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ﻧﻨﺴﯽ ﻟﻮﻣﺒﺎرد -ﺗﺮﺟﻤﻪ از اﯾﻤﺎن ﻓﯿﺮوزیﻓﺮد//
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪه و ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ،ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای
ﺑﻪﭼﺎﻟﺶﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪﻧﺪرت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎزده و
دوازدهﺳﺎﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﯾﺎ درﺑﺎرهی آن ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
اﺧﯿﺮن ﭘﮋوﻫﺸﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﻨﺞ ﻣﺪرﺳﻪی اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﻼﺳﮕﻮ ) (Glasgowاﻧﺠﺎم دادهام .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻮع
ﻧﮕﺎه و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮدﮐﺎن را از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ .ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن ﭘﯽﺑﺮدم.
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎ دادهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ دروﻧﯽﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ
اﺳﺎﺳﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮداﻧﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻮﺟﯿﺢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ رخداده
در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﻋﺎدی ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎری از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺘﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﺸﻦ را ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ درﺑﺮدارﻧﺪهی دﻋﻮای ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻎ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺖ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ،در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﺿﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻄﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪن آنﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺶآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻢﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آن،
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﺨﺼﯽ دﺧﺘﺮان از ﻫﻢﺳﺎﻻن ﺧﺸﻨﺸﺎن )ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﺴﺮان( ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺎﻟﻎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻧﺸﺪن آنﻫﺎ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ وارده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺮان ﺑﺮ دﺧﺘﺮان را دارﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ آنﻫﺎ را ﻫﻞ داده ﯾﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺿﺮﺑﻪ زده اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ روش ﭘﺴﺮان ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ
«اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ »ﺳﻌﯽ در ﻋﺎدیﺳﺎزی آن رﻓﺘﺎر داﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮدان در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﻧﺎن
ﻋﺎدیﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺷﻤﺮدن ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدان
ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎری اﺷﺘﺒﺎه ،ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻠﯿﺸﻪای ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺮد و زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻔﺎوت ))discourse of difference
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺰرگﺳﺎﻻن را ﺑﻪﻋﻨﻮان رواﺑﻂ دﮔﺮﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪی ﻧﻤﺎدﯾﻨﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
داﺷﺘﻦ را از زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻧﺘﻈﺎر دارد .آنﻫﺎ از ﺳﻦ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪای در ﺑﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ
ﻓﺮدی ﺑﺎﻟﻎﺗﺮ ﺷﻮد ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽاش ﺑﺎﺛﺒﺎتﺗﺮ و ﻣﺤﺼﻮرﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آرزوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﺮای آﯾﻨﺪه دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد .دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﻬﻤﺸﺎن از
ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ،آﯾﻨﺪهای ﻣﺤﺪود و آرزوﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺮای ﺧﻮد در ذﻫﻦ دارﻧﺪ .دﺧﺘﺮان در ﺳﻦﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻮﯾﺘﺸﺎن را ﺳﯿﺎل
و در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ،ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،دﺧﺘﺮان ﻃﯿﻒ
وﺳﯿﻌﯽ از آرزوﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏﺷﺪن ،ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺑﻮدن ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﺪن و رﻗﺼﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آنﻫﺎ اﯾﻦ آرزوﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺪودﺑﻮدن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ازدواج و ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آرزوﻫﺎی ﭘﺴﺮان و ﺑﺎورﺷﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮد.
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد از ﺧﺸﻮﻧﺖ و درﮐﺸﺎن از ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺿﺮورت ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
( (gender equalityو ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ) (gender divisionsرا ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان رﯾﺸﻪ دارد .ﮐﻪ ﻫﻢ دﻟﯿﻞ ﺑﻪوﺟﻮدآورﻧﺪهی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﭘﯽآﻣﺪ آن.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎهﺑﻮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ آﯾﻨﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﺪام ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎدن در ﺻﻒﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ،داﺷﺘﻦ ورزشﻫﺎ ،اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺟﻨﺲ ،ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻔﺎوت از آنﻫﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دارﻧﺪ.
ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻫﻨﺠﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ) (gender segregationو دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ ،زﻧﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
***
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