شده، تحقیق در اینکارشناسی ارشد 

هاي تحقیقشمار هاي امنیتی، عدم حمایت دولت و نگرانی به دلیل .هاي ایران مجاز نیستدر رسانهنیز ختنه دختران 

هاي عمومی در مناطقی پروژه بهاي بودجه تا کنون تنها نه .است انگشت شمارجدي و جامع در خصوص ختنه دختران 

بر همین مبنا امکان  .اندندادههایی مجوز هم ، که به چنین پروژهنشدهکه ختنه در آنها معمول است تخصیص داده 

پروژه آزمایشی براي تعیین میزان دقیق رواج ختنه دختران و سنجش تاثیر آموزش همگانی در مبارزه علیه  بردنپیش

هایی که در این خصوص انجام شده، به همت دختران دانشجوي اکثر پژوهش .نیز وجود نداشته استاین عمل 

در بک نقطه یا مکان  مصاحبه مورد 400یا  200، 40بر اساسچندان جامعیت نداشته و  غالباً غیرمحلی بوده که البته 

د نرسمی به نظرو رهیافت مشابه هم  روشابعاد، اکثر این پژوهشها از حیث  .اندپرداختهبه تجزیه و تحلیل  جغرافیاي

  .لح اند تا بر تحلیل و ارائه راهگذاشته کلی اطالعاتو بیشتر هّم خود را بر 

 



 در ایران دخترانمربوط به ختنه مطالعات برخی 
یکی از اولین مطالعات انجام شده در خصوص ختنه دختران در ایران از آنِ خانم هما احدي است که در آن زمان 

ختنه زنان و نگرش زنان به این «و تحت عنوان   1381خانم احدي تحقیق خود را در سال  .دانشجوي مامایی بود

ان و بر شهر میناب واقع در استان هرمزگشهید قادري کز درمانی مرر این تحقیق د .به انجام رساند »مساله در میناب

که براي مقاصد درمانی دیگر به این  له صورت گرفته استسا 49 تا 15 زن و دختر 400 ااساس معاینه و مصاحبه ب

میان زنان احدي مدعی است که نوع اول و در مواردي نوع دوم ختنه را در خانم  .مراکز درمانی رجوع کرده بودند

گیري کار احدي از این قرار است که آگاه شدن افراد محلی از خطرات ختنه کردن تیجهن .تمیناب مشاهده کرده اس

کن تواند نقشی مهم در ریشهمردم به این امر می نگرشهاي پزشکی، آموزش و تغییر کردن دختران، اهمیت مراقبت

به چاپ رسید و بعد مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین عدها در شی از این پژوهش ببخ .شدکردن این سنت داشته با

 .) ,2009Ahadi(منتشر شد المللی زنان و زایمانمجله بیناز آن نیز در 

رضازاده جاللی پژوهش دیگر در خصوص ختنه دختران کار پریسا 

دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اجتماعی  دانشگاه آزاد اسالمی رودهن 

با عنوان 1386 نامه خود را در سال خانم جاللی پایان .تهران است

هاي فرهنگی خشونت علیه زنان با تاکید بر ختنه دختران بررسی زمینه«

را به نفر  200 خانم جاللی  .به رشته تحریر درآورد» در بندر کنگ

 در استان هرمزگان بندر کنگ مراکز درمانیدر یکی از  صورت اتفاقی

در تحلیل عوامل فرهنگی موثر بر ختنه  .و با آنها مصاحبه کرد انتخاب

نتایج  .بود تحصیالتدختران، کانون توجه او عمدتًا دو عامل دین و 

 دهد که ختنه دختران در میان اهل تسنن از حمایتتحقیقات او نشان می

بیشتري برخوردار است تا در میان اهل تشیع، هرچند که اقلیتی از زنان 

بنا به گزارش  .کنند و به آن باور دارندشیعه نیز دختران را ختنه می

- نیز نقش مهمی در این امر دارد؛ زنان تحصیل تحصیالتجاللی، 

زنند و با این عمل شان سرباز میتر از ختنه کردن دخترانکرده

دهد که این رساله به و در چکیده رساله خود توضیح میا .ندمخالف

. دپردازمیبررسی دالیل فرهنگی و دینی ختنه دختران در بندر کنگ 

نظر وي ختنه دختران مصداقی از خشونت جنسی علیه زنان  در

لواي باورها و هنجارهاي دینی و سنتی صورت   است که تحت

که بر اساس روایاتی از  برخی بر این باورند :نویسدمی او. گیردمی

 .زندگی پیامبر ختنه دختران مجاز و حتی مستوجب اجر الهی است

 دلیلی دیگر براي زنانحقوق  از دولت ایرانبه نظر وي، ناآگاهی 

گیري جاللی رساله خود را با این نتیجه .این خشونت است وجود

 پایان نامه پریسا رضازاده جاللی

 فاطمه کریمی، تراژدي تن



اند که ختنه دختران نه تنها هیچ نفعی براي آنها ندارد که رساند که بیشتر زنان این منطقه به این باور رسیدهبه پایان می

 .مضر هم هست

در اصل بنا  .یکی از معدود مطالعات انجام شده درباره ختنه دختران در میان کردهاي ایران کار فاطمه کریمی است 

باشد، ولی  1388 نامه ارشد او در رشته مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبایی تهران در سال بود که این پژوهش پایان

نامه با این دلیل که موضوع آن نامناسب و زیادي حساس است مقامات رسمی دانشگاه در مراحل پایانی دفاع این پایان

تراژدي تن، «جوز نشر گرفت و کتاب ، کار خانم کریمی م1389سال بعد، یعنی در سال  یک .جلوي آن را گرفتند

این نخستین باري بود که  .)1389کریمی، (دبه لطف نشر روشنگران و مطالعات زنان به طبع رسی» خشونت علیه زنان

یرفت گرفت، آنهم در شرایطی که گمان مکتابی با موضوع ختنه زنان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز چاپ می

با موضوع  مقاالت پزشکی محدود و معدودي گو اینکه ،دولت ایران عالقهاي به انتشار پژوهشهایی از این دست ندارد

  .ختنه زنان در برخی نشریات به چاپ رسیده بود

زن در شهر پاوه و اطراف آن در   40پردازد که خود وي با هاي رودرویی میرساله خانم کریمی به تحلیل مصاحبه

 .یگیري هدفمند و گلوله برفهاي مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از نمونهروش .ان کرمانشاه صورت داده بوداست

لی براي ممانعت از این عمل، طیفی از لمالو اقدمات بیندر جهان مروري کلی بر تاریخ  ختنه زنان ارائه این اثر ضمن 

گیرد، کند و ازآثار دیگران نیز در این موضوع بهره میمی طرحشناسان را ها و جامعههاي فمنیستها و استداللدیدگاه

 تحقیق این مولفآذربایجان غربی و کردستان که  هاي استانهاي اولیه درباره ختنه دختران در از جمله از برخی گزارش

 )  ,2006Ahmady( در اختیار وي گذاشت

کند که این عمل در مناطق کردنشین ضمن اذعان به عواقب ختنه دختران بر ذهن و جسم آنان اشاره می کریمی

ها و روندي نزولی در پیش گرفته است، ولی هنوز باید مطالعات بیشتري در این خصوص صورت بگیرد و داده

چندان که رفته رفته عموم ، گیردقرار ب سترس مراکز درمانی و آموزشی محلیاطالعات بیشتري گردآوري شود و در د

توانند در این راه نقش مهمی ایفا کنند و مساجد را به می روحانیون از نظر وي .نسبت به عواقب این عمل آگاه گردند

 .پایه و اساس به دین شوندهاي بیجوییصحنه موعظه براي مبارزه با ختنه دختران بدل کنند و مانع توسل

رشته حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران اولین دانشجویی است که کار الهام مندگاري دانشجوي 

نامه ارشد پایان .دخود را بر مسائل حقوقی مشخص، باالخص حقوق خانواده، حقوق اسالمی و حقوق جزا استوار کر

 .»نقض تمامیت جسمانی زنان از منظر حقوق بشر«خانم مندگاري با عنوان 



 

 م مندگاريپایان نامه الها

خانم مندگاري براي انجام این رساله با زنان و  .تبراساس پژوهش میدانی در غرب و جنوب ایران نوشته شده اس

 .تر آنکه دیدگاههاي برخی روحانیون محلی را نیز گردآوري کرده استبرقرار کرد و مهممحدود مردان محلی تعامل 

به  .ماحادیث ائمه و قرآن کری و نیز علماي برجسته رگان دین وبزکار او همچنین ارجاعات بسیاري دارد به نظرات 

با تاکید بر عواقب  خانم مندگاري .داستناد برخی از این اقوال، دیگر هیچ ضرورتی براي ختنه کردن دختران وجود ندار

قوق عام بشر را کند که نباید به بهانه نسبیت و تنوع فرهنگی حوخیم ختنه دختران بر جسم و ذهن  ایشان استدالل می

حقوق  از کند که ختنه کردن دختران مصداق بارز نقض حقوق زنان و کودکان است و برخیاو تاکید می .دنقض کر

کند، از جمله حق تمامیت بدنی، حق سالمت جسمانی، حق شکنجه نشدن و قرار نگرفتن اساسی ایشان را نقض می

وظیفه دولت در جهت احقاق حقوق شهروندان به کند پس اشاره میاو س .باردر معرض رفتار سبعانه، غیرانسانی و خفت

هاي مناسب در قبال گروهاي در معرض خطر و همچنین نقش موثر سازمان ملل المللی براي اتخاذ سیاستو تعهد بین

اري نظر به توضیحات فوق مندگ .المللی در تحقق اهداف حقوق بشر در سطح جهانیو سازمانهاي بین هاگروهو دیگر 

ها دولت ويهاي بنا به یافته .کندالمللی اتخاذ میهاي ملی و بینها و سازمانمنظري تطبیقی در ارزیابی عملکرد دولت

المللی در برانداختن سنت ختنه دختران نقشی مهم دارند و اقدامات آنها در برچیدن این عمل مثمر هاي بینو سازمان

 این کشوریافتن ختنه دختران در  سیاسی در ایران را مهمترین دلیل تداوممندگاري فقدان مدیریت  .ثمر بوده است

  .)1390مندگاري، (داندمی

 



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

اي ارائه شد با ، مقالهبرگزار شد 1390 بهداشت و تغذیه و مرکز تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 

ی که به ها و رفتارهاي زنانرواج ختنه دختران و تاثیر آموزش بهداشت مبتنی بر مدل قصد رفتاري بر نگرش«عنوان 

ین مطالعه بر بخش اول ا .تپههپاشایی، مجلسی، رحیمی و قرطاهره نوشته  »اندمراکز بهداشت روانسر مراجعه کرده

مراجعه کرده  در اطراف شهر روانسر مرکز درمانی استان کرمانشاه 5زن بود که به  348گیري جامع از اساس نمونه

استفاده شده تا میزان رواج ختنه دختران و عوامل موثر بر آن اختار دقیق با سهایی در این مطالعه از پرسشنامه  .دبودن

بخش دوم این  .ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده استتحلیل داده در .گرددبه دقت معلوم 

دختران را انجام زن که عمل ختنه  50پژوهش، مطالعهاي آزمایشی و تجربی است شامل مداخلهاي در جهت آموزش 

کن کردن ختنه دختران نیازمند مشارکت  رسانند که ریشهمی گیري به پایانمحققان کار خود را با این نتیجه .دادندمی

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

گیرند ختنه دختران را قدغن کنند، این عمل داده که به محض آنکه جوامعی تصمیم میتحقیقات خارجی نشان کنند می

  .) ,2011Pashaei(رودبه سرعت از بین می

ارشد خود را با  پایانامهشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز، ، رایحه مظفریان دانشجوي جمعیت1390در سال 

در  فرهنگی دخیل در ختنه زنان-بر روي عوامل اجتماعی پژوهشی«عنوان 

تا  15در خصوص زنان ارائه کرد که پژوهشی موردي است  »جزیره قشم

پرسشنامه در برخی مراکز  400 نامهایاناین پدر  .ساله در جزیره قشم 49

 .درمانی توزیع شد تا افراد محلی به کمک کارکنان این مراکز آنها را پر کنند

آوري دادهها  ، از روشها و فنون کمّی براي جمعایان نامهچکیده این پبنا به 

است و شناختی و آماري  این پژوهش بیشتر جمعیت.استفاده شده است

مظفریان  .هاي اجتماعی و جمعیتی اتکا داردهاي آن عمدتاً بر شاخصپرسش

    :گویدخود می پایانامهدر چکیده 

نسبت معناداري وجود دارد میان ختنه که آزمودن فرضیات نشان داد  

دختران و متغیرهاي مستقلی چون شغل، تحصیالت، تجربه ختنه دختران در 

ها، کنترل جنسی زنان، نگرش زنان، سن زنان و سن خانواده شخص، رسانه

 :ابسته و متغیرهاي مستقل زیر وجود نداردبعالوه، نتایج نشان داد که هیچ نسبت معناداري میان متغیرهاي و .ازدواج

این  .) ,2011Mozafarian(ناتعداد فرزندان و جنسیت آن میزان اهمیت خانواده، انواع دیگر خشونت در خانواده،

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

نامه فهیمه حسنیان دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رساله دیگر در خصوص ختنه دختران در ایران پایان

المللی ممنوعیت ختنه زنان در اسناد بین«نامه ایشان عبارت است از عنوان پایان .الملل استي حقوق بیناسالمی در رشته

سنیان نیز همچون کار خانم مندگاري بر ختنه دختران در بستر حقوق کار خانم ح ».با تاکید بر عملکرد کشورهاي درگیر

المللی موفق علیه او به بررسی مبارزات حقوقی بین .هاي کمترالملل تمرکز دارد، ولی البته با اطالعات و تحلیلبین

 ریحانه مظفریان، تیغ و سنت



به تصویب  عمل پردازد و گزارشی از قوانین مختلفی که در کشورهاي مختلف براي مقابله با این ختنه دختران می

هاي این رساله برخی از داده .دکنپیشنهاداتی در این خصوص ارائه می نیزدهد و دست آخر رسیده بدست می

غربی به کتاب خانم فاطمه کریمی ارجاع درخصوص ختنه دختران به خصوص درمورد نواحی کردستان و آذربایجان

 .در اختیار خانم فاطمه کریمی قرار داده بود تحقیق این مولفاي است که اولیههاي  دهد که در واقع شامل دادهمی

)2006Ahmady, (   

گوید که در برخی نامه خود میخانم حسنیان در چکیده پایان 

مناطق کشور ما برخی اشکال ختنه دختران وجود دارد و متاسفانه 

تا کنون دولت هیچ توجهی به این مسئله که از مسائل مهم حقوق 

خواهد که او بدین وسیله از دولت می .بشر است نشان نداده است

 تمام معیارهاي ضروري حمایت از زنان در برابر اعمال غیرانسانی

حسنیان خواهان آن است که دولت براي  آنان که  .در نظر بگیرد را

کنند مجازات و براي قربانیان نیز دام میبه ختنه کردن دختران اق

گوید در برخی اسناد حسنیان می .غرامت مالی و غیرمالی مقرر کند

- شود یا دست کم توصیهالمللی ختنه دختران جرم محسوب میبین

اي مبنی بر منع آن وجود دارد، ولی مسئله این است که آیا ضمانت 

از قرار معلوم چنین  براي این حکم وجود دارد یا خیر؟ نیز اجرایی

وي  نظربه  .المللی در کار نیستضمانت اجرایی در اسناد بین

المللی کشورها و دولتها باید مسئولیت نقض این حقوق را بر عهده بگیرند و امروزه در بسیاري کشورها مطابق اسناد بین

  .)1391حسینیان، (آورندحمایت اجتماعی و قانونی به عمل می ختنهاز زنان قربانی 

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

روز جهانی عدم مدارا با ختنه : یعنی ششم فوریه کنند،ها عمدتًا سالی یکبار در خصوص این موضوع بحث میرسانه

به این  دخترانعواقب پرداختن به موضوع ختنه  حکومت وهاي داخل ایران به دلیل ترس ازرسانهگرچه اکثر  .دختران

هاي سایتهاي فارسی زبان خارج از کشور و وبکنند، برخی افراد و فعاالن سیاسی براي رسانهاي نمیمسئله اشاره

ل استان وین ذبیحی، فعال حقوق زنان اهاز جمله پر .دهندهایی صورت مینویسند یا مصاحبهخبري فمنیستی مطلب می

شهر مریوان آن همت گمارده تا میزان رواج ختنه دختران  روستاهاي اطراف به تحقیقات میدانی معدودي درکردستان، 

او بر این باور است که ختنه دختران الزامی است از جانب مردان براي  .معلوم کند اورمانرا در برخی روستاهاي منطقه 

عدالتی در مناسبات قدرت میان دو جنس و مصداقی از اعمال قدرت او این عمل را نشانی دیگر از بی. ن زنانمنقاد کرد

   .ذبیحی چندین مصاحبه رادیویی و آنالین در این خصوص انجام داده است .داندمردان بر بدن زنان می

اي هنرمند دیده به جهان گشوده خانواده مقام خوان اهل کرمانشاه است. او در» یداهللا رحمانی«چیمن رحمانی فرزند 

است و در موسیقی شاگرد پدرش بوده است. آموختن مقدماتی تار را نزد اسماعیل مسقطی فرا گرفته و در ویولن 

در ایران به موضوع ختنه دختران  1394 در باربراي اولین »انیک از هزار«شاگرد محمود مرآتی بوده است. او در ترانه 

  و ازدواج کودکان خردسال پرداخته است. 

 حسنیانپایان نامه فهیمه 



  

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

 

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

به اعتقاد وي ختنه دختران یکی از بیشمار  .ها به موضوع ختنه دختران پرداخته استهاي خود در رسانهبرخی مصاحبه

  .هاي نقض حقوق زنان استشیوه

 

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

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

مذهب و  شافعی اهل تسنناکثر جمعیت استان کردستان را  .، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان و جزایر آن)جنوب آن

هاي هاي سنی، شیعه و دیگر گروهها ترکیبی است از گروهجمعیت مابقی استان .دهدیعه تشکیل میبرخی اجتماعات ش

ساکن در آذربایجان (هاي اهل حقهاي کوچک تركي و اقلیتهاي بزرگ شیعیان ترك آذرقومی و دینی نظیر اقلیت

رومیه و شیعیان کرد کلهر و لک و نیز ، اجتماع کوچکی از مسیحیان ارمنی در ا)غربی بین شهرهاي مهاباد و میاندوآب

با وجود این برخی زنان شیعه که در مجاورت  .کنندکردهاي اهل حق در بخشهایی از کرمانشاه که دختران را ختنه نمی

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

  .کردندشیعه در بخشهایی از کرمانشاه و ایالم دختران را ختنه میزنان کرد 

زبان رواج دارد نه در  سورانیمذهب اهل تسنن شافعیختنه دختران عمدتًا میان کردهاي که  باید خاطر نشان کنیم

 به همین .ندباشمیمذهب  زبان ایران، عراق، ترکیه و کردستان سوریه، هر چند که ایشان نیز شافعی مناطق کرمانجی

اقلیت کردهاي ارمنستان یا کردهاي تبعیدي شرق و  )،ایزدیان(یک از کردهاي اهل حق، علویان، یزیدیان ترتیب هیچ



که ختنه  ادعامشروعیت این  فصل سوم بحثی مطرح خواهیم کرد در خصوص در .کنندشمال ایران دختران را ختنه نمی

ختنه دختران در چرا که  ،مذهبان مرتبط دانست دختران در باورهاي اسالمی وجود ندارد یا فقط باید آن را با شافعی

که نشانی از ختنه دختران تا دو سه نسل قبل در میان آنها (زبان و نیز در بسیاري مناطق کردستان ایران  مناطق کرمانجی

ع، ختنه کردن دختران در کردستان ایران از نظر توزیع جغرافیایی بسیار پراکنده و به واق .رواج ندارد )شوددیده نمی

  .متفرق است

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

هاي غربی کشور به جز جنوب ایران، ختنه دختران در بخش ). ,2010Mohajer(سومالی به جنوب ایران راه یافته است

سن در برخی از این مناطق دختران معموال در  .شودمثل کردستان و کرمانشاه و در استان آذربایجان غربی نیز انجام می

یا  محلی شوند و پس از آن روي آلت بریده آنان خاکستر تنورتراشی یا چاقو ختنه میغ تیز ریشبا تی سالگی 6تا  3

امروزه از مواد ضدعفونی کننده نظیر بتادین و وسایل بهداشتی چون گاز استریل و مانند آن نیز (ریزند آب سرد می

هرمزگان بر این باورند که ختنه سنت پیامبر اسالم ها از جمله استان برخی افراد محلی در این بخش). کننداستفاده می

بنا به باور گروهی دیگر، این عمل به حفظ عفت و  .شود زنان ختنه شده تطهیر شونداست و این عمل باعث می

همسرانی  آنانباکرگی آنها قبل از ازدواج از با حفظ و  کندکم میآنها را  میل جنسیکند چون پاکدامنی دختران کمک می

  د.سازدار میوفا

باور بر این است که این عمل شور  .شود رسم چهل تیغ استاجرا می يیک رسم محلی دیگر که در مناطق محدود

در جنوب و در غرب ایران،  .کندگیرد، آنها را خوشبوتر و به لحاظ جنسی براي مردان جذابتر میجنسی دختران را می

تیغ  ها بوسیلهبییا به اصطالح بید را ندارد، ختنه کنندگان سنتی وقتی خانوادهاي تاب تحمل درد و رنج دختر خو

  .) ,2010Mohajer(خوانندمی» تیغ محمدي«این عمل را در عرف  .دهندبرش کوچکی در ران دختران می

برخی روستاهاي کرمانشاه و کردستان برخی زنان بر این باورند که دختران به دالیل بهداشتی و دینی باید ختنه  در 

شوند، یا الاقل باید در آلت ایشان برشی کوچک داد تا قدري خون کثیف از بدنشان خارج شود، از نظر ایشان این کار 

  .هم از نظر دین پسندیده است و هم جنبه درمانی دارد

کیلومتري بندر لنگه در جنوب ایران، زنان را  5واقع در برخی ساکنین بندر کنگ،  در جاللیرضازاده بنا به پژوهش 

یا  روز 40در اینجا، دختران را وقتی  .شونددانند که فقط به لطف ختنه از دسترس شیطان دور میمخلوقاتی شریر می

درصد دختران ختنه  70پژوهش در این شهر بندري  ر اینبنا ب .کنندتراشی ختنه میکمی بیشتر دارند با تیغ ریش

  ).1386رضا زاده جاللی، (نداشده

 .شوندکنند براي توجیه عمل خود دست به دامان باورهاي دینی میاکثر گروههایی که در ایران دختران را ختنه می

 .شده و زنان و دختران پیامبر و ائمه ختنه شده بودندر صدر اسالم انجام میبرخی بر این باورند که ختنه دختران د

کردند شان چنان میبرخی دیگر معتقدند که ختنه دختران تکلیفی دینی و سنتی محلی است، و چون مادران و مادربزرگان

 .که البته بسیاري از ایشان از عواقب ختنه دختران براي سالمت آنان اطالعی ندارند در حالیآنها هم باید چنین کنند، 

  ) 2007 ،جاللیرضازاده(



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

وجود آن را  هاي مربوطه در دولت ایرانوزاتخانه کنند قرار بگیرد و هم پس از آنمیکشورهایی که دختران را ختنه 

گوید که گزارش رئیس انجمن علمی مددکاران ایران چنین می.) ,2015Alawi and Schwarts(کنندانکار یا مخفی می

روستا که  چندست مربوط به آفریقا و در ایران فقط در اي اختنه دختران در ایران مشکلی جدي نیست و این مسئله

 .گیردنفر دارند صورت می 2000جمعیتی کمتر از 

 

 سابقه تحقیق حا��
پس از سالها از اروپا به زادگاه خود یعنی ، کامیل احمدينگارنده آن، که  2005گردد به سال شروع این تحقیق برمی

بازگشتن به ایران، با  از پیش نگارنده .اطالعات بیشتري کسب کندکردستان ایران بازگشت تا درباره ختنه دختران 

طریق از و از اینهاي شناخته شده سازمان ملل همکاري کرده بود هاي غیردولتی بشردوستانه و پروژهسازمان رخیب

در کشورهایی مثل سومالی، کنیا و  دخترانمبارزه با ختنه  اقدامات مختلف یونیسف و سازمان ملل براي ها وپروژه

هایی از ختنه دختران در بخش در مورد انجام مبهم یخاطراتصاحب این قلم که از کودکی  .مطلع شد سودان

و بر این  را صورت دهدیقی مقدماتی تحقاولین  پس از بازگشت به ایران تصمیم گرفت به یاد داشت، کردستان ایران

که ختنه دختران  حاکی از این بود هادادهکمال تعجب  در .اساس کار را از خانواده و بستگان نزدیک خود شروع کرد

 .مادر و خواهرانش انجام پذیرفته بود، انواده وي نیز بر مادر بزرگو حتی در خ رسمی دیرین در مناطق مکریان است

خصوص کشیده شد و البته در ضمن پیشروي در مناطق اطراف و گردآوري به تحقیق میدانی در این  کاررفته رفته 

اولین و البته تنها مستندي که تا به حال درباره ختنه  .شدها و تصاویر مربوط نیز فیلم تهیه داده، از برخی مصاحبه

در  نگارندهکه  »به نام سنت«وهانه با عنوان پژشناختی و قومزنان در ایران ساخته شده، فیلمی است با صبغه مردم

اي که منطقه –برخی روستاها و توابع کردنشین مهاباد و نیز در برخی روستاهاي اطراف استان کردستان و اورامان 

شناختی که بناست تدوینی مردممستند  این .ه استفیلمبرداري کرد -کندکرمانشاه و کردستان را به هم متصل می

هایی است که در روستاهاي در دسترس عموم قرار گیرد، شامل تصاویر و مصاحبه تحقیقجدید از آن همراه با این 

شده آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان از جمله جزایري نظیر قشم، هرمز و کیش با افراد محلی انجام 

-بخش، عقاید و باورهاي مردان، کارکنان )هابیبی(کنندگان محلی ه با زنان و ختنهاین مستند عالوه بر مصاحب .است

   ) ,2006Ahmadi( .است پزشکی و روحانیون آن مناطق را جمع آوري کردههاي درمانی و 
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دست آمده از فیلم و هاي بهپس از بررسی داده

حوزه تمرکز تحقیق که  رسیدبنظر میتحقیقات اولیه 

بخشهاي روستایی  همناطق شهري و کالنشهري ب باید از

شواهد گردآوري شده در همین چراکه  .شود منتقل

حکایت از آن داشت که تحقیق مقدماتی و فیلم مستند 

رسد این روزها در مناطق شهري بعید به نظر می

ضمن اینکه نداشتن سرمایه و  .کننددختران را ختنه 

نیز در این  بودجه مقتضی، و البته مجوزهاي قانونی

گروهی براي گردآوري  .گیري بی تاثیر نبودتصمیم

در  و طی چندسال بعد گرفتاطالعات دقیق شکل 

 .مطالعه شد هاي مختلفی از کشور که قبال انتخاب شده بودند، به نحو تصادفی چند روستادر بخش مواقع مختلف،

 کار ،هادادهو ضمن گردآوري  رجوع کردهتر و با هدف قبلی به روستاهاي مشخص ، به طور جامعترچندسال بعد

   )بنگرید به بخش پایانی این فصل( .به برنامه تحقیق اضافه شد هاي آزمایشی نیزآموزش و طرح

  وان کردستانریمان، موراروستاي ا

 @kameelahmady.com عکس از



  

 @kameelahmady.comعکس از  .ایران استان هاي دیگرتحقیق میدانی در 

 

 رسانیمیدانی و آموزش و اطالع ها، کارگردآوري داده مختلف ایرانمناطق  در 2015تا  2005 اینکه از سال  یعنی

بررسی و مناطق مختلف هر استان، این ظن شکل گرفت که شاید در روستاها و ها گردآوري دادهدر حین  .انجام شد

ام به جنوب ایران کشیده ترتیب پاي این مطالعه سرانجو مناطق همجوار نیز ختنه کردن دختران معمول باشد و بدین

ولی براي حصول  .گفته رواج داردنجا بیش از سه استان پیشآشد، یعنی به استان هرمزگان که ختنه کردن دختران در 

اطمینان از این که آیا در مناطق دیگر ایران نیز ختنه دختران معمول است، در مواقع مختلف به مدد کار میدانی در 

هایی نظیر ایالم، لرستان، چهارمحال بختیاري، کهگیلویه ، یعنی در استانبررسی شدختران هاي دیگر هم ختنه داستان

و بویراحمد، خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان شمالی و جنوبی و رضوي، گیالن و برخی 

از این استانها گروههاي ُسنی تحقیقات نشان داد که گرچه در برخی   .مناطق مرکزي ایران  مثل یزد، سمنان و فارس

این تحقیق همچنین موید آن است که در سیستان و  .مذهب وجود دارد، نزد آنها ردي از ختنه دختران نمیتوان جست

به  .مذهب هستند، اثري از ختنه دختران نیستبلوچستان نیز که بخش زیادي از جمعیت آن مسلمانان سنی حنفی

- همچنین گواهی بر ختنه دختران میان جمعیت .خراسان و ترکمنهاي حنفی گلستانترتیب میان کردهاي تبعیدي همین

نشین منطقه جالب اینکه در مناطق سنی .مذهب در اردبیل و آذربایجان نیز دیده نشدهاي شافعیهاي کوچک ترك

 یکه مناطق کرد افهاضباید این را هم  .الرستان در استان فارس در مرز هرمزگان هم اثري از ختنه دختران دیده نشد

نشین در استان هرمزگان وجود دارد، مثل بستک و بسیاري روستاهاي دیگر، که در آنجا دختران را کمتر ختنه  سنی

  .است ترتر و در جزایر این استان شایعکنند و این بدان معناست که ختنه کردن دختران عمدتًا در مناطق جنوبیمی

هاي مذهب دیده شد و نه در میان عربدختران نه در میان لرهاي شیعهز ختنه در استان خوزستان و بوشهر اثري ا

ختنه  به صورت پراکندهدختران را با وجود این، بخش کوچکی از روستاهاي همجوار با استان هرمزگان(اهل تسنن 

زنان  ن در میان گروهختنه زنا .هاي لرستان و چهارمحال بختیاري نیز اثري از ختنه مشاهده نشددر استان ).کردندمی



 .مجاورت استان کرمانشاه دیده شد ساله یا بیشتر در میان کردهاي شیعه ایالم و تنها در چند روستاي شهر مهران در 50

رسد که سنت اي در آنجا نیست و به نظر میکم سن و سال ختنه شده انپژوهش حاکی از آن است که اکنون دختر

  .شیعه، هم در ایالم و هم در کرمانشاه، منسوخ شده باشد کرد هاياعظم گروهختنه کردن دختران در میان بخش 

روحانیون و ارتباطات شخصی صورت  فعالین استانی، ها، راهنمایان محلی،تحقیق حاضر در اصل به مدد نقشه

 تاي دیگريو روس کردهاي بد یا آب و هواي نامناسب، بناگزیر مسیر تغییر در برخی موارد به خاطر جاده .گرفت

رفت، کار وقت نبود و در فصول مختلف سال پیش میاز آنجا که این جستجو ماموریتی پیوسته و تمام .انتخاب شد

  .2015تا  2005از سال رسانی طی ده سال به انجام رسید، یعنی هاي اولیه، کار میدانی و آموزش و اطالعگردآوري داده

ها و زبان خاص هاي مختلفی داشته است، مثالً بنا به حساسیتها، مراحل، راهبردها، و روشتحقیق حاضر رهیافت

در برخی  .شودتنظیم و توزیع هایی متناسب با همان محل براي آموزش دستیاران جزوه اي نبود جز آنکهچارههر محل 

مناطق مثل اورامان و پاوه در استان کرمانشاه، پارسیان و 

مهاباد در آذربایجان غربی،  و قشم در هرمزگان، پیرانشهر

هاي آزمایشی مختلفی کامیاران و مریوان در کردستان طرح

هاي رودررو ها عبارت بود از مالقاتاین طرح. انجام شد

سازي رسانی و آگاهنیز جلسات اطالع با متولیان جامعه و

در این  گرفت؛که عمدتًا با حضور زنان جوان صورت می

هاي مختلف، حاضرین را از با روش شدسعی جلسات 

خطرات ختنه دختران و عوارض آن را بر بدن و زندگی 

حساس کردن مردان به این موضوع نیز  کرد.آنان مطلع 

ها و نیز در بسیاري اماکن در طول پژوهش در مساجد، جلوي درب خانه .بود این تحقیقبخشی دیگر از رهیافت 

چه زن و چه ( با رهبران محلی و مهمتر از همه با روحانیون. شد انجام عمومی با گروههایی از مردان بحث و گفتگو

در  تا عی شودسو  شودتا حمایت آنها را براي ممانعت از ختنه دختران جلب  شد صحبتهاي محل و نیز با شیخ د)مر

آموزش و تحقیق به روستاهایی که قبالً  بازپس از اتمام این جلسات، سال بعد  .این خصوص فتواي محلی صادر کنند

    سنجیده شود.تا میزان موفقیت در اثرگذار بودن آن طرحهاي آزمایشی  هدر آنجا انجام شده بود رفت

 

 روش تحقیق
اس از سراسر جهان .اچ.خصوص ختنه دختران توسط مدل جداگانه دي لی درلالمهاي بینداده 1990از آغاز دهه 

این مدل یک پایگاه اطالعاتی بسیار غنی شکل داده که در تمام کشورها خاصه کشورهاي آفریقا قابل  .گردآوري شد

را هنوز به  المللی دیگر رواج ختنه دختران در ایرانهاي بینیونیسف یا سازمان ،از آنجا که سازمان ملل .مقایسه است

ها کمر آوري دادهکه این پژوهش اولین تحقیق جامع در تمام کشور باشد که به جمع این شدبر  بنااند، رسمیت نشناخته

روشی که در این پژوهش  .س بهره بگیرد و آن را در سطح محلی پیاده کند.ا چا .دي مدلببندد و از مدلی مشابه 

روش مشارکتی بطورخاص به نظراتِ خوِد زنان و دختران  .مشارکتی بود، بنا به خصلت موضوع روش انتخاب شد

 ایران. عکس از  کردستاندر  اولبه تاجمع آوري اطالع
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هاي حقیقی و هاي تحقیق بازتابی از دیدگاهکه در نهایت دادهسپرد، چندانیعنی جامعه هدف این فرایند گوش می

میان محقق و  یابهام و سوءتفاهم ها ساده و دوستانه بود تاشد زبان مصاحبهتا آنجا که می .باشدغرض خود زنان بی

اي ده ساله صورت گرفته، بنابراین  این پژوهش طی دوره ذکر شدهمانطور که پیشتر هم  .در کار نباشدطرف مصاحبه 

 .ها و راهبردهاي متنوعی داشته استرهیافت این تحقیقشناسی روش

ارتباط خوب و استفاده از  .بهره گرفته شدها براي گردآوري دادههایی با استاندارد جهانی یونیسف نامهاز پرسش

هاي ارتباطی این فرصت را مهیا کرد که این اقدامات حمایت افراد محلی، برخی رهبران اجتماعی و دینی و نیز شبکه

  .شماري از دانشگاهیان را به خود جلب کند

 شدمین حاصل و در ضمن اطمینا دیدندمیآموزش  باید گیري از افراد محلی در این پژوهش ضروري بود، آنهابهره

کنند، بخصوص در این که ایشان مقتضیات اخالقی را رعایت و محرمانه بودن اطالعات را در کار خود لحاظ می

مجموعه قواعد « :گویددر این سیاق، مراد از اخالق همان است که خانم مِی می .موضوع که حساسیت خاصی دارد

آورند و بنابراین فارغ از شرایط خاص تحقیق باید به قواعد الزاماین  .اخالقی که باید در خالل تحقیق رعایت شوند

خانم  ».دهندمی تذکر شودمیرا در قبال مردمی که درباره آنها تحقیق  حققهاي ماین قواعد مسئولیت .آنها وفادار ماند

موضوع تحقیق دارند  ارهدربخاطر بگویند که آیا دانش و اطالعاتی کنندگان باید با طیبدهد که مشارکتمِی ادامه می

  ). ,2011May(یا نه

کنند  صحبتکه آیا مایلند در باب این موضوع  پرسیدیمکنندگان مطلع به خاطر ماهیت موضوع تحقیق، از مشارکت

ه چه کار خواهد باطالعات  کهو این قرار گرفتنداز اطالعات  آنها در جریان نحوه استفادهپیش از شروع تحقیق  .یا نه

که موازین  داده شدشونده تضمین  و به افراد مصاحبه صورت گرفتهایی تلفنی هم در برخی موارد مصاحبه .آمد

 .شودمیاخالقی رعایت 

به عبارتی  .مصاحبه در استانهاي هرمزگان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان انجام شد 3000 حدود مجموعدر 

در این مطالعه بنا بر  ،براي اولین بار در ایران و صورت گرفتمرد  150زن و  550مصاحبه با  700 حدود در هر استان

    .که نظرات مردان هم ثبت شود تا نقش آنان نیز در ختنه کردن دختران لحاظ شده باشد شداین 

   



 آمار کمی ختنه دختران
اي دقیق از توزیع هکنند، ترسیم نقشهمی هاي دینی و قومی مختلفی که دختران را ختنهنظر به پراکندگی گروه

آید این است که میزان رواج آن را آنچه بر می .جغرافیایی این مناطق در چهار استان پیشگفته کاري بسیار دشوار است

روند نزولی ختنه کردن دختران دالیل متعددي دارد که  کشیده شود.تصویر  و روند نزولی واقعی آن را به شودتعیین 

کنندگان محلی را پر کنند،  هاي جدیدي که جاي ختنهبیاز آنها عبارتند از آشنا شدن با جهان مدرن، فقدان بیی خبر

طی  .هاي برخی روحانیون محلیها و نیز حمایتکردن، آموزش و پرورش، تاثیر رسانهتمایلی نسل جوانتر به ختنهبی

شد، هم بنا به دالیلی که هم اکنون ذکر ل به سال کمتر میرفت، ختنه کردن دختران سااي که این پژوهش پیش میدهه

وع به مناطقی که ؛ نقش این عامل اخیر را با رجتحقیقهمین  و توسط سازي اهالی طیو هم بر اثر آموزش و آگاه شد

  سنجیده شد. پژوهشاین هاي رزیابی اثر آموزشو با ا پیشتر رفته

 

  .دهدرا طی شش سال گذشته نمایش می نمودار زیر روند نزولی انجام ختنه دختران

  

 

، میزان ختنه دختران در جهان روند نزولی دارد؛ این مساله در خصوص موارد پنهان ذکر شدهمانطور که پیشتر هم 

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

کنند هایی که دختران را ختنه نمیدر خود ایران هم در میان ساکنین استان .گیردهاي مذکور این عمل صورت میاستان

دهنده تغییري با شتاب کم در این شش این نمودار نشان .افراد کمی از وجود چنین عملی در داخل کشور اطالع دارند

هاي ، تاثیر موج تغییر بر استان2010در طی سال  .استدر استان آذربایجان غربی  2009ساله است که آغازش سال 

در استان هرمزگان، جایی  .شد دید که میزان انجام این عمل کاهش یافته استکردستان و کرمانشاه نیز آغاز شد و می

این عمل بیش از  برخی از روستاها در میزان انجام 2014ي دختران بشدت شایع است، حتی تا پایان سال که ختنه

، %21آذربایجان غربی  در برخی از روستاها در حالی که در همان مقطع میزان رواج این عمل در .بوده است 60%
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در نمودار زیر به وضوح مشخص است که فرآیند دگرگونی آغاز شده و مناطقی  .بود %16و کردستان  %18کرمانشاه 

  .اندپذیراي تغییر بوده اند وکردند به تغییرات واکنش نشان دادهکه دختران را ختنه می

  

  

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

  

 های منتخبنمودار استان
 )میلیون نفر 1,5جمعیت (هرمزگان 

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

شوند حوالی شهر میناب شمار زیادي از اطفال دختر ختنه می ها حکایت از آن دارد که در اکثر روستاهايداده 

شهرهاي کوچک بندر پهل،  توابع هایی ازدر روستاها و بخش.) کنندهاي شیعه نیز دختران را ختنه میبرخی خانواده(

الرك ختنه دختران در جزایر کوچک هرمز،  .و خمیر نیز این عمل معمول است )پارسیان(بندر کنگ، لنگه، گاوبندي 

 بومیانگیرد و قشم که بزرگترین جزیره در این استان است بیشترین میزان ختنه زنان را در میان نیز صورت می کیشو 

هاي مهاجر اهل تشیعی بوده که از میناب، بندرعباس و دیگر گاه گروهقشم همچنین سکونت .اکثرًا اهل تسنن دارد

حتی در کیش هم که  .اندنبوده، به آنجا آمده و یاکمتر معمول لمعمومناطق ایران که رسم ختنه دختران در آنجا 

تحقیقات نشان  .کنندجزیرهاي توریستی و یکی از ثروتمندترین مناطق جنوبی ایران است، محلیان دختران را ختنه می

لنگه اشاره هما احدي در اثر خود در باب ختنه دختران در بندر  .دهد که در این مناطق نوع اول ختنه رایج استمی

 .) ,.2009Ahadi et al(اندختنه نوع اول را متحمل شده  %4,87موردي که او با آنها مصاحبه کرده  400کند که از می



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

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

  

  امارات متحده عربی 

فارس و دیگر کشورهاي اطراف خلیج دارند طبیعتاً این ظن از آنجاکه افراد محلی بستگان زیادي در منطقه خلیج  

یان جنوب شود. بر مبناي مصاحبه با ایرانگیرد که ختنه دختران در کشورهاي اطراف خلیج فارس نیز انجام میشکل می

اند) و نیز بر مبناي کار اند پذیرفتهکشور (که یا تابعیت مضاعف دارند یا تابعیت کشوري را که به آن مهاجرت کرده

هاي میدانی که طی سفر کوتاهی به امارات متحده عربی انجام شد، پژوهش ما معمول بودن این عمل در میان خانواده

ر از ایران، عمان، یمن، بحرین و دیگر کشورها هنوز هم دختران خود را ختنه کند. مسلمانان مهاجمسلمان را تائید می

ها برنامه خود را طوري تنظیم هاي محلی خود را دارند و بسیاري خانوادهبیکنند. اغلب مناطق همجوار ایشان بیمی

  گردند، دختران خود را ختنه کنند.  کنند که وقتی براي تابستان به کشورهاي خود برمیمی

توان و الخیمه و ستوه در دوبی را می سأرهاي شریشه و جوالن در مناطقی از شهبا، نوف، گراین در شارجه و محله

جراح، در  2باشند. در نوف کنند و داراي جراحهاي محلی خود نیز مینام بردکه هنوز هم دختران خود را ختنه می

 جراح درون خانوادگی وجود دارند. 1جراح محلی و  2جراح و  1جوالن 

 

   :دهدجدول زیر رواج ختنه را در استان هرمزگان نشان می

 

 دهد.روستاي هرمزگان نمایش می برخی هاي باال رواج ختنه دختران را درداده

 

 )میلیون نفر 1,8جمعیت (کرمانشاه 



هاي مذهب، ولی در این میان اقلیت اهل تسنن شافعیهم شامل اهل تشیع است و هم کردنشین جمعیت این استان 

برخی (اورامانی  )،، فیلی و کلهريجاف(کرمانشاه عبارتند از کردي و هاي اصلی زبان .اهل حق و بهائی نیز وجود دارند

و  کرمانشاه .، فارسی و لکی)ها بر این باورند که زبان و قومیت آنها مستقل از زبان و قومیت کردي استاورامانی

ختنه دختران عمدتًا در منطقه اورامان  .کردستان دو استان غربی کشور هستند که بیشترین میزان ختنه دختران را دارند

که هم نام یک قبیله است و هم (و نیز در منطقه قبیله جاف  )اي که تا درون مرزهاي استان کردستان امتداد داردمنطقه(

منصور (، نوسود و شاهو هان، روانسر، جوانرود، پاوه، نودشاف کامیارروستاهاي اطر .معمول است )نام یک گویش

با وجود این ختنه کردن دختران جوان  .مناطقی هستند که ختنه دختران در آنها بیش از مناطق دیگر معمول است )آقاي

ند، ولی نه در کاست؛ همین امر در مورد کامیاران و پاوه نیز صدق می ترو بخصوص کودکان به نحوي قابل توجه کم

در توجیه  .اندتوان دید که مردم ختنه کردن دختران را چند دهه قبل کنار گذاشتهدر برخی مناطق فوق می .تمام روستاها

ختنه  تر شدناند، ولی میزان کمتوان گفت که مردم این منطقه چند دهه است که این عمل را کنار گذاشتهاین الگو می

جدول و نمودار زیر رواج ختنه  .ممکن است بموجب رسم ختنه زنان بزرگسال در برخی مناطق نیز باشد کودکان

  د.دهدر کرمانشاه نشان میدختران را 

  

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

 

 )یون نفرمیل 1,3ت جمعی(کردستان 

هاي اهل تشیع نیز در مذهب غالب در استان کردستان مذهب سنی است؛ اقلیت کردهاي اهل تشیع و برخی ترك

 .هاي مختلفی رواج داردزبان اصلی در این استان کردي است که با گویش .کنندشهرهاي قروه و بیجار زندگی می

چنانکه پیشتر هم (هاي رایج دیگر عبارتند از کلهري و اورامانی اردالنی گویش غالب است؛ گویش /گویش سورانی

میزان ختنه دختران  ).ها بر این باورند که زبان و قومیت آنها مستقل از زبان و قومیت کردي استگفتیم برخی اورامانی



روستاي بزرگ در منطقه مریوان و بخصوص در  .کردستان به نسبت کمتر از کرمانشاه است استان روستاهايبرخی  در

ترین مناطق روستاهاي اورامان تخت که پرسکنه .میزان ختنه دختران باالست )بخش باالي اورامان(اورامان تخت 

انشاه و کردستان تقسیم شده، هستند بیشترین میزان ختنه دختران را در هر دو منطقه اورامان که بین کرماورامان نیز 

ي کوچک منطقه سنندج از جمله ، بلبر و همچنین در برخی شهرهاهنظیر کمال با وجود این، در روستاهایی دیگر د.دارن

  .چندین دهه است که سنت ختنه زنان کم و حتی منسوخ شده است ات محلیاظهار به بنا سقز

 

 رواج ختنه دختران در استان کردستان
  

  

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

  

 )میلیون نفر 3جمعیت (آذربایجان غربی 

کنند، هرچند اقلیت کردهاي کرمانجی جمعیت کردهاي آذربایجان غربی عمدتاً در بخش جنوبی این استان زندگی می

پژوهش میدانی حاکی از آن است  .کنندماکو نیز زندگی می ه،خوي وارومی اطراف اشنویه تا زبان در مرز ترکیه یعنی از

تر باال است، ولی مژده این که میزان ختنه کودکان دختر بسیار کم است و هرساله هم ختنه در میان زنان مسن که رواج

 10االي از دخترانی که ب ي کمپژوهش نشان داد که در برخی روستاهاي منطقه مکریان، قریب به درصد .شودکمتر می

هاي ستان آذربایجان غربی، ورود غیرقانونی و فصلی گروهیکی از دالیل این امر در جنوب ا .اندرند ختنه شدهسال دا

ها عالوه بر فروش این گروه )نامندم یا قه ره چی میوها آنها را دمحلی(کولی از کردستان عراق به کردستان ایران است 



ختنه کردن هاي آورند؛ روشتوجهی درمیاز ختنه کردن دختران در این مناطق نیز پول قابلدست ساز، لوازم خانگی 

  .ها و حتی گاهی به معلولیت منجر شودآنها اغلب غیربهداشتی است و ممکن است به انواع و اقسام بیماري

پس از بررسی میزان ختنه دختران در مرزهاي ایران و عراق این پژوهش به این نتیجه رسید که در بخش اعظم 

کنند عمدتًا براي انجام تماعاتی که دختران را ختنه میاستان آذربایجان غربی، باالخص در روستاهاي نزدیک مرز، اج

شدن کنترل مرزها از جانب مرزبانان ایرانی و نیز بر اثر  رتتبا سفت و سخ .هاي عراقی متکی هستندآن به همین گروه

ه کمتر ها در چند سال گذشت، این گروهبرابر دینار عراقیدر  ریالارزش و پایین آمدن  اي در عراقمنازعات منطقه

اند به نحو غیرقانونی از مرز عبور کنند و به همین دلیل میزان ختنه دختران در این استان خاص کاهش یافته توانسته

ها و زنان خودآموخته بیکردستان و کرمانشاه براي زنده نگاه داشتن سنت ختنه دختران هنوز هم بر بیاستانهاي ( است

  .)محلی خود اتکا دارند

هاي کولیان کرد ایرانی است که برخی مناطق مهاباد و گاه بعضی خانوادهجان غربی همچنین سکونتاستان آذربای

هایی گروه .)گذرانندهاي فقیرنشین شهر سقز استان کردستان نیز روزگار میاین گروهها محله(کنند بوکان زندگی می

برخی از  پژوهش موفق شداین در فرایند  .دهندکه در ازاي پول یا مواد غذایی عمل ختنه کردن دختران را انجام می

با وجود این، بدون  نماید.ل تشویق و آنها را به کنارگذاشتن این عم دا از خطرات ختنه دختران آگاه کنها راین خانواده

تنه اقدامات دولتی براي فراهم کردن موقعیت شغلی یا ایجاد منابع بدیل براي درآمد یا بدون غیرقانونی اعالم کردن خ

  .ها این عمل را که به هرحال براي آنها درآمدزا است رها کننددختران بعید است که این گروه

 .دهدنمایش می غربی را آذربایجان کردنیشننمودار و جدول زیر رواج ختنه دختران را در روستاهاي 

 



 ی دختران با توجه به سنرواج ختنه
جدول زیر تعداد زنان ختنه شده را با توجه به سن در 

به منظور یکنواختی  .دهدچهار استان مورد اشاره ما نشان می

نتایج، تعدادي روستا از هر استان براي این تحقیق انتخاب 

دهد که میزان رواج نتایج حاصله بوضوح نشان می .شدند

دهد جدول اول نشان می .ختنه در هر منطقه متفاوت است

روستاهاي استان برخی از  که درصد دختران ختنه شده در

هرمزگان زیاد است، بطوریکه در برخی روستاهاي جزایر 

و در روستاهاي پارسیان به  %60هرمز به میزان  و قشم

هاي در قسمت .رسدمی %31کمترین میزان خود، یعنی 

روستاهاي پاوه، در رتبه دوم برخی در  %41استان کرمانشاه با میزان  .یستي دختران خبري نشمالی این استان از ختنه

   .رقم بالنسبه کم است هاي کردستان و آذربایجان غربی اینقرار دارد و در استان

سال  29تا  15سال بیشتر از زنان ختنه شده  49-30ي سنی دهد که تعداد زنان ختنه شده در بازهها نشان میتحلیل

از سوي دیگر،  ساله ختنه شده بودند؛ 49تا  29 زنان %60روستاهاي استان هرمزگان و جزیره قشماز برخی در  .است

لکستان کرمانشاه برچیده شده باشد، در آنجا هیچ موردي از ختنه در میان منطقه  رسد بساط این عمل دربنظر می

، بدین معنا دهدرا میروندي امید بخش  نویده بدین ترتیب نتایج بدست آمد .سال مشاهده نشد 29تا  15دختران بین 

مثًال در پیرانشهر واقع در آذربایجان غربی، این میزان در  .که میزان ختنه دختران در هر چهار استان رو به کاهش است

در  %41همین ترتیب در جوانرود واقع در همان استان، شاهد کاهش شدید از به. است  %10میان نسل جوان کمتر از 

در برخی از روستاهاي روانسر نیز این کاهش شدید و  .در میان دختران و زنان جوانتر هستیم%9تر به ان زنان مسنمی

   .است %17به   %43از 

   

 ده. تلنعکس از ش می شوند،     کودکان از دو ماهگی ختنه 



 

  

 دهد.رواج ختنه زنان را بر اساس سن نشان می 1-2جدول 

 

   



 های مختلفروند ختنه در بین نسل
هاي این عمل آگاه اند از آسیبدهد زنانی که ختنه شدهمی نسبت معکوس بین سن و رواج ختنه دختران نشان

است و براي پیشبردن زندگی خود تفکري از آن خود  ترتحقیقات حاکی از این بود که نسل جدید نسلی آگاه .هستند

 هايهایی که زنان نسلدهند دخترشان در معرض آسیبکنند ترجیح میبدین ترتیب، وقتی زوجی ازدواج می .دارند

  .گرفتند نباشدقبل قرار می

  

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

آوري  گیري نسبت زنان ختنه شده با توجه به سن جمعهایی براي اندازهاز طریق سوالهاي تحلیلی جداگانه، داده

هاي پژوهش حاکی از تغییري بزرگ یافته .نگرش مادران در گذر زمان نسبت به ختنه دختران تحلیل شودشد تا تغییر 

دهد که حداقل سال را نشان می 29تا  15نسبت زنان ختنه شده بین  2,2جدول  .خاتمه یافتن ختنه دختران بودبه سوي 

سال در استان کرمانشاه  49تا  30سال و  29تا  15ي سنی اختالف میزان ختنه بین بازه .شده دارند یک دختر ختنه

کاهش یافته و در پاوه نزدیک  %90توان دید در جوانرود و روانسر این عمل بیش از بطوریکه می .بسیار چشمگیر است

سال مشاهده  29تا  15ي سنی همانطور که پیشتر هم گفته شد، در لکستان هیچ موردي از ختنه دختران در بازه .%50به

در  .کاهش این عمل هستند  %50ها حاکی از تقریباً در استان هرمزگان داده .و به همین ترتیب در سرپل ذهاب نشد

در کردستان هم مثل هرمزگان، در  .است %90 مختلفهاي شده در نسل آذربایجان غربی هم اختالف بین دختران ختنه

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



 

شان را داشتند و از دهد که امکان ختنه کردن دخترانمادرانی را نشان می برخی ازهاي زیر ن ذکر است که دادهشایا

بسیاري مادران هم گفتند که دخترانشان هنوز بسیار کوچک هستند و وقتی به سن مناسب برسند،  .این کار سر باز زدند

  .دهنداین عمل را بر روي آنها انجام می

 

 شده دارندکه حداقل یک دختر ختنه مادرانینسبت  2-2جدول 

 



 تاثیر تحصی��ت
تا نسبت  شدآوري هایی در خصوص میزان تحصیالت مادران جمع، دادهMICSو  DHSهاي بر اساس دستورالعمل

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

بنا  .کرده تاثیر چشمگیري دارد بر اینکه دختر وي ختنه شود یا نهتحصیل جدول حاکی از آن است که داشتن مادر

 .گیري در مورد ختنه دختر اوستتوان دید که تحصیالت یک زن از عوامل مهم موثر بر تصمیمهاي موجود میبه یافته

شان را قربانی این عمل دهند دخترانتحقیقات و نیز گفتگو با زنان نشان داد که زنان داراي تحصیالت عالی ترجیح می

نکنند و هرچه تحصیالت مادر کمتر باشد، احتمال بیشتري دارد که کورکورانه از سنت پیروي کند و این عمل را یک 

اما در میان برخی از زنانی که تحصیالت عالی داشتند نیز گاهی مشاهده  .هنجار اجتماعی یا تکلیف شرعی بحساب آورد

یا اصالً هیچ  اند، هرچند که میزان این مورد در چهار استان یا بسیار اندك بودختنه کردهشد که یکی از دختران خود را 

آوري شده از مناطق کردنشین حاکی از آن است که بر اثر باال رفتن سطح تحصیالت هاي جمعداده .موردي یافت نشد

  .این عمل روندي نزولی داشته است

ي که تحصیالت عالی دارند بطور کلی احتمال کمتري دارد که از ختنهدهند که زنانی ها همچنین نشان مییافته

حال، براي این که چنین با این .به این کار متمایل بودند %20شنودگان کمتر از کنند، در میان مصاحبهدختران حمایت 

  .هایی در عمل منشا اثر شوند، زنان نیز باید توانمندتر گردندنگرش

  



  

 کرده که حداقل یک دختر ختنه شده دارندان تحصیلنسبت مادر 3-2جدول 

  

 تاثیر مذهب
هاي سنی ساکن مطالعات قبلی و تحقیق حاضر به این نتیجه رسیدند که ختنه دختران آیینی است که غالب اقلیت

نیز در  داند، ولی حتی در خود دین اسالمبا اینکه جهانیان ختنه دختران را عملی اسالمی می .کننددر ایران اجرا می

دهند و مذهب رسمی کشور نیز از نظر شیعیان که اکثریت ایران را تشکیل می .مورد ختنه دختران آرا متعارض است

به همین علت  .آورندآن را از واجبات دینی خود بحساب نمی تشیع است، این عمل منسوب به اهل تسنن است و آنها

هاي این پژوهش در خصوص وجود این آیین در یافته .پایین استنسبت ختنه دختران در میان جمعیت شیعیان بسیار 

کنند و در آذربایجان غربی نیز، در روستاهاي دهد که شیعیان کردستان دختران را ختنه نمیمیان اهل تشیع نشان می

این عمل ام و سر پل ذهاب نیز میزان انج لکستاندر روستاهاي  .شیعیان به این عمل اقدام میکنند %2شاهین دژ، تنها 

در استان هرمزگان نیز، در روستاهاي منتخب، موارد اندکی از ختنه دختران  .است %5و  %4ب در میان شیعیان به ترتی

  .دختران در بین شیعیان هرمزگان وجود دارد دهد هرچند اندك ولی ختنهدر بین شیعیان ثبت شده که نشان می

 



  

 مذهبنسبت زنان ختنه شده بر اساس  4-2جدول 

 

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

DHS  وMICS  استفاده شد تا اطالعات مربوط به دارایی و اموال خانواده نیز در کنار خصوصیات محل سکونت، مثل

  .آوري شود شرایط فاضالب و دسترسی به آب آشامیدنی سالم جمع

 کردند رتبهی که در آن زندگی مییاهها امتیازي داده شد و افراد با توجه به جمع امتیاز خانوادهبه هریک از دارایی

  .بندي شدند

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

بابضاعت رواج ختنه در بین زنان  .ولی نسبت بین بضاعت خانواده و ختنه دختران همواره یکسان نیست .یابدکاهش می

           .بود %15 این چهار استان، کمتر از

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

هاي تنها در روستاهاي مریوان در استان کردستان و روستاهاي پاوه در استان کرمانشاه این میزان در میان خانواده .است

دسترسی  وضع مالی خوب، .بود %15ز در حالیکه در بقیه مناطق کمتر ا .دبو %19و  %23تیب با بضاعت، زیاد و به تر

کند و در نتیجه ذهنیت آنها در مورد هاي با بضاعت را به زندگی، تحصیالت، موقعیت و دانش بهتر تسهیل میخانواده

ختنه کردن دختران هاي با بضاعت هم هستند کسانی که هنوز بر با وجود این، در میان خانواده .زندگی متفاوت است

 .اصرار دارند



 

 

  : نسبت زنان ختنه شده بر اساس بضاعت مالی5-2جدول 

 

 نقش نگرش مردان و زنان به ختنه دختران
ي دختران اثر دارد و مشخص کنیم که چه کسی مهم است که دریابیم چگونه نگرش مردان و زنان بر تداوم ختنه

یافتن  هاي جنسیت محور بهاین تحقیق با استفاده از پرسشنامه .ویژه داردگیري براي انجام این عمل نقشی در تصمیم

    .پاسخ سواالت فوق برآمد



  

 . تلندهعکس از ش

ان هستند؛ غالبًا مادر یا مادربزرگ کردن دختر گیري براي ختنهدهد که فرد تعیین کننده در تصمیمها نشان میداده

 .نظر مردان نیز موثر است، ولی غالب نیست .زنان فامیلآن دختر و در مواردي نیز یکی دیگر از 

ز و الرك به باالترین دهند که میزان حمایت زنان از ختنه دختران، در هرمزگان و جزایر قشم، هرماعداد نشان می

نه در پاوه و جوانرود کرمانشاه حمایت ار خت .است %33در حالیکه همین رقم در نزد مردان  .رسدمی %44 میزان خود،

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

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

  .اوم بخشیدن به این سنت هستندبا وجود این، زنان تحت فشار نامریی مردساالري قرار دارند و ناگزیر از تد .دارند

 



 

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

 

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

حضور هایی است که در این جوامع درآمد ختنه کننده

کنند دارند و اجرتی که در قبال این عمل دریافت می

ها ( بعضی از ختان تنها منبع درآمد زندگی آنهاست

این کار بدون اجرت و به علت ثواب و اعتقادات 

در ایران سه دسته افراد  .دهند)مذهبی خود انجام می

) هاقابله(ها ها، بی بیکولی :کننددختران را ختنه  می

   .خانواده تردر عمل، زنان مسن خانوادهو اعضاي 

در هرمزگان  .رویه عمل در هر استان متفاوت است

مجري  هاهاي سنتی از جمله بی بیکنندهغالبًا ختنه 

ها، اعضاي ها یا وضعیتکار هستند و در برخی منطقه

 .خانواده نیز ممکن است در این عمل مشارکت کنند

هاي کولی  گروهها غالباً غربی، ختاندر آذربایجان

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

 .ها از ختنه دختران درآمد خوبی دارنداین گروه .برندپاسپورت یا ویزا مدام در ترس از پلیس مرزبانی ایران بسر می

هاي کولی، در کنار گروه .شوندها میبندند و باعث ایجاد انواع و اقسام بیماريتی بکار نمیهاي بهداشاینها عمدتاً روش

کرمانشاه و  هايدر روستاه .دهندهاي سنتی و اعضاي خانواده نیز این عمل را انجام میبصورت پراکنده ختنه کننده

 .ها نیز مشغولندبی هاي کولی و بیروستاها گروههاي سنتی مجري عمل هستند گو اینکه در برخی کردستان غالباً ختان

 گیرد و هیچ تصوري از ختنهنجام میعمل ختنه با وسایلی چون تیغ، سنجاق یا چاقو و بدون بیهوشی و بیحسی ا

 .پزشکی و بهداشتی وجود ندارد

    مینابی در قشم، عکس از ش. تلنده نز



 

 

  کننده: نسبت ختنه بر اساس ختنه7-2جدول                        

 

 حامی ختنه دخترانکرده زنان تحصیل
براي دریافتن این نکته که آیا میزان تفاوت  .گیري عقاید افراد و نحوه نگرش آنها داردتحصیالت نقشی مهم در شکل

ها یافته .شد سطوح تحصیلی، تاثیري بر میزان حمایت از ختنه دختران دارد یا نه  در این چهار استان تحقیقی ترتیب داد

در استان هرمزگان نسبت زنان  .اراي تحصیالت عالی، کمتر حامی تداوم این عمل هستندحاکی از آن است که زنان د

غربی در حالیکه این نسبت در آذربایجان .رسدمی %19 تا %11 نه دختران اندکی باال میرود و بهتحصیلکرده حامی خت

در کردستان نیز کم  .است %18 و %7و  %6ب جوانرود، روانسر و پاوه به ترتیو کرمانشاه بسیار پایین و در روستاهاي 

و بیش وضع به همین منوال است و تعداد اندکی از زنان تحصیلکرده حامی تداوم ختنه دختران هستند و باقی زنان 

ها و عقاید تاثیر دارد، این که تحصیالت بر رفتارها، نگرشوجود با بنابراین  .تحصیلکرده مخالف این عمل هستند

 .تغییر دخیل استعواملی دیگري نیز در 



 

 

  کرده حامی ختنه دختراننرخ زنان تحصیل 8-2جدول 

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

براي گردآوري اطالعات در مورد ختنه دختران در ایران  .موضوع ختنه دختران در ایران دستاوردهاي زیادي داشت

مردان از طبقات اجتماعی برخی زن و نیز  4000و با بیش از  ه، به صدها روستا رفتانجام پذیرفتهزاران کیلومتر سفر 

 هاي اولیه ما نشانگرچه این تحقیقات هنوز به طور کامل ارزیابی نشده است، یافته .به عمل امدمختلف مصاحبه 

باوجود این  .دهد که ختنه دختران در میان زنان و دختران چهار استان شمال غرب، غرب و جنوب ایران شایع استمی

زبان  غربی که اهالی آنها از کردهاي کرمانجیهاي شمالی آذربایجانها نیز ختنه کردن دختران در بخشدر همین استان

  د.ریگهاي شمالی هرمزگان صورت نمیشهاي جنوبی کرمانشاه و بخهستند و همچنین در بخش



 

@kameelahmady.com زنان عرب، بوشهر عکس از  

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

گیرد؛ می بر در )درصد %60تا  جزایررا (در برخی از روستاهاي  بیشترین میزان ختنه دختراناول، استان هرمزگان که 

و برخی  ؛ سوم، استان کرمانشاه که میزان ختنه دختران در آنجا)درصد %42(تا استان کردستان برخی از روستاهاي دوم، 

میان برخی از  رین میزان ختنه را دررصد است؛ و دست آخر، استان آذربایجان که کمتد %41ن تا از روستاهاي آ

  دارد. %27تا این  روستاهاي

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

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

گیري این روند نزولی عبارتند از آشنا چند عامل مهم در شکل .است سال به سال شاهد کاهش میزان این عمل بوده

رغبتی به دین در میان جوانان؛ دسترسی بیشتر شدن با جهان مدرن؛ دسترسی بهتر به امکانات آموزشی و تحصیلی؛ بی

هاي جدید؛ تاثیر مهاجرت از روستاها به شهرها شمار زیادي از روستائیان فناوريهاي جدید، بعضاً بر اثر به انواع رسانه

توانند به هاي مسن نمیبی عالوه بر این موارد این هم هست که بی .هاي دوم دارنددر شهرهاي نزدیک خود خانه

   .اطراف سفر و دختران را ختنه کنند، ضمن آنکه نسل جوانتري هم جایگزین ایشان نشده است

ها از سواالت با پایان باز و در مصاحبه .هاي مختلف تحقیقاتی استفاده شده استدر انجام این تحقیق از تکنیک

هاي چرا که روش .اندهاي کمی و کیفی به دست آمدهها از طریق ترکیبی از روشبسته هر دو استفاده شده است و داده

   .ارائه دهندتوانستند تصویر دقیقی از شرایط واقعی خام نمی

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

هاي ترکیبی از طریق روش. گیري نیستشود که با یک روش ارزیابی قابل اندازهاي میهاي پیچیدهامر شامل روال



وشهاي کیفی و نیز اطالعات آماري حاصل از روشهاي کمی به دست آید هاي آشکار و نهان که از طریق رترکیب داده

  ) ,2000Bamberger(کند تحلیلی جامع از مساله را فراهم می

اي در مقایسه دهد که درصد باالي زنانی که حامی ختنه دختران هستند، نقش عمدهنشان می 6-2براي مثال جدول 

پاسخ زنان در مورد سوال کلیدي تحقیق به این امر اشاره دارد که باکرگی زنان اهمیت  .می ختنه دارندبا مردان حا

اگر زنان نتوانند باکرگی خود را حفظ کنند،  .بخشدن مادر بودن میحیاتی در حفظ امنیت آینده او دارد و به او شأ

شود که آنها بار سنگین حفاظت از وجهه خانوادگی را این مساله موجب می .انددار کردهحیثیت خانوادگی خود را لکه

    .دهندبه هر شکل ممکن به دوش بکشند و در راستاي تحقق این هدف زنها به سنت ختنه در خانواده ادامه می

  

 

    



  های آزمای��مداخله
هاي اولیه گردآوري شد، در سال پس از آنکه داده

هدف این  .گردیدچند پروژه آزمایشی را شروع  2010

هایی هاي متنوع، با جرح و تعدیلها بررسی روشپروژه

بنا به اقتضائات محلی، به منظور کاهش میزان ختنه 

 هایی از ایران بود، یعنی مناطق فارسیدختران در بخش

این  .کردزبان غرب ایران اطقزبان جنوب کشور و من

و  سرهاي بیبرنامه بر این فرض متکی بود که با مداخله

توان عمل ختنه زنان صداي تعریف شده و مشخص می

بر این باور  .کن کرد را بدست اهل همان اجتماع ریشه

که به مدد بحث و گفتگو با افراد محلی، متنفذان و عامالن 

دن دختران را در آن بساط ختنه کر دارد که امکانختنه 

و با اقناع و نهایتاً همکاري خود اهالی  ده شودمناطق برچی

این رهیافت که در  .منتهی شودمحل به این مقصود 

 هاي محلی زمینه دارد، رهیافتی است کلفرهنگ و سنت

نگر، به لحاظ فرهنگی حساس، مشارکتی و استوار بر 

  .بنیادي حقوق بشري

دسته وند: شقسم مداخالت به دو دسته تقسیم می این

ه پرداختجویانه داد، به عبارتی به طراحی اقداماتی مداخلهقرار می عامل ختنه دختران اجتماعا اول کانون توجه خود ر

 حتما ه شدگرفتپیش در رهیافتی که  .هایی براي جلوگیري از عمل ختنه دختران باشدکه مشخصًا در پی یافتن راه شد

بود، چون ختنه دختران آئینی بود نقش بسته در روح و جان مردم محلی و هرگونه مداخله مستقیم باید غیر مستقیم می

دسته دوم این مداخالت متکی بود به برقراري ارتباط با  .براي برچیدن آن ممکن بود کل برنامه تحقیقاتی را ملغی کند

اي نظیر نویسندگان، شاعران یا خوانندگان مورد با نفوذ محلی و منطقهها و افراد بی روحانیون، کدخداهاي روستا، بی

این کار عمدتًا عبارت بود از تشویق افراد محلی به کار جمعی در این  .احترام آن منطقه به منظور جلب حمایت ایشان

  .خصوص

پژوهش، دستیاران پژوهشی  با در نظر داشتن ابعاد این آزمایشی بود، منابع محدودي داشت.از آنجا که این پروژه 

به همان  متعلق  ضروري بود که این دستیاران خودشان از افراد محلی و .ددیده مسئول ارتباط با افراد محلی شدن تعلیم

، این امر موجب میشد که بهترین حالت همکاري و اعتماد میان دو گیردکه بناست مورد مطالعه قرار باشنداجتماعی 

هاي تعیین شده دستیاران آموزش دیده بودند تا مستقالً و با حداکثر توان به کار میدانی در محلاین  .طرف برقرار گردد

در ابتدا آنها به شناسایی مناطق مربوط به خودشان اقدام  .آوري شود تري جمعبپردازند و بر این اساس اطالعات کامل

مراسم ختم  خوانی، لسات آموزش قرآن و قرآنها، جکردند و مستقًال با حضور در رویدادهاي اجتماعی مثل عروسی

. عکس اورامان -زبارتگاه پیر شالیار

kameelahmady.com@ 



هاي آنها روش .ها را به بستري براي تحقیق بدل کردنددر این زمینه پرداختند و این موقعیت جستجوو مانند اینها به 

  .هدف اصلی این راهبرد دسترسی بهتر به مردم بود .هاي تلفنی بود عمدتًا مواجهه رودررو و گاهی هم مصاحبه

رفته رفته  .پژوهش  میزان رواج ختنه دختران را معلوم کند و روند آن را تشخیص دهد اینموجب شداین رویه 

 ختنه دختران تغییر کرد و از جمله از مسائلمردم  کردن هاي پزشکی و روانی به آگاهکانون توجه کار از تامین مراقبت

  اختصاص داده شد.جتماعی و جلب حمایت آنان برقراري ارتباط با متولیان و رهبران دینی و ا کار به قسمتی از

   



  فصل سوم

خود یعنی کنار گذاشته شدن ختنه دختران هستیم، موضوعی که  در عصر حاضر ما رفته رفته شاهد تحقق هدف

توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. با وجود این، مساله صرفًا تحقق این هدف نیست، بلکه حصول اطمینان از 

م و نشان کنیبه ثمر نشستن آن نیز هست. در این فصل ابتدا مبارزه علیه ختنه دختران را در بستر تاریخی آن بررسی می

المللی علیه این عمل را بررسی و در ضمن به دهیم که امروز ما در این میدان چه جایگاهی داریم. سپس قوانین بینمی

نقاط ضعف این قوانین اشاره خواهیم کرد. در گام بعد، نظري خواهیم انداخت به مباحث روحانیان برجسته مسلمان 

در این زمینه وجود دارد. و در نهایت، به نقش عامالن اصلی ختنه  حول موضوع ختنه دختران و فتاوي بسیاري که

ها کننده داشته باشند اشاره خواهیم کرد، از جمله مسئولیتتوانند در خاتمه دادن به این عمل نقشی تعییندختران که می

  و وظایف دولت ایران در قبال این مساله. 

  ارزه علیه ختنه دختراننظری اجمالی به تاریخ مب
بر اساس اسناد موجود، تالش براي مقابله با ختنه دختران در اوایل قرن بیستم در آفریقا آغاز شد، هر چند که 

  احتمال دارد مردم محلی پیش از این تاریخ نیز با این عمل مبارزه کرده باشند ولی سندي از این مبارزات موجود نباشد.

به آفریقا بحث در باب ممنوع کردن ختنه دختران به سرعت به  با ورود استعمارگران اروپایی و مبلغان دینی غربی

دانستند و به همین دلیل با آن مخالفت واردان ختنه کردن دختران را خالف اصول مسیحی میمرکز صحنه آمد. این تازه

نا بود که این شان براي از بین بردن چندان حاصلی نداشت. مخالفت آنها با این عمل بر این مبکردند، اما اقداماتمی

رسم خالف اخالق مسیحی است. کمی پس از دوران استعمار، قوانین بسیاري وضع شد که هدف آنها خاتمه دادن به 

اطالعات ناکافی و اقدامات نامنسجم شکل گرفته بودند دیري  ختنه دختران بود، ولی از آنجا که این قوانین بر پایه

  نگذشت که از میان رفتند.  

را براي اشاره به ختنه » جنسی دخترانقطع آلت«شوراي تبلیغات دینی کنیا براي اولین بار عبارت  1929در سال 

اي بسیار تاثیرگذار بود. خانم استامف مبلغ دینی آمریکایی و دختران به کار برد. در این خصوص، هلدا استامف چهره

گزارشات قاتل او پیش از کشتن وي آلت  از مخالفان سرسخت ختنه دختران بود که به قتل رسید و بنا به برخی

  ).Robert, 1996 #476(اش را قطع کرده بود تناسلی

هاي عظیم، مخالفت خود را علیه ها و تجمعهاي مختلفی از زنان با تشکیل کمپینگروه 1970و  1960هاي در دهه

کردند متخصصان پزشکی با چاپ ه میختنه دختران اعالم کردند. در همین زمان نیز در کشورهایی که دختران را ختن

مشاهده شخصی عوارض  مقاالتی در مجالت پزشکی جنبشی علیه ختنه دختران به راه انداختند. این مقاالت بر پایه

سازمان بهداشت جهانی اولین سمینار جهانی را در این خصوص  1979در سال   بالینی این عمل بر دختران قربانی بود.

نگار آمریکایی، خانم فران هوسکن بود که به تحقیق در خصوص هاي روزنامهوجه این سمینار یافتهبرگزار کرد. کانون ت

این موضوع در آفریقا کمر همت بسته بود. هوسکن در این سمینار از لزوم خاتمه دادن به تمام اشکال این قبیل اعمال 

اله همچنان حل نشده باقی ماند. اما به هر رو شد و مسزا سخن گفت، ولی اقدامات او با مخالفت روبهسنتی آسیب

  ختنه دختران فراهم آورد. المللی براي طرح مسالهترتیب این رویداد، میدانی بین



هاي بسیاري در سطح جهان صورت از آن زمان تا کنون تالش

گرفته تا متولیان امر را متقاعد کند ختنه کردن دختران را خاتمه دهند؛ 

ع عمومی سازمان ملل ختنه دختران را به مجم 2012وقتی در سال 

ها عنوان مصداقی از نقض حقوق بشر برسمیت شناخت این تالش

قوتی تازه یافتند. در ابتدا کانون توجه کمپین مبارزه علیه ختنه 

رفته رفته ختنه  1980ي هاي جسمانی ناشی از بریدن بخشی از بدن دختران بود. ولی در دههعمدتًا آسیب دختران

کند ضرورت یافت. طی تران نقض حقوق بشر تلقی شد و وجود نگاهی که مسائل جنسیتی را در قوانین لحاظ میدخ

اي و نیز منع خشونت علیه زنان به این کمپین وجهه» حقوق بشر حقوق زنان به منزله«پیدایش مضمون  1990 دهه

المللی هاي بینی اعالم کنند. در این دهه کنفرانسالمللی بخشید و موجب شد بسیاري کشورها این عمل را غیرقانونبین

ترین آنها عبارت بودند از: کنفرانس جهانی پرداختند؛ مهمبسیاري برگزار شد که از منظر حقوق بشر به ختنه دختران می

در  1995)  در سال ICPDالمللی درباب جمعیت و توسعه (در وین؛ کنفرانس بین 1993در باب حقوق بشر در سال 

 در پکن (کنفرانس پکن)؛ و نهایتًا، چنانکه قبالً هم اشاره 1995اهره؛ و چهارمین کنفرانس جهانی در باب زنان در سال ق

  مجمع عمومی سازمان ملل ختنه زنان را نقض حقوق بشر دانست.  2012شد، در سال 

اند. هاي بسیاري کردهدختران تالشکن کردن ختنه المللی، زنان آفریقا نیز براي ریشهعالوه بر اقدامات مراجع بین

در شهر  1984نتیجه ماندن کنفرانس سازمان بهداشت جهانی نیز از پا ننشستند و در سال زنان آفریقا حتی پس از بی

هاي سنتی مخل سالمت زنان در کشورهاي آفریقایی. این اي شکل دادند با عنوان کمیته ناظر به آئینداکار سنگال کمیته

و هم مردم را از مضار و معایب ختنه دختران آگاه  کار است و هم دولت کشور آفریقایی مشغول به 26در  کمیته اکنون

  کند. می

آي.اي.سی (کمیته کشورهاي آفریقایی) طی کنفرانسی  2003مبارزات زنان آفریقایی بسیار موثر واقع شد و در فوریه 

اعالم کرد. سال بعد مرکز تحقیقات » مدارا با ختنه دختران عدم«در آدیس آباباي اتیوپی، روز ششم فوریه را روز 

  . زا: ختنه دخترانتغییر دادن یک رسم اجتماعی آسیباینوسنتی یونیسف گزارشی بنیانگذار منتشر کرد با عنوان 

ختنه رسانی، آموزشی و ارتباطاتی در کانون اقدامات علیه هاي اطالعهاي اخیر، ارتقا آگاهی به مدد کمپیندر سال

مردم از هنرهایی چون موسیقی، نمایش و فیلم نیز به  دختران قرار داشته است. فعاالن براي برقراري ارتباط با توده

هاي اند و در برنامههاي حقوق بشري نیز بسیار فعال بودهاند. عالوه بر این، بخش بهداشت و سازمانوفور بهره گرفته

کنند، بحث ختنه دختران را نیز ي وکال، قضات و عموم مردم برگزار میآموزشی خود در مورد حقوق زنان که برا

  اند. گنجانده

المللی دختران است که دولت انگلستان یکی از رویدادهاي مهم اخیر، که پیشتر هم بدان اشاره شد، اولین کنگره بین

. در این کنگره که کانون ) ,2014RCW 458#(در انگلستان برگزار کرد  2014با مشارکت یونیسف در جوالي سال 

توجه آن عمدتًا مسئله ازدواج کودکان و ختنه دختران بود، مسئوالنی از کشورهاي درگیر مساله و نیز مسئوالنی از 

اي گرد هم آمده بودند. هاي رسانههاي خصوصی و چهرهکشورهاي پردرآمد، رهبران اجتماعی، نمایندگانی از بخش

هاي دیگر براي خاتمه دادن به ها و گروهآیی این بود که اراده سیاسی را بسیج کند، از تعهد دولتاین گردهمهدف 



گیرد. گذاري کافی براي اقدام علیه ختنه زنان صورت میختنه دختران اطمینان حاصل کند و نیز مطمئن شود که سرمایه

اتمه دادن به ضرورت اجتماعی ختنه دختران بود. در پایان یکی از اموري که این کنگره بشدت بر آن تاکید داشت خ

کشور متعهد شدند که در جنبش جهانی براي پایان دادن به این عمل  نقشی ایفا کنند. دپارتمان توسعه  21این کنگره 

کنگره المللی دولت انگلستان (دي.اف.آي.دي) نیز با تشکیل گروهی براي نظارت بر انجام تعهدات معهود در این بین

  موافقت کرد.  

هاي نوآورانه پروژه توستان در آفریقا نیز از رهیافت

گیرد تا آگاهی عموم را در مورد عواقب ختنه غیرمستقیم بهره می

 دختران براي سالمت ایشان افزایش دهد. این پروژه یک برنامه

افزایی گروهی طراحی کرده است که مردم محلی را تشویق توان

ي باورهاي خود وضع موجود را تغییر دهند. کند بر مبنامی

)#461 2015Tostan, (عملی این پروژه برگزاري کالس . روش-

 هاي آنها صدور اعالمیههاي آموزشی در مورد حق بهداشت و سالمت و نیز زندگی بدون خشونت است. حاصل تالش

اجتماع مختلف در جیبوتی، گینه، گینه بیسائو، مالی، موریتانی،   7200 عمومی کنار گذاشتن ختنه دختران در بیش از

هاي عمومی در فرایند کنار اعالمیه«سنگال، سومالی و گامبیا بوده است. با وجود این، بنا به گزارش توستان، اگرچه 

که نهایتاً ختنه دختران  منتقد ضرورت دارند، امري کننده و در شکل دادن به تودهگذاشتن کامل این عمل نقشی تعیین

  ».     اندرا منسوخ خواهد کرد،  اما هنوز صد در صد به موفقیت نرسیده

  المللیقوانین بین
با به رسمیت شناخته شدن تدریجی ختنه دختران به عنوان نقض حقوق بشر، کمپینی جهانی شکل گرفت که هدف 

اي المللی و منطقهکشورها اکنون با امضاي برخی معاهدات بینآن طرح و وضع قوانین علیه این عمل بود. بسیاري از 

کشور  28اند. براي مثال، از ناظر به اشکال مختلف تبعیض و خشونت متعهد حمایت از حقوق زنان و کودکان شده

، از جمله کندکشور  قوانینی دارند که مشخصاً ختنه دختران را منع می17کنند قریب به آفریقایی که دختران را ختنه می

بورکینوفاسو، سنگال، ساحل عاج، غنا، جیبوتی، گینه، توگو تانزانیا، کنیا، جمهوري آفریقاي مرکزي و مصر. از این 

اند و ختنه دختران را در قوانین کیفري خود جرم گذشته، کشورهاي سنگال، سودان، مصر و اتیوپی گامی فراتر برداشته

کنند نیز قوانین خاصی در باب ختنه اجرانِ کشورهایی که دختران را ختنه میاند. اغلب کشورهاي میزباِن مهدانسته

اند که این برخی کشورهاي اروپا مثل بریتانیا، سوئد، نوروژ و بلژیک قوانین خاصی وضع کرده  اند.دختران وضع کرده

انین کیفري به ختنه دختران تر قوداند. درحالی که کشورهاي دیگري نظیر فرانسه ذیل برخی مواد کلیعمل را جرم می

شان را براي ختنه هاي مهاجر که دختراندولت اسپانیا اقداماتی علیه آن دسته خانواده 2011کنند. در سال رسیدگی می

پزشکان اسپانیایی طرحی پیشنهاد دادند که بر اساس آن  2015بردند آغاز کرد. در اوایل سال به کشورهاي خود می

اي امضا کنند مبنی بر اینکه دختران هاي ایشان تعهدنامههاي مهاجر باید معاینه شوند و خانوادهتمام دختران خانواده

  خود را ختنه نکنند. 



  

  و ایران خاورمیانهضعف قوانین منع ختنه دختران در 
و رسوم با آنکه عمل ختنه دختران، ریشه در هیچکدام از آداب  به گفته رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران

گذشتگان ایرانی ندارد اما باز هم در برخی از روستاها و نقاط دورافتاده کشور، شاهد این جنایت در برابر دخترکان 

هزار  6 روي بر روزانه  ه گزارش خبرنگار اجتماعی جهان، طبق آمار منتشره سازمان ملل، این جنایت کهم. بایرانی هستی

د. گیرشود، هر ساله حدود دو میلیون قربانی میاي آسیائی دیگر انجام میدختر بچه عرب و آفریقایی و برخی کشوره

پذیري بر پایه همین گزارش این عمل که در برخی از روستاهاي ایران نیز دیده می شود به این جهت است که تحریک

ختنه دختران در ایران ، به گفته رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران .دختران در برابر مسائل جنسی کاهش یابد

وي همچنین د. شوبسیار کم است وشاید بتوان گفت این عمل تنها در چند روستا با جمعیت زیر دو هزار نفر دیده می

به خبرنگار جهان گفت: بیشترین نقاطی که این کار در آنها انجام می شود کشورهاي آفریقایی هستند. کشورهاي 

  . )88جهان نیوز، (می دادند اما مرکز آن در کشورهاي آفریقایی بوده است همسایه هم تا حدي این عمل را انجام

  

@kameelahmady.com بندر لنگه، عکس از  

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

قوانینی که ختنه دختران را جرم بداند یا حتی گنجاندن مصوباتی در  قوانین کیفري موجود براي منع این عمل کاري 

رسد. در خاورمیانه ختنه دختران موضوعی است که در زمره محرمات یا امور به اصطالح است که سخت به ثمر می

شود. بالتبع، تصویب و اجراي قانون علیه چیزي که وجود به وجود این عمل اذعان نمیتابو قرار دارد و به طور رسمی 

ها علیه ختنه دختران اقداماتی صورت شود موضوعیت ندارد. با این همه، برخی دولتآن به رسمیت شناخته نمی

تصویب رسانده که بطور خاص  اند. مثالً، حکومت خودگردان کردستان عراق براي مقابله با ختنه دختران قانونی بهداده



ناظر به جنوب کردستان عراق است ولی نتایجی اندك داشته است. در مصر نیز میزان ختنه دختران بسیار زیاد است و 

هایی پدید فرصت "بهار عربی"اقدامات اندکی علیه عامالن آن صورت گرفته است. با وجود این، جنبش موسوم به 

  دهد. ر در معرض دید عموم قرار میآورده که ختنه دختران را بیشت

هاي غیردولتی سازمان یافته مبارزه با ختنه دختران از این هم در ایران به دلیل فقدان حمایت دولتی و فقدان گروه 

دشوارتر است. راست اینکه، ایران تا کنون از امضاي کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان سرباز زده است. 

اي تصویب کرد، ولی ت جمهوري محمد خاتمی، مجلس در حمایت از پیوستن به این کنوانسیون الیحهدر دوره ریاس

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

  

@kameelahmady.com،عکس از   روستایی در مریوان 

بطور مشخص ذکري از ختنه دختران نیست و بنابراین حقوق ایران از  زنان در برابر ختنه در قوانین موجود ایران 

توان براساس آنها رسد می. با این حال، ایران قوانینی دارد که به نظر می) ,4232015Alawi#(کندشدن حمایت نمی

توان ذکري به میان آورد از منشورهاي حقوق جازات کرد. در اینجا میمثله کردن بدن را قانوناً تحت پیگرد قرار داد و م

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

ه گریخته اجرا هاي خانوادگی. با این همه از آنجا که اکثر این قوانین جستجسمانی و حمایت از زنان در برابر خشونت

 ) ,2015Alawi 423#( شوند، دشوار بتوان مواردي یافت که دعاوي قربانیان ختنه در دادگاه به نتیجه رسیده باشد.می

  



و از بومیان جزیره قشم که باالترین درصد   آموخته قانوندانش تلندهخانم شیرین 

ایران برخی قوانین کلی در خصوص منع مثله :  ختنه را در ایران دارا می باشد اعتقاد دارد

قانون مجازات اسالمی مصوب  479کردن در قوانین کیفري خود گنجانده است طبق ماده 

جنسی زنانه حکم  در مورد بریدن آلت 1392/2/1ق.م.ا مصوب  664و  663،  1370/5/8

قانون اساسی هدف قانون گذار خارج از  12دیه را جاري ساخته است که البته با توجه به اصل 

   شمول این دایره به نظر می رسد.

اي نمی اگر این عمل در جرگه ي اعمال و یا مراسم مذهبی قرار گیرد عمًال هیچ زیان دیده

ن حقوق از دست رفته خویش با تکیه بر قانون تواند در دادگاه صالح طرح دعوي نموده و خواها

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران است که عالوه بر رسمیت  12باشد مصداق این گفته اصل 

عشري بعنوان مذهب رسمی جمهوري اسالمی ایران دیگر مذاهب دادن به مذهب جعفري اثنی

انجام مراسم مذهبی و احوال شخصیه اسالمی اعم از حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلی و زیدي را در 

قانون اساسی می تواند به نوعی در حمایت از این قشر 21با این حال اصل  .است آزاد قرار داده

 آن اول بند در ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون 21 اصل  اسیب دیده چالش برانگیز باشد 

    . دارد زن معنوي و مادي حقوق احیاء در دولت وظیفه بر اذعان

اي به این موضوع نشده تنها در فصل نکاح و طالق متاسفانه در قانون مدنی ایران هیچ اشاره

اي که قادر مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه 1122در بخش موارد فسخ نکاح در بند سوم ماده 

    به عمل زناشویی نباشد در مرد موجب حق فسخ براي زن قرار داده شده است.

سیب دیده را بتوان در قانون حمایت از کودکان آعطف در حمایت از این بخش و اما شاید نقطه 

مطابق با ماده  کرد. جستجو رسیده نگهبان شوراي تایید به که 1381/10/11  و نوجوانان مصوب 

یک این قانون هرنوع صدمه به کودکان و نوجوانان اعم از جسمی، روانی و اخالقی ممنوع می 

این قانون عالوه بر ممنوعیت هرگونه شکنجه مجازات حبس و  4ماده  ن درآباشد که در تکمیل 

    جزاي نقدي را براي مرتکب قرار داده است.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کودك آزاري را از جرایم عمومی قرار داده که  5ماده 

    نیازي به شاکی خصوصی ندارد.

گرچه در   تهران نظر دارد که:در  منصور اسکندري وکیل پایه یک دادگسترياقاي 

انگاري نشده است اما با در نظر گرفتن قانون مجازات اسالمی ایران عمل ختنه زنان جرم

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران زیان دیده می تواند در دادگاه  34و 22، 21اصول 

د به بهانه قانون آیین دادرسی مدنی قاضی نمی توان 3صالح اقامه دعوا نماید و طبق ماده 

سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی امتناع نماید و ملزم به رسیدگی و صدور راي 

 . می باشد



قانون حمایت از کودکان و  4نگارنده معتقد است قضات محترم می توانند با استناد به ماده 

 جسمی شکنجه و آزار و   اذیت و صدمه گونه هر"که مقرر می دارد  11/10/1381نوجوانان مصوب 

انی وممانعت از تحصیل جسم و روانی بهداشت   و سالمت عمدي گرفتن ونادیده کودکان روحی و

) ریال جزاي 10000000یا تا ده میلیون ( تا شش ماه حبس و آنان ممنوع و مرتکب سه ماه و یک روز

 .اقدام به صدور راي نمایند "نقدي محکوم می گردد.

 می رسد که چه کسانی می توانند بجاي اطفال اقامه دعوا نمایند؟حال این پرسش به ذهن 

آزاري از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان؛ کودك 5با استناد به ماده ي  -1

گی تواند با مشاهده و یا گزارش ضابطان دادگستري اقدام به رسیدشاکی خصوصی ندارد لذا دادستان خود می

 )4/12/1392قانون آ.د.ك مصوب  29ماده -28/6/1378قانون آ.د.ك مصوب 15نماید.(ماده 

سازمان هاي مردم نهادي که اساسنامه آنها  " 4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  66مستفاد ازماده  -2

هاي فوق اعالم جرم نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه تواننداطفال و نوجوانان، زنان و ...است، میدرباره حمایت از 

 ". کنند

گستري و مقامات قضایی مکلفند : (ضابطان دادداردعار میاش 4/12/1392آیین دادرسی کیفري مصوب  2تبصره

 )هاي مردم نهاد مربوطه آگاه کنندموضوع این ماده را از کمک سازماندیدگان جرایم بزه

ت محترم مکلف به آگاه ساختن توان علیه این جرم اقامه دعوا کرد بلکه قضانه تنها میرسد بنابراین به نظر می

  .دیدگان نیز هستندزیان

رسد پاسخ به ؟ به نظر مییش را در معرض این عمل قرار دهندسخن آخر اینکه آیا والدین حق دارند فرزند خو

اند نه مالک ه عنوان سرپرست اطفال شناخته شدهست چرا که هم در شرع و هم در قانون والدین با این سوال منفی

اشاره کرد که مقرر  1392/2/1ب قانون مجازات اسالمی مصو "158"ماده  "ت"آنها در این خصوص می توان به بند 

شود به منظور تادیب یا حفاظت آنها میاقدامات والدین و اولیاي قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که ( :داردمی

 . .) بنابراین اگر به منظور تادیب یا حفاظت از صغار نباشد قابل مجازات استزات نیستقابل مجا

براي اینکه بدانیم این عمل براي حفاظت از دختران صغیر است یا خیر باید به نظر اهل خبره مراجعه کنیم لذا 

تنه دختران را قبل از رسیدن گذار محترم این است که با تصویب قانونی در این خصوص خپیشنهاد نگارنده به قانون

به سن بلوغ موکول به نظر پزشکی قانونی کند و پس از رسیدن به سن بلوغ خود فرد تصمیم بگیرد که این عمل را 

 ر.انجام دهد یا خی

کند.  کن نمیدهد اما آن را ریشهتواند میزان ختنه دختران را تا حدي کاهش بدیهی است که قوانین شدیدتر می

هاي ها (ختانبیردن ختنه دختران جهد و تعهد مستمر اقشار مختلف، خاصه روشنفکران، روحانیون، بیکن کریشه

  کند. هاي محلی و مرکزي را طلب میسنتی)، قانونگذاران و نیز دولت

  



  عوامل اصلی دخیل در ختنه دختران
کسانی در ختنه دختران نقش اصلی را خاتمه دادن به ختنه دختران مستلزم همکاري فعاالن و قربانیان است. اما چه 

  کنند؟ایفا می

اند از کشورهایی همچون سنگال که در پایین آوردن میزان ختنه دختران موفق بوده«

هایی که در اند: مناسک بدیل براي ورود به جرگه زنان، کمپینهاي مختلفی استفاده کرده - روش

کنند، و نیز جلب دختران را رد می کنند که آیین ختنهعروس و داماد با هم اعالم می آن 

  ».حمایت روحانیون مسلمان و مسیحی در منع این عمل

عمل ختنه دختران در اصل براي کنترل تمایالت جنسی زنان شکل گرفت، به خصوص براي زمانی که مردها 

اجتماعی زنان در  مجبورند مدتی طوالنی از خانه دور باشند. از نظر سالم و د وال این مساله با وجهه و مقبولیت

شان مرتبط است. در این مقطع، مروري خواهیم داشت بر نقشی که جامعه و برخی عوامل اصلی اجتماعات و جوامع

  کنند. دیگر در دامن زدن به آیین ختنه دختران ایفا می

ر بدون کنند؛ از طرف دیگر، احقاق بسیاري از حقوق بشها حقوق شهروندان را نقض میاغلب مواقع خود دولت

دهد حتی زمانی که ها ممکن نیست. با وجود این، چنانکه رواج ختنه دختران در ایران و مصر نشان میحمایت دولت

آیند، کند کاري در این خصوص انجام دهد، غالباً هنجارها و فرهنگ پدرساالرانه از میدان پیروز به در میدولت سعی می

ها و ساختارهاي حال، در کنار فرهنگ پدرساالرانه، نظامان باشد. با اینخاصه وقتی پاي حقوق زنان و کودکان در می

  ). 1-8توان نقش آنها را نادیده گرفت. (صاند و نمیسیاسی نیز به همان نسبت مسئول

مردان در مناطق  برخی گیرد. با وجود این، تحقیقات نشان داده کهختنه دختران بدون دخالت مستقیم مردان انجام می

» مسائل زنان«مردان به این عمل در مورد دیگر » ارتباطیبی«رسد ین و جنوب ایران از آن اطالع دارند. به نظر میکردنش

اطالعی از  بهداشت و سالمت باروري زنان ندارند؛ در ز مطالعات حاکی از آنند که مردهاکند. بسیاري انیز  صدق می

شود و مردان در این زمینه حرفی براي عی زنانه یا محرمانه تلقی میما این مساله موضو بسیاري از جوامع مورد مطالعه

گویند و در باره ي جماعتی که از فواید مختلف ختنه دختران میگفتن ندارند. ولی امکان دارد موعظه روحانیون و ائمه

  کنند، بر مردان موثر باشد.سفارش به انجام آن در دین وعظ می



  

@kameelahmady.com زنان درباره ختنه بحث می کنند، عکس از  

اند. از نظر آنان، زنانی که ختنه جالب است نظري بیندازیم به نگرش برخی از زنانی که خود متحمل ختنه شده 

دانند که باید انجام شود تا دختران و زنان شأن و می نیستند. آنها ختنه دختران را عملی الزامی» زن کامل«اند نشده

کنند، چون آن را سنتی منزلتی پیدا کنند و حافظ عفت و پاکدامنی آنها باشد. آنها مساله ختنه دختران را چون و چرا نمی

تر انیان خردسالشود و قربدانند. نکته اصلی اینجا این است که ختنه دختران اغلب در سنین خیلی کم انجام میدیرین می

سپارند و این عمل را براي از آنند که در این مورد نظري داشته باشند. تا زمانی که زنان دختران خود را به تیغ ختنه می

    کند سنت ختنه همچنان رواج خواهد داشت.ازدواج ضروري قلمداد می



  نکاتی دیگر از منظر مردان در خصوص ختنه دختران
 

 

 @kameelahmady.com. عکس از کردستان ،اورامانعروسی در 

توان نقش مردان را در این میان نادیده گرفت. افتد، نمیاگر چه ختنه دختران عملی است که در حوزه زنانه اتفاق می

نه دختران را دسیسه غرب براي شوند و هر تالشی براي خاتمه دادن به ختبرخی مردان پشت نقاب دین پنهان می

تر کند و لذت جنسی بیشتري انگارند. عالوه بر این، ختنه ممکن است دهانه مهبل را تنگبندوباري زنان میترویج بی

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

اي که این عمل در آنها رواج دارد بر این اعتقادند که ختنه غریزه جنسی خی مردان ایرانی در نواحیزنند. برسرباز می

تر است و ها بسیار پاكها یا تركگویند که جامعه آنها به نسبت جوامع شیعی فارسدختران را مهار خواهد کرد و می

اند کمتر مرتکب گناه خواهند شد. برخی ن ختنه شدهشامشکالت اخالقی کمتري دارد. به زعم ایشان از آنجا که زنان

هاي ها و برنامهگویند ببینید بین زنان دیگر (منظورشان زنان شیعه است) یا در فیلمرسانند که میحتی کار را به آنجا می

دا باید اگر میل جنسی زنان خود را با ختنه مهار نکنیم خ ؟گذردشان روابط جنسی است چه میکه اساس تلویزیونی

  توانیم آنها را مهار کنیم.بدادمان برسد، چون دیگر نمی

گذاشتند که با زنان ختنه نشده در دیگر نقاط برخی از مردان این مطلب را در میان می این تحقیقدر طی مطالعات  

تر بخشاي مردان لذتتر و برتر، کوچکشده خیلی نرماند و معتقد بودند آلت تناسلی زنان ختنهایران رابطه جنسی داشته

است؛ با وجود این مدعی بودند که زنان ختنه نشده در تحریک کردن مردان قبل از عمل جنسی یا به اصطالح در 

  کنند. نوازي بهتر عمل میپیش

اند یا نه نداشتند. اطالعی از رسم ختنه یا اینکه همسرانشان ختنه شدهی که با آنها مصاحبه کردیم تعداد کمی از مردان

(مثالً اینکه  شدجالب است که وقتی در مورد خطرات ختنه دختران و تاثیرات منفی آن بر لذت جنسی با آنها صحبت 

خوابگی با شوهرانشان لذت ببرند چون بخشی یا تمام کلیتوریس آنها بریده شده و در توانند از همزنان ختنه شده نمی

شور «گفتند که زنانشان اند و میک شوند) اغلب اذعان کردند که متوجه این مساله شدهتوانند کامًال تحرینتیجه نمی

کردند برخی مردان اعتراف می». توانستند به شوهرانشان لذت بدهندنمی«اند و اند یا به اصطالح گرم نبودهنداشته» جنسی



تر دیگري را نیز به عقد خود جواناند و یا زن خود شرکاي جنسی دیگري برگزیده که براي ارضاي میل جنسی

دانید حاال که می ه شد، وقتی از آنها پرسیدشداند. با اطالعات جدیدي که در مورد ختنه دختران به ایشان داده درآورده

کند آیا هنوز لذت میدهد و بدین ترتیب رابطه جنسی را براي مردان نیز بیختنه دختران شور جنسی آنان را کاهش می

پذیرید که دخترانتان هم همین عذاب را متحمل شوند و حتی شاید ید دختران خود را ختنه کنید و آیا میهم حاضر

  گرداندند.توانستند جوابی بدهند و روي برمیمثل زنان شما قربانی خیانت شوهران خویش گردند نمی

  دین: مخالف یا موافق ختنه دختران؟
ر ایران و بسیاري کشورهاي مسلمان دیگر ختنه دختران اغلب با هاي پیشین اشاره شد دطور که در فصلهمان

یک کمپین مبارزه با ختنه دختران در سودان با مخالفت شدید روحانیون  1998شود. سال هاي دینی توجیه میاستدالل

ارهاي کردند در برابر فشارهاي غرب مقاومت کنند و به هنجاسالمی روبه رو شد که به جامعه مسلمانان توصیه می

بند بمانند. شبیه همین مورد، در کردستان عراق برخی ائمه جماعت کسانی را که ختنه دختران را عملی سنتی پاي

  دانستند جاهل و نادان خواندند. اسالمی نمی

الزم به ذکر است که بیشتر مسلمانان جهان دختران را ختنه 

ز این رو ندارند. ا چندانی کنند یا اصالً از وجود آن اطالعینمی

المللی به موضوع ختنه دختران پرداختند، هاي بینوقتی رسانه

العملی نسبت به مذهب جهان هیچ عکسمسلمانان غیرشافعی

  این مساله نشان ندادند. 

 

دارد. با این حال هاي اسالم تعارض ختنه دختران واجب شرعی نیست و در واقع این عمل با بسیاري از جنبه

دانند، همچنین مسلمانان اشخاص عادي که دانش اندکی از اسالم دارند ختنه دختران را به نوعی با ایمان خود مرتبط می

  کنند.  دانند و شدیدًا از آن حمایت میدختران را بخشی از شیوه زندگی خود می متعصب شافعی ختنه

اند. بنابراین، ختنه دختران از پیش از اسالم در تنه دختران را داشتهبسیاري از قبایل در زمان حضرت محمد سنت خ

بین آنها رواج داشته و مسلم است که حضرت محمد باب ختنه دختران را باز نکرده است. سارا علی در کتاب خود 

ه برخی اوامر قرآن در مقام متنی که رهنمودهاي اصلی را فراهم آورده است (متنی ک«نویسد: می زنی در معرض تهدید

کند، نه براي مردان و نه براي زنان. اما در اي به مساله ختنه نمیاند) هیچ اشارهو قوانین بطور مشخص در آن ذکر شده

اي مبتنی بر ارضاء متقابل ذکر شده است و قرآن آن را موهبتی از جانب قرآن رابطه جنسی در ازدواج به عنوان رابطه

  »داند.خدا می

آمیزش شما با زنانتان در شبهاي روزه بر شما «به اهمیت لذت همسران از یکدیگر اشاره کرده است:  قرآن صراحتاً

فرماید و یا در جایی دیگر می» م. خرمشاهی187حالل شد، آنان پیراهن تن شما و شما پیراهن تن آنانید. بقره، آیه 

هر عملی که مخل رضایت از رابطه جنسی باشد ». م.خرمشاهی 21میان شما دوستی و مهربانی افکند الروم، «خداوند 

بوضوح با ذات اسالم در تعارض است. بنا به کتاب الفقه المنهجی علی مذهب االمام شافعی که کتابی است در زمینه 

 فده فرھنگجزیره هرمز. عکس از  



است که از جانب خداوند اعطا  یو از آن لذت ببرند موهبت توان رابطه جنسی داشتهزنان و مردان  نکهیا«فقه اسالمی: 

. این توان یکی از قویترین غرایز در حیوانات است. طبق قوانین اسالمی توان لذت بردن از رابطه جنسی شده است

   .)ه.ق 1413الخن، ( »هاست.یکی از اهداف مهم است. بنابراین این توان از جمله حقوق اولیه  همه انسان

s Health Research and ’Womenیق و توسعه بهداشت زنان (پرسش و پاسخی که بنیاد بریتانیایی تحق جزوه

Developmentاگرچه قرآن تکالیف بسیاري براي زنان مقرر کرده است، تکالیفی «کند که ) منتشر کرده است اشاره می

» هیچ سخنی به میان نیاورده است. از قبیل حاملگی، شیر دادن به نوزاد، طالق، قاعدگی و غیره، درباره ختنه دختران

توان نوعی تعدي مردان دانست ختنه دختران را می» در خلقت خداوند هیچ نقصی راه ندارد.« آموزد که قرآن به ما می

کند و زنان را از حق و لذتی که خداوند به آنان در مقام انسان اعطا کرده نقص خداوند نقص ایجاد میکه در خلقت بی

  د. کنمحروم می

  

 مراسم عروسی در جنوب ایران. عکس از  ش. تلنده

کنند با رجوع به احادیثی از حضرت محمد ختنه دختران را توجیه کنند. در این زمینه احادیث برخی سعی می

اند. یکی از آنها که به حدیث ختنه مشهور مختلفی وجود دارد که آنها را در حکم دفاع از ختنه دختران تفسیر کرده

  »الَزّوْجِ عنْدَ لِلوَجِْه وأْحظى أْنَضرُ خْفِضِی وََلا َتْنهَکی فِإنَّهُا«است به شرح زیر است: 

کرد گفت خواندند و زنان را ختنه میاش میعطیهمحمد به زنی در مدینه که امحضرت «

تر باشد و ز اندام وي بسیار مبر تا روي او روشنکنی اعطیه هنگامی که زنی را ختنه میام« که 

نزد   )پدیانن ابو داوود در ویکیس(» .تر باشدشوي دوست



اند و هم مخالفان. در نظر موافقان مهم این است دختران بدان استناد کرده این قول دوپهلو است و هم موافقان ختنه

است که میزان برش  دختران ممنوع نیست و از نظر مخالفان این عمل، پیامبر توصیه کرده ختنهکه بنا به این حدیث 

  باید در حداقل باشد، که در عمل یعنی هیچ آسیبی به دختران نرسد.

دختران وجود ندارد،  حضرت محمد نمایش راستین تعالیم قرآن است. از آنجا که در خود قرآن بحثی از ختنه سیره

قرار » ضعیف«احادیث  این حدیث مورد تردید است و خود ابو داوود (یکی از راویان حدیث) آن را در زمرهاعتبار 

ي کالسیک احادیث است که این حدیث در آنها نقل شده است ابو داوود تنها یکی از شش مجموعه دهد. مجموعهمی

دختران ناموثق  ه، تمامی احادیث مربوط به ختنهسید سابق، از علماي بنام و مولف فقه السن عقیده). به1888(فصل 

  هستند. 

 هاي زیادي حول این موضوع وجود دارد و بسیاري علماي اسالمی ادله و شواهدي در تایید یا تقبیح ختنهبحث

ناس ، کنفرانسی در دانشگاه االزهر قاهره در مصر برگزار شد که بسیاري علماي سرش2006اند. در سال دختران ارایه داده

ي دختران باید ممنوع شود چرا که عملی خارج گیري شد ختنهدینی در آن حضور داشتند. در این کنفرانس چنین نتیجه

ي دختران چه از نظر روانی ختنه«از اسالم است. پرفسور علی جمعه، مفتی اعظم مصر در آن زمان، در کنفرانس گفت 

ترین ارزشهاي اسالمی، که همانا آسیب ي حمایت از یکی از عالیرساند. براو چه از نظر جسمانی به زنان آسیب می

ال ضرر و الضرار فی االسالم (ضرر و زیان رساندن به خود و «طبق فرمایش پیامبر اسالم  -نرساندن به دیگران است

ی کرد که توان تجاوزي علیه بشریت تلق باید این عمل را کنار گذاشت. وانگهی این عمل را می» دیگران جایز نیست)

  »مستحق مجازات است.

دختران صادر کرد. موضع این فتوا آن  ي عالی فتوا در کردستان عراق فتوایی در مورد ختنه، کمیته2010در سال 

گردد و بنابراین هر گونه ارتباط آن با اسالم منتفی است، با وجود این، این دختران به پیش از اسالم بازمی بود که ختنه

زنند دختران عملی مربوط به اهل تسنن است و براي افرادي که دست به این عمل می ود که ختنههم گفته شده ب

دختران از این فتوا چندان استقبالی نکردند. در حالی که کنفرانس االزهر عمل  مجازاتی نیست. صد البته، مخالفان ختنه

فتوا اساسًا مفري براي  داد، کمیتهن به آن ارایه میکرد و دالیل محکمی براي خاتمه داددختران را به کل رد می ختنه

  دادن به این عمل بوجود آورد.  ادامه

  

   ی دختران در کردستان عراقفتوا در باب ختنه
عالی فتواي  این موضوع، کمیته عالی فتوا درباره دختران در فقه اسالمی و نیز نظر کمیته با نظر به احکام ختنه

  دهد:یب پاسخ میکردستان به این ترت

دختران را تاسیس نکرده است، این عمل سنتی قدیمی است که در  حقیقت اسالم ختنه در 

گوید جوامعی که در دوران است. مورخ مشهور یونان باستان هرودت میباستانی رایج بوده جوامع 

جوامع دیگر این عمل ، آشور، فینیقیه و اتیوپی بودند. کردند مصردختران را اجرا می ختنه باستان 

را از  گوید ختنهمصریان یاد گرفته بودند. شیخ محمود شلتوت، از شیوخ سابق االزهر، می



دادند و تا ظهور اسالم نیز به این کار دختران عملی باستانی است. بسیاري از جوامع از بدو تاریخ این عمل را انجام می

  ادامه دادند. 

  دختران: پیچیدگیهای مذهبی در ایران های مذهبی و ختنهفرقه
کراه دارد و آن را دختران ا هاي قبلی نیز  گفتیم، دولت شیعه ایران از دخالت در امر ختنههمانطور که در فصل

رزهاي ایران و نیافته کردنشین در مداند که غالبًا در نواحی توسعهمذهب میعملی منسوب به اهل تسنن شافعی

ها قدمت ناي بین اهل تسنن و اهل تشیع قرنی در جنوب ایران معمول است. کشمکش فرقهزبان سجوامع فارسی

ین دلیل هرگونه اعتمادي وجود دارد و به همهاي دینی و قومی نوعی بیدارد. بین این دو مذهب اسالم در زمینه

شم و تنفر دن احساس خور شاي در جهت شعلهدختران ممکن است جرقه مداخله آمرانه از سوي دولت علیه ختنه

  باال را دارند. گرانی باشد که دستلهعلیه مداخ

  

 

  

ي حاضر، عالوه بر برقراري ارتباط و جلب راي رهبران مذهبی سنی در مناطقی که دختران را ختنه براي مطالعه

ها استقرار و کنند، دیداري هم از دو شهر مقدس قم و مشهد صورت گرفت؛ دو شهري که بیشتر مراجع تقلیددر آنمی

-کنند. نظر مشورتی بعضی از این آیتبرگزار می» معرفت حلقه«. ایشان دو روز در هفته 5دفاتر رسمی مشاوره دارند

دختران در مذهب  در مورد اعتبار ختنه -شاننمایندگان یا مستقیماً از شخص خودشان و یا بواسطه -هاي العظمی رااهللا

 هاي ایشان با هم تناقض داشت، جملگی تاکید داشتند که ختنهه بعضی از پاسخرغم آن کو علی نظر خواهیشیعه 

هاي شیعه در بخشهایی از ایران دختران بیشتر ریشه در مذهب سنی دارد و بر شیعیان واجب نیست. اگر در میان اقلیت

                                           

  کنند.نفر ایشان در ایران زندگی می 18مرجع تقلید شیعه  25از  - 5



 از هر چیز دالیل بین و عراق نیز این عمل رواج دارد، بعلت مجاورت و نزدیکی با جمعیت غالباً سنی است و بیش

  فرهنگی دارد. 

» سنت«مسلماً فتاوي شیعیان نفوذ چندانی در میان سنیان ندارند و عالوه بر این یک مسلمان سنی مذهب غالباً پیرو 

  است و مفهوم پیروي از فتوا آن گونه که میان شیعیان معمول است، نزد آنان معمول نیست. 

نظر شیعه مثل مراجع تقلید علیه فتاوي صادره از جانب روحانیون صاحببحث فوق حکایت از این معضل دارد که 

دختران اعتباري ندارند. وانگهی، هرگونه تالش براي تحمیل یا اجراي  دختران در میان اهل تسنن حامی ختنه ختنه

هاي م گروهمعکوس و برانگیختن خش اجباري فتاوي شیعی اعالم شده از سوي رهبران مذهبی، ممکن است به نتیجه

از اهداف  و شیعی سنی بینجامد. با وجود اینکه قدرت حاکم ایران در دست شیعیان است، حمایت روحانیون سنی

  تواند براي قانونگذاران شرایط مساعدتري براي تصویب قوانین فراهم کند.تقنینی می

        

   



  های روحانیون ��شناسدیدگاه
فتواي مختلف، متون راهنما و  14 تحقیق این در طول دوره

و ارتباطات  شدآوري هایی از روحانیون سنی ایران جمعنامهتوصیه

ثمربخشی با اکثر روحانیون سرشناس و مقامات رسمی در شوراي 

کرمانشاه و  روحانیون سنی استانهاي کردستان، آذربایجان غربی،

کردن دختران را محکوم  . برخی از آنها ختنههرمزگان برقرار گردید

کردند. هر چند فتاوي صادره در یک منطقه ممکن است تاثیر می

انهاي دیگر، یا بر برخی موارد در روستاهاي مجاور، چندانی بر است

خاص  ه اینکه هر روستا مسجد و روحانینداشته باشند. با توجه ب

شود، ممکن خود را دارد که حقوق آنها از اعانات محلی تامین می

ي خود ردهاست روحانی محلی فتواي صادره از سوي روحانیون هم

   ر تلقی کند.هاي مجاور را ضعیف یا نامعتبدرحوزه

 در این مقطع، نظرات برخی روحانیان را که در طی تحقیق

. برخی از این روحانیون موافق کنار شودگردآوري شده ارائه می

که پیشتر  فیلم مستنديکردند. نظرات هر دو گروه  در دختران بودند و برخی از این عمل حمایت می گذاشتن ختنه

  آمده است. شدبحث 

  :2010زاده، بندر پهل، استان هرمزگان، سال مال طالب مودي

زنان و موجود بودن ادله عینی دال بر  پزشکی و روانشناسی در مورد خطرات ختنه شدهبا توجه به مباحث اثبات

ن حقیقت که دین شود و نیز با در نظر گرفتن ایزنان باعث سرد مزاجی و مشکالت جنسی در ازدواج می اینکه ختنه

و اکثر علوم » بدنبال علم بروید، حتی اگر در چین باشد«همواره تاکید بسیاري بر علم دارد و پیامبر اسالم فرموده است 

اند و تاکید دارند که این عمل نباید اجرا شود، پس بهتر است که انجام نشود. من و هم مضرات آن را اثبات کرده

شان را ختنه نکنند، ولی ایم که دخترانه مردم این بندر و روستاهاي مجاور توصیه کردههمسرم (امینه مولوي) همواره ب

  ).2010دسامبر  -استان هرمزگان -شان مفید و واجب است (بندر پهلختنه براي پسران

  

  :2012کی، روحانی سنی از پارسیان استان هرمزگان، سال رامولوي شیخ صالح الدین چ

دختران دیگر ضرورتی ندارد. این عمل معایب بسیاري دارد و ممکن است منجر به  ختنهادله خوبی وجود دارد که 

سنی معتقد  ختنه دارد و دیگر ائمه خیانت مردان و اختیار کردن چندین همسر شود. امام شافعی دو نظر متفاوت درباره

این عمل براي روابط جنسی خوب نیستند که این عمل واجب باشد. بنابراین به نظر من، اینک که اثبات شده است 

تر است. من هیچ یک از سه دخترم را نیست و میزان دقیق برش نیز مشخص نیست، انجام ندادن آن بهتر و مناسب

).در این 2012آوریل  -استان هرمزگان -ترسیدم (پارسیانشان میام چون از خطرات آن براي جسم و روحختنه نکرده

ن در روحانی مخالف ختنه. روستاي گامبرو

 @kameelahmady.comهرمزگان.. عکس از  



ترین نظر را حاجی مال سید حسن واژي، روحانی سنی شهر پیرانشهر در استان آذربایجان نهترین و آزاداندیشامیان جالب

  غربی داشت.

   

cation=friends_tab&pnref=friends.allhttps://www.facebook.com/malahasan.vazhi?fref=pb&hc_lo 

ي دختران بر جسم و هاي ختنهحاجی مال سید حسن واژي معتقد است دانش نوین پزشکی بر صدمات و آسیب

دختران براي روشن شدن چهره و افزایش  گفته، ختنهگوید با استناد به امام شافعی و حدیث پیشروان تاکید دارد. او می

دختران  توانیم ختنهدهد که با درنظر داشتن این مطلب، ما نمیابطه جنسی مفید است. او ادامه میمیل جنسی و تسهیل ر

شوند توان گفت اسالم با عمل یا اعمالی که موجب ضرر یا صدمه میرا به یکباره ممنوع کنیم، اما بنا به استنباط کلی می

داند و  نیز با زا و مضر میدختران را آسیب ی ختنهمخالف است، و نظر به این واقعیت که در حال حاضر علم پزشک

گیري در مورد ختنه را به خود دختر بریده شود، اسالم اختیار تصمیماز الت تناسلی توجه به حکم کلی که فقط کمی 

    کند:محول می

  

، ن خبره، پس از رسیدن به سن قانونیاتص را بپرسد و درصورت دسترسی به خدختر میتواند نظر متخص -

 تواند تصمیم بگیرد این کار را بکند یا نه.می

خود پسران و دختران  گیري در این خصوص برعهدهختنه کردن فرزندان بر والدین واجب نیست. تصمیم -

توانند از است. در مواردي که والدین مردد هستند یا اصرار دارند فرزند خود را ختنه کنند، پیروان شافعی می

دانند. براي اهل تسنن در شرایط دختران را واجب نمی فقه سنی پیروي کنند که ختنهاصول سه مکتب دیگر 

 خاص تغییر مکتب مجاز است.

 

دختران مزایاي چندانی براي دختر ندارد و خود  به نظر من، ختنه«گوید: مال حسن می

ن ام. ممن شخصًا، به اعضاي خانواده، نزدیکان و دوستانم در این مورد هشدار داده

کنم دختران توصیه و راهنمایی می همچنین در مواعظم در نمازهاي جمعه در باب ختنه

عشره مبشره (مسجد  »ام.خودم جلوگیري کرده و از انجام این عمل بر اعضاي خانواده

  )واژس مالحسن. همچنین رجوع کنید به 2015پیرانشهر، آذربایجان غربی، آوریل 



  

نقض تمامیت اش، نامهالهام مندگاري نیز در پایان

، گزارشی از نظرات دو بدنی زنان از منظر حقوق بشري

  دهد:   روحانی جنوب ایران ارایه می

جایزالخطا بودن در «شیخ احمد رحمانی گفته که 

تمام ادیان وجود دارد. اگر اینطور نبود، امام شافعی 

خودش دو نظر نداشت (او بریدن عضو جنسی زنان 

تواند را هم واجب میداند و هم مستحب). این خطا می

داشته باشد. یک دلیل شاید این باشد که امام شافعی اقوال متقدم و متاخر دارد. اقوال متقدم او متعلق به دالیل مختلفی 

برد و شاید آن نظرات را از استادان یا احادیث در دسترس خود اخذ کرده باشد. بعدها زمانی است که در عراق بسر می

و در برخی موارد از نظرات قدیمی خود دست کشیده او به مصر رفت و مسلمًا علماي جدیدي را دیده و شناخته 

  »است.

تواند نظر تمام فضال نظر دین نمی«کند: قشم، عنوان می شیخ محمد مهدي، از جزیره  

یک زمانی بود که این عمل اجباري بود. دین آراي خود را در حوزه خودش داشت.  باشد. 

رسیم که برخی کاربردي ندارند. به جایی میخیلی از فتاوي امام شافعی در برخی مناطق  امروزه 

هستند.  ها هیچ کاربردي ندارند، چون اجتهادياحادیث پیامبر اسالم، در بعضی مکان

ختنه صادق است. منظورم این است که اگر مکتب شافعی چیزي در آن زمان عنوان کرده  همین امر در مورد مساله

کرد ن شرایط مشخصی وجود داشت که این فتواي امام شافعی را ایجاب میباشد، فقط در مصر کاربرد دارد. در آن دورا

توانند به حکمی کلی برسند، یعنی ممکن است و شاید فتواي او را نتوان در ایران بکار بست. مباحث فقهی هرگز نمی

ًال حکمی که از سوي یک عالم و تحت شرایط خاص صادر شده است، در یک مکان واجب و در مکانی دیگر کام

  »ناکارآمد باشد.

  مسجدي در مهاباد، آذربایجان غربی.

 @kameelahmady.comعکس از  



  

 دانش آموزان دروس مذهبی. عکس از  ش. تلنده

غربی انجام داده  اي هم با مال جمال الدین واژي در روستاي پسوه واقع در استان آذربایجانالهام مندگاري مصاحبه

وثق، نارضایتی ت مبا استناد به اطالعا،است. وي معتقد است که دلیل بسیاري از روابط جنسی نامشروع پس از ازدواج 

واج با یک یا داند و بیرون از حریم ازدطرفین از روابط جنسی است. بطوري که هر یک از طرفین دیگري را مقصر می

ختران دارد. غیر اسالمی د آیند. بنظر او این مشکل ریشه در ختنهچند نفر دیگر به جستجوي چنین رضایتی بر می

فرج باعث  هاي کوچکبزرگ لب ن بر این باورند که در برخی موارد اندازهبعالوه، طبق تحقیقات او متخصصین زنا

ها بخشی از آن هاي موجود در کتب پزشکی، تنشود. در اینگونه موارد و به استناد پژوهشاختالل در روابط جنسی می

ازه بزرگ کلیتوریس که اندتوان برید. شایان ذکر است که تا زمان انتشار این کتاب، هیچ گزارشی مبنی بر اینعضو را می

  کند منتشر نشده است. در رواط جنسی اختالل ایجاد می

دختران ارتباط تنگاتنگی با تغییر تفکر روحانیون درباب این موضوع دارد.  تغییر ذهنیت مردم عادي نسبت به ختنه

ث بیشتر تحقیق کنند که به دختران، علماي سرشناس اسالمی را مجبور کرده در قرآن و احادی مداقه در موضوع ختنه

دختران انجامیده است. برخی شیوخ و روحانیون شناخته شده، از  نتایجی مثبت در جهت صدور احکامی علیه ختنه

مستحب « دختران را به صراحت محکوم کرده و آن را عملی  جمله برخی رهبران دین شجاع سنی در ایران نیز ختنه

هاي مورد استفاده این استدالل ایی که پیشتر آوردیم، تصویري از طیف گستردههاند. نقل قولخوانده» و نه واجب

دختران آن را  هاي ما در مورد عمل ختنهدهد. شیخ العرفه نیز در پاسخ به یکی از استعالمنظران بدست میصاحب



دانند، اما برخی این عمل را واجب یا مستحب می 6زا دانست. هرچند چهار مکتب فقه اسالمیعملی مضر و آسیب

  علماي دانشگاه االزهر قاهره نیز موضع خود را دارند که با موضع این چهار مکتب فقه اسالمی تناقض دارد. 

  دختران غرامت قانونی ختنه
ن موافقند و کنند و با آدختران در کردستان و جنوب ایران از این عمل دفاع می برخی از روحانیون حامی ختنه

الل خود را بر کنند استدکردستان و جنوب ایران که با ختنه کردن دختران موافقند و از ان دفاع میبرخی روحانیون 

فسیر کرد که تتوان در حکم دستورالعملی کنند. این حدیث را میحدیثی که پیشتر در این فصل عنوان شد استوار می

ن بسیار شدید دخترا مًا بعضی از اشکال ختنهدختران را باید به حد اقل برسد. مسل مدعی است میزان برش در ختنه

فقهاي هر چهار مکتب عنوان  هاي فرج.ثًال بریدن لبم -هستند و از هر نظر به جسم و روان زنان آسیب میرسانند

شربینی،  یبخط( شودکامل و بریدن هر لب مشمول نصف دیه کامل می کنند که بریدن هر دو لب فرج مشمول دیهمی

  . )437: 16ه.ق. 1428الجوینی، ؛ 74:ص 4ه.ق. 1415

ی یا همان دیه دهد، غرامت مالمقصود این است که باید به کسی که توانایی التذاذ از رابطه جنسی را از دست می

ند، فرد کمر شخص دیگر را بشک کامل را پرداخت کرد که معادل غرامت قتل نفس (خون بها) است. مثًال اگر کسی

جنسی دریافت  هکامل دیگر نیز براي از دست دادن قابلیت رابط کامل براي معلولیت و یک دیه قربانی باید یک دیه

الهیتمی، (ي استکند. در موردي که فرد بتواند عمل جنسی را انجام دهد ولی منی ترشح نشود، باز هم همین قاعده جار

بع معتبر شافعی، ، یکی از منا»تحفه«عالوه بر مکاتب فکري فوق،  .)437:16ه.ق.، 1428الجوینی،  ؛ 482:8ه.ق. ، 1357

کامل دریافت  د دیهکند که اگر فرد قربانی قادر به انجام عمل جنسی باشد ولی از آن لذت نبرد، بایصراحتًا عنوان می

  . )482:8ه.ق،  1357،الهیتمی(کامل دریافت کند فرعونی قرار گرفته نیز باید دیه کند. بنابراین، زنی که تحت عمل ختنه

ن اختصاص شود، در باب دیات یا جرایم هیچ بحث مشخصی به آزنان جزو مناسک دینی قلمداد می با آنکه ختنه

وارد شود که  ه است. بهرحال اصل کلی دیگري وجود دارد که بر طبق آن اگر به فردي هرگونه ضرر یا آسیبیداده نشد

ي وان و دیهبراي آن غرامتی معین نشده باشد، نظام قضایی باید غرامت آن را مشخص کند. میزان آسیب به جسم و ر

ل به آن تعلق کام جزو مواردي است که باید دیه متناظر با آنها معین هستند. با وجود این، محرومیت از لذت جنسی

از  چون ختنه کنندگان) مسئول عمل خود هستندها (ختنهدر اسالم ختان .)482: 4ه.ق.،  1415خطیب شربینی، (بگیرد

ه بب رسیدن کند و هر کسی بدقت از این دستورالعمل تبعیت نکند و موجب آسیدستورالعمل مشخصی پیروي می

  . )325:8ه.ش. 1366بیهقی،( عضو جنسی شود، ملزم به پرداخت دیه [کامل] است

        

  فصل چهارم

  ها و پیشنهاداتنتایج، آموخته

                                           

  شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی - ٦



  گیرینتیجه
دختران عملی است که در گوشه و کنار دنیا براي تحت انقیاد درآوردن زنان و به نام فرهنگ و مذهب انجام  ختنه

میشود. علیرغم اینکه این عمل از سوي اسالم تحمیل نشده، ولی افراد با نسبت دادن اسالم به آن سعی در ملزم کردن 

سازد که همان دختران، هدف دیگري را نیز برآورده می جوامع به انجامش دارند. استفاده از مذهب در انجام ختنه

آمیزي زنان خود نقش مهمی در تداوم این عمل دارند. با اینکه عمدتا آفریقا منکوب کردن میل زنان است. به شکل طعنه

به افریقا اند که ختنه دختران تنها محدود دختران قلمداد کرد، اما مطالعات بسیاري نشان داده توان مرکز ختنهرا می

نیست و در خاورمیانه، آسیا، مهاجران استرالیا، نیوزلند، کانادا، اروپا و امریکا نیز رواج دارد. به عبارت دیگر باقی 

هاي جدید در توجه باشند. چرا که با حرکت مهاجران براي تشکیل زندگیتوانند نسبت به این معضل بینمی کشورها

  شود. می اقصی نقاط دنیا، این عمل هم منتشر

ي دهد که در سراسر دنیا، تعداد کثیري از زنان بطور مستقیم یا غیر مستقیم از ختنههاي یونیسف نشان میداده

میلیون دختر نیز همه  3میلیون تخمین زده است و  140دختران دچار آسیب هستند. یونیسف  تعداد زنان ختنه شده را 

). با این اوصاف در اکثر کشورها انجام این ٣٧۶# 2014یونیسف، د (ساله در آفریقا در معرض این عمل قرار دارن

عمل شیب نزولی دارد و ذهنیت مردم نسبت به آن در حال تغییر است و علیرغم اینکه فقدان نظارت مناسب، ارزیابی 

توان به نتایجی کلی کند، مین را دچار مشکل میدخترا هاي قبلی برعلیه ختنهنرخ این تغییرات یا تاثیرگذاري کمپین

  دختران مثمر ثمر باشد.  نفع توقف ختنهگذاري بهدست یافت که در برآورد و تقویت مداخالت و سیاست

اي با هزاران تاریخی آن که به اعمال مردساالرانه دختران پرداختیم و نیز پیشینه به رواج جهانی ختنه 1در فصل 

گردد به دوران پیش رسد چرا که این عمل برمیدختران و دین نیز مبهم بنظر می بین ختنه تبط بود. رابطهسال قدمت مر

اي، مثل از اسالم و مسیحیت؛ برخی مسیحیان و یهودیها و نیز جوامعی با اعتقادات غیر مرتبط با وحدانیت خاورمیانه

  واج دارد. هاي استرالیا، که ختنه دختران در میان آنها نیز ربومی

پردازد. دختران در ایران می به رواج ختنه 2فصل 

دهد که در اجتماعات تحقیقات این تحقیق نشان می

زنند، ختنه دختران می ایرانی که به این عمل دست

نقشی اساسی در ساختارهاي قدرت فرهنگی و 

مقاومت در برابر اجراي آن نیازمند اجتماعی دارد و 

تالشی فراگیر و مداوم است. تحقیق حاضر اطالعاتی 

بین  کند که درجهت یافتن رابطهمقدماتی فراهم می

هاي پشت این عمل، رواج آن و طراحی انگیزه

عیب براي مبارزه با آن، کارآمد راهکارهایی بی

  هستند. 

  مراسم عقد کنان، جنوب ایران

 عکس از ش. تلنده



کنی هاي مربوط براي ریشهدختران، کار فعاالن حقوق بشر و سازمان ناپذیر عمل ختنهبدلیل ماهیت سخت و انعطاف

عمل در بسیاري حال همانطور که فصل یک این تحقیق نشان داد این این عمل در ایران، بسیار پرچالش است. با این

ها همچنین حکایت از آن دارند که در برخی کشورهاي دیگر نرخ ختنه حال دادهکشورها رو به افول است. با این

دختران تغییر چندانی نکرده است و به قوت خود باقی است. گرچه به دلیل عدم نظارت مناسب بر این عمل نتایج 

گیري کلی از مواد دختران قابل ارزیابی نیست، با یک نتیجه ختنه هاي پیشین برخی افراد براي توقفهاي دههتالش

تواند موجود، شاهد تغییرات در الگوهاي اجراي عمل و نگرش افراد نسبت به آن هستیم. و حتی همین قدر هم می

 ها باشد. ها، اهداف و سیاستکمکی در راه بازنگري و تقویت برنامه

گذارند که حه میهاي این تحقیق بر این امر صیافته

دختران، نقض آشکار حقوق زنان/ دختران است.  ختنه

  دارد که پشتیبان این عمل هستند. درك مناسبات اجتماعی، پرده از نیروهاي تدافعی برمی

گستره  1این تحقیق به وضوح نشان داد که به جز آفریقا این عمل در سایر نقاط جهان هم رواج دارد. در فصل 

ساله آن و ارتباطش با پدرساالري را نشان داده شد. نسبت این عمل با دین  2000تاریخی  تران، پیشینهدخ جهانی ختنه

گردد و مضافًا چنان که در فصل یک عنوان شد در هم مبهم است، چرا که به دوران پیش از اسالم و مسیحیت بازمی

هاي اریتره و ده شده است. در میان مسیحیان نمونهبین یهودیان و اعتقادات بومی و محلی مثل بومیان استرالیا نیز دی

 Favali and(هاي بتا اسراییل و فاالشا اتیوپی در زنده نگه داشتن این رسم شاخص هستند و در بین یهودیان، گروه

2003Pateman, .( شود. در حقیقت زنان میعنوان ابزاري درجهت سرکوب میل زنان استفاده توجیهات دینی اغلب به

این  خود نقش اصلی را در انتقال این سنت از نسلی به نسل دیگر برعهده دارند و چون کاتالیزور به وجود و اشاعه

  کنند. عمل کمک می

حال عدم دسترسی به اطالعات، باعث نامریی بودن آن در عمل اي نیست. با ایندختران چیز تازه در ایران ختنه

وجود تالشهاي مکرر از طرف نگارنده این تحقیق دولت تمایلی نداشت که وجود آن را تصدیق کند و از شود. با می

آنجا که کل ماجرا نوعی تابو است، مردم عادي نیز در این مورد سکوت اختیار کرده بودند. این مطالعه تحقیقات پیشینی 

یانی صورت گرفته بود که خود عضو اکثریت زنان نامه و توسط دانشجورا برجسته کرد که غالبًا در چارچوب پایان

دهند که باالترین میزان هاي این تحقیق، نشان میبانوان نداشتند. داده جامعه بودند و تعلقی به مناطق تحت تاثیر ختنه

  غرب ایران نیز وجود دارد.هاي غرب و شمالگیرد و در معدود استاندختران در استان هرمزگان انجام می ختنه

 المللی در توقف این عمل پرداختیم و مشاهده کردیم، علیرغم اینکه ختنه به نقش معاهدات ملی و بین 3در فصل 

جماعت نقش بارزي در تداوم آن دارند. در جریان تحقیقات  دختران از سوي اسالم تحمیل نشده، ولی روحانیون و ائمه

یستند و جلوگیري از این عمل، نیازمند تعهد راسخ جوامع و مشخص شد که قوانین به تنهایی قادر به تغییر افکار ن

  دولت براي همکاري با یکدیگر است. 

   

  نظرسنجی از زنان درباره ختنه

 @kameelahmady.com عکس از 



  های آزمای��هایی از تحقیق و طرحآموخته
در طی این ده سال تحقیق چیزهاي بسیاري آموخته شد و سود بسیاري از مشارکت و همکاري با جوامع نصیب 

انگیخت که در ایجاد کنش متقابل ها را برمیداد و مشارکت این گروهمی اي که در تمام سطوح رخگردید. همکاري

این تحقیق به اطالعات  هاي حقوق بشري نیز در نتیجههاي مورد نظر امري حیاتی بود. دولت و سازمانمیان ما و گروه

جدیدي از آگاهی اند و این خود موج جدیدي در مورد خطرات ختنه دختران و چگونگی نقض حقوق بشر دست یافته

  تواند باعث تغییر در گفتمان حول این مقوله باشد. به راه انداخته که می

  

 ، جنوب ایران، عکس از ش. تلنده عروسی مراسم

هاي پزشکی همین تغییرات باعث تسهیل روند مداخالت آزمایشی شدند و به تدریج کار از فراهم کردن مراقبت

نفعان و مذاکره با ذيو  ءآرادختران، تالش براي جلب زشی گسترده در مورد ختنههاي آموفراتر رفت و برگزاري دوره

سازي و ترغیب، بطور کلی هاي آگاهنیز در برنامه گنجانده شد. کمپین جلب حمایت بزرگان مذهبی و مردم هر منطقه

ترتیب تمرکز بر خطرات مینروش مناسبی براي انتقال دانش هستند ولی، براي توقف ختنه دختران کافی نیستند. به ه

شود. ترکیبی از ختنه می شدههاي اصالحبهداشتی این عمل و مضراتی که بر سالمتی دارد نیز، تنها باعث ایجاد روش

 سازي مطمئناً کارآمدترین روش براي رسیدن به این هدف است. فراتر از همهترغیب افراد، باال بردن آگاهی و بهداشتی

ضررتر براي اجراي مراسم تر و کمهاي پسندیدهبیشتري نیاز است تا جامعه قادر به یافتن روشها، مداخالت این

  فرهنگی ورود دختران به دوران بزرگسالی باشد. 

هرگونه تالش ثمربخش و ماندگار در ایران، تقویت حس اعتماد میان مردم  طی این پژوهش مشخص شد که الزمه

دختران، بهترین همکار و واسطه براي باز کردن مسیر مذاکرات بیشتر با وزارت  محلی و دولت است. در مورد ختنه

که روند که مورد اعتماد اولیا امور هستند. از آنجاییبشمار می UNFPAو  UNهاي بهداشت و بهزیستی ایران، آژانس



کاري بیشتر آنها براي انتقال هاي غیر دولتی با دولت سر یک میز بنشینند، همها میتوانند از طرف سازماناین آژانس

  تجربیات و اطالعات حیاتی است.

اقتصادي اجتماعی جامع، موثرترین عوامل در  حضور روح تغییر در خود جوامع عامل ختنه و رویکردهاي توسعه

 ههاي اجتماعی، مردان، زنان، مردان جوان و زنان جوان، فعاالن صحنگیري تغییرات ماندگار هستند. تمام گروهشکل

دختران نقش دارند. کار کردن  سالمت، رهبران دینی و غیر دینی و مقامات محلی، همه با هم در ترك گقتن عمل ختنه

سازد. یک رویکرد نفعانی مشترك المنافع، جامعه را قادر به دستیابی به چیزهاي بزرگ میدر کنار هم، چون ذي

هاي اصلی، متمرکز بر موضوعات مرتبط با بهداشت و نی و دغدغهسازي نیازهاي بنیازمان با برآوردهجانبه که همهمه

ي ممکن است. بعالوه ظرفیت جوامع باید تقویت شود تا در کنار پذیرش تغییر، ترین حربهحقوق نیز باشد، بنظر متداوم

طی مداخالت از درون نیز توانمند شوند. ضمنًا علیرغم چالش بسیار در متقاعد کردن رهبران دینی براي همکاري در 

ي دختران بخشی از اسالم است، هایی که اصرار دارند ختنهآزمایشی، ثابت شد حضور آنها، مخصوصاً در مورد گروه

  بسیار تاثیرگذار است. 

دختران رواج دارد. این  مادران در مناطقی است که ختنه یکی از مشاهدات این تحقیق مربوط به رفتار خودکامانه

که مادران مشغول سازماندهی یک دور جدید از خشونتی هستند که خود تجربه آغاز میشود، جایی مساله از درون خانه

آنها زندگی  برندهاند. نقش آنها در انتقال میراثی از درد و شکنجه به نسل بعدي غیر قابل کتمان است. نیروي پیشکرده

که به نظر آنها عمل قطع عضو، ضامن ازدواج خوبی است که اعتقاد دارند دخترشان پس از ختنه خواهد داشت. چرا 

آنها در آینده است. در نهایت جامعه مقصر است و مردم باید بدانند که سرکوب زنان و کنترل جنسیت و بدن آنها 

  رفتاري در شأن قرن بیست و یکم نیست.

 

 

 

 

 

 

  مسیر پیش رو: پیشنهادات
نفع در این مساله را نیز نظرات جوامع و دیگر افراد ذي هاي خوددر قسمت پیشنهادات این تحقیق، عالوه بر یافته

  لحاظ شده است.



 دختران بسیار اساسی و  نقش دولت در مبارزه با ختنه

-پررنگ است. تشخیص این عمل از سوي دولت ایران به

شود جوامع عالوه بر عنوان نقض حقوق زنان، باعث می

آگاهی از تهدید جانی این عمل، دیگر امنیت اخالقی نیز 

دختران  براي آن قائل نباشند. هرگاه دولت بر وجود ختنه

کاري موثر  صحه بگذارد، قدم بعدي طراحی یک برنامه

دختران  خواهد شد. رویکرد دولت براي برخورد با ختنه

بتنی بر حقوق باشد و اقدام الزامی در این راه، استفاده باید م

سازي از مناظرات و گفتگوهاي سیاسی است براي هماهنگ

اجرایی با تعهدات جهانی حقوق بشر. بهتر  هرگونه برنامه

هاي است که دولت با تفویض برخی اختیارات به سازمان

ه ملی و بین المللی، بر میزان مجاهدات براي پایان دادن ب

دختران هستند، ولو با شیب نزولی،  تعامل با کشورهاي دیگري که شاهد حضور ختنه افزاید.دختران بی ختنه

   هاي دولت خواهد بود.رسان تالشیاري

 دختران وارد  تالش سخت و موثر دولت الزم است تا اطمینان حاصل شود که اقدامات براي مبارزه با ختنه

در اطالعات  حفاظت از دختران و اشاعه هم به نیتباشند، آن هاي سالمت شدهمهآموزش عمومی و برنا حوزه

چنین ضروري است که دولت معاهدات حاضر بین المللی که مناسب شرایط هستند را مورد این عمل. هم

المللی براي حقوق سیاسی و نامه حقوق کودکان، پیمان بین، پیمانCEDAWتصویب کند. معاهداتی مثل 

(افریقا) و  بنجولالمللی براي حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي، پیمان حقوق بشري ندي، پیمان بینشهرو

. تصویب این معاهدات اولین قدم در راه ) ,2000Rahman and Toubia(دیگر معاهدات اروپایی و آمریکایی 

سازي آنها با این معاهدات قوانین ملی براي هماهنگ تغییرات اجتماعی است که خود مستلزم بازنگري در

دختران باشد و تنظیماتی انجام گیرد که اجراي  شان ختنهاست. قوانین جدیدي نیز باید وضع شوند که موضوع

هاي گروهی و ملی موثر آنها را تضمین و از اصول اساسی معاهدات مذکور حمایت کند. در هم آمیختن تالش

هاي دختران باشد. حمایت فعاالن دولتی از تالش واند ضامن ماندگاري توقف عمل ختنهتبا یکدیگر، می

دولت الزم  شان براي ادامه مسیر خواهد بود. ضمن اینکه توجه ویژهاي، باعث دلگرمی آنها و تقویتمنطقه

ل در آنجا رواج است ناظر به چهار استان هرمزگان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان باشد که این عم

اي الزم است که همکاري الزامی مقامات و ادارت استانی در آن اجرایی ویژه دارد. براي این چهار استان برنامه

 لحاظ شده باشد.

کودکان در میناب، عکس از  

kameelahmady.com@ 



  

 فوریه 6کاریکاتور از مانا نیستانی به مناسبت روز جهانی علیه ختنه زنان 

 رش باید براي جوامعی که به شهرها دسترسی خدمات بهداشتی ملی، خدمات اجتماعی و وزارت آموزش و پرو

ندارند یا دسترسی محدودي دارند، منابع ویژه تدارك ببینند. تمرکز خدمات بهدشتی باید عمدتاً بر درمان زنان 

ها و ایجاد آگاهی از بیو دختران از عواقب مربوط به ختنه، نظارت بر انجام این عمل و کار جایگزین براي بی

هاي سیار، باید در پی برگزاري ین جوامع باشد. خدمات اجتماعی با استفاده از تشکیل گروهمضرات ختنه در ا

اي هاي آگاهیدهی کمپینجلسات آموزشی و مصاحبت رو در رو با افراد متاثر از این عمل باشد و به سازمان

س با کودکان باید به بپردازد  که مالقات با روحانیون و از این قبیل را دربرگیرد. بخش آموزش براي تما

شده ها و مدارس دسترسی داشته باشد تا اطالعات بهداشتی را در اختیارشان قرار دهد و دختران ختنهکودکستان

 شان را شناسایی کند. و والدین

 کننده است، ولی در عین حال، در مناطق کردنشین و جوامع جنوبی مطمئنًا داشتن حمایت دولت بسیار دلگرم

آمیز ایفا کنند، توانند به نام دین و فرهنگ نقشی تحریکروحانیون و پیرمردان و پیرزنان پرنفوذ میکه در آنها 

طلبد. نقش رهبران دینی براي توقف ختنه دختران، از جمله عوامل بسیار همتا میاجراي قوانین شهامتی بی

را ممنوع اعالم کنند و امکان تداوم مبارزه  دختران تاثیرگذار است. بنابراین الزم است آنها را متقاعد کرد تا ختنه

هاي مذکور براي پایان دادن به ختنه دختران را فراهم کند. مداخالت آزمایشگاهی بستري براي رهبران گروه

گونه اقدامات تداوم داشته باشند تا از خالل دینی فراهم آورد تا بر ضد این سنت سخن گویند. الزم است این

گونه اساس و بنیان دینی ندارد. ، آنها را مجاب به بیان این مطلب کنیم که ختنه دختران هیچمذاکره با روحانیون

 رسانی شوند. تواند در قالب یک کمپین رسمی انجام شود تا اقدامات به درستی اجرا و اطالعاین عمل می



 خدمات بهداشتی نیز بسیار اساسی است. چرا که آنها باید به زنانی دسترسی داشته  دهندههاي ارائهظرفیت گروه

ران اند و درگیري بیشتري با موضوع ختنه دارند. موضوعات مربوط به ختنه دختباشند که خود پیشقدم نشده

آور است و به همین دلیل تمایل به پنهان کردن مطلب دارند. در نتیجه پزشکان نیز قادر براي زنان نیز خجالت

دیده از متخصصان امور بهداشتی هستیم که قادر به شناسایی و درمان آنها نیستند. ما نیازمند یک کادر آموزش

و  ايمشاورههاي کمک به تشخیص مشکالت، ارائه

هاي درمانی باشند. در مداخالت آزمایشگاهی ما توصیه

یک سرویس سیار خدمات بهداشتی  این کار بوسیله

- انجام شد. چنین مداخالتی مستحق تبلیغات و سرمایه

گذاري مناسب است. همچنین دولت باید شرایط را 

ملی، زنان هاي بهداشتی طوري فراهم کند که سیاست

  خورده از ختنه را نیز درنظر داشته باشند.زخم

 شده، بیشتر در معرض به عالوه زنان و دختران ختنه

مشکالت روانشناسی قرار دارند و جدیت این مشکل 

اي بستگی دارد. از آن میان نهذهنی، به عوامل چندگا

هاي اجتماعی و توان به میزان و شدت ختنه و زمینهمی

هاي از این قبیل اشاره کرد. ضروري است که جنبه

دختران نیز تحت  زاي ختنهروانشناسانه و آسیب

عنوان عملی دختران به پوشش قرار گیرند. تعیین ختنه

ات ناقض حقوق زنان از سوي دولت و دیگر مقام

-رسمی، تاثیر شگرفی بر این ماجرا دارد. آموزش حرفه

هاي تربیتی باید براي متخصصان امور اي و برنامه

هاي جوان ترتیب داده پزشکی، مشاوران و مددرسان

شود تا از جدیت مساله آگاه شوند و قادر به رسیدگی 

دختران با اسلوبی دقیق و بدون  به عواقب روانی ختنه

 ي باشند. داورهیچگونه پیش

  مدت زمانی است که جراحی ترمیمی براي زنان و دختران ختنه شده بوجود آمده است. جراحی ترمیمی

 Foldes(گیرد فرآیندي است که طی آن پیوند بافت تازه با باز کردن بافت زخمی، در تماس با اعصاب قرار می

2012et al, (شود که دولت از طریق اقدامات مناسب این روش درمانی را در ایران معرفی کند. . پیشنهاد می

 این روش باید تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرد تا زنان فقیر و مستضعف به آن دسترسی داشته باشند. 

 دختران را تغییر دهند. در مداخالت  توانند کل ماجراي ختنههاي محلی در صورت همدردي، میرسانه

دختران استفاده شد. به نظر ما رسانه باید  راهی براي مبارزه با ختنهعنوان شاهها بهزمایشگاهی نیز از رسانهآ

هایی با روحانیون توانند مصاحبههاي اینترنتی میمبارزات محلی علیه ختنه دختران را پوشش دهد. مثًال رسانه

 یب دهند.یا متخصصان پزشکی در مورد تاثیرات مخرب این عمل ترت

کرمانشاه، عکس از   اوراناتمداخله در

kameelahmady.com@ 

ان جی اوي زنان، عکس از  

kameelahmady.com@ 



  هاي دیده از جوانان محلی مورد نیاز است تا با استفاده از قدرت شبکهبعد از اماده سازي بستر یک کادر آموزش

ي هاي چاپی سنتی باید تشویق به پوشش مسالهاجتماعی، مشارکت موثري در این بحث داشته باشند. رسانه

تواند امکان بحث مناسب و براي نویسندگان، میدختران شوند؛ و دولت با فراهم کردن فضاي مناسب  ختنه

اي مناسب براي تسریع دختران را فراهم آورد. پوشش رسانه تر کردن اوضاع در مورد ختنهبدون ترس از وخیم

نگاران سازي نیز مورد نیاز است تا از حساسیت فرهنگی روزنامهدر عملیات توقف ختنه الزامی است. ظرفیت

 نان داشته باشیم.براي پوشش مطلب اطمی

 هاي دختران طراحی کنند که در آنها حساسیت مناطق تحت تاثیر ختنه هایی ویژهمقامات آموزشی باید برنامه

 محلی نیز درنظر گرفته شده باشد.

 دختران است. در واقع براي نظارت  تحقیقاتی جامع،میدانی و کارآمد براي پیگیري ختنه ایران فاقد یک برنامه

گذاري جدیدي نیاز است. چنین تحقیقی باید دیدگاهی مبتنی بر حقوق مداخالت به سرمایه ی شایستهو ارزیاب

- بشر و حقوق جنسیتی اتخاذ کند. تنظیم یک گزارش ملی و سراسري که با همکاري سازمانهاي مردم نهاد،ارگان

موثر براي مشخص کردن  هاي بهداشتی انجام گیرد، مطمئنًا ابزاريهاي مسوول خدمات اجتماعی و مراقبت

 این مساله است. 

 ي دختران یک گذاري دارد، پیشنهاد این تحقیق براي مناطق تحت تاثیر ختنهعالوه بر نقشی که قوانین و قانون

- اند، الزم است که در مداخالت، حساسیترویکرد مشارکتی است. براي مواجه با زنان و دختران که ختنه شده

اي از تالش براي پیشگیري و یرد. ضمن اینکه همکاري با این جوامع، بخش ویژههاي فرهنگی مدنظر قرار گ

شود، دختران است. کمک خواستن از افراد تاثیرگذار و رهبران جامعه، که حتی شامل مردان نیز می توقف ختنه

Souza  de( هاي درون اجتماعی براي تغییر هنجارها، همواره متضمن تغییرات پایدار استو حمایت از فعالیت

2014Shrestha et al., ; 2007and communication, ها مشارکت فعاالن زن جوان در پیشگیري ). عالوه بر این

 کنندگان خود از زنان هستند، بسیار مهم است.از مراسمی که قربانیان اصلی و نیز قربانی

  هاي غیردولتی محلی (سازمانظرفیتNGOهاي مبتنی بر جوامع محلی () و سازمانCBO باید افزایش یابد تا (

هاي محلی نیازمند اي موثر ایفا کنند. براي تشکیل سازمانگونهعنوان عوامل تغییر را بهشان بهبتوانند نقش

هاي حاضر قدم شود. بعالوه اینکه شاخهالمللی و دولت نیز براي مذاکره با سازمان ملل باید پیشي بینبودجه

دختران هستند.  هاي محلی از تمامی جوانب ختنه، قادر به تقویت آگاهی سازمانUNFPAو  UNICEFدر ایران 

UN دختران را دارد، چرا که در اکثر کشورهاي متاثر از این عمل،  دانش و تخصص الزم براي مقابله با ختنه

هاي محلی هستند که به این جوامع این مساله از آنجاست که این سازمان مشغول کار و کنش است. ضرورت

  کنند، بنابراین آنها نیازمند همکاري با یک تیم ماهر براي مهار ماجرا هستند.دسترسی دارند و روي آنها کار می



  

 @kameelahmady.comعکس از   مشهد  ،حرم           

 نشین اسالم است و میان دولت و مناطق سنی شیعه بغرنج این است که مذهب رسمی در ایران شاخه مساله

هاي غیردولتی، به همراه هاي مدنی یا سازمانهاي سازماناعتماد چندانی وجود ندارد. گزارش تمامی فعالیت

شوند. بنابراین نقش دولت در این مسائل بسیار حیاتی میهایشان، مستقیمًا تحویل دولت پیشنهادات و توصیه

دختران است. فعاالن  است. فقدان همکاري و اعتماد مانعی عظیم بر سر راه تشکیل کمپینی براي مبارزه با ختنه

ها و همکاري با یکدیگر هستند. دولت درون جوامع و مسوالن دولتی موظف به مشخص کردن این تفاوت

هاي دولت یشد تا اعتماد و اطمینان جوامع سنی را جلب کند و به این ترتیب، آنها نیز تالشباید فکري بیاند

  دختران را ارج نهند.   (علی الخصوص دولت محترم تدبیر و امید) براي پایان دادن به ختنه
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  ساله 27زن  اسخگويپ

  استان کردستان -مریوان-روستاي اورامان تخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
فرهنگقشم  عکس از        پ بچه هاي جریزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



 

 

 

 

 

 

 

 فھرست
 

  حروف اختصاريعالئم و 

  چکیده

  مقدمه -1فصل 

  زنان:ناقص سازي اندام جنسی ختنه زنان/ -2فصل 

  پیش زمینه و دستاوردها 

  اثرات جنبش ضد ختنه مروري بر -3فصل 

  ختنه مردان -4فصل 

  نتیجه گیري و راهکارها -5فصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  عالیم و حروف اختصاري

AFGM  ضد ناقص سازي اندام جنسی زنان  

BBC شرکت خبرگزاري بریتانیا  

ECM  ازدواج زودهنگام کودکان 

FGM/C  سازي اندام جنسی زنان ناقص 

MGM/C  ناقص سازي اندام جنسی مردان 

SMP  کارورزهاي پزشکی 

NGO  سازمان غیردولتی  

NHS   خدمات بهداشت مّلی  

PMC دوره مدیریت پروژه 

UN  سازمان ملل 

UNICEF   صندوق حمایت از کودکان  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
پدید آورنده و ھماھنگکنندۀ پژوھش: کامیل احمدی   

  
بازخوان متن: فریبا الماسی   

  

ھمکاران و دستیاران کار میدانی: فرخنده خانگاه، چیمن رحمانی، هایده قبادي، 

پروین فرهنگ، علی باستانی و آالله ابراهیمی  

  
  

دستیار و تحلیل داده ھا: فریبا الماسی  
  

طراح جلد: پدارم ورشویی  
  

طراح جدوال و نمودارھا: پدارم ورشویی  
  

  

 



 

  

 تقدیر و تشکر

نگارش و تهیه این گزارش بروز رسانی سطح کشوري، با چالش هاي بسیاري همراه بود. خصوصاً که می 

بایست در بازه زمانی محدودي تهیه و ابالغ میشد. این گزارش بدون کمک هاي متعهدانه ي افراد مجربی که 

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

  کرد.

ناقص سازي اندام جنسی زنان بخشید تا صداي  ختنه زنان/ این تحقیق نیروي زیادي به حرکت جنبش

ما را قادر  ی و جهانی، شنیده شود. این مطالعاتقربانیان ناقص سازي اندام جنسی زنان در گفتمان هاي محل

در ایران در دو سال متوالی جشن بگیریم. این  ساخت روز بین المللی ناقص سازي اندام جنسی زنان را

تحقیق، چارچوبی را براي آغاز گفتگو در مورد این مسئله بوجود آورد و راهی براي بحث آزادانه باز کرد. در 

نحوه برخورد رسانه ها با مطرح سازي مسئله ناقص سازي اندام جنسی زنان تغییرات چشمگیري دیده شد. 

  کنار همدیگر است.  کارو تالش هاي ما براي چینش قطعات ریزِ  تمام اینها نتیجه همکاري

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

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

ریمان مان ، پیشنهاد همکابشري شهروندي و جهت همگام سازي هر طرح عملی با تعهدات حقوقمربوطه ، 

زنان در ایران، افراد و سازمان هاي متعددي، ختنه کنیم. در طی تحقیق بر مسئله را مجددا به دولت ایران ابالغ 

طالعه، به ویژه بخش هاي کار . انجام این مبه من ارزانی داشتند در تمام کردن این مطالعهفراوانی کمک هاي 

  ي میدان، حمایت و مساعدت و همکاري میسر بود.، تمرینات بر پایهتحقیق اکتشافی میدانی، تنها با 

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

یلم عمیق ترین قدردانی هایم را نسبت به تمام افرادي که که این کار را در قالب گزارشی جامع ارائه دهم. ما

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

تشان به من در هماهنگ سازي از پاکستان اعالم میکنم که معاضدتشان با پیشنهادهاي انگیزاننده و تشویقا

  ، خصوصًا نوشتن این گزارش بسیار کمک نمود.طرحهاي قبلی

  

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

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



 

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

کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی، فرخنده خانگاه، چیمن رحمانی، هایده قبادي، پروین فرهنگ، علی 

ها به من که در گردآوري بخش  سارا گانجرو  نیک پتالباستانی و آالله ابراهیمی ابراز میکنم. همچنین از 

کمک نموده و در مورد روند کار پیشنهاداتی دادند و نیز بابت تالش هایشان در ویرایش و بخشی از ترجمه، 

  تشکري ویژه دارم. همچنین از پدرام ورشویی براي ترتیب و طراحی گزارش تشکر مینمایم.

  

  کامیل احمدي

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  چکیده

در زیربناي ساختار فرهنگ  ختنه زنان

ایرانی و در سه استان غربی و یک استان 

ي نبود عالقه به دلیلجنوبی ایران نهفته و 

 اغلب برايي ختنه زنان ، مسئلهکارگزاران

شده مانده و از آن غفلت ناشناخته  مردم

 از آن، قبل در موارديو  1386است. از سال 

تحقیق در خصوص ختنه ي زنان بخشی از 

 کار افزایش آگاهی عمومی بوده هاي برنامه

نامه هاي دانشگاهی پایااست. مقاالت و 

معدودي در این مورد نگاشته شده بود ولی 

 تهیهدر ابتدا با  سرعت گرفته این اقدامات

یک و بعدها در طی  8313در سال  7فیلمی

که توسط  1394در سال  8تحقیق جامع

با  ديکامیل احممردم شناس و محقق، 

سه هزار اش انجام شد، کمک تیم میدانی 

زن و یک هزار مرد در ایران در یک دوره ي 

. این گرفتندشش ساله مورد پیمایش قرار 

ناقص سازي  ختنه / تحقیق نشان داد که

زنان عمدتاً توسط اقلیت هاي  جنسی اندام

استان  برخی از روستاهاي سنی مذهب در

اطالعات  رمانشاه و هرمزگان انجام می گیرد. پیمایش هاي مکرر بیانگر پایاییهاي آذربایجان غربی، کردستان، ک

 جمع آوري شده در همان استان ها و نشانگر

 استسنت  عمال اینکاهش اِروند رو به 

روستاهاي منتخب براي مطالعه پایلوت نشان بررسی ها در . بسیاري داردهرچند هنوز در برخی نواحی رایج 

  است.وضعیت و کاهش شدید ختنه زنان ل توجه قابدهنده ي بهبود 
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ریشه کنی یا  بر تأثیر افزایش آگاهیبه روز کردن وضعیت و امار ختنه زنان و هدف از این بررسی گزارش 

آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان بوده و هم چنین استان هاي سازي نرخ ختنه زنان در  محدود

توضیح کلی پدیده ي ختنه زنان است. این گزارش اطالعات به روزي از ختنه زنان در ایران را بعد از  در پی

بر ناقص سازي اندام جنسی زنان  یتحقیق جامع"مداخالت مطالعه پایلوت و تحقیق بین المللی تحت عنوان 

توسط کامیل احمدي در چهار ناحیه جغرافیایی آذربایجان غربی، کردستان،  "9به نام سنت"، "در ایران

  کرمانشاه و هرمزگان ارائه می دهد.
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شاه استان کرمان -زنان محلی در اورامانات
 عکس: ھایده قبادی



 

ودکان کهاي حقوق جنسی زنان و رسم باستانی است که با جنبهناقص سازي اندام جنسی زنان یک ختنه /

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

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

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

تعرض به  نابرابري هاي جنسیتی و نبود بهداشت این رسم را تقویت کرده است. عملِ ختنه زنان عالوه بر

ی در ایتروابط جنسی در زنان اثر گذاشته و باعث نارض بودن لذت بخش رب ،حقوق جنسی کودکان و زنان

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

   پی داشته است.

به  انجام شده در سالهاي قبل از تأثیر مداخالت و به روز میدانی هدف این گزارش ارائه اطالعات دقیق

این که اطالعاتی از چند و چون و حدود ختنه زنان در ایران  دختنه زنان می باشد. با وجو منظور اجتناب از

از  در دسترس است، اما این اطالعات 10مقالهپایان نامه هاي دانشجویان دانشگاهی و چندین  معدود از طریق

   مختصر بودند. زه تحقیقلحاظ محدوده و اندا

، مرور کاملی بر رواج ختنه زنان در مقیاس کشوري، "11به نام سنت"تحت عنوان ی براي نخستین بار تحقیق

به  ان جنوبیکه بیشترین تأثیرپذیري از این سنت داشتند در سه استان غربی و یک است مناطقیبا تمرکز بر 

ي زنان را بررسی رواج ختنه ساله بود که چندین یي چند ماهه بلکه تحقیقروژهدست داد. این مطالعه نه یک پ

  و راهکارهاي مقابله اي آن را مطرح می ساخت.

این گزارش به روزترین وضعیت پدیده ي ختنه 

ارائه  1393-4سال  زنان را پس از آخرین تحقیق در

ماحصل یک مجموعه عملیات، نقشه  می دهد و

برداري، پویش، مصاحبه هاي میدانی با منابع متعدد 

(افراد محلّی، مطلعین بومی و چهره هاي سرشناس 

 1395در سال  عمومی) در یک دوره ي چهار ماهه

به صورت  می باشد. در تحقیق پیشین برخی برنامه ها

پایلوت جهت ارزیابی تأثیر آموزش افراد محلّی در 

مورد جنبه هاي منفی ناقص سازي اندام جنسی زنان 

از تعدادي روستا در بررسی حاضر صورت گرفت. 

جهت اندازه  ام از چهار استان انتخاب شده ودهرک

این » ختنه زنان مبارزه با«گیري میزان پیشرفِت مداخالت قبلی، مورد مراجعه مجدد قرار گرفتند. هدف از 
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جلوگیري از این سنت تمرکز  برق حقوق زنان و دختران، فعال شده و بود که اجتماعات محلی براي تحق

نونی ختنه زنان و مشمول سازي ملّی و محلی براي ممنوعیت قا مسئولین در سطحبیشتري شود. مذاکره با 

  ات قانونی جدید در قانون برنامه ریزي خانواده، صورت گرفت.مصوب

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

غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان بود. در نواحی مذکور، مانند هر نقطه ي دیگر ایران، مردان فاعلین 

ه به ایشان در نظر گرفته می شوند. این تسلط نهادي شده، مسلط جامعه بوده و زنان زیردست آن ها و وابست

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

  زنان عمیقًا دشوار می گردد.وضعیت تولید می گردد. تحت چنین شرایطی، 

  

  

 

  جنسی در ایران: ناقص سازي اندام 

 وردهاپیش زمینه و دستا
، برگرفتھ از کتاب بھ نام سنت -چھارنوع ختنھ

 )١٣٩۴کامیل احمدی (
عکس:  -ھرمزگاناستان  -مراسم عروسی در جزیره قشم
 ش تلنده



 

آغاز به  1384در سال  12کامیل احمديتحقیق ختنه زنان و کمپین مربوطه اش، با حمایت مردم شناس، 

به انگلستان رفته و در آن جا به است که سالها قبل کار کرد. احمدي متولد و بزرگ شده ي کردستان ایران 

ي زنان در ایران و حتی در مردم شناسی پرداخت. وي در بازگشت به ایران دریافت که ختنه تحصیل در رشته

ز بازگشتن به ایران در شماري از سازمان هاي غیردولتی پیش اوي میان بستگان درجه یک خودش وجود دارد. 

در آن جا تالش هاي نهادهایی چون سازمان ملل و یونیسف را براي  وانسان دوستانه در آفریقا کار کرده بود 

مقابله با ناقص سازي اندام جنسی زنان مشاهده کرده 

بود. این خبر شوکه کننده بود زیرا ایران تا به آن زمان 

ردند نبود کت کشورهایی که ختنه را اعمال می در لیس

و تحت نیز نه توسط دولت ایران و نه توسط سازمان 

د. در ابتدا و یونیسف به رسمیت شناخته نمی ش ملل

کار به این  دانشجو و فعالشماري از زنان جوان 

پیوستند و در مدتی کوتاه چندین سازمان  تحقیقی

غیردولتی زنان در نواحی مختلف ایران به این گروه 

 13فیلم هاي مستند در .زرگ پیوسته و کمک نمودندب

دیگر براي کمک به اشاعه  هايو نوشته  14مقاالت ،

در طی  شد. به این موضوع پرداخته 16بین المللیو گاه  15ملیصوص ختنه ي زنان در سطوح دانش در خ

، درمان و و نیز وزارت بهداشت کشور هزیستیجلسات مفید و حمایت جویانه اي با سازمان ب سالهاي قبل

  .صورت گرفت آموزش پزشکی

در راستاي این هدف یک مطالعه براي ارزیابی رواج ختنه ي زنان در ایران طراحی شد و نقش عوامل مؤثر 

و پیمایش محالت جهت گردآوري  اولیه مطالعه میدانی همزمان با شروع 1384گشت. در سال  بر آن تبیین

به نام "تند در دسترس عموم تحت عنوان حبه ها تدوین شد و اولین و تنها مسداده، یک فیلم مستند از مصا

مهاباد، برخی روستاهاي توسط کامیل احمدي در حین کار میدانی در روستاهاي کردنشین محالت  "17سنت

رمزگان در جنوب ایران ساخته شد. هاطراف کردستان و نواحی هورامان در استان کرمانشاه و همچنین استان 

به نمایش گذاشته شد. این مستند ستیوال فیلم لندن پخش و در ف 18BBCاري یلم بعدها توسط خبرگزاین ف

شناسی شامل مصاحبه هاي ضبط شده از نواحی مردم

هرمزگان و  ،و روستاهاي اطراف استان هاي کرمانشاه
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ستان کرمانشاه عکس: ا -اموزش ختان ھای زن
 کامیل احمدی



 

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

  ها و روحانیون است.پزشک، مراکز بهداشتیمحلّی، کارمندان  زنان ختان (بی بی)، بازتابی از عقاید مردان

. هدف این یافتخاتمه  1394شروع و در سال  1384تحقیق جامع بر روي ختنه زنان در ایران از سال  

خصوص ختنه ي زنان در ایران و ارائه توأمان موانع ساختاري مطالعه فراهم ساختن داده هاي ژرفانگر در 

بود. در کنار سختی ها و مشقاتی که این کار  در برنامه کار موضوعاتمطرح کردن این  و مبارزه با ختنه زنان

، جرقه هاي یک مطالعه ي دربرداشت) 1394تا  1384تحقیقی در حین پویایی هاي کار مطالعاتی (از سال 

ي ازدواج زودهنگام کودکان بالفاصله . مطالعهه شدنیز زد 19ازدواج زود هنگام کودکان در ایران جدید بر روي

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

راه را براي پدیده ي  به نوعی مناطق تحت بررسی، ختنه ي زنان برخی از . درجام گرفتهفت استان کشور ان

  . 20ازدواج کودکان هموار می کرد و این دو عمل مخرب سنتی در همبستگی با یکدیگر دیده شدند

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

ي مشارکتی بود. با وجود موانع فراوان و آشکار این تحقیق، یک دهه مطالعه ي این موضوع شیوه حساسیت ا

مداوم آن، یافته ها و دستاوردهاي فراوانی به همراه داشت. کار میدانی شامل سفر به کیلومترها دورتر و 

 د کلیدي، رهبران اجتماعی،افرااز مناطق و طبقات اجتماعی مختلف از جمله  انمرد ان ومصاحبه با بیش از  زن

. یافته ها حاکی از بود روحانیون و پیشروان دینی

آن بود که ختنه ي زنان در برخی روستاهاي 

انتخاب شده شیوع باالیی داشت (در برخی 

روستاهاي جزیره قشم واقع در استان هرمزگان، 

درصد می رسید و در سه  60شیوع ختنه به 

 .ري کم تر بود)استان غربی دیگر، این درصد مقدا

ي زنان سنت ختنهبا این حال در این استان ها 

ر تمامی استان آذربایجان غربی که مردمان آن د

ترك هاي آذري و کردهاي کرمانجی هستند، 

همچنین در بخش هاي جنوبی استان کرمانشاه 

و شمال هرمزگان رواج چندانی نداشته است. این 

که به زبانهاي انگلیسی و فارسی نوشته  مطالعه

توجه  بعد از رونمایی و رسانه اي شدن، شده است

خرداد سال  14جهان را به خود جلب کرده و در 
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  جهت مطالعه ي بیشتر در خصوص ارتباط ختنه ي زنان و ازدواج کودکان مراجعه کنید به: 20
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تاب بھ نام سنت و کنفرانس در کرونمایی از 
 ی لیوینعکس: توب -سازمان ملل



 

جهت  25سازمان مللو  2324رسانه هاي بین المللیشد.  اعالن 22BBCو  21گاردیندر خبرگزاري هاي  1394

سما از دولت و سازمان ملل ر آگاهی بخشی به انجمن هاي جوامع بین المللی به این مطالعه رجوع کرده اند

. بالفاصله پس از درخواست نمود تعهدات الزمه توضیحجمهوري اسالمی ایران در خصوص ختنه زنان و 

در جلسه  1394خرداد  29در ژنو در تاریخ  و سخنرانیجایگاهی براي بحث  ملل رونمایی از این اثر، سازمان

، تحلیل این تحقیق را منتشر 26رویترززنان به کامیل احمدي داد. عالوه بر این خبرگزاري ي محدودسازي ختنه

در  و انگلیسی ساخته و آن را معاضدتی نادر در تاریخ ایران خواند. همین نویسنده کتابی را به زبان فارسی

 کتابخصوص این موضوع منتشر ساخته که مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت و رونمایی موفقیت آمیز این 
 تنه زدهاستان هاي ختور گردشی این کتاب در  دانشگاه اکسفورد انگلستان و 28کتابخانه ملی تهراندر 27
   انجام شد.29

در نواحی تحت 1390 -1389ي پایلوت بر اساس یافته هاي این تحقیق در سال در طول مطالعه یک پروژه

ام جنسی زنان مداخالت پایلوت به قصد کاهش رواج ناقص سازي اند این .پیمایش این برنامه آغاز به کار کرد

  شین غرب ایران صورت گرفت.در نواحی فارس و عرب نشین جنوبی ایران و مناطق کردن

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

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

. تیم تحقیقی رویکردي مشارکتی، حساس به دادادامه داشت، به کار خود  و گاه با توجیه مذهبی فرهنگ

. مداخالت این پروژه به دو داشتبشر  کودك و را اتخاذ کرد که زیربناي استواري از حقوق عرفیفرهنگ و 

اي طراحی شده بودند  بخش تقسیم شدند؛ یک بخش بر اجتماع تمرکز داشت. مداخالت به طور خاص به گونه

زنان را هموار نمایند. در راستاي تحقق این هدف الزم بود که رویکردهاي غیر  ختنه که راه هاي مقابله با عمل

مستقیمی اتخاذ شود، زیرا ختنه ي زنان رسمی بود که بر روح مردمان محلی حک شده و هرگونه تالش 

باشد.  مشکل سازسازي این سنت می توانست براي مدیریت این پروژه و کارکنان آن هم مستقیم براي پاك

دومین بخش بر اساس شبکه سازي و حمایت بود که عمدتاً منابع محلّی را براي کار با همدیگر و با یک هدف 

  کرد.میخاص، دور هم جمع 
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 اجتماعی، مددکار یک از متشکل محلی سیار تیم دو ایانی تحقیقپدر سالهاي  منابع هاي محدودیت بخاطر

تند حداکثر توانس بودند که می دیده تعلیم نحوي به سیار هاي تیم .آمدند هم گرد پرستار یکو  روانشناس یک

نواحی  ي تیم هاکار میدانی را با بکارگیري نیروهاي محلی جهت پوشش بهتر به طور مستقل انجام دهند. اعضا

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

   قوه (مانند مراسم هاي عروسی و ختم) به طور مستقل شروع به کار کردند.بال

وه سیار جود داشته باشد. کار گرهدف اولیه این خط مشی این بود که دسترسی بهتر به زنان اجتماع و

  زنان در بعضی روستاها در درون چهار استان ذکر شده شیوع باالیی دارد. ختنهوشن ساخت که ر

  

  دولتنقش 

 واردایران ختنه زنان یک موضوع عمومی نبوده و بحث در خصوص آن رایج نیست. در بسیاري از مدر 

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

خاطر ب ست ورا به گمان ایشان این یک عمل مختص سنی مذهبان ایصحبت از مساله ختنه زنان ندارند، ز

  نباید ایشان را  درگیر کند. بعضی مالحظات توضیح داده نشده

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

اج ، ازدواج کودکان، ازدو30(یا سایر اشکال خودکشی) مانند خودسوزي زنان ؛ موارديتجربه کرده اندنیز زنان را 

 ختنه زناناز نظر دولت  اینگونه بنظر می رسد که .31قتل هاي ناموسی در مواردياجباري، چند همسري و 

 و غیر رسمینی مذهبان است و به این علت دولت شیعه محور مرکزي تالش رسمی یک مساله مختص سُ

نه  اعتماد ر این موضوعمداخله د نتیجه در شاید نگران است که زنان به عمل نمی آورد و ختنهي براي خاتمه

ي ختنه زنان تا بحال نتوانسته نی مذهب را از خود سلب نماید. عالوه بر این قضیهجمعیت سُ چندان محکم

زنان براي نهادهاي عمومی از  ختنهاست توجه وزارت هاي برجسته دولتی و سازمان ها را به خود جلب کند. 

و به طور کل جامعه، یک پدیده نا آشناست. با این حال  ها جمله خدمات بهداشت، خدمات اجتماعی، دانشگاه

و مسائل خانواده  حقوق شهروندي دولت حاضر رئیس جمهور حسن روحانی توجه بیشتري به امور اجتماعی،

محور داشته و در  دولت او برخی مشکالت اجتماعی بیش از قبل به رسمیت شناخته شده اند به نحوي که 

هاي اجراي این تحقیق و در سال حققان و فعاالن اجتماعی گوش سپرده است.وي حتی به فریاد اعتراض م

مقامات بهداشت ملی، خدمات اجتماعی و تعدادي از و یافته هاي ان با  این پدیدههاي اخیر باالخص در سال

هوري در بخش زنان و امور اجتماعی درون مجلس، معاونت ریاست جم بهداشت و هاينمایندگان و کمیسیون
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش  از دیدار مشترکی میان مقامات دولتیدر قوه قضائیه، مطرح شد. نواده و خا

  .ه استبه مرحله عمل نرسید هایی داده شد اما تا به اکنون قوه قضائیه وعده و ، خدمات اجتماعیپزشکی

ز تعدادي پایان نامه ااست که غیر  هاي امنیتی موجب شدهفقدان حمایت از طرف دولت و حتی نگرانی

و یا تعدادي مقاله، هیچ مطالعه جامع و کشوري  32سیدندکارشناسی ارشد  که بعد ها به صورت کتاب به چاپ ر

ثر أدر نواحی مت مرتبطزنان در ایران انجام نگیرد. به همین دالیل هیچگونه پروژه  موضوع ختنهجهت ارزیابی 

رو امکان انجام برنامه هاي مطالعاتی پایلوت جهت  ینا اشته اند. ازاز ختنه حمایت مالی نشده و یا اجازه کار ند

و دیگر عوامل را در  ثیر آموزش و تحصیالتأتوان تمی وجود نداشته و ن در ایران زنان ختنهفهم رواج دقیق 

  اندازه گرفت.را به درستی ختنه زنان  مبارزه علیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

  )، تراژدي بدن، نشر روشنگران1388سنت، نشر ناکجا . و کریمی، ()، تیغ و 1389مظفریان، رایحه ( 32

دخترامون ضرر اگه ما بدونیم که ختنه براي  "

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

 کارو نکنید ولی نگفتند چرا.

کسی در مورد ضررهاش چیزي نگفت و ما هم هنوز 

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

بریدند ولی ما فقط یک  گذشته اونها خیلی بزرگ می

 تیغ میزنیم.

 

     

 وستاي گوريپاسخگوي زن، ر - 

 هرمزگان

مریوان استان کردستان   –نمایی از ھورامان تخت 
 عکس: کامیل احمدی



 

  مروري بر تاثیر جنبش ضد ختنه

در این زمینه شد و گزارش هاي  33فیلمزنان در ایران منجر به تدوین اولین ختنه  سالها تحقیق بر روي

تحقیقات انجام شده  زنان را نشان داد. ختنهبه ترك  هدف ، تعهد قوي گروهمطالب منتشر شدهجامع و سایر 

حرکت ارتباطی قوي اي رسانه ها را برانگیخت و و دیگر فعالین و دانشجویان در مورد ختنه زنان  34نویسنده

و پویایی گروه هاي حامی ضد ختنه در میان متخصصین پزشکی،  کرد تشویقرا براي مطرود سازي این سنت 

  .نمودروه هاي جوانان و جامعه مدنی را تسهیل نی و رسانه اي، گبی، کارکنان قانوشخصیت هاي مذه

 ظرفیت تا شد گرفته بکار دوره این در خاصی ساختار " بھ نام سنت"در جریان تحقیقات منتشر شده 

 بهبود را نگرانه کل رویکردي با زنان ختنه بحرانی ي پدیده سازي برطرف ي زمینه در فعال کنشگران تمامی

به طور  زنان جنسی اندام سازي ناقص مضرات داشتن نظر در با هاظرفیت تقویت و دانش ياشاعه.  بخشد

در جامعه افزایش اطالعات و  کارکنان آموزش است؛ گرفته صورت سطح دو در امر این.  شدند بکارگرفته مداوم

شمار  ،ي هدف و همچنین در دانشگاه ها. چنین مشاهده شد که بر مبناي این فعالیت هاي ظرفیت سازي

ناقص سازي اندام جنسی ختنه زنان/تهدیدها و خطرات قابل توجهی از اعضاي جامعه ي هدف در خصوص 

                                           

33.aparat.com/v/6OKyLhttp://www  - https://www.youtube.com/watch?v=RID4FnKf7oE&feature=youtube  

34/http://kameelahmady.com/fa/biography  

نمودار بھره برداری ھای مطالعھ با توجھ بھ جنس 
 )١٣٩۴تاب بھ نام سنت: کامیل احمدی (ک -پاسخگویان

نرخ ھای کلی ختنھ زنان در نواحی تحت پوشش 
 ).١٣٩۴عکس: کتاب بھ نام سنت، کامیل احمدی( -برنامھ



 

مطالعه در برقراري زنان حساس شده اند. 

موفق بود و توانست حمایت  اطالعات مفید

شماري از دانشگاهیان و افراد جامعه ي 

مدنی، همچنین برخی مقامات سازمان 

درمان و آموزش  وزارت بهداشت،بهزیستی و 

  را به خود جلب کند. پزشکی

تمامی استان ها داراي جمعیت  

چشمگیري از سنی مذهبان مکتب شافعی و 

باشند. شایان توجه است که  اهل تشیع می

این استان ها داراي جمعیت ترك  برخی از

زبان آذري شیعه (از جمله شمال آذربایجان 

که هیچ کدام ختنه را اِعمال نمی  هستند و کرمانشاه)یالم اغربی)، و کردهاي اهل حق (در بخش هایی از 

و بخش هایی از  همچنان ختنه شده شیعی در استان هرمزگان کودکان دخترحال برخی از  کنند. با این

ا انجام می دادند کرمانشاه و ایالم نیز ختنه ر

. ولی اکنون انجام ختنه را متوقف کرده اند

یرمستقیم غ اي شیوه گروه هاي هدفی که به

 بی ها، ختان مرد، روحانیون حساس شده اند،

 ایران جنوب در قشم جزیره و بومی هاي ها بی

پرستاري بودند. هم چنین گروه  دانشجویان و

اصالتاً از کردستان  هاي کولی و دوره گرد که

عراق بوده و هر بهار از مرزهاي کردستان ایران 

به عنوان ختان عمل ختنه کردن را  گذشته و

در خارج از شهرهایی مانند سردشت، مهاباد، پیرانشهر و  بر روي بچه ها انجام می دادند و در این مدت

  نیز از جمله گروه هاي هدف مداخله بشمار می رفتند. روستاهاي اطراف آن ها ساکن می شوند

  

  اهداف مداخالت پایلوت

افزایش صوصاً براي نواحی روستایی طرح ریزي شده بود. این برنامه بر روي ضدختنه خاگاهی رسانی  برنامه

  اهداف آن عبارت بودند از:تمرکز داشت و  آگاهی

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



 

جنسی در  و آموزش نان، سالمتباال بردن آگاهی در خصوص تبعات روان شناسی و فیزیکی ختنه ي ز ●

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

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

  فردي و گروهی با روانشناسان

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

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

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

 دهها اهی براي حمایت از تحقیق ها و انتشارات علمی، برپاییتوانمندسازي و کمک به حوزه ي دانشگ ●

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

  و کمپین هاي رسانه اي.

  

  کنیک هاي تحقیقروش شناسی و 

در خصوص  1395این تحقیق میدانی سال 

گران  اثرات مداخالت پایلوت توسط پیمایش

اي، همکاري مددکاران آموزش دیده و حرفه

اجتماعی، شبکه هاي فعاالن برجسته ي اجتماعی،  

فعاالن سازمان هاي غیر دولتی و تمامی کسانی که 

مشتاقانه تالش هاي خویش را در راستاي هدفی 

ك به کار بردند، صورت گرفت. این مطالعه به مشتر

اهداف بلند مدت خود نمی رسید مگر با مساعدت 

بی دریغ افرادي که بازنمود واقعیات جامعه شان را 

در اولویت اهداف خویش قرار دادند. در ابتدا، تیم 

محققان اجتماعی چهار استان ایران را با باالترین 

ل مه ي دوم سانرخ ختنه زنان در طول چهار ماه نی

روستا براي اندازه  32مجموع در  هر استان " بھ نام سنت" دربررسی کردند. در تحقیق جامع قبلی  1395

روستا در معرض آموزش هاي مداخله ي پایلوت  16که در این میان  آموزش انتخاب شده بودندگیري اثرات 

. براي تهیه این گزارش به همان روستاها بودروستاي دیگر چنین مداخالتی صورت نگرفته  16قرار گرفته  و در 

. این مطالعه در استان هایی با درجات و نرخ هاي متفاوت ختنه زنان ولی درجات و نرخ هاي مراجعه شد

مشابه کودك همسري و فرزندآوري زودرس صورت گرفته بود تا میزان آسیب پذیري کودکان خردسال و 

تھران.  -سمینار و آموزش در میان دانشجویان
 کامیل احمدیعکس: 



 

رفتارهاي مقابله اي و حمایتی  انجامچنین توانایی آن ها در تبعات ناگوار سالمت باروري و جنسی و هم

پیمایشی و پیمایش در حین به روز -پیشسنجیده شود. یک مطالعه ي مقطعی، متشکل از مراحل کیفِی 

  .بدست می آیدآن یافته هاي گزارش حاضر  بر اساسکه انجام گرفت نه زنان رسانی وضعیت خت

  

  

  یافته هاي گزارش:

مطالعه اخیر نشان داد که در برخی از موارد عوامل برانگیزاننده ي ختنه ي زنان بسیار آشکارند و در برخی 

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

 ،که تغییر درونی شده و توسط عاملین و گروه هاي عالقمند به تغییر بکار گرفته شوددر صورتی گرایی اش، 

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

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

 نیز صورت می گیرد.سنت 

 نسل تمایل کمبود ي،به جاي و کسی نشدن جانشین و ختان مرگ مدرن، زندگی سبک زمان، گذشت

 حمایت همچنین و رسانه ثیرأت تحصیالت، باالتر سطوح ،مهاجرت به شهرها زنان، ي ختنه پذیرش به جوانتر

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

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

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

 مقاومت زمینه این در کرمانشاه استان در پاوه و روانسر کامیاران، روستاهاي برخی همچنین و) کرمانشاه و

  .اند داده نشان

 لیستاستان هرمزگان هنوز اولین استان در 

و مقبولیت ختنه زنان در ایران است و جزایر آن 

خصوصًا قشم با وجود نرخ نزولیِ کلی هنوز شیوع باالي این رسم را شاهدند. روستاهاي انتخاب شده براي 

را پروژه ي پایلوت در هر چهار استان تحت آموزش بهبود شگرف و کاهش چشمگیري در نرخ ختنه زنان 

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

درصد می  31 این درصد در برخی روستاها به واستان کرمانشاه دومین رتبه در رواج ختنه زنان را دارد 

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

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

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

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

در  و رونمایی از کتاب و تحقیق ختنه زنان در ایران نشست تخصصی

 بدارم ورشوییعکس:  کتابخانه ملی تهران



 

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

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

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

واقع در استان آذربایجان  سردشت و اشنویه

غربی، نرخ ختنه ي زنان در میان نسل جوان 

کمتر از ده درصد است. در جوانرود واقع در 

کاهش شدیدي در ختنه  نیز استان کرمانشاه

درصد در میان زنان و  9درصد تا  31زنان از 

در برخی هم چنین دختران مشاهده می شود. 

روستاهاي روانسر در همان استان، نرخ ختنه از 

  درصد رسیده است.  17درصد به  43

 داد نشان زنان ي ختنه بر جامع تحقیق

 سه روستایی مناطق برخی دراین عمل  که

 رواج ایران جنوبی استان یک و غربی استان

 کردنشین مناطق( غربی آذربایجان یعنی: رددا

 اکثریت از متشکل کردستان استان. اطرافش جزایر و هرمزگان استان و کرمانشاه کردستان، ،)استان جنوب

 اهل از ترکیبی داراي نیز باقیمانده هاي استان .باشد می تشیع اهل از اقلیتی و شافعی مذهب سنی جمعیت

 مهاباد شهرهاي بین غربی آذربایجان استان در( حق اهل هاي اقلیت مانند دیگر مذاهب سایر و تشیع تسنن،

 در ارمنی مسیحیان از وچکیک اجتماع اضافه به ،)نیز اقلیت ترك زبان اهل حق زندگی می کنند میاندوآب و

 ختنه عمل که باشند می کرمانشاه استان از هایی بخش در حق اهل ردهايک و شیعه کلهر کردهاي و ارومیه

 کنند می زندگی هرمزگان نشین سنی نواحی نزدیکی در که شیعه زنان بعضی حال این با. دهند نمی انجام را

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

 . اند شده ختنه

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

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

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

 . شود می اقتباس

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

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

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

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

-نرخ نزولی رواج ختنھ در استان ھای تحت بررسی
 )١٣٩۴عکس: کتاب بھ نام سنت: کامیل احمدی (



 

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استان آذربایجان غربی



 

  جدیدترین مقیاس پدیده ي ختنه:

  

  

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

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

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

جنوب این استان در ر ، بیشتسورانی زبان جمعیت کلی استان آذربایجان غربی سه میلیون نفر بوده و اکراد

در جوار مرز ترکیه و از شهر ارومیه تا ماکو ساکن  زبان کرمانجی کردهايزندگی می کنند و از طرفی، اقلیت 

شهرهاي برجسته ي داراي رواج ختنه در این  برخی روستاها از توابع هستند. در اولین خوشه ي نمونه گیري

در میان آن ها نیز خوشه  .رومیه، پیرانشهر، بوکان و میاندوآباستان انتخاب شدند، از جمله سردشت، مهاباد، ا

لیالن، مظفرآباد، کیتکه  گیري در ناحیه روستایی برگزیده شد: مانند زنگالن، ربط، بناویله کوچک،ي دوم نمونه

  و غیره.

کار میدانی داللت بر باال بودن نرخ 

ختنه ي زنان مسن داشت و در تضاد کامل 

ساالنه ي ختنه در میان با این امر، نرخ 

کودکان بسیار پایین و رو به کاهش دیده 

شد. در برخی روستاهاي ناحیه موکریان 

(مناطق بین شهرهاي سردشت، پیرانشهر، 

مهاباد، ارومیه و بوکان) افراد کمی در 

سنین باالي ده سالگی ختنه شده بودند. 

 جنوب یکی از علل این روند نزولی در

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

 قراره یه زنی بیاد و ختنه ش کنه 

  استان آذربایجان غربی -ساله  28پاسخگوي زن 

 



 

 از) "چی قره" یا" دوم" محلی زبان به( عشایر هاي گروه غیرقانونی ترددعدم  به غربی آذربایجان استان

 نواحی این در زنان ي ختنه اعمال با مازادي درآمد ها گروه این .باشد می ایران کردستان به عراق کردستان

   .آوردند می دست به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

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

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

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

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

 این با. است گشته زنان ختنه نرخ کاهش به منجر مدت دراز درشدند و همین امر  مرزها این از غیرقانونی

) نمایید رجوع گزارش ي ادامه به( کرمانشاه و کردستان هاي استان مردم غربی، آذربایجان استان برخالف حال

 خود ي جامعه در را کردن ختنه رسم تا می کنند اتکا خود ي دیده تعلیم و پیر هاي ختان یا ها بی بی به

  .دارند نگاه زنده همچنان

 
 

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

 نکردیم.دخترامونو ختنه 

 استان آذربایجان غربی -پاسخگوي زن

 



 

  

  

  

  کرمانشاهاستان 

  جدیدترین مقیاس پدیده ي ختنه:

هاي شیعه متعلق به بخش هاي کردگروه بهمیلیون نفر است. این استان  8/1جمعیت کل استان کرمانشاه 

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

ها، معتقدند که زبان ه برخی از اورامانی، فِیلی و کلهري)، اورامانی (اگرچدر کرمانشاه عبارتند از کردي (جافی

 لکی. و فارسی و قومیت آنها مستقل از ملیت کرد است)،

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

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

یه اختالف فاحشی متفاوت است و در برخی موارد بین روستاهاي همسا از یک منطقه به منطقه دیگر است و

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

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

و اطراف شهرستان پاوه از جمله  شاهو/و همچنین روستاي بزرگ منصور آقاییکامیاران، روانسر، جوانرود، پاوه 

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

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

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

   گ و غیره).آباد، سفیدبر، باباعزیز، گلمتکوسه هجیج منصورآقایی، دازاور، میوان، سفیدآب،



 

در بین زنان جوان به میزان زیادي کمتر است و براي کامیاران و پاوه نیز  با این حال انجام ختنه زنان

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

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

سال نرخ  35تا  30است اما در بین زنان با سن بیش از 

یابد. این نرخ در بین زنانی با بیش از افزایش می ختنه

سال بسیار بیشتر خواهد بود. با این حال تشخیص  50

متأثر از رسم  کودکاندر بین ختنه اینکه آیا نرخ پایین 

هاي ختنه دیرهنگام است یا خیر اهمیت دارد. در مکان

  افتد.دیگر، ختنه دیرهنگام کم اتفاق می

  

اي که نرخ تیم پژوهشی متوجه شدند که در نواحی

هاي ساالنه در حد هشدار رسانی روزه طبق ب ختنه زنان

به تغییر  زیادي باال است، از نظر فرهنگی و سنتی تمایلی

هاي قدیمی سنت انتقالمراتبی  . بافت سلسلهوجود ندارد

به نسل جدید در سالیان متمادي بقا یافته است و اتخاذ 

شیوه زندگی امروزي به صورت زودگذر به دیوارهاي 

هاي نکرده است و مقابله در برابر برنامهزیادي سنت نفوذ 

کردستان و کرمانشاه و در روستاهاي  ضد ختنه زنان در

و پاوه بیش از همه مشاهده شده است. روند کاهشی ذکرشده جوانرود  ،کامیاران ،هایی از قبیل روانسرشهرستان

  بود. کم رنگ ترو مورد انتظار در این نواحی مورد مطالعه کندتر و 

  

  

عکس: کامیل تحقیقات میدانی گري با رهبران مذهبی در حین البی

  احمدي

اما اجازه ندادم  من خودم ختنه شدم « 

دخترانم ختنه شوند. قبالً خانمی به نام کشور از 

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

و فقط برا اداي احترام به این سنت  کرده است

برند مردم فقط تیغ را به زیر دامن دختران می

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

 محمدي نیز می گویند.

همسایه من دختري است که مادرش آلت او 

( چون به درستی ختنه نشده بار بریده است 3را 

گوید هیچ حس عشق یا تمایل . او میبوده)

گفت:  ندارد. از او پرسیدم مشکلی ندارد؟جنسی 

حتی اگر تا صبح هم لمس شوم، هرگز چیزي 

 »کنم.احساس نمی

 ساله 33دهنده زن پاسخ

 جروستاي حجی

 استان کرمانشاه



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

کنم هر چند که روحانی روستا گفته است ختنه نمی

 2باید انجام شود. دخترم  این یک سنت است و

ساله است و شوهرم با روحانی تماس گرفت ببیند 

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

انجام دهید اما در نهایت تصمیم با شماست. چند 

سال پیش بود که گروهی به روستاي ما آمدند و در 

مورد خطر ختنه زنان براي فرزندانمان آموزش 

 ».دادند

 ساله 32دهنده زن خپاس

 روستاي منصور آقایی

 استان کرمانشاه

 



 

  

  

  

  

  کردستاناستان 

   جدیدترین مقیاس پدیده ي ختنه

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

هاي مختلفی کنند. زبان اصلی کردي است که با گویشزندگی میها در قروه و بیجار شیعه کردها و برخی ترك

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

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

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

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

  غیره).

رخی از روستاهاي . ببرده انددر غرب ایران  ه بیشترین تأثیر را از ختنه زنانکردستان به همراه کرمانشا

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

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

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

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

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

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

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

و اخیر در مورد مضرات ختنه زنان اي هاي رسانهاز پیام اثرپذیري، سالیان قبل توسط تیم هاي پژوهشی



 

اعضاي جامعه که منجر به سطوح  مهاجرت به شهرهاي مجاور، تحصیالتعراقی، -اي کرديهاي ماهوارهکانال

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

  یابد. ادامهاین عمل  تاوجود نداشته است 

  

  

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

ا ی، زنی او را با شکالت نندبودبازي کوچه در حال 

ختان . ختنه می کردندعروسکی گول میزد و او را 

زیرا این عمل را کرد پولی در عوض دریافت نمی

دند براي رضاي خدا انجام میداد. آنها فقط شنیده بو

 ه وقتی مردانکه این سنتی از زمان پیامبر است ک

ا برگشتشان نیاز آنها در جنگ هستند زنان ت

 جنسی و شهوت نداشته باشند. 

اگرچه در سالهاي اخیر پژوهشگرانی مانند شما 

ختنه به اینجا آمدند و به ما در مورد مشکالت 

توضیح دادند و گفتند دیگر این کار را انجام 

 ».ندهیم

 ساله 40دهنده زن پاسخ

 مریوان-روستاي بلبر

 استان کردستان

 

را نه تنها براي دختران ر ختنه من خودم کا«

انجام میدادم.  در روستا خودم بلکه هر کس دیگر

من کار درستی انجام میدادم اما در حال حاضر 

. آخرین ختنه نمیکنند مردم زیاد دختران خود را

سال پیش بود.  20باري که دختري را ختنه کردم 

ا بد به اندازه یک عدس آنها را وقتی یک ساله بودن

بریدم. از کاري که میکردم بسیار راضی  تیغ می

 ».بودم زیرا دستوري از گذشته بود

 ساله 56دهنده پاسخ

 ان کردستاناست-مریوان

 



 

  هرمزگان

   جدیدترین مقیاس پدیده ي ختنه

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

بر روي تعداد زیادي از  بیانگر این است که ختنه زنان

در  شافعیسنت کودکان دختر در اکثر روستاهاي اهل

شود. برخی روستاها در استان هرمزگان انجام می

 هاي شیعه هم ختنه زنانشهرستان میناب (برخی خانواده

هاي هاي شهرستاندهند)، روستاها و بخشرا انجام می

ل، بندر کنگ، لنگه، گاوبندي کوچک مانند بندر په

 در جزیره ه زناناند. ختن(پارسیان) و خمیر نیز تأثیر گرفته

نیز رواج دارد. قشم، که بزرگترین جزیره در  رمزکوچک ه

است. جزیره  ، داراي نرخ باالیی از ختنه زناناستان است

هاي بزرگ مهاجران مسلمان شیعی از قشم پناهگاه گروه

رانی است هاي بزرگ ایمیناب، بندرعباس و دیگر شهرستان

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

نطقه گردشگري است و یکی از ثروتمندترین کیش، که م

. تنه می شوندخ بومی ها در ایران است، دخترانمکان

و  در این استانختنه  1دهد که نوع ها نشان میپژوهش

  شایع است. دیگر استانها

 برداري، فهرستی ازبراي اولین خوشه از نمونه

 آورده شده است (مانند سیرَك، قشم، جاسک، هاي بزرگ در انجام ختنه زنانشهرها و شهرستان روستاهاي

ام که زنان داراي میلی جنسی من در جایی خوانده«

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

شیخی در این حوالی اعتقاد دارد براي آنها ختنه باید 

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

اند. اگر آلت زنی بریده نمیشد چطور میل ختنه شده

توانست کنترل و برابر مرد است می 7جنسی او که 

رسیدگی شود؟ بدون ختنه کردن در این اقلیم گرم که 

کند کل جامعه منحرف و شهوت جنسی را تقویت می

 ».فاسد میشد

 روستاي حسن اباد-راننده تاکسی مرد

 استان هرمزگان

 



 

انتخاب شدند  استان و جزیره قشم بستک و میناب) که در بین آنها خوشه دوم از روستاهاي مربوطه گاوبندي،

   (مانند گوري، دوستکو، گورون، رودان، شیب دراز، میرهاشم و غیره).

نیاز داشت که  روستا بررسی شده و نشده 32 کر کردیم، مطالعه اولیه بههاي غربی که قبالً ذمانند استانه

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

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

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

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

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

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

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

تر تمایل به قدم گذاشتن در مسیرهاي متفاوتی . با این حال، نسل جوانمی باشد هاي زندگی جدیدو شیوه

  تر است.هاي جدید زندگی معتدلنسبت به نسل پیشین خود دارد و در پذیرش شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ختنه پسران/ مردان در ایران 

  

. آنها زندگی من را ختنه کردندسالم بود که  15«

ما را نابود کردند و نیازهایمان را کشتند. اکنون به 

 ».اند که ختنه دلیلی براي طالق استاین فکر رسیده

 ساله 27دهنده زن پاسخ

 استان هرمزگان-جزیره قشم

 

شوند. سالهاست که دختران در اینجا ختنه نمی«

 فکر است. هیچ کولی یا بیبیاین کار براي افراد بی

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

از مراجع تقلید اعالم کرد که از دیدگاه دینی ضرورتی 

و بعد از ان دیگر کسی دخترش  در ختنه زنان نیست

 ».را ختنه نمی کند

 مصاحبه گروهی-دهنده زنپاسخ

 روستاي رودان

 استان هرمزگان



 

شود. این عمل رایج است هاي امروزي بر ضد آن در سطح جهانی، انجام میختنه علیرغم بسیاري از جنبش

با این حال، در برخی قبایل باستانی در  .شودانجام می المی و یهوديسو به طور گسترده در بین جوامع ا

ایاالت  میان اجتماعات مهاجر در گاهًا در 19هایی از اروپا و از قرن آفریقا، برخی قبایل محلی استرالیا، بخش

ختنه با نگهداري عضو مرد در شرایط بهداشتی و کاهش  می رود کهانتظار چنین . 35متحده انجام شده است

  سودمند باشد. ملیع شهوت زن

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

پذیرد. در این حسی موضعی صورت میهوشی یا با بی-کاهش شیوع بیماري است. این کار معموالً بدون بی

براي انجام این  .(ختنه سوران) شوندمیاقوام و مهمانان براي جشن گرفتن این رویداد دعوت  معموال زمان،

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

(در سالهاي اخیر بصورت لیزي نیز انجام می  شودبه همراه یک تیغ براي ختنه پوست جلویی استفاده می

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

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

نی کننده نیز استفاده می د ولی امروزه از مواد ضدعفوشپشگل یا ادرار براي بندآوردن خونریزي استفاده می

  شود.

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

پوشاند. در جامعه ایران است. در شریعت، ختنه دستوري است براي بریدن پوستی که آلت تناسلی مرد را می

بودند. با این حال، این عمل داراي  با توجیه مذهبی عملی آناولین افراد در بکارگیري  از حقیقت، یهودیان

اي طوالنی در خاورمیانه باستان است و ارتباط بسیار نزدیکی با آداب و رسوم مربوط به خدایان باستان تاریخچه

و هاي باروري دارد. براي یهودیان، دستورات دینی شفاف هستند و آنها این عمل را به پیمانی بین خدا و الهه

هاي اولیه به انجام این . برخی از اعراب پیش از اسالم و جوامع آفریقایی نیز در زمان36دانندابراهیم مرتبط می

  کردند.ها آن را عبور از کودکی به بزرگسالی قلمداد میعمل شهرت داشتند. آفریقایی
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گوشت قرار گرفته در پوست جلویی خود را به عنوان پیمانی بین من و خودت ختنه کن. در هشت «بر طبق تورات، خدا به ابراهیم دستور داد:  36

کنند و کودك را تا به امروز مردم یهود این پیمان را تجدید می». ها ختنه کنیشوند را در طول نسلباید هر کودکی که از تو متولد میروزگی کودك، 

کنند. روز هشتم به این خاطر انتخاب شده است که هفت روز اول نماد خلق دنیاي فیزیکی است. در روز هشتم پس از تولد در روز هشتم ختنه می

  شود که کودك به دنیاي فیزیکی انتقال یافته است و آماده ورود به میثاق بین انسان و خدا است.حاً گفته میاصطال



 

درباره دستور مذهبی ختنه مردان  یانیهود

اي بسیار شفاف است اما انگیزه اسالمی در پرده

از ابهام است. این نقطه متمایزکننده مردم یهود 

طبق تورات است. در مورد مسلمانان چنین 

چیزي در قرآن ذکر نشده است اما به عنوان 

سنتی از جانب پیامبر تلقی شده و اجباري است. 

ارشات مختلف در متون حدیث به مانند قرآن، گز

اطالعات کمی در مورد دلیل ختنه در بین مردان 

مسلمان آورده است. از سوي دیگر، گزارشات به 

اي از حالت شخص به عنوان ختنه به عنوان نشانه

ارد. یک مسلمان، یک مومن در راه خدا اشاره د

آموزند که امور به طور مشابه دیگر رسوم می

- اسالمی خاص نیازمند این است که انجام

ن مسلمان ختنه شده باشد. از آن آدهنده 

توان به تغییر مذهب، زیارت مکه، جمله می

ارث بردن و حتی نماز اشاره کرد. رسوم 

شیعی این عمل را اجباري دانسته و تمایل به 

ر مورد این موضوع د سختگیرانه ايدیدگاه 

   دارد.

 در مردها که ختنه بر این استاعتقاد 

احتمال شیوع ایدز، تبخال، ویروس 

و ویروس ورم پوستی  2سیمپلکس نوع 

. بدون توجه به 37دهدانسانی را کاهش می

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

. این 38تواند بر اثر ختنه بروز یابددهد که عوارضی زودهنگام یا دیرهنگام میدر ایران نشان می پژوهشیک 

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

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

هاي عمل و پس از عمل را پوشش دیده نیاز است که باید بتواند تمام جنبهدیده پزشکی و غیرآموزشآموزش

  مختلف جلوگیري شود.هاي کنونی مرتبط به عمل در شرایط دهد تا از بیماري
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پسران مدرسھ ای تمامی درسنین کودکی ختنھ شده 
 عکس: ش تلنده -اند

 کس: ش تلندهع -مراسم عروسی در استان ھرمزگان



 

گاه جنسی دست«بیانگر این موضوع بود که:  انجام رفت و توسط بویل و همکاران 1381ک بررسی در سال ی

 عصبی هايایانهپ همچنین و حساس بسیار حسی ه هايو سالم باشد داراي هزاران گیرند نخوردهمرد که دست

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

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

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

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

دست یجه بهاست. در این پژوهش با نگاشت(نقشه آلت) آزمون لمس توسط نخ نایلونی این نته نشدهمردان ختن

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

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

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

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

 .شده، یافت نشده بودتی میان میزان حس غدد در آلت، بین مردان ختنه شده و ختنه نتفاو

به این معنا که انجام این  .ختنه یک روش درمانی نیست متخصص کودکان کانادا پزشکانجامعه بنا به 

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

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

همه  جامعه پزشکان متخصص کودکان کانادا انجام این عمل به صورت روتین (یعنی امري که باید از طرف

 ".39بسیاري از پزشکان ختنه را انجام نمیدهند و انجام شود) را توصیه نمیکند

نه کلیتوریس شریک جنسی میشود و عملکرد آلت ختآلت ختنه نشده در هنگام سکس باعث تحرك بهتر 

  .نشده در مقایسه با آلت ختنه شده براي تحریک شریک جنسی بسیار بهتر است

یان زوجین مبسیاري در دنیا بر این باورند که ختنه مردان باعث روابط جنسی ناسالم و غیرخوشایند در 

ثرات اه اي پیرامون مضرات ختنه مردان و می گردد. بحث هاي علمی و دانشگاهیِ به خوبی پرداخته شد

ان آمیزش احتمالی اش بر نداشتن روابط جنسی سالم مطرح شده است. به نقل از این مقاالت، ختنه مدت زم

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

سمینارهاي  یتی زن را فراهم می آورد. در مجتمع علمی و دانشگاهی وپایان آمیزش جنسی و در نتیجه نارضا

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

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

ان کشورها در جه مشترك در جامعه تبدیل کرده است، سنتیرا به  ختنه ي مردانراستا با کار تاریخی که هم

 و اجتماعات بسیاري هستند که ختنه را انجام نمی دهند. 
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، دانشجویان و دیگر افرادي هستند که به این موضوع تحصیلکردها جوانان و هایی ازگروه امروزه در ایران نیز

چون که ختنه مردان به وضوح داراي مزیت سنتی و بیاین حقیقت  بر این اعتقاد هستنند داده وعالقه نشان 

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

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

هاي مجازي هاي مربوطه از نویسنده این تحقیق مطرح شده است و همچنین برخی فعاالن شبکهکنفرانس

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

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

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

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

  خواهد بود.باز  ذکر شده 

  

  گیري و پیشنهاداتنتیجه

کند. اگرچه می گزارش درخوري را درباره عمل ختنه زنان اي اولیه تغییراتاین گزارش با اجراي پروژه

مستقیم قبلی  پروژهاین تحقیق و بخشی از تغییر ممکن است نتیجه شرایط اجتماعی و اقتصادي نامرتبط با 

باشد، مقیاس تغییر در دوره در خصوص مضرات ختنه  زنان، آموزش به مهاجرت به شهر مانند ضد ختنه زنان

اي مزایاي خوبی داشته است. هاي پروژهگذاريکند که حداقل برخی سرمایهنسبتاً کوتاه زمانی بیان می

اي حیاتی در تاریخ خود قرار دارند و باید به ها در حال حاضر در نقطهدهد که این تالشهمچنین نشان می

  توانند باشند.ها و رویکردها چه میه موثرترین روشسرعت شفاف شود ک

هاي مشترك ناجیان و قربانیان نیاز دارد. در این رابطه، ابتدا نیاز تالش پایان ختنه زنان به رویکردي با

بیشتر در حوزه ساختارهاي  کنیم. با این شواهد که ختنه زنانداریم بازیگران اصلی این موضوع را شناسایی 

گذاري گسترده وابط قدرت جنسیت مرتبط با رابطه جنسی و تولیدمثل قرار دارد، دیگر سرمایهاجتماعی و ر

توجیهی ندارد. چنین  رض درمانی و جنسی انواع مختلف ختنه زنانبر تولید اطالعات بیشتر در مورد عوا

توقف این عمل مورد ها و کارکردهاي مورد نیاز براي پژوهشی اطالعاتی در بر دارد که در بخش کوچکی از پیام

گذاري بیشتري نیاز است. ارجحیت به سرمایههاي بازدارنده مناسب گیرد. براي توسعه پیاماستفاده قرار می

هایی با هدف تغییر، بخش کنندگان به صورت انتخاب گروهدادن به رهبران مذهبی و سنتی و همچنین ختنه

هاي اجتماعی د بازبینی قرار گیرد. زنان و دختران گروهگذاري کنونی است که الزم است موردیگري از سرمایه

دهند. ملی هستند که به آن خاتمه میبرند و به طور بالقوه عوااصلی هستند که مستقیماً از این عمل رنج می

المللی، رهبران سیاسی و سنتی، هاي بینسازمان و همکاري با افزایی در بین، یک همبراي مبارزه با ختنه زنان

مانند تمام هنه، جامعه مدنی و جامعه پزشکی شدیداً نیاز است تا ترك این عمل در نسل آینده تحقق یابد. رسا

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

اربردي به سمت حل این آموزش ببینند و براي ترك رسوم خطرناك کسب دانش کنند. اگر هر گونه جنبش ک



 

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

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

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

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

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

سازمان هاي غیردولتی و استفاده  لی با همکاريها بازي شود وش حیاتی باید توسط دولتکند اما نقبازي می

اجرا  گذار قوانینی در خور و منع این موضوع تصویب کرده،باید قانون از پتانسیل هاي محلی اجرا گردد و

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

در تمام  ، رهبران مذهبی و اجتماعیبهره گیري از تجربیات جهانی متخصصان،مداران، امیدبخشی سیاست

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

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

  هایی ارائه شود.و کارگاه

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

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

به نام دین و فرهنگ  اثیرگذاريتوانند نقشی تجنوب ایران است که در آنها روحانیون و زنان تاثیرگذار می

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

بر ضد ختنه  (همانند بسیاري دیگر از کشورها منجمله کشور مصر) ايبنابراین نیاز است آنها براي ارائه بیانیه

را  شرایطیاولیه  مداخالتجوامع خود قدرت بحث براي خاتمه این عمل را بدهند. به زنان متقاعد شوند تا 

هم کرده است تا بر ابراي رهبران مذهبی فر

صحبت کنند. این مضر الف این آداب و رسوم خ

باید ادامه دار باشند که با کار  مداخالت

گري با روحانیون آنها  پشتیبانی از طریق البی

ند که اساس مذهبی براي ختنه را متقاعد ک

باید به کمپینی اقدامات وجود ندارد. این  زنان

ها به طور مناسب رسمی تبدیل شود تا تالش

  ابل تقدیر باشد.اجرایی شده و ق

ضد ختنه  اگرچه حرکتهاي هر چند کوچک

باشد. این ابتکارات در صورتی در مرحله اولیه خود می ولیکنونی زنان در ایران با پیشرفت زیادي همراه است 

موثرتر  ،تر و با همکاري بیشتر در سطح پروژه همراه باشدها و دولت به صورت عمومیکه ارتباطی بین تالش

رچگی در برابر ختنه زنان در صورتی است. یکپا

تر بوده و در قوي ،گري همراه باشد که با البی

  ثرتر است.ؤپایدار و دستیابی به موفقیت برنامه م نتیجهدستیابی به 

. عکس: در حین کار میدانی البی گري با شخصیت هاي مذهبی

 کامیل احمدي



 

 عنوانآمیخته شوند تا ختنه زنان به  هاي سالمت عمومی درهمهاي مناسب باید با سیاستاستراتژي

در وظایف کارکنان مراکز بهداشتی تواند می استراتژي هاي آگاهی بخشیشود.  حذفموضوع بهداشت عمومی 

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

  اشاره کرد. براي زنان و عدم رضایت زوجین در ارتباط جنسی و زناشویی

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

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

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

هاي ضد ختنه زنان نیازمند تمرکز بر حمایت از آموزش دختران موضوعات ازدواج کودکان مرتبط است. برنامه

  مردان به همان اندازه اهمیت دارد. زنان و است و همچنین آموزش به مردان و پسران نیز در قبال ختنه

 حذف ختنه زنان در ایران براي اثربخشیاین کامالً امري واضح است که برنامه و مطالعات پژوهشی مرتبط با 

کنونی ختنه زنان در سطح جهانی، بویژه در سازمان ملل و  گزارش وضعیتبا بودجه پایدار همراه باشد.  باید

 ،شوندها در دراز مدت حمایت میو خیریه سازمان هاي غیردولتیسازمان بهداشت جهانی، براي تضمین اینکه 

نی تمرکز بیشتري بر پایان موضوعات سالمتی و فقر در جهان و حذف ضروري است. همچنین سرفصل جها

ها است هاي جنسیت محور دارد. با این حال، ختنه زنان موضوعی محوري است که مرتبط به این بحرانعمل

  و مستقیماً به توسعه اهداف در چندین هزاره ارتباط دارد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بازار -زنان فعال حضور در اجتماع
 عکس: کامیل احمدیمنیاب 



 

زنان  پژوهش اولیه به بررسی اهمیت آموزش ضد ختنه زنان بر حذف این عمل در چهار منطقه با بیشترین نرخ ختنه

اي سنتی رو به مدرنیته مانند ایران که رغبتی هاي مضر از جامعههاي قدیمی سنتپرداخت. اگرچه جداسازي ریشه

شده ریزيهاي پروژه آموزش برنامهترین کار است، یافتهبه تغییر بنیادي و سریع در باورهاي فرهنگی ندارد سخت

و بومی منجر به کاهش چشمگیر ختنه زنان در ایران شده است که می تواند بستر مناسبی براي  براي عامالن محلی

شروع یک حرکت و برنامه منسجم و حمایت شده توسط دولت براي دادن آموزش و مداخله ظریف با در نظر گرفتن 

  تمامی جوانب فرهنگی، سنتی و مذهبی به گروهاي هدف در این چهار استان باشد.

  

  

   

  

    

   

گزارش به روز شده کنونی تحلیلی از جدیدترین مقیاس شرایط ختنه زنان در ایران است. ختنه زنان، عمل ریشهدار 

طوالنیمدتی ست که به طور قالبی دینی، فرهنگی و مذهبی در برخی از روستاهاي چهار استان ایران رایج بوده 

است؛ آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان. آداب و رسوم با جهتگیري کاهشی اساسی در تمام چهار 

ناحیه همراه شده است – که سرعتشان متفاوت است- و با پژوهشی میدانی در طول یک دهه همراه شده است. 



 

 


