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نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره
شاید شما هم در شبکههای
اجتماعی شنیده یا در بعضی
پرونده
آرایشگاههایزنانهدیدهباشید
که اپیالسیون دختربچهها به
تازگی مد شده است و مادرها دختربچههایشان
را برای اپیالسیون میآورند .بعضی از بچهها از این
کار استقبال میکنند اما بعضی از آنها کمی ترس
دارند و خجالت میکشند .قشنگ ،بانمک ،زیبا و
 ...صفاتی بود که معموال ،برای توصیف کودکان
استفاده میکردیم .در کنار ایــن صفات ممکن
بود پسر بچهای را خوشتیپ توصیف کنیم یا به
دختر بچهای بگوییم خوشگل اما حاال پای صفاتی
به موضوع توصیف کودکان وارد شده است که
زنگ خطری برای سالمت روان آنهاست و شاهد
دخترانخردسالیهستیمکهلباسهاینامناسب
میپوشند ،آرایــش و حتی موهایشان را کراتینه
می کنند و متقاضی اپیالسیون میشوند تا جذاب
شوند .گاهی نیز قربانیان این جذاب شدن پسران
هستند .پسرانی که در سنین پایین دغدغه بدن
خودرادارندومیخواهندخوشاندامشوند؛بدنی
که گاهی به دنبال برنزه کردن پوستش هستند
و گاهی به دنبال نمایش سیکس پک آن .اما چرا
جذابیت دارد جای قشنگی و بانمک بودن را در
دنیای کودکان ما میگیرد؟ این رفتار بزرگ ترها
در قبال فرزندان دالیل مختلفی دارد .بعضی ها با
اشتراک عکس فرزندشان در فضای مجازی دنبال
کننده و تبلیغ به دست می آورنــد .برخی دیگر
هم فراموش کرده اند کودکی روزهــای شیرین و
تکرارنشدنیاستکهنبایدآلودهبهاینچیزهاشود.
به خصوص این که کودک در سن کم حق انتخابی
ندارد و ممکن است بعدها از این موضوع ناراحت
شود .چه نشانههایی برای تایید این ادعا در اطراف
ما هست که احتماال تا به امروز آنها را خیلی جدی
نگرفتهایم؟ چرا این موضوع را باید به عنوان زنگ
خطری جدی در نظر بگیریم؟ و اینکه پدران چه
نقشیدراینماجرادارند؟

 4متهم اصلی
تالش ناآگاهانه بعضی والدین در حوزه کودک آزار یهــای کمتر شناخته شده،
فرایندی است که گروهی از عوامل در آن دخیلاند
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نشانههای اتفاقی خطرناک و مغفولمانده
موضوع جنسیسازی یا  sexualizationیکی
از مسائلی اســت کــه طــی ســا لهــای اخــیــر در
روا نشناسی به آن توجه بیشتری شــده است.
منظور از این اصطالح پر رنگ کردن هویت یک
فرد بر مبنای جنسیت او و جذابیتهایی وابسته
به جنسیت است .جذابیتهایی که بیش از همه
قرار است نظر جنس مخالف را به خود جلب کند.
این اصطالح البته کاربردهای گوناگونی دارد.
گاهی حرف از جنسیسازی زنان میشود و به
تبع آن کاالانگاری زنان مطرح میشود .گاهی
اما بحث ،جنسیسازی کودکان است .موضوعی
که طی  10سال گذشته اهمیت زیادی در مجامع
روا نشناسی یافته است چراکه به نظر میرسد
با گسترش شبکههای اجتماعی و پررنگ شدن
نقش آ نها ،این موضوع بیشتر از قبل در کمین
فــرزنــدان ماست .امــا نشانههای جنسیسازی

شاید بسیاری از افراد تصور کنند عامل اصلی در بروز این وضعیت ،شبکههای اجتماعی و به
ویژه اینستاگرام است اما در واقع این مسئله پیش از ظهور این شبکه اجتماعی نیز وجود داشته
است .هرچند نمیتوان از تاثیر اینستاگرام در سرعتبخشی به این موضوع گذشت اما جدای
از آن ،عوامل دیگری نیز به این وضعیت دامن زدهاند .با کمک آن چه در گزارش وزارت آموزش
انگلیس ( )Review Baileyدر این زمینه آمده است ،میتوانیم موارد زیر را به عنوان عوامل
موثر فهرست کنیم.
محصوالت تصویری و رسانهای
فیلمهای کودک و پویانماییهایی که شخصیتهای جوان آن (که الگوی فرزندان
ما قرار میگیرند) نه فقط زیبا که جذاب (از منظر جنسی) و اغواگر هستند.
شخصیت السا در پویانمایی فروزن یکی از نمونههای بارز این موضوع است .جدای از پوشش
این شخصیت و آرایش چهره او ،نحوه راه رفتن و حرکات او در برخی صحنهها را میتوان
اغواگرانه توصیف کرد.
عروسکها و لباسها
محصوالتی که برای کودکان تولید میشود
اما زیباییشناسی بزرگ ساالن را به آ نها
تحمیل میکند .این موضوع در دنیای عروسکها به شدت
پررنگ است .شناختهشدهترین آنها ،عروسکهای باربی
هستند .هر چند در سالهای اخیر عروسکهای ب َِرتز در
این زمینه از باربی جلو زدهاند .البته جدای از عروسکها
باید توجه داشته باشیم که در زمینه لباس نیز مشکالت زیــادی وجود دارد و بسیاری از
متخصصان معتقدند تولیدکنندگان به جای توجه به سالمت روان کودکان ،تنها به فکر فروش
هستند و در نتیجه میزان تولید لباسهای نامناسب در سطح جهانی افزایش یافته است.
یهای رایان های
باز 
نحوه پوشش شخصیتها و شخصیتپردازیها از مشکالت
قدیمیاینحوزهاست.البتهطیسالهایاخیرموضوعدیگری
نیزدربازیهایرایانهایوتلفنهمراهمطرحشدهاست.بازیهایمرتبطبامد
ولباسکهاینروزهابیندختربچههاطرفدارانزیادینیزدارد؛بازیهاییکه
تصویریغیرواقعیازاندامزن(قدیبلندوبسیارالغر)درکنارآرایش
تند،لباسهاییبازوالبتهژستهایاغواگرانهرابهصورتمداوم
جلویچشمکودکانقرارمیدهد.
شبکههای اجتماعی
هــمــان طــــور کـــه اشـــــاره شد
اینستاگرام نقش مهمی در این
زمینه دارد .البته در کنار این شبکه اجتماعی،
یوتیوب و سرویسهای به اشتراکگذاری ویدئو
نیز از دیگر متهمان این موضوع هستند .شبکههایی
که تصاویر دختران و پسران کوچک آراسته شده را مانند بزرگ ساالن دایم جلوی ما و
فرزندانماقرارمیدهندوآرامآرامذائق همارابدوناینکهتوجهکافیداشتهباشیم،
تغییرمیدهند.
اما برخی از والدین ممکن است بعد از خواندن این موارد با خود فکر کنند که
خب مگر لباس پوشیدن مانند بزرگ ترها و جذاب شدن چه اشکالی دارد؟
به خصوص که برخی از والدین مدعی هستند که این نوع لباس پوشیدن
و آراستن خود مانند بزرگ ترها باعث میشود ،کودکان رفتار پختهتری نیز
داشته باشند! در همین پرونده و در قسمت عوارض روانی این موضوع ،به این
سوال پاسخ دادهایم.

هویت کــودکــان ما چیست و چه رفتارهایی را
میتوان نمادهای آن دانست؟
لباسهایکپیبرداریشدهازدنیایبزرگترها
دامنهای بسیار کوتاه و لباس های نامناسب
برای دختربچهها ،باز گذاشتن دکمه و نمایش
بدن برای پسربچهها از جمله نمونههای این گروه
است.
گرفتنژستهایاغواگردرزمانعکاسی
این موضوع هم در دختربچهها و هم پسربچهها دیده
میشود .البته که باز هم دختربچهها بیشتر قربانی
اینموضوعهستند.
ایجادتغییرمیانمدتدرظاهربهبهانهزیبایی
تمایلبهکراتینهکردنمویابرنزهکردنازنمونههای
اینمسئلهاست.ایندرحالیاستکهبهعنوانمثال
کراتینه کردن مو یا سوالریوم از جمله خدماتی است
کهبرایافرادزیر 18سالبهواسطهخطراتیکهدارد،

در ایران و البته بسیاری از کشورها ممنوع است اما به
صورتغیرمجاز،انجاممیشود.
ایجادتغییرکوتاهمدتبهبهانهزیبایی
آرایش صورت و الک زدن از نمونههای رایج در این
زمینه است .موضوعی که درباره الک زدن یا آرایش
نگرانیراتشدیدمیکندایناستکهبرخیوالدینبه
واسطه ثبات بیشتر محصوالت بزرگ ساالن ،از آنها
برایکودکانخوداستفادهمیکنندوفرزندخودرادر
معرضخطراتمضاعفیقرارمیدهند.
تغییردرظاهربدن
در این گروه میتوان به شکم شش تکه یا اپیالسیون
بدناشارهکرد.اینرفتارهاالبتهکهسالمتجسمی
کودکرانیزمیتواندبامخاطراتیجدیروبهروسازد.
بهعنوانمثالکاهشمیزانچربیبدنبرایداشتن
سیکسپکبهاختالالتهورمونیومختلکردنروند
رشدکودکمنجرمیشود.

تغییردرشکلبدن
تمایل به الغری برای خوشهیکل
شدن و نه سالمت بدن یکی دیگر
از موضوعات قابل تامل در این
بــاره اســت .متاسفانه آمــار دقیقی
از نوجوانانی کــه ب ــرای الغــر شــدن،
رژی ـمهــای الغــری غیراصولی گرفته یا به
واسطه حساسیت زیــاد در این زمینه
مبتال به اختالل خــوردن شدهاند،
نــداریــم .امــا کاهش سن ابتال به
اختالالت خــوردن تا  9سالگی و
آمار بسیار باالی دختران نوجوانی
(تخمین باالی 50درصد) که برای
کاهشوزندستبهانتخابهایغلط
میزنند ،زنگ خطری برای این موضوع
است.
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یشود
فهرست عوارض جنسیسازی کودکان محدود به  2یا  3مورد نم 

بعضیها معتقدند که این مشکل از نا آگاهی بعضی مادران نشات میگیرد اما
پدران در کجای این ماجرا ایستادهاند؟

بهتر است پیش از مرور آسیبها و عوارض روانی این رفتارها ،موضوعی
را مدنظر قرار دهیم .اگر تجربه والدگری داشته باشیم ،میدانیم که همه
کودکان دوست دارند زودتر بزرگ شوند ،دوست دارند مانند پدر یا مادر
خودلباسبپوشندوظاهریشبیهآنهاداشتهباشند.بنابراینسراغکفش
بزرگ ترها میروند ،کیف لوازم آرایش مادر را بر میدارند و عاشق پوشیدن
کتپدرهستند.اینرفتارهاکهازقبلهموجودداشتهاست،بهخودیخود
رفتارهای آسیبزایی نیستند اما به چند شرط .اول اینکه از حالت بازی و
قالببازیگوشیخوددرنیایندوتبدیلبهدغدغهنشوند.دومآنکهمحدودبه
شباهتظاهریوتالشبرایجذابیتنباشدوشاملرفتارهایدیگروالدین
چونکتابخوانی،نظافتخانه،شستنماشین،سرکاررفتنو  ...همباشدو
سوماینکهوالدینشروعکنندهاینرفتارهاوتقویتکنندهفعالآنها
نباشند .چرا که وقتی دغدغه کودکی ایجاد جذابیت ظاهری
برایخود،خوبافتادندرعکسهاوبهنمایشگذاشتنبدن
خود شود ،آن وقت او درگیر عوارضی خواهد شد که ممکن
استتاسالهاباعثرنجاوشود.
تصویربدنیمغشوش
احساسچاقی،تمایلبهتغییردادنبخشیازبدن،احساس
زشتی و  ...از جمله مواردی است که متاسفانه این روزها
بسیاری از کودکان و نوجوانان با آن درگیرند .در
روانشناسیاینموضوعاتبیشترتحتعنوان
موضوعتصویربدنیموردمطالعهقرار
گرفته است .مطالعات نشان میدهد
کودکانونوجوانانیکهنگرشیمنفی

بهتصویربدنیخوددارند،بیشتردچارافسردگیواضطرابهایشدیدمی
شوند،عزتنفسآنهاکاهشمییابدوالبتهازاختالالتخوردنبیشتررنج
میبرند.تشویقعلنیوپنهانیکودکانبهآرایشکردن،اپیالسیونوالبته
تغییردروزنوشکلبدن،همگینقشمهمیدرشکلگیریتصویربدنیدر
کودکاندارد.اینرفتارهامیتواندبهایجادتصویرمغشوشوتحریفشدهاز
بدندرکودکانمنجرشودوسالمتروانآنهارابهخطربیندازد.اینمسئله
هرچندبهخودیخوددردناکاستاماتمامماجرانیست.
تغییراتدرحوزهشناختی
مطالعات روانشناسی نشان میدهد هر چه دختران درگیری ذهنی
بیشتری با موضوع بدن خود داشته باشند ،عملکرد ضعیفتری در برخی
حوزههای شناختی چون ریاضی دارند .البته داستان دختران محدود به
درسریاضیمدرسهنیستوازدیدمتخصصاناینموضوعخودرادرتمایل
کمتر دختران به نقش داشتن در حوزههای کاری مرتبط با ریاضی،
مهندسیوحتیعلوموفناوریهایجدیدنیزنشانمیدهد.
ایجادمشکلدرهویتجنسیتی
بسیاری از استانداردهای زیبایی در دنیای بزرگ
ساالندرواقعبهمنظورایجادجذابیت
جنسی در آنهاست .در واقع تحمیل
این استانداردها به کودکان نه فقط
تصویربدنیکهحتیهویتجنسیتیو
تعریفآنهااززنیامردبودندرآیندهرا
نیز تحت تاثیر قرار میدهد .از
سوییتاکیدزیادبرزیبایی

ظاهریبهمنظورجلبتوجهدیگران،میتواندموضوعمهارتهایارتباطی
را در ذهن کودکان کماهمیت جلوه دهد و باعث شود تا آنها توجه کمی به
موضوعمهارتهایاجتماعیبهعنوانابزاریبرایتنظیمروابطاجتماعی
داشتهباشند.
ایجادمانعبرسردوستیابی
ازدیدبسیاریازکودکان،تعاریفزیباییوزشتی،ارتباطنزدیکیبامفاهیم
خوبی و بدی دارد .بر این مبنا نیز وقتی تعریف ما از دامنه زیبایی برای
کودکانمانمحدودباشد،درچشمآنهاتعدادافرادخوبراکاهشدادهایم.
جدای از احساس ناخوشایند ،این سبک فکری در بسیاری از موارد باعث
میشودکودکانتمایلیبهارتباطگیریباافرادیکهظاهریمتفاوتدارند،
نداشتهوحتیاحساسناخوشایندیبهاینافرادداشتهباشند.
در معرض خطر قرار دادن کودکان
کودکانیکهخیلیزودودرسنینپاییندغدغهجذابشدندارند،بیشتردر
معرضاینهستندکهقربانیسوءاستفادهقراربگیرند.اینموضوعیاست
کهخیریهاناسپیسیسی،خیریهفعالدرحمایتازکودکاندرانگلیس،
درگزارشخوددربارهجنسیسازیکودکانبهآنپرداختهاست.درموردی
دیگرنیزبهتازگیبخشسایبریپلیسهلند
ازوالدیندرخواستکردکهعکسکودکان
خود را در کنار دریا یا استخر در شبکههای
اجتماعی منتشر نکنند .چرا که برخی از
این عکسها در سایتهایی که خدمات
غیرقانونی پورنوگرافی کودکان را ارائه
میکنند،بازنشرشدهاست.

در بسیاری از مواقع ،مادرانی که دست دختر خود را می گیرند و به آرایشگاه و
سالنهای زیبایی میبرند تا ظاهر آنها را تغییر دهند یا مادرانی که برای فرزندان
خــود ،لباس یا عروسک نامناسب میخرند ،به عنوان مادرانی بیفکر شناخته
میشوند؛ مادرانی که بدون فکر فرزندان خود را قربانی میکنند اما شاید کمتر کسی
به این نکته توجه دارد که این مادران خودشان نیز قربانی هستند .بررسیها نشان
میدهد هر چه در جامعهای نگرش به زنان به عنوان کاالی جنسی قویتر باشد ،تمایل
به تغییر دادن ظاهر دختربچهها بر مبنای استانداردهای زیبایی بزرگ ساالن بیشتر
است .در واقع میتوان گفت که در قدم اول این مادران خودشان قربانی فرهنگ
نادرست شدهاند و در قدم بعد ،فرزندان خود را قربانی میکنند .از نشانههای قربانی
شدن زنان در جامعه ما در این ُبعد میتوان به تعدد آرایشگاهها ،سالنهای زیبایی و
البته درخواست زیاد و قابل توجه برای انجام عملهای جراحی زیبایی اشاره کرد .اما
پدران در کجای این ماجرا ایستادهاند؟
پدرانی که غیرمستقیم تشویق میکنند
کودکان ما نه فقط بر مبنای جمالت مستقیم و امر و نهی ما که بر مبنای رفتار و
انتخابهای ما متوجه ارزشگذاری موضوعات مختلف از دید ما میشوند .پدری
که تنها وقتی مادر تغییرات مشخصی را در ظاهر خود داده باشد ،به او توجه میکند،
پدری که به وقت هزینه کردن برای تغییرات زیبایی دست و دلباز و در مواقع دیگر
حسابگر است ،پدری که فعالیت اجتماعی مادر را مخل مسئولیتهای داخل خانه او
می داند اما با صرف وقت چندین ساعته او در آرایشگاه مشکلی ندارد و  ...همه و همه
پیام مشخصی را به فرزندان خود میدهند؛ دختران تصور میکنند که اگر توجه پدر را
میخواهند باید چنین رفتارهایی را تکرار کنند و پسران تصور میکنند تنها خانمهای
با چنین ویژگیهایی دلپذیر و خواستنی هستند.
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