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واﻗﻌﻪی ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﺧﺒﺮ اول رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ از ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ و رواج آزار ﺟﻨﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﺶ ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﯿﺰ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪی ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ،واﻟﺪﯾﻦ ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﻋﻠﺖ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد؛ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺮوه ﮔﺴﺘﺮدهای از داﻧﺶاﻣﻮزان ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ آن داﻧﺶآﻣﻮز ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﺰد رواﻧﺸﻨﺎس ﻧﻤﯽﺑﺮدﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﻮد؟ اﮔﺮ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻘﺶ واﺳﻂ را ﺑﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﺮد ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ )و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ واﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ( .ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪودی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﻻ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،روزی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن در درون ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﺒﻮده؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪانِ ﺗﺮاژدی ،زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزهی« ﺗﺎﺑﻮ »ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺨﺼﻮص ،داﺳﺘﺎن از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﺗﺮاژﯾﮏﺗﺮ و ﻣﻀﺤﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺗﻌﺪیْ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ .ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﺎً ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺤﻞ
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ ادﺑﯿﺎت و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﺑﯿﺎن ﺑﯽواﺳﻄﻪی ﻣﺴﺌﻠﻪای ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ[  .]۱اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻪ آن ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺎﻃﯽ در ﺑﯿﺎن ﻓﺮاﻣﯿﻦ و
ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﮑﻞ زﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﮑﻠﯽ در درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻓﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در آن ﻣﺤﯿﻂِ« ﻣﺠﺮدی»،
«ﺧﺎﻧﻮاده »ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻠﻤﻪی« ﻣﺠﺮد »در ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ،ﻣﺜﻼ در ﻓﺮمﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ )ﻣﺠﺮد-ﻣﺘﺎﻫﻞ( ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ،وﻟﯽ در ﮐﺎرﺑﺮد
روزﻣﺮه ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮداﻧﻪای دارد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﻇﺮف ﻣﺠﺮدیاش را ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ :از
ﮐﻮﭘﻪی ﻗﻄﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪ )ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد ﺑﻠﯿﻂ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده/ﻣﺠﺮدی داﺷﺖ( .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺠﺮدی-ﺧﺎﻧﻮاده
آنﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ،وﻟﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﺳﺘﺎدﯾﻮمﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،از ﺗﺮﮐﯿﺐ
«ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ »اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻪ اوﻟﯿﻦ وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﮔﺎﻧﻪی ﻣﺠﺮدی-ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را
ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﭘﺴﺮان ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ درون داﯾﺮهی ﻣﺠﺮدی ﻫﻞ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ آنﭼﻪ ﺑﯿﺮون از اﯾﻦ داﯾﺮه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺗﺤﺖ ﻧﺎم« ﺧﺎﻧﻮاده »ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﻨﺪهای ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ ﻣﺠﺮد ﻋﻀﻼﻧﯽ
ﺧﻮﺷﮕﺬران ﺧﺸﻦ ﻣﻨﺰوی ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده.
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ درﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﻪ رود اﻏﻠﺐ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽزﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎزل و ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺟﻤﻊﻫﺎی دوﺳﺘﯽ ﻣﺠﺮدی ﻣﺮداﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﺮ ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺟﻬﺎن و دو زﺑﺎن از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﺎﺣﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻬﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺮدی ﺑﺮدارد و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان و ﻣﺮدان ﺟﻮان را آن »ﺣﺮﻣﺖ« و »اﺣﺘﺮام« ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﯿﺰ اذﻋﺎن ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ و اﺑﺮاز ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد» .ﻣﺠﺮدی-ﻣﺮداﻧﮕﯽ« ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻮﻧﻪ
در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﺴﺮاﻧﻪ ،زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ آﻣﻮزش داده ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮﺑﺎزی ﭘﺴﺮان را ﻣﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺧﺸﻦ و ﺑﺮﺗﺮیﻃﻠﺒﺎﻧﻪاش را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮب ﻓﺮا
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﭘﺎدﮔﺎن دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ:
 (١اﻓﺮادی ﮐﻪ رﺳﻮاﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ« ﭘﺮسﺗﯽوی »را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﻫﻨﮕﺎم اﺷﺎره ﺑﻪ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
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