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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ و ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ،ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﺷﺎﻫﺪان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ دو دﺳﺘﻪ آﺧﺮ ،از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺟﻨﺴﯽ،
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،و دارای ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽای ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از آﻧﺎن ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ« ﺗﻮاﻧﯿﺎب »و« ﺗﻮاﻧﺨﻮاه »ﻧﯿﺰ ﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻄﻼح« اﻓﺮادی دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ» ،ﺑﯿﺶ از« ﻣﻌﻠﻮل »و دو اﺻﻄﻼح ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ و
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﻨﺪ ﻫﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﺮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ
ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
دﯾﺎن ال اﺳﻤﯿﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ در ﺳﺎل  ۷۰۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ آﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ام .ای ﯾﻮﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﺳﻤﯿﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
آنﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد زﻧﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﭼﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن« ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ »و« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ» ،ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد ،و ﺑﻪ وﺿﻮح ،اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
اﻣﺮوزه ،رﺷﺪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﺺ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﻼش ﺣﻘﻮقداﻧﺎن و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺮد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
آﮔﺎهﺳﺎزی و آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ ،و در ﻓﻀﺎی ﮐﻨﺸﮕﺮی و اﻟﺒﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از ﭘﺸﺖ ﻋﯿﻨﮏ« اﯾﻨﺘﺮﺳﮑﺸﻨﺎﻟﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﯾﺎ« در ﻫﻢ
ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮد ،اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﮔﺮ ﻣﺨﺘﺺ اﻓﺮاد از ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح« اﻗﻠﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ و
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ» «،دﮔﺮﺑﺎش »و ﯾﺎ« ال.ﺟﯽ.ﺑﯽ.ﺗﯽ »و در اﺻﻄﻼح ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ + LGBTQIA،ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ دو ﻫﻮﯾﺖ در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ،اﻓﺰونﺗﺮ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮد ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ،و ﺳﺘﻢ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﮔﺮ ﺧﻮد از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای« ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ »و« ﻣﺤﺮومﺗﺮ »ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ را
ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫﯿﻨﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ،ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۱۰۲اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان« ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ »ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۱۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﻗﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۱درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۶۰۰۲ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۸۰۰۲ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮ
ﻋﺪم اﻋﻤﺎل« اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده »از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﺪه و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ« اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ»
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ و« ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ »ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،اﮔﺮﭼﻪ واﺿﺢ و ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺿﺮوری و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﻪ  ۵۱درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻃﯿﻒ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮد را
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽای ﺑﺪاﻧﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﻪ ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ دﮔﺮﺟﻨﺲﺧﻮاه ﭼﻪ ﻫﯿﭻﺟﻨﺲﮔﺮا ،ﭼﻪ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﯾﺎ ﮐﻮﯾﯿﺮ ،ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد از ﻫﺮ ﻧﻮع و درﺟﻪای ،ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻫﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده و اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ آن ﭼﻪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .زﻧﺎن و ﻫﻢﺟﻨﺲﺧﻮاﻫﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

