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ﻣﺎزﯾﺎر ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺮم و آرام ﮐﻪ وﺣﺸﺖ ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﺑﺮﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺰد و ﺗﯿﺘﺮ ﻫﯿﭻ روزﻧﺎﻣﻪای ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮﻧﯽ از ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺴﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮش اﺻﻼ« دﺳﺖ ﺑﺰن »ﻧﺪارد .ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
«ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ.
زﻧﯽ ﺟﻮان اﻣﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه و او را ﺑﻪ ﭘﺎی ﻃﻼق -ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺟﺪاﯾﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ -ﮐﺸﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
ﺣﺮفﻫﺎی ﺷﯿﻮا را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺰاران زن دﯾﮕﺮ از وﺿﻊ و ﺣﺎل ﻫﺮ روزهﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،از زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
– ۶۱ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدم ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد .ﭼﻮن ﭘﺪرش از دروﯾﺸﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻦ! آدمﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽاﻧﺪ .راﺳﺘﺶ ﺑﺎﺑﺎ
ﻫﻢ ﺑﺪش ﻧﻤﯽآﻣﺪ از ﺷﺮ راﺑﻄﻪ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻦ و ﻧﺎﻣﺎدریام ﺧﻼص ﺷﻮد.
ﻣﺴﻌﻮد در ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ از ازدواج ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ آزادی ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻢ دوﺳﺘﺎن
ﺧﻮدم را ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﻮدم ﺑﺮوم و ﻋﺰﯾﺰاﻧﻢ را در آﻧﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﭘﺪرم ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرم ﺧﻮاﺳﺘﻢ .او
ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد.
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﺎزارﭼﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ؛ ﻧﻤﺎدﯾﻦﺳﺎزی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻃﻮﺑﯽ و ﻣﻬﺘﺎب؛ ﺗﺠﺮﺑﻪ دو ﻃﺮد ﺷﺪه
ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮی؛ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺒﺖ
در دو ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮکﻣﺎن اﻣﺎ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻢ را دﯾﺪم و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه داد ﺑﻪ آن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﺮوم .ﺣﺎﻻ و ﺑﻌﺪ از  ۵۱ﺳﺎل از روز
آﺷﻨﺎﯾﯽﻣﺎن ،ﻣﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦام ﻫﻢ ﻣﺪام ﭼﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻌﺪود ﺟﺎﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺧﻮدش ،اﺟﺎزه ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارم.
در اﯾﻦ  ۵۱ﺳﺎل ،ﺣﺘﯽ  ۵۱ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﺪون اﻟﺘﻤﺎس ،از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪهام.
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ ،او ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺳﯿﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ« ﺑﺪدﻟﯽ »و ﺷﮑﺎﮐﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ ﺑﺪدﻫﻨﯽ و ﮐﺘﮏﮐﺎری .ﺗﺎ دو
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎدش ﻫﻢ ﻣﺪام ﻋﺼﺒﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﺪام ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮش ﻧﮕﺬارم .اﯾﻦ دوره ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬرد.
 ۵۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم زن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدم .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﯿﺰ ،ﺧﻮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ آراﯾﺶ ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﻋﻄﺮﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺟﺬاب ،ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه و
ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﯿﭻﮐﺲ از ﺑﻮدن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل ﻫﻢ از دو ﺳﺎل ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﻌﺪ از ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎدش ﻣﯽﮔﺬرد و ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺎﻧﺘﻮی ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ ﭼﻮن« ﺑﺮای
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ،آن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ رﻧﮓﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ».
ﯾﮏ روز ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺳﺘﻢ رﻓﺘﯿﻢ« ﭘﺎرک ﺑﺎﻧﻮان» .ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺷﺐ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﻧﺸﺎن
دادم ﺗﺎ ﺻﺒﺢ دﻋﻮا ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﭘﺎرک دورﺑﯿﻦ دارد و ﺣﺘﻤﺎ از ﺷﻤﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﺪام اﺳﺘﺮس دارم ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻠﻮار ﺗﻨﮓ ،ﺧﻨﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺮزﻧﺶ
ﮐﻨﺪ.

از اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮوم ،اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ آن ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ« ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮی »ﺑﻪ آن ﻣﮑﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ در زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ درش ﺑﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺧﺮوج از آن را ﻧﺪارم .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه« ﺧﺮوج »ﻧﻤﯽ دﻫﺪ؟
ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
درﻫﺎی اﯾﻦ زﻧﺪان اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ روی ﻣﻦ ﺑﺎز ﺷﺪ :آن ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﯿﻢ.
در آن ﺷﺮاﯾﻂ او ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داد در ﻣﺘﺮو ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ در واﮔﻦﻫﺎی ﻣﺘﺮو ،ﻻی اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﻟﺒﺎس زﯾﺮ زﻧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ روزﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ روح و رواﻧﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ .آن
ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﺎﭼﺎری ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﻮد و ﺧﯿﻠﯽ زود آن را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻦ در ذﻫﻨﻢ ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮم .ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﮑﺮ دو ﺑﭽﻪ ﺧﺮدﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ
راﺳﺘﺶ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﯾﺎ دادﮔﺎه ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﭘﺪرم اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺮف ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻣﻦ ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮراﺗﻢ را
اداره ﮐﻨﻢ .راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ.
ﻣﻦ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ  ۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪم .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ از ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ ،آنﻗﺪر ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ آن ﮐﺎری ﮐﺮد.
ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﻦ از ﯾﮏ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،دﻋﻮای ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﻣﺴﻌﻮد رخ داد .ﭘﺪرم ﮐﻪ وﺳﻂ اﯾﻦ دﻋﻮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺎ آﻣﺪ ،درﺑﺎره اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ «:ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ از دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ زﯾﺎد اﺳﺖ».
از ﻧﻈﺮ او و ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد« دﺳﺖ ﺑﺰن »ﻧﺪارد ،ﺧﺮج زن و ﺑﭽﻪ را ﻣﯽدﻫﺪ «،ﻫﯿﺰ »ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮای راﺿﯽ ﺑﻮدن از
ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ ﻣﮑﺎرﻣﯽ ،رواﻧﮑﺎو «:ﺷﯿﻮا »ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺬار از ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﯿﻮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻌﻮد از روی دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﻪﺑﺎزیﻫﺎ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮف ﭘﺪرم ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎدر ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﺣﺮفﺷﺎن ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺧﻮدم ﻫﻢ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻢ».
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺰاران و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ زن در اﯾﺮان ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ رواﯾﺖ ﺷﯿﻮا اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺬاتﭘﻨﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺮا اﯾﻦ زن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش اداﻣﻪ داده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﺎن  ۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﮔﻔﺘﻪ اﮔﺮ
داﺷﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽداد؟ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺣﺴﺎسﻫﺎی ﻣﻬﺮ و ﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻫﻤﺴﺮ اﯾﻦ زن ،از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟
ﺣﺴﻦ ﻣﮑﺎرﻣﯽ ،رواﻧﮑﺎو ﺳﺎﮐﻦ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ رواﯾﺖ ﺷﯿﻮا از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺷﺪت ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ ﺑﻮدن ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ذﻫﻦ و
روان او را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرﻣﯽ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ و ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را ﺟﺎی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮب و ﺑﺪ او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﮐﺮدهﻫﺎ و ﻧﺎﮐﺮدهﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﻫﻢ در
ﺗﺮازوی ﻧﻘﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺣﺴﻦ ﻣﮑﺎرﻣﯽ رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ در اﺣﺴﺎس ﺷﯿﻮا ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را اوﻻ در ﺣﺎل ﮔﺬار ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺎ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ «:ﺑﺤﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل
ﮔﺬار ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪرن ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ارزشﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ».
از ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻣﮑﺎرﻣﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ ﭘﺎرﯾﺲ ،اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ در راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﯿﻮا در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آزادی ،ﺷﺎدی و ﺣﻀﻮر در
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺲ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﻌﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮا دﺳﺖ داده دﯾﺪ؛ وﻗﺘﯽ در واﮔﻦﻫﺎی ﻣﺘﺮو ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻫﺎ ﺷﺪن از زﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻨﺖ و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رواﺑﻂ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺴﻦ ﻣﮑﺎرﻣﯽ «:اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﺳﻂ ﻫﻢ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ،ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻢ ﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
آزاداﻧﻪ وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺪرن ﺷﺪن رواﺑﻂ ﻣﯽآﯾﺪ».
اﻓﺰاﯾﺶ ورود زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر در اﯾﺮان ،ﺣﺘﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،ﭘﺎرهوﻗﺖ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﻣﮑﺎرﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد «،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ۵۲درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﺎر
ﻣﺮدان و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮد در ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ روﻧﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ».
ﺧﻸ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﮔﺬار
ﺣﺴﻦ ﻣﮑﺎرﻣﯽ ،رواﻧﮑﺎو ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ دﺳﺖ از زﻧﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎی ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺪ «:اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﭘﺎرهای اوﻗﺎت ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل
اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارﻧﺪ .زﺟﺮ اﯾﻦ زﻧﺪان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﺷﻮد .رواﯾﺖ اﯾﻦ زن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،آﺳﯿﺐ رواﻧﯽ ﺟﺪی ﻧﺪارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﮏ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﺪ».
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ﺑﺤﺮان ﺧﻸ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﮔﺬار از ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از
ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺟﺪی در ﻣﻮرد اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺴﻦ ﻣﮑﺎرﻣﯽ «:در ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻟﮕﻮی ﺧﻮشﺑﺎﺷﯽ و اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز وﺳﻮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺎد ﺑﻮدن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﻮا ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .وﻗﺘﯽ او ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﺮف از اﺣﺘﻤﺎل رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد از زﻧﺪان ﺷﻮﻫﺮ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﺤﺮان
اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺎره ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮ ﺳﻨﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮔﺮﯾﺰ از ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺳﻨﺘﯽ و در ﮐﻨﺎر آن ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻧﺸﺪن و درک ﻧﮑﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺪرن ،زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺧﻸ اﺧﻼﻗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ».
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره روانﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ« ﺧﻮد »ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﺮدی از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺖ از اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎوره و روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
اﯾﺮان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ و ﮐﻤﺒﻮد آﻣﻮزش در ﻣﻮرد ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،دﺳﺖاﻧﺪازﻫﺎی زﯾﺎدی دارد.

