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راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه در ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﻣﺮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زن ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎد ﮐﺘﮏ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯿﺸﻪای و ﺳﻨﺘﯽ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دوﻗﻄﺒﯽ دارد .دو
ﻗﻄﺒﯽ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ .ﺳﭙﯿﺪی و ﺳﯿﺎﻫﯽ .زﻧﺎن ﻣﻈﻠﻮم و ﺳﺘﻢ ﮐﺸﯿﺪهای ﮐﻪ ﻣﻮرد آزار ﻣﺮدان ﺑﯿﺪادﮔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻠﻂ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﮐﻠﯽﻧﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﺎﻣﺾ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﻂ و ﺳﺎده ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از واﮐﺎوی ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن آن ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ :ﺳﻨﺠﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻻزم اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ دو ﺳﻮی
راﺑﻄﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ از ﺧﻼل اﺷﮏﻫﺎی زن و ﺧﺸﻢ و ﻫﻮار ﻣﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه دلآزاری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
در راﺳﺘﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﯿﻠﻢ« ﻣﻠﯽ و راهﻫﺎی ﻧﺮﻓﺘﻪاش »ﻣﺜﺎل زد .در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ« ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ »ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ زن ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه «-ﻣﻠﯿﺤﻪ» -ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮ روی او و
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی« ﺳﯿﺎﻣﮏ »-ﻫﻤﺴﺮش -ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﯿﻢ و
ﻫﺮاس از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﻣﮏ از ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﮕﺎه و رﻓﺘﺎر زن ،ﺑﺮ دل و ﺟﺎن ﻣﻠﯿﺤﻪ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪایﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮشﻫﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ
ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ واﻗﻌﺎ وﺟﻮد دارد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺗﻼش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﺳﯿﺎﻣﮏ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ
ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪای ﻣﻠﯿﺤﻪ را اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ در ﺧﻼل ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺤﻪ
ﻋﻼﻗﻪای ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .درواﻗﻊ ،ﺷﮑﺎک ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﻣﮏ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻔﺮﻃﯽﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺳﮑﺎﻧﺲ از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺮوﺳﯽ ،ﺳﯿﺎﻣﮏ از ﻣﻠﯿﺤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻣﻠﯿﺤﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ و ﺟﺪی
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﮔﺸﺖ ارﺷﺎدی؟! »و ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﻠﻪ و ﻫﻢ دﯾﻮوﻧﻪ ﺗﻮ!»
در ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ دﯾﮕﺮ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ آزار ﺳﯿﺎﻣﮏ اوج ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﻠﯿﺤﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﯽرود و ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﻨﺒﻪ و ﭘﺸﯿﻤﺎن درﺑﺎره
رﻓﺘﺎر ﺷﻨﯿﻊ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﻘﺪر دوﺳﺘﺖ دارم وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻧﮕﺎر داره ﺑﻪ ﻣﺎل ﻣﻦ دﺳﺖ
درازی ﻣﯽﮐﻨﻪ».
اﻣﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ آزار ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﻣﻠﯿﺤﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺸﺤﻮن از ﻧﮕﺎه ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ و
ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ زن اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺤﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﮕﺎر ﺑﻪ« ﻣﺎل او »دﺳﺖ درازی ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ
ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪای دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﮑﺸﺪ و آن ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﭘﺪر ﺳﯿﺎﻣﮏ در ﺧﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﻠﯿﺤﻪ را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ و ﭘﺪر ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﻪ از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻫﻤﺴﺮش ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻠﯿﺤﻪ ﺑﺮود ،ﻣﺎدر
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺧﻮدت ﯾﺎدش دادی ،ﺧﻮدت ﻫﻢ ﺟﻠﻮش رو ﺑﮕﯿﺮ».
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﯿﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﺳﺖ ﺑﺰن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎدر
ﺳﯿﺎﻣﮏ در ﺻﺤﻨﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ را ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد روزی  ۰۱ﻟﮕﺪ از ﻫﻤﺴﺮش ﻣﯽﺧﻮرد .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا از رﻓﺘﺎر

ﺧﺸﻦ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﯿﺤﻪ اﺑﺮاز ﻧﺪاﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮهای ﺗﻠﺦ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﭘﻮل ﻧﺎن را ﮔﻢ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،از ﭘﺪرش ﮐﺘﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی ﺧﻮرد ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﺷﮑﺴﺖ و او دﯾﮕﺮ ﭘﺪرش را دوﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ و دﻟﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ او ﺻﺎف ﻧﺸﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل زورﮔﻮﯾﯽ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﺧﺸﻢ ،ﻧﺰاع و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮیﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺑﻬﻨﺎز ﻣﻬﺮاﻧﯽ ،ﻣﺸﺎور و رواﻧﺸﻨﺎس ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ »ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ « :اﺳﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎی آدﻣﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻋﻤﺮ اداﻣﻪ دارد .ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی را از ﺧﺎﻧﻮاده آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ ،ارزشﻫﺎ و ﺿﺪ ارزشﻫﺎ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ
را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ».
اﯾﻦ روانﺷﻨﺎس ﮐﻪ در اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در اداﻣﻪ و در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﮐﻮدک ﺑﻪ دو
ﺷﮑﻞ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﯽآﻣﻮزد -۱ :ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ .واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻮدﮐﺎن از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد -۲ .ﮐﻮدﮐﺎن روشﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﻨﺪ و از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ».
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ و ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺳﻮء و ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﺮﯾﺰی ﺑﻪ« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ »زده ﺷﻮد .ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ
ﮐﻪ از ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ و در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
در ﻓﯿﻠﻢ« ﻣﻠﯽ و راهﻫﺎی ﻧﺮﻓﺘﻪاش »ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ،درﯾﭽﻪ اﻣﺪادی ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﻠﯿﺤﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻣﺮدی روﺑﻪرو ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ درک ﻣﺸﮑﻞ او ،ﺑﻪ او ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻣﺜﺎل ﻣﻠﯿﺤﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ آزاردﯾﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎنﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺷﻮﻧﺪ.

