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ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده و آﻧﺮا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﻬﺎت ﺷﺪﯾﺪ
دﯾﺪه ”ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه وﺻﺮف ﻧﻈﺮ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ  ،آﺛﺎر رواﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ
ﺷﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده و درک ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﺮزاد ﭘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ روان درﻣﺎﻧﮕﺮ و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻨﺒﺎره ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮدارﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ” .ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﻮد و ﮔﺎﻫﺎ
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷﻨﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اراﺋﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻧﺮا ﺑﺎ ذﮐﺮ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﻠﻪ ،اﻋﻤﺎل اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺨﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ روﺣﯽ ـ رواﻧﯽ و ﺑﺪرﻓﺘﺎری در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی
دارﻧﺪ را ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻋﺎﻃﻔﯽ
آﻧﺎن ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﻫﻤﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﻮد .در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ازﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ و ﯾﺎ ﺑﺮادرش اﻋﻤﺎل ﺷﻮد .ﺑﺪرﻓﺘﺎری ،ﺳﻬﻞ
اﻧﮕﺎری و ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺟﺴﻤﯽ در زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻨﺒﯿﻬﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﻨﺒﯿﻬﺎﺗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮز ﺗﻨﺒﯿﻪ وﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﺪون ﻗﺼﺪ و ﻏﺮﺿﯽ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن را ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ درک ﻣﺎ از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ دو ﻗﻄﺐ ﻻزم
و ﺿﺮوری ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺷﻮد درک ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
واﻟﺪﯾﻦ از ﺗﻨﺒﯿﻪ دارﻧﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ ـ رواﻧﯽ و ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﻬﻞ
اﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎری ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در واﻗﻊ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﻤﺮاه
ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺷﻮد ”ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﺮادر و ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮش راﻋﻤﺪا ”ﻧﻮع و زﻣﺎن ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺎﺷﺪ.
۵دﻗﯿﻘﻪ روی اﯾﻦ ﻣﺒﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ و اﺟﺎزه ﻧﺪاری ﺑﺎزی ﮐﻨﯽ .ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ده ”ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر ﺑﺪی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺜﻼ
دﻗﯿﻘﻪ از او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺑﺮادر و ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮش ﻣﻌﺬرت ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻗﻮل ﺑﺪﻫﺪ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﮑﻨﺪ .و ﺗﻬﺎ

ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزی اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ .ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی رﻧﮓ ﮐﺮدن ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺎﺷﯽ روی ﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﻣﺒﻞ ﯾﺎ دﯾﻮار ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﮐﺮده ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎژﯾﮏ ﻫﺎﯾﺶ را در آن روز از او ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮار ﻧﺒﻮده ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺟﺎزه ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﻮدک در
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺣﺲ
وﺣﺸﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺪی ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ از ﮐﻮدﮐﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده
 .ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﮐﻮدک ﻣﯿﺸﻮد“ﭼﻮن دﺧﺘﺮ و ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺪی ﻫﺴﺘﯽ ،ﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽ ره و ﺗﻮ دﯾﮕﻪ ﻣﺎدر ﻧﺪاری”اﺳﺖ:
و او را وﺣﺸﺖ زده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﺛﯿﺮﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ و در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
وﻗﺘﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﻣﻮرد ﮐﺪام ﻧﻮع آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ در
ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ”ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدک ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادرش اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم آﻧﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .دوره ﺳﻨﯽ و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪی ﮐﻪ ﮐﻮدک در آن ﻗﺮار دارد و
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده در اﺧﺘﯿﺎرش اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎس ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﻓﺮد و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻮرد او و ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮرد
ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدک از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدن ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦ درﮐﻮدﮐﯽ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﻓﺮاﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﺒﺮت ﺑﺎﻧﺪورا ،ﮐﻮدﮐﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﻣﺪل
ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت رﻓﺘﺎری را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل و ﻣﯿﺰان اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺑﯿﺸﺘﺮﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ رﻓﺘﺎرش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ
واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدک ،ﻣﺜﻼً ﭘﺪرش ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ از ﺳﻮی ﮐﻮدک ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ازﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﻮاع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﯿﺶ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ،ﺗﻤﺴﺨﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ روﺣﯽ ـ رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻗﺮار دادن ﮐﻮدک ،اﻧﺘﻈﺎرات ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﺶ از او داﺷﺘﻦ ،او را ﻣﺪام ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ و ﯾﺎ ﺑﺮداراﻧﺶ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن
دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدن ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻧﻈﺮاﺗﺶ و ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ
ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ او را از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ او را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدن
ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ اورا ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ روﺣﯽ ـ رواﻧﯽ او ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ او ﺑﻌﺪ ﻫﺎ از ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از او اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻦ او ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رواﺑﻄﻪ
ﻋﺎﻃﻔﯽ او را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺎﻃﻔﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻮدک در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮوز
در رواﺑﻂ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﻓﺮد در ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮرش ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﺪ و ﺣﺪود
ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻢ از ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر
ﺧﺸﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﮐﻪ او از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت آدم ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در رواﺑﻄﺸﺎن ﯾﺎ ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده اﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻃﺮف راﺑﻄﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی ،ﺗﺮس ،ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه،
ﺷﺮم وﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد از ﺧﻮدش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺎدی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻓﺮم
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﯿﭻ آﻣﺎری از آﻧﺎن در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .آﺳﯿﺐ ﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﯽ
ﮐﻪ ﮐﻮدک از ﺗﺠﺮﺑﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ و در واﻗﻊ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ وی را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﺳﻮءﻇﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دارد ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺮس در ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ از
ﺗﺒﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ آﺛﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮ
ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ در رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﺪم ﺑﺮ ﺧﻮرداری او از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ
رواﺑﻂ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺳﺮی از ﺗﺮسﻫﺎ ،ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ،ﭘﺮﺧﻮری ،ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی،
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﺷﺐ ادراری ،ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ،اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﺪن و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دﺧﺘﺮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ از ﻃﺮف اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻤﺸﺎن اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ را داد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ؟
او را ﺑﺪون ﺷﮏ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ
آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده و در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﺎدران ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮﺧﺖ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﻮدک ﻣﺮز ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺎ را
در راﺑﻄﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺪاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ او ﯾﺎد داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اوﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﺑﺪن او ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ او
دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﺟﻠﻮی ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻮع راﺑﻄﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻣﺎدر ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺷﺮط ،اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ در ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻗﻀﺎوت
اﺳﺖ .ﺷﺮط دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺮﻓﺶ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﮑﻮت ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻗﻀﺎوت ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﺗﺎق ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ ﺷﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺪارس در ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻮدﮐﺎن را در ﻣﻮرد آن ﺟﻠﺐ ﮐﺮد؟
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﻮدک ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه واﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل اول دﺑﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن ﻣﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اراﺋﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﺪارس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﻮال ﻫﺎ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﮐﻮدک و
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ”ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻃﺮق ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﻼ ”ﻧﻮﺟﻮان وﺟﻮد دارد ﻣﻄﺮح ﻧﮕﺮدد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت او اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﭘﺎﺳﺦ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ؟
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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦ زوجﻫﺎ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﻫﺮ زﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در راﺑﻄﻪای ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ در آن ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ زن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ
دﻫﺪ و راﺑﻄﻪ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ؟ ﭼﺮا ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ او
ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺧﻮدش؟ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده؟ ﺟﺎﻣﻌﻪ؟ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻓﺮاد و ﻧﻮع دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺎدر در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ،و اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ رﯾﺸﻪ در ﻧﻮع
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺎدر دارد .اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد آﻧﺮا از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی در اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﻤﺴﺮش ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺮدی ﮐﻪ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮک ﺷﺪن دارد در
آﯾﻨﺪه ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﻫﻤﺴﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﺰت و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش اﯾﻦ
ﺣﺲ را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از او ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ او را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺲ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ در راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد در راﺑﻄﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری و دروغ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪا راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﻨﺶﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دو
ﻃﺮف راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﯿﺰان ﻋﺰت ﻧﻔﺲ واﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻗﻀﺎوﺗﺸﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﻧﺪ وﻗﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮآوردﺷﺎن را از ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد ﺷﮏ دارﻧﺪ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺷﺎن را ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ وﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ روﺣﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﺗﻮﺟﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دردﻧﺎک ﮐﻮدﮐﯽ ،ﻣﺜﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮدن ﺑﺮ رﺷﺪ
روﺣﯽ – رواﻧﯽ ﮐﻮدک ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﻧﺘﻘﺎد و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدک
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺪام ﺧﻮد را در ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی و ﺣﺴﯽ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ او ﻣﯽ دﻫﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎ اﻣﻨﯽ در راﺑﻄﻪ و ﺣﺴﺎدت ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ و ﯾﺎ
ﺷﮏ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ وﻓﺎداری و ﻋﺸﻖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﺸﻪ در ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دوﻃﺮف راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ،داﺷﺘﻦ ﻣﺎدران ﺑﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن و ﻃﺮد ﺷﺪن در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ از
ﺳﻮی واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ زود وارد راﺑﻄﻪ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﮐﺮدن ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﭽﻪ دار ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای
ﺗﺪاوم راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ زﻧﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯽ ﻣﻬﺮی در ﮐﻮدﮐﯽ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ
اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻧﺎن ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻫﻤﺴﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ زﯾﺎدی دارد و دﻧﺒﺎل
ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را در راﺑﻄﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻻزم ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل او ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ دارد .از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﺮد در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﺒﻠﯿﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻦ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﭼﻮن دوﺳﺖ دارﻧﺪ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺣﺲ ﺗﺤﺴﯿﻦ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺎﻃﻔﻪ دﯾﮕﺮان را ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
وﻗﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ای ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺶ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و
ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮدن را اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﻤﯽ داد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت آﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﺪی

ﮐﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪای را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ام ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻢ از دﺳﺖ دادن
ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺗﺤﻤﻞ راﺑﻄﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺪدﮐﺎران و ﻣﺸﺎوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از دﯾﺪن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺶ
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد .ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺮک ﻫﻤﺴﺮی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را آزار ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮل آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
روا داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ زوج ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﻈﻮر زوج ﻫﺎی دﮔﺮ ﺟﻨﺴﮕﺮا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف راﺑﻄﻪ ﻣﺮد و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ زن اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮرم زوج ﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮا ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺳﺎده اﻧﮕﺎرﯾﺴﺖ اﮔﺮﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .اﮔﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺎن ،در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺷﺎﻫﺪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ از ﻃﺮﻓﯽ ﺻﺮف ﻣﺮد ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺰﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺮد ﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ زوج ﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮا ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ دو ﻣﺮد و ﯾﺎ دو زن ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺪﻓﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ای ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ در رﻓﺘﺎر
اﻓﺮاد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﮐﻪ ﻫﻮرﻣﻦ ﻣﺮداﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان زﯾﺎد
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد .وﻟﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮای
ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﭼﻮن ﻫﻤﺎن ﻣﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان رﻓﺘﺎر
ﻋﺎدی و ﻋﺎری ازﺧﺸﻮﻧﺖ دارﻧﺪ.
ﺳﻮﺳﯿﻮﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺘﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان
ﺑﻪ ﺻﻮرت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻘﺎی ﻧﺴﻞ را در اﻧﺤﺼﺎر
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ درﺳﺖ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺧﺸﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮف ﻣﺮد ﺑﻮدن ،از
ﻓﺮد ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺸﻦ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن اﻋﺘﻘﺎد
دارﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺮدﻫﺎ را از اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را در رواﺑﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺴﺮﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از آﻧﺎن
دارد را در ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮدن ،ﻗﻮی ﺑﻮدن و از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮدن
دﻻﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﻣﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺻﻔﺖ ﺑﯽ ﻏﯿﺮت ،زن ﺻﻔﺖ و ﻏﯿﺮه داده ﻣﯿﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ
اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮد ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺮدﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ زدﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺻﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ زﯾﺎدی از ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن را ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار داده و
ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﺮوﻣﺎ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،درﺻﺪ زﯾﺎدی از آﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ زﻧﺎن دﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن
واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﺪاوﻣﺶ
ﺑﻪ ﻣﺮور اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮد را از او ﺳﻠﺐ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪه در رواﺑﻂ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪ و ﺣﺪود ﺧﻮد ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﺷﻤﺮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮه ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮوز
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی آن رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪری ﺧﺸﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮای
ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی دروﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺘﺮام دﯾﮕﺮان ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮوزش درﺳﺖ

ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺸﻮد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد .ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ از ﺑﻌﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و
ﺳﻌﯽ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺶ
ازﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ راﺑﻄﻪ را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار داد .راﺑﻄﻪ ای ﮐﻪ دو ﻃﺮف دارﻧﺪ .دو ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﺑﺎری از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد وارد آن ﺷﺪه
و در ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ اش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﯾﺎ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زدن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ.

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎص زوج ﻫﺎی دﮔﺮ ﺟﻨﺴﮕﺮا ﻧﯿﺴﺖ

 Amnesty Internationalﻋﮑﺲ:
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺷﻬﺮزاد ﭘﻮرﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ،ﻣﺸﺎور و روان درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ زوج ﻓﻜﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ در ذﻫﻦ اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﻚ زن و ﯾﻚ ﻣﺮد ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻜﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﻢ در اﻛﺜﺮ ﻣﺮاﻗﻊ
زﻧﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﻚ ﻣﺮد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ آﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن زوج ﻫﺎی دﮔﺮ ﺟﻨﺲ ﮔﺮا اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟
آﯾﺎ اﻃﻼق اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ زوج ﻫﺎی دﮔﺮ ﺟﻨﺲ ﮔﺮا ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﯽ ﻣﺎ از ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در زوج ﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮا ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در ﺳﺎل  ١٩٩٠ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در آﻣﺮﯾﻜﺎ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن زوج ﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮای زن وﺟﻮد دارد ﺑﻠﻜﻪ زن ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮد و ﻫﻢ
ﺑﺎ زن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺷﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﺷﺪت آن ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻪ روی  ٣٥٠ﻟﺰﺑﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،از آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﻣﯽ ﺷﻮد آﯾﺎ آﻧﺎن از ﻃﺮف ﺷﺮﯾﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،روﺣﯽ و
ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ١٧٠ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ١٢٠ .ﻧﻔﺮ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن اذﻋﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﻮرد
ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺷﺮﯾﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار داده اﻧﺪ .از  ١٧٠ﻧﻔﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ١٣٦ ،ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﺎن زن ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدان داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﻛﺜﺮﯾﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﺮاف ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺸﻮﻧﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در  ٥٧در ﺻﺪ ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻃﺮف ﺷﺮﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﯾﻌﻨﯽ
زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و  ٤٢در ﺻﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدﻫﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﯿﺶ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ

ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺣﺴﺎس ﺣﺴﺎدت ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎز ﻫﻢ در آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی روی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ در زوج ﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯿﺰان آن در
زوج ﻫﺎی دﮔﺮ ﺟﻨﺲ ﮔﺮاﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٠٢اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺮد ﻫﻢ ﺟﻨﺲ
ﮔﺮا دو ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺮدان ﺟﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮای ﺟﻮان
ﺑﺎ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زوج ﻫﺎی دﮔﺮ ﺟﻨﺴﮕﺮا در اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اوﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﻮدن راﺑﻄﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه و از ﻃﺮف
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ در زوج ﻫﺎی دﮔﺮ ﺟﻨﺴﮕﺮا ﻣﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و اﻏﻠﺐ از ﻃﺮف ﯾﻚ ﻧﻔﺮ أﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در زوج ﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی ﻛﻪ در زوج ﻫﺎی دﮔﺮﺟﻨﺴﮕﺮا ﻫﻢ وﺟﻮد دارد دﯾﺪه ﺷﺪه ،ﻓﺸﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻜﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را از ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ،
در زﻣﺎن ﺟﺪاﯾﯽ از ﻃﺮف ﺷﺮﯾﻚ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن و اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻛﻪ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﻧﺪارد.
اﻣﺮوزه ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﺣﺘﯽ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻚ اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻃﻌﯿﺘﯽ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ در زوج ﻫﺎی دﮔﺮﺟﻨﺲ ﮔﺮا – ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﻣﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ – دارد ﺑﺎ زوج ﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻛﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﯿﻦ زوج ﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻨﺴﮕﺮا ﻣﺴﻜﻮت ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﯽ از واﻗﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ .اﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﺮﮔﺰ از ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺷﻜﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده و ﺣﺘﯽ در
ﻛﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﯿﺎن زوج ﻫﺎی دﮔﺮﺟﻨﺴﮕﺮا ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﻢ ،روی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﺤﻮه راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﯿﻢ.
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