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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮﻫﻪای ﮐﻪ ﺧﺸﻦ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﺒﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﻢ رﯾﺸﻪ ﻣﯽدواﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات و اﺟﺮای آن
ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ و ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﻮع ﺧﺎﻧﮕﯽ آن ،ﮐﻨﺶ ﯾﺎ واﮐﻨﺸﯽ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺪود ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﻧﻔﺮات ﻣﻌﺪود دﯾﮕﺮی اِﻋﻤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺠﺎزات ﻫﻢ ﻫﻤﺴﻮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ -ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران اﻣﺎ ﺳﻮدای ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری،
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻪ واﻗﻊ ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻧﻪ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ،اﻏﻠﺐ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺠﺎزات و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖزداﯾﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻋﻨﻮاﻧﺶ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎنﻓﺮدی ،ﭼﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻧَﺴَﺒﯽ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺳﺒﺒﯽ و ﭼﻪ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻧﯽ در ﺑﺴﺘﺮ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ در ﺳﭙﻬﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ و
ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ رواﺑﻂ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب اوﻟﯿﻪ« ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ »در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد
ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای ﻧﯿﺰ در اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ و ﭘﺮﺧﺎش ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻢزﯾﺴﺘﯿﺸﺎن ،ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ« ﺧﺸﻮﻧﺖ »را ﺑﻪ رﻓﺘﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺑﺪل ﮐﺮده و آن را از اﺑﻌﺎد رﻓﺘﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪی و در راﺳﺘﺎی آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و روان اﻓﺮاد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺸﯽ روزﻣﺮه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﯾﺎ واﮐﻨﺸﮕﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ آﮔﺎه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖِ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪازه آن در ﺑﺎور ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ -ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪای اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻗﻬﺮﯾﻪ و ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و راﺑﻄﻪای ،ﻣﻮرد ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد -ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ﺣﻠﯽ ﻋﻤﻘﯽﻧﮕﺮاﻧﻪ و آﯾﻨﺪهﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻗﺎﻟﺐ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺗﻬﯽ ﺷﺪن ﮐﻨﺶ ﺧﺸﻦ از ﻣﻌﻨﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽﺳﺎزد.
آﻣﻮزش و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖزاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ راﻫﮑﺎر ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ،آﻣﻮزش درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﻮاع آن و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎره زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد و ﻋﻠﻞ و دﻻﯾﻞ آن ،راﻫﮑﺎری ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ،ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ و زﻣﺎنﺑﺮﺗﺮ از اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه آن در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﻮد.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺸﺎن ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻌﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آﻧﺎن ،ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺬﻫﺐ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪه و ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
آﯾﺎ ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ؟ )ﺑﺨﺶ اول(
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﻮاد ،اﻟﮑﻞ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﮏ زدن ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﺮ
ﮐﺮدن ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت( ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪان( اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ« راه ﺣﻞ »ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﻠﻄﻪ،
ﮐﻨﺘﺮل ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎدزﻫﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ زﻫﺮآﻟﻮدی و ﻣﻮذﯾﺎﻧﻪای از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ آﻣﻮزش ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد؟
اﻫﺪاف و روشﻫﺎی آﻣﻮزش
اﻣﺮوزه آﻣﻮزش درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ« درﻣﺎن »ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و آﯾﻨﺪهاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﻧﻮﻋﯽ« ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی »ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺮوهﻫﺎی داوﻃﻠﺐ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در راﺳﺘﺎی آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ و
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و در ﺑﺎره ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺸﻨﺞآﻣﯿﺰی ،در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ )ﻫﻢﭼﻮن ﺑﺮﻗﺮاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﻤﻞ و ﭘﺬﯾﺮش آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ روی ﻃﺮﻓﯿﻦ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ،آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﯾﺎ ﭘﺲ از اِﻋﻤﺎل رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ،اﻓﺮاد آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
زﻣﺎن اﺣﺴﺎس« ﺧﺸﻢ »ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺮﮐﻪ اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ روشﻫﺎ در راﺳﺘﺎی آﮔﺎهﺳﺎزی درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻌﺮض درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ روش ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ« ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار »ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزشﻫﺎ
ﯾﺎﻓﺖ .اﻫﺪاﻓﯽ ﭼﻮن:
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽﻓﺮضو ﭘﯿﺶ »ﻗﺪرت« ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻔﻬﻮم
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﯿﺰ رواﺑﻂ آﺳﯿﺐزا و رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ
»ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ« ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮑﺮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ
»ورزی ،ﺟﺮم اﺳﺖﺧﺸﻮﻧﺖ« ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ
آﻣﻮزش اﻓﺮادِ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻻزم و اﺿﻄﺮاری
و….

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﺼﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖورزی ﯾﺎ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮی ،راﻫﮑﺎری ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ« ﻋﺎدیﺳﺎزی »ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺘﻌﺪدی دارد و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ از آن ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدﺳﺎﻻر و ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻓﺮاد در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ( و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از آنﺟﺎ ﮐﻪ« ﺧﺸﻮﻧﺖ ،راه دﻓﺎع از آزادی ﻧﯿﺴﺖ» ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
«ﻣﺠﺎزات »ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽِ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ زدهاﻧﺪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش اﻓﺮاد
آن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎی آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.

