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ﻣﻬﺪﯾﺲ ﺻﺎدﻗﯽ ﭘﻮﯾﺎ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺣﻮادث ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﯽ ﭘﺴﺎ ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن  Post-Traumatic Stress Disorderو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﻒ  PTSDﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﯾﻦ ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس
«ﺷﺮم »ﻧﯿﺰ در ﺷﺨﺺ آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای وی ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼﻮری در آنﭼﻪ ﺑﺮ او رﻓﺘﻪ ،ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﯽ و ذﻫﻨﯽ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮای
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ و ﺣﺎدﺗﺮ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن آنﻗﺪر ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﭼﻪ را در دروﻧﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ و از دﯾﮕﺮان
ﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻧﺘﻮاﻧﺪ آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و از
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ وی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ،او را دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽاش
را ﺗﺎ و در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺳﻨﺪروم ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺮوﻣﺎی ﭘﺲ از آزار ﺟﻨﺴﯽ
آنﭼﻪ در ﺑﺤﺚ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎی ﭘﺲ از آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪروم ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﻮدک ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز
در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﻤﻠﻮ از« ﺷﺮم »ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب و ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دارد
ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﺷﺮم ﺑﯽاﻧﺪازه ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب از ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺗﺮوﻣﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎنﻓﺮدی «:ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ »ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻓﺮاﺗﺮ از دوﮔﺎﻧﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ و ازدواج
ﮐﻮدﮐﺎن «،آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺧﺎﻣﻮش »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ در زوجﻫﺎی ﻫﻢﺟﻨﺲ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
«آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک »ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک ﻣﺘﻌﺪد درﺑﺎره آنﭼﻪ« آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک »ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمIncest Survivors
Resource Networkاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد را در آن ﻣﯽﺗﻮان
«زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم »ﻧﺎﻣﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رواﺑﻂ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ازدواج ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص را از آنﻫﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ از آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:

«اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻬﻮاﻧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭼﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﯽای
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد».
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺑﺰرگﺳﺎﻻری در ﺳﺎﺧﺘﺎر آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
آنﭼﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻧﻮع ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﯾﮏ ﺑﺎره ،ﻣﺘﻨﺎوب ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ،ﮐﻮدک ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻻﯾﻪﻫﺎی اﻓﺰونﺗﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد :ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدک اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﺑﺪن
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارد.
دوم آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و روان ﮐﻮدک ﺻﺪﻣﺎت و ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وارد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺄﻣﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ :ﺧﺎﻧﻪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﻪ روز ﺷﺪه و اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« ﯾﮏ در ﺷﺶ (» (1in6 Non-Profit Organizationﮐﻪ
از ﺳﺎل  ۷۰۰۲درﺑﺎره ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺮد ،ﯾﮏ ﻣﺮد در ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ آزار ،اذﯾﺖ
و ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ دارد و اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺴﺮان در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻗﺎﻟﺐ آزار و اذﯾﺖ ،ﺗﻌﺮض ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻤﻮ ،داﯾﯽ و…  ،ﺑﺎ ﮐﻮدک در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖورزان ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و…  ،ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان« ﺗﻨﻬﺎ »زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان داﻧﺴﺖ و
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﺴﺎل زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮏ ﺑﺎر در دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺪف آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻟﺰوﻣﺎً در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن آزار دﯾﺪه ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺧﺸﻢ ،اﺿﻄﺮاب ،ﺗﺮس ،ﻏﻢ و ﺷﻮک از ﺟﻤﻠﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن آزار دﯾﺪه ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر واﮐﻨﺶ ﮐﺎﻣﻼً« درﺳﺖ »در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،اﻧﺘﻈﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﮐﺎﻣﻼً آن را ﺑﺮآورده ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﺠﺎد
ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن آزار دﯾﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ دور از آﺳﯿﺐ ﻣﺠﺪد ،ﻗﻀﺎوت و ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،اوﻟﻮﯾﺖ اول اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن راﯾﻦ ) (Rainnﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن« دوﺳﺘﺖ دارم» «،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ »و
«ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای اﻣﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ »را ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی زﯾﺮ را در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﻨﺪ:
●

●

●

●

ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ و ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﻧﻔﺮادی در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ
ﺣﺲ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻻزم را ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورش درﺑﺎره ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺎﺟﺮا و آن ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﺴﻂ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ
و ﻫﻢ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ.
ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .وﺿﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر راﺣﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎری زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد و ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺷﻤﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺘﺎن اﺛﺮ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻔﻊ ﮐﻮدک
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اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﮐﯿﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ )ﺑﺨﺶ آﺧﺮ(
آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ
در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ )ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ ،ﻗﺴﻤﺖ دو( درﺑﺎره ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد «.ﺧﺸﻮﻧﺖِ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ»] ،[1ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﮑﻮت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،در اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮع و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪی
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاُﻓﺘﺪ.
در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻌﯽ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روﯾﻪﻫﺎ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک دارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎزه ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ] [2ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
آنﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶۰۰۲در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ روی داد] [3ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی -ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮآورد و ﺗﻘﻮﯾﻢ« ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدک »ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ از ﻫﻢ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻮدک ﺑﻮد.
ﻧﺤﻮه ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﻮدک
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮن وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﺮض ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﯿﺎ
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ﮐﺮدن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدک در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد.
دادﮔﺎه اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮات ﮐﻮدک را ﮐﻪ آزاداﻧﻪ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
در واﻗﻊ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم در روانﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺪ و رواﻧﮑﺎوی ﮐﻮدک و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً
ﮐﻮدک را ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﻓﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای روی دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر دادﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﻮدک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻮدک ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ« ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی» ،وﮐﯿﻞ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﮐﻮدک در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻫﻠﯿﺖ ورود ﺑﻪ ﻋﻘﺪ وﮐﺎﻟﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﻨﺼﻮب
دادﮔﺎه ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﻧﯿﺴﺖ و وﻇﯿﻔﻪ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺑﯽ ﻃﺮف ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف و ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ،از
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ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺘﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دﻓﻌﺎت« ﺑﺮای ﻫﻤﻪ »)ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ( -ﭼﻪ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﺧﯿﻞ در رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ از آن-
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش دادن ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ درﺑﺎره ﮐﻮدک را ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ -در ﮐﻨﺎر ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ -ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﮐﻮدک و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
ﺿﺮورت ﺗﺤﻮل در ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺘﯽ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی« ﮐﺎﻣﻦ ﻻ »ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ روز ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺳﺎﯾﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ و درک ﻧﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ -از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻧﻔﻊ ﮐﻮدک و…  -ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺿﺮورت در ﻧﻈﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ اﺳﺖ .ﻏﻔﻠﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎن ،روان و
اﻣﻮال و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺧﻮد واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃﻼق ،اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ،واﮐﻨﺶ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از
][6
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای درک و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک ،ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﻧﮑﺎح ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﻓﺎه،
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﮐﻮدک ،در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻤﺮار راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ در ﻧﺒﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر راﻫﮕﺸﺎﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آن
ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.

][7

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻧﻮآوریﻫﺎ ﮐﻪ -ﻫﻢ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻢ در روﯾﻪ -ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ« وﮐﯿﻞ ﮐﻮدک »و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺴﺘﻘﻞ او و اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ دوش وﮐُﻻ و ﻗﻀﺎت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت،
][8
ﺗﺨﺼﺺ و آﮔﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖورزان ﭼﻪ در ﺧﻼل ﺟﺪاﯾﯽ و ﭼﻪ ﭘﺲ از آن ،ﮐﻮدک را دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای اﻋﻤﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدران ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری و ﺷﺊ اﻧﮕﺎری ﮐﻮدک از ﺷﻨﯿﻊﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از
][9
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﭼﻪ در ﻣﻘﺎم اﺟﺮا ،ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ.
‘Post-separation Violence’.

][1

] [2ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن  ۰۵/۰۵ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﻮدک.
][3

Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006, available online
https://www.legislation.gov.au/Details/C2006A0004
The Act, 60CE, the Act, ‘Children not Required to Express Views’.

][4

] [5ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،وﮐﯿﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ آﺳﯿﺒﯽ )از ﻫﺮ ﻧﻮع( ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺮﺳﺪ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ روانﺷﻨﺎس ،رواﻧﮑﺎو و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد وﮐﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻓﻬﻢ و درک آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﻔﯿﺪ .ﻧﮏ:
The Act, 68LA, Role of Independent Children’s Lawyer, 5(d), “[the independent children lawyer
must] endeavour to minimise the trauma to the child associated with the proceedings”.
’‘Welfare and well-being

][6

] [7ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﮐﺎﻣﻦ ﻻ ،ﻣﺜﻞ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ،ﮐﺎﻧﺎدا و … ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺣﺎل رخ دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای در
ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﮏ:
Hughes, Judy, and Shirley Chau. “Children’s Best Interests and Intimate Partner Violence in the
Canadian Family Law and Child Protection Systems.” Critical Social Policy 32, no. 4 (2012): 677–95.
] [8ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ وﮐﻼ )در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده در آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ و از آﻧﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮏ:
Hamel, John. “In the Best Interests of Children: What Family Law Attorneys Should Know About
Domestic Violence.” Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers 28, no. 2 (2016):
427–54.
در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای وﮐﻼ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
][9

g the process ofاسHayes, B. E. (2012). Abusive men’s indirect control of their partner durin
separation. Journal of Family Violence, 27, 333-344.

آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
Photo:www.alephba.org
ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﯿﺶ
از آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽﮐﻨﺪﺗﺮ از ﻫﻢﺳﻦوﺳﺎلﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺣﺸﺘﯽ
ﻋﻤﯿﻖ ﺷﻮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﺶ رو را از ﮐﺴﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﭘﺲ زﻧﺪﮔﯽاش
ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذﻫﻨﯽ دارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن اﺣﺴﺎس ﺗﺮس،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺘﺎن را ﺑﮕﯿﺮد .از ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺎرداری اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ؟ اﺻﻼ ﭼﺮا
در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ؟
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻠﻮل دارﻧﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖ دادن ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ ،درﺑﺎره ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮاﺑﺮی
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ دارد؛ درﻫﺮﺣﺎل ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ رو
ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭘﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ و از زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﮐﻮدک ﻣﻌﻠﻮل ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ
ﮐﻮدک دﯾﮕﺮی ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﯾﮏ دﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ روی وﯾﻠﭽﺮ ﻣﺎﻧﻌﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﺸﻮﯾﻘﺸﺎن
ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎور را در آﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺛﻤﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ.
ﮐﻮدک ﻣﻌﻠﻮﻟﺘﺎن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﮐﻨﯿﺪ و از دﻟﺴﻮزی ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .دﻟﺴﻮزی ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻟﺴﻮزیﺗﺎن ﻧﯿﺎزی
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﻣﻌﻠﻮﻟﺘﺎن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎدﺗﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻐﻀﺘﺎن ﺑﺘﺮﮐﺪ .ﮐﻮدک را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻦ ﺑﻪ اﺗﺎق دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﺑﺮای ﺗﻼش
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺑﺎره ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻨﺎوری اﻣﺮوز ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪارج داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ دارﻧﺪ و ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم رﻓﺘﺎر ﺷﻮد .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﮐﻨﻨﺪ،
رﻓﺘﺎرﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﻣﻌﻠﻮل رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؛ ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاح و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه آن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮل ﻧﺒﻮده؟

اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ﻻزم را دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺳﺰاوار ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺤﻘﺎق اﯾﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد؟ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﮔﺎهﺳﺎزی در اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻮدک ﻣﻬﺎرت ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻨﯽ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ دادن ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽای ﮐﻪ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﯿﺪ در آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻌﺪاد دارد درﻧﮓ ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ او ﺧﻮدش را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮد ،ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻌﺒﻪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ او ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرش را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺳﺰاوارﻧﺪ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺮای رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻻزم ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل
در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن از ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ
آﻣﻮزشوﭘﺮورش ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رایﮔﯿﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰامآوری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﻣﺘﺮو و ﻗﻄﺎر و اﺗﻮﺑﻮس را ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ و ﻣﺘﺮوﻫﺎ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ ،ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﻣﺪارس ،ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﺗﮑﻠﻢ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﺴﮑﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺸﻤﻮل ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ در ﻗﺒﺎل ﻣﻌﻠﻮﻻن و زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮنﺷﮑﻨﯽ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻌﻠﻮل در ﻣﺪارس ﻋﺎدی آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ راه ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﺷﺮوع آﻣﻮزش
در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی راﯾﺞاﻧﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای آﻣﻮزش دﯾﺪن دارﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺪارس
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ آن
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪارس وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﯿﺰ ﻻزم و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪارس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻻن را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﯾﮋهﺷﺎن ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﮐﻼس و ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﻣﺜﺎل ﺧﻮب در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ورزﺷﮑﺎرﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻻن روی وﯾﻠﭽﺮ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻨﯿﺲ و ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽدوﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ را
ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻓﻘﻂ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺤﺒﻮب ،ورزﺷﮑﺎران،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺖ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ راه درﺳﺖ را ﻧﺪاﻧﯿﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺸﺘﺎن درﺑﺎره آﻧﭽﻪ« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ »ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ درک ﻣﺮدم از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻠﻮﻻن اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻄﻮر
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻻن رﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
اﻓﺮادی ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
از ﺳﺎل  ۸۸۹۱ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﻫﻔﺘﻪای ﺑﻪﻧﺎم« ﻫﻔﺘﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ »داوﻃﻠﺒﺎن و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﻫﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﻫﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺪون دﺳﺘﻤﺰد ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻮارد ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻮل دارد؛ ﻣﺜﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ و ﺟﺰوات ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن .ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﺨﺼﺺ و ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺼﻞ ﮐﻢﺳﻦوﺳﺎل وﺟﻮد دارد .ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در
ﻣﺪارس ،رﻓﺘﺎر درﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻻن را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢﺳﻦوﺳﺎل
ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮزش داد.
روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ،ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺪارس ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰﺷﺎن را ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهMBA online
programs for social sciencesﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﺪارس ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﺪ.
روش دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻣﺪرﺳﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری داﻧﺶآﻣﻮز دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .ﻣﺪارس
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان درﺑﺎره ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر درﺳﺖ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻌﻠﻮل آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ درﺑﺎره ﭼﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖاﻧﺪ ،ﺣﺪود و ﺷﻤﻮل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
ﻣﻮاردی ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ:
-۱درک ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،و آﻣﻮزش اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎزﺗﺎبدﻫﻨﺪه ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ
 -۲ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
-۳آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻢﺳﻦوﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 -۴آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎ.
ﻫﻢ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ و ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺴﻮراﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
راهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای آﻣﻮزش در اﯾﻦﺑﺎره در ﻣﺪارس وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮐﻼسﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﺸﻬﻮر
اﺧﺘﺼﺎص داد .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﻣﺜﺎل ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ روزوﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ،اﺳﺘﻔﻦ ﻫﺎﮐﯿﻨﮓ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان و اﺳﺘﯿﻮی واﻧﺪر ﻣﻮزﯾﺴﯿﻦ ،ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽﺷﺎن و دﯾﺪ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزش و
اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل را ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺤﺜﯽ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر درﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻻن را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ-
ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ،ﺑﻪﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ درسﻫﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻠﺸﺎن دﻫﯿﻢ.

ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﯾﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن و اﻓﺮاد دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در
راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و وﯾﻠﭽﺮ اﻓﺮاد دارای ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺪارس ،ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی اﺻﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﻮری ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺴﻮول رﺳﻤﺎ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺪارس اﻣﺮوزی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﻠﻮﻻن
در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ،ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ درک ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و در راﺳﺘﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ از
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،راهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ

ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﺒﺖ
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ﻣﺎزﯾﺎر ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ۴/۰۲ «،درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و  ۷/۳۱درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ».
ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ« ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﮑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﻠﻮلﺷﺎن  ۶/۴ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن در اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ».
ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖورزی ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ،ﻣﺴﯿﺮ ﺳﭙﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻻن را ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دوم ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺘﮏ زدن ﮐﻮدﮐﺎن اوﺗﯿﺴﺘﯿﮏ از ﺳﻮی ﭘﺮﺳﺘﺎران در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه« ﻣﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن» ،ﻣﻮﺟﯽ از
اﺣﺴﺎسﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
از ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رواﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ،ﺳﺮﺑﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ و
ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ .ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﮑﺎن دﺧﺎﻟﺖ و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل از ﻣﻌﻠﻮل را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺒﻪ« رواﻧﯽ »دارد ،ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ از آن ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت دﺧﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮان ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺘﺎﻧﺪن ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی او را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رواﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی او ،ﻣﯿﺰان دﺧﺎﻟﺖ آﻧﻬﺎ در اﻣﻮر و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎزارﭼﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ؛ ﻧﻤﺎدﯾﻦﺳﺎزی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻃﻮﺑﯽ و ﻣﻬﺘﺎب؛ ﺗﺠﺮﺑﻪ دو ﻃﺮد ﺷﺪه
ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ درک و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﺠﺎوز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ او را
ﺑﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺲ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﯾﮋه واﻟﺪﯾﻦ از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه واﻟﺪﯾﻦ؛ ﯾﮑﯽ از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮی
ﻋﺬاب وﺟﺪان واﻟﺪﯾﻦ و اﺣﺴﺎس ﺗﻘﺼﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮوز ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ او را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاب و ﺧﻮراک و رواﺑﻂ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل در دﺳﺘﺎن اﻋﻀﺎی« ﺳﺎﻟﻢ »ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﻮﺷﯿﻦ ،ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ« ﺧﺎﻃﺮه وﺣﺸﺘﻨﺎک »ﺑﮕﻮﻣﮕﻮﻫﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ ﺳﺮ« ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ »ﺑﯿﻤﺎری
«ﻫﯿﺪروﺳﻔﺎل »را در ذﻫﻦ دارد.
اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮده ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺗﻮان راه رﻓﺘﻦ -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ -ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﺳﻮی
ﭘﺪرش اﺟﺎزه ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ را ﻧﯿﺎﺑﺪ؛ ﻣﺠﻮزی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ دوران داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای او ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﻮده .ﺗﺠﺎوزی آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ او ﺑﻪ ﻧﺎم« ﻣﺤﺒﺖ».
ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ“ ﻣﺮاﻗﺒﺖ” ،ﺑﻪ ﺣﺪی در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽام
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺎه ﻫﻮس اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺑﺮای ﭼﺸﯿﺪن ﻃﻌﻢ ﺧﺮوج از داﯾﺮه ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮم ﻣﯽزد».
او اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻓﺮدی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮدی
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ.
ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ «:ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧُﺮد ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺪر و ﻣﺎدر در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻢ را ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﺮد ،اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد».
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺟﻨﮓ دروﻧﯽ ،راز ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺎﻟﻢ از ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل
ﻧﯿﻮﺷﺎ ﺷﻬﺮوان ،روانﺷﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺮاﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم
“ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ”ﻫﻨﻮز ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺣﮑﻢ“ ﺗﺎﺑﻮ ”دارد .ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از
ازدواج ﺳﺮاغ ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻏﺪﻏﻪﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﻨﺪ».
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﮐﻪ در ﺣﻮزه« زوج درﻣﺎﻧﯽ »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺎ ﺷﺮم
ﭘﯿﻮﻧﺪ زده و اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽاش را دﻗﯿﻘﺎ روی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻨﺠﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ رواﻧﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺣﺘﯽ
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻏﺮﯾﺰیﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﻣﺎ اﻓﺮاط در
ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ“ ﺣﺲ ﺟﺪا اﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﺷﺒﯿﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﻮدن و ﻣﺪاوم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان درﺑﺎره ﻣﻦ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ”را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﻌﻠﻮل ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و ﺗﺮسﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ زﯾﺎدی در او ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد».
ﻧﯿﻮﺷﺎ ﺷﻬﺮوان ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ،وﻗﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ در درون ﺧﻮد از ﻣﺪل ادای
ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖزده ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را در ذﻫﻦ او ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﯾﻦ روانﺷﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ «:ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،راﺑﻄﻪ ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه ﻣﯽﺧﻮرد و اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ در دراز ﻣﺪت ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺮﺳﻨﺎکﺗﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﺪﯾﻦ ،ﻫﺮ ﺗﻔﺎوت ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎی رواﻧﯽ و دروﻧﯽ ﺧﻮد
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،آن زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺳﺎﻟﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﺰﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ

ﺑﺎور را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺶ رو و آﯾﻨﺪه را ﺗﺒﺎه ﮐﻨﺪ».
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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ در ﺳﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ »در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺨﺸﯽ از روال ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻠﯽ
ﺑﺮای ﻋﺎدی ﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ،ﺧﺎﻧﻮادهای ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده  ۷۲ﺑﺎر ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﻣﺮدی ﮐﻪ
در ﮐﻤﺎل آراﻣﺶ و وﻗﺎر و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه ،ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و از ﺳﻦ  ۶۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺘﮏ ﻣﯽزده و از ﻫﻤﻪ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ،
زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر دﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ از ﺗﺤﻤﻞ ﻣﮑﺮر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺖ.
اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ واﮐﻨﺶ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﺻﺪای دوﻟﺘﯽﻫﺎ را ﻫﻢ درآورد.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪی ،ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻓﯽ و ﺳﯿﺪ ﻓﺮﯾﺪ ﻣﻮﺳﻮی ،از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻢ ﺟﻨﺠﺎل ﺗﺮوﯾﺞ« ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺮی »در ﺳﺮﯾﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﺎره رﻫﻨﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی،
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ آﺷﮑﺎر در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ :ﺗﺒﻠﯿﻎ آﻧﭽﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
ادﺑﯿﺎت ﺳﮑﺴﯿﺴﺘﯽ در اﻏﻠﺐ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪای ﻫﻤﭽﻮن:
«او ﮐﻪ زن ﻧﯿﺴﺖ … ﺑﺮای ﺧﻮدش ﯾﮏ ﭘﺎ ﻣﺮد اﺳﺖ »)ﺳﺮﯾﺎل ﺳﺮ دﻟﺒﺮان از زﺑﺎن ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮش ژاﻟﻪ( ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﺪفﻣﻨﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد -ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻ را ﻣﺮدان و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪداری ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ،ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺨﺼﺺ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ -ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ :ﻣﺴﺘﻨﺪ  ۰۸دﻗﯿﻘﻪای زﻧﺪﮔﯽ« ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ» ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻈﻔﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد.
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺟﻨﮓ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﺑﻮد ﮐﻪ روز  ۵۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل در ﻓﻠﻮﺟﻪ ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ« ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﮑﻔﯿﺮی »ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن در ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮔﺮوه ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری و ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ دور
ﺗﺎ دور دﺧﺘﺮک را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺧﺒﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﭘﺪرش را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮم ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎم رو دوﺳﺖ دارم اﻣﺎ ﺑﻪ او اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ».
ﺻﺪاﯾﯽ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺣﺎﻻ ﻋﺰﯾﺰم ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎی ﺗﻮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪه»….

اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
دﺧﺘﺮک ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن .ﺧﻢ ﻣﯽﺷﻮد روی ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ .دورﺑﯿﻦ او را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻌﺪی ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﮐﻼس و ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی دﺧﺘﺮک را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ در ﺣﺎل ﺿﺠﻪ زدن ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﺨﺶ و
ﭘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ روی ﻣﯿﺰ و ﻧﯿﻤﮑﺖﻫﺎ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺷﺪت ﺗﺎﺛﺮ رﻓﺘﻪ زﯾﺮ ﻣﯿﺰ و ﺻﻮرﺗﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه.
ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ،دﺧﺘﺮ ﻓﺮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﻨﮓ را ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪاش ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او ﮐﻪ ﻣﺮﻋﻮب دورﺑﯿﻦ و ﻧﺎز و ﻧﻮازشﻫﺎی
اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و او ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد»….
او وارد ﮐﻮﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﭘﺪرش روی آﻧﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی زﻧﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد،
ﺑﻪ ﻋﺎدیﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﭙﺮدازد و آنﻗﺪر ﺷﻮرَش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران اﻣﺮ را ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ؟
ﯾﮏ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،زﻧﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮل
ﯾﮏ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮوﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎنزاده ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﯾﮑﻢ از اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دوﻟﺖ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ:
«اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ زن و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی او را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد در ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺘﻞ ،دزدی ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﭙﺮدازد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﮑﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻫﻢ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ آﺷﮑﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد و اﮔﺮ در ﻓﻀﺎی ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی در ﺳﻄﺢ رﺳﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از روز ﮐﻪ دﮐﻤﻪ ﺻﻨﺪوق ﺟﺎدو را ﺑﺰﻧﯽ ،زﻧﺎﻧﯽ آرام و ﺑﯽﺻﺪا در ﺣﺎل ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ،ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﺑﺸﻮر و ﺑﺴﺎب اﺳﺖ .زنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎﻧﺘﻮ و روﺳﺮی ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺪارﻧﺪ آرام و ﺑﯽﺻﺪا ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻄﯿﻊاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﻣﺮ رخ
دادهای ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻏﺮاﯾﺰﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺪﯾﺪه ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺎﻧﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﻧﺎﻧﯽ از آن ﺳﻮی
ﻣﺎﺟﺮا :آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻼﻓﮑﺎرﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و زﯾﺎدهﺧﻮاه .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻃﯿﻨﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺮهای ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺮم و ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺳﮑﻮت در ﻗﺒﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن زنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽاﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ.
آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل اﺷﺎﻋﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ :زن ﺧﻮب زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرد و دم ﺑﺮ ﻧﻤﯽآورد .او دارای ﯾﮏ وﺟﻪ اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺑﻪ آن« ﺻﺒﻮری ﮐﺮدن »ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﻎ دو
ﻟﺒﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻮرﯾﺎ ﻓﺎﺿﻠﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ،ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن را دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎدیﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﺮم در زﯾﺮ
ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮدارد و واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از روال ﻋﺎدی و روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
وﻗﺘﯽ اﺧﺘﻼل روﺣﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ و وﻋﺪه ﺳﺮِ ﺧﺮﻣﻦ
ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﻮﯾﯿﺮم ،ﭘﺲ ﻫﺴﺘﻢ
او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻓﻘﻪ اﺳﺖ و از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن و ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد:
«اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪون اﻫﺪاف ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر آن ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ
اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﺑﺪه و واﻗﻌﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻮء و ﻧﻘﺾ ﻏﺮض ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ».
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺰﻧﺪ «:زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن را آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در زﻣﺎن ﺧﺸﻢ را در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ».
او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮدم اداره ﻣﯽﺷﻮد و زﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﺎن ﻣﺮدﻣﻨﺪ ،ﺣﻖ ﺗﺮوﯾﺞ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺎﺿﻠﯽ ،ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽﺑﺮد «:ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﺎصاﻧﺪ
و ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای ﻫﻤﺎن ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﯽ را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺪه ﻣﺤﺪودی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزی ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﮐﻨﺪ».
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ آﻣﺪهاﻧﺪ از ﻃﻼق اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ زدهاﻧﺪ ﭼﺸﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ».

ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻢ ﮐﻮدﮐﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ
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ﻣﻬﺸﯿﺪ راﺑﻄﯿﺎن روز ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﺮوز ﺧﺸﻢ ﯾﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای
دﻓﺎع از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ دارد وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮑﺮدن آن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ،آﺳﯿﺐ و ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﻮد.
وی ،ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻻت و ﻋﻠﻞ ﺧﺸﻢ در ﮐﻮدﮐﺎن را ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ،ﻃﻐﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺪن ،اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﯾﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
اﯾﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺧﺸﻢ را دارای ﻣﻀﺮاﺗﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﺸﻢ در ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ و اﺑﺰاردﻓﺎع از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
راﺑﻄﯿﺎن اﻓﺰود :ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی را ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﭼﺎر ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻢ در ﮐﻮدک ،ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺜﺒﺘﯽ از آن ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺻﻠﯽ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﺪه ﺧﺸﻢ و ﻫﺪاﯾﺖ آن از ﻃﺮق ﺑﯽ ﺿﺮر و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮه ﺑﯿﺎن ﺧﺸﻢ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک آﻣﻮﺧﺖ و آن را در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎری واﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮوز واﮐﻨﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
راﺑﻄﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدر وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺸﻢ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮارداد ،اﻟﺒﺘﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.

راﻫﮑﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک*
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اﻓﺰود :واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻫﻬﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺸﻢ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از اﯾﻦ رو ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک ﺧﻮد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎه ﮐﺮدن او ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺧﺸﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﮋ ﺧﻠﻘﯽ ،زدن ،ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﯾﺎ ﺟﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪن
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
راﺑﻄﯿﺎن اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :واﻟﺪﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﻼﻣﯽ ﮐﺮدن و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﮐﻮدک ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺸﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ درک ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﯾﺎد دﻫﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ از
اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک اﻃﻼع دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﻨﻮان ﺷﺪن آن از ﺳﻮی ﮐﻮدک ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎ آزرده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
وﺣﺸﺖ زده و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﺸﻮد.
اﯾﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮏ اﻓﺰود :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺸﻢ ﮐﻮدک ﻏﯿﺮﻋﺎدی و اداﻣﻪ داﺷﺖ ،واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﯾﺸﻪ و اﺻﻼح آن ﺑﺮاﯾﻨﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
راﺑﻄﯿﺎن اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
دﻋﻮا و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﺧﺘﻼف و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﮐﺎﻣﻼ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﯾﺎد ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﺧﺘﻼف ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﮔﺮ دﻋﻮای آﻧﻬﺎ ﻋﺎدی اﺳﺖ و آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ
رﺳﺎﻧﻨﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ دﯾﺪن وﺟﻮد دارد در ﻣﺸﺎﺟﺮات آﻧﻬﺎ
دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ آرام ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آرام ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮی ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را از آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
ﺗﺨﺼﺺ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻣﻘﺼﺮ ﺷﺮوع درﮔﯿﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻮق
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮی اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻀﺎوت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﺮد و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن دارد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﯾﺸﻪ و ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

!ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺰﻧﯿﺪﻫﺎ ﻏُﺮِ ﺑﯽﺟﻠﻮی ﺑﭽﻪ
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«اﯾﻦ روزا دﯾﮕﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮب ﺳﻮار ﺷﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ دزدا! اﯾﻦ روزا ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻪ ﺷﻐﻞ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻪ ﻣﮕﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺟﺎ وﺻﻞ ﺑﺎﺷﻪ! اﯾﻦ روزا»…
ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﺮو ،ﺗﺎﮐﺴﯽ ،ﺻﻒ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﻫﻢﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و رﺳﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖﮐﺮدن از دﻧﯿﺎ را ﺧﻮب ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻏﺮ ﻣﯽزﻧﯿﻢ و
ﻏﺮ ﻣﯽزﻧﯿﻢ؛ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺣﺮفﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ رؤﯾﺎی ﺑﺰرگﺷﺪن و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺷﺪن در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ و ﻣﺎ اﺻﻼً ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن را ﻣﯽرﻧﺠﺎﻧﯿﻢ و ﭼﻘﺪر آﻧﻬﺎ را از آﯾﻨﺪهای
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮ زدن درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎی ﻋﺎدت دارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از آﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن اﺳﺖ ،آﮔﺎه ﮐﻨﺪ.
ﭼﺸﻢ و ﻫﻢﭼﺸﻤﯽ ﻧﺎﯾﮏﭘﻮشﻫﺎ و آدﯾﺪاسﭘﻮشﻫﺎ

دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺟﺎن ﻋﻠﯽﻗﺎرداﺷﯽ – رواﻧﺸﻨﺎس – در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻃﻮری
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ آن ﻫﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن در ﭼﺸﻢ و ﻫﻢﭼﺸﻤﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن و
ﮐﺘﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﺎﯾﮏ و آدﯾﺪاس ﻫﺴﺘﻨﺪ».
او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ «:درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻼً  ۰۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺮوز را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ارزشﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﭽﻪﻫﺎی اﻣﺮوز ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺮق دارﻧﺪ .ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﮐﻔﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻤﺎن را ﺧﺎﮐﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻮ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻧﺸﻮد اﻣﺎ اﻻن ﻣﻌﯿﺎر زﻧﺪﮔﯽﻫﺎ ﭘﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺖ آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻣﺪارس وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺣﻖ ﺧﻮردن ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ را در ﻣﺪارس ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﭽﻪﻫﺎی اﻻن ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﻟﻮازم را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺰ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ﮐﻮدﮐﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎ ﻧﺪارد.
ﺣﺘﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻣﺪارس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم« زﻧﮓ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی »وﺟﻮد دارد و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻟﻮﮐﺲﺗﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ».
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از روی ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ در ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی داﺋﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻘﺪر ﺑﭽﻪﻫﺎ را اﻓﺴﺮده ﻣﯽﮐﻨﺪ».
وﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻮل!
ﻋﻠﯽﻗﺎرداﺷﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ «:اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼً ﺑﭽﻪﻫﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﯿﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐزﻧﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،داﺋﻢ در ﺣﺎل ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﺠﯿﺐ و
ﻏﺮﯾﺐ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﺪارﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﻧﺪارد .ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﺟﻤﻊﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺸﺎر آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻼً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ از دﺳﺘﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ را از
ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ».
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس در ﻫﻤﯿﻦﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ «:آدمﺑﺰرگﻫﺎ از رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﺷﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع و رﺷﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع و اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آن .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ از رﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز رﺷﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻀﻢ آن را ﻧﺪارﻧﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ واﻟﺪﯾﻨﺶ را ﻧﺪارد».
ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻋﻠﯽﻗﺎرداﺷﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐزﻧﻨﺪه ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﭽﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ در ﺟﺎﻣﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
دارای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻮدک اﺣﺴﺎس
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی واﻟﺪﯾﻨﺶ ﻋﺎﯾﺪی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪهاش ﺗﻼش
ﮐﻨﺪ».
ﻫﺮ ﭘﻮﻟﺪاری دزد اﺳﺖ؟
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ در ﮐﻮدک اﺳﺖ .ﺑﭽﻪای ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او اول اﺳﺒﺎبﺑﺎزی دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ دزدیﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ از او ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ روی ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺪل ﺑﺎﻻ ﺧﻂ ﺑﯿﻨﺪازد .ﭼﻮن ﻣﺎ آدم ﺑﺰرگﻫﺎ ﻣﺪام در ﮔﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ آدم ﭘﻮﻟﺪاری ﯾﺎ دزد
اﺳﺖ ﯾﺎ از راﺑﻄﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .ﭼﻮن ﻣﺪام در ﮔﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﻨﯽ اﮔﺮ راﺑﻄﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ
ﻧﻤﯽرﺳﯽ! او ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺮ آدم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی را دزد و راﻧﺖﺧﻮار ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮب را ﻧﺪارد».
ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
اﯾﻦ رواندرﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﯾﮏ اﺧﻼق ﺑﺪی ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻋﺬاب وﺟﺪان در ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن درﺧﻮاﺳﺘﯽ دارد ،ﺧﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺟﻮاب ﺑﺎ آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺧﻮدم ﮔﺬﺷﺘﻪام و از

ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽام ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدهام .ﯾﻌﻨﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ روﯾﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﭽﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬارد .اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺎﻧﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار دادهاﯾﺪ».
او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ «:ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺰوی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدش را ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﭼﻮن ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ روی ﻣﯽآورﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪهای داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪای ﺣﻘﻮق ﯾﮏ
ﻣﺎه ﭘﺪرش را دزدﯾﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻞ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻼس را ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاه ﺧﯿﻠﯽ ﭘﻮﻟﺪاری دارد .ﺑﭽﻪﻫﺎ در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺸﺎن دادن واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺜﻼً ﻣﺎﺷﯿﻨﺸﺎن ﭘﺮاﯾﺪ
اﺳﺖ».
ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد
او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ در آﻣﻮزشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ «:ﻣﺪارس و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ درﺑﺎره آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ دارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺪارس از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮب و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻓﻘﻂ
ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮب ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ،داﻧﺶ و … ﻫﻢ ﺛﺮوت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ روی ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻢ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻨﺮ ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻫﻨﺮ ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﺮدن را! ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ در ﮔﺮو ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ از ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﺷﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺲاﻧﺪازﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺳﻮال ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﺟﻮاب ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﺲ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ
ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﻪ او ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﭘﺲاﻧﺪازی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻪ او ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﺋﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ ﯾﺎ ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد».
اﯾﺴﻨﺎ ﻣﻨﺒﻊ:

ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ؟
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اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﮐﯿﺎﻧﯽ
ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ ،ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎدهی  ۵۲اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺎدهی  ۱۱ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﻣﺎدهی  ۴۲ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از“ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺳﻼﻣﺖ”
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و ﻟﻮازم آن )ﺣﻖ( را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺎدهی ﺳﻮم ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر ،ﻫﻨﺠﺎر ﮐﻠﯽای را ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎر ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدیﺗﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.
ﻣﺎدهی ﺳﻮم ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک« ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک»] [2را ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻣﺎدهی  ،۸۱ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﺠﺎر را ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک از ﺳﻮی دو ﻣﺮﺟﻊ ،ﻣﺜﻼً واﻟﺪﯾﻦ و دادﮔﺎه اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎء اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً در
ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:

ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن :ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﯾﺎ ﻣﺪاوا؟
ﺷﻬﺎدت ﯾﮏ ﻧﺎﺷﻨﻮا در دادﮔﺎه*
ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﻼﻣﺖ روان ،رواداری و ﺗﺴﺎﻫﻞ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ ،ادﯾﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
“دﯾﮕﺮی— ”ﻣﺜﻼ اﻓﺮادی از دﯾﻦ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ —داری ﻧﻔﺮت ﺷﺪﯾﺪ و اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ— ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻣﺎدی ،روﺷﻦ و ﻣﺘﻘﻦ —ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن
ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﺗﻌﺼﺐ ﮐﻮر و دُﮔﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ روان— ﭼﻪ درﺧﺎﻧﻪ و ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ —اﺳﺖ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،رواداری و ﻣﻬﺮورزی ﻣﻌﻘﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ« دﯾﮕﺮی »ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻠﻮغ رواﻧﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﯾﺎ در اﯾﺮان رواداری ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،دُﮔﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﻌﺼﺐ؟
ﺣﻖ ﺷﺮط و ﻧﻔﻊ ﮐﻮدک
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺿﻤﻦ ﺣﻖ ﺗﺤﻔّﻆ ﯾﺎ ﺷﺮط ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺧﺘﻼف اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﺷﺮع
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ اُﺻﻮل ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدک و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮع و ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻌﻀﺎً ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻌﯽ دارﻧﺪ [3].ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﻖ ﺷﺮط ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ« ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدک »و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﻼف روح و ﻣﺘﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ،ﮐﻪ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ و اﻧﺼﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک را ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺮد و ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ از
ﺗﺴﺎﻫﻞ و رواداری را ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﺎﻧﻮادهی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد؟
اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻘﯿﺪهی ﮐﻮدک
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن .در ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎر ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ
ﺷﻤﺎرهی  ۴۱ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﺳﺎل  ۳۱۰۲آﻣﺪه اﺳﺖ [4]،اُﻣﻮر زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدک ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ:
اﻟﻒ .ﻧﻈﺮ ﮐﻮدک :ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ و ﻓﻬﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻗَﯿّﻢﻣﺂﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ،اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻢرﻧﮓ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ
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و اﻧﺼﺎف ،ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﻈﺮ ﮐﻮدک ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ.
ﻣﺎدهی  ۲۱اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﻫﻤﻪی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداریای ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻧﻈﺮﺷﺎن را آزاداﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻮدک ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻦ ،ﻣﯿﺰان ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و…  ،ﻣﻮرد
ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺸﺮی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﻮدک از ﺣﻖ آزادی
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ﺑﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اوﺳﺖ.
ب .ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدک :ﻣﺎدهی  ۸ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻮدک اﺷﺎره دارد .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ و ﻋﺎم ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺖ آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدک را ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪای از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و … اﺳﺖ ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﻣﺜﻼً ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮای ﮐﻮدک دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﺾ ﺣﻖ او ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺨﺺ  ۷۱ﺳﺎﻟﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻨﺎﺳﮏ دﯾﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻮرزد .اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺪاق روﺷﻦ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدک اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی روشﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮان ،ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای رواداری و ﻓﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،آﯾﯿﻦﻫﺎ و ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آزادی ﻓﮑﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ
)رواﻧﯽ( ﮐﻮدک را ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺾ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮد در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی در ﻣﻌﺮض ﻣﻨﺎﺳﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺮوج ﺗﻌﺼﺐ و دُﮔﻢ
اﻧﺪﯾﺸﯽ )ﭼﻪ در ﻟﺒﺎس دﯾﻦ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن( ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ او ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮏ ﺧﻄﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک در ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺧﺎص ﺧﻮد ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد.
اﻣﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ آزادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدک را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ [7]،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ در
ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدک ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
][1

Convention on the Rights of the Child, art. 24, § 1 “[the right of the child to the enjoyment of the
highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation
”of health.
][2

Convention on the Rights of the Child, art. 3, § 1 “[t]he best interests of the child shall be a
”primary consideration.
] [3ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻦ  ۸۱ﺳﺎل ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی ﮐﻮدک ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﺲ ،از ﻣﻮاردی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺣﻖ ﺷﺮط در ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺷﺮع و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﮐﺮده اﺳﺖ.
][4

General Comment No. 14 (2013), on the right of the child to have his or her best interests taken as
a primary consideration (art. 3, § 1).
Ibid, § 53.

][5

Ibid, § 54.

][6

Supra note 1, art. 3 § 2.

][7

ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻮدﮐﺎن
Photo: Polina Gazhur/shutterstock.com
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﭘﺮﺳﺶ :ﺳﻼم .ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن در ﺳﻦ  40ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ .دو ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻻن ﯾﮑﯽ  9ﺳﺎﻟﻪ و
دﯾﮕﺮی  14ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در اﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد او ﻫﻢ درﮔﺬﺷﺖ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﭘﺪرﺑﺰگ
)ﭘﺪرﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮم( ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .او ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﻣﮑﺎن ﺳﺮ زدن ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ
ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻧﺪارﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺧﻮدش ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ را در ﺑﺎزار ﺑﻪ
ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪم .زﻧﮓ زدم ﺑﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﺗﻬﺪﯾﺪش ﮐﺮدم .او ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺑﯽادﺑﯽ ﮔﻔﺖ“ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد .ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺎری دﻟﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ” .راﺳﺘﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺬاب وﺟﺪان دارم .ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ وﺿﻊ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ از اﯾﻦ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺑﯽﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮم .ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻨﺪان
راﺿﯽ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻌﺶ ﮐﺮدم .ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ؟ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم؟ ﻣﮕﺮ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺳﻼم .ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ را از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﻔﻨﺎک ﻧﺠﺎت
ﺑﺪﻫﯿﺪ .در ﺻﻮرت اداﻣﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ .ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻮدﮐﯽ را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﮑﺪیﮔﺮی ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺮم اﺳﺖ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده
 713ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ «:ﻫﺮﮐﺲ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮرﺷﯿﺪی را وﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﺪی ﻗﺮار دﻫﺪ ﯾﺎ اﻓﺮادی را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮕﻤﺎرد ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ دو

ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و اﺳﺘﺮداد ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﺠﺮم اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ.
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ و آزار و اذﯾﺖ ﮐﻮدک از ﭘﺪرﺑﺰرگ اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن «:ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ،ﻓﺮوش ،ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ازﻗﺒﯿﻞ ﻗﺎﭼﺎق ،ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺮﺗﮑﺐ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات واردهﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﮑﺪیﮔﺮی ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از ﮐﻮدک و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع و ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﻓﺮاد زﯾﺮ  18ﺳﺎل را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﮑﺪیﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  4اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن« ﮬﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺻﺪﻣﻪ و اذﯾﺖ و آزار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﺪی ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ
آﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه و ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ و ﺗﺎ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد» .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﺮمﻫﺎ از
ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دادﺳﺮای
ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﻤﺎ از دادﺳﺘﺎن وﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ :از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﮑﺪیﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ از
آﻧﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺳﭙﺲ از اﻗﻮام ،آﺷﻨﺎﯾﺎن و اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ ﯾﮏ اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﭘﺪرﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ .در ﮔﺰارش اﻋﻼم ﺟﺮم ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﺪرﺑﺰرگ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ،آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺸﻮﯾﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت دادﺳﺮا ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﭘﺪرﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮوﯾﺪ و دادﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ وﻟﯽ ﻗﻬﺮی و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  1173ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «:ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺛﺮ ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻳﺎ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﻲ ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدري ﻛﻪ
ﻃﻔﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ اوﺳﺖ ،ﺻﺤﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺧﻼﻗﻲ ﻃﻔﻞ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻗﺮﺑﺎی ﻃﻔﻞ و ﻳﺎ
ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﻴﻢ او ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺋﻴﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﯽ را ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻃﻔﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ،اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪ» .ﮔﺮﭼﻪ در ﺻﺪر ﻣﺎده
از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺪرﺑﺰگ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ را ﻧﺪارد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻇﺮ و اﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ دادﮔﺎه
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻣﯿﻦ و ﻧﺎﻇﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﭘﺪرﺑﺰرگ ﭘﺪری ،ﻗﯿﻢ و ﯾﺎ وﺻﯽ
ﻣﻨﺼﻮب از ﺳﻮی وﻟﯽ ﻗﻬﺮی ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻃﻔﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دادﮔﺎه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺪ دال ﻣﺎده  8و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده  10اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮراﺗﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .دادﮔﺎه اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و اﻗﺮﺑﺎی ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.

ﻃﻌﻢ ﮔﺲ ازدواج ﻫﺎی ﻧﺎرس
ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯽ در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای

اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﺮادات زﯾﺎدی ﺑﺮ آن وارد اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن–ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯽ در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
اﯾﺮادات زﯾﺎدی ﺑﺮ آن وارد اﺳﺖ .از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درآن درﺑﺎره ﻣﻨﻊ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن و دﺧﺘﺮان ﻫﯿﭻ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﯾﺮوز ﻃﯿﺒﻪ ﺳﯿﺎوﺷﯽ ،از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺻﺤﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮد ،در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺖ:
در ﻃﺮح اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﻮرﯾﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪه ،دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ  ۳۱ﺗﺎ ۶۱ﺳﺎل ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از دادﮔﺎه
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ،
ﻫﯿﭻ ﻣﺼﻮﻧﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن اذن ﭘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖﺷﺪه در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹ﺗﺎ  ۹.۴،۵۹ﺗﺎ  ۶.۵درﺻﺪ )ﺣﺪود  ۰۴ﻫﺰار(از ﮐﻞ ازدواجﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۰۱ﺗﺎ  ۴۱ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار دارد؛
ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد آﻣﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ ازدواجﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪهای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ،اﺗﺒﺎع
ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺎدر اﯾﺮاﻧﯽ و ﭘﺪر ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،روی ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۰۲۵وﻗﺎﯾﻊ ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری  ۰۷۹ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدل ۱۲درﺻﺪ زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ۸۱
ﺳﺎل و در آﻗﺎﯾﺎن ﻫﻢ  ۶۳ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺖ دﻫﻢ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۱ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.اﯾﻦ آﻣﺎر درﺣﺎﻟﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻠﯽ از ﮐﻮدکﻫﻤﺴﺮﻫﺎی ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮده و
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ۵۳دﺧﺘﺮ زﯾﺮ  ۰۱اﻟﯽ  ۳۱ﺳﺎل ﻋﻘﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﯾﺮان ﮐﻪ ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ در آن ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ در
ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزدارﻧﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ در ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ
ﻃﯿﺒﻪ ﺳﯿﺎوﺷﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺤﺚ ﻓﻘﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری
اﻧﺠﺎم داد و روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﮐﺮد .ﺳﯿﺎوﺷﯽ اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری را ﻧﯿﺰ داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ زود در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .در ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ﺳﻴﺎوﺷﯽ درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ،آﻣﺪه اﺳﺖ«:در اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  ۶۱ﺳﺎل و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۸۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻛﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان
 ۳۱ﺳﺎل اﺳﺖ و دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز دادﮔﺎه اﻣﮑﺎن ازدواج دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ  ۳۱ﺗﺎ  ۶۱ﺳﺎل ﺑﺮای ازدواج
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از دادﮔﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ازدواج دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  ۳۱ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ».
ﺑﯿﻮه ﻫﺎی ﮐﻢ ﺳﻦ از ﻣﻌﻀﻼت ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن
در ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪه ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی از
دﺧﺘﺮان ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻮه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﻦ 10ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮدهو در ﺳﻦ  13ﯾﺎ  14ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻤﺴﺮ
ﺑﯿﻮه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه ازدواجﻫﺎی زﯾﺮ  13ﺳﺎل
در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺛﺒﺖ  384واﻗﻌﻪ ازدواج زﯾﺮ  18ﺳﺎل در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ازدواج ﻫﺎی زﯾﺮ 13ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ازدواجﻫﺎﯾﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﭼﻨﯿﻦ ازدواجﻫﺎﯾﯽ رﻓﺖ.وی ﮔﻔﺖ 384 :واﻗﻌﻪ ازدواج زﯾﺮ  18ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن
ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  25واﻗﻌﻪ زﯾﺮ  12ﺳﺎل 63 ،واﻗﻌﻪ زﯾﺮ  13ﺳﺎل و  124واﻗﻌﻪ زﯾﺮ 14
ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ازدواجﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻴﺮ .ﭼﻮن ﻫﯿﭻ وﻗﺖ آﻣﺎر درﺳﺘﯽ از آنﻫﺎ
ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﺪ و آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ازدواجﻫﺎی زﯾﺮ  13ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ از دادﮔﺎه و داﺷﺘﻦ« ﺣﮑﻢ
رﺷﺪ »ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﻀﺮداراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ازدواج ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زده و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪی در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ اﯾﻦ را ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ازدواج ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ از ازدواجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ 13ﺳﺎل در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺰ ﻧﺴﯿﻢ ﺟﻼﻟﯽ زاده ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺧﺒﺮ از ازدواجﻫﺎﯾﯽ
زﯾﺮ ﺳﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد«:ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان از اﺑﺘﺪا ﺗﺎﮐﻨﻮن در
ﺧﺼﻮص ﺷﺮط ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻪ ازدواج ،دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﺪه و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎده
 ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﻣﯽﭘﺮدازد» .وی اﻓﺰود« :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۴۰۱ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادی از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
ﻣﺼﻮب  ۴۱/۸/۰۷۳۱و ﺗﺒﺼﺮه آن «،ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ۳۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  ۵۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم
ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ» .اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻴﺎن ﮐﺮد «:ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده،
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻦ ازدواج در اﯾﺮان ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  ۳۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۵۱ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ازدواج ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
ﺳﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد» .وی اذن وﻟﯽ را اوﻟﯿﻦ ﺷﺮط ﺑﻴﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ وﻟﯽ اراده ﺧﻮد را
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ازدواج اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ وﻟﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری( اﮔﺮﭼﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﺎده ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪه ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.ﺟﻼﻟﯽزاده دوﻣﯿﻦ ﺷﺮط ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدﮐﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻃﻔﻞ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎل
اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان« ﻏﺒﻄﻪ»در ﻓﻘﻪ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻮدک در ﻣﺎده  ۳۳ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻣﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ .وی ﺗﺎﯾﯿﺪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ را ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮط داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان را در اﯾﻦ ازدواجﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ دادﮔﺎه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺟﺎزه ازدواج را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻮدک را اﺣﺮاز ﮐﻨﺪ.
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