
 

26 

 

تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات فصلنامه   

87-26صفحات  0011  تابستان، 2، شماره 7دوره   

7-0صفحات   

ISSN: 2476-5090 

www.uctjournals.com 

 

  ختنه زنان در ایرانتبیین اجتماعی علل و پیامدهای 

 

 کامیل احمدی

 پژوهشگر و مردم شناس

 تخصص روش تحقیق و ارشد مردم شناسی

 انگلستان -دانشگاه کنت
kameel.ahmady@gmail.com 

 

 چکیده
خارجی دستگاه تناسلی زنان شده و یا به  هایقسمت منجر به بریدن بخش یا تمامست که ختنه زنان شامل تمام اقداماتی ا

مصداق بارز خشونت علیه زنان بویژه  ،وارد آوردن هر گونه آسیب به دالیل غیر پزشکی به این ناحیه است. ختنه ،عبارت دیگر

غیر  ایپدیدهد. در ایران نیز ختنه دختران که در مناطق مختلف دنیا این معضل اجتماعی وجود دار باشدمیکودکان و دختران 

. هدف این پژوهش بررسی جامع شودمینادیده گرفته  مرتبط هایسازمانو ها اما از سوی دولت، وزارتخانهمول نیست مع

–توصیفی روش این پژوهش  .انجام شد 4831 الی 4831ختنه زنان در ایران بود که برای اولین بار در ایران در بازه زمانی 

نتایج . احبه و مشاهده مشارکتی بودمص های تحقیق پرسشنامه،ابزار و تکنیکپیمایشی و میدانی در سطح کالن بود همچنین 

 هرمزگان، کرمانشاه، هایاستاناز  هاییبخش اهل تسنن، شاخه شافعی مذهب در میانکه ختنه زنان در  داردمیتحقیق بیان 

تحقیق  هاییافتهاست.  نهاده کاهش به رو اخیر سالهای در خوشبختانه و بوده رایج دیرباز از غربی و آذربایجان کردستان

مذهبی و شرعی، عدم آگاهی، تحصیالت پایین  توجیهات ین دالیل ختنه زنان در این مناطق شاملترحاکی از آن است که مهم

. همچنین راهکارهایی به ایی بوده استزیبامنی، بهداشت و ی در مورد پاکدیو بی سوادی، فقر، فرهنگ مردساالرانه و باورها

از سوی ختنه و موضوعیت آن  پذیرش موجودیت له با ختنه زنان پیشنهاد شده است که عبارتند از:منظور پیشگیری و مقاب

و بسترسازی  از سوی دولت مبارزه با آن و گیریجهت پیشدر  و الزام آور یاقدامات حقوقانجام ، مرتبط هاوزارتخانه و دولت

بویژه در  اجتماعی خدماتملی و  بهداشتی خدماتاختصاص  ، ورود این الزامات در حوزه قضایی، بهداشتی و آموزشی،فرهنگی

و صدور دختران از مبارزه با ختنه  روحانیون و منتفذان دینیحمایت . ر که اعتماد بین دولت و مردم شکل بگیردمناطق مذکو

ها در ی کاربردی برای استفاده از رسانهریزبرنامهن و مضر بودن ختنه دختران و زنان، بر غیر شرعی بود فتواهای شرعی مبنی

به منظور های مردم نهاد و غیردولتی سازمانهای بهداشتی و روانشناختی، تقویت و افزایش آگاهی ختنه زنانبا  مقابله حوزه

 بستر سازی فرهنگی و آگاهی بخشی در حوزه ختنه دختران.

 باورهای فرهنگی، مذهب.خشونت علیه زنان، ختنه دختران، ها: کلیدواژه
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  مقدمه

 برخی که ،کهن است آئینی 1بریدن آلت تناسلی زنان یا دختران ختنه ،سازمان مللو قوانین حقوق بشرِ  هاکنوانسیونطبق 

ختنه زنان  (1991) 6بهداشتبر اساس تعریف سازمان جهانی  .کندمی نقض را کودکان و زنان جنسی حقوق اساسی هایجنبه

 براساس زنان تناسلی دستگاه از قسمتی تمام یا کردن خارج یا رساندن آسیب به منجر که هاییروش کلیه عبارت است از

-روش همه شامل زنان، تناسلی آلت بریدن دیگری تعریف ( در6006 ،6تیلور) شودطبی می غیر دالیل سایر یا فرهنگی اهداف

و همكاران،  4جنتنت) باشدمی پزشكی خاص دالیل بدون زنان تناسلی دستگاه خارجی بخش از کلی یا برداشت جزئی های

6009.) 

 اول برداشتن نوعطبقه بندی نموده است.  ،سازمان جهانی بهداشت در یک تقسیم بندی، ختنه دختران را در چهار نوع دسته

با  فرج، کوچک لبهای و کلیتوریس جزئی یا کلی برداشتن دوم نوع، (کلیتوریدکتومی) است غلفه یا و کلیتوریس جزئی یا کلی

 یک ایجاد با مهبل مجرای کردن تنگ هرگونه دارد، شهرت هم فرعونی نوع به که سوم فرج، نوع بزرگ لبهای بریدن یا بدون

 کلیتوریس بریدن بدون یا با فرج، بزرگ لبهای و یا فرج کوچک لبهای دادن مكان تغییر و کردن قطع با پوششی و موم مهر

 سوزن کردن، سوراخ مانند. پزشكی غیر مقصودی به زنان تناسلی آلت روی بر دیگر خطرناک عمل هرگونه چهارم و نوع است

معموال ختنه توسط زنان سالخورده، ماماها و حتی  .شودنمی برداشته بافتی هیچ ختنه نوع این در .غیره و شكافتن زدن،

ی بر نامطلوب عواقبی دختران کردن ختنه. (6002؛ سازمان جهانی بهداشت، 6000و همكاران، 5منیرو) شودمی انجامآرایشگران 

-عمرگریبان پایان تا آن عوارض گاهی و گیردمی را گاهی زندگی قربانیان عمل این دارد؛ دختران روان و جسم سالمتروی 

. است همراه عظیم دردی با گیردمی صورت آنان رضایت بدون و بیهوشی بدون ختنه دختران که آنجا از. بود خواهد گیرشان

عمل  این. دارند سال 16 تا 4 عموماً  که شودمی انجام خردسالی دختران روی بر غیربهداشتی محیطی عمل در این معموالً

 خصوص در این پزشكی آموزش هیچگونه که هستند زنانی آنها اغلب. گیردمی انجام ختنه کنندگان سنتی دست به معموالً

 تیغ چون وسایلی از برای بریدن آنها. اندکرده کسب سالیان طی که است ایتجربه کار این در شانپشتوانه تنها و اندندیده

نه  عمل این. دوزندمی سیم با گاهی و نخ را با زخم محل غالباً  نیز عمل از پس و کنندمی استفاده چاقو یا قیچی تراشی،ریش

 در و زندمی زنان صدمه بدن اصلی عملكردهای برخی به آن، شدت و نوع به بسته بلكه، ندارد پزشكی توجیه گونه هیچ تنها

 تولد در سوء آثار عفونت، شدید، دردهای جمله از بدنبال دارد، آنان روان و جسم سالمتی برای وخیم عواقبی زندگی طول

. متعدد روانی و روحی هایآسیب و جنسی لذت چشمگیر کاهش جنسی، انجام عمل در دشواری ادرار، دفع در دشواری فرزند،

بیان نمود که مخصوص خاورمیانه یا آفریقا، یا فقط در میان  تواننمیختنه دختران در کشورهای متفاوتی وجود دارد و 

 نیز ایران دختران در میان جوامع مسلمان خاور میانه و در کشورهایی از جمله یهودیان یا مسیحیان است. ختنهمسلمانان، 

 (.6012، 2احمدی) است معمول کشور ایران غربی و نواحی جنوبی در عمل این و دارد طوالنی ایسابقه

چند سال اخیر، هایِ با وجود روشنگری .رودمی سخن آن از ندرت به و نیست عمومی بحث موضوع هنوز دختران ختنه ایران در

 که کشورهایی فهرست جهانی در ایران اینكه برای تالش از پیش هم ،است محرمانه و مكتوم موضوعی ایران در دختران ختنه

 کنندمی مخفی یا انكار را آن وجود دولت ایران در مربوطه هایوزاتخانه آن. از پس هم و بگیرد قرار کنندمی ختنه را دختران

و  داندمی تسنن اهل به مربوط عملی را دختران ختنه چون، هستند آن منكر محلی افراد یا رسمی نمایندگان موارد، در اغلب

                                                           
1. Female genital mutilation or Female genital cutting (FGM). 
2.WHO. 
3. Taylor. 
4. Getnet. 
5. Meniro. 
6. Ahmady. 
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 مردمی و دولتی نهادهای دیگر یا هاوزارتخانه توجه کنون تا دختران ختنه مسئله کند. بعالوه، آن درگیر را خود خواهدنمی

تحقیقات دانشگاهی و یا کارهای عملی در  .است نكرده جلب خود به نیز را دانشگاهها یا بهزیستی سازمان بهداشت، وزارت نظیر

 هاینامهپایانکه بیشتری خبری و از نوع  باشدمیاین حوزه بسیار محدود و مربوط به مقطع زمانی محدود و مكانی خاص 

تحقیقاتی و دانشگاهی به این واقعیت عینی که باعث نقض  هایانجمنعدم توجه مسئوالن دولتی و . دانشجویی بوده است

نگارنده بر اساس تحقیقات و  از دالیل اهمیت و توجه ویژه به این نوع تحقیقات است. ،شودمیختران و کودکان حقوق د

است که میزان رواج ختنه دختران در ایران به چه صورت  هاپرسشدر پی پاسخگویی به این  1میدانی در این حوزه هایپژوهش

و در نهایت چه راهكارهایی برای مقابله با این  شودمیموجبات تدوام این اقدام ضد حقوق انسانی را سبب  ،است و چه عواملی

 معضل اجتماعی وجود دارد.

 ادبیات تحقیق

به  معلوم نیست. محققان خواستگاه جغرافیایی این عمل را اطراف رود نیل در مصر باستان منشاء تاریخی ختنه کردن دختران 

روم و عرب نیز این  هایتمدن. دانندمیو زمان آن را بیش از دو هزار سال قبل  جلوگیری از بارداری زنان بویژه بردگانمنظور 

در کشورهای  نیز در دوره معاصر ،. عالوه بر منشاء تاریخی ختنه این عملدهندمیعمل را با پاکدامنی و بكارت جنسی پیوند 

 و آسیا کشورهای آفریقا، بعضی در واقع کشور 69 در عمدتاً دختران ختنه یونیسف، گزارش به .دهدمیمختلف نیز رخ 

 یونیسف اخیر هایگزارشدارد.  رواج و اروپا خاورمیانه استرالیا، شمالی، آمریكای مقیم مهاجران برخی میان نیز و خاورمیانه

 ختنه انواع از یكی قربانی که کنندمی زندگی جهانسراسر  در دختر و زن نفر میلیون 160 حدود امروزه که دارد آن از حكایت

 کامالً چرایی ختنه دختران  .(6014یونیسف،) شودمی افزوده ایشان به شمار نیز نفر میلیون دو حدود ساالنه و اندبوده دختران

 و انواع دختران بدن از بخشی برداشتن توجیه جوامع برای این دروابسته به جوامعی است که این عمل در آنجا معمول است. 

 هاینابرابری مبنای بر بعضاً که جوامع این ایدئولوژی و تاریخ با مستقیم دارد پیوند توجیهات این. دارد وجود دالیل اقسام

سی زنان انگیزه اصلی ختنه کردن دختران را مهار میل جن ،نظریه پردازان .اندگرفتهشكلزنان  جنسی تمایالت مهار و جنسیتی

. این انددانستهه بزرگسالی و پیوستن به زنان بالغ خی موارد آن را نوعی مناسک ورود ب. در براندکردهدر جوامع مرد ساالر ذکر 

پاکدامنی و  تند از:که اهم آنها عبار داردمیافراد را به این عمل وا و  گیردمیعمل به دلیل باورهایی فرهنگی و مذهبی صورت 

اقتصادی در ازدواج از  هایانگیزهفاع از حیثیت و آبروی خانواده، عمل به دستورات مذهبی سالمت، زیبایی و د ،حفظ بكارت

در واقع از کودکی به  شوندمیدخترانی که ختنه اعتقاد بر این است . (1694؛ احمدی، 6001 ،6لیندورفر) بهاجمله گرفتن شیر 

 ،و در نقش کودک همسر اندنشدهکنند. کودکانی که هنوز بزرگ همین مبنا آنها زودتر ازدواج می اند. بریافته انتقالبزرگسالی 

 که دیرین است سنتی دختران کردن ختنه. 6(1695احمد، ) گرفتجسمی و روانی فراینده قرار خواهند  هایآسیبدر معرض 

                                                           
 کرده ملل در آفریقا همکاری سازمان شده شناخته هایپروژه و بشردوستانه غیردولتی سازمانهای برخی تحصیل در کشور انگلستان با. نگارنده در دوران 1

 مطلع کنیا، سودان و مصر سومالی، مثل کشورهایی در ختنه دختران با مبارزه برای ملل سازمان و یونیسف مختلف اقدامات و هاپروژه از این طریق از و بود

فیلمِ مستندِ مردم شناختی با عنوان  ،بعد از بازگشت به ایران دوران کودکی، شد. همچنین بر اساس خاطرات دوران کودکی درباره ختنه زنان در محل زندگیِ

و « ایران در زنان ختنه باب در جامع پژوهشی به نام سنت:»تهیه و تدوین نمود. بعد از تحقیقات جامع در باره این پدیده به نگارش کتاب « به نام سنت»

 .http://kameelahmady.comچاپ مقاالت پژوهشی در این زمینه پرداخت. آثار نگارنده در سایت شخصی موجود می باشد: 

2. Lindorfer. 

زود هنگام کودکان است.  نه دختران به این نتیجه دست یافت که ختنه یکی از عوامل موثر در ازدواجدر باب ختو مشاهدات خود  . نگارنده در حین تحقیق3

 پژوهشی: سکوت طنین» تحت عنوان بصورت کتاب در ایران انجام داد. این پژوهشکودکان بر این اساس پژوهش بعدی خود را در حوزه ازدواج زودهنگام 

 :با زبان های انگلیسی و فارسی منتشر شده است «ایران در کودکان زودهنگام ازدواج درباب جامع
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 از یكی را آن و دهندمی ربط دین به را زنان ختنه هاگفتمان بسیاری این همه با گردد،برمی مسیحیت یا اسالم از پیش به

 در نه که کرد تأکید باید ولی است، رایج مسلمان کشورهای برخی در زنان ختنه که است درست .دانندمی اسالم دین الزامات

 .(6016، 1روزی) اسالمی و مسیحی معتبر متون از یک هیچ در نه و هست زنان ختنه از ذکری قرآن و کتاب مقدس

 ذکر به . الزمباشدمیعامل اصلی حمایت از این پدیده  و سنتمذهب  ،گیردمیاز ایران که ختنه دختران صورت  هاییبخشدر 

 اهبشافعی مذ از جمله های اسالمیفرقهلی برخی از و. شودمی، ختنه دختران انجام نمسلمانان جهان بیشتردر میان  که است

. قبل از فراگیر شدن اسالم در شبه جزیره عربستان، این رسم در میان کنندمیا نوعی عمل شرعی قلمداد ، این پدیده ردر ایران

 پیش از بنابراین،. نیز ختنه دختران رایج بوده است و گسترش اسالم حیات پیامبر اسالمزمان  درو  وجود داشته استاعراب 

ی عاستناد شاف .است نكرده باز را دختران ختنه باب ،پیامبر اسالم که است مسلم و بوده است معمول ختنه دختران اسالم

و آنها  6باشدمیکه از احادیث ضعیف  باشدمی 6ابو داوودسنن از کتاب راویتی  ،مذاهب برای شرعی و سنت بودن ختنه دختران

فقه السنه  مؤلفبه عقیده سید سابق، از علمای بنام و  .دهندمیاین اقدام را انجام  ،باشدمیکه موثق ن روایتبا استناد به آن 

 بسیاری و دارد وجود موضوع این حول زیادی هایبحث (.6012احمدی، ) استموثق دختران نا تمامی احادیث مربوط به ختنه

 مصر در قاهره االزهر دانشگاه در کنفرانسی ،6002 سال در. اندداده ارایه دختران ختنه تقبیح در شواهدی و ادله اسالمی علمای

دختران  ختنه فتوایی صادر شد که چنین کنفرانس این در. داشتند حضور آن در دینی سرشناس علمای که بسیاری شد برگزار

 دختران ختنه» :در کنفرانس گفت مصر اعظم مفتی جمعه، علی پرفسور. است اسالم از خارج عملی که چرا شود ممنوع باید

 همانا که اسالمی، هایارزش ترینعالی از یكی از رساند برای حمایتمی آسیب زنان به جسمانی نظر از چه و روانی نظر از چه

، ضرر و زیان رساندن به خود و دیگران جایز نیست و باید عمل 4پیامبر اسالم فرمایش طبق است دیگران به نرساندن آسیب

. «است مجازات مستحق که کرد تلقی بشریت علیه تجاوزی توانمی را عمل این شود. وانگهی گذاشتهختنه دختران کنار 

ختنه  است. تأییدلحاظ حقوق بشری مورد  ستدالل کرد که این پدیده نه پشتوانه دینی موثقی دارد و نه ازا توانمیبنابراین 

اخیر روند نزولی به خود گرفته است. ارتقای آگاهی و آشنا شدن با دنیای مدرن تغییر زیادی در نگرش  هایسالدختران در 

حقوق بشر و  هایزمینهفعال در  هایسازمانکرده است. ست و رفتار آنان را بسیار دگرگون مردم به ختنه دختران پدید آورده ا

ای و . طی دهه گذشته هم در سطح منطقهدانندمیجهانی، ختنه دختران را مصداقی از خشونت علیه کودکان و دختران توسعه 

 به دختران ختنه تدریجی شدن شناخته رسمیت به بادر این زمینه صورت گرفته است.  یهم در سطح جهانی اقدامات مهم

 کشورها از بسیاری. بود عمل این علیه قوانین وضع و طرح نآ هدف که شكل گرفت جهانی کمپینی بشر، حقوق نقض عنوان

 زنان حقوق از حمایت متعهد خشونت و تبعیض مختلف اشكال به ناظر ایمنطقه و بین المللی برخی معاهدات امضای با اکنون

 مشخصاً که قوانینی دارند کشور 11 به قریب کنندمی ختنه را دختران که آفریقایی کشور 62 از مثال، برای. اندشده و کودکان

 . کندمی منع را دختران ختنه

 وضع دختران ختنه باب در خاصی قوانین نیز کنندمی ختنه را دختران که کشورهایی مهاجرانِ  کشورهای میزبانِ اغلب

. داندمی را جرم عمل این که اندکرده وضع خاصی قوانین بلژیک و نوروژ سوئد، بریتانیا، مثل اروپا کشورهای برخی. اندکرده

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

www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=62825. 
1. Rouzi. 

 «سجستانى داود ابى» سنن نام به که است( ق 275 ـ 202) سجستانى( اسدى یا) ازدى بشیر بن اسحاق بن اشعث بن سلیمان ابوداود نوشته السنن . کتاب2

 .باشد مى فقه و اخالق، سیره، تاریخ عقاید، زمینه در سنت اهل مهم بسیار حدیثى منابع از و بوده سته صحاح از یکى کتاب این. است یافته شهرت

 که چرا نکنی، مبالغه بریدن در که باشد مراقب کردی ختنه را زنان هرگاه»که  شد متذکر وی به وسلم علیه اهلل صلی پیامبر کرد، می ختنه مدینه زنان از . زنی3

 .(571 روایت. 171 باب) ابوداود سنن. «است تر پسندیده شوهرش هم و زن برای هم( مبالغه عدم) امر این

 .الضرار فی االسالم و . الضرر4
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اما در  .کنندمی رسیدگی ختنه دختران به کیفری قوانین ترکلی مواد برخی ذیل فرانسه نظیر دیگری کشورهای که درحالی

. این کشورهای خاورمیانه به دلیل ضعف قوانین منع ختنه، تالش برای مبارزه با این اقدام نتوانسته به نتیجه مثبتی نایل گردد

ت محدود بودن این که به علّ کنندمیو بیان  شودمینادیده گرفته شده و از سوی آنها انكار  کامالً ولین موضوع از سوی مسئ

مصاحبه رئیس انجمن ) باشدمیکه که کانون این موضوعات در آفریقا و کشورهای  اندو بیان نموده شودمیی انجام نپدیده اقدام

 به امور یا زمره محرمات در که است موضوعی دختران ختنه خاورمیانه در(. 1622علمی مددکاران با خبرنگار جهان نیوز، 

 وجود که چیزی علیه قانون اجرای و بع، تصویببالط. شودنمی اذعان عمل این وجود به رسمی طور به و دارد قرار تابو اصطالح

 . در1اندداده صورت اقداماتی دختران ختنه علیه هادولت همه، برخی این با. ندارد موضوعیت شودنمی رسمیت شناخته به آن

. است دشوارتر هم این دختران از ختنه با مبارزه یافته سازمان غیردولتی هایگروه فقدان و دولتی حمایت فقدان دلیل به ایران

کند. هیچ نمی حمایت ختنه در برابر زنان از ایران حقوق، نیست دختران ختنه از ذکری مشخص بطور ایران موجود قوانین در

 و داد قرار پیگرد تحت قانوناً را بدن کردن مثله توانمیگونه قانونی برای مجازات ختنه تعیین نشده است اما ذیل برخی قوانین 

 برابر زنان در از حمایت بدنی، تمامیت حیات، حق به ناظر زنان هایمسئولیت و حقوق منشورهای به توانمیکه  کرد مجازات

 که آنجا از همه با این. اشاره نمود خانوادگی هایخشونت برابر در زنان از حمایت و جسمانی و ذهنی سالمت حق شدن، قربانی

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

 (.6015، 6علوی) باشد

 نمورد ختنه زنادر دیدگاه اسالم 

 هیفقه امام دگاهیـ د0

 ییـ بحث روا0ـ0

از روایات صحیحه برمی آید این است که ختنه زنان برخالف ختنه مردان از واجبات نیست. در ذیل به دو قسم از این  آنچه

 روایات )صحیحه( اشاره می شود: 

 کتاب النكاح باب العقیقه چنین آمده است: 2اصول کافی جلد  در

من  یتسب هیقال سالت ابا جعفر )ع( عن الجار ریبص یعن احمد بن محمد عن محبوب عن ابن رئاب عن اب ییحیبن . محمد 1

النساء )برزگر   یعل سیالرجال و ل یالختان عل یامراه فقال: اما السنة ف یفالنقدر عل خفضهایارض الشرک فتسلم فتصلب لها من 

 ( 256 : 1626، 1ج  ،یبفرو

یحیی از احمد بن محمد از محبوب از ابن رئاب از ابی بصیر از امام باقر )ع( درباره کنیزی که از سرزمین : محمد بن ترجمه

شرک به اسارت گرفته شده و اسالم آورده بود، پرسیدم که در جستجوی کسی بودند که وی را ختنه کنند فولی زنی را نیافتیم، 

 واجب نیست.امام در پاسخ فرمود ختنه بر مردان است و بر زنان 

عبداللّه )ع( قال: ختان  یعن عبداهلل بن سنان عن اب یسیعن محمد بن ع یسیعن احمد بن محمد بن ع ییحی. محمدبن 6

 )همان(.« من السنه سیل یالغالم من السنه و خفض الجوار

)ع( که فرمودند: ختنه : محمدبن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن عیسی از عبداهلل بن سنان از اما صادقترجمه

 پسر سنت است و ختنه دختر سنت نیست. 

توان با دید رجالی سختگیر در سند آن ایراد خدشه نمود و آن را ضعیف دانست، اما  یروایت دیگری در اصول کافی که م در

لف بن حماد عن بن اسباط عن خ یعن عل ادیعده من اصحابنا عن سهل بن ز»براساس مبانی رجالی خواهد بود، آمده است: 

                                                           
 رسانده است. تصویب به قانونی دختران ختنه با . حکومت خودمختار کردستان عراق برای مقابله1

2.Alawi.  
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 بهیام ط ایفدعاها رسول اهلل )ص( فقال لها  یتخفض الجوار بهیلها ام ط قالی مراهعبداهلل )ع( قال کانت ا یعمرو بن ثابت عن اب

 )همان(.« عندالبعل یللون و احظ یفانه اصف یو التجف یاذا انت خفضت امراه فاشم

 کنندیاسباط از خلف بن حماد از عمرو بن ثابت از امام صادق )ع( روایت مای از اصحاب از سهل بن زیاد از علی بن : عدهترجمه

کرد پیامبر او را فرا خواند و به او فرمود ای ام طیبه زمانی که زنان را ختنه که فرمود: زنی به نام ام طیبه دختران را ختنه می

 تر است.شد و برای شوهر لذت بخشاندکی بگیر و تمام آن را برندار این کار رنگ رخسار را صفا میبخ کنییم

 کتاب نكاح، نیز روایاتی در باب ختنه زنان آورده شده که به شرح ذیل می باشند: 1کتاب تهذیب االحكام جلد  در

مكرمه  یعبداهلل )ع( قال: خفض الجوار یعن هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقه عن اب هیعن اب میبن ابراه یعنه عن عل. »1

 (6126: 1626، 6ج  ،یی)برزگر بفرو« افضل من المكرمه یش یواجباً وا ئایمن السنه و الش ستیو ل

: از علی بن ابراهیم از پدرش از هارون بن مسلم از مسعده بن صدقه از امام صادق )ع( روایت کرده که فرمود: ختنه زنان ترجمه

 رمت است. از مك لتریبافض یزیچ ی. ولستیمكرمت است اما سنت نیست و واجب ن

عبداهلل )ع(  ینصر عن هارون بن لجهم عن محمدبن مسلم عن اب یو عنه عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن اب. »6

فلما راها  یو کانت خافضه تخفض الجوار بیلها ام حب قالیامراه  هنیرسول اهلل )ص( هاجرت ف یقال: لما هاجرت النساء ال

 یحرامًا فتنهان كونیرسول اهلل اال ان  ایقالت نعم  ومیال دکی یهوف دکی یف کان یالعمل الذ بیام حب ایرسول اهلل قال لها 

 یواشم یالتستاصل یا یاذا انت فعلت فالتنهك بیام حب ایاعلمک قال فدنت منه قال  یحت یمن یعنه قال ال، بل حالل فادن

 )همان(.« عندالزوج یفانه اشرق للوجه واحظ

حاب از احمد بن محمد بن ابی نصر از هارون بن الجهم از محمدبن مسلم از امام صادق )ع( که فرمود: ای از اصترجمه: عده 

ای بود که زنان زمانی که زنان به دنبال پیامبر هجرت کردند در میان ایشان زنی بود که وی را ام حبیب می گفتند ختنه کننده

رمود: ای ام حبیب هنوز مشغول کاری که در گذشته انجام میدادی را ختنه می کرد. هنگامی که رسول خدا )ص( او را دید ف

هستی، پاسخ داد آری یا رسول اهلل، مگر اینكه حرام باشد و مرا از آن نهی بفرمایی. پیامبر فرمود نه، بلكه حالل است؛ نزدیكتر 

روی نكن؛ زیاده دهییکار را انجام مام حبیب وقتی این  ایبیا تا به تو آموزش دهم. گفت نزدیكتر رفتم، سپس پیامبر فرمود: 

 تر است.و برای شوهر لذت بخش کندییعنی تا انتها مبر و اندکی بگیر که این عمل چهره را نورانی م

عن جعفر بن  میبن ابراه اثیغ یو رو»باب العقیقه از شیخ صدوق نیز چنین آمده است:  6کتاب من الیحضر الفقیه جلد  در

 (.1442 : 1)همان، ج « )ع(: الباس ان ال تختتن المراه فاما الرجل فالبد منهیقال عل )ع( قال، هیمحمد عن اب

: غیاث بن ابراهیم از امام صادق )ع( که امام باقر )ع( نقل فرمودند که علی )ع( فرمودند: ایرادی ندارد که زن ختنه نشود ترجمه

شود این است که اوالً ختنه زنان عمل حرامی نمی باشد. ثانیًا ولی مرد ناگزیر از آن است. آنچه از روایات فوق استنباط می

زنان است و چنانكه خواهد آمد مكرمت خواندن ختنه دختران، در نگاه اغلب فقهای متقدم  برایواجب نیست. ثالثًا مكرمه 

 .کنیمیاستحباب دانسته شده است. جهت روشن شدن موضوع کالم فقها را در این خصوص بیان م

 ـ نظرات فقها0ـ2

 متقدم یفقها 0ـ2ـ0

 «تحبمس یو الختان واجب و خفض الجوار»فرماید: محقق حلی می مرحوم

 (.222، 1622، 6ـ1: ختنه پسران واجب است و ختنه دختران مستحب است )ج ترجمه

 (559 :  1614....« )مستحب  یو خفض الجوار»فرماید: حلی می عالمه

 (96: 1629، 1)ج «: خفض النساء و ان بلغن ستحبیو »اول:  شهید

، 1)ج « افضل من المكرمه یش یخفض النساء و ان بلغن ، قال الصادق )ع( خفض النساء مكرمه وا ستحبیو »ثانی:  شهید

1629 :640) 

 ( 102: 1629، 1داند )ج مجلسی نیز ختنه زنان رامستحب می عالمه
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خصوص صاحب جواهر در مورد ختنه دختران در خصوص استحباب آن قائل به اجماع شده و روایات وارده را در این  مرحوم

فمستحب بالخالف، بل االجماع  یکالم االصحاب بخفض الجوار یاالناث المعبر عنه ف یمستفیض و متواتر دانسته است. اما ف

 (626 : 1622، 61)ج....« او متواتره  هیف ضهیو لنصوص مستف ه،یعل مهیبقس

م به طور اجماعی مستحب شناخته شده شود که مسأله ختنه دختران قبالً نزد فقهای متقدتوجه به موارد فوق مشخص می با

 است.

 ـ فقهای معاصر0ـ2ـ2

 خویی الهآیت

فرماید: مستحب است دختر را نیز ختنه کنند، هرچند بالغ شود و بهتر است ابوالقاسم خویی در منها جالصالحین می الهآیت

 (.16 : 1626دختر را در سن هفت سالگی ختنه کنند )فالح زاده، 

 ازیاله مكارم شیر آیت

اند. در مورد طریقه کردن دختران و زنان نزد علمای شیعه به اجماع و اتفاق واجب نیست؛ ولی حكم به استحباب آن کرده ختنه

آن در روایات تصریح شده که آن عضو مخصوص از ریشه برداشته نشود، بلكه تنها قسمت باالی آن برداشته شود؛ توضیح آنكه 

که ختنه مربوط به آن است. در حال حاضر هم در محیط اسالمی به این امر  داردجود در باالی فرج قطعه گوشت کوچكی و

 (.615 :  1621، 6شود؛ زیرا به اتفاق علمای شیعه جزء واجبات نیست و لزومی ندارد اقدام به چنین کاری کنند )ج عمل نمی

 اله صانعی آیت

ها بوده و جهتش همان حسن و ها و مكانباشد. و یک امر مردمی و خواسته افراد در زماندختران، مستحب نبوده و نمی ختنه

زیبایی و کرامت نزد شوهر است. وجوب آن حتی اگر از نظر فقهی و حكم اولی آن، فی حد نفسه قابل اثبات باشد، چنانچه 

 آنها، همه به رسد چه …ر گردد و نیز علت و فایده ای بر آن مترتب نباشد، وضر وهای فردی و اجتماعی موجب بروز ناهنجاری

 (.1624 ،6 ج) شد هازمان گونه این در جواز عدم و حرمت به قائل باید شرایط آن و امور آن خاطر به

 محمد حسین فضل اهلل الهآیت

باشد. بلكه اسالم آن را آن را جزو امور پسندیده اجتماعی به زنان ساخته و پرداخته اسالم نبوده و سنت و مستحب نمی ختنه

ها و رسوم مورد عمل آن زمان )جاهلی( برشمرد. در ادامه آیت اله فضل اهلل شود آن را جزو سنتحساب آورده است که می

فرمایند: پیامبر )ص( در پرداختن به موضوع ختنه آن را دارد و مینمودیم بیان می روایت مربوط به ام طیبه را که سابقًا ذکر

تواند تحریم  یهم م« فال تنهكی  والتستاصلی»شمارد. حتی از فرمایش شمارد، بلكه نوعی نفرت را در آن برمیمطلقاً مباح نمی

ست، مگر اینكه دلیلی بر عدم آن وجودداشته باشد ا متشرعی ختنه را فهمید. چرا که اصولی ها معتقدند ظاهر نهی همان حر

 ( www.bayynat.ir)پایگاه اطالع رسانی آیت اله محمدحسین فضل اهلل: 

 ـ فقه عامه2

باب ختنه زنان و دختران نزد علمای اهل سنت نیز مشهور، عدم وجوب است. ابن قدامه در مغنی تصریح کرده که قول اکثر  در

(. در کتب حدیث عامه در مسند احمد حنبل نیز عدم وجوب آن در مورد زنان، 10 : 1قدامه، ج  اهل علم عدم وجوب است )ابن

حدثنی ابی ثنا سریج ثنا عباد یعنی ابن العوام عن الحجاج عن ابی الملیح بن اسامه  هحدثنا عبدال»بدین شرح روایت شده است: 

( در روایت دیگر نیز 15: 5)احمد حنبل، ج « ل مكرمه للنساءعن ابیه ان النبی صلی اهلل علیه وسلم قال: الختان سنه للرجا

انا ابو احمد محمد بن محمد بن احمد بن اسحاق  رحمانما اخبرنا ابوالقاسم الشحامی انا ابوسعد محمد بن عبدال»چنین آمده 

ه عن ابی الملیح عن شداد الحافظ انا ابواللیث سلم بن معاذ التمیمی بدمشق نا علی بن حرب نا ابن فضیل عن الحجاج بن ارطا

 (.152 :  66)معروف به ابن عساکر، ج « بن اوس قال قال نبی )ص( الختان سنه للرجال مكرمه للنساء

ویجب الختان المراه بجزء ای قطعه من اللحمه »فقه شافعی مشهور، وجوب ختنه زنان است. در مغنی المحتاج آمده است:  در

« البول تشبه عرف الدیل فاذا قطعت بقی اصلها کالنواه، ویكفی قطع مایقع علیه االسمالكائنه باعلی الفرج وهی فوق تقبه 

 (.606 : 4ج  ،ینیی)الشر
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لخر ابی داوود وغیره انه )ص( قال: للختانه اشمی »اعانه الطالبین تالیف سید البكری از فقهای شافعی نیز آمده است:  درکتاب

 :  4)البكری، ج « للوجه ای اکثر لمائه و دمه یلزیاده فی لذه جماع و فی روایة اسر والتنهكی فانه احظی للمراه واحب للبعل. ای

115.) 

( در پاسخ به این سؤال که؛ حكم 1620، 1های فقهی معاصر )ج یوسف قرضاوی از مفتیان اهل سنت در کتاب دیدگاه دکتر

 دارد: : ختنه کردن دختران چیست؟ بیان می یاسالم درباره

های پیرامون این موضوع در مصر ا این موضوع میان علما و پزشكان اختالف است و سالهاست که بحث و جدلارتباط ب در

و بعضی مخالف آن هستند و بعضی هم از علمای اسالمی نیز مؤید این  کنند،یجریان دارد. بعضی از پزشكان آن را تأیید م

و نزدیک ترین اقوال به واقع، همان ختنه سبک است، همانطور که در بعضی  نتریاند و بعضی مخالف آن هستند. معتدلموضوع

خواست چنین عملی را احادیث ـ اگر چه به درجه صحیح نرسیده باشند ـ در این باره وارد شده است که پیامبر به زنی که می

مقدار کم انجام بده که باعث زیبایی ؛ ختنه در «عند الزوج یفانه انضر للوجه و احظ یو ال تنهك یاشم»انجام دهد، فرمود: 

ضمناً ممالک اسالمی درباره این موضوع با یک دیگر اختالف نظر دارند، بعضی ختنه را انجام «. رخسار و لذت بردن شوهر است

 ر. من نیز ددهدیخالصه هرکسی ختنه را مناسب و شایسته دخترانش بداند، آن را انجام م دهند،یو بعضی انجام نم دهندیم

و هرکسی آن را ترک کند، گناهی بر او نیست؛ زیرا جزء فضایل و مكارم زنان به  نمایمینظریه را تأیید م این این عصر کنونی

 (.556آید )ص شمار نمی

 روش تحقیق

، تحقیق از نوع کیفی و کمی بود. روش هادادهپیمایشی و در سطح کالن و بر اساس روش گردآوری  –روش تحقیق توصیفی 

ازمان ملل، تدوین شده بود. آوری داده پرسشنامه که بر اساس پرسشنامه استاندارد سوری بصورت میدانی و ابزار گردهگردآ

بوده است.  1694الی  1624های تحقیق مشاهده مشارکتی و مصاحبه بوده است. بازه زمانی این پژوهش از سال تكنیک

جامع در کل کشور، مشخص شد که ختنه زنان در شمال غرب، غرب و جنوب ایران در میان  هایبررسیبراساس تحقیقات و 

جامع، زنان و دختران در چهار استان هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و  هایبررسیاهل سنت شافعی مذهب رواج دارد. بعد از 

ور، شهرها و روستاهایی که ختنه دختران در آن مذک هایاستانآذربایجان غربی به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شد. در 

و تكمیل روند  رایج بود شناسایی و به عنوان میدان تحقیق انتخاب گردید و از افراد بومی که آموزش دیده بودند در مصاحبه

در  ،دختراندرباره ختنه  و آموزش دادن به اهالی مصاحبه برای بررسی موشكافانه 1000تحقیق استفاده شد و برای اولین بار 

شد. روش تجزیه و تحلیل اطالعات در سطح توصیفی با انجام  غربی آذربایجان و کردستان کرمانشاه، هرمزگان، چهار استان

 صورت گرفت. هایافتهاستباطی و تفسیری از  هایتحلیلاستفاده از نمودارها و فراوانی و درصدها بوده است و همچنین 

 تحقیق هاییافته

هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی ختنه دختران در بخش شافعی  هایاستانمیدانی نشان داد که در  هایبررسی

 و ارتجاعی پوست همان که غفله یعنی برداشتنو مشاهدات حاکی از آن است که نوع اول ختنه  هایافته. مذاهب رواج دارد

که عواملی همچون سن، تحصیالت،  دهدمیاین تحقیق نشان  هاییافته است.رایج  هااستاندر این  ،است کلیتوریس پوشانده

به  دارد که هر کدام از عوامل تأثیرها بر ختنه دختران ختان وجودمذهب، بضاعت خانواده، نگرش مردان نسبت به ختنه، 

ی به منظور مقابله با ختنه ای آزمایشین در راستای اهداف تحقیق مداخلههمچن. شودمی ارزیابی و تشریحصورت جداگانه 

 .شودمیدختران صورت گرفت که نتایج آن بیان 
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 تأثیر سن بر ختنه دختران -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله 02-01ساله و  22-01. درصد زنان ختنه شده در گروه 0 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال 02-01ساله نسبت زنان  22-01. نسبت ختنه زنان 2نمودار 

 در کهاست، بطوری زیاد هرمزگان استان روستاهای از در برخی شده ختنه دختران درصد که دهدمی نشان نمودارهای فوق

-درصد می 61 یعنی خود، میزان کمترین به پارسیان روستاهای در و درصد 20 میزان هرمز به و قشم جزایر روستاهای برخی

. در برخی دارد دوم قرار رتبه در کرمانشاه استان. نیست خبری دختران ختنه از این استان شمالی هایقسمت در. رسد

نتایج حاکی از  .است کم بالنسبه رقم این غربی آذربایجان و کردستان هایاستان دردرصد است.  51روستاهای پاوه ختنه زنان 

 برخی از در. است سال 69 تا 15 شده ختنه زنان از بیشتر سال 49 - 60 سنی بازه در شده ختنه زنان تعداد کهآن است 

ختنه  رسدمی بنظر دیگر، سوی از شده بودند؛ ختنه ساله 49 تا 69 زنان درصد 20 قشم جزیره و هرمزگان استان روستاهای

 ختنه از موردی آنجا هیچ در و منسوخ شده است در آن منطقه و این عمل شودمیانجام ن کرمانشاه لكستان منطقه دردختران 

 معنا بدین دهد،می را بخش امید نوید روندی آمده بدست نتایج ترتیب بدین. نشد مشاهده سال 69 تا 15 بین دختران میان در

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

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

 از و شدید کاهش این نیز روانسر روستاهای از برخی در. هستیم جوانتر و زنان دختران میان درصد در 9 به ترمسن زنان میان

 هایآسیب از نداشده ختنه که زنانی دهدمی نشان دختران ختنه رواج و سن بین معكوس نسبت .است درصد 11 به درصد 46
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 تفكری خود زندگی بردنپیش برای و است ترآگاه نسلی جدید نسل که بود این از حاکی تحقیقاتنتایج . هستند آگاه عمل این

 هاینسل زنان که هاییآسیب معرض در دخترشان دهندمی ترجیح کنندمی ازدواج زوجی وقتی ترتیب، بدین. دارند خود آن از

 .نباشد ،گرفتندمی قرار قبل

 تحصیالت بر ختنه دختران تأثیر -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواد که حداقل یک دختر ختنه شده دارند. درصد مادران باسواد و بی 0نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نسبت ختنه دختران مادران با سواد به بی سواد0نمودار 

 

 به بنا. نه شود یا ختنه وی دختر اینكه بر دارد چشمگیری تأثیر کردهتحصیل مادر داشتن که است آن از حاکی هایافته

 و تحقیقات .اوست دختر مورد ختنه در گیریتصمیم بر موثر مهم عوامل از زن یک تحصیالت که دید توانمی موجود هاییافته

 هرچه و نكنند عمل این قربانی را دهند دخترانشانمی ترجیح عالی تحصیالت دارای زنان که داد نشان زنان با گفتگو نیز

 هنجار یک را عمل این و کند پیروی مضر همچون ختنه هایسنتاز  دارد بیشتری احتمال باشد، کمتر مادر تحصیالت

 از یكی که شد مشاهده گاهی نیز داشتند عالی تحصیالت که زنانی از برخی در میان اما. آورد بحساب شرعی تكلیف یا اجتماعی

. نشد یافت موردی هیچ اصالً  یا بود اندک بسیار یا استان چهار در مورد این میزان که هرچند ،اندکردهختنه  را خود دختران

 نزولی عمل روندی این تحصیالت سطح رفتن باال اثر بر که است آن از حاکی کردنشین مناطق از شده جمع آوری هایداده

 از ختنه که دارد کمتری احتمال کلی بطور دارند عالی تحصیالت که زنانی که دهندمی نشان همچنین هایافته .است داشته

 چنین که این حال، برایاین با. بودند متمایل کار این به درصد 60 از کمتر مصاحبه شنودگان میان در کنند، حمایت دختران

 .گردند توانمندتر باید نیز زنان شوند، اثر ءمنشا عمل در هایینگرش
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 مذهب بر ختنه دختران تأثیر -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نسبت زنان ختنه شده بر اساس مذهب1 نمودار

  

 خود واجبات دینی از را آن آنها و است تسنن اهل به منسوب عمل این دهندمی تشكیل را ایران اکثریت که شیعیان نظر از

ردهای شیعه کُ که دهدمی نشان تشیع اهل میان در آیین این وجود خصوص در پژوهش این هاییافته. آورندنمی بحساب

 اقدام عمل به این شیعیان درصد 6 تنها دژ، شاهین روستاهای در نیز، غربی آذربایجان در و کنندنمی ختنه را دختران مذهب،

 در. است درصد 5 و 4 به ترتیب شیعیان میان در عمل این انجام میزان نیز ذهاب پل سر و لكستان روستاهای در. کنندمی

 دختران ختنه دهدمی نشان که شده ثبت بین شیعیان در دختران ختنه از اندکی موارد منتخب، روستاهای در هرمزگان، استان

 .دارد وجود ، هر چند اندکهرمزگان برخی روستاهای شیعه مذهب مجاور با اهل سنت بین در

 بضاعت مالی بر ختنه دختران تأثیر -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های فقیر و ثروتمند با حداقل یک دختر ختنه شده. در خانواده6 نمودار
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 . نسبت زنان ختنه شده بر اساس بضاعت مالی7 نمودار

 

 مجموع در هستند، بضاعت با هایِخانواده از که زنانی میان در دختران ختنه میزان ،دهندمیهمانطور که نمودارها نشان 

 این بضاعت با زنان بین در ختنه رواج .نیست یكسان همواره دختران ختنه و خانواده بضاعت بین نسبت ولی. یابدمی کاهش

-خانواده در دختران ختنه رواج بررسی، مورد استان چهار این در که دادند نشان هایافته .بود درصد 15 از کمتر استان، چهار

 در میزان این کرمانشاه استان در پاوه روستاهای و کردستان استان در مریوان روستاهای در تنها. است همگون بضاعت با های

 مالی وضع. درصد بود 15 از کمتر مناطق بقیه در کهحالی در. بود درصد 19 و 66 ترتیب به و زیاد بضاعت، با هایخانواده میان

 آنها ذهنیت نتیجه در و کندمی بهتر تسهیل دانش و موقعیت تحصیالت، زندگی، به را بضاعت با هایخانواده دسترسی خوب،

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

 .دارند اصرار

 دختران نقش نگرش مردان و زنان بر ختنه-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . درصد توافق زنان و مردان به ختنه8 نمودار
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 . نسبت توافق با ختنه دختران بر حسب جنسیت2نمودار 

 

 در و دختر آن یا مادربزرگ مادر غالباً دختران کردن ختنه برای گیریتصمیم در کننده تعیین فرد که دهدمی نشان هاداده

 حمایت میزان که دهندمی نشان . اعدادنیست غالب ولی است، موثر نیز مردان نظر. هستند فامیل زنان از دیگر یكی نیز مواردی

 همین کهحالی در. رسدمی درصد 44 خود، میزان به باالترین الرک و هرمز قشم، جزایر و هرمزگان در دختران، ختنه از زنان

 61 زنان میان در آن میزان و کمتر دختران ختنه ار حمایت جوانرود کرمانشاه و پاوه در. است درصد 66 مردان نزد در رقم

 زنانختنه  جامعه،ی مردساالرانه ماهیت علیرغم که است آن از حاکی نتایج .است درصد 10 از کمتر مردان میان در و درصد

 نامریی فشار تحت زنان این، وجود با و مردان بصورت مستقیم در اجرای آن دخالتی ندارند. بوده و پنهانیعملی زن بر زن 

 هستند. سنت این به تداوم بخشیدن از ناگزیر و دارند قرار مردساالری

 نوع ختان بر ختنه دختران تأثیر -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توافق با ختنه دختران بر اساس ختان ها نسبت .01نمودار 

در  که اجرتی و دارند حضور جوامع در این که است هاییکننده ختنه درآمد ختنه دختران، تداوم بر موثر عوامل از دیگر یكی

و  ثواب علت به و اجرت بدون را کار این هاختان از بعضی آنهاس زندگی منبع درآمد تنها کنندمی دریافت عمل این قبال

 اعضای ها( وقابله) هابیبی ها،کولی :کنندمی ختنه را دختران افراد دسته سه دهند. در ایرانمی انجام خود مذهبی اعتقادات

 ازجمله سنتی هایکننده ختنه غالباً  هرمزگان در .است متفاوت استان هر در عمل رویه .خانواده ترمسن زنان عمل در، خانواده

 غربی،آذربایجان در. کنند مشارکت عمل این در است ممكن نیز خانوادهاعضای هامنطقه برخی در و هستند کار ها مجریبیبی
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. مانندمی همانجا و آیندمی غربی ربایجانآذ استان به عراق کردستان از غیرقانونی بطور که کولی هستند هایگروه غالباً هاختان

 اقسام و انواع ایجاد باعث و بندندنمی بكار بهداشتی هایروش عمدتاً  اینها. دارند خوبی درآمد دختران ختنه از هاگروه این

 انجام را عمل این نیز خانواده اعضای و سنتی هایکننده ختنه پراکنده بصورت کولی، هایگروه کنار در. شوندمی هابیماری

 هایگروه روستاها برخی در همچنین هستند عمل مجری سنتی هایختان غالباً  کردستان و کرمانشاه هایروستا در. دهندمی

 هیچ و گیردمی انجام بیحسی و بیهوشی بدون و چاقو یا سنجاق تیغ، چون وسایلی با ختنه عمل. مشغولند نیز هابیبی و کولی

 .ندارد وجود بهداشتی و پزشكی ختنه از تصوری

 آزمایشی هایمداخله

 ردزبانمناطق کُ و کشور جنوب زبان فارسی مناطق در دختران ختنه میزان منظور کاهش ی اولیه به بههادادهبعد از گردآوری 

این اقدامات در دو سطح بود. در سطح اول آزمایشی به منظور مقابله و کاهش ختنه دختران اعمال شد.  هایطرحایران  غرب

در مراسماتی همچون جلسات  و هایشانخانهچهره به چهره در  دستیاران آموزش دیده که از مناطق جامعه هدف بودند با زنان

به بحث درباره  ،گرفتمیشكل و زمانی که اعتماد دو طرفه  کردندمیارتباط برقرار  هاتجمعقرآن، عروسی و ختم و از این قبیل 

 تأمین از کار توجه نونکا . در سطح دومشدمیختنه آگاهی رسانی  جسمانی و روانی در باره عوارض و پرداختندمیختنه 

 ارتباط برقراری به کار از قسمتی جمله از و کرد دختران تغییر ختنه مسائل از مردم کردن آگاه به روانی و پزشكی هایمراقبت

بعد از بررسی مداخالت آزمایشی به مناطقی که  .شد داده اختصاص حمایت آنان جلب و اجتماعی و دینی رهبران و متولیان با

زنان در این باره  گاهیها حاکی از آن بود که آمشاهدات و مصاحبهمراجعه شد.  ،سطح اقدامات صورت گرفته شده بوداین دو 

به اقناع  انیون و منتفذان محلی برای مقابله با این موضوعدخترانشان ختنه شوند و همچنین روح اندبودهبیشتر شده و حاضر ن

ختنه نشانه کاهش  توانمی. از عالیمی که کردندمی تأکیددر مراسمات مذهبی و دینی بر غیر شرعی بودن آن  و رسیده بودند

کسی  ،که این کار را ترک کرده بودند یا در قید حیات نبودند یی. بعضی از آنهابود هادر این مناطق دانست، کم شدن ختان

 جایگزین آنها نشده بود.

 گیرینتیجهو  بحث

 مذهب و فرهنگ نام به زنان درآوردن انقیاد تحت برای دنیا کنار و گوشه در که است عملی دختران ختنه ،اعتقاد بسیاریبه 

در سایر ادیان نظیر مسیحیت، یهودیت و ادیان بومی  و نشده تحمیل اسالم سوی از عمل این اینكه علیرغم. شودمی انجام

 کردن ملزم در سعی، علی خصوص در کشورهای مسلمان ،دادن ختنه به اسالم با نسبت برخی ولی ،آفریقایی نیز وجود دارد

 منكوب همان که سازدمی برآورده نیز را دیگری هدف دختران، ختنه انجام در مذهب از استفاده. دارند انجام آن به دختران

 توانمی را آفریقا عمدتاً  اینكه با. دارند عمل این تداوم در مهمی نقش خود زنان آمیزی طعنه شكل به. است زنان میل کردن

 در و نیست فریقاآ به محدود تنها دختران ختنه که اندداده نشان بسیاری مطالعات اما کرد، قلمداد دختران ختنه مرکز

 توانندنمی کشورها باقی دیگر عبارت به. دارد رواج نیز امریكا و اروپا کانادا، نیوزلند، استرالیا، مهاجراندر بین  آسیا، خاورمیانه،

 عمل این دنیا، نقاط اقصی در جدید هایزندگی تشكیل برای مهاجران حرکت با که چرا. باشند توجهبی معضل این به نسبت

 آن در بودن نامریی باعث اطالعات، به دسترسی عدم این وجود با. نیست ایتازه چیز دختران ختنه ایران در .شودمی منتشر هم

نادیده  مرتبطهای و سازمان هاوزارتخانهی و از سو گرددمیه انكار و مكتوم سوی دولت این پدیدهمچنین از . شودمی عمل

 آنجا از همچنینقانونی برای مبارزه با آن هم وجود ندارد.  ، بنابراین هیچ گونه پشتوانه صریحو موضوعیت ندارد شودمیگرفته 

 .اندکرده اختیار سكوت مورد این در یزن اهالی است، تابو نوعی ماجرا کل که

-پیدا و پنهان آن می زوایایِیران و این تحقیق برای اولین بار بصور موشكافانه و دقیق به بررسی ختنه و میزان رواج آن در ا

 در و گیردمی صورت هرمزگان استان در دختران ختنه میزان باالترین که دهندمی نشان تحقیق، این هایدادهپردازد. 

 دارد. ختنه وجود، یعنی کرمانشاه، سنندج و آذربایجان غربی که دارای مذهب شافعی هستند ایران شمالغرب و غرب هایاستان

 و فراگیر تالشی نیازمند اجرای آن برابر در مقاومت و دارد و اجتماعی فرهنگی قدرت ساختارهای در نقشی اساسی دختران

 دنیای با شدن آشنا و آگاهی ارتقای .د نزولی این پدیده را شاهد هستیمرون سایر کشورهای دیگر است. در ایران نیز مانند مداوم
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 رسانی، اطالع هایکمپین خبری، هایگزارش مجازی، اجتماعی هایشبكه و هوشمند هایگوشی اینترنت، به دسترسی مدرن،

 جمله از المللی بین هایکنفرانسدر  موضوع بیان و طرح مصاحبه، مقاله، کتاب، چاپ محلی، رسمیِ غیر صحیح هایآموزش

از گذشته  ترآگاهتر، تحصیالت باالتری دارند و نسل جوان است. نموده فراهم را پدیده این نزولی سیر شرایط که است عواملی

سنجش قرار گرفت. این عمل از سوی  دو تمایل ندارند فرزندانشان را ختنه کنند. نگرش مردان نیز برای اولین بار مور باشندمی

 . مذهب از عوامل اصلیدر تداوم این سنت مضر دارد ایویژهفرهنگ مردساالری نیز نقش ولی  شودمیزنان بر خود زنان اعمال 

 ءشارتبط داده شده است در حالی که من. ختنه به اسالم مباشدمیترویج این معضل اجتماعی  نهایت در و نبخشید مشروعیت

ز آن ها حاکی انشده است. یافته ایاشارهو در قرآن و کتب مقدس به آن  گرددمیباستان بر  هایتمدنخی آن به مصر و تاری

مذهب از عوامل تداوم  بر این مبنااین عمل پشتوانه شرعی و مذهبی پیدا کرده است.  1،دست دوم روایتیاست که بر اساس 

اجتماع بر این دارند که  اکثراً لیودر میان روحانیون اختالف نظرهایی وجود دارد  . بر سر این موضوعباشندمیختنه دختران 

با توانند عواملی هستند که می ترینمهماز  این عمل بر مبنای قاعده الضرر نباید اجرا گردد. بنابراین روحانیون و منتفذان دینی

لی تدوام هستند نیز از عوامل اص ی پیرزنان ها که عموماً ختانغیرشرعی اعالم نمودن ختنه دختران، با این پدیده مبارزه نمود. 

طرح مداخله . دهندمینظور کسب در آمد انجام نه بر مبنای شرعی بلكه به م ختنه راها بیشتر . ختانباشندمیاین عمل 

 توانمیآزمایشی نیز بیانگر این موضوع بود که از راه اقناع و گفتگو و آگاهی رسانی و همچنین حمایت منتفذان دینی و محلی 

 را کاهش داد. سنت مضر و خشونت علیه زنانرواج این 

خشونت جنسی علیه زنان بویژه  مصداق بارزملل  سازمان هایکنوانسیون طبقبرای مبارزه و مقابله با این معضل اجتماعی که 

 تجربیات از و استفاده جانبههمكاری همه مستلزم قدامات جدی صورت بگیرد. این اقدامات باید ا باشدمیدختران و کودکان 

 گیریشكل در موثرترین عوامل جامع، اجتماعی اقتصادی توسعه رویكردهای و جامعه خود در تغییر روح . حضورباشدمیجهانی 

 و دینی غیر و دینی رهبران سالمت، صحنه فعاالن ،جوانان زنان، مردان، اجتماعی، هایگروه تمام. هستند ماندگار تغییرات

 مشترک ذینفعانی چون هم، کنار در کردن کار. دارند نقش دختران عمل ختنه گقتن ترک در هم با همه محلی، مقامات

 نیازهای برآورده سازی با همزمان که همه جانبه رویكرد یک. سازدمی بزرگ چیزهای دستیابی به به قادر را جامعه المنافع،

 ممكن حربه ترینمتداول رسدمی بنظر که باشد نیز حقوق و بهداشت با مرتبط موضوعات بر متمرکز های اصلی،دغدغه و بنیانی

له و پیشگیری از به منظور مقاب .شوند توانمند نیز درون از تغییر، پذیرش کنار در تا شود تقویت باید جوامع ظرفیت بعالوه .است

 تأییدن مصداق نقض حقوق زنان شود که دولت بر وجود ختنه دختران در ایران صحه بگذارد و آن را به عنواختنه پیشنهاد می

و یک برنامه کارآمد مبتنی بر حقوق و اقدامات الزام آور طراحی نماید. اقدامات دولت باید وارد حوزه آموزش و بهداشت  کند

حاضر  معاهدات دولت که است ضروری همچنین. عمل این مورد در اطالعات اشاعه و از دختران حفاظت نیت به هم شود آن

 از بهداشتی خدماتارائه  .نمایدو به معاهداتی که قبال پیوسته است، عمل  ندک تصویب را هستند شرایط مناسب که المللی بین

 یا ندارند دسترسی به شهرها که ها و روستاهاییبخش برای اجتماعی خدماتو ارایه  بهداشت در روستاها هایخانه طریق

 عوامل جمله از دختران، توقف ختنه برای دینی رهبران نقش .ببینند تدارک ویژه منابع و برای آنها دارند محدودی دسترسی

-گروه مبارزه تداوم امكان و کنند اعالم ممنوع را ختنه دختران تا کرد متقاعد را آنها است الزم بنابراین. است تاثیرگذار بسیار

و  توانمند سازی روانشناختی زنان ختنه شده توسط مشاوران .کند فراهم دختران را ختنه به دادن پایان برای مذکور های

. با باشندمیمبارزه با ختنه زنان های دیگر از راه هارسانه. باشدمیو آموزش دیده از دیگر عوامل مقابله  ایحرفهپزشكان 

های موثری آگاه سازی مردم و پیشگیری گامدر ،توانمیاجتماعی نوین مجازی  هایشبكهبه ویژه  هارسانه ظرفیتاستفاده از 

-به شاننقش بتوانند تاتوسعه کمی و کیفی یابند باید  محلی جوامع بر مبتنی هایسازمان و غیردولتی برداشته شود. سازمانهای

                                                           
 ختنه را زنان هرگاه» «البعل إلى وأحب   للمرأة، أحظى ذلك فإِنَّ تُنْهِکِی؛ ال»: وسلم علیه اللّه صلى النبی لها فقال بالمدینة، تختن کانت امرأة . أن1

 باب) ابوداود سنن. «است تر پسندیده شوهرش هم و زن برای هم( مبالغه عدم) امر این که چرا نکنی، مبالغه بریدن در که باشد مراقب کردی

 .(571 روایت. 171
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ی گیرد و مذهب رسماهل سنت صورت میکنند. به دلیل آنكه ختنه دختران درمیان  ایفا موثر ایگونهبه را تغییر عوامل عنوان

 و همكاری یک نوع عدم اعتماد و همكاری در مناطق سنی نشین نسبت به دولت وجود دارد. فقدان ،باشدمیکشور تشیع 

 دولتی مسوالن و این مناطق درون فعاالن. است دختران ختنه با مبارزه برای تشكیل کمپینی راه سر بر عظیم مانعی اعتماد

محلی و بومی  هایپتانسیلو از  بیاندیشد فكری باید دولت. هستند یكدیگر با همكاری و هاتفاوت این مشخص کردن به موظف

 دادن پایان برای دولت تالشهای نیز آنها ترتیب، این به و کند جلب رامقامات و رهبران محلی اطمینان  و اعتماد تااستفاده کند 

 .نهند ارج را دختران ختنه به

 منابع

 مع در باب ختنه زنان در ایران، تهران: نشر شیرازه.جا(. به نام سنت: پژوهشی 1694) کامیلاحمدی، 

 شیرازه نشر: تهران ایران، در کودکان زودهنگام ازدواج باب در جامع پژوهشی: سكوت طنین(. 1695) کامیل احمدی،

طریق:  از دسترسی. نیست جدی ایران در دختران ختنه (. آمار1622) یرانارئیس انجمن علمی مددکار اجتماعی 
 prra.html4t97t.ak9http://jahannews  

 (. الكتب االربعه، الجزء االول و الثانی، الطبعه االولی، قم، الناشر موسسه انصاریان1626برزگر بفرویی، صادق  )

 ، الطبعه االولی، قم، انتشارات رشید.6ـ4شرائع االسالم ج  .(1622لمحقق الحلی )ا

 المتقین، چاپ اول، انتشارات بهزاد.(، حلیه 1615مجلسی، محمدباقر  )

 (. تبصره المتعلمین، )ترجمه: ابوالحسن شعرانی(، چاپ چهارم، ناشر کتابفروشی اسالمیه1614)عالمه حلی 

 (. لمعه دمشقیه، )ترجمه: علی شیروانی(، چاپ چهلم، قم، انتشارات دارالفكر1629شهید اول  )

 چاپ پنجم، ناشر اسالمیه. ،61جواهر الكالم، ج  .(1622نجفی ، محمدحسن )

 .6د، ج (، استفتائات جدی1612مكارم شیرازی، ناصر  )

 .، چاپ دوم، انتشارات میثم تمار6(، مجمع المسائل ،ج 1624صانعی، یوسف  ) 

 ، المطعبه دارالكتاب العربی، الناشر دار الكتاب العربی، بیروت1ج  ،یابن قدامه، عبداهلل ـ المغن

 ، الطبعه دار صار، بیروت، الناشر دار صار، بیروت5احمد، ج حنبل، احمدبن  مسند 

 ، المطبعه داراحیاء التراث العربی، الطبعه4ه.ق.(. مغنی المحتاج، ج  1611الشربینی، محمد  )

 .، تحقیق: علی شیری، المطبه دار الفكر، الناشر دارالفكر 66ه.ق.(، تاریخ مدینه دمشق، ج  1415)عساکر، معروف بابن 

 ، الطبعه الرابع ، الناشر موسسه احیاء التراث العربی، ،بیروت، لبنان4ی، سید ابی بكر ـ اعانه الطالبین، ج البكر

 ، ترجمه: احمد نعمتی، چاپ اول، نشر احسان1های فقهی معاصر، ج (. دیدگاه1620قرضاوی ، یوسف  )

 
Ahmadi.K. In the Name of Tradition: Female Genital Mutilation in Iran. Un CUT / VOICES 

Press:://www.amazon.com/Name-Tradition-Female-Genital 

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

Marriage in Iran. 
www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=62825 

World Health organization,1997:femal Genital Mutilation Geneva,Switzerland: world Health 

organization 

Taylor V. Female genital mutilation: cultural practice or child abuse?. Pediatric Nursing 

2003 Feb; 15(1):31-3 

Getnet M,wakgariD,2009:prevalence and associated factors of female genital sectional study: 

BMC public Health,g:264mutilation among Somali refugees in eastern E Ethiopia: a cross 

World Health organization,2008 Eliminating female genital mutilation: an interageney 

statement UNAIDS, UNDP, UNECA, 

UNESCO,UNFPA,UNHCHR,UNICEF,UNIFEM,WHO.Geneva, Switzerland. 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات فصلنامه
 78-62، صفحات 0011 تابستان، 2، شماره 7دوره 

 

12 

 

Meniro G, Medsci M, Hecht B, Hopkins M. Female circumcision: at our doorsteps and 

beyond. Primery Care Update Ob/Gyn 2000; 7:231- 7 

UNICEF 2014a. Female Genital Mutilation & Cutting [Online]. Available: 

http://data.unicef.org/child-protection/fgmc 

Lindorfer, S. 2007. Sharing the pain of the bitter hearts: Liberation psychology and gender-

related violence in Eastern Africa, LIT Verlag Münster. 

Rouzi, A. A. 2013. Facts and controversies on female genital mutilation and Islam. European 

Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 18, 10-14. 

Alawi, I. & Schwartz, S. 2015. Female Genital Mutilation a Growing Problem in Iran. 

Available from: http://www.weeklystandard.com/blogs/female-genital-mutilation-growing-

problem-iran 

 

http://data.unicef.org/child-protection/fgmc
http://www.weeklystandard.com/blogs/female-genital-mutilation-growing-problem-iran
http://www.weeklystandard.com/blogs/female-genital-mutilation-growing-problem-iran

