ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران ،ﺑﺎ ﺳﺮﭘﻮشِ ﺗﻘﺪس و ﺑﻬﺸﺖ
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ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺧﻀﺮﺣﯿﺪری
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻏﻠﺐ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺎرتِ« ﺧﺸﻮﻧﺖِ
زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده »را ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎز« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن »اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﮏ و دردﻧﺎک ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارد و آن ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪان .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪاش ﮐﺮدهاﻧﺪ ای ﺑﺴﺎ ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن
و ﻣﺎدران ﮐﻤﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺎﻟﻪ ﻗﺪﺳﯽ اﻃﺮاف واژه ﻣﺎدر
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران در ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻫﺎﻟﻪ ﻗﺪﺳﯽ اﻃﺮاف واژه ﻣﺎدر ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه.
ﻣﺎدران ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدری ﻣﻘﺪس اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و« ﺑﻬﺸﺖ زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺎدران اﺳﺖ»،
ﺣﺘﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران ﺟﻨﺒﻪای ﺗﺎﺑﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺎدری ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺪاﮐﺎری ،از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،اﯾﺜﺎر و ﻣﻬﺮ ﺑﯽدرﯾﻎ و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و اﺑﺪی
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎدران ﻫﻢ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ و آزارﻧﺪه ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎاﻣﻦ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران از ﻗﻀﺎ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدری ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢِ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ای ﺑﺴﺎ آﺛﺎر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎهِ اﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪان داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ از ﺳﻮی او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و
ﻋﻤﯿﻖ رواﻧﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارد و ﺗﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ ،ای ﺑﺴﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎهﮔﺎه ﺧﻮد آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﻧﺎاﻣﻨﯽﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ذﻫﻨﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺪﺷﻪ و آﺳﯿﺐ ﺑﺰرگﺗﺮی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽاش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﮐﺘﮏ زدن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰار ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎورﺗﺎن ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ﻫﻨﻮز و در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺎدران ﮐﺘﮏ زدن را ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ،آﻧﻬﺎ را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻧﺸﺪه.
 ۵۶درﺻﺪ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اذﻋﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎدران ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺘﮏ زدن راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ و ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺷﺎن و
آﺷﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ« ﺷﯿﻄﺎن »ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ راهﮐﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺎدران ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻮدک ﺑﺎزﯾﮕﻮش و ﮐﻨﺠﮑﺎو
اﺳﺖ و ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﺎه ﮐﻮدک ﻧﺎآرام اﺳﺖ و ﮔﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﮐﺘﮏ زدن روش درﺳﺖ و اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ
ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﮔﺎه ﻣﺎدران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ و ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﭽﻪﻫﺎ آﻧﻬﺎ را آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺎدران ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ازدواج
زودﻫﻨﮕﺎم ،ﻓﻘﺪان آﻣﻮزش ،ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از روشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی درﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺘﮏ زدن ﺑﭽﻪﻫﺎ رو ﻣﯽآورﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎدران اﻏﻠﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن از ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه و رﺷﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﺘﮏ زدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻣﺎدران ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮔﺎه ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﭘﯿﺶ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان اﺳﺖ .اﻓﺴﺮدﮔﯽ
در زﻧﺎن ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ۲۳درﺻﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  ۶۲درﺻﺪ در اﻓﺴﺮدﮔﯽ
زﻧﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان از اﻓﺴﺮدﮔﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ۰۶ ،درﺻﺪ از آﻣﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎم
ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻫﻢ اﻓﺴﺮده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری و ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ دارد.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﺧﺸﻢﻫﺎی ﻓﺮوﺧﻮرده ،اﺳﺘﺮس و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎدران از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﮔﺮوه آﺳﯿﺐﻫﺎی روان دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ،
ﻣﺼﺪاق ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ راهﺣﻠﺶ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺧﻮد و
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺺ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪس اﻃﺮاف واژه ﻣﺎدر ،ﻣﺎدری را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻘﻠﯿﻞ داده اﻣﺎ ای ﺑﺴﺎ ﻣﺎدر
ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻮب ،ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮدش وﻗﺖ ﻣﯽﮔﺬارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ،ﻣﺎدر ﺑﻬﺘﺮی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ
از ﻣﺮدان اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺳﻮژه ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ .اﻣﺎ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان
ﻫﻢ ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻫﺮ ﺳﺎل در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان در
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  ۰۹درﺻﺪ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را زﻧﺎن و  ۰۱درﺻﺪ را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮآزاری را ﻣﺮدان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ۶۹۳۱ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن از زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻧﻘﺾ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖِ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﮑﺎر ،ﺷﮑﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ،ﻣﻌﺘﺎدان ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  ۸۶درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ۷۱ ،درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪود دو درﺻﺪ
از ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ را از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻓﺘﺎری ،ﮐﻼﻣﯽ ،رواﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﯽ ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮدان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از
ﻗﻀﺎوت و ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪن از ﺳﻮی اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدان ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ و ﺷﮑﻠﯽ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و آن را ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران در ﮐﻮدﮐﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی در ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻃﯽ ﮐﺮدن دوران ﮐﻮدﮐﯽ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺎاﻣﻦ و ﻧﺎآرام ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻦ آزارﻧﺪه اﻏﻠﺐ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آزار و اذﯾﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ
و وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﮔﺎهﮔﺎه روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
روی ﺑﯿﺎورد ،ﭼﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽای ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎدران ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ،ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش ﻣﺎدران در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺗﻘﺪس!
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺎدری و ﻣﺎدراﻧﮕﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ در ﻫﺎﻟﻪای از ﺗﻘﺪس ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،آﺳﯿﺐﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻘﺪس ﻓﺮض ﮐﺮدن ﻣﺎدران از ﯾﮏ ﺳﻮ اﻧﺘﻈﺎرات ،ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎده و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ راه را ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺰرگﺳﺎل و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﻪﺷﯿﻮهای اﯾﻔﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﺰﻧﺪ.

