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ﻣﻬﺪﯾﺲ ﺻﺎدﻗﯽ ﭘﻮﯾﺎ
ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎب« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ (» (Domestic Violenceدر ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت،
ﺻﺤﺒﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺷﺪه ،ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻌﺎد آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد .دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺎر ﮐﻢ اﯾﻦ ﻣﻮارد در آﻣﺎر ﯾﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺮاسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد ،اﻣﺎ دو ﮐﻠﯿﺸﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ »ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ
ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ،ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دو ﮐﻠﯿﺸﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم و راﯾﺞ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ -دﺳﺖﮐﻢ در ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯽ -ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد،
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در واﻗﻊ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺻﻄﻼح  domestic violenceاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻐﻮی ،آن را« ﺧﺸﻮﻧﺖ داﺧﻠﯽ »ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد،
اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزﯾﺪن ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪن اﻓﺮاد در داﺧﻞ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی ﻣﯽﺷﻮد و در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از واژه« داﺧﻠﯽ »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آن ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
«اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﺧﺸﻦ در ﻫﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎنﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
رواﻧﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ و در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و … اﺳﺖ».
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻮق ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻄﻮط و ﺣﺪود ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ در رواﺑﻂ
ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊﺗﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ آن ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی راﯾﺞ و ﻣﺮﺳﻮم ﭘﺮداﺧﺖ.
ﮐﻠﯿﺸﻪ اول «:ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و در ﭼﺎرﭼﻮب ازدواج»
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،آن ﭼﻪ ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در اذﻫﺎن ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ« ﻣﺮدان»

ﻋﻠﯿﻪ« زﻧﺎن »اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪای آن ﭼﻨﺎن ﻏﺮﯾﺐ و دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺘﻮان آن را
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻮرات و ﺗﻔﮑﺮات ﺳﺮاﺳﺮ اﺷﺘﺒﺎه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺨﺮب را روی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻮدن ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﯾﮑﯽ از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪ ،ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ رواﺑﻂ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن ﻓﺮدی آﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻔﻪ ﺗﺮازو در ﭼﻨﯿﻦ رواﺑﻄﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ داده ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻌﺮف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺮﮐﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ،ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﻪ زن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﻮد در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﻧﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ  ۰۴درﺻﺪ
ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﺮ  ۹ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﯾﮏ زن ﺗﺤﺖ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از اﺧﯿﺮﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره« ﻫﻤﺴﺮآزاری »در اﯾﺮان ﮐﻪ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻔﺖ
ﺳﺎﻟﻪ )از ﺳﺎل  ۸۸۳۱ﺗﺎ ﺳﺎل  ،(۵۹۳۱ﻣﻮارد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺰاع در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻋﺪد  ۲۵ﻫﺰار و  ۹۸ﻣﻮرد ،ﺑﻪ ﻋﺪد ۷۷
ﻫﺰار و  ۰۸۲ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺟﺰ ﯾﮏ ﺳﺎل )از  ۲۹۳۱ﺑﻪ  ،(۳۹۳۱اﯾﻦ ﻧﺮخ ﻫﻤﻮاره روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺧﻮد را
ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ،ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻢﺟﻨﺲﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
ﮐﻠﯿﺸﻪ دوم «:ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﺨﺘﺺ رواﺑﻂ دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ»
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ دو اﺻﻄﻼح ﻣﺨﻔﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻧﺨﺴﺖ OSDV ،ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ  Opposite-sex Domestic Violenceاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎن زوجﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﻢﺟﻨﺲ»
و دوم SSDV ،ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه اﺻﻄﻼح  Same-sex Domestic Violenceﺑﻮده و در ﻣﻌﻨﺎی« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎن زوجﻫﺎی
ﻫﻢﺟﻨﺲ »ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن زوجﻫﺎی دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا ))Heterosexual
اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ آﻣﺎر ﻏﯿﺮدﻗﯿﻖﺗﺮ و ﮐﻢﺗﺮی از وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯿﺎن زوجﻫﺎی ﻫﻢﺟﻨﺲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ داده ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زوجﻫﺎی ﻫﻢﺟﻨﺲ ﻫﻢ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ رواﺑﻂ
دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮا ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺎﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﯾﻠﺰ-ﺷﯿﻠﺪز و رﯾﭽﺎرد ای .ﮐﺎرول ،از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﯿﻨﺒﺮگ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ،در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در زوجﻫﺎی ﻫﻢﺟﻨﺲ
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد داده ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺎن زوجﻫﺎی ﻫﻢﺟﻨﺲ را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻧﻘﺺ اﻓﻖ دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان و
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﮐﻮدﮐﺎن «،آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺧﺎﻣﻮش »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
آﻣﻮزش ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖزاﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖزداﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ازدواج ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻘﺪس و ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در زوجﻫﺎی ﻫﻢﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﯽ ام .ادواردز و دو ﺗﻦ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺎن-ﺷﺮﯾﮑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ »در
ﺳﺎل  ،۵۱۰۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺎن-ﺷﺮﯾﮑﯽ در زوجﻫﺎی ﻫﻢﺟﻨﺲ ﺑﺮ ﺧﻼف زوجﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﻢﺟﻨﺲ،
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد :ﺳﻪ درﺻﺪ از ﺗﻤﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ رﻗﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ «،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ »ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ،از ﻫﺮ
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دارای ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻧﮋاد ،ﺳﻦ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺬﻫﺐ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺮ ،ﺷﺮﯾﮏ
ﺟﻨﺴﯽ/ﻋﺎﻃﻔﯽ/ﻋﺸﻘﯽ ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ازدواج رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺘﻨﺪ.

