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ﮔﻔﺖوﮔﻮی آﯾﺪا ﻗﺠﺮ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮕﯽ و ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻋﻠﻨﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮدﯾﻢ ﯾﺎ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺮﮐﯿﺐ« ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ »ﺑﻬﺖزده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺪم وﺟﻮد رﺿﺎﯾﺖ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ
در واﻗﻊ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از روی ﺗﻬﺪﯾﺪ ،اﺟﺒﺎر رواﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﺴﻤﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ رخ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻃﺮف راﺑﻄﻪ رﺿﺎﯾﺖ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد ،ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود[.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :رﺿﺎﯾﺖ ،ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻢﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ]
ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه آﻣﻮزش در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﺪت و ﺟﻨﺲ ﺧﺸﻮﻧﺖ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع« اﺟﺒﺎر »ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد «:ﮔﺎه اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﮔﺎه اﺷﮑﺎل ﻇﺮﯾﻒﺗﺮ و ﺣﺘﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و آزاردﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺖ».
[ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از دﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ].
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او« اﺷﮑﺎل ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ آزار ،درد ﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس ،ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،ﻏﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﺣﺘﺎ
ﻣﺸﻤﺌﺰﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻧﺒﻮدن ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ».
[اﺛﺒﺎت آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﯿﻔﺮی را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ]
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ :اﺑﮋهﭘﻨﺪاری ﺑﺪن زن
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ زﻧﺎن ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﻣﺮدان ﺑﺮآورده ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد،
ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻦ ﺧﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰه در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺪﻫﺪ.
ﻧﮕﺎه اﺑﮋهﭘﻨﺪاری ﺑﻪ ﺑﺪن زن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر درآوردن آن ﺑﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮد ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن زﻧﺎن ،اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮرده و اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞﺷﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﭼﻪ ﺳﻮرﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﺑﺰار ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻮدن ﺑﺪن و اﺳﺘﻔﺎده از آن و ﭼﻪ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی ﺧﻮد روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﺪان آﻣﻮزش راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ
آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ.
[اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﺣﻘﻮق]
از اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺗﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﮐﻪ روﺷﻦﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از  ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان را ﺑﺎ ﺑﺪنﻫﺎی ﺧﻮد و ﺟﻨﺴﯿﺖ دﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪﺗﺮی دارد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اراﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ آنﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻋﻘﺐاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ درﺑﺎره آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪن ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎ از دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺪن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف آنﭼﻪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان اﺗﻔﺎق ﻣﯿﻔﺘﺪ و ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺑﺪن ﺑﻪ رﻣﺰ و رازی ﻣﺒﻬﻢ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ از ﺑﺪن ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن از ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ
ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ :ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻢﺑﺎزی ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮕﺎه و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻌﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ را درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺪن و اﻣﻮر
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اراﯾﻪ دﻫﺪ اﻣﺎ« ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎز اﻧﺘﻘﺎدی درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ،اﺷﮑﺎل اﻧﺤﺮافﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ،
ﺑﺪن و ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﮑﺎل ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺷﺎن ﮐﻨﺪ».
ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﺑﻌﺪ ﺣﻮزه ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ و ﺗﺎﺑﻮ ﺑﻪ ﺑﺪن و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﻨﺪ «:در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎز ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ و درک اﺑﻌﺎد و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ
دوم ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﻧﻮاع ﺧﻄﺮات راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت آﮔﺎه ﻣﺼﻮن ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻋﻤﻠﯿﺘﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺜﻼ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﯿﺴﺖ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ
ﻟﺬت رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آنﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ و
راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﭼﯿﺴﺖ و از ﭼﻪ اﺑﻌﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽﻣﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﻔﺖوﮔﻮی
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد».
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺚﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی و ﺷﻔﺎف روی ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده،
ﻫﻢﺑﺎزیﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ« ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ راه را ﺑﺮای اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺤﺮاف ،ﮐﺞروی و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪن ﻣﺴﺎﯾﻞ در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻋﺪم ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺪارس ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ آن ﻧﻤﯽروﻧﺪ .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻼء
ﻓﺮﻫﻨﮓ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﺴﺘﻮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .آنﭼﻪ اﻣﺮوز ﺗﺎزﮔﯽ دارد اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و راهﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺳﯿﺐدﯾﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻮﻟﯽ« ﮐﯿﻔﯽ »ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﭘﯿﻮﻧﺪی« ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺮدی ﻣﺎ را در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد».
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ اﺑﺰار ﻗﺪرت ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ درون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺧﻮردهاﻧﺪ و در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎ اﺑﺰار ﻧﻤﺎدﯾﻦ را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ وﺟﻮد دارد ،راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از« اﺑﺰار ﻗﺪرت »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد «:در ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮدی در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﮔﻮﻓﻤﻦ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻗﺪرت آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن دارد .زﻧﯽ ﮐﻪ از اﺑﺰار ﺑﺪن ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ روانﺷﻨﺎﺳﺎن رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد را در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ آﯾﯿﻨﻪای از وﺟﻮد آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ «:در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻓﺮد و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ او
ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از داوری ﺷﺘﺎبزده ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد .راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻏﺮﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده را ﺳﻬﻞﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادی ﻧﻮع اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری را ﻧﻬﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻮدﺷﺎن ،وﻗﺘﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آن را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪ».
ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﻮل ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﮑﺘﻪای را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس از ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﺎص ،از او ﭘﻮل ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞاش ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ راﺑﻄﻪای ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ
ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻋﺸﻘﯽ ﻧﺪارد.
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻌﺪ ﻏﺮﯾﺰی آن و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﻗﺮاری ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ« ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺤﺚ اﻧﺘﻘﺎدی

ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﻌﺪ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺪن و
ﭘﯽ ﻧﺒﺮدن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ارﺿﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮزﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﺮ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ».
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﭙﺮدازﯾﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ
ﺿﺪارزش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در ﺧﻠﻮت آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع اﻧﺤﺮاف ،ﺳﻮرﻓﺘﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎز و
ﻣﺸﺮوع ﺷﻤﺮده ﺷﻮد «:آﻣﻮزش و ﺷﻨﺎﺧﺖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را وﻗﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و رﺿﺎﯾﺖ دو ﻃﺮف اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ و ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد».
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﮐﻢﺗﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ،در ﻧﻘﺪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری را ﺑﺨﻮاﯾﻨﺪ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر

