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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼمﺣﺴﯿﻦﭘﻮر
اﻣﺮوز ،ﺷﺸﻢ ﻓﻮرﯾﻪ ،روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺪم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪارا ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﻧﺎﻗﺺﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ »ﯾﺎ« ﺧﺘﻨﻪ »زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮﯾﺪن ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺪام
ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ روی ﻧﻘﺸﻪ ،ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دﺧﺘﺮﮐﺎﻧﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻨﮓ ،ﺑﻨﺪر ﺧﻤﯿﺮ ،ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ ،ﮐﯿﺶ ،ﻗﺸﻢ ،اوراﻣﺎن و ﮐﺎﻣﯿﺎران ،ﭘﺎوه ،ﻧﻮﺳﻮد ،ﺷﺎﻫﻮ و ﺑﺴﯿﺎری
از روﺳﺘﺎﻫﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺳﻨﺖ و ﻋﺮف ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺪام
ﺟﻨﺴﯽﺷﺎن را ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺰ ﻧﺎداﻧﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ داغ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺮ ﺗﻦ و روحﺷﺎن ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و روﺷﻦﮔﺮی ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﮐﻨﺶﮔﺮان ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﻠﯽ ،از ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮﮐﺎن ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﻧﺎﻗﺺﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان در ﻟﯿﺴﺖ  ۹۲ﮐﺸﻮر ﺧﺘﻨﻪﮐﻨﻨﺪه زﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ،ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۰۶ﺗﺎ  ۰۸درﺻﺪ زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و  ۰۳ﺗﺎ  ۰۵درﺻﺪ زﻧﺎن ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺰ ﺳﻨﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ.
راﯾﺤﻪ ﻣﮑﺎرﻣﯽ ﻣﻈﻔﺮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﺮدم اﺳﺘﺎنﻫﺎی درﮔﯿﺮ ،وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺻﺮف
ﮐﺮده و ﮐﺘﺎب« ﺗﯿﻎ و ﺳﻨﺖ »را ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽاش در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺎ راﯾﺤﻪ
ﻣﮑﺎرﻣﯽ ﻣﻈﻔﺮﯾﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻌﻀﻞ ﺧﺘﻨﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ؟
ﻧﻮع و درﺟﻪ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﺼﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،در اﯾﺮان ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﻣﻮرد آﺳﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻟﺐﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت
زﻧﺪه و ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن را دارد؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﺎﻗﺺﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در آن راﯾﺞﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺸﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺠﻮاریاش ﺑﺎ دﺑﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،و اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪای اﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻣﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﺜﻼ ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،وﺟﻮد ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﯿﻮع ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ را ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﮐﺮدﻫﺎ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺷﯿﻮع ﻣﻌﻀﻞ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﻮدی در
اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﯿﻞ اﺣﻤﺪی و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﭘﺮوﯾﻦ ذﺑﯿﺤﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻫﻢﺻﺪاﯾﯽ وﺳﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن درﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺠﻮاری ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زن در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎیﺷﺎن در ﻣﻮرد ﻗﺒﺢ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ زﯾﺎد اﺳﺖ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ دارد .ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﻪ روی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﭼﻪ روی ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار زن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد،
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎری دارد.

ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻗﺺﺳﺎزی زﻧﺎن در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭼﻄﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮدم و ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﺑﯿﻦ  ۰۳ﺗﺎ  ۰۵درﺻﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ و رﻗﻤﯽ ﺣﻮل و ﺣﻮش  ۰۶ﺗﺎ  ۰۸درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ داده اﺳﺖ.
ﻧﺮخ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﺘﻨﻪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؟
ﺧﯿﺮ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺻﻼ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﻣﺜﻼ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ،ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻫﻢ در ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﺑﺎرز اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ اﺻﻼ زﻧﺎن را ﺧﺘﻨﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺠﻮاریﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﯽﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺠﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد؟
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻨﻮز دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺧﻂ روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .آنﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﯾﮏ اﺳﻄﻮره آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﺼﺮ و ﻓﺮاﻋﻨﻪ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎص و اﻟﯿﺖ را ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری و از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﻬﻮد ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی
ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺘﻨﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺪارد؟
ﺧﯿﺮ .ﻗﺮآن ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺰام ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺘﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .وﻟﯽ رواﯾﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن
رواﯾﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻻن در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﯽﻧﺸﯿﻦ ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ ﭼﻮن آنﻫﺎ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽدﻫﺪ
و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ روا ﻣﯽدارد و ﭼﻮن ﻋﻤﻞ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻠﻮی آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺑﯽدﯾﻦ ،ﯾﻬﻮدی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻣﺬاﻫﺐ ﻫﻢ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻨﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭼﺮا اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ؟
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ و در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﭼﺮا در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺎص در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻋﺮاب از
اﯾﻦ ﺳﻨﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﻨﺖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ اﻋﺮاب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم در ﻣﻮرد ﺧﺘﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
در ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻫﻢﺻﺪاﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد و آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ
اﻣﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﻋﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم آن ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﮐﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ و آن را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ.

