ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر
ﮔﻔﺖوﮔﻮ آﯾﺪا ﻗﺠﺮ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی
ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ،آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻧﻪ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﮑﻮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ
اﺳﺖ و ﻧﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﺗﺮی دارﻧﺪ .ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﻬﺎدتﻫﺎ اراﯾﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن  ۰۳ﺗﺎ  ۰۴درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۰۵درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ
و  ۰۳درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮدان از ﺑﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن در ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی زﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ در اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ .در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻼش و ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺎن «،ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﯽ »ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ در
ﻋﯿﻦﺣﺎل ﭘﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮی ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه و ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان.
اﯾﻦ ﺳﻮال را ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻫﻤﺴﺮ ،دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﻫﻢﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎس از زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﺳﻮی آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی روﺣﯽ ﺗﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺎدتدﻫﻨﺪهﮔﺎن راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در آن راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻮابﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ «:ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ رو ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﻢ رو ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ؟ »ﯾﺎ« ﺣﺎﻻ
ﺑﯿﺎم ﺑﮕﻢ از ﯾﻪ زن ﮐﺘﮏ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﭼﯽ ﺑﺸﻪ؟».
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد؟ در
ﻋﯿﻦﺣﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﭼﺘﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ دﻓﺎع ﻫﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ.
ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن زواﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﭼﺮاﯾﯽ ﺳﮑﻮت ﻣﺮداﻧﻪ ،دﻻﯾﻞ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی،
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدم ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان
ﻣﺼﺪاﻗﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ داﻧﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﻣﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد و اﺑﻌﺎد آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﺮا اﻧﮑﺎر ﮐﺮد و ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .ﻣﺜﻼ در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۱۰۲و  ۳۱۰۲ﻣﺎ ﺑﺎ  ۰۵۱ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﻧﻪ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۰۰۴ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﯿﻢ .ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر از  ۰۵۱ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮی ﮐﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﻔﺘﺪ  ۵۲ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  ۵۲۱ﻧﻔﺮ زن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
۵۸درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و  ۵۱درﺻﺪ آن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدان اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﻤﯽ و اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﮑﻨﺪ .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﻣﺎر و ﻃﺮح ﺑﺤﺚ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ،ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻫﻤﺴﺎن داﻧﺴﺘﻦ اﺑﻌﺎد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﮑﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﻫﻢ
اﻧﮑﺎر و ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ :در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎیﺗﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﺑﻌﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺑﺮاز ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﯾﺎ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮن ﻫﺎ و در اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ازﭘﺸﺖ
درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ درون ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد اﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﻈﺎم
ارزﺷﯽ ﺣﺎﮐﻢ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﻤﯽ اﺟﺎزه وارد ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺣﻮزه را ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ورواﺑﻂ دروﻧﯽ آن ﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رﻓﺖ و ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ورود ﺑﻪ آن را ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮد ﻫﻢ ﻣﺎﻟﮏ زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﻣﺮی« ﻃﺒﯿﻌﯽ »و« ﻣﺸﺮوع».
در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و ﺑﻮﯾﮋه ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد را

از داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در وﻫﻠﻪ اول و
ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .اﺷﮑﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت و ﯾﺎ
ﺛﺒﺖﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮع ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮﻣﻼ و ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ
و ﻃﺮح آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی آن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در درون ﺟﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎه اﺳﺮار ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﻣﺮوز زن و
ﻣﺮد ﺑﺎ ﺗﺮس و اﮐﺮاه ﮐﻤﺘﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر  ۰۱درﺻﺪ زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺸﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﺪود  ۳درﺻﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎنﮔﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺪاوم  ،داﻣﻨﻪ و ﺷﺪت
ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و
ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺣﻀﻮر داﯾﻤﯽ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪ در رواﺑﻂ زن و ﻣﺮد
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ﺗﻌﺎدل ﻗﺪرت ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زن دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺮدان ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ داد؟
ﭘﺎﺳﺦ :در راﺑﻄﻪ زن وﻣﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪرت وﺳﻠﻄﻪ ﺣﻀﻮری داﯾﻤﯽ دارد .ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ و اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت در
رواﺑﻂ زن ﻣﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای داﯾﻤﯽ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ در
دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ژرﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻘﺶ ﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز از ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ و
ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﭘﺮ ﺷﻤﺎری ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ .ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن و ﻣﺮد و ﯾﺎ زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﮐﺎر اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻫﻢ دارﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ و ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ را زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﺑﺎزﻧﻤﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮد ﻧﺎنآور اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ،زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﺴﺮی و ﻣﺎدری را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .در
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﻗﺘﯽ زن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮازن ﻗﺪرت در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻮازن ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زن را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻮل ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﯾﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺷﺪه و راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪی را در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎﻧﻪ
و رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻮی ﺑﺮاﺑﺮی ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ روﯾﺎی ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ زن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﺑﻮس در ﻣﯽ اﯾﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ رواﯾﺖ در ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺻﺪق
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان را ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از زﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻖ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه آنﻫﺎ ﻫﻢ ،زن
ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻄﯿﻒ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺗﯿﻤﺎر دار و ﻣﺎدر وﻫﻤﺴﺮی ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺻﺒﻮر اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﺧﺸﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺑﺪی ﺑﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
«زن ﺧﺸﻦ »را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺎدتﻫﺎ و اﻇﻬﺎرات ﻣﺮدان ،آنﻫﺎ ﺑﺎ آنﭼﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮض ﺷﺪه ،اﺣﺴﺎس ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدان را ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎر ﻣﯽآورد و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﯽﭘﻨﺪارد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان
اﯾﻦ ﺣﺲ ﺗﺤﻘﯿﺮ را ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰﻟﺰل در ﺣﺲ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺗﻠﻘﯿﻦﺷﺪه ﺑﺮ آنﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ .در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎی
دوﮔﺎﻧﻪ دوران اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان دروﻧﯽ اﻧﺪ .در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد رواﺑﻂ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮی از
رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ وارد ﻓﻀﺎی دروﻧﯽ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﺷﻤﺎری از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ،ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ
و ﺑﺮزﺧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻤﺎﺟﺖ ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ آن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ارزش ﻫﺎی
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺜﺎل زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه زﻧﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﻗﻊ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺎن در
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع رواﺑﻂ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آزادی ﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوع زﻧﺎن آﻣﺎده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدان در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻨﺪ و ﭘﺮﺗﻨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع واﮐﻨﺶ زﻧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ
ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﺑﺮاﺑﺮی و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻫﻨﺠﺎر ﺷﮑﻨﯽ و ﯾﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻫﺎی اﯾﻦ« ﺣﺮﯾﻢ »ﭼﻪ در ﺑﻌﺪ
ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﭼﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﭼﻪ واﻗﻌﯽ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪارد .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدان در دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﻏﻮﻃﻪور اﻧﺪو ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد
ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻬﻢ در وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮری روزاﻓﺰون دارد و دﻧﯿﺎی ذﻫﻨﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدان زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﻨﺶ ﻫﺎی درون ﺧﻠﻨﻮاده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زﻧﯽ

ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺶ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﯾﺎ اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽزﻧﺪ در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﯽ آن ﻋﺪم درک و وﺟﺪان ﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺴﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ و دﯾﺎﻟﻮگ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ دﺷﻮار و
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و در دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻋﻘﺐﺗﺮ از وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﻮ واﺳﻄﻮره ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺶ :ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان اﻧﮑﺎرﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺳﮑﻮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن وﺟﻮد
دارد و ﻣﺮدان از اراﯾﻪ ﺷﻬﺎدت ﯾﺎ اﻗﺮار ﺑﻪ آن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دو دﻟﯿﻞ وﺟﻮد دارد .اول آنﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در اﺑﻌﺎد ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﯿﻢﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آنﻫﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺎدل راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮرد .آﻧﻬﺎ ﺷﺎﯾﺪ
از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدران و ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺎنﺷﺎن راﺣﺖﺗﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ از ﺳﻮی زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن اﺑﻌﺎد آن وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺤﻮل ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از ﺧﻮد و
ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ دوم ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻮﯾﮋه
ﻣﺮدان ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در واﻗﻊ ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺪرت ﻣﺮداﻧﻪ ﻫﻨﻮز در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را دارد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان اﺻﻠﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽٔﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ در ﺑﺎزﻧﻤﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و در وﺟﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﺮد« ﺟﻨﺲ اول »و« ﺟﻨﺲ ﻗﻮی »اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﻮ واﺳﻄﻮره ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ .در ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ و ﯾﮏ« ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ »ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن زن اﻣﺮی ﻋﺎدی و« ﻃﺒﯿﻌﯽ »اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از زﻧﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﻣﺮدان ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻢﺗﺮ از زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺪ رواﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد دارﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮑﺴﺖ دوم ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .آنﻫﺎ
ﯾﮏﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﻧﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

