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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼمﺣﺴﯿﻦﭘﻮر
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ اﻓﺮاد را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺳﻘﻒ ﻧﺎﻣﺤﺪود و
ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺮ روز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻢﭼﻮن ﻣﺼﺎدﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآورد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪی ﺟﻨﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،اﺛﺮاﺗﺶ دردﻧﺎک و ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه و ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽدﻫﺪ ،روان و ﺳﯿﺎل و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﻨﻬﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .از ﻗﻀﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺛﺮات اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ در
دﻧﯿﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﺑﯿﺦ ﮔﻮش ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺎ و ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ،آراﻣﺶ و اﺳﺘﻘﺮار رواﻧﯽ اﻓﺮاد را
زﺧﻤﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ازﺧﺸﻮﻧﺖ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ« ﺳﻮزان ﻫﺮﯾﻨﮓ» ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻨﺪﯾﺎﻧﺎ و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان «:ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ و زﻧﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن در ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺟﻬﺎن ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ زﻧﺎن  ۴۸درﺻﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﻣﺮدان  ۴۶درﺻﺪ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان زن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ زن
ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎزی ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﺮان ﻫﺪف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ».
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ« ﺳﻮداﺑﻪ درﮐﯽﭘﻮر» ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم
داده ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺮ روزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ درﮐﯽﭘﻮر ،از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﭼﻄﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﺶ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺨﺮﺑﯽ در ذﻫﻦ و روح و ﺑﺪن ﺷﺨﺺ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
و آزار ﮐﻼﻣﯽ در ﺣﻮزه ﺳﺎﯾﺒﺮی ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮع ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺪرن ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮبﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ درﺟﻪﺑﻨﺪی
ﻣﯽﺷﻮد.
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﭼﺮا؟
در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻠﻤﺎت و واژهﻫﺎ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ  ۰۲ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻢ ﻗﺪرت ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮی
دارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻇﻬﺎر ﻋﺸﻖﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ازدواج ،راﺑﻄﻪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻮدهاﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﺎی ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ،ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارد ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ذﻫﻨﯽ؟
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮدیﺷﺎن در ذﻫﻦ اﻓﺮاد ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪن دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ اﻓﺮاد از
ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻤﯽ ﺑﺮای اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮدش را ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺮای آزارﺳﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮای
آزاردﯾﺪه.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﻓﺮد آزاردﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره آن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺧﺺ زﻧﺎن ،ﺗﺮس از ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮق در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرد آزار ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭘﯿﮑﺎن اﺗﻬﺎم ،در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽرود.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﺳﮑﻮت ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ،ﻋﺪم درک ﺻﺤﯿﺢ از ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺣﯿﻄﻪ آزار ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﻠﻪ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻋﺪم درک درﺳﺖ از ﻣﯿﺰان و ﺷﺪت آزار ﮐﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ،درک درﺳﺘﯽ از ﻣﯿﺰان
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮ روح و روانﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ،ﺷﺨﺺ آزاردﯾﺪه در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ،از
اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯽﻋﻠﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮس از زﻧﮓ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ،ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺮﺷﺎر از ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺸﻦ و ﮔﺎه ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪه ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺎور
ﻧﺪاﺷﺘﻪ آن ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت اﯾﻦ ﻋﻮاﻗﺐ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
آﯾﺎ اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ در ﺣﻮزه ﻣﺠﺎزی ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درﮔﯿﺮ اﺧﺘﻼل ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ روز از روز ﻗﺒﻞ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﻧﺪ .اﯾﻦ زاﯾﺶ ﻫﺮ روز ،ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎر
رواندرﻣﺎنﮔﺮان و روانﺷﻨﺎﺳﺎن را در اﻋﻼم ﺻﺮﯾﺢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﮐﻼﻣﯽ از اﺧﺘﻼل ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﺎﺻﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ
ﺧﻮد ،از زﺧﻢ ﺧﻮردهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﭼﻪ ﻻﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و
اﯾﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼلﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺮزی و اﻓﺴﺮدﮔﯽ وﮔﺎه دو ﻗﻄﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ آزادی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﺗﻬﺎم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ ،ﺧﻮدش زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ ،ﺧﻮدش از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه رواﻧﯽ ،ﻓﻀﺎی ﺧﺸﻦ
ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮارد ،ﺧﻮد ﻓﺮد از رﯾﺸﻪ رﻓﺘﺎرش آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.
آزاردﯾﺪهای ﮐﻪ آزار را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ او ﻫﻢ از ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد؟
در دﻧﯿﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻣﺮوز ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎری و رواﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺧﺎص ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎص ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻣﺮی ﻣﺤﺎل
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ رﯾﺸﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن آزار در
ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای دﻻﯾﻞ ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد ،در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن آزار ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ،ﺟﺰﯾﯽ از ارزشﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ،ﻓﺮد ﻣﻮرد آزار ،اﻟﮕﻮی ارزشﮔﺬاری اﺷﺘﺒﺎه دارد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺮس از ﻗﻀﺎوت ﺷﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮدن آزار ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺮس ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺧﯿﺮ
در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻌﺮض آزار ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻢزﻣﺎن ،از اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺨﻔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﺎص از ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﻧﻘﺶﭘﺬﯾﺮی اﺷﺘﺒﺎه دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺨﺺ آزاردﯾﺪه ،در ﻧﻘﺶ ﻣﻈﻠﻮم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮو ﻣﯽرود .در
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎ رواندرﻣﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد آﯾﺎ ﺷﺨﺺ آزاردﯾﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ،ﺧﻮدش را در ﻣﻌﺮض
آزار دﯾﺪن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه در ﻧﻘﺶ ﻣﻈﻠﻮم ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری ﻧﻮﻋﯽ ارزشﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺨﺺ اﻓﺸﺎﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ،ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
روﺑﺮوﺳﺖ.
اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻨﻮز رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﻋﻠﺖ،
ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ روﺑﺮو ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ« رﻫﺎش ﮐﻦ ﺣﺮف ﺑﺎد ﻫﻮاﺳﺖ» .وﻟﯽ در
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎد ،اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ روی ﺳﻼﻣﺖ روان آدمﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ در ﺻﻮرت اﻓﺸﺎﮔﺮی ،ﺧﺸﻮﻧﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺮﻣﻼ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﻮدت ﻫﻢ ﺑﺪت ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ را ﮔﺮﻓﺘﯽ .وﻟﯽ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن ﺑﻪ ارزشﮔﺬاری اﺷﺘﺒﺎه در ﻗﺒﺎل ﻣﻈﻠﻮم و ﻇﺎﻟﻢ و اﺻﻞ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ.

ﭼﻪ راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻧﺪ؟
راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی،
ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺎﺟﻢ ،اﯾﻦ ﻋﺎدت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ روی اﻓﺮاد اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺗﻼش
ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﭘﺮوﻧﺪه آن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻌﺪی ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
اﻗﺪام ﺑﺎزدارﻧﺪه ﭼﯿﺴﺖ :ﮔﻔﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﮕﻔﺘﻦ؟
اﻗﺪام ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس واﻟﺪﯾﻦ روی ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ از ﺷﺨﺺ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎﻟﻎﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﻗﺪام در ﻣﺮاﺣﻞ ﻏﯿﺮ ﺟﺪی ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻌﺪ اﻓﺸﺎﮔﺮی اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺜﻞ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﯾﺎ ورزﺷﮑﺎران ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮔﺮوه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ورزﺷﮑﺎران آن ،ﻟﺰوﻣﺎ آدمﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎﺗﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﮔﺮوه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﮔﺮ
ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺎﻫﯽ
رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ،دﯾﺪن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.

