ﺟﻨﮓ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ آزاررﺳﺎن
ﻋﮑﺲ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮر
«ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﻌﺮض زﺧﻢﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﻮل
و روزاﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ».
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ« رﺣﯿﻢ ﻫﻤﺖاﻟﻠﻪ »ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ  .رﺣﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دﺑﺴﺘﺎن
دوراﻓﺘﺎده در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راﻣﺸﯿﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
او در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﻮدک آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده آنﻫﺎ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﻼش او را ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮض ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ دارﻧﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢﺗﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺒﻮدی ،ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و زﺧﻢﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ روی ﺗﻨﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
رﺣﯿﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ از آن ﻣﺤﻠﻪ
ﺑﺮود .او ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻠﻒآﺑﺎد ﻋﺎدت دارد.
رﺣﯿﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  «:ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻮدﮐﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺎآرام و ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺧﻮدﻓﺮوﻣﺎﻧﺪه و
ﻣﻨﺰوی ،ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﯾﮏ ﺟﺎی ﮐﺎرش اﯾﺮاد دارد .اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫﻢﺳﺎﻻن ﺛﺒﺎت رﻓﺘﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﯿﻦ اﻧﻔﻌﺎل و ﭘﺮﺧﺎشﺟﻮﯾﯽ در ﻧﻮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻋﻨﺼﺮﺧﻮدارزش
ﭘﻨﺪاری در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ،ﻧﺎﺧﻦﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺟﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺎر ﻣﻮﯾﺸﺎن را ﺗﺎب ﻣﯽدﻫﻨﺪ».
اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮐﻪ از ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮودﺳﺖ و ﻓﻘﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦﺗﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢﺳﺎﻻن دﯾﮕﺮﺷﺎن دارﻧﺪ.
رﺣﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ اﻗﺘﺪاری ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻧﺪارد .ﻗﺎﻧﻮن از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﺸﻮد و از دردﺳﺮ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد.
«ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺶ از آﻣﻮزش ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﯾﮏ دﺳﺖﻓﺮوش
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻏﻤﮕﯿﻦ و اﻓﺴﺮده ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ».
ﺑﺮ ﺧﻼف رﺣﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﻣﻮرد ﮔﺰارش ﻣﻌﻠﻢ از وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ،
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﻠﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .
ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ اﻫﺮم ﻓﺸﺎر و ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن واﻟﺪﯾﻦ آزاررﺳﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰی ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻫﻨﻮز ﮐﻼس درس ﮔﺮاﻣﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺪرﺳﻪ راﯾﺎن روی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻔﻨﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ دﻟﺸﻮره از او ﭘﺮﺳﯿﺪم« آﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم اﻓﺘﺎده؟ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺣﺎل او ﺧﻮب اﺳﺖ؟»
ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮری ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺒﻬﻤﯽ ﮔﻔﺖ «:ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ».
ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راﯾﺎن ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ و دارد ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎزی

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺮﮐﺰ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ درس و ﻣﺸﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .راﻫﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪم .ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮری آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و از زﯾﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﺗﻪاﺳﺘﮑﺎﻧﯽ داﺷﺖ
ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺸﺎور ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﯽ اﺗﺎق ﭘﺸﺘﯽ دﻓﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﭙﯽ و ﺗﺨﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮری را ﻫﻢ
ﺻﺪا زدﻧﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ« ﭼﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﮐﺒﻮدی ﮐﻤﺮ و
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ راﯾﺎن دارم؟ »آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم اﻓﺘﺎده و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﺒﻮدی ﻧﺘﯿﺠﻪ درﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ آنﻫﺎ ﺑﻮدم ،از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دﻟﺨﻮش ﺷﺪم .ﭘﺴﺮم ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺸﺎور آﻧﺠﺎ ﺑﻮد.ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻢ ﺧﯿﺎل آﺳﯿﺐ زدن ﺳﻬﻮی ﺑﻪ او را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﯿﻠﻪاش راه دﻫﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺸﺪار ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﺑﺮادرش
ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺛﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮ ﮐﻮدک ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزی روی ﺳﻄﺢ زﺑﺮ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ راﯾﺎن ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی
ﻣﻌﻠﻤﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ را داده اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮادر راﯾﺎن را روی ﺑﺮﮔﻪای ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﻗﺮار ﺷﺪ از
او ﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺑﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدک اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﺳﺖ.
«ﺻﺒﺎ »ﯾﺎزده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮش ﺑﺎﺑﮏ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ راﻫﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻃﻮل ﯾﺎزده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
دو ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ .دو دﺧﺘﺮ دوﻗﻠﻮی ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ .ﺻﺒﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد «:ﻫﻤﺴﺮم ﮔﺎﻫﯽ از
ﮐﻮره در ﻣﯽرود و ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﻠﻮدارش ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﻮردش ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد .او ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺑﮏ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ از ﺗﺮس ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻮرد
دﺧﺘﺮاﻧﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ».
ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺻﺒﺎ در اﯾﺮان دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .آن روزﻫﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺻﺒﺎ ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد:
«ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﯾﻢ  .ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی آﻧﺠﺎ ﻧﻈﻢ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺒﻮدی ﺗﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﯾﮑﯽ
از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎه ﻋﺮف و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻟﯽ و ﻗﯿﻢ ﮐﻮدک و
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف او را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ .آﻣﻮزش ﮐﻮدک ﺑﺪون ﺗﻨﺒﯿﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ،دو ﺳﻪ ﭼﮏ ﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎ ﻫﻞ دادن و ﺗﺤﻘﯿﺮ او ،ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر واﻟﺪﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻮدک اﻫﺪاف ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ دارﻧﺪ».
دﮐﺘﺮ« ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی» ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ درﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺛﺮ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدک آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ دورهﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص رواندرﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪه ،ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻤﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮑﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﻄﺮب
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ارﺟﺎع داد.
او ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدک و ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽرﺳﺪ ،وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺮای آنﻫﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﻔﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮدک را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ».
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ «:در ﻓﺮاﻧﺴﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﺷﺪه ،ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻣﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ
دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ».
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ «:ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎ زﻣﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ آنﻫﺎ
ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌﻠﻢ و رواﻧﺸﻨﺎس ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه را
ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻨﺪ».
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻣﻮزش ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ آنﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ
در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
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digitalista/ bigstockphoto.com
ﮔﻔﺖوﮔﻮی آﯾﺪا ﻗﺠﺮ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮕﯽ و ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻋﻠﻨﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮدﯾﻢ ﯾﺎ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺮﮐﯿﺐ« ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ »ﺑﻬﺖزده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺪم وﺟﻮد رﺿﺎﯾﺖ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ
در واﻗﻊ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از روی ﺗﻬﺪﯾﺪ ،اﺟﺒﺎر رواﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﺴﻤﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ رخ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻃﺮف راﺑﻄﻪ رﺿﺎﯾﺖ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد ،ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود[.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :رﺿﺎﯾﺖ ،ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻢﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ]
ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه آﻣﻮزش در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﺪت و ﺟﻨﺲ ﺧﺸﻮﻧﺖ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع« اﺟﺒﺎر »ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد «:ﮔﺎه اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﮔﺎه اﺷﮑﺎل ﻇﺮﯾﻒﺗﺮ و ﺣﺘﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و آزاردﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺖ».
[ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از دﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ].
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او« اﺷﮑﺎل ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ آزار ،درد ﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس ،ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،ﻏﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ﺣﺘﺎ
ﻣﺸﻤﺌﺰﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻧﺒﻮدن ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ».
[اﺛﺒﺎت آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﯿﻔﺮی را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ]
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ :اﺑﮋهﭘﻨﺪاری ﺑﺪن زن
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ زﻧﺎن ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﻣﺮدان ﺑﺮآورده ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد،
ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻦ ﺧﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰه در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﺪﻫﺪ.
ﻧﮕﺎه اﺑﮋهﭘﻨﺪاری ﺑﻪ ﺑﺪن زن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر درآوردن آن ﺑﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮد ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن زﻧﺎن ،اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮرده و اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞﺷﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﭼﻪ ﺳﻮرﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﺑﺰار ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻮدن ﺑﺪن و اﺳﺘﻔﺎده از آن و ﭼﻪ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی ﺧﻮد روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﺪان آﻣﻮزش راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ
آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ.
[اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﺣﻘﻮق]
از اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺗﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﮐﻪ روﺷﻦﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از  ۳۱ﺳﺎﻟﮕﯽ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان را ﺑﺎ ﺑﺪنﻫﺎی ﺧﻮد و ﺟﻨﺴﯿﺖ دﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪﺗﺮی دارد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اراﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺴﺎﻟﻪ آنﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻋﻘﺐاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ درﺑﺎره آﻣﻮزش آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪن ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎ از دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺪن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف آنﭼﻪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان اﺗﻔﺎق ﻣﯿﻔﺘﺪ و ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺑﺪن ﺑﻪ رﻣﺰ و رازی ﻣﺒﻬﻢ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ از ﺑﺪن ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن از ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ
ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ :ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻢﺑﺎزی ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮕﺎه و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻌﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ را درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺪن و اﻣﻮر
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اراﯾﻪ دﻫﺪ اﻣﺎ« ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎز اﻧﺘﻘﺎدی درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ،اﺷﮑﺎل اﻧﺤﺮافﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ،
ﺑﺪن و ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﮑﺎل ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺷﺎن ﮐﻨﺪ».
ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﺑﻌﺪ ﺣﻮزه ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ و ﺗﺎﺑﻮ ﺑﻪ ﺑﺪن و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﻨﺪ «:در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎز ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ و درک اﺑﻌﺎد و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ
دوم ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﻧﻮاع ﺧﻄﺮات راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت آﮔﺎه ﻣﺼﻮن ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻋﻤﻠﯿﺘﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺜﻼ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﯿﺴﺖ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ
ﻟﺬت رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آنﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ و
راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﭼﯿﺴﺖ و از ﭼﻪ اﺑﻌﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽﻣﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﻔﺖوﮔﻮی
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد».
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺚﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی و ﺷﻔﺎف روی ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده،
ﻫﻢﺑﺎزیﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ« ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ راه را ﺑﺮای اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺤﺮاف ،ﮐﺞروی و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪن ﻣﺴﺎﯾﻞ در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻋﺪم ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺪارس ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ آن ﻧﻤﯽروﻧﺪ .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻼء
ﻓﺮﻫﻨﮓ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺎوز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﺴﺘﻮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .آنﭼﻪ اﻣﺮوز ﺗﺎزﮔﯽ دارد اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و راهﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺳﯿﺐدﯾﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﻮﻟﯽ« ﮐﯿﻔﯽ »ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﭘﯿﻮﻧﺪی« ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺮدی ﻣﺎ را در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد».
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ اﺑﺰار ﻗﺪرت ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ درون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺧﻮردهاﻧﺪ و در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎ اﺑﺰار ﻧﻤﺎدﯾﻦ را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ وﺟﻮد دارد ،راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از« اﺑﺰار ﻗﺪرت »ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد «:در ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮدی در اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﮔﻮﻓﻤﻦ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻗﺪرت آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن دارد .زﻧﯽ ﮐﻪ از اﺑﺰار ﺑﺪن ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ روانﺷﻨﺎﺳﺎن رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد را در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ آﯾﯿﻨﻪای از وﺟﻮد آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ «:در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻓﺮد و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ او
ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از داوری ﺷﺘﺎبزده ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد .راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻏﺮﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده را ﺳﻬﻞﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادی ﻧﻮع اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری را ﻧﻬﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻮدﺷﺎن ،وﻗﺘﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آن را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪ».
ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﻮل ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﮑﺘﻪای را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس از ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﺎص ،از او ﭘﻮل ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞاش ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ راﺑﻄﻪای ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ
ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻋﺸﻘﯽ ﻧﺪارد.

ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻌﺪ ﻏﺮﯾﺰی آن و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﻗﺮاری ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ« ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺤﺚ اﻧﺘﻘﺎدی
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﻌﺪ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺪن و
ﭘﯽ ﻧﺒﺮدن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ارﺿﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮزﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻓﺮاد ﮐﻢﺗﺮ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ».
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﭙﺮدازﯾﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﻪ
ﺿﺪارزش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در ﺧﻠﻮت آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع اﻧﺤﺮاف ،ﺳﻮرﻓﺘﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎز و
ﻣﺸﺮوع ﺷﻤﺮده ﺷﻮد «:آﻣﻮزش و ﺷﻨﺎﺧﺖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را وﻗﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و رﺿﺎﯾﺖ دو ﻃﺮف اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ و ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد».
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﺠﺎوزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﮐﻢﺗﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ،در ﻧﻘﺪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری را ﺑﺨﻮاﯾﻨﺪ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر
ﮔﻔﺖوﮔﻮ آﯾﺪا ﻗﺠﺮ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی
ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ،آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻧﻪ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﮑﻮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ
اﺳﺖ و ﻧﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﺗﺮی دارﻧﺪ .ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﻬﺎدتﻫﺎ اراﯾﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن  ۰۳ﺗﺎ  ۰۴درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۰۵درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ
و  ۰۳درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮدان از ﺑﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن در ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی زﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ در اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ .در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻼش و ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺎن «،ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﯽ »ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ در
ﻋﯿﻦﺣﺎل ﭘﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮی ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه و ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان.
اﯾﻦ ﺳﻮال را ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻫﻤﺴﺮ ،دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﻫﻢﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎس از زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﺳﻮی آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی روﺣﯽ ﺗﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺎدتدﻫﻨﺪهﮔﺎن راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در آن راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻮابﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ «:ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ رو ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﻢ رو ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ؟ »ﯾﺎ« ﺣﺎﻻ
ﺑﯿﺎم ﺑﮕﻢ از ﯾﻪ زن ﮐﺘﮏ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﭼﯽ ﺑﺸﻪ؟».
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد؟ در
ﻋﯿﻦﺣﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﻧﻪ زﯾﺮ ﭼﺘﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ دﻓﺎع ﻫﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ.
ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن زواﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﭼﺮاﯾﯽ ﺳﮑﻮت ﻣﺮداﻧﻪ ،دﻻﯾﻞ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی،
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدم ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان
ﻣﺼﺪاﻗﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ داﻧﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﻣﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد و اﺑﻌﺎد آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﺮا اﻧﮑﺎر ﮐﺮد و ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .ﻣﺜﻼ در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۱۰۲و  ۳۱۰۲ﻣﺎ ﺑﺎ  ۰۵۱ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﻧﻪ در رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۰۰۴ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﯿﻢ .ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر از  ۰۵۱ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮی ﮐﻪ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯿﻔﺘﺪ  ۵۲ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  ۵۲۱ﻧﻔﺮ زن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
۵۸درﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و  ۵۱درﺻﺪ آن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدان اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﻤﯽ و اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﮑﻨﺪ .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﻣﺎر و ﻃﺮح ﺑﺤﺚ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ،ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻫﻤﺴﺎن داﻧﺴﺘﻦ اﺑﻌﺎد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﮑﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﻫﻢ
اﻧﮑﺎر و ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ :در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎیﺗﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﺑﻌﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺑﺮاز ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﯾﺎ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮن ﻫﺎ و در اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ازﭘﺸﺖ
درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ درون ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد اﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﻈﺎم
ارزﺷﯽ ﺣﺎﮐﻢ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﻤﯽ اﺟﺎزه وارد ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺣﻮزه را ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ورواﺑﻂ دروﻧﯽ آن ﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رﻓﺖ و ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ورود ﺑﻪ آن را ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮد ﻫﻢ ﻣﺎﻟﮏ زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﻣﺮی« ﻃﺒﯿﻌﯽ »و« ﻣﺸﺮوع».
در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و ﺑﻮﯾﮋه ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد را
از داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در وﻫﻠﻪ اول و
ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .اﺷﮑﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت و ﯾﺎ
ﺛﺒﺖﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮع ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮﻣﻼ و ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ
و ﻃﺮح آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی آن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در درون ﺟﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎه اﺳﺮار ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﻣﺮوز زن و
ﻣﺮد ﺑﺎ ﺗﺮس و اﮐﺮاه ﮐﻤﺘﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر  ۰۱درﺻﺪ زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺸﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﺪود  ۳درﺻﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎنﮔﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺪاوم  ،داﻣﻨﻪ و ﺷﺪت
ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و
ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺣﻀﻮر داﯾﻤﯽ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪ در رواﺑﻂ زن و ﻣﺮد
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ﺗﻌﺎدل ﻗﺪرت ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زن دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺮدان ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ داد؟
ﭘﺎﺳﺦ :در راﺑﻄﻪ زن وﻣﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪرت وﺳﻠﻄﻪ ﺣﻀﻮری داﯾﻤﯽ دارد .ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ و اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت در
رواﺑﻂ زن ﻣﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮدی آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای داﯾﻤﯽ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ در
دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ژرﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻘﺶ ﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز از ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ و
ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﭘﺮ ﺷﻤﺎری ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ .ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن و ﻣﺮد و ﯾﺎ زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﮐﺎر اﻧﻘﻼب ﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻫﻢ دارﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ و ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ را زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﺑﺎزﻧﻤﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮد ﻧﺎنآور اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ،زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﺴﺮی و ﻣﺎدری را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .در
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﻗﺘﯽ زن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮازن ﻗﺪرت در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻮازن ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زن را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻮل ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﯾﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺷﺪه و راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪی را در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎﻧﻪ
و رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻮی ﺑﺮاﺑﺮی ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ روﯾﺎی ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ زن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﺑﻮس در ﻣﯽ اﯾﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ رواﯾﺖ در ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺻﺪق
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان را ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از زﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻖ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه آنﻫﺎ ﻫﻢ ،زن
ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻄﯿﻒ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺗﯿﻤﺎر دار و ﻣﺎدر وﻫﻤﺴﺮی ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺻﺒﻮر اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﺧﺸﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ

ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺑﺪی ﺑﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
«زن ﺧﺸﻦ »را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺎدتﻫﺎ و اﻇﻬﺎرات ﻣﺮدان ،آنﻫﺎ ﺑﺎ آنﭼﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮض ﺷﺪه ،اﺣﺴﺎس ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدان را ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎر ﻣﯽآورد و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﯽﭘﻨﺪارد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان
اﯾﻦ ﺣﺲ ﺗﺤﻘﯿﺮ را ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰﻟﺰل در ﺣﺲ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺗﻠﻘﯿﻦﺷﺪه ﺑﺮ آنﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ .در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﻫﺎی
دوﮔﺎﻧﻪ دوران اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان دروﻧﯽ اﻧﺪ .در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد رواﺑﻂ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮی از
رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ وارد ﻓﻀﺎی دروﻧﯽ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﺷﻤﺎری از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ،ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ
و ﺑﺮزﺧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻤﺎﺟﺖ ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ آن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ارزش ﻫﺎی
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ اﻓﺰوده اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺜﺎل زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه زﻧﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﻗﻊ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺎن در
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع رواﺑﻂ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آزادی ﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوع زﻧﺎن آﻣﺎده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدان در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻨﺪ و ﭘﺮﺗﻨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع واﮐﻨﺶ زﻧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ
ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﺑﺮاﺑﺮی و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻫﻨﺠﺎر ﺷﮑﻨﯽ و ﯾﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻫﺎی اﯾﻦ« ﺣﺮﯾﻢ »ﭼﻪ در ﺑﻌﺪ
ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﭼﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﭼﻪ واﻗﻌﯽ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪارد .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدان در دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﻏﻮﻃﻪور اﻧﺪو ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد
ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻬﻢ در وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮری روزاﻓﺰون دارد و دﻧﯿﺎی ذﻫﻨﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدان زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﻨﺶ ﻫﺎی درون ﺧﻠﻨﻮاده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺶ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﯾﺎ اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽزﻧﺪ در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﯽ آن ﻋﺪم درک و وﺟﺪان ﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺴﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ و دﯾﺎﻟﻮگ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ دﺷﻮار و
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و در دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻋﻘﺐﺗﺮ از وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﻮ واﺳﻄﻮره ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺶ :ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان اﻧﮑﺎرﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺳﮑﻮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن وﺟﻮد
دارد و ﻣﺮدان از اراﯾﻪ ﺷﻬﺎدت ﯾﺎ اﻗﺮار ﺑﻪ آن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دو دﻟﯿﻞ وﺟﻮد دارد .اول آنﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در اﺑﻌﺎد ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﯿﻢﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آنﻫﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺎدل راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮرد .آﻧﻬﺎ ﺷﺎﯾﺪ
از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدران و ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺎنﺷﺎن راﺣﺖﺗﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ از ﺳﻮی زﻧﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن اﺑﻌﺎد آن وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺤﻮل ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از ﺧﻮد و
ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ دوم ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻮﯾﮋه
ﻣﺮدان ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در واﻗﻊ ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺪرت ﻣﺮداﻧﻪ ﻫﻨﻮز در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را دارد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان اﺻﻠﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽٔﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ در ﺑﺎزﻧﻤﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و در وﺟﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﺮد« ﺟﻨﺲ اول »و« ﺟﻨﺲ ﻗﻮی »اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﻮ واﺳﻄﻮره ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ .در ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ و ﯾﮏ« ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ »ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن زن اﻣﺮی ﻋﺎدی و« ﻃﺒﯿﻌﯽ »اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از زﻧﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﻣﺮدان ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻢﺗﺮ از زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺪ رواﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد دارﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮑﺴﺖ دوم ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .آنﻫﺎ
ﯾﮏﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺳﻮی ﻧﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

