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چکیده
هدف این مقاله فهم سازوکارهای گرایش به ختنه در میان زنان لک و نگاه آنان به ختنه است .برای رسیدن به این هدف ،با بیست و شش زن که تجربه انجام ختنه
داشتند و همچنین با دو کولی که جراح ختنه در میان زنان لک هستند ،مصاحبههایی انجام شد .یافتهها نشان داد که تعریف زنان از ختنه ،اهداف و عوامل ختنه در
بین سه نسل زنان متفاوت است .زنان نسل اول تحت اجبار جامعه ،زنان نسل دوم تحت اجبار خانواده و زنان نسل سوم تحت اجبار مردان ختنه کردهاند .یافتهها
همچنین نشان داد که رسم ختنه به خاطر وارداتی بودن در این منطقه از اجبار خشنی در بین زنان برخوردار نیست و کولیها با تأکید بر بن مایههای مذهبی و
وضعیت اقتصادی منطقه زنان نسل اول و دوم را به انجام ختنه ترغیب می نمودند و تبلیغات زیباسازی باعث ترغیب زنان جوان به ختنه شده است.

واژگان کلیدی:

ختنه ،زنان ،لک ،لرستان

مقدمه
ختنه زنان شامل همه روشهای برداشت جزئی یا کلی از بخش خارجی دستگاه تناسلی زنان بدون دالیل خاص پزشکی است (سازمان
بهداشت جهانی .)2008،در سطح بینالمللی بحث پیرامون ختنه زنان از دهههای  1960آغاز شد ،در ابتدا سازمان ملل متحد و سازمان
جهانی در مورد حذف ختنه زنان مردد بودند .در آن زمان دانش در این موضوع بسیار محدود بود ،کنفرانس سودان در سال  ،1979مسئله
ختنه را به صورت دایمی و پایدار در دستور کار بینالمللی تعیین کرد و سازمان جهانی بهداشت به همراه سایر خانوادههای سازمان ملل
متحد ،آغاز به دنبال کردن جدی حذف ناقصسازی جنسی زنان کردند و در نهایت ،سازمان جهانی بهداشت در  2008مبارزات خود را
با تصویب قطعنامهای مخصوص ناقصساز جنسی زنان به اوج رساند .در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی برای مبارزه با ناقصسازی
جنسی زنان در سطوح منطقهای و ملی و بینالمللی دیده میشود که در سطح بینالمللی ناقصسازی جنسی زنان به عنوان نقص حقوق
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بشر شناخته شده است .با وجود این موفقیتها ،میزان کاهش ناقصسازی جنسی زنان آهسته بوده است (جانسون .)2008 ،چنان که،
طبق آمارهای اخیر سازمان ملل حداقل  200میلیون از دختران و زنان در  30کشور تحت ختنه قرار گرفتهاند (سازمان بهداشت
جهانی.)2018،
این عمل پیامدهای کوتاه مدت و دراز مدتی دارد ،در کوتاه مدت سبب عفونت و مرگ و میر دختران و در دراز مدت موجب بروز
مشکالتی در زایمان و افزایش آمادگی ابتال به ایدز میشود ،که چنین عملی براساس قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به
عنوان شکلی از خشونت علیه زنان و دختران و نقض شدید حقوق بشر محسوب میشود (سازمان ملل.1)1995 ،2002 ،
در این راستا ،مورخان و مردمشناسان تحقیقات بیشماری انجام دادهاند تا حقایقی را درباره منشاء تاریخی ختنه زنان روشن کنند .این
محققان عموماً خاستگاه جغرافیایی آن را اطراف رود نیل در مصر باستان و زمان آن را بیش از دو هزار سال پیش از میالد میدانند .به
نظر میرسد که این رسم از آنجا به نواحی اطراف راه یافته است .برخی محققان انگیزه این عمل مصریان را ممانعت از بارداری زنان و
بطور خاص بارداری زنان برده میشمرند و برخی دیگر آن را تدبیر آفریقائیان اواخر عصر حجر برای دفاع از دختران جوان در برابر
تجاوز میدانند (الیت فوت کالین .)1983،2برخی نیز معتقدند اعراب بخشی از آلت تناسلی فرزندانشان را برای خداوند قربانی میکردند
تا او در برابر آن عمل به آنان نعمت و برکت ارزانی دارد (رایحه مظفریان.)1393،
با این حال ،در طول تاریخ ،ختنه کردن دختران ،در مناطق مختلف جهان رواج داشته و فقط به آفریقا و خاورمیانه محدود نبوده است
(برون .)1866،زیرا جماعتهایی که دختران را ختنه میکنند این عمل را به بعضی از کشورهای دیگر جهان نیز کشاندهاند (بویلو
پریویسس ،)2000 ،3این عمل در میان بومیان استرالیا ،مردمان فینیقیه ،هائیتی ،اتیوپی ،برخی اقوام در آمازون ،نقاطی از هند ،پاکستان،
مالزی ،اندونزی و نیز در فیلیپین معمول بوده است .در قرن نوزدهم ،در اروپا و آمریکا نیز این عمل صورت میگرفته است (برون،
 .)1866میتوان به میزانی محدودتر ختنه دختران را در اندونزی ،مالزی ،پاکستان و هند نیز دید (ایزیاکا و یوسف ،)2013،4در عراق
ختنه دختران میان کردهای سنی مذهب ،برخی جماعتهای عرب و ترکمن معمول است (غریب و دوگرتی .)2004 ،5دالیل متعددی برای
انجام ختنه در سراسر جهان ذکر شده است .در برخی از کشورها مثل آفریقا مهمترین دلیل انجام ختنه را بکارت دختران ذکر کردهاند و
در دیگر جوامع تقویت باروری ،کنترل و کاهش تمایالت جنسی ،الزامات مذهبی به ویژه برای جمعیت مسلمان ،پیش شرط ازدواج در
برخی از جوامع مانند سنگال و ابزاری برای جلوگیری از نجاست برشمردهاند (کومبا ،6کندال.)2015،7
سازمانهای بینالمللی هر ساله آمارهای از وجود ختنه در کشورهای مختلف ارائه میدهند ،اما اثری از وجود ختنه در میان زنان ایرانی
در بین آمارهای منتشر شده سازمانهای بین المللی نیست ،با وجود این نمیتوان عمل ختنه را در میان زنان ایرانی انکار کرد .زیرا اغلب
کشورهای همجوار ایران با مشکالت ناشی از ناقصسازی جنسی زنان سروکار دارند .این نشان میدهد که حضور این عمل در بین
بومیان این مناطق بر روی ایرانیان مرز نشین بیتاثیر نبوده است (مظفری .)1393،از سوی دیگر ختنه زنان در میان اهل تسنن شافعی
مذهب در ایران ،سابقهای طوالنی دارد و این عمل در نواحی جنوبی و غربی کشور ،غالباً در مناطق روستایی و در حومه شهرهای چهار
استان هرمزگان ،کرمانشاه ،کردستان و آذربایجان غربی معمول است (میهو ،1997 ،8به نقل از احمدی.)1394 ،
با این همه ،شروع پژوهشها در زمینۀ ختنه زنان ایران با رویکردی پزشکی به سال  1382برمیگردد (احدی و همکاران  ،1382پاشایی
و همکاران  .)1390به تدریج از سال  1386پژوهشها از منظر اجتماعی و فرهنگی (پریسا رضازاده ،1386 ،فاطمه کریمی ،1389 ،کامیل
1 UN. DOC. A/Res/56/ 128 and see: A/Res/52/99 and A/Res54/132.
2. Lightfoot-Klein
3 Boyle. & Preves
4 . Isiak & Yusuff
5 .Ghareeb & Dougherty
6. Komba
7. Kandala
8 .Meho
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احمدی ،1394 ،رایحه مظفریان )1393 ،در حوزۀ ختنۀ زنان مورد توجه قرار گرفته است و همزمان با آن از منظر حقوقی ختنۀ زنان
بررسی شده است (حسینیان ،1391 ،الهام مندگاری .)1390،این پژوهشها اکثرا در مناطق غرب و جنوب ایران انجام شدهاند.
جامعترین پژوهش در این باره "به نام سنت" است که تقریبا ختنه زنان را در اکثر مناطق ایران بررسی کرده است (احمدی .)1394،این
پژوهش بر این باور است که ختنه در میان زنان لرستان 9و شیعه مذهب وجود نداشته است و ختنه در میان زنان لکستان 10کامال از بین
رفته است .این موضوع باعث شد که مطالعات اکتشافی در میان زنان لک لرستان داشته باشیم و در ادامه با برخی از لرستانشناسان از
جمله یک متخصصین تاریخ و فرهنگ قوم لر ،11مصاحبههای انجام شد ،ایشان بر این باور بودند که «ختنه میان زنان لرستان وجود
نداشته است ،زیرا لرستانیها به دخترانشان اعتماد داشته اند و لزومی به انجام ختنه نبوده است».
مطالعات اکتشافی ما تضاد بین واقعیت وجود ختنه در بین زنان لک و عدم شناخت آن نزد صاحبنظران را نشان میداد ،این تضاد و
فقدان پژوهش در این حوزه و عدم آگاهی در مورد وجود ختنه در میان زنان لک ما را به ادامه مطالعه ترغیب نمود.
سواالت پژوهش
در این پژوهش ،ما به دنبال پاسخ به این سواالت بودیم که ختنه در میان زنان لک چگونه است؟
مهمترین عوامل ترغیبکنندۀ ختنه در بین زنان قوم لک چه بوده است؟
و قوم لک چه نگرشی به ختنه زنان داشته و دارند؟
نگاه و نگرش به ختنه زنان در بین نسلهای مختلف به چه صورت است؟
قوم لک به مثابۀ میدان پژوهش
لکها بهطور پراکنده در اکثر استانهای ایران سکونت دارند .بسیاری از آنها از طریق حکومتهای سدههای پیشین به مناطق مختلف
ایران کوچانده شدهاند .برای مثال گروههایی از ایالت و طوایف لک ،امروزه در مناطق کالردشت و نوشهر استان مازندران و در مناطق
مختلف استان قزوین به سر میبرند که در زمان صفویه از طرف حکومت به این مناطق کوچانده شدهاند (نظام السلطنهمافی1361،؛
موسوینامی .)1363 ،در حال حاضر قوم لک بهطور عمده در چهار استان غرب ایران (ایالم ،لرستان ،کرمانشاه و همدان) سکونت دارند
(نجفزاده قبادی1395 ،؛ عالیپور .)1383،زبان لکی مهمترین ویژگی هویت قومی لکها است (ودادهیر و همکاران .)1393،البته برخی
صاحبنظران لکی را یک گویش میدانند و گویش لکی را به هیچ وجه با گویش لری و کردی وابسته ندانسته و آن را گویش مستقل
و بازماندهای از زبان پهلوی کهن عنوان کردهاند (ساکی1343 ،؛ ایزدپناه1367 ،؛ عسکریعالم1382 ،؛ عالیپور .)1383 ،مذهب اکثریت
آنان شیعه و برخی نیز پیرو آیین یارسان یا اهل حق هستند (ایزدپناه.)1376،
این پژوهش را میان لکهای استان لرستان انجام دادیم .استان لرستان محل سکونت دو قوم لر و لک است و زبان مرز جداکننده این دو
قوم از یکدیگر است (صفینژاد.)1381،

روش انجام پژوهش
در پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و متناسب با آن از ابزارهای گردآوری داده شامل مصاحبه سازمانیافته و غیرسازمانیافته استفاده
کردیم .ابتدا در صدد بودیم مصاحبهها را به شهرستان دلفان که محل زندگی پژوهشگر بومی 12است محدود کنیم .اما در ادامه تصمیم
گرفتیم مصاحبه با دیگر شهرهای لکنشین لرستان انجام شود ،تا بدین وسیله به بررسی پدیدۀ ختنه در میان مناطق لکنشین استان لرستان
 .9استانی در غرب کشور ایران است
 .10در مورد لکستان ،لک و زنان لک در مبحث میدان توضیحات داده میشود
 .11سید فرید قاسمی
 .12نویسنده اول
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بپردازیم .در ضمن انجام مصاحبهها متوجه شدیم که مشارکتکنندگان نسلهای مختلف دیدگاههای متفاوتی داشتند ،در نتیجه تصمیم
گرفتیم با زنان نسلهای مختلف مصاحبه انجام دهیم .در این پژوهش ،زنان  25-44سال در رده جوان ،زنان  45-64سال در رده میانسال
و زنان  65سال به باال را در رده مسن تقسیمبندی نمودیم .این ردهبندی بر مبنای تقسیمبندی استاندارد بینالمللی سن است (مرکز آمار
ایران.)16 :1398 ،
در واقع ،به دلیل حساس بودن مسئله ختنه برای زنان ،پیدا کردن زنانی که تمایل به بیان تجربه های خود دربارۀ ختنه داشتند ،دشوار
بود .به همین دلیل مصاحبهها را از نزدیکان و اقوام شروع کردیم و همراهی آنان زمینه را برای جلب اعتماد و آشنایی زنان دیگر فراهم
نمود .برای آشنایی و مصاحبه با زنان شهرستانهای الشتر و کوهدشت در مراسماتی که این زنان شرکت داشتند ،حضور یافتیم .شرکت
در این مراسم زمینه و فضای مناسب را برای جلب اعتماد و آشنایی با زنان شهرستانهای مذکور فراهم آورد .این زمینۀ آشنایی سبب
شد که این زنان ،اقوام و نزدیکان خود را که تجربه انجام ختنه داشتند ،به ما معرفی کنند .در ادامه مصاحبهها را در فضای دوستانه و
صمیمی انجام دادیم و در صورت تمایل مشارکتکنندگان مصاحبهها را ضبط کردیم .تمام مصاحبهها به زبان لکی انجام شد و در ادامه
آنها را به فارسی پیاده نمودیم و به ارزیابی اولیۀ آنها پرداختیم در این میان به نقش مهم کولیها به عنوان ختان پی بردیم و با کمک
زنان ختنه شده ،مصاحبههایی را با دو کولی برای شناخت دقیق عمل ختنه انجام دادیم.
سپس برای تحلیل دادهها از روش تحلیل موضوعی استفاده کردیم .در تحلیل موضوعی مقولهها از طریق مطالعه و بازخوانی دقیق دادهها
شناسایی میشود (فردی و مویرکوهرنس .)2006 ،13این روش شامل رفتوبرگشت مداوم بین مجموعه دادهها ،مفاهیم ،مقوالت و تجزیه
و تحلیل آنهاست (بروان و کالرک .)2006 ،14در جدول زیر مشارکتکنندگان در این پژوهش و برخی از ویژگیهای آنها ذکر شده
است.

نوع ختنه
ختنه در میان سه نسل از زنان لک متفاوت است ،به تناسب چگونگی انجام ختنه ،انواع گوناگونی از ختنه وجود دارد ،برای زنان نسل
اول ،ختنه برداشتن جزیی کوچک از آلت زنانه و بدون درد بوده است .ختنه در بین زنان نسل اول به تعریفی که سازمان بهداشت
جهانی در مورد نوع اول ختنه ارائه داده است ،نزدیک است .مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی ،ختنۀ نوع اول شامل برداشتن
جزیی یا کل کلیتوریس (قسمت حساس ،کوچک ،قابل نعوظ اندام جنسی زنان) و در موارد نادری شامل برداشتن غفله (پوست اطراف
کلیتوریس) است (سازمان بهداشت جهانی.)2019/6/28 ،
نوع ختنه در بین زنان نسل دوم لک با نوع آن در بین زنان نسل اول متفاوت است ،آنها ختنه را شامل برداشتن لبههای کوچک اندام
جنسی زنانه میدانند .مطابق با تعریف زنان نسل دوم ،نوع ختنه این نسل از زنان با نسل اول متفاوت بوده است زیرا در ختنه زنان نسل
دوم عالوه بر برداشتن قسمت بزرگتری از اندام زنانه ،ختنه همراه با درد و خونریزی بود .در مواردی که خونریزی حاد نبود از خاکستر،
خمیر ،خاک ،یا خاک بلوط و یا مرهمی که کولی با خود داشت ،بر روی محل ختنه میگذاشتند یا این که به منظور متوقف شدن
خونریزی زن را ترغیب به ادرار میکردند .اما زمانهایی که خونریزی شدید بود 15گیاه غاز یاقی 16خشک شده را پودر و بر محل زخم
میگذاشتند.

13 Fereday & Muir-Cochrance
14 Braun & Clarke

 .15بیشتر در مورد زنان میانسال اتفاق افتاده است.
 ،Falcaria vulgaris .16اسم بومی این گیاه پغازه است.
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جدول  -1مشخصات مشارکتکنندگان پژوهش
نام

سن

وضعیت تاهل

محل سکونت

تحصیالت

ردیف
1

خانم طال

75

فوت همسر

نورآباد

بیسواد

2

نقره

70

فوت همسر

الشتر

بیسواد

3

سرور

80

فوت همسر

نورآباد

بیسواد

4

خاور

77

الشتر

بیسواد

5

نورملک

64

فوت همسر

کوهدشت

بیسواد

6

سمانه

40

متاهل

نورآباد

لیسانس

7

مئونا

60

متاهل

کوهدشت

نهضت

8

شاه صنم

63

متاهل

الشتر

نهضت

9

شهین

64

متاهل

نورآباد

بیسواد

10

فوزیه

44

متاهل

کوهدشت

لیسانس

11

خدابس

60

متاهل

نورآباد

بیسواد

12

سلطنت

59

متاهل

الشتر

نهضت

13

زمرد

60

متاهل

کوهدشت

نهضت

14

خورشید خانم

64

متاهل

نورآباد

بیسواد

15

زرخانم

57

متاهل

الشتر

بیسواد

16

شهناز

42

متاهل

الشتر

لیسانس

17

سوسن

36

متاهل

نورآباد

دیپلم

18

منیژه

31

متاهل

کوهدشت

دبیرستان

19

تاج بانو

83

فوت همسر

کوهدشت

بیسواد

20

دولت

88

فوت همسر

کوهدشت

بیسواد

21

قدم خیر

75

فوت همسر

نورآباد

بیسواد

22

سنگین بانو

70

فوت همسر

نورآباد

بیسواد

23

مینا

64

فوت همسر

نورآباد

نهضت

زنان کولی (ختان)
1

مهناز

58

متاهل

الشتر

بیسواد

2

مهین

60

متاهل

نورآباد

بیسواد

نوع ختنه در بین این نسل به تعریف نوع دوم ختنه از منظر سازمان بهداشت جهانی نزدیک است .مطابق با تعریف این سازمان ختنه
نوع دوم شامل؛ برش یا قطع 17جزیی یا کل کلیتوریس و لبهای کوچک میشود که گاهی همراه با قطع یا برش لبهای بیرونی است
(سازمان بهداشت جهانی.)2019/6/28 ،

17. excision
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ختنه در میان زنان نسل سوم کامال متفاوت از دو نسل قبل است ،در این نوع ،کلیتوریس را قطع و لبها را به یکدیگر میدوختند .در
واقع نوع ختنه در زنان لک نسل جوان با تعریف سازمان بهداشت جهانی با نوع سوم ختنه همخوانی دارد .در این نوع ختنه عبارت است
از :قطع کلیتوریس و لبهای آلت زنان و به همآوردن لبها  18،در این نوع تنها سوراخ کوچکی برای ادرار و خون عادت ماهیانه وجود
دارد (سازمان بهداشت جهانی.)2019/6/28 ،
همانطور که اشاره کردیم ختنه نوع سوم در میان زنان لک وجود دارد این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی در گزارشات خود
صرفا اشاره به وجود دو نوع ختنه (ختنه نوع اول و نوع دوم) ،در ایران دارد (گزارش سازمان ملل ،)2014/6/6،همچنین یافتههای
پژوهشهای (عرفانی ،زیر چاپ؛ احمدی1394،؛ کریمی1389 ،؛ مظفری )1393 ،نشان داده است که ختنۀ نوع اول و دوم در مناطق
مورد پژوهششان انجام میشده است.
پاسخگویان جوان نوع ختنۀ متفاوتی را تجربه کردهاند ،آنان در کلینیکها و تحت نظارت ماماها و با لوازم مدرن ختنه میکنند .مطالعات
صورت گرفته در کشورهایی شامل مصر ،گینه ،کنیا ،نیجریه ،سودان شمالی و یمن نشان میدهد که عمل ختنه با روشهای سنتی به
سمت عمل ختنه با روشهایی در بیمارستانها و درمانگاههای بهداشتی و توسط متخصصان پزشکی تغییر یافته است .در این کشورها
یک سوم یا بیشتر زنان توسط پرسنل بهداشتی آموزش دیده ختنه شدهاند .از این تغییر تحت عنوان پزشکی و بهداشتی کردن ختنه یاد
میشود (مظفریان.)1396،
کلینیکی شدن ختنه در میان زنان جوان لک سبب شد که انجام این عمل محدود به زمان مشخصی نباشد .زنان جوان هر زمان که وقت
آزادی داشتند ،بعد از زایمان در مطب ،یا متاثر از دیگران عمل ختنه را انجام میدادند .همچنین ،زنان جوان درد جسمی کمتری هنگام
ختنه متحمل میشوند ،زیرا در کلینیک ها و از مواد بهداشتی و بیهوشی استفاده میکنند.
عالوه بر تفاوتهای انجام ختنه در میان زنان لک ،ترغیبکنندههای آنان به عمل ختنه در سه نسل از زنان متفاوت است که در ادامه به
آنها پرداخته میشود.

ترغیبکنندههای ختنه
الف-کولیها به عنوان جراحان ختنه
بنابر مصاحبهها ،یکی از مهمترین مولفههای ترغیبکنندۀ زنان نسل اول و دوم به ختنه کولیها بودند ،اما نقش کولیها به مثابه ختان در
میان زنان نسل سوم کمرنگ میشود و تنها تعداد معدودی از زنان آنها را برای ختنه میپذیرند .زنان جوان بیشتر در مطب ماماها ختنه
میکنند ،برخی از ماماها و متخصصین زنان آنها را به مطبهای خود ارجاع داده و دور از نگاه همکارانشان و پنهانی آنها را جراحی
میکنند .ماماها در کلینیکها برای ختنه  500هزار تومان از زنان دستمزد میگیرند ولی اگر زنی با کولی ختنه کند باید  30هزار تومان به
عنوان دستمزد بپردازد19.در واقع ،نقش مهم کولی ها در این زمینه ،ما را بر آن داشت که به شناختی از این اقلیت و نقشی که در این
جامعه به عنوان جراحان ختنه داشتهاند ،بپردازیم.
کولیها گروههایی دورهگرد هستند که با مردم کشورهای گوناگون در تماس هستند .اما این نزدیکی ،هرگز نتوانسته است آنان را در
مردمان دیگر تحلیل برد .زیرا آنها از لحاظ فیزیکی ریشه در خاک ندارند و در تمام قارهها از جمله اروپا ،آفریقا ،آمریکا و آسیا و در
بیشتر نقاط ایران از جمله استان لرستان پراکنده هستند (افشار سیستانی.)1377 ،
کولیها اصالً تولید مواد اولیه خوراکی ندارند و برای تامین خوراک ناچار به مبادله با گروههای دیگر یکجانشین یا کوچنشین هستند.
بنابراین باید این مهم را در نظر داشت که تبادل با دیگری یکی از اصلیترین پایههای ساختاری گروهی کولیهاست (اسفاری.)1394 ،
18. infibulation

 .19این قیمت مصوب مطابق با کد ملی  501480سال  1397بوده است.
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باور مردم لرستان به اینکه کولیها با خواهر خود ازدواج میکنند (همان )234 ،باعث شد که این گروه دورهگرد ،به عنوان بیگانه تلقی
شوند و جز مطرودین جامعه به حساب آیند .با این حال ،لرها ضربالمثل مشهوری دارند که میگویند «دنیا گا کِلمَه است »20بدین معنی
که جهان سراسر مبادله است (فرهادی .)1388 ،اهمیت مبادله در میان مردمان لر ،ارتباط آنان را با کولیها به عنوان یک گروه مطرود
توجیه میکند .کولیها ،در استان لرستان از طریق خالکوبی ،نوازندگی ،ختنه کردن پسران و دختران ،حجامت کردن ،ساختن ظرفهای
چوبی و ...روزگار میگذرانند .آنها همچنین در مراسمها موسیقی اجرا میکردند (فیلبرگ.)1369 ،
حضور کولیها در میان لکهای لرستان زمینه را برای تبلیغ ختنه فراهم میآورد ،آنان همزمان با فروش صنایع دستی داستانهایی درباره
مزایای ختنه و مضرات ناشی از عدم ختنه میگفتند .این در حالی است که جراحان ختنه در دیگر مناطق ایران که ختنه مرسوم است،
محلی و بومی هستند .کریمی ( ،)1389در شهر پاوه جراحان ختنه را ماما ،قابله ،مادر ،خاله ،همسایهها ذکر کرده است .پاشایی ()1390
در روانسر ذکر کرده است که تقریباً تمام ختنه شدهها توسط ماماهای محلی ختنه شدهاند ،مظفریان ( )1393در قشم نیز دایه محلی و
مال را جراحان ختنه ذکر کرده است.
کولیها به منظور ترغیب زنان به این عمل به اعتقادات و زمینه مذهبی ،وضعیت اقتصادی آنان توجه میکردند برای مثال به منظور
ترغیب زنی که اعتقادات اسالمی داشت اما همسرش اهل حق بود میگفتند:
این روزه و نمازی که تو میخونی قبول نیست .ختنه سنت است سنت .سیدا چطور جلو سبیلشونو میگیرند اینم ور سبیلیه
که باید گرفته

بشه21.

تبلیغات کولیها در نگرش مردم منطقه تاثیر بسیاری بر جای گذاشت به طوری که یکی از زنان اشاره میکند که ما فریب این تبلیغات را
خورده بودیم و در این مورد صنمبر خاطرهای نقل کرد:
کولیها یه دروغهای بهمون میگفتند ما هم باور میکردیم .مثال میگفتن بعد از ختنه ،مهره چق چقه 22همراهتون
باشه شوهراتون دوستتان دارن  .اون مهره پر این کشتزارهای خودمان بود ،ولی ما از اونا میخریدیم .ما هم ساده
بودیم باور می کردیم.
و به افرادی که وضعیت اقتصادی نامساعدی داشتند ،به نحوۀ دیگری به ترغیب زنان میپرداختند .مونا گفت:
کولی میآمد و با صدای بلند میگفت که ختنه چه مزایا داره و هر که نیاد ،فردا پس فردا دست به چای بزنی زود
تموم میشه ،دست به آرد ...بزنی زود تموم میشه .مثل االن که نبود ما بیست کبریت تو خونه داشته باشیم ،یک کبریت
بود و میبایست برای ماهها تموم نشه.

20. Donya Gah Kelmah
 .21شواهد تاریخی نشان میدهد که لرستانیها در گذشته اعتقاد راسخی به مذهب نداشتند .آنها درباره اصولی که توسط پیامبر اسالم که ظاهراً به او ایمان دارند ،بسیار جاهل و بی
تفاوت بودهاند ،تا جایی که در اوایل قرن نوزدهم میالدی شاهزاده محمدعلی میرزا دولتشاه برای ارشاد آنها مجتهدینی به میان قبایل فرستاده بود (دوبد و مینورسکی ،)1394 ،در
واقع ،دین باستانی مناطق لکنشین اهل حق بوده است ،سپس این دین را با آموزههای اسالمی آمیخته کردهاند .هر چند وجود آیینها ،نمادها و الگوهای فرهنگی که حتی امروزه در
میان مردم لک به چشم میخورد ،با آنچه در برهان حق به تصویر کشیده شده است همسان است( .ایزد پناه .)1367 ،در تایید این روایت تاریخی ،منوچهر والیزاده از طایفه سنجابی
شهرستان دلفان ،به عنوان یکی از مطلعین محلی این منطقه گفت :همه ساکنین منطقه مورد مطالعه در گذشته اهل حق بودهاند و در این مذهب سبیل قداست داشته است و هیچ کدام
سبیلشان را نمیتراشیدند و حتی جلو سبیلشان را هم نمیزدند ،شنیده ام که مجتهدینی بین مناطق آمده و مردم را با اصول اسالمی آشنا کرد و قبح تراشیدن سبیل را از بین برده
بودند .هر چند هنوز برخی از طایفهها سبیل نمی تراشندن ،اما برخی از طوایف مثل اوالد قباد از مجتهدین پیروی کردند و جلوی سبیلشان را کوتاه کردند برای نظافت.
پدر سکینه هم متعلق به طایفه اوالد قباد که جلوی سبیلشان را میتراشند.

22 .Cichorium intybus
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عواملی که کولیها برای ختنه کردن بر میشمردند در میان زنان از گروههای گوناگون متفاوت بوده است .چنانچه با زنان پیرو مذهب
اهل حق ،23مواجهه میشدند ،از برکت داشتن دست 24و مال ،25حالل بودن بدن و بدین ترتیب هر کاری که به واسطه بدن انجام میشود
مثل تهیه غذا و رابطه با همسر ،رئوف شدن 26زن اشاره میکردند و اگر کولیها با زنان مسلمان مواجهه بودند عالوه بر تعابیر ذکر شده
از ختنه به عنوان عاملی برای قبول بودن نماز و روزه نزد پروردگار و همچنین وجوب ختنه به وسیله روحانیون یاد میکردهاند و با این
تعابیر زنان را راغب به انجام ختنه کردهاند.
یافتههای ما نشان داد که ،کولیها قبل از انجام ختنه زنان دستمزدشان را دریافت میکردند .دستمزد آنها بسته به نوع محصول منطقه
بوده است ،مثالً اگر زنان گوسفند و گاو داشتند ،روغن ،کشک یا کره میدادند و اگر کشاورز بودند ،گندم ،جو ،نخود ،عدس و اگر
شهری بودند ،مقداری چای ،برنج و به ندرت پول میپرداختند .اگر زنها به موقع دستمزد کولی را پرداخت نمیکردند ،کولی زیورآالت
آنها را موقع ختنه از بدن آنها میکَند و همچنین اگر دستمزد مکفی نباشد ،کولی آبروی آن زن را نزد افراد دیگر میبُرد و هر جا که
میرفت از آن زن بدگویی میکرد.
وضعیت دریافت دستمزد در بین دیگر مناطقی که ختنه انجام میشده است ،مطابق با پژوهشهای احمدی ( ،)1394مظفریان ( )1391و
کریمی ( )1389متفاوت است ،زیرا در این مناطق ختانها در اکثر موارد دستمزد طلب نمیکنند و معتقدند که این عمل را برای رضای
خدا انجام میدهند.
برای دریافت دستمزد کولیها تحت عمل ختنه ،از راههای دیگری نیز اقدام میکردند .آنها زنان را قبل از ختنه معاینه میکردند ،گاه
برخی از زنان کلیتوریس کوچکی داشتند و احتیاجی به انجام عمل ختنه نداشتند .در این موارد ،کولیها سه بار تیغی از باال زیر لباس
آنها میانداختند پایین و طی این سه بار میگفتند «پاک شوی ،دستت با برکت شود» .البته پاک شدن و با برکت شدن در این موارد دورۀ
زمانی محدودی داشت ،بعد از چند سال دوباره کولیها آن زنها را معاینه میکردند اگر همچنان کلیتوریسشان کوچک بود ،مجدداً این
مراسم تکرار میشد و دستمزد دریافت میکردند و با این مراسم تیغ زیر لباس انداختن به زنان القاء میکرد که دست شما برکت دارد و
پاک شدهاید.
ب -جامعه و ختنه زنان لک
زنان نسل اول در یک ساختار اجتماعی همگن و منسجم زندگی میکردند .یکی از مهمترین ویژگی این جوامع را میتوان تعریف دقیق
هنجارها ذکر کرد ،درنتیجه مردم به رفتار یکدیگر توجه دارند و کنترل و فشار هنجاری را بهطور قوی احساس میکنند .به همین دلیل
دراین مناطق رفتار نابهنجار بسیار محدود است و کنترل اجتماعی بیشتر از جانب مردم اعمال میشود (رفیع پور .)1378 ،تعریف دقیق

 .23اهل حق یکی از رشتههای انشعابی و معموالً وابسته به مذهب تشیع بوده و مجموعهای از عقاید و آراء خاص است که ترکیبی از باورهای
اساطیری ایران قدیم و اسالم است و در برخورد با حوادث در زمانهای گوناگون اشکال گوناگونی به خود گرفته است و به ویژه در غرب ایران
پراکنده بودند (جیحون آبادی.)5،
 .24لرها دستم برکت نداره را به کنایه در مورد آدمهای حق ناشناس به کار میبرند(.عسکری عالم .)1387 ،اما لکها زیاد شدن و کم نشدن یک
ماده را برکت داشتند میگفتند و بیشتر در مورد مواد غذایی به کار می رود.
 .25برخی از پاسخگویان ذکر می کردند که ما عالوه بر ختنه ،جوز ( )Nutmegهم سر بریدیم برای این که مالمان برکت داشته باشد ،سر سپردن
یکی از اصول اولیه اهل حق می باشد ،که در این مراسم جوز هم سر می برند ،البته در این مراسم دعای سفره که با برکت در ارتباط می باشد
خوانده می شود .ولی این مراسم لزوماً برای برکت پیدا کردن نیست .بلکه نوعی بیعت است .اما مردم بر این باور هستند که هر کسی که سرسپرده
باشد ،دستش برکت پیدا می کند.
 .26در بخش جامعه ،خانواده ،همسر و ختنه به آن پرداخته شده است.
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هنجارها و کنترل غیررسمی از جانب مردم ،زندگی خصوصی و اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار داده است .طبق یافتهها ،علیرغم اینکه،
ختنه در میان زنان مسن همراه با اجبارخشن از سوی والدین نبوده است ،از سوی اجتماع یعنی محل زندگی آنها تحت اجبار بوده
است .این اجبار سبب میشده است زمانی که دختران به سن ازدواج میرسیدند ،برای کسب مشوقهای اجتماعی ازجمله افزایش شانس
ازدواج ،با تمایل و رغبت خود عمل ختنه را انجام میدادند.
دختران چه شوهر کرده و چه شوهر نکرده ختنه میکردند .اگر دختران ازدواج میکردهاند در حالی که ختنه نکرده بودند ،از طرف
خانواده همسر مورد شماتت قرار میگرفتند .آنها عقیده داشتند که این دختر بیصاحب بوده و خانوادهاش به فکر او نبودند .این وضعیت
در دیگر مناطق ایران که ختنه مرسوم بوده ،متفاوت بوده است و دختران از کودکی مجبور به انجام ختنه بودند .رضازاده جاللی ()1386
ذکر کرده که ختنه از  40روزگی نوزاد شروع میشود ،کریمی ( )1389و مظفریان ( )1393نیز آوردهاند که ختنه دختران از چند ماهگی
انجام میشد و احمدی ( )1394نیز اشاره کرده است که ختنه از سن  6-3شروع میشد.
رابینسون ( )2001اشاره کرده است که ،سن انجام ختنه در کشورهای متفاوت متغیر است ،سن میتواند از  2هفته به بعد از تولد دختر
تا قبل از ازدواج نیز باشد .ولی معموالً این عمل از سنین نوزادی تا  15سالگی و گاهی نیز برای دختران جوان انجام میشود .از سویی،
گاهی عدم ختنه زنان باعث طرد آنها از برخی از همیاریهای محل زندگی آنها شده است ،چنانچه فوزیه در خاطرهای از مادربزرگش
گفت:
خانمی بود تو ده که ختنه نکرده بود زنهای همسایه وقتی فهمیدند گفتن دستت حالل نیست ما با تو شیرواره نمیکنیم.
چون شیرش خیلی کم بود و نمیتوانست با شیر خودش به تنهایی کره و روغن تولید کند .با وجود این که میترسید ناچار
شد ختنه کند.
مواردی مثل خاطرهای که فوزیه نقل کرد ،نشان میدهد که اگر زنی در جامعه گذشته لک از هنجارهای اجتماعی مثل انجام ختنه پیروی
نمیکرد متضرر میشد .درنتیجه زنان برای جلوگیری از طرد شدن همنوایی با جامعه را بر میگزیدند .آدمی برای رهایی از برخی اجبارها،
با اختیار و داوطلبانه برخی از اجبارهای دیگر را میپذیرد (فرهادی .)1388 ،در واقع اصل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو،
در اجتماعات محلی و کوچک بیشتر ضروری مینماید ،از اینرو افراد در این اجتماعات تالش دارند همراستای هنجارهای حاکم بر
جامعه باشند.
خانواده و ختنه زنان لک
فضای زندگی زنان نسل دوم از منظر سنتی بودن جامعه و محدود بودن ارتباطات به فضای حاکم بر زندگی زنان نسل اول شباهت
داشت اما وقوع اصالحات ارضی در این دوره ،به دنبال آن ،از بین رفتن تعاونیهای سنتی زراعی مثل بنه ،الغای مالکیت اربابی و تفویض
مالکیت زمین به خانوادهها ،افزایش بهرهوری خانوادگی در این دوره زمینه را برای ایجاد تغییر هنجارهای حاکم بر جامعه فراهم آورد.
جامعه روستایی ایران قبل از اصالحات ارضی ،تحت نظام ارباب و رعیتی اداره میشد ،در اکثر موارد رعیتها به صورت اشتراکی در
مزرعهای به زراعت میپرداختند ،در این وضعیت هنجارهای اجتماعی قوی بر آنها حاکم بود ،در نتیجه فرد در جامعه خود مستحیل
میشد ،به نحوی که تالش و کوشش افراد در راستای منافع جمع و جامعه انجام میشد .بعد از اصالحات ارضی و تقسیم شدن زمینها
در بین رعیتها ،و مالک شدن اکثر رعیتها ،بهرهوری خانوادگی افزایش یافته است ،تحت این روند ،ارزشها حول خانوادهگرایی شکل
میگیرد .که از اهمیت ارزشهای اجتماعی میکاهد و به جای تالش برای اجتماع فرد به تالش برای خانواده میپردازد .در میان زنان
نسل دوم لک ،ترس از عدم پذیرش از سوی جامعه جای خود را به ترس عدم پذیرش از سوی خانواده میدهد .سلطنت از خاطره
ازدواجش گفت:
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قبل از این که ختنه کنم اگر زود آرد و روغنمون تمام میشد ،مادر شوهرم میگفت همش تقصیر این تیغ
زیر جامه نرفته است .27من هم برای دوری از این اتهامها و این که منابع مورد نیاز خانواده تمام نشن ختنه
کردم.
در واقع ،وقتی عروس به خانه بخت میرفت ،اولین چیزی که خانواده و خویشان داماد خواستار آن بودند ،قدم مبارک اوست؛ زیرا آنان
باور به این ضربالمثل دارند که «عروس با قدمش و چوپان با چوبش» ،28که تعبیرش این است که وقتی عروس میآوری یا چوپان
استخدام میکنی ،باید قدمشان مبارک باشد .به همین خاطر اگر وقتی عروس به خانه بخت میرود اتفاق ناگواری برای خانواده داماد
بیفتد ،عروس تا آخر عمر مورد بیلطف و بدگمانی قرار میگیرد (ایزد پناه .)1370،پس عروس هم باید تمام سعی و تالش خود را بهکار
میگرفت که مسبب اتفاق بد در خانواده شوهر نشود ،به همین دلیل ختنه میکردند ،که تمام شدن مواد غذایی خانواده را به عدم ختنه
نکردن آنها نسبت ندهند .ختنه ،باعث میشد که عروس در خانواده همسر پذیرفته شود ،گرچه بارها زنان مشارکتکننده در پژوهش
حاضر اشاره کردند ،که برای مردان مهم نبود که ما عمل ختنه را انجام بدهیم یا نه اما زمانی که ختنه میشدیم لبخند رضایت بر لبانشان
جاری میشد .از سویی یکی دیگر از دالیل ختنه زنان ،انقیاد زنان بوده است ،چنانکه زرخانم گفت:
ختنه برای این بود ،تا خار بیضٍ کم شود .29اگر زنها ختنه کنند دیگه از سر و صدای زن کم میشه .درد داشتیم تا
چند وقتی دیگه دعوا یا سر و صدا نمیکردیم .بعدشم دیگه عادت میکردیم کمتر دعوا میکردیم.
زنان حقوقی برای خود قائل نبودند ،چون جامعه اطرافشان این گونه است و اطالعاتشان خارج از حدود رسومات اجتماعی خود در
حد ناچیزی است .از این رو زن را به راحتی میتوان بخشی از دارائی شوهر تلقی کرد تا شریک زندگی او ،طبق رسومات محلی زن
مطیع محض شوهر است (گودرزی .)1374 ،در واقع با انجام عمل ختنه زنان مطیعتر میشوند ،و قدرت حاکم آنها را محدود و محصور
میکند که به نفع خود از آن بهرهوری کند .کریمی( )1389نیز یکی از دالیل انجام ختنه در بین دختران کرد پاوه را ،مطیع و سر به راه
شدن آنها ذکر کرده است.
مرد و ختنه زنان لک
مطیع و منقاد شدن بدن زنان تحت ختنه ،طی نسلهای مختلف تحت سلطۀ عوامل مختلفی بود .همانطور که قبالً اشاره کردیم ،در نسل
اول تحت سیطره اجتماع و باورهای اجتماع و در نسل دوم تحت سیطرۀ خانواده بود .اما این رویه در نسل سوم تحت مدرن شدن
جامعه ،تغییر ساختار خانواده و کوچک شدن بعد آن و تغییر معنای خانواده از بنگاه اقتصادی به جایی برای آرامش و لذت است .طبق
نظر بهنام و راسخ ،استقالل روزافزون اجتماعی و اق تصادی زن باعث عدم نیاز او به قبول شوهری مشترک صرفاً برای تأمین معاش و
بقای خویش شده است .عالوه بر این ،کثرت اطفال و چند زنی به مثابه نیروی کار در خانواده از اهمیت خارج شده است ( .)1348در
واقع ،روابط زن و شوهری امروزه دستخوش تغییر و تحول شده است ،زن دیگر به آسانی زیر یوغ مادر شوهر و پدر شوهر نمیرود و
از همسر خود خانۀ جداگانه مطالبه میکند و زندگی مستقلی از آن خود دارد .تشکیل عایلهای دیگر را برای شوهر خود حرام میداند و
چشم دارد که شوهر همۀ اندیشه و نیروی خود را در خدمت همان یک خانوادۀ زن و شوهری بگمارد (بهنام ،راسخ .)1348 :این توقع
را شوهران همواره بر آورده نمیکنند و زنان برای حفظ این شرایط کارهای متفاوتی میکنند که ختنه یکی از آنها است .پس انقیاد بدن
زنان تحت ختنه ،در این دوران معنایی متفاوت از دو نسل پیشین دارد.
مصاحبهها نشان داد ختنۀ زنان عللی متفاوت از علل سابق دارد ،در این دوره بر خالف دوره قبل ،ختنه برای حفظ برکت ،پذیرش در
خانواده نیست .در واقع در نسلهای پیشین ،کارکرد مهم ختنه به خاطر منافع اقتصادی در خانواده بوده است ،اما آنچه در این مرحله
 .27تیغ زیر لباسش نرفته است یعنی این که ختنه نکرده است.
 .28عروس اِیا واپاقدمش ،چوپون ایا وا دسته چوبش

 .29وقتی گاو نری هی سرو صدا میکرد .کمی از بیضشو پاره میکردند دیگه سرو صدا نمیکرد.
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مهم مینماید ،کسب لذت جنسی بیشتر است که مرد از آن منتفع میشود .مصاحبههای ما نشان داد ،که هیچ دختری قبل از ازدواج ختنه
نمیکند بلکه بعد از ازدواج و به خاطر همسر ختنه میکنند به عبارتی مردها و خواستههای آنها در بین زنان نسل جدید ،آنها را به ختنه
سوق میدهد .زنان جوان به دنبال نظر مثبت همسرانشان هستند و خود را در ارتباط با همسرانشان تعریف مینمایند و خواستهای
همسرانشان را به خواستهای خود مقدم میدارند.عالوه بر جلب توجه همسر ،زنان نسل جوان تحت تاثیر روایات ماماها و متخصصین
زنان در راستای بهداشت و سالمت خود در سنین پیری ،تمایل به ختنه نشان میدهند .در واقع ،انجام ختنه در بین زنان دیگر مناطق
ایران با دالیلی متفاوت انجام میشده است ،مظفریان ( ،)1393کریمی ( ،)1389رضازاده ( ،)1386احمدی ( ،)1394عرفانی (در دست
چاپ) مهمترین عوامل انجام ختنه را مذهب و حفظ پاکدامنی دختران ذکر کردهاند ولی هیچکدام از این عوامل در بین زنان لک به عنوان
عامل ختنه ذکر نشده است.
ختنه از نگاه زنان
زنان لک بر حسب نسلهای مختلف ،نگاه متفاوتی به ختنه دارند .نگاه زنان نسل اول به ختنه حاکی از تأیید این عمل از گذشته تا به
امروز است .زنان این نسل قبل از انجام ختنه احساس ناخوشایندی از جمله احساس ناپاکی و گناه داشتند .تاج بانو به ما گفت:
واقعا فکر میکردم دستم حالل نیست اگر ختنه نکنم و علت زود تموم شدن روغن دست من است.
پذیرش ختنه در میان زنان لک مسن به گونهای بوده است که انجام آن در میان زنان باعث سرافرازی و نشانۀ شجاعت بود و عدم انجام
آن باعث دادن برچسبهایی منفی از سوی جامعه به آنها میشد .باور و پذیرش قلبی ختنه در میان زنان مسن لک باعث شده بود که
آنها پیامدهای ختنه را بهطور محسوس لمس کنند ،این زنان همچنان به پیامدهای مثبت آن ایمان دارند اما در مورد داستانسرایی کولیها
درباره ختنه دچار تردید شدند.
اما این شرایط در مورد زنان نسل دوم از پیچیدگی برخوردار است .برحسب شرایط گوناگون از جمله میزان تحصیالت زنان 30و
فرزندانشان همچنین استفاده از رسانههای مختلف نگاه آنان به ختنه متفاوت شده است .کنداال نیز اشاره کرده است ،زنان با تحصیالت
کمتر بیشتر تحت عمل ختنه قرار گرفتهاند (کنداال 31و همکاران .)2009،زنان میانسالی که از تحصیالت برخوردار نیستند ،اظهار داشتند
که ختنه باعث برکت مال آنها شده است .مینا در مورد تاثیر ختنه به ما گفت:
راستشو بخوای تا قبل از این که ختنه بکنم .یه قابلمه داشتیم مادر شوهرم اونو پر آرد میکرد و بهم میداد که خمیر
و نان درست کنم که تا قبل از ختنه ،اون آرده  5نان میکرد اما بعد از ختنه  6نان میکرد .مشکه هم کرهاش بیشتر
شده بود و حتی چای و بقیه چیزا هم همینطور ،نتیجهاش این بود که دستمان برکت پیدا میکرد .راست میگفتند و
دروغ هم نمیگفتند .واقعیت اینه که ماندگاری همه چیز برامون بیشتر شد .راست بود و دروغ نبود.
مینا در ادامه گفت:
اگر االن بود هرگز ختنه نمیکردم ،همه چیز هست و تموم شد باز پول دارم میخرم ،قبال هی باید نگران تمام شدن منابع
میبودیم.
مطابق با مطالعۀ صفی نژاد ،وضعیت اقتصادی لرستان به دلیل نبود زراعت و تجارت در گذشته نامساعد بوده است ( .)1381همانطور
که در ادبیات عامه ایرانیان آمده است ،آن که شیران را کند رو به مزاج /احتیاج است احتیاج است ،احتیاج 32.بدین معنا است که ،نیاز و

 .30زنان میانسال در دوره کودکی شان به مدرسه نرفتند و تحصیالت خود را در دوره جوانی و در نهضت سوادآموزی کسب کردند.
31. Kandala
 .32امثال و حکم جلد 1
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احتیاج باعث تغییر فطرت نیز میشود .در واقع شرایط نامساعد اقتصادی در میان زنان لک باعث شده است که برای بهبود وضعیت
اقتصادیشان ،این باور را بپذیرند که ختنه باعث برکت و فراوانی مال میشود.
خاورگفت:
قبل از ختنه نمیدونم چرا ،زیاد حس خوبی به خودم نداشتم وقتی میدیدم مادر شوهرم اینقد دستش برکت داره
من دستم برکت نداره .وقتی که ختنه کردم حس خوبی داشتم ،میتونم بیترس به هر چیزی دست بزنم .خودم هم
از خودم خوشم میومد .مادر شوهرم دستش خیلی برکت داشت .یه استکان چای خشک را تا یک ماه تموم نمیکرد
و یه کاسه برنج درست میکرد مکفی تمام خانواده میشد ،قبل از این که ختنه کنم من باید سه کاسه برنج درست
میکردم که برای همه خانواده کافی باشه اما بعد از ختنه با دو کاسه همه سیر میشدند و هیزه 33مادر شوهرم تا عید
 4کاسه داشت .از روغن ما هیچی نمیموند.
این نگاه به ختنه در میان زنان نسل دوم که دارای تحصیالت هستند و فرزندان آنان تحصیالت دانشگاهی دارند تغییر کرده است.
این گروه از زنان ،معتقد بودند که فریب خوردهاند و برداشتن یا برنداشتن یه بخشی از کلیتوریس آنها لزوماً باعث برکت و پاکی
نمیشود .عالوه بر این معتقد بودند که آگاهی نداشتند و گرفتار خرافات شده بودند .این نگرش در بین آنها باعث شده است که زنان
مسن که اکثر وقت خود را با زنان این نسل میگذرانند و منبع دریافت اطالعات آنها بودند ،تحت تاثیر نگرش آنها به ختنه قرار گیرند
و در برخی موارد نسبت به داستانسرایی کولیها تردید کنند.
البته زنان جوان به نحوی تحت تاثیر تبلیغات زیبایی واقع شدهاند و به همین دلیل بیشتر عمل زیبایی انجام میدهند ،اما از نگاه زنان
این عمل زیبایی همان ختنه است .زنان جوان نگرش خوبی به ختنه ندارند ،آنها معتقدند که ختنه تاثیرات بدی در زندگی آنها داشته
است ،نظافت و بهداشت آنها را مخدوش کرده است و لذت آنها را از سکس کم کرده است.
زنان نسل جوان قبل از انجام ختنه برخالف زنان دو نسل پیش ،احساس ناخوشایندی نسبت به خود نداشتند و از طرف خانواده و
اجتماع مورد نکوهش قرار نگرفتهاند ،آنچه در بین این نسل متفاوت است این است که آنها بعد از انجام ختنه احساس دوگانهای دارند،
زنانی که دارای تحصیالت دانشگاهی بوده و شاغل بودند از این که جسم خود را به خاطر دیگری (مرد) مورد جراحی قرار داده بودند
از انجام این عمل دچار یک خشم پنهانی شده بودند ،آنها همچنین از اینکه ختنه باعث مخدوش شدن نظافت آنها شده است ،احساس
خوشایندی به ختنه ندارند  .اما زنان بدون تحصیالت دانشگاهی و بدون شغل از این که مایه خوشحالی و لذت همسرشان شده بودند،
راضی هستند و احساس رضایتی نسبت به انجام ختنه دارند.

نتیجهگیری
نبود مطالعات در زمینه ختنه زنان لک انگیزه اصلی پژوهش حاضر را تشکیل میدهد .در واقع این پژوهش فتح بابی دربارۀ مطالعات
ختنه مناطق بومی در ایران است .بنابراین سعی کردیم ،با تمرکز بر وجود رسم ختنه در میان زنان لک ،سازو کارهای شکلگیری ختنه و
نگاه زنان به آن را فهم نماییم.
کولیها به عنوان جراحان ختنه مهمترین عامل ترغیب کننده زنان نسل اول و دوم به ختنه هستند .در این راستا کولیها با توسل به
باورهای مذهبی موجود در منطقه مثل برکت داشتن دست و حالل بودن سعی در ترغیب زنان به ختنه داشتند .در واقع ،دعای سفره
درمیان اهل حق که در مراسمهای گوناگون مثل سرسپردن ،نذر و  ...خوانده میشود ،دعای حالل کردن و برکت است (مشکور.)1384 ،
در دین اسالم نیز آیات و روایتهای زیادی برای پاک و حالل بودن وجود دارد ،در واقع ،کولیها با تاکید بر بن مایههای موجود به

 .33ظرف روغن که از پوست حیوانات درست می شد و روغن در آن ظرف اصال خراب نمیشد.
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ترغیب زنان لک به ختنه میپرداختند .اما عاملی دیگری که تقویت کنندۀ تبلیغات کولیها بود ،شرایط نامطلوب وضعیت اقتصادی منطقه
بود که دو باور اعتقادی حالل شدن و به ویژه برکت یافتن ،میتوانست منجر به بهبود وضعیت اقتصادی آنها گردد .این در حالی است
که ،بر اساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی ،بیسوادی همراه با فقر در گرایش به ختنه تأثیرگذار بوده است (سازمان بهداشت جهانی،
.)1992
با این همه ،ختنه در بین زنان لک یک رسم وارداتی بوده است ،زیرا کولیها به عنوان جراحان آن برخالف دیگر مناطق ایران که ختنه
در آن مرسوم است ،محلی و بومی نیستند و آنها به عنوان گروهی دورهگرد این رسم را از مناطق دیگر به این منطقه آوردهاند عالوه بر
این پرداخت دستمزد به جراحان ختنه در میان زنان لک از اهمیت زیادی برخوردار بوده است ،زیرا کولیها قبل از ختنه دستمزد را
دریافت میکردند و اگر زنی دستمزد کافی پرداخت نمیکرد ،از وی بدگویی میکردند .گرفتن دستمزد برخالف دیگر مناطق ایران که
ختنه در آن مرسوم بوده است ،می باشد ،زیرا جراحان ختنه در دیگر مناطق معتقد بودند رضایت خداوند از انجام ختنه برای آنها کافی
است و به ندرت دستمزد می گرفتند .عالوه بر این ،زنانی که کلیتوریسشان کوچک بود ،در دیگر مناطق به ختنه شده توسط پری معروف
بودند و احتیاجی به انجام عمل ختنه نداشتند .اما در بین مناطق لک ،کولیها این گروه از زنان را که کلیتوریسشان کوچک بود با انداختن
تیغ زیر لباسهایشان به طور نمادین ختنه میکرد ،تا بدین منظور بتواند از آنها دستمزد بگیرد.
در واقع به خاطر وارداتی بودن ختنه در بین زنان لک این عمل از اجبار خشنی برخوردار نبوده است .امروزه ،این رسم کامالً منسوخ
نشده اما به ندرت به سبک قدیمی و با ابزارهای قدیمی در بین زنان وجود دارد ،با گذشت زمان تغییرات زیادی در فرآیند ختنه در میان
زنان لک انجام گرفته است ،زنان مسن به خاطر کسب مشوقهای اجتماعی و همنوایی با جامعه ختنه میکردند چون در غیر این صورت
از جامعه مطرود میشدند در بین این زنان ،ختنه قبل از ازدواج نیز انجام میشده است .در واقع آنها قبل از انجام ختنه احساس
خوشایندی به خود نداشتند و رضایت آنها ازخود بعد از انجام ختنه حاصل میشده است با وجود این ،امروزه برخی از زنان نسبت به
داستانسراییهای جراحان ختنه در مورد پیامدهای مثبت ختنه دچار تردید شدند.
وضعیت ختنه در میان زنان نسل دوم به گونه دیگری است .ختنه در میان این زنان بعد از ازدواج انجام میشده است .آنها نیز مانند
زنان مسن قبل از انجام ختنه احساس رضایت از خود نداشتند .در واقع برای زنان نسل دوم ختنه به منظور حفاظت از منابع محدود
خانواده تحت مفاهیم برکت ،پاکی و مطیعِ خانواده بودن انجام میشده است .امروزه برخی از زنان این نسل همچنان بر این باور هستند
که ختنه واقعا برای آنها برکت به ارمغان میآورده است اما برخی دیگر از زنان به خاطر تغییر موقعیت از جمله سوادآموزی و داشتن
فرزندان تحصیلکرده ،خود را فریب خورده میدانند .در واقع آنها معتقدند ختانها از جهالت و بیسوادی آنان استفاده کردند.
ختنه زنان جوان که در کلینیکها و بعد از ازدواج انجام میشود در راستای برآورده کردن خواستههای همسرانشان و سالمت خود است.
در واقع ختنه زنان این نسل یکی از انواع جراحیهای زیبایی است که زنان اسم ختنه را بر آن میگذارند این زنان بر خالف دو نسل
پیشین ،قبل از انجام ختنه احساس ناخوشایندی به خود نداشتند در واقع بعد از انجام ختنه در بین گروهی از این زنان که دارای
تحصیالت دانشگاهی و به تناسب آن شغل مناسب هستند ختنه باعث خشم پنهانی در بین آنها شده است اما گروهی دیگری از این
زنان که دارای تحصیالت دانشگاهی و شغل نیستند ،از انجام ختنه احساس خوشایندی دارند زیرا رضایت همسرانشان را فراهم کردند.
در واقع ،زنان طی دورههای مختلف ابژۀ عوامل مختلفی بوده و هستند ،هویت زنان نسل اول تحت کنترل شدید هنجارهای اجتماعی
شکل میگیرد ،زنان نسل دوم ابژۀ باورهای خانوادگی بودند و زنان نسل سوم نیز ابژۀ خواستهای مردان هستند .در واقع فردیت زنان
به آنان تعلق ندارد و خارج از ارادۀ آنان شکل میگیرد بدین معنی که دیگران فردیت زنان را ایجاد میکنند.
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Abstract
The present study was carried out to explore the tendency of Lak women toward female genital mutilation
(FGM) and their views toward this practice. Interviews were performed with 26 women who had the
experience of FGM. Based on the findings, the women’s definition of FGM and its goals and factors varied
among the three generations. Women of the first generation had been forced into FGM by the society, women
of the second generation by their families and the third generation by men. The findings also revealed that the
tradition of FGM was not a rough obligation among women in this region, and gypsies encouraged women of
the first and second generations to undergo FGM by resorting to religious principles and the specific economic
situation of the region, and cosmetic advertisements were what provoked the young women to undergo FGM.
Keywords: Female Genital Mutilation, Lak, Lorestan, Iran
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