در ﺻﻮرت ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﮑﯿﻦ
ﻧﮑﻨﺪ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻟﻮ – ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق
ﮔﺮﭼﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ روﺷﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﺰر رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﻃﻼق ﻣﯽ
ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ آداب و رﺳﻮم و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﯾﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان از ﻗﺪﯾﻢ
اﻻﯾﺎم رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ زن در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ
زوج ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﭘﺲ از ازدواج ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮادر ﻧﯿﺰ ﻓﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ
واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ،آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺪﺷﻪ دار ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺷﻮﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدان ،ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ راﺿﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﺸﺘﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻌﻀﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ را
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺎدر  70ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﺎن
آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺎدر ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﯽ
آﻣﺪه اﻧﺪ زﺣﻤﺎت ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮای وی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﺴﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ و زن ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد را ذﮐﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﯾﺎ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ داده و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از آﻧﺎن ﮐﻨﺪ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ زن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ
در ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮد اﺳﺖ؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زن ،وی را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮد ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ را دارد اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﮑﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ زن در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج زن و ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺮﺑﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ زن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ زن ،ﺷﻐﻞ وی ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر وی و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﺮف ،ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺒﻞ از ازدواج زن اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﺎده  1107ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده «:ﻧﻔﻘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﻜﻦ ،
اﻟﺒﺴﻪ  ،ﻏﺬا  ،اﺛﺎث ﻣﻨﺰل و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺧﺎدم در ﺻﻮرت ﻋﺎدت ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ ﻣﺮض »ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از
ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و آن را از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﺷﺎن زن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ .زن در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
دادﮔﺎه رﺟﻮع ﮐﺮده و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺴﮑﻦ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺧﻄﺮ ﺿﺮر ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﻪ زن را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  1115ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان «:اﮔﺮ ﺑﻮدن زن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ در ﯾﻚ ﻣﻨﺰل ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻮف ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺮای زن ﺑﺎﺷﺪ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﺪه
اﺧﺘﯿﺎر ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﻣﻈﻨﻪ ﺿﺮر ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻣﺎدام ﻛﻪ زن در ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺰﺑﻮر
ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دو ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد ﯾﮑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه و اﻟﺰام ﺷﻮﻫﺮ و
دوﻣﯽ ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ.
اﻣﺎ در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺋﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ از آﻧﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اوﻻد اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﺑﺘﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻧﺎﺗﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اوﻻد اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج
زﻧﺪﮔﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﺮزﻧﺪی را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﺘﺎﻫﻞ از زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺎزداﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮدن از آﻧﺎن ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺣﻖ و وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮی

ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﮕﻬﺪاری از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮد د از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﺮ رﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮش را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای زن اﺳﺖ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ اﻟﺰام ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .

دوره آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن ﺧﺎﻧﻪاﻣﻦ :ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺳﯿﺰدﻫﻤﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ دوره ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ دوره ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻤﺎل ﺟﻼﯾﯿﺎن ،وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﯾﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز و ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺟﺰا و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ وﮐﺎﻟﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻼﯾﯿﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدی را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد دارد.
●
●
●

●
●

ﺟﻠﺴﻪ اول :درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟
ﺗﺎرﯾﺦ :ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ) ۱ﺟﻮن( – ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان
ﺟﻠﺴﻪ دوم :ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﭘﻨﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
ﺗﺎرﯾﺦ :ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ۹۱ ،ﺧﺮداد ) ۸ﺟﻮن( – ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان
ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم :ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ؟
ﺗﺎرﯾﺦ :ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ۶۲ ،ﺧﺮداد ) ۵۱ﺟﻮن( – ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان

در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻮدکآزاری در ﮐﺸﻮر
Photo: obey leesin/Bigstock.com
ﻫﻨﻮز ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی از ﮐﻮدکآزاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻧﯿﻤﺎ ،ﺑﺎرﺑﺪ ،ﻬﺎﻧﯿﻪ و … اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﯾﺎ
اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدکآزاری در اﯾﺮان ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪا ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و در دراز ﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ آﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﮐﻮدکآزاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۲ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دارو
ﻋﻘﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ وﺟﻮد دارد .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

روﺑﺮو ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﺪد ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﻮدکآزاری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎل  ۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع اذﻳﺖ و آزار ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻳﺎ رواﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ وارد ﺷﻮد و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ ﻳﺎ روان آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و
ﻣﺠﺎزات دارد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮدکآزاری از ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارد ٬ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﯾﺪن
ﻣﻮرد ﮐﻮدکآزاری آن را ﮔﺰارش دﻫﺪ و دادﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﯽاﻟﻌﻤﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  ۶ﻣﺎه ﺣﺒﺲ و  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺰای ﻧﻘﺪی اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد ،ﻗﺪم ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻮاﻗﺺ آن ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،در ﺧﺼﻮص ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده  ۰۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻳﺎ ﺟﺪ
ﭘﺪری ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻜﺸﺪ ،ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻣﻘﺘﻮل و ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﻣﺎده  ۲۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﯽﻛﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﺤﻜﻮم و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ از او ﺳﻠﺐ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ  ۰۱ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺪران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻮارد زﯾﺎدی
ﺳﺒﺐ ﻓﺮار ﻣﺠﺮم از ﻣﺠﺎزاﺗﯽ در ﺧﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل  ۱۸ﭘﺪر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان وﻟﯽ ﮐﻮدک از ﻗﺼﺎص ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.
ﻧﻮاﻗﺺ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺖ را وادار ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻼﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺼﻮﯾﺐ و آﻣﺎده
اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ زﯾﺎدی دارد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻼم ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻣﺎده  ۱۱اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﯾﺎ
ﺿﺮب و ﺟﺮح ﻋﻤﺪی ﮐﻮدک ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮﻋﻠﺘﯽ ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو
ﺳﻮم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ،درﺑﺎره ﻗﺼﺎص ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﺼﺎص ﭘﺪر در ﺻﻮرت ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
در ﺧﺼﻮص ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﻗﺼﺎص ﭘﺪر وﺟﻮد ﻧﺪارد .آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻈﺎرت و ﺳﺮﮐﺸﯽ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در
آن ﻣﻮردآزار ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه و اﯾﺠﺎد ﻣﻌﺎﺿﺪتﻫﺎی
ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ازﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺷﯿﻮا دوﻟﺖآﺑﺎدی ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺶ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ «:دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺒﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺳﺖ و
اﮔﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ذﻫﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن،
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن دﻧﯿﺎ از دﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد».
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،اﻏﻠﺐ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آزار دﻫﻨﺪه
وﻓﻖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﻋﻤﯿﻖ و درازﻣﺪت در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن دارد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻧﺒﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ آزار و اذﯾﺖ ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﻦ ﮐﻮدک آﺛﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در رواﺑﻄﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎ ﻧﮑﺮدن آزار و اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد،
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود« :آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﮐﺪام از آزارﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﻣﺪت زﻣﺎن آزار و
اﯾﻨﮑﻪ آزارﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ،ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﺷﺨﺼﯿﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﮐﺎراﯾﯽ
ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﻪ درازﻣﺪت ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن دارد ،ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از
ﮐﻮدکآزاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﮐﻮدکآزاری
ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد».
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮدکآزاری در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ
دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد «:ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮدکآزاری در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺰرگ
ﮐﺮدن ﮐﻮدک ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در
ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ واﻟﺪﯾﻦ از آنﻫﺎ اﻓﺮادی ﻣﻀﻄﺮب ،ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و اﻓﺴﺮده ﻣﯽﺳﺎزد .ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن آزاردادن ﻓﺮد اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻣﺠﺪد ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢدﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ».

ﻧﺒﻮد آﻣﻮزش ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ ارﺷﺪ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻧﻮاع ﮐﻮدکآزاری ﺟﺴﻤﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،روﺣﯽ و ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﻮدکآزاری ﺟﺴﻤﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدکآزاری آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری را آﻣﻮزش ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ واﻟﺪﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را روش درﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدک ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺟﻪ در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ را ﻻزﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻮدکآزاری داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ و دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺨﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۷۳۱ﺑﻪ اﻣﻀﺎ
رﺳﯿﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری را آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻢﺗﺮی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد.
ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﮐﻮدکآزاری
ارﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﻬﺎدی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮدکآزاری را ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮدکآزاری ﻧﺪارد و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدکآزاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﻮدکآزاری در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﯾﻦﮐﻪ در ﭼﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻮدکآزاری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﻮدکآزاری اراﯾﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮدکآزاری ،ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد
ﺗﺎ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻮدکآزاری
ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻟﺰوم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻓﺮادی در ﻣﺪارس ﮐﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدک و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ «:ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮادی ﮐﻪ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﺑﺘﺪا ﺣﺘﯽ ﺣﻀﻮر دو روز ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﻮدﺷﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ را آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺪن
آنﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت از واﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻫﻢ ﯾﮏ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﮐﻮدکآزاری اﺳﺖ».
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز

ﺑﯿﻜﺎری زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﻋﻼم ﻛﺮد :ﻧﺮخ ﺑﯿﻜﺎری زﻧﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ۴۹۳۱ﻫﻤﻮاره دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺑﯿﻜﺎری ﻣﺮدان در ﭼﻬﺎر
ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲.۰۱ ،۹ ،۹.۸ ،۹درﺻﺪ و ﺑﺮای زﻧﺎن  ۹.۸۱ ،۲.۹۱ ،۹.۹۱و  ۷.۹۱درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ..
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﻛﺎر ﺳﺎل  ۴۹۳۱ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدان ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ
ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻫﻤﻮاره ﺣﺪود  ۳۶درﺻﺪ و ﺑﺮای زﻧﺎن اﻧﺪﻛﯽ ﺑﯿﺶ از  ۳۱درﺻﺪ اﺳﺖ..
ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺑﯿﻜﺎری و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺑﺎزار ﻛﺎر
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در رﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد زﯾﺮا ﯾﻜﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۰۶درﺻﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻛﻪ ﻣﺴﯿﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﺒﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﻛﺎر را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﻜﺎری ﺑﺎﻻی  ۰۴درﺻﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﻮان  ۵۱ﺗﺎ  ۴۲ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﻛﯽ از آن
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﻜﺎری زﻧﺎن ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮدهاﯾﻢ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮك )ﺑﺮﺟﺎم( و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻛﺸﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎم و دوﻟﺖﻣﺮدان ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﯿﺮ و دارﻫﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪای و
ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﻜﺎری ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻞﻛﻪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد آن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای زﻧﺎن
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ
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ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﺷﯿﺪی
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﺎم ﻧﻮروز ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻧﻪﺗﮑﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎی روز ،ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت و
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮﺷﺘﻦ از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﯾﮏ ﮐﺎر زﻧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد
اﺳﺖ .ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد؟ و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از زﻧﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد« ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ »ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ «:ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻢﺗﺮ از آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺰد و ﻣﻨﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ زنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ« اﻣﺮوزه »در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﺮدان ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ
ﻫﻢ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻣﺮدان ﻓﻘﻂ« ﮐﻤﮏ »ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻫﻢﭼﻨﺎن اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ و ﻣﺤﮑﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎ وﻇﯿﻔﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؛ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﮐﻨﺎرش رد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ» .اﯾﻦ ﮔﺮوه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
«ﮐﺎر ﺧـﺎﻧـﮕﯽ ،وﻇﯿﻔـﻪ ﻫﻤـﻪ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧـﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﻟﻄﻔﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از ﺟﺎﻧﺐ زﻧﺎن» .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺗﻠﮕﺮام ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ از ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ
و ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ و واﮐﺎوی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدهام ﺑﺎ ﻧﺠﻤﻪ واﺣﺪی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦِ اﯾﺮان ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻪ در دو
ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ،اﺟﺒﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﭙﺮدازد.
ﺧﺎﻧﻢ واﺣﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﺮا ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد؟
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺷﮏ از ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻏﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در

ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ و در ﮐﺎﻧﻮن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن در ﺧﺎﻧﻪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺎرﻫﺎی روﺗﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺨﺘﻦ و ﺷﺴﺘﻦ و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ،و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ« زﻧﺎن »ﻣﯽداﻧﺪ .در واﻗﻊ
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖزده ،ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺲ زن را ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در« ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر »ﺑﻮدن او ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪش ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده؛ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
دو ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﻨﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ دارﻧﺪ ،و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﭘﺲ اﯾﻦ دو ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ آن را ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ اﻧﮕﺎﺷﺖ.
ﭼﺮا ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎری زﻧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎری ﻓﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺒﮏﺗﺮ و ﺳﺎده ﺑﻮدن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺨﺖ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدن
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ – و ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮ ﺑﻮدن زﻧﺎن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺮدان ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ – ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﭼﻨﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ روزه و ﺗﮑﺮاری ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﯽای ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدن آن
ﺑﮑﺎﻫﺪ ،اﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﮐﺎری ﺳﺎده و ﺳﺒﮏ ﺑﺪل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺮژیﺑﺮ و وﻗﺖﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﮐﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻏﺬا ،ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﯾﺎ ﺗﯿﻤﺎرداری از ﺑﯿﻤﺎران – ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺰء وﻇﺎﯾﻒ
ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده – ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﺨﺼﺼﯽای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ.
آﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن دوﮔﺎﻧﻪ« زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺮدان در اﺟﺘﻤﺎع »در اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮐﺎری ﻣﺨﺘﺺ زﻧﺎن اﺳﺖ وﺟﻮد
دارد؟
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،در دوﮔﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ/ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺮدان را در ﻗﻠﻤﺮوی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و زﻧﺎن را در
ﻗﻠﻤﺮوی ﺧﺼﻮﺻﯽ .از اﯾﻦ رو ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻤﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر زﻧﺎن و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه زﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎارزش ﻣﺤﺴﺒﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ
ﻣﺮدان در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮﺳﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾﮕﺮ دارد را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺎرﻫﺎی
ﮐﻢارزش ،ﺑﯽﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯽاﺟﺮ و دﺳﺖﻣﺰد و ﺳﺎده و ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
را ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺟﻪ دوم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺲ دوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در زﻧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦﺟﺎ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.
آﯾﺎ زﻧﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ،ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﯾﮏ« اﻧﺘﺨﺎب »ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎن ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ،
ﺑﻞﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺎ ﻫﻢ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ،ﻫﯿﭻ راه ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺪارﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻞﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺮدان در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در اﻧﺠﺎم
ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﮐﻤﮏ »ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻫﻢﭼﻨﺎن وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ او ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺘﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر او ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد؟
از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪ« ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و آزار و اذﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ،ﻏﺎﻟﺐ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ،
اﺷﮑﺎل ﺧﻔﯿﻒﺗﺮ آن را ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺛﺮاﺗﯽ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺨﺮبﺗﺮ از ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارﻧﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آنﭼﻪ ﻣﺎ در ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،رواﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮدن ﺗﻮان ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد ،ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺘﮏ زدن اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد را از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﮏﺗﮏ اﻋﻀﺎی

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻢ از ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﻓﺮزﻧﺪان و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ در اﻋﻤﺎل ﺷﺪن و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک زﻧﺎن و
ﻣﺮدان اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ،ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ و
روزﻧﺎﻣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ ،ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دادن
ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ زﻧﺎﻧﻪ ﻧﭙﻨﺪاﺷﺘﻦ آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب و ﻣﺠﻠﻪ ،در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ،ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻻن و دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم ﺑﺎز
ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روز ﺑﺪل
ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻋﻤﻮم اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ زودی در وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ
Photo: VadimGuzhva/Bigstock.com
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺗﻮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺗﻮ در ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ دارﻳﻢ و آنﭼﻪ ﺑﻠﺪﻳﻢ ﻫﺮﭼﻪﻗﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ در ﻳﻚ ﻛﺎر ﺟﻤﻌﯽ ،ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
دﻳﺮوز ﺻﺒﺢ ﻳﺎدت ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺪاﻛﺮدن ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﻟﺒﺎس ﭼﻪﻗﺪر ﻻﺑﻪﻻی وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺸﺘﯽ؟ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻴﻠﯽ ﺗﻜﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
وﻗﺘﺶ اﺳﺖ؛ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖﻣﺎن را روی وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﻪ ،دﻳﻮارﻫﺎ و …ﺑﮕﺬارﻳﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻢﻳﺎری!
ﺧﺎﻧﻮادهای را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ دارﻧﺪ ﺑﺎ رﻣﺰ« ﻫﻢﻳﺎری» .ﻫﻢﻳﺎری در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮاسﻣﺎن ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﻤﮏ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﺎﺟﺮا از ﻳﻚ ﺷﺐ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺴﺘﻪ ،ﮔﻮﺷﻪای ﻟﻤﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮﺷﺎن ﺗﻮی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞﺷﺎن ﺑﻮد .ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻢ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﺧﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﻨﺪ و ﺗﻨﺪ ﺷﺎم را آﻣﺎده ﻣﯽﻛﺮد و ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ ﺣﻮاﺳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدش زﻳﺮﻟﺐ درددل ﻣﯽﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺎش ﻣﻦ ﻫﻢ اﻵن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﻨﻢ و…
ﭘﺪر ﺷﻨﻴﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢﻳﺎری را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد .آن ﺷﺐ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺳﻔﺮه ،ﺟﻤﻊآوری و ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮفﻫﺎ و ﺟﻤﻊآوری ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ
ﻛﺮدﻧﺪ.
از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻫﺮ ﺷﺐ  ۵۱دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮای ﻛﺎر ﺟﻤﻌﯽ در ﺧﺎﻧﻪ وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻤﻊآوری وﺳﺎﻳﻞ ،ﺷﺴﺖوﺷﻮ و ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﻇﺮفﻫﺎ و
ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻳﮏ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ و ﮔﺮدﮔﻴﺮی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﺮﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ،ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده درﮔﯿﺮ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،روح ﻫﻤﮑﺎری را در آنﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺷﻮﻳﻢ!

ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ را ﺳﺮ ﻛﺸﻴﺪهاﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻛﺮده اﺳﺖ.
در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪاﻧﺪ .اﻵن ﺑﺮای ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮﻛﺮدن ﻣﺎدرﺗﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﻛﻨﻴﺪ؟
اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل آن ﭼﻪ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺎ ﺟﻤﻊآوری و ﻣﺮﺗﺐﻛﺮدن وﺳﺎﻳﻞ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﻪ!
وﻗﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎری را از ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﺧﻮدﻣﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﻮﻳﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺷﺪهاﻳﻢ!
اﺗﺎﻗﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ از اﺗﺎق ﻧﻮﺟﻮانﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺗﺎقﻫﺎی ﺷﻠﻮغ و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﭼﻴﺰی ﺳﺮ ﺟﺎی
ﺧﻮدش ﻧﻴﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﻦروزﻫﺎی آﺧﺮ ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪ اﺗﺎق ﻧﻮﺟﻮانﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺪر ﻧﻈﻢ را و ﻟﺬﺗﯽ را ﻛﻪ از آن ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ
ﺑﺪاﻧﻴﻢ.
«ﺛﻨﺎ»ی  ۵۱ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺗﺎق ﻣﺮﺗﺒﯽ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻳﮏ دﻓﻌﻪ ورق ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﭘﻴﺪاﻛﺮدن ﻳﻚ ﻟﻨﮕﻪ ﺟﻮراب در اﺗﺎﻗﺶ ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﻴﻢﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارد.
او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ «:وﻗﺘﯽ دارم دﻧﺒﺎل وﺳﺎﻳﻠﻢ ﻣﯽﮔﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻛﻪ اﺗﺎﻗﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻢ؛ اﻣﺎ دوﺑﺎره وﻗﺘﯽ از ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم ﺧﺴﺘﻪام و وﺳﺎﻳﻞ را در اﺗﺎﻗﻢ ﭘﺮت ﻣﻴﯿﻜﻨﻢ و اﻳﻦﻃﻮری ﻛﻢﻛﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﯽ اﺗﺎق اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد».
ﺛﻨﺎ اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦﺑﺎر در ﺧﺎﻧﻪﺗﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻛﻤﻚ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺗﻤﻴﺰﻛﺮدن اﺗﺎق او از ﻣﺮﺗﺐﻛﺮدن ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﻮده و
ﺑﻴﺶﺗﺮ زﻣﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺛﻨﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺜﻞ  ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽاش دوﺑﺎره ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
«ﭘﺎرﺳﺎ»ی  ۶۱ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ «:ﺧﺐ ،اﺗﺎﻗﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ اﻳﻦروزﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ از ﺗﻤﻴﺰی ﻣﯽدرﺧﺸﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﻛﻨﻢ
اﺗﺎﻗﻢ دوﺑﺎره ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ و ﻛﺜﻴﻒ ﻧﺸﻮد» .ﭘﺎرﺳﺎ در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎر ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﻓﻌﻼً درسﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﻣﺎ ﻧﻮﺟﻮانﻫﺎ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﻛﻨﻴﻢ
و ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎری و درﺳﯽاش ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﯽ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد.
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻳﻢ!
اﻳﻦروزﻫﺎ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻳﻢ! ﻏﺬاﻳﯽ ﻛﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ ،ﻟﺒﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﻴﻢ ،ﻣﻬﻤﺎﻧﯽای ﻛﻪ ﻣﯽروﻳﻢ ،ﻛﺎر و ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ،
آﻣﻮزﺷﯽ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن در روزﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﺗﻜﺎﻧﯽ و …را ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻓﺎﻣﻴﻠﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻳﻢ!
ﺣﺎﻻ اﮔﺮ از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﮏﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ داﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎیﻣﺎن را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻳﻢ و ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻳﻢ.
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎری اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎری و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺪرﺗﺶ او را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻣﺠﯿﺪیزاده/ﻫﻤﺸﻬﺮی آﻧﻼﯾﻦ

ای اﺳﺖ؟ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و اﯾﻤﻦ ﭼﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ راﺑﻄﻪ
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ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﺷﯿﺪی
اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﯿﺎنِ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺷﮑﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ از راﺑﻄﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ ،دوﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ
و …ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ راﺑﻄﻪﻫﺎ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤﻦ
ﻧﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻤﻦ و ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ
در ﯾﮏ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ و
در اداﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦِ آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل را
داﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮان از اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز اﯾﺮان در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ
راﺑﻄﻪ اﯾﻤﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ« :راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺪز
ازﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻤﻦﺗﺮ اﺷﺎره و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻔﻮذی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮐﺎﻧﺪوم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
راﺑﻄﻪای ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ در آن زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ در آن از ﮐﺎﻧﺪوم
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد و دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ اﯾﻤﻦ در آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﺷﺮط اول ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺷﺮوع و ﯾﺎ اداﻣﻪ دادنِ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺪان رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .اﺻﺮار ﺑﺮ اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای ﻣﺼﺪاق ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﻫﻤﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻓﺮد ﻧﻪ ﭼﻨﺪان آﺷﻨﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از راﺑﻄﻪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮان ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺷﺮوط اوﻟﯿﻪ و ﻣﻬﻢ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و اداﻣﻪ آن اﺳﺖ.
ارﮔﺎﺳﻢ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﺮط اول اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن و ﺑﺮای داﺷﺘﻦِ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوج ﻟﺬت
ﺟﻨﺴﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺮاد در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﯾﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪن اﻓﺮاد ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦِ آنﻫﺎﺳﺖ .ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﯽﺗﻮان راﺑﻄﻪای ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ در آن ﺑﻪ اوج ﻟﺬت
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ۳۲ﺗﺎ  ۳۴درﺻﺪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ
ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ .در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ« ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷۸درﺻﺪ زﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و  ۵.۳۲درﺻﺪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺑﺮاز ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ زن ﮐﺎری ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﺳﺖ و  ۴۳درﺻﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ زن
ﺷﺮوعﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ» .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻر از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺬت
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮد ﺗﺎﺑﻮ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و از ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺐ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺜﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﺧﻼء ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان اﺳﺖ .ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم ،ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﺮدن ﻣﺮدان ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮدان در ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ
راﺑﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ رﺳﯿﺪن آﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﺪم آﻣﻮزش درﺳﺖ و وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻر اﺳﺖ .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻋﺪم
آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد آﻣﻮزشﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻻزم اﺳﺖ .ﻧﺮﺳﯿﺪن ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦِ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ
ارﮔﺎﺳﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﺻﻠﯽِ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری
راﺑﻄﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اوج ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ و ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻌﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﮔﺎﺳﻢ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،در ﺻﻮرت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎرداری ﺧﺘﻢ ﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺷﺎﯾﺪ در
آن زﻣﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای آن آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦِ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮی را در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﺎرداری را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،راهﻫﺎی

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻞ و وﺳﺎﯾﻞ آن در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ
آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺎرداری ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻟﺰوم
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ .راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺪومﻫﺎ ﺟﺪای از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
اﯾﻤﻦ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎرداری را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺪوم را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ راهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﺮصﻫﺎی ﺿﺪﺑﺎرداری اﺳﺖ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و وﺑﻼگﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺑﺎرداری در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را داﺷﺘﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻢ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ از ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻮارد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎرداری ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ و ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﻮال و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺻﻠﯽ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﻄﻠﻮب راﺑﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ آن و در ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻄﻠﻮب و اوج ﻟﺬت ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﻫﺮ
ﮐﻼم و ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻄﺒﻮع ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ راﺑﻄﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و آن را در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮدنِ آنﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺤﻈﺎتِ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﻨﻮان ﻧﮑﺮدن آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ،در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از راﺑﻄﻪ
ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻻ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﺶ رود ،ﻣﻨﺘﻬﺎ
در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از راﺑﻄﻪ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻦِ
“ﻧﻪ ”در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎنِ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا ﺷﺮاﯾﻂ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺳﺎﯾﺖ زﻧﺎن ﺗﯽوی در ﯾﮏ
ﮐﻠﯿﭗ ﺑﺎ ﻧﺎم “رﺿﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ از ﺳﮑﺲ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﻪ ﭼﺎی دم ﮐﺮدن ”و در ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ «:رﺿﺎﯾﺖ در ﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﺳﺖ .ﺳﮑﺲ ﻫﻢ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﮑﺲ
ﯾﮏ ﻓﻌﻞ ﺑﺎ دو ﻓﺎﻋﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای وﻗﻮع اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ
رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ را در ﺳﮑﺲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ».
ﯾﮏ راﺑﻄﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد را دارا ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮده و اﺟﺒﺎری در آن
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻃﺮﻓﯿﻦ از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ وﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪنِ ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اوج ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن راﺑﻄﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و اﯾﻤﻦ داﻧﺴﺖ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ،دوﻟﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺟﺒﺎر در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﺪ را ﮐﺮده و از ﻓﺮد آزاردﯾﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم را ﺻﻮرت دﻫﻨﺪ.

ﻫﻤﺴﺮم را در ﺗﺨﺖﺧﻮاب ﺧﻮدم ﺑﺎ زن ﺟﻮاﻧﯽ دﯾﺪم
Photo: fmarsicano/Bigstock.com
ﻓﺮﯾﺪه ﻣﻮﺳﻮی
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ زن ﻗﻮی و ﺑﺎاراده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ،ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﭘﺲ از ازدواج دوم ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و اﻣﺮوز
ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد و راﺣﺖ و ﺗﻮام ﺑﺎ آراﻣﺶ را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ از ﮐﺎرش ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد و ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ روی ﭘﺎی ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.

اﻓﺴﺎﻧﻪ اﻣﺮوز  ۴۵ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و  ۳ﭘﺴﺮ دارد .در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و در  ۰۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ازدواج
دوم ﮐﺮده و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ازدواجﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رواﯾﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪ را از زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ:
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم از ﮔﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﻫﻤﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ازدواج
ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮدم و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم او ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻧﻪ ﺧﺸﻦ ﺑﻮد و ﻧﻪ
ﺷﮑﺎک و ﻧﻪ ﺧﺴﯿﺲ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﻻﻟﻪزار ﺑﺎ ﭘﺪرش ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
داﺷﺖ .ﻣﻦ  ۳ﭘﺴﺮ دﻧﯿﺎ آوردم و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺧﯿﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدم وﻟﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮای ﻓﺎﻣﯿﻞ و آﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽداد.
ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻬﺮان رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدرم ﺑﺮوم ﺗﺼﻤﯿﻤﻢ ﻋﻮض ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﻣﺎدرم آن
روز ﺳﻔﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺳﻢ را دم در ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﻢ را ﺑﺮدارم وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪم ﻫﻤﺴﺮم را در ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺑﺎ
زن ﺟﻮاﻧﯽ دﯾﺪم .دﻧﯿﺎ دور ﺳﺮم ﭼﺮﺧﯿﺪ .دﻧﯿﺎ روی ﺳﺮم ﺧﺮاب ﺷﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺮدم .داد زدم و ﻫﺮ ﭼﻪ دم دﺳﺘﻢ ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺘﻢ .او را زدم و
ﺧﻮدم را و ﺑﯽﻫﻮش ﺷﺪم.
داﺳﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻌﺬرتﺧﻮاﻫﯽ وﻟﻮ ﻇﺎﻫﺮی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن دﺧﺘﺮ از او ﺑﺎردار اﺳﺖ .اول او را ﻋﻘﺪ
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ اﻓﺘﺎدم ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﻤﻼت ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺎ ﻣﺮز ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﺑﺮد.
دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم اﻓﺘﺎدم ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻮﻧﻪ .ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ درﺑﻪدر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﯽاراده و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﯾﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و ﯾﺎ
ﺳﺮدردﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﻮع و ﺗﺸﻨﺞ .ﻫﺮ ﭼﻪ دﮐﺘﺮ و دوا ﻣﯽﮐﺮدم ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﻮﻫﺮم ﻣﻦ را ﻧﻤﯽدﯾﺪ .زﺟﺮﻫﺎ و دردﻫﺎ و ﻋﺬابﻫﺎﯾﻢ را
ﻧﻤﯽدﯾﺪ و ﺑﺎ آن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﭼﻬﺎرﻣﺶ روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ.
ﯾﮏ روز ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ .روزی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪ .ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ و ﺧﻨﺪهدار اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺖ
و ﮔﻔﺖ ﻣﺎدر ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ .آدمﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ و ﯾﺎ ﺟﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ .ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺸﻪات ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺮو
رﯾﺨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ .ﻫﯿﭻﮐﺪام آنﻫﺎ ﻧﻤﺮدهاﻧﺪ و زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﻓﺘﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮوع دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدت
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدت ﺑﺴﺎزی.
ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﭘﺘﮏ ﺗﻮی ﺳﺮ ﻣﻦ ﺧﻮرد .ﻟﻐﺖﻟﻐﺖ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ اﻓﮑﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻣﻦ را در ﻫﻢ رﯾﺨﺖ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .ﻓﯿﻠﻢ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را ﮔﺬاﺷﺖ .داﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ .ﻓﯿﻠﻤﯽ از ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻫﻤﺎن روز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ و
اراده ﮐﺮدم .ﻫﻤﺎن روز دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺧﻮدم و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ را ﻧﺠﺎت دﻫﻢ .ﭼﻄﻮر ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ دارد ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ
ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻣﺮوز ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮم ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ و دهﻫﺎ دﺳﺖ ﺳﻔﺎرش ﻟﺒﺎس و ﻣﺎﻧﺘﻮ و ﭼﻨﺪ دﺳﺖ
ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس دارم ۷ .زن در ﺧﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارم.
ﭼﺮاغ راه ﻧﺠﺎت را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ
اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﺠﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد و اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ و زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ دارد .اﻣﯿﺪ راز
دوم ﻧﺠﺎت اﺳﺖ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺪ ﺗﺮس آنﻫﺎ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﭼﺮاغ راﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺠﺎت و ﭘﺲ از ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه را ﺑﺮای آنﻫﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ راهﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ و اﯾﺠﺎد
اﻣﯿﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﯽ در ﺗﺼﺎدف اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﺎن آﻫﻦﻫﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
او را از ﻣﯿﺎن آﻫﻦﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻔﺲ دوﺑﺎره را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺿﻌﯿﻔﯽ دارد ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﻋﻼﻗﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ و ﺑﺎور ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از ﻗﻀﺎوت ﻣﺮدم ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدم .ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺧﻮدم و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ .آنﻗﺪر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻮدم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
دﮐﺘﺮ روانﺷﻨﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ از ﻗﻀﺎوت ﻣﺮدم ﻧﺘﺮس ،اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را در ذﻫﻨﻢ ﺣﮏ ﮐﺮدم و ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺧﻮدم اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ و دهﻫﺎ ﺑﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮک ﻣﯽزﻧﻢ و ﻣﯽدوزم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ« از ﻗﻀﺎوت ﻣﺮدم ﻧﺘﺮس».
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ درﺑﺎره او ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﯿﺪ .او را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪهای ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدن و ﻣﺘﻬﻢ

ﮐﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد ﭘﺲ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮدش را از ﻣﯿﺎن آواری ﮐﻪ روی ﺳﺮش ﺧﺮاب ﺷﺪه ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .ﺑﻪ او و
ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮﺻﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻣﯿﺎن راهﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮ در ﺗﻮ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ.
ﺧﻮداﻧﮕﺎره در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺷﺨﺺ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺗﺼﻮرات ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل و ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدش ﭼﻘﺪر اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و او را ﻣﺤﺘﺮم و ﺗﻮاﻧﺎ
ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ﺗﺎ او ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﺟﻠﻮی او ﻣﻨﻔﯽﺑﺎﻓﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻨﻔﯽﺑﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﺑﻨﺰﯾﻦ اﺳﺖ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎک ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ و از اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪ .آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ؛ درﺑﺎره ﻋﺎدات و ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ درﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪ و ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ( ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ آنﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارﯾﻢ .ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎل اﻣﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﺮای ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﺜﺒﺖاﻧﺪﯾﺶ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و از ﺧﻮد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎﻟﯽ ﺷﺎد و ﭘﺮ از اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ روزﻣﺮﮔﯽﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ و در ﺟﺎ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
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ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ٪۵۱ﺗﺎ  ٪ ۱۷زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۵۱ﺗﺎ  ۹۴ﺳﺎل
دارﻧﺪ ،در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺪامﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼء ﺑﻪ وﯾﺮوس اچآیوی را
ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺤﺪود ،در دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻦ
و ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدن ،ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،و ارزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﺪم ﺗﺴﺎوی ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.

●

●

●

●
●

ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺤﺪود ،ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻮدن ،در ﻣﻌﺮض آزار و اذﯾﺖ در ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و ارزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﺪم ﺗﺴﺎوی ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
در ﻗﺸﺮﻫﺎی ﭘﺮ درآﻣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪرﺳﻪ اﺟﺮاء ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن )ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﯽ دوﺳﺖﯾﺎﺑﯽ(
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در ﻧﻮاﺣﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ درآﻣﺪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ
ﺑﻮدهاﻧﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ وامﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺮدان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﻌﯽ در ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دارﻧﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺳﺎزد و اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪوﺟﻮد آورد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ و ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و رواﻧﯽ زﻧﺎن ﮔﺮدد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻮدن و ﯾﺎ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از آزادیﻫﺎ ،ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺨﺺ».
ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻃﺮف ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺑﻘﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ
و ﯾﺎ رواﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎوز ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﻪ زور وادار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﻮدن ،اذﯾﺖ و آزار رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮد.
داﻣﻨﻪ ﻣﺸﮑﻞ
آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ را از ﺷﯿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در  ۰۱ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺳﻨﯿﻦ  ۵۱ﺗﺎ  ۹۴ﺳﺎل:
●

●

●

 ٪۵۱زﻧﺎن در ژاﭘﻦ و  ٪۱۷زﻧﺎن در اﺗﯿﻮﭘﯽ درﻃﻮل دوران زﻧﺪﮔﯽِﺷﺎن ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و
ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﯿﻦ  ۳.۰ﺗﺎ  ٪۵.۱۱زﻧﺎن ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻦ  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻧﺒﻮده ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن اﺟﺒﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ٪۷۱در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ٪۴۲ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮو و  ٪۰۳در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻨﮕﻼدش.

اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺎﻟﺒﺄ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن اﺳﺖ .اذﯾﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان ﻫﺮ دو ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  ٪۰۲زﻧﺎن و  ۵ﺗﺎ  ٪۰۱ﻣﺮدان در ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻨﮕﺎم دوﺳﺖﯾﺎﺑﯽ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﺜﻼ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ از اﻓﺮاد  ۳۱ﺗﺎ  ۳۲ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  ٪۲۴زﻧﺎن و ٪۸۳
ﻣﺮدان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در زﻣﺎن دوﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺰرگﺗﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺠﺎوز و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺨﺺ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ اﺳﺖ:
●
●
●
●
●

ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت )ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
در ﻣﻌﺮض ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ )ﺷﺨﺺ ﺑﺰﻫﮑﺎر و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ(
اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺷﺨﺺ ﺑﺰﻫﮑﺎر(
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ )ﺷﺨﺺ ﺑﺰﻫﮑﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ(
داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺷﺨﺺ ﺑﺰﻫﮑﺎر(

●

روش و رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد) .ﺷﺨﺺ ﺑﺰﻫﮑﺎر و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ(

ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:
●
●

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ )ﺷﺨﺺ ﺑﺰﻫﮑﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ(
اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ )ﺷﺨﺺ ﺑﺰﻫﮑﺎر و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ(

ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد:
●
●
●

ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮس و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮد
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان و ﻋﺎدی ﺑﻮدن اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﻃﺮف اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ دارای ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و دراز ﻣﺪت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
و ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
●

●

●

●

از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ دارد :ﺳﺮ درد ،ﭘﺸﺖ درد ،درد ﺷﮑﻢ ،ﻓﯿﺒﺮوﻣﯿﺎﻟﮋﯾﺎ ،اﺧﺘﻼل دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،ﺗﺤﺮک ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ
ﮐﻠﯽ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎت ﮐﺸﻨﺪه و ﻏﯿﺮﮐﺸﻨﺪه ﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎرداری ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻋﻤﺪی ،ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎ و اﻣﺮاض زﻧﺎﻧﻪ،
ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آچآیوی ﺷﻮد .اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،زاﯾﻤﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺮده ،زاﯾﻤﺎن
زودرس و وزن ﭘﺎﺋﯿﻦ در ﻧﻮزادان را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺧﺘﻼل ﺗﻨﺶ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ،اﺧﺘﻼل در ﺧﻮردن ،ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺳﻌﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻃﯽ دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک در دوران ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺰﻫﮑﺎر )ﺑﺮای ﻣﺮدﻫﺎ( و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ )ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ( ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻃﻔﺎل
اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل دارد از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و رﻓﺘﺎری رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ در آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد.
●

اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﻮزادان و اﻃﻔﺎل ارﺗﺒﺎط داده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
اﺳﻬﺎﻟﯽ و ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ(

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﻫﺰﯾﻨﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و اﺛﺮاﺗﺶ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺬارد .زﻧﺎن
اﺣﺘﻤﺎﻻ از اﻧﺰوا ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ،از دﺳﺖ دادن دﺳﺘﻤﺰد ،ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺶﺗﺮی را در
دﺳﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪیﺗﺮی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد ،ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎراﺳﺖ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اوﻟﯿﻪ ﺷﻮاﻫﺪی در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮ درآﻣﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ

رواﺑﻂ دوﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ آنرا در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﺪارد،
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داد .اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ؛ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺴﺎوی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧُﺮد،
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن و رواﺑﻂ درﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻋﺎدات ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺳﻨﺘﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺎن را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﺗﺴﺎوی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ دﻫﻨﺪ.
ﭘﯿﮕﯿﺮی و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آﮔﺎهﺳﺎزی و آﻣﻮزش ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ
از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ازدواج ﮐﻨﻢ
Photo: AntonioGuillem/Bigstock.com
ﻓﺮﯾﺪه ﻣﻮﺳﻮی
ﻫﻤﺴﺮم ﺟﻮان ﻓﻮت ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪم و  ۳دﺧﺘﺮ .آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻢ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را در
دﺳﺖ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻫﻤﺴﺮم و ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی دﺧﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺰرگ ﮐﺮدم و دﺧﺘﺮ اوﻟﻢ را ﺷﻮﻫﺮ دادم و دو دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮم داﻧﺸﺠﻮﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ در اﺻﻔﻬﺎن و دﯾﮕﺮی در ﺷﯿﺮاز دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽﺷﺎن را ﻣﯽﮔﺬارﻧﻨﺪ.
دو ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ازدواج آن آﻗﺎ را ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﻢ و
داﻣﺎدم ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ آن آﻗﺎ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ازدواج ﮐﻨﻢ وﻟﯽ
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ و داﻣﺎدم ﺷﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دﻋﻮای ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻬﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .دﺧﺘﺮم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﺑﺮوی او را ﺟﻠﻮی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺮدهام و داﻣﺎدم ﻫﻢ ﺑﻪ رگ ﻏﯿﺮﺗﺶ ﺑﺮﺧﻮرده اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺧﻮب و ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺴﺮ اوﻟﻢ ﻫﻢ ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻫﺮ دو ﺟﻮان و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﺮ دو از زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ.
دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻢ ﺳﻬﻢاﻻرث ﭘﺪرش از ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﺪارک ﻓﺮوش آن ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﯿﺎﻃﯽ
ﮐﺮدم و ﻫﻨﻮز ﻫﺰﯾﻨﻪ دو دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮم را از ﻫﻤﺎن ﺧﯿﺎﻃﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ درآﻣﺪم ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮرد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﻖ
ﭘﺪریاش اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻓﺮوش ﻧﺪارم .ﻫﻤﺴﺮم اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ درآﻣﺪ اﯾﺸﺎن در ﺣﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
زریﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر و ﻃﻌﻨﻪ و ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎی دﺧﺘﺮ و داﻣﺎدش ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ازدواج واﻟﺪﯾﻦ از ﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪان اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ از او درﺑﺎره ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ و درﺑﺎره آن ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮم ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﻗﻬﺮ ﮐﻨﺪ .دﻟﻢ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهام ﺑﺎردار اﺳﺖ».
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی روزﻣﺮه
ازدواج زن ﭘﺲ از ﻓﻮت و ﯾﺎ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم
ﻫﻨﻮز ﺗﺎﺑﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﺑﯿﻮه ﺷﺪن دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب و ﺣﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻮه ﺷﺪن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺠﺪدا ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ زده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﭼﺴﺐﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از آن ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ازدواج ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺠﺪد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻣﯿﻨﺎ در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻐﺎزهدارش ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﻨﺎ  ۸۴ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻨﺎ
ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ زواﯾﺎی دﯾﮕﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺷﺎﻏﻠﻢ و واﻗﻌﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻦ ازدواج ﮐﺮد و ﺑﭽﻪدار ﺷﺪ وﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﺎدر ﺧﻮدم ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮشزد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺎدر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻓﮑﺮ
ازدواج دوم را ﻧﮑﻦ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ اﻫﻞ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ازدواج ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪم و ﻫﻤﺴﺮم وﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ
ازدواج ﻣﺠﺪد داﺷﺖ از او ﺟﺪا ﺷﺪم و در ﺗﻤﺎم ﺳﺎلﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدم دور ﺑﻮدم اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدم و ﺷﻮﻫﺮم را
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺻﻼ اﻧﮕﯿﺰه زﻧﺪﮔﯽ را از دﺳﺖ دادهام و اﻧﮕﺎر ﯾﮏ اﺑﺮ ﺳﯿﺎه ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﻢ اﮔﺮ
ازدواج ﮐﻨﻢ ﻫﺰار ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮم».
ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ او از ﻗﻀﺎوت ﻣﺮدم ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ وﺟﻬﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ازدواج ﻣﺎدر ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و دﮐﺘﺮش ﻫﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ روی ازدواج در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز در دوره ﺳﻮﮔﻮاری ﭘﺲ از ﻃﻼق اﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﮔﺎم اول ﭘﺲ زدن ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﻨﺎ درﮔﯿﺮ آن
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﯿﻨﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮔﺬار از اﯾﻦ دوران ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺮف ﻣﺮدم او را از
ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﺧﺮ ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮم
ﯾﮑﯽ ازﺗﺮسﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ﮐﻪ از آن ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ و اﯾﻦﮐﻪ آﯾﻨﺪه را روﺷﻦ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺮﯾﻢ در  ۵۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮده و ﻫﻤﺴﺮش را در ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﺼﺎدف از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻣﺮﯾﻢ  ۲۴ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﮐﻪ
ﺷﻮﻫﺮش راﻧﻨﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺶ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درآﻣﺪی ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ .ﺷﺐﻫﺎ ﮐﺎﺑﻮس ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﮐﻢﺧﻮاب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ از
ﺧﻮدﮐﺸﯽ در او دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و دارو او را ﺑﯽﻗﺮار و ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪاش را ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﻦ آﺧﺮ ﺗﻮی ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽاﻓﺘﻢ .آﺧﺮ ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮم .ﺑﺎ ﻣﺮدی آﺷﻨﺎ ﺷﺪم وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺴﯿﺲ ﺑﻮد و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪﻫﻢ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﻮری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺮس از دل ﻣﻦ ﺑﺮود .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ و در وﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻦ ﺳﺎل ﺷﻮﻫﺮم ﻧﺸﺪه ازدواج ﮐﻨﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺷﻮﻫﺮم
ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﺣﺘﯽ ﭼﻄﻮر ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻮﻫﺮم ﻓﻌﻼ دﺳﺖ ﺑﺮادرش اﺳﺖ و او ﻫﻢ ﭼﻨﺪرﻏﺎزی ﺟﻠﻮی ﻣﻦ و ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﻣﯽاﻧﺪازد .ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ ﻓﺮش داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮج ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﺷﻮﻫﺮم ﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﻣﺨﺎرج را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ اﻓﺴﺮده
ﻫﺴﺘﻢ و از آﯾﻨﺪه ﺧﻮدم و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ .درﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻧﺪهام و ﮐﺎری ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻫﺮ روز ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد».
ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﯿﺎنﺳﺎﻻن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺎﺑﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎدی و اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎدرو ﺣﺘﯽ ﭘﺪرﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﯿﺎنﺳﺎﻻن ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت دارﻧﺪ
دﮐﺘﺮﻋﺎﻟﯿﻪ ﺷﮑﺮﺑﯿﮕﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻓﻮت ﻫﺮﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر
ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس در اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎنﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﺎن اﺣﺴﺎس اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﻓﺮورﻓﺘﻦ در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ».
ﺷﮑﺮﺑﯿﮕﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻣﯿﺎنﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ازدواج ﻣﺠﺪد ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎرهای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی
آنﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺮگ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ».
آﻣﺎر ﻃﻼق و ﺳﻮاﻧﺢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و زﻧﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﺑﯿﻮه ﺷﺪن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد۱ .
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﭘﺲ از ﺑﯿﻮه ﺷﺪن ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان و در و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ
ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و روح آنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺬﯾﺮش
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺟﺰ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﯿﻤﺎری و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺑﺪا ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻃﺎﻫﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺎخ و دم ﻧﺪارد.
اﺟﺒﺎری ازدواج ﮐﺮدم و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮم ﻣﯽﮔﺬرد اﺟﺒﺎری ﻧﺒﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﻢ .اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺸﺪ زﻧﺪﮔﯽ .ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﺴﺮم و ﻫﻢ
دﺧﺘﺮم ﻗﺒﻞ از ازدواج دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﭘﺪرﺷﺎن ﻓﻮت ﮐﺮده ﻫﯽ ﻣﻦ را ﻣﮑﻪ و ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﭼﻪ

ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زن ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارد .ﭼﺮا ﻣﺎ زنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ ﻣﯽروم ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﺪرم ﻫﻤﺴﺮش ﻓﻮت ﺷﺪه و ﭘﯿﻐﺎم داده ﮐﻪ ازدواج ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺎﻧﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﻪ زد ﺗﻮ
دﯾﻮار ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺟﻠﻮی در و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ وﻗﺘﯽ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ داﺷﺘﯽ و دوﺳﺘﺖ را ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآوردی در و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﺠﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ رگ ﻏﯿﺮﺗﺖ از ﮔﺮدﻧﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﯿﺮون .ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ از آنروز ﺟﻬﻨﻢ ﺷﺪه و ﺧﺎﻣﻮش ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد».
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ اوﻫﺎﯾﻮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺑﯿﺶ از  ۳ﻫﺰار ﻣﺮد و زن را
ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ دوﺑﺎره ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در آﻧﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد،
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی آﻧﺎن در ﺻﻮرت ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮدن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دوم ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽﺷﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ازدواج ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺰارش دادﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس  ۴۸ﻧﻤﺮهای اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۲۴ .۳ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ازدواج را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻓﺴﺮده ﺑﻮدن در ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﻓﺮاد ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف
اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﻮد؛ زﯾﺮا اﻓﺮاد اﻓﺴﺮدهای ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻓﺴﺮدهای ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۶۵ .۷ﻧﻤﺮه ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺷﺎدی ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱ .۷۸ﻧﻤﺮه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ازدواج ﺗﻘﻮﯾﺖ
رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻓﺮاد اﻓﺴﺮده اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺷﺎد.
ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻫﻤﺴﺮ دارﻧﺪ و
در ﮐﻨﺎر او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ وﺿﻊ ﺳﻼﻣﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺠﺮد ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ روی ﺑﯿﺶ از  ۳۱ﻫﺰار زن و ﻣﺮد ﺑﺎﻻی  ۵۶ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی دارﻧﺪ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی دورهای ﻧﻈﯿﺮ ﻏﺮﺑﺎلﮔﺮی ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﻓﺸﺎرﺧﻮن ،ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و …را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺠﺮد زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در آﻧﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ دارﻧﺪ ،از روﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎطﺗﺮ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎنﺳﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻗﺮار
دارﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎد دﻫﯿﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ
دارای ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

