
  

 

8 
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 یاز رفتارها ییک .داشته باشند یر مذهبیگرفته و یا ریشه غ أمنش ینممکن است از د یآداب و رسوم اجتماع :مقدمه

 یافراد واجب بودن دین یبرخ .رواج داشته، ختنه دختران است  اقوام یبرخ یاندور در م یهاکه از گذشته یاجتماع

 مطالعه حاضر با هدف. دآشنا ش یباید با دستورات ادیان آسمانبردن به صحت این ادعا،  یپ یبرا. کنندیم یانآن را ب

 .انجام شدختنه دختران  درباره اسالم، مسیحیت و یهودیت یدیدگاه ادیان آسمان بررسی

 یمجالت معتبر، سایت سازمان جهان ی،ا نهاحاضر، منابع کتابخ یها در مقاله مرورداده یروش گردآور: كار روش

، Science direct،PubMed  ،Magiran Cochran library یعلم یاطالعات یهایگاهو پا یونیسفبهداشت و 

Google Scholar ،IranMedex  وSID ختنه دختران،  یهاواژه از کلید اطالعات یآورعجم یبرا .بود

و  یدختران همراه با کلمات فقه، تشیع، تسنن، دین، مذهب، اسالم، مسیح یبریدن آلت تناسل ی،جنس یساز ناقص

 .گردید انجام کیفی صورت به ها داده تحلیل و تجزیه .استفاده شد یهودی

هرچند امروزه ختنه دختران توسط . شد یمطالعه مرتبط با هدف بررس 02، شده جستجو مطالعه 86 از :هايافته

آن توصیه نشده قرآن، انجیل و یا تورات به انجام  یهاشود، اما در کتابیانجام م یهودیانو  یحیانمسلمانان، مس

برداشتن پوست  یتنها پیروان مذهب شافع. انددختران را واجب ندانسته یکدام از این ادیان انجام ختنه برا هیچ. است

 .دانند یرا واجب م یتوریسکل یرو

. غلبه دارد ینیو د یبر جنبه اعتقادات یرسم و سنت فرهنگ شود، یکه ختنه دختران انجام م یدر جوامع :يریگيجهنت

  .دانندیرا علت انجام آن م یهر چند که طرفداران آن به منظور توجیه عمل خود، دستورات مذهب
 

 یهودیتدختران،  یجنس یسازناقص ،اسالم، ختنه زنان، مسیحیت :يدیكل كلمات
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 مقدمه

دهنده آن است که ادیان نشان یدستورات دین یبررس

هستند که دانش  یمتنوع یاطالعات علم یدارا یاله

 ینبا آن سازگار است و استفاده از ا یامروز یپزشک

 یفعل یدر زندگ یرگذارعامل تأث یکدستورات به عنوان 

آداب و  ،عامل مؤثر دیگر. دشومی محسوبها ناانس

 أمنش یپزشک مسائل از ییک. است یرسوم اجتماع

برش  مردم، یعرف ییا باورها و یاعتقادات دین گرفته از

 قدیم روزگار از است که دختران یدستگاه تناسل

 یبرا یاداشته و عده جوامع رواج برخی ینب در تاکنون

 .(1) دارند یدین یهانجام این عمل توج

 یبرش دستگاه تناسل یپیدا کردن نام مناسب برا

 1رانبه ختنه دخت یدر متون فقه. دختران دشوار است

بهداشت  یسازمان جهان 1111در سال  .معروف است

 ،را توصیه کرد 2دختران یعبارت مثله کردن آلت تناسل

داشتند این عبارت یداشت که اظهار م یاما منتقدین

 یمنابع فارس یدر برخ .باعث تحقیر و توهین زنان است

شود گفته می "دختران یجنس یساز ناقص"زبان به آن 

استفاده  3زنان یاز بریدن آلت تناسل یو در متون علم

از مردم شناسان نیز اصطالح  یو گروه شودمی

 .(5-2) برندیرا به کار م "زنان یسنت یجراح"

بهداشت تحقیقات جامعى  یمحققان سازمان جهان اخیراً

اند تا به را پیرامون مسئله ختنه دختران انجام داده

این سازمان، . این موضوع به طور کامل بپردازد یبررس

تمام اعمال مربوط به  زنان را شامل یبرش آلت تناسل

زن و  یخارج یاز دستگاه تناسل یکل یا یبرداشتن جزئ

داند که یزنان م یبه اندام تناسل یگرد یهایبآس یا

 .(8) شودانجام می یپزشک یلدل بدون

بندی، عمل بریدن بهداشت در یک تقسیم یسازمان جهان

نوع : کرده است تقسیمآلت تناسلی زنان را به چهار نوع 

شامل برداشتن بخشی یا تمام کلیتوریس و یا اول 

نوع دوم شامل برداشتن نسبی یا تمام . است 0پوس پره

نوع سوم به . است 5های کوچک و بزرگکلیتوریس و لب

                                                 
1 Female Circumcision 
2 Female Genital Mutilation 
3 Female Genital Cutting 
4 Clitoridectomy 
5 Excision 

صورت تنگ کردن دهانه واژن از طریق ایجاد یک مهر و 

های  موم پوششی با قطع کردن و تغییر مکان دادن لب

تعریف شده  8کلیتوریس کوچک و بزرگ با یا بدون برش

شکل ختنه محسوب  ینتر روش خطرناک یناست که ا

ها چون فرعون ،نیز معروف است 0یو به ختنه فرعون شده

ساکن مصر  یهودی یتدر مصر باستان آن را بر جمع

 نشده بندیدسته نوع به که چهارم نوع. کردند یم یلتحم

 هب که مضری است است، دربردارنده تمام اقدامات معروف

 زنان خارجی یدستگاه تناسل روی بر پزشکی غیر علل

سوراخ کردن، سوزن زدن، زخم  :مانند ،شود می اعمال

در این نوع  یول .وسیله آهن داغه کردن و یا سوزاندن ب

 ختنه معموالً عمل. شودیبرداشته نم یختنه هیچ بافت

 یو حت یپزشکان سنت ماماها، خورده، سال زنان توسط

 .(1-0) شودانجام می آرایشگران

از این واقعیت  یبهداشت حاک یگزارش سازمان جهان

دختر و زن در سراسر  یلیونم 111است که حدود 

 یم یاز ختنه زندگ یجهان در حال حاضر با عواقب ناش

نفر از آنان در آفریقا به سر  یلیونم 5/11کنند که 

دختر در  یلیونم 3زده که  ینهمچنین تخم. برند یم

سال در معرض خطر ختنه قرار دارند و بسته به کشور و 

. یردگ میمختلف انجام  ینآداب و رسوم آن، در سن

 و دختران حقوق نقض عنوان به جهان در دختران ختنه

 علیه خشونت مصادیق از یکی و شده شناخته زنان

 .(11 ،11 ،0)شود  می تلقی زنان و دختران

از تمام نقاط جهان گزارش شده، اما در  ختنه دختران

و  یاییآس یکشورها یو برخ یقااکثر مناطق آفر

 یهامهاجرت یلبه دل. تر استیعشا یانهخاورم

و  یااسترال یکا،مرآدر زنان ساکن اروپا، شمال  ی،الملل ینب

ن اما شیوع آن در بی. خوردینیز به چشم م یوزیلندن

 (.2شکل ) کشورها متغیر است

 در. نقاط ایران نیز رایج است یاین اقدام در برخ

 و جاسک بندر کنگ، سوسنگرد، بندر یرنظ یشهرهای

 عمر یهاهما یننخست در دختران یشک و قشم جزایر

 یاز روانسر و میناب نیز گزارشات. شوندیم ختنه خود

 یهاسنت از یوجود دارد که ختنه دختران به عنوان یک

                                                 
6 Infibulation 
7 Paranoiac 
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و  0/55شیوع  با مناطق به ترتیب این مردمان یلاص

که ختنه اند  مطالعات نشان داده. شودیانجام م 01%

 یدین تعصبات خانواده، یالتتحص ینپای دختران با سطح

از  مانده یبرجا رسوم و آداب به یبندیپا و یو اجتماع

 . (18-12) ارتباط دارد یشینیانپ

 مطالعهدر در رابطه با عوامل مؤثر بر ختنه دختران، 

 کهدر استان هرمزگان  (2113)همکاران  و دهقان خلیلی

کننده انجام شد، شیوع ختنه زنان و شرکت 061 یبر رو

عوامل از جمله اهل تسنن  یبود و با برخ% 5/86دختران 

 .(18) داشت یداریبودن افراد ارتباط معن

وارد م% 11 ،بهداشت یبرآورد سازمان جهاناساس  بر

 %11و فقط  چهار یک، دو و نوعاز  یجنس یسازناقص

 و مطالعه احدیدر . (10) باشدیموارد از نوع سه م

 یساله ایران 15-01زنان  یروبر که ( 2113) همکاران

زنان در  یکدرجه  ه، شیوع ختنشدانجام  ینابساکن م

. شدگزارش % 8/12درجه دو  هو ختن% 0/60مورد معاینه 

 یدر ناحیه شمال( 2118) همکاران و اُدور در مطالعه

 ،15)گزارش شد کشور غنا، شیوع ختنه درجه دو باالتر 

16). 

 یو بهداشت یگونه فواید طب ختنه دختران نه تنها هیچ

بر علیه آنان  «یخشونت و آزار جنس» یبلکه نوع ،نداشته

زنان و دختران را  یسالمت ،ختنه. شود ینیز محسوب م

به دنبال دارد که شامل  یکند و عوارض زیادیم یدتهد

کرر ادرار و ت ی،عفونت رحم، درد زیاد در هنگام نزدیک

دردناک، عفونت  یقاعدگ. باشدیمداوم م یهایخونریز

و احتمال ابتالء به ایدز و  یروان -یمشکالت روح ی،باردار

روند که تا آخر یاز دیگر عوارض ختنه به شمار م یتهپات

به عالوه، عمل ختنه . سازدیزنان را دشوار م یعمر، زندگ

 ی،ادرار یهانتزنان، عفو یرو م زنان از عوامل مهم مرگ

 یدردها ی،جنس رابطه یفیتک کاهش ی،پارون یسد

 یگاه. شودیبعد از زایمان محسوب م یمزمن و خونریز

 یانسداد مجرا یلزنان ختنه شده در هنگام زایمان به دل

 شوند یرحم با خطر مرگ خود و نوزاد روبرو م یخروج

(0، 12، 15، 11-22). 

در مصر از این حقیقت تلخ ( 2118) نتایج مطالعه حنفی

اند، که ختنه شده یدختران% 66که  داشتپرده بر

که  ییتا جا ،انداز آن شده یمتحمل عوارض شدید ناش

بهبود  یاموارد ممکن است به منظور کاهش  یدر برخ

-25) دنو ترمیم نیاز داشته باش یعالئم به عمل جراح

به جامعه  یاعلت انجام ختنه دختران از جامعه .(23

آن  یرا برا یدالیل یبه طور کل یول ،دیگر متفاوت است

 از ییروپ ی،مذهب کنند که شامل اعتقاداتیذکر م

 حفظ به کمک زنان، یجنس یلم ها، کنترلسنت

 یریجلوگ بودن، دختر یتوضع حفظ یبایی،و ز یزگیپاک

 سطح یشافزا ی،تناسل دستگاه یعیطب یررشد غ از

 یمانزا هنگام ینمرگ جن و یینازا از یریبهداشت، جلوگ

 .(23 ،10 ،15) باشدمی

با توجه به اهمیت بسیار زیاد این موضوع و نتایج ضد و 

 ینقیض تحقیقات مختلف پیرامون عمل به دستورات دین

 دختران یجنس یسازاز علل انجام ناقص یبه عنوان یک

 یها دیدگاه یبررس ، مطالعه حاضر با هدف(20 ،6 ،0)

در این مقوله با  یهودیتو  یحیتاسالم، مس یادیان اله

 .انجام شدمرور مستندات موجود 
 

 كار روش
حاضر منابع  یها در مقاله مرورداده یروش گردآور

سایت  ی،الکترونیک یها مجالت معتبر، کتاب ی،ا کتابخانه

 یاطالعات یها یگاهو پا یونیسف ،بهداشت یسازمان جهان

 ، Science direct ،PubMed ،Magiranیعلم

Cochran library،Google Scholar ، 

IranMedex و SIDبه منابع  یابیدست یبرا .بود

 Female Genitalیدیاز کلمات کل یانگلیس

Mutilation ،Female Genital Circumcision ،

Female Genital Cutting و به همراه  ییبه تنها

، Shia ،Sunni ،Religion ،Islam کلمات

Christian و Jewish  بع من 86که  شداستفاده

 جستجویهمچنین نتیجه . به دست آمد یاطالعات

 آلت بریدن یهابا استفاده از کلیدواژه یمقاالت فارس

زنان، ختنه  یجنس یساز ختنه زنان، ناقص زنان، تناسلی

و یا همراه کلمات فقه، مذهب، اسالم،  ییدختران به تنها

. خذ بودأم 13نیز  یهودیتتسنن، مسیحیت و  ،تشیع

مقاله  15 ،دقیق منابع جستجو شده یپس از بررس

کتاب  0 ی وگزارش رسم 1، یمقاله فارس 11و  یانگلیس

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1548-1433.2008.00028.x/abstract
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ختنه دختران را از دیدگاه ادیان مختلف  یکه به نوع

 .داده بودند، وارد مطالعه شدند قرار ارزیابی مورد یاله

تمام مطالعات  :شامل مطالعه به مقاالت ورود یارهایمع

ا ختنه دختران که بین در رابطه ب یو توصیف یمرور

تا  2111و  یبه زبان فارس 1310تا  1361 یهاسال

. به چاپ رسیده بودند یسیبه زبان انگل 2115

بود که  یشامل مطالعات مطالعه از خروج یارهایمع

زبان نبودند و یا خارج از این  ییا فارس یانگلیس

 ها داده تحلیل و تجزیه .به چاپ رسیدند یمحدوده زمان

 .شد انجام کیفی صورت به
 

 ها يافته
 یزیاد یو روح یختنه دختران با وجود عوارض جسم

جهان  یکشورها برخیزنان به دنبال دارد، در  یکه برا

را  یطرفداران این عمل دالیل متفاوت. متداول است

 .اند توجیه آن ذکر کرده یبرا

 تاريخچه ختنه دختران 

حاصل از مطالعات انجام شده در مورد چگونگی  نتایج

 یا پیدایش ختنه دختران نشان دادند که این امر پیشینه

از جمله  ،متفاوتی شده است یهاقول دارد و نقل یطوالن

آن که این عمل صدها سال پیش از ظهور مسیحیت، 

اولین بار در مصر و اتیوپی انجام شده و گواه این ادعا 

باز  یالدهزار سال قبل از م 2تند که به هس ییهایاییموم

در . ستیداها پدر آن یتوریسکه آثار قطع کل گردند یم

برخی منابع فقهی شیعه و اهل سنت ذکر شده است 

اولین زنی را که ختنه کردند، هاجر مادر اسماعیل بود که 

از آن روز . و غضب او را ختنه کرد یساره از روی ناراحت

که زنان را ختنه کنند و بعد از  به بعد این یک رسم شد

با این که برش  .(6 ،0) اسالم نیز این سنت ادامه یافت

از مسیحیت است، در  زنان مربوط به قبل یدستگاه تناسل

نظران آن را به صورت  از صاحب یا عده یستم،اواخر قرن ب

و اظهار داشتند که   به مذهب نسبت داده یا برجسته

 یهودیانختنه دختران در همه جوامع توسط مسلمانان، 

 .(21) شودیانجام م یحیانو مس

 يهوديتختنه دختران از ديدگاه 

برد  یتوان پ یمتون به این حقیقت م یبا استناد به برخ

نشده  اجازه ختنه دختران داده یهود ینگاه در د یچکه ه

همه انواع ختنه "کند که ییک محقق بیان م .است

نظر گرفته شده و از نظر قانون در دختران نقص عضو 

 یهودی یتگروه اقل یکحال،  ینبا ا. "ممنوع است یهود

 عمل -اسرائیل بتا یا فاالشا اصطالح به -یوپیساکن در ات

 معتقدند نظران صاحب که دهند می انجام را زنان ختنه

 که آن از بیش یهودی دختران ختنه رسوم و آداب که

 گرفته آفریقا بومی فرهنگ از باشد، دین از گرفته الهام

 .است شده

 یهودی ییک پژوهشگر معتقد است که چون فاالشا

بودند،  یتهزاران سال تحت محاصره و مورد آزار و اذ

 یهودی یافراد مطلع مذهب یاو  یبنابراین به متون دین

 یوپیاییات یانشاهد این ادعا هم یهود. نداشتند یدسترس

اند، که به انجام  مهاجرت کرده یلکه به اسرائ هستند

 اِلدر مطالعه . کنند یزنان اقدام نم یقطع دستگاه تناسل

مهاجر  یهودیزن  113 یرو که بر( 2113) دامانوری

ها آن %20مشخص شد که انجام شد،  یلدر اسرائ یوپیات

کلیتوریس را انجام داده و اظهار  یکل یا یبرداشت جزئ

رسم  یوپیات یهودیان یانداشتند که ختنه دختران در م

از مقاربت قبل از  یریتا جلوگ یباییها از زآن یلبوده و دل

 دادند یارتباط نم ینازدواج متفاوت بوده و آن را به د

(20، 25). 

 ختنه دختران از ديدگاه مسيحيت

مورد  یحیتمس یدگاهکه ختنه دختران را از د یمستندات

که  ینبا ا. است یابکم یارقرار داده باشند، بس یبررس

 یچتوافق دارند که ختنه دختران ه یحیمس ینیرهبران د

زنان  یانرا در م یموارد یول ،ندارد ینیو اساس د یهپا

مشاهده  یاو کن یاتانزان یجریه،ساکن مصر، ن یحیمس

 .(20) اندکرده

 ختنه دختران از ديدگاه اسالم

 یانبه م یصراحت سخن دختران، به هقرآن در مورد ختن

در اسالم در  یاحادیث و روایات مختلف یول یاورده است،ن

ها اشاره ناز آ یرابطه با این موضوع وجود دارد که به برخ

 .شودمی

ختنه کردن پسر بچه ": فرمودند یامام صادق در حدیث

 .(6) "یستختنه دختر بچه سنت ن یول ،سنت است

 ی،هل سنت، پیروان مذهب شافعچهار فرقه ا یاندر م

و در رابطه با میزان برش  دانند یختنه دختران را واجب م
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که در  یو حدود ختنه، معتقدند که باید پوست کوچک

در میان . شود یدهزنان قرار دارد بر ینوک دستگاه جنس

در مصر به انجام این  ینیز فقط فرقه مستعلو یعیانش

 .(25 ،6)هستند   یدعمل مق

دستگاه تناسلی زنان مخالف  یدین اسالم با بریدن کل

ه بدن جرم را ب یابوده و وارد آوردن هرگونه صدمه

 یینتع یزن یشدید مجازات آن با برخورد داند و جهت می

 یا یجزئ بریدن با یاسالم فقه یحت. (28 ،1) است کرده

مراجع  یباشد که در فتوامی مخالف نیز یتوریسکل یکل

اهلل  یتآ یفتوا. خورد یچشم م تقلید شیعه این مهم به

بر واجب نبودن ختنه  یمبن( مدظله) یاخامنه یالعظم

 یفتوا یرازیمکارم ش یاهلل العظم یتدختران است و آ

 یانب یستانیس یاهلل العظم یتآ. اندمنع آن را داده

 یزن سنت شرع یپوست عضو جنس یدنبر"کنند که  یم

برساند حرام  یبکه به دختر آس یبلکه در صورت یست،ن

در  یتیزن جنا یتمام عضو جنس یا یو قطع قسمت است

وجود ندارد  یمجوز گونه یچشود و هحق او محسوب می

 1جدول . (26 ،20 ،6) به آن اقدام کنند ینکه والد

 یجنس یساز نسبت به ناقص یدیدگاه ادیان آسمان

 .کندبیان می یدختران را به طور اجمال

 یالملل ينب یهاناختنه دختران از ديدگاه سازم

 بسیار عوارض و اجتماعی -یبار بهداشت به دلیل آثار زیان

دارد و  به دنبالکه ختنه دختران  یو روان یانجسم وخیم

ها، کشورها و  به منظور خاتمه دادن به این نوع خشونت

را مقرر  یمتفاوت یهامختلف، مجازات یهاناسازم

 .(21 ،12) اند کرده

در نخستین اعالمیه ( 1113)مجمع عمومی سازمان ملل 

را « خشونت علیه زنان»رفع خشونت نسبت به زنان 

آمیز مبتنی  هرگونه عمل خشونت" :گونه تعریف کرد این

یا احتمال بروز صدمات و  بر جنسیت که باعث بروز

های جسمی، جنسی یا روانی و یا رنج و آزار زنان آسیب

 (.33، 31) "ها شوداز جمله تهدید به آن

 یبرا 1112 سال در وین یجهان حقوق بشر کنفرانس

. کرد یمعرف هاانسان حقوق نقض زنان را ختنه بار یناول

 محکوم در 1110 سال در متحد سازمان ملل یانیهب

 این یتتثب باعث یزن زنان یسازناقص عمل ساختن

را  2113سازمان ملل روز ششم فوریه سال  .شد دیدگاه

 یجنس یساز مبارزه با ناقص یالملل ینروز ب" به عنوان

بردن  یناز ب یبرا یکرد تا نقطه شروع یگذار نام "زنان

 ینبهداشت قوان یعالوه سازمان جهان هاین عمل باشد، ب

را بر ضد همه انواع ختنه دختران وضع  یایرانهسختگ

 .(6 ،0) کرده تا موجب ممنوعیت آن در همه جهان شود

بهداشت و چندین سازمان سازمان جهانی  2116در سال 

زنان را به  یسازی جنس ناقص ،وابسته به سازمان ملل

عنوان نقض حقوق بشر و استانداردها و هنجارهای 

سازمان جهانى بهداشت سنتى بودن . انسانی شناختند

کند و آگاهى کامل قضیه را تنها دلیل این عمل ذکر مى

رهاى از غیرمذهبى بودن انجام این عمل را به تمام کشو

 .(6) عضو سازمان ملل ابراز داشته است

 2112دسامبر  21سازمان ملل متحد در  یمجمع عموم

ختنه  یتدر مورد ممنوع 80/108نامه شماره  قطع

ها درخواست کرده که  صادر کرد و از دولترا دختران 

محو ختنه دختران  یبرا یدر سطح ملرا  یاقدامات جامع

مقابله  یرا برا یجامع ینظارت های یزمانجام دهند و مکان

 .(31) کنند بینی یشزنان پ یهبا خشونت عل

 ايران یگاه قوانين اسالمختنه دختران از ديد

 یمواد قانون مجازات اسالم یایران برخ یاسالم یجمهور

 :را به بریدن آلت تناسلی زنان اختصاص داده است

کند که قطع و می یانب یقانون مجازات اسالم 883ماده 

از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب 

بردن بخشی از نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین 

فرقی میان  ،در این حکم. آن، به همان نسبت دیه دارد

باکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب  باکره و غیر

آمده است که از بین بردن قدرت  018در ماده . نیست

انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن 

از  ،010لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است و ماده 

بین بردن کامل قدرت مقاربت را موجب دیه کامل 

 .(32) داند می

 10ماده )های فرج زن مستوجب دیه بریدن لب ینبنابرا

جنایت  یدیه مالى است که برا: یقانون مجازات اسالم

که قصاص  یبر نفس یا عضو و یا جنایت عمد یغیرعمد

بوده و به همین ( شودیندارد، به موجب قانون تعیین م

ترتیب سایر جنایتی که به عضو تناسلی زن وارد شود که 

قصاص : 18ماده )در صورت عمدی بودن و امکان قصاص 
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بر نفس، اعضا و منافع  یعمد یهاجنایت یمجازات اصل

شود و در صورت غیرعمدی به قصاص میحکم ( است

مقدار )بودن و عدم امکان قصاص حکم به پرداخت ارش 

که  ییا بدن یاست که به عنوان جبران خسارت مال یمال

مشخص نشده به خسارت  یا آن اندازه یدر شریعت برا

 . (30 ،33) شودمی( شود یدیده پرداخت م

را بریدن  یدیگر نیز دولت مجازات یکشورها برخیدر 

 .(6) دستگاه تناسلی زنان در نظر گرفته است
 

 

نسبت به ختنه دختران یبر ديدگاه اديان آسمان یاجمال یمرور -1جدول   

 دین دیدگاه ها

 یهودیت .ممنوع است یهودیاندختران از نظر  یسازتمام انواع ناقص

یحیتمس .است کرده اعالم ممنوع یدختران را به طور کل یسازناقص  

 .مذهب تسنن با درجات دوم و سوم و چهارم بریدن دستگاه تناسلی زنان مخالف است -

 .است اهل سنت واجب نبودن ختنه دختران ینظر اکثر قریب به اتفاق علما -

 .دانند یرا واجب م یتوریسکل یبرداشتن پوست رو  یپیروان مذهب شافعتنها  -

 تسنن

 اسالم
 .باشدمذهب تشیع با درجات دوم و سوم و چهارم بریدن دستگاه تناسلی زنان مخالف می - 

 .واجب نیست شیعه ختنه دختران یاز نظر علما -

 .ه دختران هستندبه انجام ختن  یددر مصر مق یفقط فرقه مستعلو یعیانش یندر ب -

عتشی  

 

 

 بحث
کدام از  هیچ ،حاضر یمرور بر اساس نتایج مطالعه

دختران را واجب  یانجام ختنه برا یآسمان یها کتاب

تحقیقات جامعى که توسط محققین ادیان  .اندندانسته

پیرامون ( اعم از مسیحى، یهودى و مسلمان)مختلف 

ختنه دختران از طرف سازمان جهانى بهداشت مسئله 

قرآن  یاتکه در هیچ یک از آ اند صورت گرفته، نشان داده

هاى هاى مختلف کتاب انجیل و یا سایر کتاب و یا قسمت

پیروان  .ختنه دختران توصیه نشده است ،آسمانى دیگر

 ی،جنس یساز اند که ناقصمتذکر شده یحدین مس

و اساس  یهپا یچنبال داشته و هزنان به د یرا برا یمضرات

 .(21 ،0) ندارد ینید

 یضرور یرنظران مسلمان، ختنه زنان را غ صاحب

 یاهلل، از علما فضل ینحس محمد یدس. (35)دانند  یم

ان را از کردن زنان و دختر  لبنان، ختنه یعهمشهور ش

را در  یاعمال ینبر شمرده و صراحتاً چن یجاهل یها سنت

 به فرد، حرام دانسته است یجسم رساندن  یبصورت آس

(1). 

نظران اهل سنت  صاحب یانموضوع ختنه دختران، در م

شهور اکثر قریب به اتفاق م نیز مورد بحث بوده و نظر

از  "المغنی" در قدامهابن .است وجوب عدم ها،آن یعلما

علمای  اکثر نظر که کرده تصریح یکتب معروف فقه حنف

اهل سنت واجب نبودن ختنه دختران است و تنها 

 .(6)دانند  یزنان را واجب م هختن  یپیروان مذهب شافع

از  یکیطرفداران ختنه دختران،  یکه برخ با وجود این

 یاندر م یجنس یساز انجام ناقص یبرا یاصل یهایزهانگ

 ،10) کنند یم یانجامعه زنان مسلمان را اجبار دین ب

ختنه  -1که  اند  اما تحقیقات نشان داده. (30 ،38

ظهور قبل از که رایج شده  یمسلمانان یندختران در ب

می ختنه را دختران  اجتماعی، یبه عنوان سنت نیز اسالم

 یمحل یو پس از ورود اسالم توسط رهبران دینکردند 

 -2. است  عنوان سنت در آمدهه و ب  شده یمذهب یهتوج

وجود دارد که دختران خود را ختنه  مسلمانییر غ یلقبا

بوده و  یخیسنت تار یککنند و بر این باورند که یم

مهاجرت  دلیلبه  -3. از فرهنگ و عرف آنان است یبخش

در طول چند دهه گذشته، ختنه  یقاگسترده ساکنان آفر

نیز رواج یافته  یکامتحده آمر یاالتدختران در اروپا و ا

بودن این عمل را  یسنت. (31 ،36 ،21 ،11) است

انجام  یزن مصر 202 یروبر که  (2115) مطالعه حنفی

ها به اصرار مادر و آن% 06شد و نشان داد که 

 .(01)کند تأیید می، اندمادربزرگشان ختنه شده

وابسته به سازمان  ای یتهکه توسط کم ییک مطالعه آمار

عرف  ،افراد %50که  گرفت نشان دادانجام  یقاملل در آفر

 یلداشته و دل یبرش دستگاه تناسل یاصل یلرا دل یجرا

 یجنتا ینا که کنند یبیان م یمذهب یفهرا انجام وظ یبعد
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که در سودان انجام  (2112) نتایج مطالعه مارتینلیبا 

از زنان عمل  %2/62کننده، شرکت 0511 ینشد و از ب

آن را به ترتیب سنت  یاصل یلکرده و دال ییدختنه را تأ

 ،21)، همخوانی داشت و عرف موجود و مذهب دانستند

نیز که به  در نروژ( 2113) بِرگ یلعه مرورمطا. (28

دختران  یسازمؤثر بر انجام ناقص یفاکتورها بررسی

انجام این  یلدل یکه رسم فرهنگ پرداخت نیز نشان داد

 .(01) باشدعمل می

ختنه  یبرا یبا وجود اینکه سازمان ملل مجازات شدید

دختران در نظر گرفته تا موجب ممنوعیت آن در جهان 

آسیایی و  یها کشور یدر عین حال در برخ یشود، ول

 ،8) کنندیهمچنان دختران خود را ختنه م یقاییآفر

زنان در جهت انطباق با  یتناسل یهامتأسفانه اندام .(20

تا  یااز جامعه یشده فرهنگ یرفتهپذ یهایژگیو

 یراخ یهادر سال. شوند یتغییر داده م یگرد یا جامعه

زن خارج  یخارج یدستگاه تناسل یباییز یاعمال جراح

 ی،جنس یتبه بهانه بهبود رضا یپزشک یاز قلمرو بازساز

در  یافزایش خود تصور یاو  یاندام تناسل یساز جوان

بر  یمبتن یکشورها رایج شده، با اینکه شواهد کم یبرخ

 .(02) مفید بودن این عمل وجود دارد

از  یشگیریپ یجامعه برا یبا توجه به این که توانمندساز

 یتاین خشونت نسبت به دختران و زنان و ترب

باید مورد توجه  یزارائه مشاوره مناسب ن یمتخصصان برا

شود جهت رسیدن به هدف ، توصیه می(03) قرار گیرد

ی با احکام یهای آشناتوقف ختنه دختران، کارگاه یاینه

ای  و مقررات حرفه یحقوق - یقوانین اسالم ی،دین

دهندگان خدمات آموزش ارائه یبرا یو مل یالملل بین

تا به این طریق بتوانند عالوه بر  شودسالمت مدون 

اطالعات خود را در رابطه با قوانین  ی،یادآوری احکام دین

چنین آموزش  هم. ای نیز به روز نگه دارندو مقررات حرفه

 سطح ارتقاء یپدران برا و به مادران یدین یدستورها

که ختنه دختران  یآنان در مناطق نگرش ییرو تغ یآگاه

 .توقف ختنه دختران است یبرا یعامل مؤثر ،رواج دارد

 و کنی ریشه در خصوص جهانی شده توصیه راهکارهای

 سازیآگاه نیازمند ایران در زنان و دختران ختنه با مبارزه

 ملی مذهبی، بانفوذ رهبران یاری و تالش ،جامعه

 مردمی، نهادهای دولتی، و نهادهای اجتماعی

 در و درمان سالمت امر گذاران قانون و گذاران سیاست

 .(00 ،05) است خطیر امر این با مبارزه

و  ینخود را در رابطه با د  یآگاه یاگر پیروان ادیان اله

از  یاریمحور بس دین را دهند و یشدستورات آن افزا

 یها و باورهاخود قرار دهند، سنت یامور زندگ

آمیز برجا مانده از گذشتگان را به عنوان یک  مخاطره

 .کنندینخواهند پذیرفت و به آن عمل نم یواجب دین

ادیان  دیدگاه یبندو جمع یالزم به ذکر است که بررس

 مطالعه قوت نقاط جمله در مورد ختنه دختران از یاله

بودن  مطالعه، کم ینا یهایتاز محدود و بود حاضر

 .بودتعداد مقاالت مرتبط با هدف 

نویسندگان دست آمده از این تحقیق،  هبا توجه به نتایج ب

علل و شیوع ختنه دختران در بین  یبه منظور بررس

 یو کم یکیف یقاتمختلف، انجام تحق یپیروان ادیان اله

 .دهندیرا در آینده پیشنهاد م
 

 یگيرنتيجه
آید که در یم متون انجام شده چنین بر یاز بررس

رسم و عرف  شود، یکه ختنه دختران انجام م یجوامع

از  یگروه. کندغلبه می یینبر جنبه د یاجتماع

 ،طرفداران ختنه دختران به منظور توجیه عمل خود

در این . دانندیرا دلیل انجام آن م یدستورات مذهب

توان آداب و یم یموقعیت با شناخت عمیق از مسائل دین

که ریشه  ییهادارند از سنت یرا که ریشه دین یرسوم

 .تمیز داد یبه خوب ،دارند یغیر مذهب
 

 قدردانی و تشكر

 هاآن مقاالت از که ینویسندگان تمام از وسیله بدین

 یقدردان و تشکر استفاده شد، مقاله این نگارش برای

 .شود می
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