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 . چرا زنان سکوت می کنند  ؟یستزنان چ هی عل مردان ی خانگ  یخشونت ها  انواع

، از موارد  یاریدر بس  کنند.است که بسیاری از زنان در زندگی خود تجربه می  یخطرات  نیتراز مهم   یکی  ،یخانگ   یهاخشونت   

اما شما احساس    ،زندینمرفتارها از او سر    نیا  گریو اعتقاد دارد د  کند یم  یخواهمعذرت   شیهاخشونت  یشما برا  از  تانی زندگ  کیشر

شما   یاتفاق برا نیاگر ا رسد.به نظر می یواقع که  دیکن یمتحمل   زیادی را یو عاطف  یکیزیدرد فشما  مواقع نیدر ا . دیکنیمترس 

 .دیاکرده را تجربه  یشما خشونت خانگ ،افتاده است

زنان خود را مقصر  ها،گونه خشونت در این چرا  ،مییگویمشما  هکرده و ب فیرا تعر یخانگ یهاخشونت ما ،مقاله نیدر ادامه ا   

  ،مرکز مشاوره راز ماندگار تی به سا ،شتریاطالعات ب یبرا؟ بت به این مسئله عکس العمل خاصی نشان نمی دهند نسو یا  دانندمی

متخصص خود در   نیما با کمک مشاور  ،دیبریمرنج  یخانگ یهاخشونت از  کهیدرصورت .کنیدمراجعه  یشناسمشاوره روان بخش 

  .کنیم یمبه شما کمک  ،نهیزم نیا

 ؟ م یرا بشناس یخانگ یهاچگونه خشونت  

  ،یجنس  ،یعاطف   صورتبه   دتوانیم  یخانگ  یهاخشونت  .افتدیاتفاق م  ،دارند  یمیصم  اریدو فرد که رابطه بس  نیب  ،یخشونت خانگ     

 . کند دایبروز پگرفتن، قرار  سوءاستفادهمورد ترس از  ای یکیزیف سوءاستفاده

ها در  . همسرانی که از این خشونت قدرت و کنترل وجود دارد نیعدم تعادل ب ،دیآیم دیها در آنها پدخشونت  نیکه ا یدر روابط    

 .کندیماستفاده  طرف مقابلشان،کنترل  ینامناسب برا یهارفتار نیهمچن  ،زشت و لغاتاز کلمات  کنند،روابطشان استفاده می

  ی اریاما در بس  ، مشهود است  اریبس  ،هاخشونت   گونهاین   روابط یدر برخ  .در ابتدا آسان نباشد  یخانگ  یهاخشونت   صیتشخ  دیشا    

در ارتباط   میکنیم انیب ریکه در ز یاگر شما با افراد .رسندیمبه اوج  ، یآغاز و بعد از گذشت مدت یآرامبه رفتارها  گونهنیااز موارد 

 : دیاکرده را تجربه  یخانگ یهااحتماالً خشونت ،دیهست

 شما  کردن و کوچک شمردن نیتوه ،تمسخر با   فردبردن اسم نام  •

 .شوندیمدرسه م ایرفتن به کار  یافراد برا یو باعث دلسرد آوردی مدرسه ممانعت به عمل م ایاز رفتن به سرکار    •

 .کنندی خانواده و دوستان ممانعت م یبا اعضا داریاز د  •

استفاده   ییچه دارو ،دیروی م  رونیب  یچه زمان  ،پول خرج کردن   وهیمثالً ش  ،کنندیم  نترلمتفاوت ک  یهاوه یشما را به ش  •

 .دیپوشیم ی لباس، چه  دیکنیم

 (، هستند. دیآنها باش اریشما فقط در اخت  ،خواهندیم هاآن ) احساس حسادت دارند و انحصارطلب  •

 .مانع شما شوند کندیم یسع ،دیدرمان سالمت روان اقدام کن یاگر شما برا  •

 .ترسانندیو خشونت م الحس لهیوسبشما را   •

 .رسانندیم  بیآس ی خانگ واناتیحیا ا و فرزندتان به شم ،ی گریبه طرق د ایخفه کردن و  ،لگدزدن ،هل دادن ،کتک زدن  •

د  • به  را مجبور  م  ای  کندی م  یرابطه جنس  اشتنشما  برخالف   که  دیانجام ده  یخاص  یجنس  یرفتارها  ،خواهدیاز شما 

 .خواست شما است

 .رفتارها حق شماست نیا کندیو اذعان م دندانیمنخود مقصر  زیآمرفتار خشونت  یشما را برا  •

 : دیمقصر بدان یخانگ یهاخشونت یخود را برا دینبا    
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است   نیا رفتارها نیعلت ا نیترمهم .رندیگینمکمک  یاز کس ، کنندیرا تجربه م یخشونت یوقت ،زنان خصوصبهاز افراد  یاریبس   

 : از اندعبارتاعتقاد  نیابر  مؤثرعوامل  .اتفاقات مقصر هستند نیها در بروز اکه آنها معتقدند خود آن

مقصر   ،خود زیآمخشونت یرفتارها یشما را برا ،معموالً طرف مقابل :کندی شما را مقصر قلمداد م  تانی زندگ کیشر •

 .کندیرا قبول م شیرفتارها تیفرد پرخاشگر کمتر مسئول .داندیم

 کهن یبه ا   یادیتوجه ز  گر،افراد سوءاستفاده   :دهدی در برابر شما نشان م  را  زیآمخشونت  یهمسرتان تنها رفتارها  •

آنان معموالً افراد خوش مشرب و   .مسئله حساس هستند نیا یرو و دارند ،شوند دهید  گریتوسط افراد د ،رون یچگونه در ب

م نظر  به  ا  ندیآی متعادل در جامعه  م  نیو  ا  ،شما  شودی باعث  پ  جهینت  نیبه  نت  دیکن  دایدست  رفتار همسرتان    جه یکه 

 . دیاشما انجام داده  که است ی اشتباه

نموده   یپزشک  ای درمانگر  روان    • مراجعه  او  به  پ  یمشکل  نی چن(،  بدون همسرتان  ای با    ای )  دیاکه  نکرده    دای را 

  ن یها به اآن   ،دیانداده  حیتوضخود    هیعل  یخانگ  یهاشناس خود درباره خشونت اگر شما به پزشک و مشاور روان   است:

ن  شماکه افکار و رفتار    رسند یم  جهینت   ی خانگ  یهاتحت خشونت   یادیکه به مدت ز  یافراد  ،مثالعنوان به  .ستیسالم 

مداوم در معرض    قرارگرفتن  است.  یتی اختالالت شخص  هی بروز دهند که شب  یممکن است عالئم  ،همسرشان قرار گرفتند

از سانحه را در    ساضطراب و اختالل استرس پ  ،یافسردگبروز اختالالتی مانند،    ،تانی زندگ  ک یپرخاشگرانه شر  یرفتارها

  ، دیهست  یخانگ  یهاشما مسئول بروز خشونت   کهن یترس ا  ،تمرکز کنداگر مشاورتان بر عالئم شما  .  دهدی م  شیفرد افزا 

 .دهدی م شیرا در شما افزا

داد    ،مثل  ییهاواکنش  :دیاهمسرتان را داده   زیآمخشونت  یپاسخ رفتارها   یکیزیو ف  یصورت کالماگر شما به •

 دیآیشما به وجود م  یبرا  ینگران  نیا   .دیخود را مقصر خشونت بدان  شودیباعث م  ،همسرتان  به  کتک زدنو  هل دادن    ،زدن

م  دیشا  که قرار  مورد سوءاستفاده  را  واقع    .دیدهی شما همسرتان  از خود  یبرا  شمادر  مراقبت  و    بردن ن یازب  و  حفاظت 

و معتقد است که  کندی خودتان استفاده م هیحرکات شما را بر عل نیهمسرتان ا .دیدهی کار را انجام م نیا یاسترس عاطف 

 . دیدر رابطه هست ،شما فرد پرخاشگر

  ، گریو فرد د شودیخوانده م ،گرسوءاستفادهفرد  ، دهدیرا بروز م ی خانگ یهاکه به طور مداوم خشونت  یشخص ،ییدر روابط زناشو  

 .شودی م دهینام ،و خشونت واقع شده سوءاستفادهکه مورد  یکس عنوانبه

 :کودکان برو  یدر دوران باردار  یخانگ  یهاخشونت اثرات  

  ن یا .فتدیسالمت زن باردار و کودکش به خطر ب ،شودی خود باعث م که دهدی م یرو  یدر دوران باردار ،یخانگ یهاخشونت  یگاه   

تنها مشاهده نمودن   ،به کودکان نشان نداده است  میاگر همسرتان خشونت مستق   یحت  .وجود دارد  زین  مانیپس از زا  یحت  ،خطر

 ی برا یباالتر سکی ر ،شوندیبزرگ م ییهاخانه نیکه در چن یکودکان .باشد زابیسآ انکودک یبرا تواندیم ، ینیچننیا یهاخصومت

 یو جوان  ینوجوان  ن یدر سن  .دهندیاز خود بروز م  یادیز  یو رفتار  یمشکالت اخالق  ،هاآن  .دارند  ،رندیدر معرض خشونت قرار گ  نکهیا

 .است یعیطب اریبس ،افراد نیرفتارها در روابط ب گونهنیا ،کنندیو فکر م کنندیم سوءاستفاده گرانیاز د ،افراد  ریاز سا شتریب

ها  آن   .خطرساز خواهد بود  ،خانواده  یاعضا  گرید  ایفرزندشان و    ،خودشان  یبرا  ،قتی نگران هستند که گفتن حق   ،از زنان  یاریبس   

  شناسرواناز مشاور    خصوصبه  ،گرانیاز د  گرفتنکمک   ،دیبدان  دیاما با  .ها از هم بپاشدخانواده آن  ، قتیحق  برمالشدنبا    ترسندیم

 .است ،خود و فرزندانتان زمراقبت و حفاظت ا یراه برا نیبهتر
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 ؟ د یچرخه به خود کمک کن نیا بردنن یازب یبرا 

 : دیچرخه را تجربه کرده باش نیممکن است ا ، دیهست یخانگ یهاخشونت  ریاگر شما درگ    

 . زندیم زیآمخشونت  یترساندن شما دست به کارها یطرف مقابلتان برا •

 .کندیبه شما حمله م یناگهان ،کننده از شماسوءاستفاده  •

 .تا از دلتان درآورد ،دهدیم هیبه شما هد ایکند جبران  دهد یقول م ،کندیم یاز شما عذرخواه یگاه  •

 .کندیم دایچرخه ادامه پ نیا  •

ب  دایپ  شیدر گذر زمان افزا  ها،خشونت   نیا     با شدت  ب  .دهدی خود را نشان م  شتری کرده و   ،دیبمان  رابطهنیدراشما    شتریهر چه 

 . به شما وارد خواهد شد یشتریب یو عاطف  یکیزیف یهابیآس

  مانده اغلب زنان خود را در .روابط است گونهن یادر  یماندگار  جیاز نتا ،تانیهایی توانا نسبت به  یشک و دودل و اضطراب ،یافسردگ    

  .کنندیمو تنها احساس 

  ، یاگریبه شهر د یاگر شما از شهر ،مثالعنوان به .شودیها مگرفتن آن یاریمانع  که  زنان وجود دارد یبرخ یبرا یخاص طیشرا      

موجب    ،یاجتماع  یهاتیحمادر    تیمحدود  ،مشکل زبان  ،نامساعد  یمال  تیوضع  ،مانند  یعوامل  ،دیمهاجرت کرده باش  یگریبه کشور د

 . دیدهیمادامه  یها بسته و به زندگآن یچشم به رو خانگی هایخشونت و در صورت بروز  شودیشما م یریگکناره 

به سن    یزنان    پا  و همسرانشان درگ  یبا مشکالت جسم  یقدربه  ،اندگذاشتهکه  که    ریخود  به آن  ایهستند  احساس    ها،نسبت 

 . رند یبگ دهیها را نادخشونت  نیا ،دهندیم حیترج  لیدل نیبه هم .اندوابسته همسرانشانبه  اریبس ایکرده و  دایپ تیمسئول

  ن یدرباره ا   .رفتارها واکنش نشان داد  نیدر برابر ا   دیبا   که  است  نیزنان ا   هیعل  یخراب کردن چرخه خشونت خانگ  یبراتنها راه     

 . شناس روان مشاور  یا و دیکه دوستش دار یکس، دوست، با دیصحبت کن گرانیبا د هاخشونت 

 توانندی م که اطرافتان هستند یو افراد دیستیشما تنها ن دیاما بدان ،دیایسخت به نظر ب ،موضوع نیصحبت راجع به ا دیدر ابتدا شا   

 .دیینمای م افتیالزم را در تیاز درد و رنج شما کاسته شده و حما ن،کردصحبتبا  .ندیبه شما کمک نما

  م؟یکمک کن یچگونه به خود در برابر خشونت خانگ 

ها راه   نیاز ا گرید یکی . میکمک بخواه شناس روان مشاور  ای و  انیاز اطراف که  بود  نیا میکه در باال آن را مطرح کرد  ییهااز راه  یکی   

با اورژانس اجتماع  نیا با شماره    یبحران  طیدر شرا  .میآشنا شو  یاست که    ی اورژانس اجتماع  میت  .دییتماس حاصل نما  ۱۲۳حتماً 

برا  عاًیسر  یاجتماع  کارانو مدد  شناسانروان   ،شامل م  یاقدامات الزم را  انجام  ا  ،خودتان  تنهانه  .دهندی شما  را به   نیبلکه  شماره 

 .ندیشماره تماس گرفته و درخواست کمک نما نیتا در هنگام خطر با ا ،دیآموزش دهنیز فرزندانتان 

پس   ،ستیشما ن ریتقص شدنواقعمورد خشونت  .ستین آمیز،خشونتهای نامناسب و یرفتار الیق کسچیه ،باشد ادتانی شهیهم    

 . دیریکمک بگ  گرانیمواقع از د نیحتماً در ا ،حال خودتان یبهبود یبرا

 


