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 قایزنان در غرب آفر یجنس یناقص ساز
 یبهرام عرب احمد ریدکتر ام

  .راني، دانشكده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، امطالعات جنوب آفريقا استاديار گروه

 

 11/11/1931  :تاریخ پذیرش 1/4/1931 :تاریخ دریافت
 

 
 

 

سنت  نيا. رود یپهناور به شمار م نیسرزم نيزرگ ااز مشكالت ب قايزنان در غرب آفر یجنس یساز ناقص :مقدمه

غرب آفريقا  يیو روستا یزنان شهر یو روح یجسم تیبر وضع یسوء و نامطلوب راتیاز بدو پیدايش تاكنون تأث یميقد

تابعه در خصوص توقف  یسازمان ملل و سازمان ها یاز سو یاقدامات قابل توجه ریچند دهه اخ یط. نهاده است یبرجا

بر لزوم  دیبا تأك انیاز بوم یاریحال بس نيبا ا. آغاز شده است یغرب یقاياهش نرخ ختنه دختران خردسال در آفرك ايو 

 .كنندیم یسنت پافشار نيمانده از اجداد خود، بر تداوم ا یبرجا یميقد یحفظ سنت ها

ی سازمان های وابسته به سازمان در اين مقاله نحوه انجام اين سنت قديمی و داليل آن به همراه فعالیت ها :کارروش

ملل و دولت ها در مبارزه با تداوم ناقص سازی جنسی زنان در غرب آفريقا و انعكاس اين اقدامات در شهرها و 

 .مورد بررسی قرار گرفت ای مبتنی بر منطق توصیف و تحلیل روش تحقیق كتابخانهروستاهای اين منطقه بر اساس 

طوالنی بروز مشكالت  ریوضوع ختنه زنان در منطقه غرب آفريقا و بررسی عواقب آن نظمطالعه به م نيدر ا :هایافته

 .روحی و جسمی پرداخته شدمدت 

 .دنبال دارده باری بغلط غرب آفريقا است كه عوارض مرگپديده ناقص سازی جنسی زنان از سنت های  :گیرینتیجه

بینی تدريج كاهش يافته و پیشه فرآيند رشد آن ب ،وابسته با اين حال در راستای اقدامات سازمان ملل و سازمان های

صورت قابل ه میالدی ب 1111سای قبايل غرب آفريقا تا پايان دهه ؤشده است كه با تداوم ارتباط با جوامع محلی و ر

 .شودتوجهی محدود 
 

 دولتی رسسات غیؤختنه زنان، سازمان های بین المللی، غرب آفريقا، م ،تبعیض جنسی :کلمات کلیدی
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 مقدمه

به برگیرنده آداب و رسوم كهنی است كه  قاره آفريقا در

از فرهنگ شفاهی اقوام و قبايل مختلف  یعنوان بخش

. اين سرزمین پهناور، از جايگاه وااليی برخوردار می باشند

بومیان مناطق مختلف آفريقا با وجود پذيرش  در واقع

ی كهن خود همواره به سنت ها ،اديان اسالم و مسیحیت

پايدار بوده و اجرای اين سنت ها را ضامن تداوم فرهنگ 

يكی از سنت های قديمی اقوام و . دانندشفاهی خود می

ی زير منطقه صحرای بزرگ كه از قديم يقبايل آفريقا

عمل ختنه  ،االيام در اين سرزمین پهناور رواج داشته

بر اساس اين رسم كهن بخشی از آلت . زنان است

 كامالً ه گونه ایكودك و خردسال ب خترانتناسلی د

نظر گرفتن اصول بهداشتی قطع شده  سنتی و بدون در

افق  ،و از اين طريق به زعم بومیان آفريقای سیاه

نوبه خود ه روی آنان گشوده می شود كه ب جديدی فرا

 .آوردتغییرات زيادی در زندگی آينده آنها پديد می

خش های وسیعی ناقص سازی زنان در حال حاضر در ب

با  .از قاره آفريقا و چند كشور آسیايی انجام می شود

اين حال بیشترين آمار عمل ختنه زنان مربوط به 

كشورهای آفريقايی منطقه زير خط صحرای بزرگ 

آفريقا است كه در اين بین كشورهای واقع در منطقه 

سودان، سومالی، اريتره، اتیوپی و ) موسوم به شاخ آفريقا

نیجر، ) و كشورهای منطقه غرب آفريقا( جیبوتی

نیجريه، توگو، بنین، غنا، مالی، سنگال، ساحل عاج، 

كامرون، بوركینافاسو، موريتانی، لیبريا، سیرالئون، گینه 

در  از باالترين درصد ختنه( بیسائو و گینه استوائی

اساس گزارش سازمان  بر .سرتاسر جهان برخوردارند

جنسی زنان در حال  جهانی بهداشت، عمل ناقص سازی

 141تا  111كشور آفريقا انجام می شود و بین  11حاضر در 

میلیون زن در جهان اين عمل دردناك را پشت سر نهاده اند 

عالوه بر  .كنندنفر از آنان در آفريقا زندگی می میلیون 31كه 

میلیون دختر در  9سال  كه هراست آن تخمین زده شده 

 .(1)معرض خطر ختنه قرار دارند 
 

 

 روش کار 
با تكیه بر اطالعات موجود؛  هسعی شد مطالعه حاضردر 

ختنه دختران كودك و داليل پیدايش و تداوم سنت 

فريقا از ديرباز تاكنون در قالب آدر منطقه غرب خردسال 

ال اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و در كنار ؤس

ه اقدامات گسترده سازمان های بین المللی و منطق ،آن

ای در آفريقای غربی به عنوان متغیرهای مستقل ترسیم 

چارچوب اين مقاله نیز عمدتاً مبتنی بر نقش و  .شوند

ثیرگذاری آداب و رسوم كهن در شكل گیری فرهنگ أت

مطالعه روش تحقیق  .عمومی جوامع آفريقايی است

مبتنی بر منطق توصیف و تحلیل و ای  كتابخانه حاضر،

از طريق مراجعه به  آن اتو بخش اصلی اطالعاست 

 شدهها و جديدترين كتب و مقاالت گردآوری  كتابخانه

به موازات اين امر نويسنده برخی از اطالعات خود  .است

را طی سفرهايی كوتاه مدت به كشورهای گینه 

به  كوناكری، سیرالئون، نیجر و مالی جمع آوری كرده و

فرهنگ و آداب و رسوم  دلیل آشنايی عمیق با

رهای منطقه غرب آفريقا به خوبی در فضای كشو

هرچند مطالعات  .موضوع مورد بررسی قرار داشته است

میدانی خود را در فصل های مختلف اين مقاله دخالت 

نیز در قالب چند فصل و  نتايج اين مطالعه .نداده است

در سازمان ملل، مطابق با جديدترين اطالعات موجود 

ه ارائه شده و ب های غربیسازمان های تابعه و دانشگاه 

اطالعات  ،دلیل وجود ختنه زنان در برخی مناطق ايران

مختصری نیز در خصوص وضعیت ختنه زنان در ايران 

دورنمای كلی سنت در بخش پايانی نیز . است شدهارائه 

ناقص سازی جنسی زنان در منطقه غرب آفريقا مورد 

آن بحث قرار گرفته و راهكارهايی برای توقف تدريجی 

 . پیشنهاد شده است

موضوع ناقص سازی جنسی زنان تاكنون در مجامع 

مورد بررسی جدی قرار نگرفته  ،علمی دانشگاهی داخلی

و برخی مالحظات اخالقی و قرار داشتن آن در محدوده 

قرمز و به موازات آن كمبود شديد اطالعات در داخل 

كشور، مانع ورود محققان و پژوهشگران ايرانی به اين 

با اين حال با توجه به اهمیت . وضوع مهم شده استم

بسیار زياد اين سنت اجتماعی در سطح جهان و تعیین 

كل سازمان ملل در خصوص  نمايندگانی از سوی دبیر

ضرورت  ،مبارزه با ختنه زنان در چند كشور آفريقا

ارتباط را در مراكز علمی كشور  مطالعه و تحقیق در اين

 .كندايجاب می 
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هدف جلب توجه جامعه پزشكی ايران به با  حاضرمطالعه 

و ديگر مناطق قاره )گسترده ختنه زنان در غرب  ابعاد

های ررسی زمینه های همكاری با سازمانو ب( آفريقا

بهداشتی منطقه ای و بین المللی در راستای تالش برای 

 .شدانجام توقف كامل يا كند ساختن روند رو به رشد آن 

سجم در خصوص ناقص سازی جنسی تدوين اطالعاتی من

كه تا حدودی با )زنان در آفريقا و ابعاد بین المللی آن 

نوآوری اين ( است شدهغفلت محققان داخلی نیز مواجه 

 .شودمقاله محسوب می 
 

 یافته ها
ختنه زنان كه نام های مختلفی بر آن اطالق شده است و 

ياد  "قطع آلت جنسی زنان"امروزه بیشتر از آن با عنوان 

عبارت است از قطع بخشی از دستگاه  ،(1)می شود 

بدون رعايت اصول بهداشتی و  تناسلی زنان كه معموالً

بیشتر با هدف پیروی از سنت های كهن قومی صورت 

عمل ختنه زنان كه در بیشتر مناطق شهری و . یردمی گ

در مجموع عملی  ،روستايی غرب آفريقا انجام می شود

افرادی كه عهده دار اين عمل . سخت و هراس انگیز است

به وسیله كارد، قیچی، خط كش، تیغ و حتی  ،می باشند

بخشی از آلت جنسی دختران را قطع كرده  ،بريده شیشه

و پس از دوخت محل جراحی با نخ؛ با استفاده از روغن، 

باعث قطع خونريزی می عسل، ماست و برگ درخت 

بهداشت  بر اساس طبقه بندی سازمان جهانی .(1) شوند

عمل ختنه زنان در غرب آفريقا معموالً به سه شكل  ،(9)

، كلیتوريس برداشته شده ،كه در نوع اول انجام می شود

در نوع دوم تقريباً تمام بخش های بیرونی آلت تناسلی 

تنها  ،(نوع سوم) در سخت ترين نوع آن. قطع می شود

سوراخ كوچكی برای ادرار و خونريزی ناشی از قاعدگی 

عمل ناقص سازی جنسی زنان در . جای نهاده می شودبر

 شودسالگی انجام می 14تا  1از سنین  غرب آفريقا معموالً

ختنه زنان را نمی توان به سن خاصی  ،با اين حال .(4)

همواره  ،و دختران از بدو تولد تا زمان بلوغ كردمنحصر 

افرادی كه عمل ختنه را  .(5)در معرض ختنه قرار دارند 

پزشكان  ،م می دهند معموالً زنان سالخورده، قابله هاانجا

  .(8) می باشندسنتی و گاه آرايشگران 

 

 
 دختران خردسال یقطع آلت تناسل یابزار سنت

 

 عوارض دراز ،ختنه زنان در غرب آفريقا :عوارض جسمی

دنبال دارد كه شامل عفونت، كیست رحم، درد ه مدتی ب

های مداوم  درار و خونريزیزياد در هنگام نزديكی، تكرر ا

و  بارداریقاعدگی دردناك، عفونت در دوره  .(7) می باشد

شمار ه از ديگر عوارض ختنه ب ،احتمال ابتالء به هپاتیت

 سازدرا دشوار می زنانزندگی  ،می روند كه تا آخر عمر

از عوامل مهم  ،عمل ناقص سازی زنان ،عالوه بر آن .(1)

. (3)ا محسوب می شود قيمرگ و میر زنان در غرب آفر

مسیر نكه ايزنان ختنه شده در هنگام زايمان به دلیل 

با  ،رحم آنها به صورت كامل گشوده نمی شودخروجی 

در حدود . (11)خطر مرگ خود و طفل مواجه می باشند 

 درصد از زنان ختنه شده در غرب آفريقا نیز در دراز 15

ی مزمن مدت بر اثر عفونت های ادراری و رحمی، دردها

  .(11)و خونريزی های شديد فوت می كنند 
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 بحث

چندان  زنانچند تاريخ دقیق عمل ختنه  هر :پیشینه

ه اساس مدارك موجود و نوشت ولی بر ،مشخص نیست

عمل ختنه زنان در  ،مورخان و جغرافی دانان يونانی های

به البته هرودت،  .(11)است  گرفتهمی انجام مصر قديم 

ی ها، هیتی ها و اتیوپیايی ها را نیز از مصری ها؛ فنیق جز

ديگر اقوامی دانسته كه ختنه زنان از ديرباز در بین آنها 

در عین حال ختنه زنان از قديم . انجام می شده است

االيام در بین ساير ملل از جمله رومی ها نیز رايج بوده 

ختنه دختران در غرب و ديگر مناطق آفريقا . (11) است

ای طوالنی برخوردار بوده و صدها سال نیز از پیشینه

پیش از ورود اسالم و مسیحیت، عمل ناقص سازی زنان 

در واقع اين سنت  .(8) است گرفتهدر اين قاره انجام می

كهن از حداقل دو هزار سال پیش در غرب آفريقا به 

كید خاصی أمانده و بومیان اين سرزمین در حفظ آن تجا

 .دارند

ارتباط با داليل انجام ختنه زنان  در :دالیل انجام ختنه

اين امر به فرهنگ، روابط خانوادگی،  كه بايد گفت

 و مناسبات قومی، طبقه، شرايط اقتصادی و اجتماعی

از . (8)تحصیالت قبايل مختلف غرب آفريقا بستگی دارد 

ديگر عوامل مشوق خانواده ها در اين امر؛ نگرانی از عدم 

 .(8) است( نه نشدندر صورت خت)ازدواج دخترانشان 

بخش مهمی از اين امر به فرهنگ قبايل مبنی بر ناپاك 

جدای از آن،  .گردد می خوانده شدن زنان ختنه نشده باز

ختنه دختران باعث از بین كه كید دارند أبرخی بومیان ت

رفتن هوس های جنسی آنان پس از رسیدن به بلوغ و 

  .(19) شودمصون ماندن از گناه می 

ت ختنه زنان در مناطق شهری و جایگاه سن

اقدامات سازمان های  علی رغم: ی غرب آفریقایروستا

بین المللی در آفريقای غربی؛ بسیاری از مردمان شهری 

كید أهمچنان بر حفظ اين سنت قديمی ت ،و روستايی

در واقع ختنه دختران خردسال در فرهنگ قبايل . دارند

پرهیزگاری و  غرب آفريقا به عنوان نمادی از وفاداری،

تحقیقاتی  بر اساس. (14) نظر گرفته می شود بكارت در

كه توسط سازمان های بین المللی در غرب آفريقا صورت 

 85درصد خانواده های روستايی و  31بیش از  ،گرفته

دلیل اصلی ناقص سازی  ،درصد خانواده های شهری

جنسی دختران خود را پیروی از سنت، فرهنگ و قوانین 

از سوی ديگر اكثر قبايل  .(8) دانند میخود  اجتماعی

ختنه زنان را نمايانگر طهارت آنها و مقدمه  ،غرب آفريقا

در كنار اين امر  .ای برای بلوغ و ازدواج دختران می دانند

دختران ختنه شده  ،در بسیاری از كشورهای غرب آفريقا

اغلب از منزلت بیشتری در مقايسه با دختران ختنه نشده 

همچنین ختنه زنان در غرب آفريقا با  .(19)ارند برخورد

و ( 15) جشن های بلوغ دختران رابطه تنگاتنگی دارد

مراسم ختنه دختران را به عنوان بخشی از  ،بومیان

نگرانی  .(18) فرهنگ شفاهی خود گرامی می دارند

بومیان غرب آفريقا از منسوخ شدن سنت های قديمی 

ايی و تلقی آن به عنوان خود در مقابل پذيرش امواج نوگر

 از ديگر عوامل مقاومت ،(17)ادامه استعمار فرهنگی غرب 

 .شمار می روده در منسوخ ساختن عمل ختنه زنان ب

 سسات غیرؤنقش سازمان های بین المللی و م

 ،طی چند دهه گذشته :دولتی در مبارزه با ختنه زنان

دولتی در غرب  سسات غیرؤسازمان های بین المللی و م

مهم ترين نقش را در بسترسازی و تشويق دولت  ،فريقاآ

ها و جوامع محلی در موضع گیری علیه ختنه دختران 

نخستین اقدامات مقابله جويانه علیه ختنه . ايفا نموده اند

آغاز شد، با اين حال مخالفت  1311زنان از اوايل دهه 

مانع اتخاذ تصمیمی اساسی شد و اين  ،قبايل آفريقايی

. به فراموشی سپرده شد 1371اوايل دهه  موضوع تا

اولین اعتراضات بر ضد ناقص سازی جنسی زنان در دهه 

میالدی و توسط گروهی از پزشكان سودان،  1371

و با  1311سومالی و نیجريه آغاز شد و اين امر در دهه 

ورود سازمان جهانی بهداشت و صندوق جمعیت سازمان 

موج . وضوع شدملل منجر به بین المللی شدن اين م

روشنگری علیه ناقص سازی جنسی زنان در نخستین 

دنبال چاپ ه نیز ادامه يافت و ب 1331سال های دهه 

چند كتاب در مورد خطرات ختنه زنان و طرح موضوع 

در مجمع عمومی سازمان ملل؛ سرانجام كنفرانس حقوق 

برای اولین بار ختنه زنان  1331بشر جهانی وين در سال 

بیانیه سازمان . (11) وق انسان ها معرفی كردحق ضرا ناق

در محكوم ساختن عمل ناقص  1337ملل متحد در سال 

فعالیت . شدتثبیت اين ديدگاه  باعثسازی زنان نیز 

 1111و  1331سازمان های بین المللی در دهه های 
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و  (13) دنبال داشته دستاوردهای درخشانی ب ،میالدی

از سوی سازمان  1119فوريه سال  8نامگذاری  خصوصاً

روز بین المللی عدم هرگونه مدارا با مثله "ملل به عنوان 

منجر به كاهش نرخ عمومی ختنه  "كردن جنسی زنان

اين وضعیت طی  .(7) شدكشور آفريقايی  17زنان در 

دنبال اقدامات اتحاديه اروپا در ه چند سال گذشته و ب

 عثباكشور غرب آفريقا  5در  1111تا  1111سال های 

شده است كه سازمان جهانی بهداشت موضوع مبارزه با 

میالدی به عنوان يكی از  1111ختنه زنان را در دهه 

به موازات . موضوعات مهم در دستور كار خود قرار دهد

نامه  قطع 1111آن نیز مجمع بهداشت جهانی در سال 

ای برای نابودی كامل ناقص سازی جنسی زنان صادر 

راهبردی سازمان بهداشت جهانی  كرد كه بخشی از سند

 .(9) محسوب می شود

 1311از اوايل دهه : اقدامات سازمان های غیر دولتی

میالدی سازمان های غیر دولتی در غرب آفريقا نیز 

مبارزه با سنت ختنه زنان را در سرلوحه اهداف اصلی 

نخستین سازمان غیردولتی فعال در . خود قرار دادند

كمیته داخلی "زنان با عنوان  زمینه مبارزه با ختنه

در  1314در سال  "آفريقايی علیه اعمال آسیب زننده

سازمان های  ،دنبال آنه و ب( 11) شدسنگال تأسیس 

محلی متعددی با هدف مبارزه با ختنه زنان در غرب 

ها طی يک دهه گذشته  اين سازمان. سیس شدندأآفريقا ت

افزايش معلومات عمومی  به منظوراقدامات وسیعی را 

مردمان شهری و روستايی آغاز كرده و با بهره گیری از 

درصدد فرهنگ سازی عمومی در  ،وسايل ارتباط جمعی

زمینه توقف تدريجی اين سنت در خانواده های شهری و 

 ،سیسأاتحاديه آفريقا نیز از بدو ت. اند روستايی برآمده

ار داده و در موضوع ختنه زنان را در دستور كار خود قر

پروتكل ماپوتو را در راستای حمايت از  1119سال 

 .(18)حقوق زنان و ممنوعیت ختنه زنان تصويب كرد 

طی دو دهه : اقدامات دولت ها و جوامع محلی

گذشته اقداماتی از سوی دولت ها در راستای توقف و يا 

كاهش تدريجی سنت ختنه زنان آغاز شده كه نتايج قابل 

در اين ارتباط چند كشور . ل داشته استدنباه توجهی ب

قانونی دانسته و  در غرب آفريقا رسماً ختنه زنان را غیر

را مجرم تلقی  كنندافرادی كه مبادرت به اين عمل می 

می كنند و چند كشور ديگر نیز در حال ممنوع ساختن 

گنجاندن مطالبی در كتب درسی،  .ختنه زنان می باشند

شاركت سازمان های بین برگزاری سمینارهايی با م

المللی، تشويق هنرمندان بومی به خلق آثاری در مورد 

مضرات ختنه زنان و فراهم آوردن برخی تسهیالت برای 

از ديگر اقدامات مفید  ،سازمان های بین المللی و محلی

مجالس  .(11)شمار می روند ه دولت های غرب آفريقا ب

مان ملل و كشور آفريقايی نیز با هماهنگی ساز 11ملی 

پارلمان اتحاديه آفريقا سعی دارند با توسعه اقدامات 

آموزشی؛ مردم كشورهای خود را به متوقف ساختن 

مجالس ملی آفريقا  .(11) كنندسنت ختنه زنان تشويق 

از مجمع عمومی  داكار رسماً 1111در اجالس سال 

ختنه زنان را در كه سازمان ملل درخواست كردند 

به موازات اين امر؛ . دنانونی اعالم كنق سرتاسر جهان غیر

جوامع و اجتماعات محلی در غرب آفريقا نیز نقش مهمی 

در كاهش تدريجی ختنه زنان و آشنا ساختن بومیان با 

و طی يک دهه  كردهخطرات اين معضل اجتماعی ايفا 

اين منطقه ( روستا)جامعه سنتی  1111اخیر تعداد 

در جوامع خود اعالم موافقت خود را با توقف ختنه زنان 

 .(4)كردند 
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ثیر أبا وجود برخی تصورات مبنی بر ت :دیدگاه ادیان

كه ايندر مورد  مستنداتی ،اسالم و مسیحیت بر اين سنت

ختنه زنان از قوانین اسالمی و مسیحی سرچشمه گرفته 

و  چند اسالم در واقع می توان گفت هر. است وجود ندارد

نوعی همزيستی را با برخی سنت های كهن  ،مسیحیت

با اين حال ختنه زنان را تأيید  ،آفريقايی برقرار كرده اند

. نكرده و به طور مستقیم به مخالفت با آن برخاسته اند

فرقه های مسیحی در طی اجتماعات خود  زمینهدر اين 

دفعات در خصوص مضرات ناقص سازی جنسی زنان ه ب

از سوی ديگر رهبران . سی پرداخته اندبه بحث و برر

مسلمان نیز بارها مخالفت خود را با ختنه زنان ابراز 

 ،نموده و با اشاره به آيات مختلف قرآن و قوانین اسالمی

 هرگونه تغییر در آن را منافی تعالیم اسالمی می دانند

چند امروزه ختنه زنان در غرب آفريقا  از اين رو هر .(8)

ین های سنتی ين، مسیحیان و پیروان آدر بین مسلمانا

 ،با اين حال رهبران مسلمان غرب آفريقا ،انجام می شود

می ندانسته و تعدادی از ختنه زنان را به هیچ عنوان الزا

 قرار انتقادرا مورد اين عمل دردناك  صراحتاً آنها نیز

 .(19) اند ادهد

 (:نقاط قوت و محدودیت ها)چالش ها و مشكالت 

قدامات گسترده دولت ها و سازمان های بین با وجود ا

كن ساختن سنت ختنه زنان در  المللی و محلی، ريشه

غرب آفريقا با مشكالت فراوانی روبرو است كه بخشی از 

. اين چالش ها به فرهنگ اقوام غرب آفريقا باز می گردد

سوادی، سطح پايین تحصیالت، تعصبات دينی و  بی

و رسوم برجای مانده از بندی به آداب  اجتماعی و پای

مهم ترين مشكالت موجود در مناطق شهری  ،پیشینیان

عالوه . شمار می رونده ويژه روستايی آفريقای غربی به و ب

بر آن ختنه زنان هنوز در كشورهای غرب آفريقا به عنوان 

تابو در نظر گرفته می شود و مردم از سخن گفتن در 

 ن با وجود غیرجدای از آ .(14) مورد آن پرهیز دارند

قانونی اعالم شدن ختنه زنان در برخی كشورهای غرب 

مردم اين كشورها كماكان به ناقص سازی جنسی  ،آفريقا

و عدم سخت گیری نیروهای  دادهدختران خود ادامه 

 كندانتظامی نیز آنها را در ادامه اين سنت تشويق می 

واكنش برخی مردمان غرب آفريقا علیه افراد و  .(11)

مان هايی كه درصدد توقف ختنه زنان می باشند ساز

از ديگر مشكالت نهضت ضد ختنه در غرب آفريقا  ،(3)

است كه گاه با حمله به سازمان های زنان و فعاالن اين 

 .(11)جنبش نیز همراه بوده است 

ناقص سازی  ،قاره آفريقا به جز :ختنه زنان در ایران

قاره آسیا و از جنسی زنان از ديرباز در كشورهای مختلف 

رسد  نظر میه جمله كشور ايران نیز رايج بوده و ب

ارتباطات مردمان جنوب ايران با هند و شرق آفريقا از 

در رواج اين سنت در  ،قرون نخستین اسالمی به بعد

عمل ختنه دختران . ثیرگذار بوده استأمناطقی از ايران ت

 ،نوزاد و خردسال در حال حاضر در استان های خوزستان

هرمزگان و كردستان تا حدودی رواج دارد و يكی  ،بوشهر

رود  شمار میه از سنت های اصیل مردمان اين مناطق ب

شهر میناب باالترين  ،انجام شدهبر اساس مطالعات  .(15)

است خود اختصاص داده ه درصد ختنه زنان را در ايران ب

درصد از دختران در اين شهر در سنین  71و در حدود 
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تحت عمل ناقص سازی جنسی قرار می گیرند  خردسالی

 ،بندر كنگ نظیرعمل ختنه زنان در شهرهايی  .(18)

نیز رواج قشم و كیش  و جزاير بندر جاسک ،سوسنگرد

های عمر خود توسط قابله  دارد و دختران در نخستین ماه

مطالعات انجام شده از رواج . های سنتی ختنه می شوند

های استان كردستان از نسبی ختنه زنان در برخی شهر

عمل ختنه  .(17) جمله شهر روانسر نیز حكايت دارد

يید مقامات دولتی ايران نیست و مسئوالن أزنان مورد ت

محلی طی چند دهه اخیر اقداماتی را برای توقف 

 .تدريجی اين سنت انجام داده اند
 

 یریگ یجهنت
طی چند دهه ؛ پیش رویبا وجود چالش ها و مشكالت 

دامات مهمی برای توقف يا كاهش ختنه زنان گذشته اق

در غرب آفريقا انجام شده كه نويد بخش آينده ای خوش 

در مبارزه با اين سنت فرهنگی اجتماعی به شمار می 

اساس گزارش مشترك يونیسف و صندوق  بر. رود

؛ در اثر اقدامات 1111جمعیت سازمان ملل در سال 

، حمايت گسترده دولت ها و سازمان های غیردولتی

سازمان های بین المللی و پشتیبانی صدها رئیس قبیله و 

رهبران دينی؛ نرخ عمومی ختنه زنان در غرب آفريقا در 

با تداوم . حال حاضر با افت چشمگیری همراه بوده است

نظر می رسد ختنه زنان در برخی ه اين وضعیت ب

طور كامل ه ب 1111كشورهای غرب آفريقا تا اواخر دهه 

افته و در ديگر كشورهای اين منطقه نیز با خاتمه ي

بر اساس مطالعات صورت . كاهش چشمگیری مواجه شود

گرفته توسط سازمان های بین المللی رفع اين معضل 

اجتماعی به بستری قوی برای تغییر ارزش های قبايل 

آفريقايی نیازمند است و بهترين راه حل نیز همكاری 

ولت ها با مردم و نزديک سازمان های بی المللی و د

بهداشت به جهانی از اين رو سازمان  .رهبران محلی است

عنوان مسئول اصلی اين پروژه معتقد است با توجه به 

انهدام آن  ،ريشه دار بودن سنت ختنه در غرب آفريقا

در مدت زمانی طوالنی و طی سه نسل امكان پذير  صرفاً

 .(11)است 

و ديگر )در غرب  مبارزه با ختنه زنان آنچه مسلم است

 :از راه های ذيل امكان پذير است صرفاً ،آفريقا( مناطق

فرهنگ سازی و فراهم آوردن ماعی جهانی برای تاج -1

بستری قوی برای تغییر رفتارها و ارزش های اقوام و 

ر و تنگاتنگ همكاری مستم -1، قبايل آفريقايی

برای های آفريقايی با مردم و رهبران محلی  دولت

انسجام و  -9، ی سنت ختنه زنانتدريجسازی  كن ريشه

های  مداران، شخصیت مردان، سیاست همكاری دولت

برجسته فرهنگی، هنرمندان، مراكز بهداشتی، روزنامه 

ها   مراكز آموزشی، گروه ،نگاران، رهبران دينی، دانشگاه ها

در كشورهای مختلف غرب آفريقا با  و جمعیت های زنان

توجه هرچه  -4، نت ختنه زنانهدف مشترك مبارزه با س

بیشتر به تحصیالت و جای گرفتن برخی آموزش ها در 

و  ی غرب آفريقاكشورهاهای درسی مدارس  برنامه

 -5، آشناسازی دختران با حقوق فردی و اجتماعی خود

گری در بین نوجوانان و ايجاد روشنفرهنگ سازی و 

جوانان شهری و روستايی در خصوص مضرات ختنه 

و لطمات جبران ناپذير جسمی و روحی آن بر دختران 

اقدامات شتاب آلود و پرهیز از  -8و  آينده اين افراد

توهین به سنت ها و آداب و رسوم خودداری جدی از 

 .ابومیان غرب آفريق

تالش شد ضمن ارائه  مطالعهبه هر صورت در اين 

پیشینه سنت ختنه زنان در قاره آفريقا؛ نحوه عمل ناقص 

زنان در غرب آفريقا و آسیب ها و لطمات  سازی جنسی

جسمی و روحی وارده بر بانوان اين منطقه به تصوير 

به موازات آن نیز اطالعاتی فشرده در مورد . كشیده شود

داليل انجام اين سنت قديمی و راهبردهای جهانی و 

منطقه ای در مبارزه با ختنه زنان و چالش ها و مشكالت 

 .شدموجود ارائه 
 

 قدردانی تشكر و

قدردانی نويسنده اين مقاله به سازمان ملل و مراكز 

در قاره آفريقا باز  غیر دولتی سازمان هایوابسته به آن و 

 ،می گردد كه طی دو دهه اخیر با وجود مشكالت فراوان

اقدامات روشنگرايانه وسیعی را در سطح غرب آفريقا آغاز 

قبايل را  سایؤتدريج توانسته اند دولت ها و ره و ب كرده

 .به توقف يا كندسازی اين سنت كهن متقاعد سازند
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