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ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
«ﭼﺮا وﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﺮوی؟ ازش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻦ .اﻧﮕﺎر ﺧﻮدت ﻫﻢ ﺑﺪت ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ روزی ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﮐﺘﮏ ﺑﺨﻮری ،اﯾﻦ آدم ﭼﻪ ﭼﯿﺰش ﻗﺎﺑﻞ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺳﺖ؟ اﺻﻼ ﭼﻄﻮری ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻫﻨﻮز دوﺳﺘﺶ داری؟ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ از ﮐﺎرﻫﺎش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ ،آﺑﻐﻮره ﻫﻢ ﻧﮕﯿﺮ».
ﺣﺮفﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺘﮏ روی ﻣﻐﺰش ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺎد ،ﻫﻢ ﺧﺮاش ﺻﻮرﺗﺶ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﻫﻢ ﻫﻮﻫﻮﯾﺶ ﮐﻼﻓﻪاش ﻣﯽﮐﺮد .از ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺧﺎﻧﻪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ،از ﻻی در ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز اﺗﺎق ﺧﻮاب ،او را دﯾﺪ ﮐﻪ روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﭼﺮاغﻫﺎ را روﺷﻦ ﻧﮑﺮده .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدش را
دﯾﺪ در آﯾﯿﻨﻪ ﮐﻨﺎر در ،ﺗﺮﺳﯿﺪه و ﭘﻒ ﮐﺮده و ﺧﺮاﺷﯿﺪه.
ﮐﯿﻔﺶ را ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﻮی ﮐﻤﺪ و رﻓﺖ ﺗﻮی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ رﯾﺨﺖ ﺗﻮی ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺮای ﺷﺎم.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را در
ﺧﻮد اﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دﻟﺴﻮز و راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻣﯽرود ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ ﺳﺮزﻧﺶ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج ﺷﺨﺺ از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ او را ﺑﻪ واﮐﻨﺶ دﻓﺎﻋﯽ از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد وا ﻣﯽدارد.
وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺮزﻧﺶ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮕﯽ دارد .ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﯾﮏ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻔﺎوت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ درک ﮐﺮد «:ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺒﻨﯿﻢ ﭼﺮا
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد دارد و ﭼﺮا دو ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﮕﯽ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ،ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺻﻔﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد و ﻓﺮق دارد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ .واﮐﻨﺶ آدمﻫﺎ ﭼﻪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ دادﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻮن در ﻓﻀﺎی ﺻﻤﯿﻤﯽ از ﺳﻮی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد -ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎص زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در رواﺑﻂ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا -و در رواﺑﻂ دﮔﺮﺟﻨﺴﮕﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﻣﺮد ﺑﺮ زن
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻔﺎوت دارد .ﻋﻠﺘﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ وﺟﻮد دارد و ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن دوﺳﺘﺶ دارد ،ﺑﻪ او ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮق دارد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ او را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎری را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ او
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زن را ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﻀﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻر در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎ در آن وﺟﻮد دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮد زن را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زن وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد ،ﺑﻪ وﯾﮋه زن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪهای ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ در ﻓﻀﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺮدﺳﺎﻻر وﺟﻮد دارد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻦ و
ﻣﺪارا ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻪ زن ﻫﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﮕﻪ دارد .ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی اﺣﺴﺎس ﺗﺤﻘﯿﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن زن در ﺑﯿﺎن ﻣﺠﺪد
دوﺑﺎره ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ او در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ».
ﺑﺮای ﻗﺮاﺑﻨﺎﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻋﻤﺮ ،زﻣﺎن و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﮐﺮدهاﻧﺪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺰﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻏﻠﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻮارض رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ دارد .ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ
دﯾﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
[در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ زﻧﺎن :واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺎن!]

ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺧﺸﻦ اﺳﺖ
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رﺳﻤﯽ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ات .ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
زﻧﺎن ﺧﺸﻦ اﺳﺖ «:ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در اﯾﺮان ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮاده در راﺑﻄﻪ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ و دوﺳﺖ ﭘﺴﺮﻫﺎ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺎز اﯾﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را دارد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺘﺒﯿﺖ ﺷﺪه .ﺑﺮای زن راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود ،اﻣﺎ ﻣﺮد اﻧﻮاع راهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارد ﮐﻪ زن را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ :ﮐﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻬﻤﺖ زدن ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻀﺎﻧﺖ ،ﻣﻤﻨﻮعاﻻﺷﺘﻐﺎل ﮐﺮدن ،ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدن و ﻣﻤﻨﻮوعاﻟﺨﺮوج ﮐﺮدن .زن از
ﺗﺮس ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻀﯿﻪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺧﺎرج ﺷﻮد».
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻨﻮز در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه و ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻗﺎﻧﻮن
رﺳﻤﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﻣﺮدان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻓﻀﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﺪن در راﺑﻄﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن زن ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا
ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﯿﺮون؟ زﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا از راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺜﻞ اﯾﺮان».
[در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :از ﭘﺪرﺳﺎﻻری ﺗﺎ ﻣﺮدﺳﺎﻻری :راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻧﻤﯽروﻧﺪ]
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺪاﻧﯿﻢ
رﺿﺎ ﮐﺎﻇﻢ زاده ،رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در راﺑﻄﻪای دراز ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در
آن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﻨﺴﯿﯽ دارد وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪهای از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ دارﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﻓﺮدی را در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای دراز ﻣﺪت ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد را از او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد را ﺑﮕﯿﺮی و ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ را ﺧﺮد ﮐﻨﯽ ،او ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺘﺶ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺳﺮزﻧﺶ
ﮐﻨﯿﻢ در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺘﯿﻢ .ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ او از ﺧﻮدش و ﻋﺰت ﻧﻔﺴﺶ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ از اﻫﺪاف ﺧﻮدآﮔﺎه و در ﻣﻮارد ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻓﺮد
ﺧﺸﻮﻧﺖورز اﺳﺖ».
ﮐﺎﻇﻢ زاده درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ،ﻫﻤﻔﮑﺮی ﯾﺎ دردل ﺑﻪ ﻧﺰد دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در
ﻣﻮرد ﻓﺮدی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار دارد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دراز ﻣﺪت در راﺑﻄﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ
از اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻓﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه .ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺟﺮات و ﺟﺴﺎرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ از اﻓﺮاد
ﻣﻌﺪودی ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده».
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺮف زدن ﺑﺪﻫﯿﻢ «:ﺑﺎﯾﺪ روی اﺣﺴﺎس اﻣﻨﺘﯿﺶ ﮐﺎر ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎ و
دورﻧﻤﺎﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،در
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ دهﻫﺎ ﺑﺎر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﯽروﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﻓﺮزﻧﺪﻧﺸﺎن ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﯾﻨﺪه دوﺑﺎره ﺑﻪ آن راﺑﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﻨﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺒﻮر ﺑﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﻄﺮ ﻗﻀﺎوت و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺿﻌﯿﻔﯽ و ﺧﻮدت ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮدن در زﻣﯿﻦ
ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺘﮕﺮ اﺳﺖ».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﭼﺮا از رواﺑﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ؟

