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روايت هايي از نامهرباني مردان به زنان 

اوضعيفهنيست،توضعيفشميكني!

بي مقدمه، بي تعارف  سبك رفتار

نگاهي به مصاديق پنهان و آشكار بدرفتاري با همسر

بدرفتاري يعني نازك تر از گل به زنت بگويي!

 م�رد، محاف�ظ خان�واده اس�ت، ن�ه 
آسيب زننده

در گذشته مردها بيش از امروز به دنبال امنيت 
براي خانواده شان بودند. آنها بيشتر شبيه به يك 
محافظ بودند تا چيزي كه اكن��ون در جامعه و 
خانواده مشاهده مي كنيم و هميشه ويژگي دفاع 
از خود را داش��تند و حتي در شكل انسان هاي 
بدوي هميشه سالح همراه خود داشتند. اساساً مرد ها بر 
اساس ذات خود ويژگي مدافع دارند و همچنين دنبال 
حاشيه امن براي خانواده خود هستند. رفته رفته بسياري 
از نقش ها و رفتارهاي مردان تغيير كرد، اما آنچه در طول 
ادوار مختلف تغيير نكرد اين بود كه به لحاظ اينكه مردها 
مي توانستند از خود دفاع كنند، از ديرباز مستقل شدند و 
رفته رفته به گونه اي ش��د تا امرار معاش، انتخاب و حق 
تشكيل خانواده از سوي مردها آغاز شود. بر همين سياق 
و پيرو امنيت و آرامش طلبي ش��ان قرن هاست خانه اي 
انتخاب كرده، خواس��تگاري مي رون��د و زندگي را آغاز 
مي كنند. در اين ميان زن ها بر اساس ويژگي هاي ذاتي و 
تربيتي، موجودات��ي ظريف، عاطف��ي و نيازمند دفاع و 
حمايت تربيت شده اند. وقتي همسر و فرزندان رهبري 
خانواده را متكي بر تجربه هاي پدر مي بينند، همچنين 
پدر به واس��طه درآمدش زندگي را مي چرخاند و تأمين 
مايحتاج را برعه��ده مي گيرد، بالطبع هم��ه در قبالش 
رفتاري اطاعت پذيرانه پيش مي گيرند، اما اينها هيچ يك 
دليل نمي شود پدر خانه با همسر و فرزندان خود رفتاري 

غيرعادالنه و خشونت آميز داشته باشد. 

 مرد عاشق پيشه با زنش بدرفتاري نمي كند
تناقض رفتار بسياري از مردان در زماني كه 
از زني خوشش��ان مي آيد و ب��راي زندگي 
انتخابش مي كنند، خواستگاري مي روند و... 
با زماني كه وارد زندگي مي شوند قابل هضم 
نيست. آيا اين همان مرد عاشق پيشه ديروز 

است؟
وقتي مردي از زني خوشش مي آيد، نهايت ابراز عالقه را 
در تمامي رفتارهايش به كار مي گيرد تا از عرصه عشق 
جا نماند، تا بتواند زن را جذب خود كن��د، تا بتواند او را 
براي هميشه همس��ر خود كند، تا بتواند از او براي يك 
عمر زندگي مشترك دعوت كند و جواب مثبت بگيرد. 
بهترين ها را براي او مي خواهد و امن ترين قسمت وجود 
خود يعني قلب را به او هديه مي كند. اما برخي مردها به 
محض اينكه به مقصود رسيدند، رفتارهايي مغاير با آنچه 

پيش از اين داشته اند از خود بروز مي دهند. 

 آقاي عزيز! همسرت را از پيشرفت محروم 
نكن

اينكه در اصول و مباني عرف و دين ما، زن 
و مرد حقوقي بر گردن ه��م دارند كاماًل 
درست و الزم االجراست، اما اين را فراموش 
نكنيم هيچ چيزي نمي تواند بهانه شود تا 
ما با بي رحمي در قبال همسر خود دست 
به رفتارهايي بزنيم كه در آن رگه هايي از خشونت ديده 
مي ش��ود. هيچ قانون، عقل و عرفي نمي پذيرد كه چون 
مردها به خواس��تگاري زن ه��ا مي روند، چ��ون نان آور 
خانه اند، چون حق برخي چيز هاي حقوقي با مردان است، 
آنان طوري رفتار كنند كه موجب زخمي ش��دن روح و 

جسم و عواطف همسر شود. 
اينكه خانه داري از وظايف عمومي خانم هاست و مديريت 
داخلي زندگي را بر عهده دارند درست، اما چنانچه جوري 
رفتار بش��ود كه مثاًل كار خانه را بهانه كنيم و مانع رشد 

علمي، مانع شكوفايي استعداد هاي آنها، مانع فعاليت هاي 
مؤثر و مفيدش��ان بش��ويم، درواقع اينه��ا مصاديقي از 

خشونت و بدرفتاري با زنان است. 
اگر مردها يكس��ره در خانه تلويزيون ببينند، استراحت 
كنند، با تلفن خود مشغول باش��ند و آزادانه هر فعاليتي 
بكنند آن وقت مادر مشغول خانه داري و آشپزي باشد، 
بچه داري كند و شوهر كمترين فرصت استراحت را به او 

ندهد، اين نمونه اي از بدرفتاري با زن است. 
كار آقاي��ان و خانم ها هريك در جاي خود س��خت بوده 
و هست. پا روي حق نگذاريم ش��ايد خانم ها نتوانند به 
آقايان در كارشان كمك كنند و برعكس آقايان بتوانند به 
خانم ها در خانه كمك كنند، اما همان كه حضور مردها 
به واسطه كارش��ان در جامعه مسجل مي شود و خانم ها 

اينگونه نيست، اين خودش جاي كمي تأمل دارد. 

 جلوه هاي متنوع بدرفتاري عليه زنان
خانم وزيرپناه، روان شناس و آسيب شناس 
اجتماعي در اي��ن زمينه مي گويد: عواقب 
خشونت رواني عليه زنان در سطح فردي، 
خانوادگي و اجتماع��ي داراي هزينه هاي 

مادي و رواني بسيار بااليي مي باشد. 
به گفت��ه وي بنا به تعريف س��ازمان بهداش��ت جهاني، 
سوءرفتار يا خشونت به استفاده عمدي از نيرو يا قدرت 
فيزيكي يا تهديد روي ديگران اطالق مي شود كه مي تواند 
بدون آسيب ظاهري يا همراه با جراحت، آسيب روحي-
رواني، اختالل رش��د، محروميت هاي گوناگون و حتي 
مرگ باشد. چنانچه اين نوع رفتار در چارچوب خانواده و 
بين زن و شوهر يا پدر با دختر خود باشد، از آن به خشونت 

خانگي تعبير مي شود. 

علل اعمال خشونت و بدرفتاري و تمايل به آن هم ذاتي و 
هم اكتسابي مي باشد ولي در هر دو صورت، محرك هاي 
محيطي باعث بالفعل ش��دن آن و يادگيري آن شده اند. 
نقش خانواده هاي خشن و پرخاشگر در تأثير و افزايش 
آن در كودكان بسيار قطعي و اجتناب ناپذير است. نقش 
چنين خانواده هايي الگودهي و تقويت اين رفتارهاست. 
پدران و شوهران خش��ن امروز، كودكان والدين خشن 
ديروز هستند؛ زيرا اعمال خش��ونت، رفتاري اكتسابي 
است و خانواده هاي خشن، بسيار سهل و آسان و از نزديك 
رفتارهاي خشن را در اختيار كودك قرار مي دهند، پس 
آموزش هاي پيش��گيرانه در بطن خانواده اولين راهكار 

پيشگيري از بروز خشونت است. 
بدرفتاري عليه زن��ان فقط به كت��ك زدن و تنبيه هاي 
جس��مي گفته نمي ش��ود. كلمات توهين آميز، ش��ك، 
بدبيني كه برخي م��ردان آن را خوش غيرتي مي دانند 
همان خشونتي است كه بر زنان اعمال مي شود و هيچ گاه 
هيچ كس نمي فهمد اين زن از چه درد مي كش��د و چه 

مي خواهد و چه رؤياهايي در سر دارد. 
بدرفتاري عليه زنان در همه طبقات اجتماعي، اقتصادي، 
نژادي، س��ني و جغرافيايي ممكن اس��ت يافت ش��ود. 
بدرفتاري هاي رواني عليه زنان ممكن اس��ت به صورت 
دش��نام و به كار بردن كلمات ركي��ك، بهانه گيري هاي 
پي درپ��ي، داد و فرياد و بداخالق��ي، بي احترامي، رفتار 
آمرانه و تحكم آميز و دستور دادن هاي پي درپي، تهديد 
به آزار، تحقي��ر زن، قهر و صحبت نك��ردن و ممنوعيت 
مالقات با دوس��تان و از بين بردن اعتماد به نفس وي به 
روش هاي مختلف و محروم كردن او از حقوق طبيعي و 
قانوني باشد. اين نوع خشونت موجب بروز روحيه پوچي 
يا خودنابودسازي، گريز از مشاركت اجتماعي و اضطراب 

در زنان مي شود. 

 راهكارهايي براي مقابله با بدرفتاري عليه 
زنان

يك��ي از بدترين عوامل��ي ك��ه راه را براي 
خش��ونت عليه زنان هموار مي سازد، باور 
خود زنان به يكسري رفتارهايي است كه از 
طريق خانواده و جامعه در فرد تثبيت شده 
است. مانند اينكه اينگونه زنان به خود لقب 
»زن سازش��كار« و »زن صبور« مي دهند، در حالي كه 
صبوري به معن��اي پذيرش هر ش��رايط و هر بدرفتاري 
نيست. زن آسيب ديده، شيري است كه خودش قفسي را 
به دور خود بس��ته كه ميله هاي آن از بهانه هاي مختلف 

ساخته شده است. اگر اعتماد به نفس داشته باشد و اين 
ميله ها را بش��كند آن وقت مي فهمد كه موجودي قوي 
است كه نبايد به هر رفتار ناحقي تن دهد. البته آموزه هاي 
ما صبر و س��ازش براي استمرار و اس��تحكام خانواده را 
فراوان توصيه كرده، اما در كنار آن خوش رفتاري با همسر 

و اعضاي خانواده را از اوجب واجبات برشمرده است. 
براي پرورش زن��ان در مقابل بدرفتاري همس��ران الزم 
است تدابير اجتماعي و آموزشي را اتخاذ نمود كه برخي 

از مهم ترين آنها عبارتند از:
- افزايش خودآگاهي در زنان و افزايش مهارت هاي مهم 
زندگي ازجمله اعتماد به نفس، تواناي��ي نه گفتن و ابراز 
وجود. وقتي افراد ياد بگيرند در مقاب��ل بدرفتاري ابراز 
وجود كنند و به جاي سكوت كردن، حرف بزنند و از خود 
دفاع كنند درحقيقت بيش��تر راه را رفته اند، زيرا بيشتر 
موارد خشونت به دليل عدم اطالع ديگران و سكوت زن و 
عدم ابراز آن ادامه پيدا مي كند. وقتي مرد، زن را در برابر 
خودخواهي ها و بدرفتاري خود بي دفاع و بي پناه ببيند 
رفتار خود را با اعتماد به نفس بيشتري ادامه خواهد داد. 

- آشنا سازي زنان با حقوق مدني و قانوني خود. آشنايي با 
حقوق خود باعث ارتقاي اعتماد به نفس، شناخت بيشتر 
و حس داش��تن حامي قوي اي مانن��د دولت و حكومت 
مي شود كه اين شناخت به زنان هشياري مي دهد كه در 

چه مواقعي حق اعتراض دارند. 
- آش��نايي زنان با مراكز حمايتي از زن��ان و خانواده تا در 
صورت نياز به آن مراجعه نمايند. يكي از داليل س��كوت 
زناني كه مورد خش��ونت ق��رار مي گيرند، آن اس��ت كه 
نمي دانند به چه كساني مي توانند اعتماد و مراجعه كنند. 
- آموزش مهارت ه��اي مؤثر به مردان و پس��ران جوان 
در بطن خانواده و مدرس��ه و جامعه. مهارت هايي مانند: 
روش هاي تخليه هيجاني، مديريت خشم و ارتباط مؤثر. 
مرداني كه از كودكي در خانواده شاهد كتك خوردن زنان 
خانواده بوده اند در بزرگسالي بيشتر مرتكب خشونت عليه 
همسران خود مي شوند. افراد ناپخته، بي حوصله، وابسته 
و متزلزل و كساني كه از احساس بي كفايتي رنج مي برند 
بيشتر عليه زنان مرتكب خشونت و بدرفتاري مي شوند. 
- كمك به زنان در راستاي استقالل مالي. وقتي زن توانايي 
رفع نيازهاي مادي خود را داشته باشد، به احتمال بيشتر 

در مقابل خشونت ايستادگي و كمتر سكوت مي كند. 
- يك��ي از بهترين راه هاي مق��اوم كردن زن��ان در مقابل 
خش��ونت يا ترمي��م روان زناني كه م��ورد بدرفتاري قرار 
گرفته اند، حضور در فضاهاي حمايتگر رواني است. شركت 
در گروه هاي مشاوره و يادگيري روش هاي شاد سازي خود، 
ارتقاي اعتماد به نفس، خودشكوفايي، روش هاي استراحت 
روان��ي و روش ه��اي برق��راري ارتباط مؤث��ر، روش هاي 
تصميم گيري، پيدا كردن راه حل)حل مسئله( با توجه به 

شرايط فرد به زنان كمك شاياني خواهد نمود. 
- آموزش و ايجاد عادت مراجعه به مش��اور، روان شناس يا 
مددكار اجتماعي و صحبت كردن با وي نيز به زنان كمك 
خواهد نمود تا در مواقع مقابله با خشونت، بتوانند با دشواري 

كمتري در اعتماد كردن، به مشاوران مراجعه كنند. 
- ايجاد خدمات حمايتي رواني در دسترس ويژه بانوان يكي 
از روش هاي كمك به پيشگيري از اين معضل است كه دولت 
بايد انجام دهد. مانند خانه هاي سالمت و سراهاي محله كه 
به طور قانوني بيشتر دستشان باز باشد و اعمال نفوذ كنند. 

- در پايان بايد گفت براي پيشگيري، تشخيص، كنترل 
و ترميم زنان در مقابل خش��ونت، تم��ام اركان جامعه، 
از اعضاي خانواده تا دولت، نق��ش مهمي دارند كه عدم 
كارايي هريك، باعث عدم كارايي مؤثر در حمايت از زنان 
مي شود و برنامه ريزي هاي فردي و گروهي بايد با در نظر 

گرفتن تمام اين عوامل انجام گيرد. 
*مددكار اجتماعي و مشاور خانواده

اگر مردها يكس�ره در خان�ه تلويزيون 
ببينند، اس�تراحت كنند، با تلفن خود 
مش�غول باش�ند و آزادانه هر فعاليتي 
بكنند آن وقت مادر مشغول خانه داري 
و آشپزي باش�د، بچه داري كند و شوهر 
كمترين فرصت استراحت را به او ندهد، 
اين نمون�ه اي از بدرفتاري با زن اس�ت

    مجيد محمد
درست مثل كسي كه هم از پرواز خوشش 
مي آيد هم از پرنده، اما پرن�ده اش را در 
قفس انداخته باشد؛ مردهايي را مي گويم 
كه مدام در ح�ال بدرفت�اري عليه زنان 
خود هس�تند آن هم در خانه خودشان. 
نمونه هاي�ي را ك�ه در ادام�ه مي آي�د 

بخوانيد. 
         

1- همس��ر عزيزم تو ك��ه مي دوني من چقدر 
عاشقت هستم، ولي كامپيوتر مي خواهي چه 
كار؟ اصاًل وقت نمي كني به بچه برسي، به من 
برسي، به خانه برسي. شب شده و موقع خواب 

اصرار بي خودي نكن... 
2- زن است ديگر، اگر به خودش نرسد، خريد 
براي خ��ودش نرود، موهاي��ش را برايت رنگ 
نكند، همين نصف توجهي هم كه به او داري 
ديگر نخواهي داش��ت! مي گويد: »محس��ن 
جان يك كم پول مي دي من برم آرايشگاه؟« 
مي گويي: »چه خبره؟ مگه عروس��يه هي هر 
ماه بري آرايش��گاه؟ من پول زي��ادي ندارم ها 
گفته باش��م...« يكي هم نيس��ت به تو بگويد 
عزيز من! مرد نيس��ت كه با يك ماش��ين هم 
موهايش را كوتاه كند هم ريشش را، هزار دنگ 

و فنگ دارد. 
3- به نظر برخي مردان به نقل از عباس آقاي 
مرد س��االر: زن بايد خانه داري كند، بشويد، 
جارو بزند، در همين حال خورشت را هم روي 
اجاق مراقب باشد نس��وزد، در همين حين به 
تلفن جواب هم بدهد، در همين حال در را براي 
مرد خانه باز كند. تازه بايد جلوي ش��وهرش 
خوش عطر و زيبا ظاهر بش��ود. مردش هنوز 
ننشسته، پس از خوشامدگويي چاي دست او 
بدهد كه لب سوز و لب دوز باشد. لباس فرداي 
ايشان را اتو بزند، جوراب هايش را بشويد. بوي 
عرق تند مردانه اش را تحمل كند و نگويد حمام 
برو... تازه اينها فقط بخشي از وظايف زن ها در 

خانه است! باقي اش بماند. 
4- و چون زنان درآمدي ندارند به آنها بايد زور 
گفت؟ و بابت هر باري كه گفت پول در كارتم 
واريز كن جوري برخورد كنيم كه از كرده خود 

پشيمان بشوند. 
5- شنيده ايم زني به همسرش گفته است من 
مريضي زنانه اي دارم، مهماني را كنسل كني 
بهتر است. مرد با مش��ت و لگد به جان زنش 
افتاده و گفته اس��ت: »چي شد؟ چي گفتي؟ 
نوبت پدر و مادر من كه شد مريضي شما ظهور 
كرد، تا حاال كجا بودي؟ سالم بودن هات براي 
خودت و برادر و خواهراته، مدامم كه خونه ما 
هس��تن... من اين حرف ها حاليم نيست... تو 
روت مي شه اصاًل اين رو بگي؟ برو خودت زنگ 

بزن بگو من مريضم، شما هم نياييد.«
6- آقاي م��ن، چرا به اين فك��ر نمي كني كه 
خانم ش��ما يك انس��ان اس��ت و بايد از تمام 
حقوق در خانه و خان��واده حتي در جامعه به 
عنوان يك انس��ان برخوردار باش��د، البته در 
جامعه با رعايت استانداردهاي موجود و سالم 
نسبت به نوع جنسيت وي. مثاًل تو هنگامي 
كه س��ر كار رفتي بيرون از خانه آس��مان را 
ديدي، مردم را، خياب��ان را، اصاًل همه جاي 

شهر را مرور كردي تا غروب كه به خانه آمدي. 
همس��ر تو در خانه بوده؛ نه آفتاب را ديده، نه 
مهتاب را. آيا جواب اينكه بگويد من و بچه را 
پارك مي بري، اين است: »چه خبره، باز نقشه 
كشيدي براي جيب من؟ نخير، بگير بنشين 
خانه ات، حرفش رو هم نزن، سري قبل يادته 
كه... )مثل اينكه س��ري قبل از يك روسري 

خوشش آمده و...( 
7- پاي حق و حقوق زن ها كه مي رسد: »اي 
بابا مهريه رو كي داده، كي گرفته؟ همين كه 
برايتان آب و غذا و هواي پاك تهران به ارمغان 
آورده ام كم است زن جان من؟« اما خدا نكند 
خانمش بخواهد برود خان��ه پدرش كه رو به 
موت است. فقط س��ري بزند اجازه نگيرد، يا 
آنتن ندهد و ش��وهر جان در ش��بكه موجود 
نباشند، آن وقت جوابش اين است: »تو دين 
داري؟ مسلماني؟ در قاموس ما نيست تمكين 
نكردن. از اينجا به بعد نفقه بر تو ممنوع شد تا 

بفهمي با كي طرفي.« 
8- بيشتر خانم ها قبل از ازدواج درس خوانده 
به خانه شوهر مي روند و اين يكي از آپشن هاي 
انتخاب همس��ر براي مردهاي زي��ر ديپلم و 
ديپلم است! اما مرد ها بعد از ازدواج براي اينكه 
بچه شان سرشكسته نباشد يا در اداره پستي 
يا مقامي ان شاءاهلل بگيرند، درس مي خوانند 
و البته از س��هم الخرج زندگ��ي مي زنند و... 
حاال اگر خانم ايشان بخواهد كالس خياطي 
ثبت نام كند تا مجاني لباس��ي با مهر بر اندام 
شوهر و فرزندان كند ش��وهر جان مي گويد: 
»من اجازه نم��ي دم! مي دوني چرخ خياطي 
چقدر گرونه؟ مي دوني نخ چقدر شده االن؟ 
بري بيرون از خونه معلوم نيس��ت كجاست، 
اونم بدون اجازه من، تازه بري ياد بگيري هم 

نمي ذارم سر كار بري.« 
9- حاال گيريم كه عصب��ي اش كردي، كمي 
بلند ت��ر از تو حرف زد )هميش��ه ب��ه صداي 
خانم ها هن��گام دعوا دقت كني��د وقتي بلند 
مي شود همراه بغض و لرزان است(، زن است 
ديگر، از تو كه م��ردي و هيبتي مهيب داري 

ضعيف تر است؛ دركش كن، كتكش نزن. 
10- عده اي هم هستند دس��ت اندركارند تا 
مدام خانم ها را ضعيفه خطاب كنند و ضعيف 
جلوه دهند؛ زن��ت به تو مي گويد: »س��وئيچ 
ماشين رو مي دي من برم مهد دنبال يونس؟« 
تو مي گويي: »نه، مي ري مي زني در و ديوار.« 
زنت س��ليقه به خرج داده و مي گويد: »جاي 
مبلمان را عوض كردم، قشنگ شد؟« در جواب 
مي گويي: »آخه اينجوري كه نمي ش��ه. چرا 
گذاشتي جلوي پنجره؟ مگه عقل نداري تو؟!« 
مي گويد: »امس��ال اگه موافق باشي دانشگاه 
شركت كنم!« به او مي گويي: »مي ري قبول 
نمي شي پولمون رو هم خرج مي كني مياي« 
مي گويد: »كيك پز مي خري ب��رام تا براتون 
كيك درس��ت كنم؟« در جوابش مي گويي: 

»تو؟ يه برنج ساده نمي توني درست كني.« 
11- روي خانمش اسم مي گذارد، او را جلوي 
چشم بچه هايش مسخره مي كند. خدا نكند 
زنش اشتباهي كند؛ داد و بيداد راه مي اندازد، 
جوري كه انگار با هفت پش��ت غريبه طرف 
است. خانم كار نكند، چرا؟ چون »زن را چه به 
اين حرف ها! بنشين توي خونه ات بچه داري ات 
رو بكن.« درس نخواند، چرا؟ چون مي گويي: 
»مگه من پولم زيادي كرده، بعدش هم بري 
بخوني كه چي بش��ه؟ مثاًل تو از اين بهتر كه 

نمي شي با اون آي كيويي كه داري!«
12- آيا اسالم نگفته است به همسرت مهرباني 
كن. آيا نگفته است نفقه اي در كار است؟ دست 
آخر هم هيچ كس و هيچ نهادي پيدا نمي شود 
براي اين مسئله چاره اي بينديشد. مي گويند 
بهزيستي بخشي به نام مداخله در بحران دارد و 
در مقابل، مردها هم مي گويند زندگي شخصي 

خودمونه به كسي چه مربوط؟
13- بعضي مرده��ا هم با پنبه س��ر مي برند. 
يك عزيزم مي گويند و كار خودش��ان را پيش 
مي برند: »عزيزم تو كه مي دوني من چقدر دلم 
برايت تنگ مي شود... تنهايي كجا بروي؟ بگذار 
آخر هفته خودم مي برمت خانه پدرت... اصاًل 
آخر هفته است برويم ش��مال، فقط به عشق 
خودت...« و جوري كه آب از آب تكان نخورد او 

را از خواسته اش دور مي كند... 
14- ب��ا رفتارهاي بدمان، ن��گاه زن ها را براي 

هميشه نسبت به مرد ها منفي نكنيم.

به نظر برخي مردان به نقل از عباس 
آقاي مرد ساالر: زن بايد خانه داري 
كند، بشويد، جارو بزند، در همين 
حال خورش�ت را ه�م روي اجاق 
مراقب باشد نسوزد، در همين حين 
به تلفن جواب هم بدهد، در همين 
حال در را براي م�رد خانه باز كند. 
تازه بايد جلوي شوهرش خوش عطر 
و زيبا ظاهر بش�ود. م�ردش هنوز 
ننشس�ته، پس از خوشامدگويي 
چاي دس�ت او بدهد كه لب سوز و 
لب دوز باشد. لباس فرداي ايشان 
را اتو بزند، جوراب هايش را بشويد.  
تازه اينها فقط بخش�ي از وظايف 
زن ها در خانه است! باقي اش بماند

تناقض رفتار بس�ياري از مردان در زماني 
كه از زني خوششان مي آيد و براي زندگي 
انتخابش مي كنند، خواس�تگاري مي روند 
و... با زماني كه وارد زندگي مي شوند قابل 
هضم نيست. آيا اين همان مرد عاشق پيشه 
ديروز اس�ت؟وقتي مردي از زني خوشش 
مي آيد، نهايت اب�راز عالق�ه را در تمامي 
رفتارهايش ب�ه كار مي گيرد ت�ا از عرصه 
عشق جا نماند، تا بتواند زن را جذب خود 
كند، تا بتواند او را براي هميشه همسر خود 
كند، تا بتواند از او ب�راي يك عمر زندگي 
مشترك دعوت كند و جواب مثبت بگيرد. 
اما برخي مردها به محض اينكه به مقصود 
رس�يدند، رفتارهايي مغاير با آنچه پيش 
از اي�ن داش�ته اند از خود ب�روز مي دهند

    مجيد محمد*
تعبير اكثر م�ا از بدرفتاري با زن�ان در خانواده مي�زان و عصبانيت پدر 
است، كه هنگام شور شدن غذا، سر سفره صدايش را براي مادرمان بلند 
مي كند، درصورتي كه فقط اين نيست. پرنده اي را در نظر بگيريد كه او را 
نكشي، اما سهم او را از آسمان بگيري تا پرواز را فراموش كند، آن وقت 
پرنده اي مرده داري در قفس. هر وقت سخن از خشونت به ميان مي آيد 
تمام فكر ما مي رود به صحنه هايي كه در ذهنمان از عصبانيت داريم. داد 
زدن، دعوا، برخوردهاي نامناسب و... اما اين منتهاي رفتار خشونت آميز 

نيست. لغتنامه نيز آن را بي رحمي معني كرده و معني تحت اللفظي آن 
نيز تندخويي، درشتي، ناهمواري و بي رحمي است. گاهي ممكن است در 
يك فضاي اجتماعي عملي صورت بگيرد كه گروهي را در رنج قرار دهد. 
مثاًل تمام رانندگان تاكسي فالن مسير، نبايد از فالن خيابان تردد كنند، 
بلكه بايد مسيري را سه برابر طي كنند تا به مقصد برسند. بدون شك در 
اين شرايط مسافران حق انتخاب دارند و نهايتًا از تاكسي در اين مسير 
استفاده نمي كنند، اما رانندگان تاكسي تحت يك قراردادي هستند كه 
متعهد شده اند تابع قوانين درست يا نادرست باشند. اين بي رحمي يك 

گروه شغلي اجتماعي را دربرگرفته و آنان را دچار رنج مي كند و اين هم 
خودش نوعي خشونت عليه رانندگان است. مسئله مهم اين است كه ما 
گاهي فكر مي كنيم چون عصباني نيس�تيم و خشم نداريم خشونت هم 
نداشته و كاماًل در حسن اخالق به سر مي بريم، در حالي كه واقعًا اينطور 
نيس�ت. مصاديق بدرفتاري با زنان ك�ه گاهي به مرز خش�ونت نزديك 
مي شود هر نوع رفتاري اس�ت كه به روح و جسم او آسيب بزند. از منظر 
عاطفي و متكي به آموزه هاي سيره نبوي نيز بدرفتاري ماليم با همسر اين 

است كه نازك تر از گل به او بگويي. 


