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موضوع ویژه

شماره هشتصدودوازده سه مهر هزار و چهارصد

گفتوگو با دکتر محمدرضا سرگلزایی روانپزشک درباره همسرگزینی آگاهانه (بخش چهارم)

آیا مشکالت روانی افراد با ازدواج برطرف میشود؟
شاید بسیاری از ما از بزرگترهای فامیل شنیده باشیم
که «فالنی یاغی شده زن یا شوهرش بدهید تا به راه
بیاید ».تا همین چند سال قبل ،خیلیها برای انواع
روانپریشیها یا مشکالت روانی جوانان یک نسخه
ساده داشتند :ازدواج.

 :آیا ممنوعیتها و محدودیتهای
ازدواجبرایافرادیکهمشکالتروانپزشکی
دارند ،به معنای نوعی محرومیت است؟
نه ،ازدواج موهبت یا امکاناتی نیست که اگر بنا
بر دالیلی برای کسی ممکن نشد ،به او ظلم شده
و از حقوق انسانی محروم شده است .ازدواج
یک تعهد و مسوولیت و یک مشارکت برای
ساختن یک نهاد اجتماعی است که در این نهاد
عالوه بر همزیستی باید همکوشی و همافزایی
وجود داشته باشد .افرادی که این نهاد اجتماعی
دونفره را بنا میکنند که به احتمال زیاد افراد
دیگری به آن اضافه خواهند شد ،باید توان این
همافزایی و همکوشی را داشته باشند .اگر فرد به
تعهد و مسوولیتی که در نتیجه ازدواج برعهده او
گذاشته میشود ،آگاهی و آمادگی نداشته باشد و
نتواند از عهده آن بربیاید ،هم برای خود ایجاد
فشار میکند و هم به دیگران آسیب میرساند.
درست است که یکی از کارکردهای ازدواج
فراهم آوردن توجه و مالطفت و نوازش است
اما انسانی با اختالالت روانپزشکی و اختالالت
شخصیتی شدید ،در ازدواج مورد نوازش و
مالطفت قرار نمیگیرد.
ازدواج در واقع کارکردی دوطرفه است ،نه یک
ارتباطیکطرفه،یعنیهرکسدرارتباطازدواجی
بایددهنده و گیرنده قابلی برای مراقبت ،توجه،
نوازش و کشیدن بار مسوولیت باشد .فشاری که
ازدواج بر اشخاص با اختالالت روانپزشکی
و شخصیتی شدید وارد میکند ،میتواند باعث
تشدید آن اختالالت شود .از طرف دیگر ،کسی
که ناآگاهانه به هوای توجه ،مالطفت ،مراقبت و
همکوشی با یک فرد دارای اختالالت شخصیتی
و مشکالت روانی ازدواج میکند ،دچار آسیب
میشود و عالوه بر خانواده کوچک ،آسیب این
ازدواجها دامن جامعه را هم میگیرد .این جامعه
که میگویم شامل خانواده پایه و بستگان و
همسایهها و نهادهای مدنی است که همگی باید
حل مشکالت این نهاد هزینه بپردازند.
:اماچرابرخیاعتقاددارندمحدودیت
اشخاص دارای اختالالت شخصیتی و روانی،
محرومیت است؟
این اشتباه در فرهنگها و جوامعی ایجاد میشود
کهتنهاراهبرآوردهکردننیازهایعاطفیوجنسی
ازدواج است و فرد تنها در چارچوب خانواده
میتواند نیازهای انسانی خود را برآورده کند.
سوال عملیاتی و واقع بینانه باید این باشد که
این افراد با نیازهای طبیعی خود چه کنند؟ برای
پاسخ به این پرسش و حل این مشکل ،مناسبات
و قواعد اجتماعی باید بازنگری شوند و با توجه
به نیازهای واقعی زندگی به روز شوند.
 :آیا افراد غیرمتخصص میتوانند
با چند مالقات و آشنایی این اختالالت را
تشخیص بدهند؟
نه هرگز .مشکالت روانپزشکی مانند هر مشکل
دیگری باید به وسیله کارشناس و متخصص
تشخیص داده شوند .همین طور که پای شما را
یک متخصص ارتوپدی باید درمان کند و برای

آیا عشق درمانگر است؟

علم امروز اما نشان داده به بعضی روانپریشیها بعد
از درمان و تایید روانپزشک میتوان اجازه ازدواج
داد و درباره دستهای دیگر ،ازدواج تنها باعث عذاب
خود فرد و همسر او و نزدیکانشان میشود.
حاال که ما وارد عصر مدرن شدیم ،باید نگاهمان هم به

آمار طالق در
کالنشهرهای ما به
حدود 60درصد
رسیده ،یعنی از هر
 10ازدواج  6ازدواج
منتهی به جدایی میشود .این جداییها
موجب کلی هزینه و خسارت است که
با کمک گرفتن از نهادهای مدرن و علم
امروز مثل مشاوره پیش از ازدواج
و تشخیص روانپزشکی میتوان از
میزان آنها کم کرد .با چارچوبهای
تفکر سنتی ،روستایی و پیشمدرن
نمیشود در کالنشهرهای صنعتی
امروزی همکاری و تعامل موفقی داشت

حل مشکل حقوقی خود باید به وکیل مراجعه
کنید یا برای لوله آسیبدیده منزلتان باید سراغ
تکنیسین تاسیسات بروید ،تشخیص اختالالت
روانی هم حتما و قطعا برعهده روانپزشک و
روانشناس است بنابراین باز هم به این مساله
پایهای برمیگردیم که مشاوره پیش از ازدواج
ضروری و یک باید است ،نه مفید و اختیاری
بنابراین ،گر چه در این مطلب و مطالب دیگر
درباره موضوع ازدواج مواردی برای توجه و
هشدار گفته میشود ،این به معنی آن نیست که
هر کسی خود میتواند بدون کمک کارشناس

بسیاری از افراد فکر میکنند که عشق اکسیری
است که میتواند بیمار دچار اختالل شخصیت
یا اعتیاد را نجات دهد اما شخصیت فرد با عشق
عوض نمیشود.
این قصه بیشتر موضوع فیلمفارسیهایی است
که با موضوع «الت خوش قلب با مرام»چه قبل
از انقالب و چه بعد از انقالب ساخته شده و
میشود.در این فیلمها التها با عاشق شدن
رستگار میشوند .مطمئن باشید که هیچ عشقی
نمیتواند شخصیت آنتیسوشیال (ضد اجتماعی)
را تغییر دهد و فرد معتاد را درمان کند.
اصوال تجربه عاشقانه تغییر با دوامیدر فرد ایجاد
نمیکند بنابراین اگر شما عاشق کسی شدید و
او هم عاشق شما شده و به یاد هم مهتاب
را نگاه میکنید و به ترانهها گوش میکنید،
این دلیل کافی برای ازدواج مناسب و با
دوام نمیتواند باشد.

و مشاور مشکالت سر راه خود برای ازدواج را
بشناسد و برای حل آنها به صورت فردی عمل
کند .آمار طالق در کالنشهرهای ما به حدود
60درصد رسیده ،یعنی از هر  10ازدواج  6ازدواج
منتهی به جدایی میشود .این جداییها موجب
کلی هزینه و خسارت است که با کمک گرفتن
از نهادهای مدرن و علم امروز مثل مشاوره پیش
از ازدواج و تشخیص روانپزشکی میتوان از
میزان آنها کم کرد .با چارچوبهای تفکر سنتی،
روستایی و پیشمدرن نمیشود در کالنشهرهای
صنعتی امروزی همکاری و تعامل موفقی داشت.
 :برای چه مواردی از اختالالت
روانپزشکی و اختالالت شخصیت ازدواج
ممنوع است؟
اول ،روانپریشیهای مزمن ،یعنی
روانپریشیهایی که سابقه کم و بیش طوالنی
دارند و ماندگار شدهاند .روانپریشیهای مزمن
مانند اسکیزوفرنی و اختالل اسکیزوافکتیو .برای
این نوع اختالالت ،ازدواج یک فشار بزرگ است
و این افراد ،قادر به برآوردن وظایف زندگی
زناشویی هم نیستند.
 :چرا این افراد نمیتوانند در ازدواج
موفق باشند؟
چون روانپریشیهای مزمن عالئمیدارند که
باعث میشود این افراد نتوانند نقش مناسبی را در
زندگیزناشوییبرعهدهبگیرند.روانپریشیهای
مزمنماننداسکیزوفرنیمنجربهپسرفتعملکرد
شناختی میشوند .به همین دلیل در گذشته به آن

درکداماختالالتومشکالتروانپزشکیازدواج
ممنوع نیست ولی محدودیت دارد؟
اینها افرادی هستند که با رعایت چارچوبهای خاصی ممکن است
بتوانند در قالب روابط عاطفی و جنسی ازدواج قرار بگیرند:
روانپریشیهای دورهای اختالالتی هستند که بهبود مییابند ولی ممکن
است بعد از یک یا دو سال دوباره بروز کنند که البته با مصرف دارو،
فاصله این دورهها بیشتر و شدت آنها کمتر میشود اما اگر دارو مصرف
نکنند ،این دورهها با همان ریتم یا حتی شدیدتر ادامه پیدا کند.افراد مبتال به
روانپریشیهای دورهای میتوانند ازدواج کنند به شرطی که همسرشان از
تمام جزییات بیماریشان با خبر باشد و با آگاهی از این جزییات بپذیرد
که با این فرد ازدواج کند .روانپریشان دورهای در فاصله عود بیماری
که میتواند به یک 2 ،یا  3سال و بیشتر هم برسد ،کارایی مناسب دارند
و به خدمات اجتماعی خود ادامه میدهند.
 :چرا باید همسر فرد دچار روانپریشی دورهای از همه
جزییات اختالل همسر خود خبر داشته باشد؟
اول اینکه از نظر اخالقی ،فرد بخش بزرگ و مهم زندگی خود را
نباید از شریک زندگیاش پنهان کند .دیگر اینکه افرادی که مسائل

زندگی همگام با آن تغییر پیدا کند .باورهای قدیمیمانعی
برای ازدواج با یک روانپریش نمیدیدند و اساسا این
پدیده را نمیشناختند و حتی بدتر از آن ،فکر میکردند
شهوت او به مغزش زده و با ازدواج و تخلیه نیروی
شهوت روانپریشی بهتر میشود.

«دمانس پره کوز» یا زوال عقل زودرس میگفتند.
پسرفت عملکرد شناختی باعث میشود شخص
در عملکردهای پیچیده اجرایی و اجتماعی و
خودگردانی ناتوان باشد .متاسفانه بسیاری از این
اختالالت پیشرونده هستند؛ یعنی فرد در 10
سال دوم بیماری گرفتار ناتوانی بیشتری میشود.
اختاللهذیانی(دیلوژنال)نمونهدیگریازهذیان
اختالالت مزمن روانی است ،به معنی باورهای
غیرواقعی و غیرمستند است .مثال فرد دارای
اختالل هذیانی بیدلیل فکر میکند همسرش
غذایش را مسموم کرده یا همسرش با کس
دیگری ارتباط جنسی دارد که گاهی حتی این
باور اشتباه ممکن است منجربه ارتکاب به قتل
شود .یا اینکه فرد دچار این اختالل فکر میکند
کسی مرتب او را با دوربین و ضبط صوت کنترل
میکند .هر قدر با این فرد گفتوگو شود که
اینها خیاالت اشتباه ذهن اوست و هیچ سندی
برای این بدبینیها وجود ندارد ،قانع نمیشود.
هذیانها طیف وسیعی دارند و تنها محدود به
روابط زناشویی نمیشوند .این افراد اگر درمان و
دارویمناسببگیرند،عالئمشانکنترلمیشوند
و تاثیر کمرنگتری بر زندگی میگذارند بنابراین
این افراد باید همیشه تحت درمان باشند و دارو
مصرفکنندوباوجودمصرفداروهم،نمیتوانند
از عهده وظایف خانوادگی ،شغلی و حرفهای
خود بربیایند.
به طور کلی ،نه افراد دچار روانپریشی به
درد ازدواج میخورند و نه ازدواج به درد آنها

برای درک بهتر موضوع ،در ادامه مباحث همسرگزینی
آگاهانه که در  3شماره قبل درباره آنها گفتوگو کرده
بودیم ،این بار همراه با دکتر محمدرضا سرگلزایی،
روانپزشک ،به نکاتی مربوط به ازدواج افرادی با
مشکالت روانپزشکی میپردازیم.

میخورد .این افراد باید توسط پرستار مراقبت
شوند و پرستار با همسر متفاوت است چون یک
پرستار ،یک کار درمانگر یا یک پزشک عالوه بر
دانشی که برای مراقبت از این افراد دارد ،با آنها
رابطه حرفهای ایجاد میکند نه رابطه شخصی
و عاطفی؛ پرستار از بیمار توقع عاطفی ندارد
ولی همسر توقع عاطفی دارد .پرستار یا مراقب
میتواند در فاصله شیفتهای خود به استراحت
برود اما همسر یک بیمار روانپریش پرستار 24
ساعتهای است که استراحت و تجدید قوا ندارد،
این همسر خسته و فرسوده میشود و دیگر
نمیتواند رفتار خوب و محترمانه و سنجیدهای
با این بیمار داشته باشد.
در گذشته خانوادهها به جای خانواده هستهای
(شامل پدر و مادر و فرزندان) ،به شکل خانواده
گسترده(شاملپدربزرگهاومادربزرگهاوحتی
عمهها و عموها و )....بودند .در خانوادههای
گسترده ،طیف متنوعی از بستگان از خواهر و
برادر و عمو و دایی و ...بخشی از بار مراقبت
بیمار روانپریش را برعهده داشتند .به عالوه
در قدیم نمیدانستند که اسکیزوفرنی به شدت
ژنتیک یا ارثی است وشان س ابتالی فرزندان
یک فرد اسکیزوفرن به این روانپریشی  10برابر
فرزندان افراد عادی است .در حال حاضر ،این
گروه امدادرسان خانوادگی جایی در زندگی
ما ندارند و همسر باید به تنهایی این بار را به
دوش بکشد و این بار سنگینتر از توان یک نفر
است ،گذشته از اینکه حاال افراد میدانند ازدواج

مهمشان را پنهان میکنند به دلیل پنهانکاری و ترس از افشا و رسوایی،
مدام تحت فشارند و استرس جزو عوامل تشدیدکننده دورههای
روانپریشی است .از نظر حقوقی هم ،هر زمان همسر مطلع شود که
همسر او مشکلی داشته که در زمان ازدواج آن را پنهان کرده است
و به اصطالح تدلیس در نکاح کرده ،میتواند تقاضای طالق بدهد و
مشکالت حقوقی زیادی در این رابطه به وجود میآید.
بسیاری از افراد روانپریش دورهای وقتی وارد رابطهای به قصد ازدواج
میشوند ،داروهای خود را قطع میکنند یا دارو را نامنظم مصرف میکنند
که خود باعث تشدید بیماری میشود .اگر بیمار زن باشد ،دارو باید در
دوره بارداری و شیردهی زیرنظر پزشک تنظیم شود و زنان مبتال به
روانپریشی دورهای که مشکل خود را پنهان کردهاند ،نمیتوانند در دوران
بارداری و شیردهی به طور منظم مورد مراقبت روانپزشکی قرار گیرند.
بار وراثت ژنی اختالالت روانپریشی دورهای بسیار بار قوی است و
این هم دلیل دیگری است که وجود اختالل باید تمام و کمال به اطالع
همسر آینده برسد .اساسا اگر کسی تحت درمان است باید به درمانگرش
اجازه بدهد که همه اطالعات را به همسر آینده او بدهد .متاسفانه در
بافت سنتیجامعه ما که اصرار بر ازدواج دختر دارند این اختالل را پنهان
میکنند و ازدواج در دورههای بهبود بیماری انجام میشود و بعد با انکار

با یک بیمار اسکیزوفرنشان س ابتالی فرزندان
به این بیماری را 10برابر میکند .به همه اینها
گرفتاریهای اقتصادی حاصل از وجود یک
فرد روانپریش را که نمیتواند کار
کند و همسر او هم باید وظیفه
مراقبت از او را بر عهده گیرد،
اضافه کنید.
 :در چه
اختالالتی دیگری
ازدواج ممنوع است؟
اختالل
در
شدید.
شخصیتهای
اختالل شخصیت ،یعنی شیوه
تفکر ،احساس و رفتار مستمر و
انعطافناپذیر که به خود فرد یا دیگران
آسیب میرساند و در تمام عمر همراه
فرد است؛ یعنی یک بیماری نیست که
عارض شده باشد و بعد رفع شود.
 :ممکن است نمونه اختالل
شخصیتهای شدید را ذکر کنید؟
بله ،مثال شخصیتهای پارانوئید که به همه کس
و همه چیز بدبینند .شخصیتهای اسکیزوتایپال
یعنی شخصیتهایی که برداشتشان از روابط
بینفردی و محرکهای محیطی اشتباه است
و در یک نظام قضاوت و پردازش اطالعات
منزوی زندگی میکنند و نمیتوانند پاسخهای
مناسب بدهند و مناسبات بینفردی را به طور
مناسب درک کنند.
اختالل شخصیتهای مرزی :این شخصیتها
مرتب بیثباتند و باال و پایین میروند ،به شدت
عاشق کسی میشوند و بعد از همان آدم متنفر
میشوند و به او پرخاش و فحاشی میکنند.
این شخصیتها که یک لحظه این طرف مرز
و لحظه دیگر در طرف دیگر هستند ،به درد
ازدواج نمیخورند.
شخصیتهای ضداجتماعی (آنتیسوشیال):
این افراد به حقوق دیگران احترام نمیگذارند
و به طور مستمر دیگران را فریب میدهند و از
دیگرانسوءاستفادهمیکنند.بهتعهداتاجتماعی
پایبندنیستندوبهکراتدروغمیگویند.تکانههای
خود را کنترل نمیکنند و رفتارهای خطرناک
مثل مصرف مواد ،رفتار جنسی بیمباالت و
رانندگی پرخطر دارند.
اینشخصیتهارافقطیککارشناسودرمانگر
در روند مشاوره میتواند تشخیص دهد .مشکل
ایناستکهافرادباضریبهوشیباال،بهصورت
ماهرانهای میتوانند اختالالت شخصیت خود
را بپوشانند و پنهان و توجیه کنند بنابراین هر
چقدر کسی باهوشتر باشد ،تشخیص اختالل
شخصیتدراودشوارتراستومشاورودرمانگر
باید باتجربهتر و آموزشدیدهتر باشد.
افراد با اختالل شخصیت نیاز به درمانگر و
مشاور و مربی و مراقب دارند و قطعا یک
همسر نمیتواند این نقشها را برعهده گیرد.
اگر همسری میخواهد به دلیلی این نقشها را
برعهده گیرد ،باید قبل از آن حتما آموزش ببیند.

بیماری ،مصرف دارو قطع میشود و بعد عود (برگشت) بیماری پیش
میآید و ازدواج به مشکل برخورد میکند.
قبال گفتم که برای شخصیتهای مرزی ،ضداجتماعی و پارانوئید ازدواج
ممنوع است .شخصیتهای خودشیفته ،نمایشی ،جبری -وسواسی و نیز
شخصیتهای منفعل مهاجم جزو شخصیتهایی هستند که در صورت
ازدواجبایدتحتدرمانقراربگیرندوهمسرشانهمازجزییاتشخصیت
ودرمانآنهامطلعباشد.اگرمیخواهیددربارهایننوعاختاللشخصیتها
یک کتاب ساده بخوانید ،کتاب «چهره جدید شخصیت» نوشته جان الدهام
با ترجمه مهدی قرچهداغی ،انتشارات علمیرا به شما توصیه میکنم.
در مورد افرادی که درگیری جدی با مواد دارند یا معتاد به موادی هستند
که زندگی را به شدت مختل میکنند مانند مت آمفتامین یا هروئین و
مواد روانگردان توصیه میکنم در دورههای کوتاه بهبود تصمیم به ازدواج
نگیرید زیرا عود و بازگشت در این افراد به 60درصد یا بنا بر مطالعاتی تا
 80درصد درسال اول میرسد .در افراد الکلی یا معتاد به مواد مخدر خطر
عود با وجود دورههای پاکی و بهبود بسیار باالست بنابراین این افراد در
دورههای کوتاه بهبود گزینه مناسبی برای ازدواج نیستند ،مگر اینکه این
بهبود بعد از طی دوره طوالنی درمان به شیوه زندگی دیگرمنجر بشود.
این درمان کامل را فقط درمانگر بیمار میتواند تایید کند.

