ﻃﻮﺑﯽ و ﻣﻬﺘﺎب؛ ﺗﺠﺮﺑﻪ دو ﻃﺮد ﺷﺪه
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ﻣﺎزﯾﺎر ﺑﻬﺮاﻣﯽ
دﺧﺘﺮ ﺷﻬﯿﺪی ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﺷﺪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺮﻓﻪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ازدواﺟﯽ روی ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺳﻮی ﻣﺎدر ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺮد ﻣﯽﺷﻮد.
ازدواج ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ دﺧﺘﺮ ،ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ آﺷﺘﯽ ﺑﺎ او ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد ،ﺑﺴﺎط ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ را در ﭘﺎرکﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی
رواﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﻢ روی آورده اﺳﺖ.
ازدواج دوﺑﺎره ﻣﻬﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﺮدیﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن اﺳﺖ .ﻻی ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﺎط ﺳﺮﻧﮓﻫﺎی آﻟﻮده و ﺳﻮز ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺐﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده
آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﻓﻼﮐﺖ ﻫﻢ دل ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﺘﺎب را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺣﻢ ﻧﻤﯽآورد؛« ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده او ﺑﺎ آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮادهاش
ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ دارد ﺗﺎواﻧﺶ را ﭘﺲ ﻣﯽدﻫﺪ».
اﯾﻦ« ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ »ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺲ زدن او ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎدری ﻧﯿﺴﺖ.
در ﮐﻨﺎر ازدواج ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻃﺮد آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻓﺎﻗﺪ ارزش و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« ﺑﺰﻫﮑﺎر »ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮان ﭘﺲ زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
«دﯾﮕﺮان »اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮو ﻏﻠﺘﯿﺪن آﻧﺎن در اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ،رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﻧﻮاع ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻏﺎز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮی اﺳﺖ.
ﻃﻮﺑﯽ ﺳﺎﻗﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮد
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺎن دﭼﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم.
ﻃﻮﺑﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺣﺪودا  ۰۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،روی ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺮوﺳﮏ ﻣﯽﺑﺎﻓﺖ .ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد
ﺳﺎﻗﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر روی آورده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ را در ﻣﻮرد دﻟﯿﻞ روی آوردﻧﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎز ﮐﺮدم .ﮔﺮم ﻋﺮوﺳﮏﺑﺎﻓﯽ ،ﺧﺎﻃﺮهای از دوران ﮐﻮدﮐﯽاش ﮔﻔﺖ .از ﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺎم ﺣﺮفﻫﺎی او ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻃﺮد از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده در دوران ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﺎل و روز اﻣﺮوزش ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ:
«وﻗﺘﯽ ﺷﺶ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم و ﭘﺪرم را از دﺳﺖ دادم ،ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﯾﯽ ﮐﻮچ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﯾﮑﯽ از ﻃﺒﻘﺎت اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﯾﻢ.
داﯾﯽام ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ زور ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽداد .اﺑﺘﺪا از ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺧﯿﻠﯽ زود ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﻓﺎش
ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد زﻧﺪﮔﯽام روی آوردم .ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻧﺎﺑﻮدم ﮐﺮدم؛ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﮑﻮت
ﻣﺤﺾ و ﺣﺘﯽ دﻋﻮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗﻬﺎمزﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادرش».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮی؛ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪایﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮشﻫﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ
ﭘﻨﺞ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﻤﺒﺎر
اداﻣﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﻃﺮد ﻃﻮﺑﯽ از ﻃﺮف ﻣﺎدر آن ﻫﻢ در ﺳﻦ ﺣﺴﺎس ﺷﺶ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﺮای او راﻫﯽ ﺟﺰ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﭘﺎرک و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .در واﻗﻊ ﻃﻮﺑﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﻃﺮد از ﺳﻮی ﭘﺪر ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ او و دﯾﮕﺮی ﻃﺮد
از ﺳﻮی ﻣﺎدر ،وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﻪ او در ذﻫﻨﺶ ﻣﯽﻣﯿﺮد.

ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺑﯽ ،ﻃﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدی آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ او ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ازدواج آﻏﺎز دوﺑﺎره ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آرام ﺑﺮای اوﺳﺖ .ﺣﺎﻻ او
آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ رﺧﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎنﺧﻮاﺑﯽ و آزارﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ،رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ را از ﺗﻦ درآورد.
ﻣﺮگ ﻫﻤﺴﺮ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از او ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﺎﻃﺮه ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻃﻮﺑﯽ
راﻫﯽ ﺟﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ روﺳﭙﯿﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
او ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮدی ﻣﻮﻓﻖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎش ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از
«ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎزاری»ﻫﺎی ﺗﻬﺮان راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دارد و ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ او ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن« ﻓﻘﺮ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار »وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪﻗﺪر ﻓﻘﺮ و ﺳﺎﺑﻘﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﺮد ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺶ او ﺑﻪ ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آزار ﺟﻨﺴﯽ و دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﭙﯿﮕﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ :ﻃﺮد از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و روان درﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﭼﺎر
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ« اﻟﮕﻮی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از اﺳﺘﺪﻻل و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  ،ﮐﻼﻣﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ
در ﮐﻮدﮐﺎن راﺑﻄﻪ دارد».
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ« ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽ واﻟﺪ-ﻓﺮز ﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻈﺎرتﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ او ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)» .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻮدک ،دوره دوم ،ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم ،زﻣﺴﺘﺎن  ،۰۹۳۱راﺑﻄﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻟﺪ-ﻓﺮزﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان(
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ﻃﻮﺑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﮔﺮ روزی ﮐﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﭘﺸﺘﻢ ﺣﺎﻣﯽام ﺑﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ».

