
 

  



  



  

 

 !با افراد مبتال به اختالل شخصیت ازدواج نکنید

 )بازشناخت اختالالت شخصیت (

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با افراد مبتال به اختالل شخصیت ازدواج نکنید!نام کتاب: 

 محمّدحسین افشارینويسنده: 

 راضیه مرزانیويراستار: 

 سید علی حسینیصفحه آرايی: 

 گنجینه مهر ماندگارناشر: 

 8931اول : نوبت چاپ

 نسخه 055تيراژ: 

 صفریچاپخانه: 

 تومان 20555قيمت: 

 391-722-7339-39-9شابک: 

  520- 99995970: تلفن

 1359 محمدحسين، افشاری، : سرشناسه
 / با افراد مبتال به اختالل شخصيت ازذواج نکنيد :پديدآور نام و عنوان

 افشاری محمدحسين
 1398 ماندگار، مهر گنجينه :تهران :نشر مشخصات
 .ص 521ظاهری:  مشخصات

 799-722-7779-79-3ک: شاب
 فيپا :نويسی فهرست وضعيت
 روانشناسی :موضوع
 45 ع 54 ک / 1398 :کنگره بندی رده
 145 / 26 :ديويی بندی رده

 4896647 :ملی کتابشناسی شماره



 فهرست

 9 ..................................................................... شگفتاريپ

 7 ................................................................ نيسخن آغاز

 22 .................................... !ديبا افراد بدگمان و شکاک ازدواج نکن

 33 ............................................ !ديبا افراد انزوا طلب ازدواج نکن

 51 .............................................. !ديازدواج نکن یاالتيبا افراد خ

 17 .................................... !ديازدواج نکن یبا افراد نابهنجار اجتماع

 79 .............................................. !ديبا افراد نامتعادل ازدواج نکن

 92 ............................................... !ديبا افراد خودنما ازدواج نکن

 72 ............................................ !ديازدواج نکن فتهيبا افراد خودش

 527 ......................................... !ديازدواج نکن نيگز یبا افراد دور

 559 .................................... !ديوابسته ازدواج نکن یها تيبا شخص

 532 ........................................... !دينکن ازدواجبا افراد کمال گرا 

 552 ...................................................................... منابع

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیم به آنانکه دوست دارند
 انتخاب رشیک زندیگ خود، اعقالنه عمل کنند در

 



 

 پیشگفتار

به کسانی برخورد کرده ام که تنها اشکال مشاوره بارها شده است که در 
ی است که به نادرست در زندگی خودشان داشته اند؛ انتخاب زندگی شان، انتخاب
 همسر نامناسب.

ها به همراه  انتخابی که اگر دقت کوچکی در آن می شد، اين همه گرفتاری
انتخاب نادرستی که خطای آن ممکن است تمام دوره های باقی مانده از نداشت. 

 زندگی را به نابودی بکشد.
به معيارهای درستی را زندگی،  شريکاز همين روی الزم است در انتخاب 

يکی از معيارهای مهم در . برگزيدو همسر خود را با توجه به آنها  کار گرفت
. همسری می تواند همراه و شريک خوبی اوستالمت روان انتخاب همسر، س

؛ يعنی شخصی که عاری از اختالالت باشد که از سالمت روان برخوردار باشد
 روانی باشد.

و می توان  ندشايد اينگونه بيان کنيد که اختالالت روانی قابل درمان هست
ستفاده کرد و به بعد از ازدواج از شوری که از ازدواج در دل همسر پديد می آيد، ا

 اما با توجه به دو نکته:  !درمانش اقدام کرد. بله ممکن است
شما مبتال به شايد درمان شود،  آنکه اوقبل از نخست آنکه ممکن است 

 بيماری روانی نشود.

 اين بيماری روانی، يک اختالل شخصيت نباشد. ثانياً 

دوم نيز بايد دقت کرد.  به همان اندازه که بايد به نکته اول توجه کرد، به نکته
اختالالت شخصيت از آن دسته اختالالت روانی است که درمان ناپذير است. 

 کتاب خواهيد خواند.( در )چرايی آن را
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در اين کتاب برآنيم که شما را با اين دسته از اختالالت روانی بيشتر آشنا 
 کنيم و بگوئيم که چرا نبايد با اين افراد ازدواج کنيد. 

گيزه بخش تدوين اين نوشتار بود، بيان يکی از معيارهای عاقالنه آنچه ان
انتخاب همسر برای دختران و پسران ميهنم بود، که نهايت عمل به آن می تواند 

 يک زندگی عاشقانه سرشار از آرامش باشد.

که در همه موفقيت  همسرمهمچون ديگر نوشته هايم، الزم می دانم از 

کنم. همسری که چه در  بود، تقدير و تشکر های زندگيم، شريک و همراهم
، کسی سختی ها و چه در خوشی ها کنارم بود و شايد شوق بخش تدوين کتاب

 جز او نبود و خود نيز زحمت ويراستاری آن را برعهده گرفت.
و  گيردمورد عنايت های آن معبود هستی بخش قرار  ،اميدست که اين نوشتار

 سران شايسته مان را مهيا گرداند.ازدواج آسان دختران و پخود راه 
 محمدحسین افشاری

 8931ماه  آذر

 



 

 سخن آغازین

همسرگزينی، يکی از مهم ترين انتخاب های زندگی انسان است که بايد به 
درستی همراه و هم سفری را برای ادامه زندگی خود، برگزيد. هيچ انتخابی، نمی 

مسر مناسب، بايد معيارهای تواند بدون معيار صورت بگيرد. پس برای انتخاب ه
 درست و عاقالنه ای را به کار گرفت. 

اوست. همسری  سالمت روانيکی از معيارهای مهم در انتخاب همسر، 

که از سالمت روانیِ مطلوبی برخوردار نباشد، نمی تواند همراه و همسفر خوبی 
 برای زندگی شما باشد. 

که از اين سالمت برخوردار افراد مبتال به اختالالت روانی، افرادی هستند 
نيستند. اما در ميان آنها، دسته ای از اختالالت هستند که درمان پذير نيستند؛ 

 .اختالالت شخصیتمانند: 

ازدواج با افراد مبتال بهه  همانطور که در عنوان کتاب آمده است، بايدد از  

اما چرا؟ ما در ايدن کتداب بدرآنيم کده      دوری کنید!« اختالالت شخصیت»

 ل شما را بيان ويژگی های اين نوع از اختالالت روانی پاسخ دهيم.سئوا

 اختالالت شخصیت چیست؟

استفاده کرده ايد. « شخصيت»شما بارها در گفتگوی با ديگران از کلمه 
شخصيت "، "به شخصيت هم احترام بگذاريد"، "عجب آدم بی شخصيتی"

ا به حال شده است که به .. از جمله اين موارد است. ولی ت.و "بسيار گيرايی دارد
  معنای اين کلمه دقت کنيد.
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شخصيت، عبارت » :روان شناسان اينگونه می گويند 5«شخصيت»در تعريف 
است از الگوی نسبتاً پايدار صفات، گرايش ها، يا ويژگی هايی که تا اندازه ای به رفتار 

که در هر  صفت، گرايش و رفتار ثابتی . به طور خالصه هر2«افراد دوام می بخشند
 فردی هميشه تکرار می شود و قابل مشاهده است را می توان شخصيت دانست. 

 بگذاريد تعريف؟ «اختالل شخصيت چيست»اما برگرديم به سئوال خودمان، 
از کتاب راهنمای تشخيصی و آماری اختالل های روانی، را  3«ختالل شخصيتا»

، الگويی طوالنی مدت اختالل شخصيت: »ويراست پنجم، برای شما بازگو کنيم
از تجربه درونی و رفتاری است که از انتظارات فرهنگی فرد بسيار به دور است، 
انعطاف ناپذير و فراگير بوده و در دوره نوجوانی و يا اوايل بزرگسالی شروع شده، 

 5«.ابت باقی مانده و باعث ناراحتی يا افت عملکرد می گردد.مان ثدر طول ز
عه ای از انواع فرعی مشکالت شخصيتی هستند اختالالت شخصيت مجمو

 که در آنها چهار ويژگی مشترک را می توان مشاهده کرد: 
 م که از انتظارات جامعه فاصله زيادی دارد. .يک روند رفتاری ثابت و دائ5
روش های غيرعادی در تفسير رويدادها، نوسانات روحی غير قابل پيش .2

 نی، و بدون تفکر قبلی )رفتارهای تکانشی(.بينی، يا رفتارهای بی پروا، ناگها
 . نقص در علمکرد اجتماعی و شغلی.3

                                                           
1. personality 

. جس فیست و گریگوری جی فیست، نظریه های شخصیت، مترجم: سیدیحیی سیدمحمدی، تهران: نشر 2

 .12، ص 1931روان، هفتم، 

3. personality disorders 

مریکا، راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی، مترجمان: فرزین رضاعی . انجمن روان پزشکی آ4

 .389، ص 1939و دیگران، تهران: انتشارات ارجمند، سوم، 
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  5. روندهای رفتاری ثابت که ريشه آنها به نوجوانی يا اوايل بزرگسالی برمی گردد.5

 فاوت شخصیت سالم و ناسالمت

ويژگی هايی که باعدث تفکيدک ميدان     تعريف بيان شده می توانبا توجه به 
 سالم می شود را اين موارد دانست: شخصيت سالم و نا

ولی افرادی که دارای  2افراد دارای شخصيت سالم انعطاف پذيرند .5
شخصيت ناسالم هستند، اين انعطاف را در برابر امور زندگی از خود 

 نشان نمی دهند. 

دارند.  3افراد دارای شخصيت سالم در برابر مشکالت تاب آوری هيجانی .2
روحيه خود را از دست نمی دهند ولی بدين معنا که با يک شکست، 

 افراد ناسالم اين تاب آوری هيجانی را ندارند. 

خود را دارند،  5افراد با شخصيت سالم توانايی مديريت و تنظيم هيجانات .3
بدين معنا که می دانند چگونه، به چه اندازه و در چه زمانی از چه نوعی 

ال به شخصيت ناسالم که افراد مبت از هيجان خود بهره ببرند، در حالی
 اين توانايی را ندارند. 

هستند. اين افراد دارای وجدان هستند  1شخصيت های سالم، قابل اتکا .5
و با انضباط و انگيزه کار می کنند ولی افراد ناسالم يا به طور کلی 
انگيزه ای برای انجام کاری ندارند و يا اين انگيزه بسيار کم است. غالباً 

                                                           
 ، ص2، ج 1933، تهران: نشر ساواالن، سوم، dsm5مهدی گنجی، آسیب شناسی روانی بر اساس  .1

248. 

2. flexibility 

3. emotional resiliency 

4. emotional regulation 

5. dependability 
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زندگی می کنند نمی توانند روی قول ها و تصميمات  افرادی که با آنها
 آن ها زياد تکيه کنند. 

اگر می خواهيد افراد با شخصيت سالم را به خوبی تشخيص بدهيد،  .1
شايد اين ويژگی يکی از ويژگی های مهم ايشان است. اين افراد در 
ارتباط با ديگران، به گونه ای برخورد می کنند که ديگران آنها را 

می دانند. ارتباط آنها با ديگران يک ارتباط  2و دوست داشتنی 5مهربان
سرد، استعمارگرانه و يا اغوانه گرانه نيست. در حاليکه در افراد ناسالم 

 ارتباطات به گونه ای سرد و يا اغواگرانه و غيرمنطقی است. 

افراد سالم به دنيا يک نگاه واقع بينانه ای دارند و در حوزه رفتار از  .7
خود را به دور نگه می دانند. ولی افراد ناسالم، يک  ،و يا تفريطافراط 

دنيای خيالی را برای خود تصور می کنند و آرزوهايی که دارند چيزی 
از همين روی، رفتارهای افراطی در اين  .فراتر از واقعيت های دنياست

3زياد ديده می شود. ،افراد
 

 انواع اختالل شخصیت

اهت هدای رفتداری و   ت شخصيت بر اساس شدب در يک دسته بندی، اختالال
 هم دارند به سه دسته اساسی تقسيم می شوند:  شناختی ای که با

 
 

                                                           
1. friendly 

2. agreeable 

، ص 2، ج 1933، تهران: نشر ساواالن، سوم، DSM-5. مهدی گنجی، آسیب شناسی روانی بر اساس 9

251-255. 
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 : Aالف( اختالالت گروه 

در اين دسته سه اختالل جای می گيرند که عبارتند از: اخدتالالت شخصديت   
3و اسکيزوتايپال 2، اسکيزوئيد5پارانوئيد

 اشتراک اين سه دسته در ايدن اسدت کده    .
 رفتار اين گروه بسيار عجيب و غريب است.

 : Bب( اختالالت گروه 

در اين دسته چهار اختالل جای می گيرند که عبارتند از: اختالالت شخصيت 
ايدن دسدته دارای    .9و خودشديفته  7)هيستريونيک( ، نمايشی1، مرزی5ضداجتماعی

 می باشند. رفتارهای دراماتيک، عاشقانه، هيجانی، تهييج کننده، عجيب و غريب 
 : Cج( اختالالت گروه 

در اين دسته سه اختالل جای می گيرند که عبارتند از: اخدتالالت شخصديت   
 . 52اجباری-و وسواسی 7، وابسته9اجتناب گر

دسته سوم با افرادی که مبتال به اختالالت اضطرابی هسدتند، ويژگدی هدای    
 خت. مشترکی دارند که در تشخيص افتراقی بايد به اين مطالب پردا

 
 

                                                           
1. paranoid personality disorder  

2. Schizoid personality disorder  
3. Schizotypal personality disorder  
4. Antisocial personality disorder 
5. Borderline personality disorder 
6. Histrionic personality disorder 
7. Narcissistic personality disorder 
8. Avoidant personality disorder 
9. Dependent personality disorder 
10. Obsessive compulsive personality disorder 
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 DSM-55ويژگی های کليدی اختالالت شخصيت در 

 A خوشه

 عجیب و غریب/نامتعارف

 بی اعتمادی و بدگمانی به ديگران پارانویایی:
ماعی و دامنه محدود ابراز کناره گيری از روابط اجت اسکیزوئید:
 هيجانی

نداشتن ظرفيت برای روابط نزديک، تحريف های  اسکیزوتاپی:
 ی نامتعارفشناختی و رفتارها

 Bخوشه 

 نمایشی/ناپایدار

 بی اعتنايی و تجاوز به حقوق ديگران  ضداجتماعی:
بی ثباتی در روابط بين شخصی، خودپنداره و عاطفه و  مرزی:

 تکانشی بودن آشکار 
 هيجانی بودن و توجه طلبی بيش از اندازه نمایشی:

 خودبزرگ بينی، نياز به تعريف و تمجيد، نبود حس خودشیفته:
 همدلی

 C خوشه

 مضطرب/بیمناک

بازداری اجتماعی، احساس بی کفايتی، حساسيت  دوری گزین:
 بيش از حد به ارزيابی منفی

نياز مفرط به مراقبت شدن، رفتار سلطه پذيری و ترس از  وابسته:
 جدايی

 اشتغال ذهنی با نظم و ترتيب، کمال و کنترل عملی:-وسواس فکری

                                                           
آن کرینگ و دیگران، آسیب شناسی روانی )علم و درمان اختالل های روان شناختی(، مترجمان: حمید  .1

 .333، ص 2، ج 1931شمسی پور و محسن کچویی، تهران: نشر ارجمند، اول، 
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 شخصیت   اختاللشروع 

 . داندوران نوجوانی يا اوايل بلوغ برگرد اختالالت شخصيت را می توان شروع

 ؟در انسان می شوداختالل شخصیت  پیداییباعث عواملی چه 

مطالب مورد اتفاقی وجود ندارد. برخدی علدل    علل اختالل شخصيت،در مورد 
( می دانندد و برخدی آن را برآمدده از    تأثيرات بيولوژيکی يا ژنتيکیآن را زيستی )

 محيط و حاصل تربيت می دانند. 
در کتاب خالصه روان پزشکی کاپالن و سادوک سه دسدته از عوامدل را بده    
عنوان زمينه سازان اختالالت شخصيت بيان کرده است. اين سده دسدته عوامدل    

 عبارتند از: 
  .عوامل ژنتيک .5

از  اختالالت هورمونی، نامتعادل بودن سطح مونواکسيد :عوامل زيستی شامل .2
 ت ها، مشکالت عصبی، تغييرات سرعت الکتروانسفالوگرام ها. پالک

 5عوامل روانکاوانه. .3

با وجودی کده هندوز بدر سدر يدک علدت قطعدی بدرای         پس می توان گفت 
هدای   اختالالت شخصيتی توافق نشده است امّا به احتمال زياد ترکيبدی از زمينده  

 .ها دخالت دارند آنپيدايی ژنتيکی و متغيرهای محيطی در 

 تشخیص اختالل شخصیت راه

به منظور آن که اختالل شخصيت در يدک فدرد تشدخيص داده شدود، بايدد      
عوارضی در او وجود داشته باشد: اين الگوهای رفتاری بايد مزمن و فراگير باشند، 

                                                           
بنجامین جیمز سادوک، ویرجینیا آلکوت سادوک و پدرو روئیز، خالصه روان پزشکی )علوم رفتاری/ . 1

 .419-433، ص 2، ج1935لینی(، مترجم: فرزین رضاعی، تهران: نشر ارجمند، اول، روان پزشکی با
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های مختلف زندگی فرد، از جمله کارکرد اجتمداعی، کداری، تحصديلی و     بر جنبه
مدين روی الزم اسدت هدر کددام يدک از      از ه .روابط نزديدک او تدأثير بگذارندد   

 اختالالت شخصيت به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگيرد. 

 آیا اختالالت روانی درمان پذیر هستند؟

شايد شما هم اين سئوال به ذهن تان خطور کرده باشدد کده آيدا اخدتالالت     
لدت  روانی درمان پذير هستند يا نه؟ در مورد اين سئوال بايد جواب دهيم: خير. ع

اين امر را بايد در ويژگی هايی که در اختالالت شخصيت هست جويا شدد و آن  
اين است که افراد مبتال به اين اختالالت به راحتی تن به درمان نمی دهند؛ چرا 

دست از رفتارهدايی کده بدرای ديگدران زنندده و بده ندوعی مخدالف بدا          اين  که
نوعی برتدری   ت شخصيت،افراد مبتال به اختالالهنجارهای اجتماعی است برای 

را نشان از بيماری نمدی دانندد   و ممتاز شمرده می شود. اين افراد، رفتارهای خود 
 .بلکه آن را نشانی از قوت خود و يا توان ذاتی که در ايشان نهفته است می دانند

که  به عنوان نمونه افراد مبتال به اختالل شخصيت اسکيزوتايپال قائل هستند
دارند که هيچ کدس   اء طبيعت و موجودات فرازمينیباط با ماورتوان خاصی در ارت

به مانند آنها توان اين ارتباط را ندارد. اين افراد خود را بده گونده ای خداص مدی     
 .دانند که چيزهايی را درک می کنند که ديگران توان درک آن را ندارند

-نمونه ديگر در اين مورد افراد مبتال به اختالل شخصديت وسدواس فکدری   
عملی هستند. اين افدراد نظدم و کمدال گرايدی موجدود در خدود را نشدانه ای از        
کماالت خود می دانند و افراط در کار کردن را نيز نشان از پايبنددی ايشدان بده    

 و شغلی به شمار می آورند. تعهدات اخالقی

از همين روست که اين افراد به راحتی تن به حضدور در جلسدات مشداوره و    
مان خود نمی دهند. اگر احيانا شما آنها را در اتداق مشداوره يافتيدد    اقدام برای در

ذوق زده نشويد و فکر نکنيد آنها برای درمان همان اختالل شخصيت آمده اندد.  
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اين افراد را ممکن است در اتاق مشاوره ببينيد ولی نه بدرای درمدان آن اخدتالل    
 . رده باشندعه کمراج آنجاشخصيت بلکه برای اختالالت ديگر ممکن است به 

به عنوان نمونه افراد مبتال به اختالل شخصديت ضدداجتماعی ممکدن اسدت     
و يا افراد  مراجعه کنندمشاوره  مراکزبه  دارندبرای دردی که از سوء مصرف مواد 

دوری گزين ممکن است برای درمان اخدتالل اضدطراب اجتمداعی کده در خدود      
 .مشاهده می کنند برای درمان حضور پيدا کنند

ای درمان اخدتالل  پس به ياد داشته باشيد حضور اين افراد در اتاق مشاوره بر
  شخصيت شان نيست.

 درمان های عمومی اختالالت شخصیت

امروزه برای درمان های اختالالت شخصيت، برخی درمان ها مدورد اسدتفاده   
هدای رواندی    روان شناسان قرار گرفته است که می تواند تا حدی برخی از آسيب

اخدتالالت را کداهش دهدد. در يدک دسدته بنددی، دو روش بدرای درمدان          اين
 اختالالت روانی بيان شده است. 

 روان درمان گری .1

يکی از روش های درمان اختالل شخصيت، روان درمان گدری اسدت. از آن   
روی که برخی از اين اختالالت ريشه در دوران کودکی فرد دارد، روان درمانگری 

های درمانی مطلوب برای درمدان اخدتالالت شخصديت    می تواند يکی از روش 
باشد چرا که روان درمانی کمک مدی کندد آن تجدارب اوليده در دوران آغدازين      
 5.زندگی اصالح شود و ريشه و عوامل پيدايی اين اختالل در شخص از بين برود

                                                           
این سخن در مورد همه اختالالت یکسان نیست چرا که برخی از اختالالت دارای عوامل زیستی  .1

 .هستند
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اما توجه به ايدن نکتده الزم اسدت کده روان درمدانی بايدد در کندار مصدرف         
صورت بگيرد. به عنوان نمونه الزم است برای فرونشاندن برخی داروهای مرتبط 

از عاليم افسردگی و تکانشگری کده بدا اخدتالالت شخصديت همدراه اسدت، از       
 5کرد.داروهای ضدافسردگی استفاده 

راه ديگری که در کنار روان درمانی فدردی مدی تواندد در درمدان اخدتالالت      
 .گروهی است شخصيت بر سرعت درمان بيفزايد، روان درمانی

 درمان های شناختی .2

بر اساس انديشه روان شناسان شناختی، آنچه زمينه ساز پيدايی اختالالت در 
افراد هست، باورهای منفی ايست که اين افراد در مورد خود، ديگران و يا محيط 
پيرامون خود دارند. به عنوان نمونه يک فرد مبتال به اخدتالل شخصديت وابسدته    

که بدون اطمينان بخشی ديگران قادر به تصميم گيری نيسدت   اين تصور را دارد
عملی بر اين باور است که همه چيزهدا را مدی   -و يا فرد مبتال به وسواس فکری

 .داند و اگر چيزها به هم ريخته شوند، اشتباهات وحشتناکی اتفاق خواهد افتاد
افراد از همين روی درمانگران شناختی بر اين باور هستند که کمک کردن به 

در به چالش کشيدن افکار منفی شان و اصالح آن می تواند در درمان اين نوع از 
 .اختالالت شخصيت سهم به سزايی داشته باشد

هر کدام يک از اختالالت شخصيت نيز می تواند روش های درمانی منحصر 
2به خود را نيز داشته باشد. به عنوان نمونه رفتار درمانی ديالکتيکی

 (DBT)  ا که بد
پذيرش و همدلی مراجع محور اقدام به درمان شخص مدی کندد، يکدی از روش    

 .های خوب درمانی در درمان اختالل شخصيت مرزی است

 

                                                           
 .335، ص 2ج  پیشین،آن کرینگ و دیگران،  .2

2. Dialectical Behavior Therapy 
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  شکاک زندگی من مردبهرام 

گذراندن تمام دوجلسه خواستگاری و  داستان ما از وقتی شروع شد که بعد از
.. با هم به طور رسمی محرم شديم و به اصطالح .مراحل مشورت، تعيين مهريه و

به عقد هم در آمديم. مجلس عقد تمام شده بود و ساعت داشت کم کم از دوازده 
ديدم گوشيم به صدا در اومد. برام يک پيامکی اومده بود. شب می گذشت که 
تو  من چشام به سختی باز می شد چون اون روز خيلی شب بود و ديروقت.

مراسم عقد خسته شده بودم. گوشی رو برداشتم و ديدم بهرام هست که پيام داده. 
 «.امروز خيلی ازت دلخور شدم»شته پيام رو باز کردم و ديدم نو

من که حسابی تعجب کرده بودم به زور چشمام رو بيشتر باز کردم و با تعجب 
)اونم تازه يک روز بعد از عقدمان! اونم چه مسئله ای « چرا؟ چی شده؟»براش نوشتم 

به اين مهمی بوده که مجبور شده اين وقت شب پيام بده(. دوباره لرزش صدای 
چرا تو اين قدر با دايی و عموت راحت می »گوشيم من رو به خودش فراخوند. 

اين « کار درستی بود خنديدی و دل و قلوه به هم می داديد، به نظرت تو اون جمع،
پيامی بود که بهرام برای من نوشته بود. من خيلی هاج و واج مونده بودم، من؟ داييم؟ 
عموم؟ جلسه عقد خانوادگی که همه درجه يک های فاميل بودند. اون وقت دل و 
قلوه دادن من با اونا؟ موندم چی بنويسم. بهرام رو خيلی دوست داشتم و گفتم شايد 

زياده روی  تو رفتارهام شايد من خاطر عالقه زيادی که به من داره يابه يک مقدار 
 ر رفتار اون روزم پيدا نمی کردم.که هر چی فکر می کردم عيبی د در حالی .کردم

گذشت و من هر روز در دوران عقد از اين داستان ها برام تکرار می شد. هر 
تفاقاتی که چند روز يک بار روز دوستان و نزديکانم با ديدن رفتار بهرام و شنيدن ا

 برايمان می افتاد، او را يک آدم بدگمان و شکاک می دانستند. من به اين حرف
ها توجهی نمی کردم و تنها چيزی که باعث می شد آرامش پيدا کنم اين بود که 
 بهرام، روی من بسيار حساس است و من را عاشقانه برای خودش می خواهد!!! 
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سر خانه و زندگی خودمان رفتيم. هر روز اين داستان  گذشت و بعد از شش ماه،
هر روزمان اينطوری افزوده می شد.  اين شکاکيت بهرامها تکرار می شد و بر شدت 

می اومد، با يک زير چشمی خاصی من رو نگاه تا پيامکی برای گوشيم می بود که 
تا  وشیکرد، اگر با خواندن آن مطلب لبخندی بر لب می آوردم، می اومد سمت گ

. اين قصه تا جايی پيش رفت که گوشی همراه من گرفته داستان از چه قراره هببين
شد. بارها مرا متهم به خيانت کرد. مرا متهم به داشتن روابط عاطفی با ديگران کرد و 

 .در نهايت چيزی که نبايد اتفاق بيفتد، اتفاق افتاد
ن خانه را با خود به وقتی که از خانه می رفت، درها را قفل می کرد و تلف

داخل ماشين می برد و بعد سرکار می رفت و من تا آمدنش در خانه به مانند يک 
زندانی گرفتار بودم و همه ارتباطاتم با ديگران وقتی برقرار می شد که تحت 

 نظارت بهرام باشد...

  مبتالیان به اختالل شخصیت پارانوئید چه تعدادند؟

بهرام گفته شد را شايد بارها در اطراف خود قصه ای که در باال از شخصيت 
داد، نشان از اختالل شخصيتی با می خود نشان از شنيده ايد. رفتارهايی که بهرام 

اختالل شخصيت شکاک »که ما از آن به  دارد 5«اختالل شخصيت پارانوئيد»عنوان 
  2ه است.% مردم را به خود مبتال کرد5.5% تا 2.3م و در حدود ينام می بر« )بدگمان(

 پارانوئید چیست؟ شخصیتاختالل 

گونه اول اختالالت همانطور که در دسته بندی اختالالت شخصيت بيان شد، 
، اختالالتی بود که افراد در آن دارای رفتار عجيب و غريب بودند و اين شخصيت

                                                           
1. Paranoid personality disorder )PPD) 

 .231مهدی گنجی، پیشین، ص  .2
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يکی از اشتراکاتی بود که باعث می شد، افراد مبتال به اختالالت پارانوئيد، 
 و اسکيزوتايپال را در يک دسته بندی قرار دهد.  اسکيزوئيد

نيز ديده می شود. اين افراد بيش از حد به  يدیاين نوع رفتار در افراد پارانوي
ديگران شک دارند و هميشه مراقب اين هستند که ديگران به ايشان ضرر و آسيب 

حسد  نرسانند. آنها خودشان را بر حق می دانند و احساس آن را دارند که مورد
آنها هميشه به دنبال اين می گردند که افرادی رفتار بددالنه ايشان  5ديگران هستند.

را مورد تائيد قرار دهند. به گونه ای دنيای اطراف خود را يک دنيای بی اعتماد می 
  2دانند و اين بی اعتمادی همواره به سمت دوستان و همکاران خود نيز می رود.

با او زندگی نزديک تری دارند، بيشتر مورد شک  اما در اين ميان کسانی که
های آسيب زای او هستند. اين آسيب شايد در خانه پدری و مادری برای ديگران 
کمتر باشد چرا که او نمی تواند با رفتارهای شکاکانه خود، قوانين خانه را به 

ود خانواده پدری خديگر راحتی جا به جا کند و يا مرزهای سختی را برای اعضای 
 بگذارد و خانه را به زندانی تبديل کند. 

اما اين سخن در خانه ای که خودش مديريت آن را به عهده گرفته است، صورت 
ديگری را به خود می گيرد. بر اساس پژوهش های صورت گرفته، مردان احتمال 
بيشتری دارد که به اين اختالل مبتال شوند. پس می توان به راحتی حدس زد، که 

با مردی که مبتال به اين اختالالت شده است، چه سختی ای را به همراه زندگی 
 دارد. )اشتباه برداشت نکنيد! زنان نيز به اين اختالل مبتال می شوند.(

                                                           
جان دبلیو، زمینه روان شناسی سانتراک، مترجم: مهرداد فیروزبخت، تهران: موسسه خدمات فرهنگی  .1

 .221، ص 1988رسا، سوم: 

. ریچارد پی.هالجین، سوزان کراس ویتبورن،آسیب شناسی روانی، مترجم: یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر 2

 .285، ص 2، ج 1934، سیزدهم، روان
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او به راحتی همسر خود را به بی وفايی و در صورت يافتن شواهدی )حتی 
است هزينه  می کند. او ممکن متهم 5شواهد بی پايه و سُست( به خيانت زناشويی

باالی تلفن، آمدن پيامک های شبانه، زياد استفاده کردن از گوشی همراه، خرج 
های زيادی، شوخی کردن با ديگران، ديرآمدن از سرکار همسر و... را رفتارهايی 

 بداند که خيانت زناشويی همسر را تائيد می کند. 
به بعد است که همه اينها می تواند ذهنيت نادرست او را تقويت کند. از اين 

هر چه جلوتر می رود، رفتارهای آسيب زای او بيشتر می شود. اگر مرد اين 
شکاکيت را داشته باشد، خانه ای که قرار است مکان آرامش و آسايش زن باشد، 

باشد،  شوهربه زندانی تبديل می شود که همه ارتباطات او بايد تحت نظارت 
دوستان، نزديکان و آشنايان برود. هر  ديگر به راحتی نمی تواند به هر جايی با

مهمانی ای بايد مورد تائيد و نيز همراهی شوهر باشد، زن بايد برای هر رفتاری 
.. بعد مهمانی برهان و دليل .که در مهمانی داشت، لبخندها، صحبت های خود و
 قانع کننده ای داشته باشد. )گرچه هيچ سودی ندارد...(

تحويل بدهد. هر ماه بايد منتظر اين باشد که  تلفن های همراه خود را بايد
پيامک های او توسط شوهر چاپ شده و در دادگاه خانوادگی مورد محاکمه قرار 
بگيرد و هزاران رفتار ديگری که زندگی را به کام زن تلخ می کند )مثال های آن 
را وقتی که يک زن مورد ابتال به اختالل روانی است را شما بيان کنيد.( )يک 
سخن درگوشی: با اين مثالی که گفته شد، آيا باز دوست داريد با مرد و يا زنی که 

 مبتال به اختالل شخصيت پارانوئيد هست، ازدواج کنيد؟( 

                                                           
شامل برقرار کردن ارتباط جنسی یک فرد متأهل عقد دائم با جنس ». خیانت در اصطالح روان شناسی، 1

)سعید کاوه، روان شناسی بی وفایی و خیانت، تهران: « مخالف، خارج از محدوده ی خانواده است.

یک راز جنسی، عاشقانه یا »است که:  ( در تعریف دیگری آمده12، ص 1989هنرسرای اندیشه، اول، 

 « درگیری عاطفی که منجر به نقض تعهد رابطه زناشویی است.
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 تشخیصی اختالل شخصیت پارانوئید هایمالک 

يکی از مالک هايی که در کتاب راهنمای تشخيصی و آماری اختالل روانی 

(DSM-5بيان شده است، و به )  ،عنوان اصلی ترين مالک نيز دانسته می شود
  است.« بدگمانی و بی اعتمادی»

بی اعتمادی و بدگمانی فراگير نسبت به ديگران، چنانکه نيات و انگيزه های آنها 
بدخواهانه تعبير می شود. اين حالت از اوايل بزرگسالی آغاز شده و در زمينه های 

 يا بيشتر( از موارد زير مشخص می گردد: مختلف به چشم می خورد و با چهار مورد )
بدگمانی بی پايه و اساس، درباره اينکه ديگران استثمارگر، آسيب زننده يا  .5

 فريبکار هستند. 

اشتغال ذهنی با ترديدهای ناموجه درباره وفاداری يا قابل اعتماد بودن  .2
 دوستان و آشنايان. 

ليل از اينکه اطالعات عدم تمايل برای اعتماد به سايرين به دليل ترس بی د .3
 ارائه شده بر ضد وی به کار خواهند رفت. 

در پس اظهارات بی غرضانه يا رويدادهای خوش خيم، معانی تحقيرآميز يا  .5
 تهديد کننده پنهانی بيابد. 

 ها، يا بی اعتنايی ها را نمی بخشد.( یکينه جويی پايدار )يعنی اهانت، بی حرمت .1

د که برای ديگران واضح نبوده و به سرعت تلقی حمله به منش ها يا شهرت خو .7
 نسبت به آنها واکنش خشمگينانه نشان دهد يا به حمله متقابل بپردازد. 

  5بروز بدگمانی های مکرر و بی دليل درباره وفاداری همسر. .9

برخی از نشانه های اختالل شخصيت پارانوئيد بسيار شبيه ديگر اختالل 
خصيت مرزی هر دو عالئمی مشابه شخصيت هاست. اسکيزوفرنی و اختالل ش
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با اين اختالل دارند و تمييز دادن اين اختالل ها کار دشواری است، گرچه گفتن 
 اين سخن نيز الزم است که شخص گاه دو يا سه اختالل را به همراه دارد. 

 اختالل شخصیت پارانوئید سازعلت های زمینه 

ی را به طور علت مشخصبر اساس پژوهش های صورت گرفته نمی توان 
محققان بر برخی حال  ني. با ادانست ديپارانوئ تياختالل شخص خاص زمينه ساز

 جاديدر ا توانندی م یولوژيب نيز و یطيمح محرک هایاز  یبيباورند که ترک نيا
 موثر باشند.  اختالل شخصيت پارانوئيد

حاصل تجربه های آسيب زای می تواند  اختالل شخصيت پارانوييد شکل گيری
را گذرانده اند، و پرتکانشی  . افرادی که دوره کودکی ناامنوران کودکی فرد نيز باشدد

از سوی  پرخاشگرانهو دائم در معرض جنگ قدرت های ميان والدين و رفتارهای 
بزرگترها قرار می گيرند، احتمال بروز صفات شخصيتی پارانوئيدی باالتر می رود. 

در ذهن کودک شکل می دهد که دنيا مکان  ناامن بودن محيط زندگی، اين باور را
 .5قابل اعتمادی نيست و نمی توان به ديگران و تعهدهای آن ها دلبستگی پيدا کرد

بر اساس شواهد علمی بيان داشته است که شيوع  DSM-5در کتاب 
باالتری از اختالل شخصيت پارانوئيد در خويشاوندان مبتاليان به اسکيزوفرنی 

هدی از رابطه خانوادگی اختصاصی تر با اختالل هذيانی، ديده شده است و شوا
  2نوع گزند و آسيب وجود دارد.

                                                           
. بر اساس اندیشه اریکسون، دوران یک سال اول زندگی فرد دوران شکل گیری اعتماد شخص نسبت به دنیا 1

مادر در این مورد دارد. )برای دانستن مطالب بیشتر در این مورد به پایان پیرامون خود است و مهمترین نقش را 

از  طلبانه اصالحی ها برداشتآن بر  تأثیری شخصیت مارتین لوتر و شناخت رواننامه بنده با موضوع: تحلیل 

 مراجعه فرمایید. Young Man Lutherی اریکسون در کتاب شناخت روانی ها شهیاندبر  دیتأکمسیحیت با 

 . همان.2
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 شخصیت پارانوئیداختالل  شیوعزمان بروز و 

بر اساس آنکه عوامل محيطی را موثرتر بر شکل گيری اختالل شخصيت 
پارانوئيد بدانيم، ممکن است اولين بار اين اختالل در طی دوران کودکی و نوجوانی 
رخ دهد که فرد با تنهايی، روابط نامطلوب با همساالن، اضطراب اجتماعی، افت 
تحصيلی، حساسيت بيش از حد، زبان و تفکر عجيب و غريب، و خيال پردازی های 
نامتعارف گذرانده است. در اين مواقع شدت اين بدگمانی به شدت افزايش می يابد به 

يل هم بياورد که اين برداشت شما از سخن گونه ای که اگر فردی برای فرد پارانويا دل
 و يا رفتار ديگری درست نيست، به شدت توسط شخص پارانويا طرد خواهد شد. 

در کودکی هم به همين گونه می باشد که اگر رفتارهايی که کودک از خود 
نشان می دهد ظاهری عجيب و غريب داشته باشد ممکن است مورد تمسخر 

 اين موارد سير او را به سمت بيماری شدت بخشد. ديگران قرار بگيرد و همه 

 شخصیت پارانوئید اختاللدرمان 

به طور کلی بيان شد که اختالالت شخصيت به راحتی درمان پذير نمی باشند و 
افراد مبتال به اين نوع اختالالت به هيچ گونه قبول نمی کنند که دارای اختالل 

با مشکالت نی در مورد اين نوع از اختالل روانی هستند و بايد درمان شوند. امر درما
چرا که افراد مبتال به اختالل شخصيت پارانوئيد نسبت به همه  بسياری همراه است؛

يک حالت بی اعتمادی را دارند که در مورد درمانگر اين امر دارای شدت بيشتری 
  5ند.درمانگر را شکل بده-است و هرگز نمی توانند با درمانگر خود يک رابطه مراجع

بهترين کار برای آوردن اين افراد برای درمان اين است که به داليل ديگری 
ايشان را وارد جريان درمان کنيم. به عنوان نمونه به عنوان حل مشکل 
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پرخاشگری، اضطراب يا افسردگی و در ذيل درمان اين رفتارها، به درمان اختالل 
 شخصيت پارانوئيدی او پرداخت. 

 تالالت روانی دو نوع درمان مورد سفارش قرار گرفته است: در مورد درمان اخ
 الف( روان درمانی

افرادی که می خواهند نقش درمانگر را برای مراجعان دارای اختالل 
د. اگر به دليل نبايد کامالً صريح و روراست باششخصيت پارانوئيد داشته باشند،

قصوری متوجه  -یدرمان مثالً دير کردن در جلسه روان-تناقض يا اشتباهی 
درمانگر شد، بهتر است صادقانه عذرخواهی کند، نه که در دفاع از خود به توجيه 

حق با  که کامالً و در جائی ا که اين افراد خود را بر حق می دانند، چربپردازد
، توجيه کنيدايشان است اگر اين حق پايمال بشود و با دليل تراشی بخواهيد او را 

 قوی تری به خود خواهد گرفت.  فضای بی اعتمادی شکل
درمانگر بايد همواره به خاطر داشته باشد که اعتماد و تحمل روابط صميمانه 

درمانی فردی،  برای بيماران مبتال به اين اختالل مشکل است. لذا در روان
 درمانگر بايد رفتاری جدی در پيش بگيرد و زيادی با بيمار گرم نگيرد. 

کنند، با اين حال  عمل نمیگروه درمانی خوب   دربيماران پارانوئيد معموالً
ها  های اجتماعی و کاهش شکاکيت آن درمانی گروهی برای ارتقای مهارت روان

)ولی اين مرحله پس از مرحله درمان تواند مفيد باشد. از طريق ايفای نقش می
 فردی می تواند مثمرثمر باشد(.

ل شخصيت پارانوئيد به قدری خطرناک رفتار بيماران مبتال به اختالدر برخی موارد 
هايی برايش  شود درمانگر آن را مهار کند يا محدوديت و تهديدکننده است که الزم می

غير  گونه ایهای هذيانی بيمار بايد واقع بينانه، اما آرام و به  وضع کند. با تهمت زدن
 تحقير آميز برخورد کرد. 
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به عنوان درمانگر از ارتباط و که شما  کنديک شخص پارانوئيد نبايد احساس 

 5درمان او وحشت داريد و يا توان اين کار را نداريد.
 درمانی  ب( دارو

معموالً آرام بخش های عمده يا اگر بتوانيد اعتماد اين افراد را به دست آوريد، 
داروهای مناسبی برای ايشان می باشد که بايد توسط  داروهای ضد روان پريشی

. داروهای ضد روان پريشی، داروهايی نظير شودان تجويز آنروان پزشک برای 
که  هستندهالوپريدول، پيموزايد، کلرپرومازين، ريسپريدون، اوالنزاپين و کلوزاپين 

در درمان هذيان ها، اضطراب و تهييج ناشی از اين اختالل مورد استفاده قرار می 
نها هم به صورت بيشتر اين داروها به شکل قرص هستند اما بعضی ازآ) گيرند.

 (.مايع)شربت( يا آمپول می باشند
داشته هذيان ها و افکار پارانوئيدی بيمار  اثری بر نتوانند ممکن است داروها

شدت آنها تأثير بگذارند و آنها را کمرنگ کنند. به کاهش ولی می توانند بر باشند 
و  دهمين دليل بيمار می تواند در موقعيت های مختلف زندگی بهتر عمل کن

 2رفتارهای هنجاری بيشتری از خود بروز دهد.

 را با دیگر بیماری های جسمی و روانی اشتباه نگیرید. اختاللاین 

-در برخی موارد ديده شده است، برخی رفتارها متاثر از زمينه های اجتماعی
فرهنگی شکل يک رفتار شکاکانه به خود گرفته است. اعضای گروه های اقليت، 

دگان سياسی يا اقتصادی، يا افراد متعلق به قوميت های متفاوت مهاجرين، پناهن
ممکن است به دليل عدم آشنايی )مانند زبان يا عدم اطالع از اصول و قوانين( و 

                                                           
 : نشرتهران، فرزین رضاعیمترجم: هارولد کاپالن و بنیامین سادوک، چکیده روانپزشکی بالینی،  .1

 .414، ص 2ج  ،ارجمند

 همان. .2



 / با افراد مبتال به اختالل شخصيت ازدواج نکنيد! 32

يا در واکنش به غفلت ادراک شده يا بی تفاوتی جامعه اکثريت، رفتارهای تدافعی 
شانه های اختالل شخصيت را نبايد با نيا محتاطانه به خود بگيرند که اين موارد 

 .پارانوئيد اشتباه بگيريد
، مصرف مواد مخدر جسمیهمچنين تغيير شخصيتی ناشی از بيماری های 

 ... را نبايد به اشتباه با اختالل شخصيت پارانوئيد يکی دانست.و
پس بهتر آن است که اگر شخصی را برای ازدواج پذيرفتيد ولی در او نشانه 

ديديد با مشاوران قبل از ازدواج در ميان بگذاريد تا ايشان  هايی از اين اختالل را
 بهتر شما را راهنمايی کنند و از برچسب زدن نادرست به ديگران دوری کنيد. 

 ازدواج کرد؟ افراد بدگمانچرا نباید با 

باشيد. ولی بيان برخی نکات تا به حال پاسخ اين سئوال را يافته  اميدواريم
مبتال به اختالل شخصيت افراد ف نيست. از جمله اين که باقی مانده خالی از لط

نمی توانند به راحتی وارد يک رابطه عاطفی بين خود و همسرشان پارانوئيد، 
شوند. اين افراد تمام روابط خود را با ديگران در هاله ای از شک و ترديد می 

پذيرند و شما دانند. افراد پارانويا به راحتی عشق و عالقه شما به خودشان را نمی 
مجبور هستيد برای اثبات عالقه تان به اين افراد سعی و تالش زيادی بکنيد که 

 در نهايت همه اين تالش ها بيهوده و بدون ثمره هست. 
پس اگر در مورد کسی که به خواستگاريش رفته ايد يا او به خواستگاری شما 

دواج با او اجتناب و آمده است، احساس می کنيد به اين اختالل مبتال هست از از
دوری کنيد و به ديگر موردهای ازدواج خويش بيانديشيد چرا که آنچه شما از 

 واهيد، در اين فرد ديده نمی شود.ازدواج می خ
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 عاطفه امبی  شوهر بی احساس و

وز خواستگاری که اومده بودند بيشتر دقت می کردم و از بعضی از شايد بايد اون ر
تا اين نشانه ها به راحتی گذر نمی کردم. قرار شد با مهران به يک گوشه خلوتی بريم 

. من از عرق هايی که بر هم خودمون و هم خانواه هامون بيشتر با هم آشنا بشن
به خاطر حيايی که داره اين  پيشانی مهران نشسته بود، اين برداشت رو می کردم که

 مقداری براش سخته. يک جنس مخالفارتباط و صحبت کردن با من به عنوان 
تو صحبت هايی که با هم داشتيم، خيلی حرف نمی زد و از شغلش يه مقدار 
صحبت کرد که تو بايگانی اداره کار می کنه و از شغلش بسيار راضيه. علت 

 ست با ارباب رجوع سر و کله بزنی.راضی بودنش هم اين بود که نياز ني
من تعجب می کردم يه نفری که تو دانشگاه يه رشته مهندسی خونده، االن 

همين بايگانی يه اداره هست که هيچ ارتباطی با  هتنها شغلی رو که دوست دار
 وی اون هم هيچ ارتقای شغلی نيست.نداره و ت شرشته تحصيلی دانشگاه

اکرم! »اومد تو اتاق و ديد من خيلی تو فکرم. بعد جلسه خواستگاری، خواهرم 
اون که « چرا مگه؟»گفتم: « واقعا داری به ازدواج با اين پسره فکر می کنی؟

دختر، خودت »رو از من می شنوه خيلی سريع گفت: « نه»خيال می کرد جواب 
بلد نبود حرف  رو بدبخت نکن، اين پسره يه تختش کم بود، نمی ديدی اصالً

ال و هوای خودش بود، اصال انگار نمی دونست برای جلسه بزنه، تو ح
من که يه جواب فقط می تونستم به همه اين سئواالت بدم « خواستگاری اومده

اين بود که مهران، يک پسر بسيار باحياييه و اگه نتونسته تو جلسه خواستگاری با 
 صحبت کنه به خاطر شرم و حيائشه. من و خانوادم به راحتی

شت و من با بسياری از بی عاطفگی ها و کم حوصلگی هاش سال ها گذ
ساختم. بسياری از دوستانم رو به خاطر اينکه بهم می گفت تو مهمونی ها اذيت 
ميشه، رها کردم و منم مثل اون عادت به کنج خونه کردم. خونمون مثل يه 
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ا شور و زندونی بود که دو تا پرنده توش گير افتاده بودند ولی يکی از اون پرنده ه
شوق زيادی به پرواز داشت و ديگری هيچ ذوق و شوقی برای رهايی نداشت. 

پرواز  کم کم داشت اون پرنده عاشقِاصالً چيزی به نام پرواز را نمی دانست، 
 خلق و خوی آزاد بودنش رو از دست می داد.  ،هم

رفت و آمدمون با اطرافيان، حتی پدر و مادرم نيز کم شد و اگر می رفتيم 
ذاشت دم منزلشون و خودش می رفت تو گانه پدر و مادرم، اون من رو می خ

خلوتی که برای خودش تو خونه درست کرده بود. تازه بعد چند سال متوجه شده 
بودم که با يک آدم عجيب و غريب ازدواج کردم که اصال نمی شناسمش. يه 

اشته باشد مدت احساس می کردم، شايد او دوست داره که با ديگران ارتباط د
ارتباط با ديگران را  غلط بود، او اصالً ولی نمی تواند. اين احساس من کامالً

دوست نداشت و در اين ارتباط ها )کالمی و غيرکالمی( بسيار اذيت می شد. تنها 
 .چيزی که او را خوشحال می کرد خلوتی بود که او باشد و هيچ کس نباشد

 رديم هيچ تاثيری بر روی او نداشت. انتقادهايی که من و ديگران از او می ک
تا اينکه فهميدم هر دويمان مبتال به افسردگی شده ايم، افسردگی او ريشه در 
رفتارهای اون داشت و افسردگی من ريشه در رفتارهای او. همين باعث شد پيش 

به من گفت که شوهر شما  من داشتمشاور بريم و مشاور در صحبتی که جدا با 
 است. « ل شخصيت اسکيزوئيداختال»مبتال به 

 

 مبتالیان به اختالل شخصیت اسکیزوئید چه تعدادند؟

يکی از نکات مهم اين است که افراد مبتال به اختالل شخصيت اسکيزوئيد، 
ين افراد در برای درمان به مراکز بالينی مراجعه نمی کنند. از همين روی حضور ا

بر  آمار دقيق از آنها ارائه کرد.اين مراکز شايع نيست؛ از همين روی نمی توان 
. از از افراد به اين بيماری روانی مبتال هستند%  7/5تعداد  ،تخمينی اساس آمار
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اين آمار تخمين زده شده می توان اين برداشت را کرد که تعداد افراد مبتال به 
  5اين اختالل هم تعدادشان کم نيست.

 

 چیست؟ اختالل شخصیت اسکیزوئید

، از دسته اختالالت شخصيت گروه اول 2(SPDاسکيزوئيد ) اختالل شخصيت
می باشد که دارای رفتار عجيب و غريب هستند. اين افراد دارای روابط اجتماعی 
کافی و رضايت بخشی نيستند. کم بودن ارتباط با ديگران، امری است که اين 

ی اين افراد آن را بسيار می پسندند و به دنبال رسيدن به اين خلوت هستند ول
رفتار برای اطرافيان او ناپسند شمرده می شود. اسکيزوئيدها، بسيار کمرو و گوشه 
گير هستند و به راحتی نمی توانند هيجانات و عاطفه خود را برای ديگران بروز 

  3دهند.
آنها در زندگی به دنبال شغل هايی هستند که کمترين ارتباطات را با ديگران 

م به همين صورت رفتار می کنند و دوست دارند داشته باشند. در تفريحات ه
شايد شايع ترين شغلی که  5انجام بدهند که حالت فردی داشته باشد. اتفريحاتی ر

اين افراد انتخاب می کنند کارهای دفترداری و بايگانی است که نياز کمتری به 
 ارتباط با ديگران دارد. 

تاثيری ندارد. اگر توقع  انتقادات، تشويق ها، گله ها و تحسين ها بر آنها
احساس هيجان يا بروز عاطفه را از افراد منزوی داريد، اين توقع بيجايی است، 

 چون آنها اين احساس را يا تجربه نمی کنند يا به ندرت تجربه می کنند. 
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فالنی تو ارتباط با ديگران خيلی »شايد اين رو شنيده باشيد که می گويند: 
اشاره به همين اختالل دارد، به شرطی که  جمله دقيقاًاين « سرد برخورد می کند.

باشد. يعنی  به يک اندازهاين ارتباط سرد نسبت به همه افراد حتی نزديکان 
ارتباطات نادرست يک شخص اسکيزوئيد حتی نسبت به نزديکانش همان شکلی 

 را دارد که نسبت به ديگر افراد دارد. 
اقدام اگر لذتی را که بايد نمی برد و  اين افراد در رابطه جنسی با همسر خود،

وظيفه زناشويی خود را انجام به روابط جنسی می کنند تنها از اين روست که 
 دهند. )وگرنه چيزی که به دست نمی آورند، همان لذت جنسی است.(

شايد شنيدن اين نکته جالب باشد که اين افراد از احساسات و افکار ديگران 
کار و احساسات شما که به عنوان همسر با او زندگی می آگاه نيستند )حتی از اف

کنيد يا زندگی خواهيد کرد( و معموال نسبت به آنها بی تفاوت هستند. اين افراد 
به ندرت تن به ازدواج با ديگری می دهند، چرا که تنهايی ای که دوست دارند با 

بر تنهايی اش ، از بين می رود و ديگر او کنترلی زندگيشاندر  شريکیوارد شدن 
  5ندارد.

زندگی ای که اين افراد دارند، گاه بی هدف است و ممکن است در مورد 
باشند. در بيشتر مواقع ديده شده است که اين افراد « سرگردان»اهدافشان، 

نسبت به شرايط نامطلوبی که در زندگيشان پديد آمده است، از خود واکنشی 
برخورد می کنند( و به گونه ای توان آن را نشان نداده اند )به گونه ای منفعالنه 

ندارد که نسبت به شرايط نامطلوب زندگی، واکنش مناسب را از خود نشان دهند. 
 2نيستند يا توان آن را ندارند.( بلد)يا 
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 شايد اين اختالل به خودی خود، آسيبی برای ديگران نداشته باشد، و صرفاً
اعی و ارتباط با ديگران به مشکل باعث اين شود که شخص در فعاليت های اجتم

نيست! آسيب هايی که اطرافيان به خاطر نوع  سخنبرخورد کند. ولی اين همه 
 کم نيست.  ،رفتار اين افراد می بينند

افراد مبتال به اين اختالل گاه ممکن است دچار اختالل افسردگی اساسی 
اجتنابی،  گردند. اختالل شخصيت اسکيزوئيد اغلب همراه با اختالل شخصيت

  2 5پارانوئيد و اسکيزوتايپی ديده شود.
 

 اسکیزوئید شخصیتاختالل  یمالک های تشخیص

خصيت اسکيزوئيد کار سختی نيست، چرا که ش تطبيق نشانه های اختالل
دوری از فعاليت يک چيز بيشتر در افراد مبتال به اين اختالل ديده نمی شود و آن 

 است.  عهای گروهی و اجتناب از حضور در جم

                                                           
 . همان.1

 یاضیاستاد ر ایفرنیخود را از هاروارد گرفت و بعد در دانشگاه کال یمدرک دکترا. تئودور کازیسنکی 2

 یاریسال جان بس 18شد و در عرض  لیقاتل تبد کیبود، ناگهان به  یموفق اریفرد بس یاو که زمان. شد

فرستاد. به  یمختلف م یکرد و به آدرسها یم یبمب جاساز یپست یاز انسانها را گرفت. او در بسته ها

از  یادیتعداد ز رایمبتالست ز دیزوئیاسک تیبه اختالل شخص ینسکیروان شناسان، کاز یبعض دهیعق

به  دیشد ازین ،یافراط ییو درون گرا یاجتماع یاز جمله: انزوا دهد،یرا نشان م دیزوئیاسک اتیصخصو

 یبعض دهی. به عقیاجتماع یبر مهارت ها دیو عدم تأک یو هوش یذهن یها تبر مهار دیتنها بودن، و تأک

 تیشخصو اختالل  دیزوئیاسک تیهمزمان به اختالل شخص طوربه  ینسکیروان شناسان، کاز گرید

)هفت دور حبس به یک معنا ابد و حبس ابد  تی( محکوم2015ر )ضمبتالست. او در حال حا دیپارانوئ

 کند. یم یکلرادو سپر یالتیخود را در زندان ایک روز( 

 ساخته شده است.  2011بر اساس زندگی و نحوه فعالیت های بمب گذاری او در سال  Unabomberفیلم 



 / با افراد مبتال به اختالل شخصيت ازدواج نکنيد! 39

اين فرد تقريباً در همه جنبه های زندگی خود از ارتباط با ديگران دوری می 
کند و در نشان دادن هيجانات و احساسات خويش در ارتباط با ديگری اجتناب 
می کند. )گويی وسعت و عمق هيجانات او بسيار کم است( بايد دقت شود که 

در زمينه های مختلف زندگی خود اين رفتارها از اوايل بزرگسالی آغاز می شود و 
 را نمايان می سازد.

اين اختالل خود را در چهار مورد )يا بيشتر( از موارد زير نشان می دهد و می 
 ورچين تشخيص اين اختالل شمرده شود: جتواند 

از روابط نزديک از جمله عضوی از يک خانواده بودن نه لذت می برد و نه  .5
 تمايلی به آن دارد. 

همه فعاليت های انفرادی را انتخاب می کند و از بازی هايی که به تقريباً  .2
طور گروهی انجام می شود، دوری می کند. )نکته ای برای مشاوران: با 
توصيف بيان شده می تواند فهميد که کار گروه درمانی هيچ سودی برای 

 بهبود افراد اسکيزوئيد ندارد.(

 ندارد.  تمايل چندانی به تجربه جنسی با شخص ديگری .3

از هيچ کاری لذت نمی برند يا فقط از فعاليت های بسيار معدودی لذت می  .5
 برند. 

 به جز بستگان درجه اول، هيچ دوست صميمی يا مورد اعتمادی ندارد.  .1

 نسبت به تشويق، تحسين يا انتقاد ديگران بی تفاوت هستند.  .7

 دچار سردی عاطفی، بی عالقگی يا فقدان عاطفه هستند. .9

اين اختالل بايد يک مشاور روانشناس در کنار شما باشد تا آن را  در تشخيص
با ديگر اختالالت همچون اسکيزوفرنيا، دوقطبی، افسردگی توام با روان پريشی، 

و يا به گونه ای نباشد که بتوان آن را اشتباه نگيريد طيف اوتيسم )درخودماندگی( 
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بود نمی توان تشخيص  اثرفيزلويوژيکی يک بيماری طبی دانست. اگر اينگونه
 5اختالل شخصيت اسکيزوئيد را برای آن فرد داشت.

 علت های زمینه ساز اختالل شخصیت اسکیزوئید

بنابر مطالعات صورت گرفته، هنوز تحقيقات کاملی بر روی اين اختالل 
و روانی آن را به  2صورت نگرفته تا بتوان علل ژنتيک، زيست شناسی عصبی

 درستی بيان کرد. 
ژنتيک کرد اين است که  بيانمی توان تا حدودی در مورد اين اختالل  آنچه
 اختالل شخصيت اسکيزوئيدگيری  در شکل ، به عنوان دو عامل مهمو محيط

باشند. برخی از متخصصان بهداشت روان بر اين باورند که دوران  می موثر
واند ت کودکی تلخی که فاقد محبت، ماليمت، عواطف و احساسات بوده باشد می

 گيری اين اختالل موثر باشد. در شکل
خجالتی بودن در کودکی می تواند زمينه ساز اختالل شخصيت اسکيزوئيد در 

  3بزرگسالی باشد.
را افزايش می دهد، اختالل شخصيت اسکيزوئيد آنچه خطر مبتال شدن به 

هايی با افراد مبتال به اسکيزوفرنی است که حساسيت ژنتيکی  در خانوادهحضور 
  .نيز عاملی موثر در به ارث رسيدن اين اختالل است
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 و شیوع اختالل شخصیت اسکیزوئید بروززمان 

برخی از روان شناسان برآنند که اين اختالل از اوايل بزرگسالی شروع می 
اين اختالل ممکن است در دوران  5شود و در شرايط مختلف زندگی حضور دارد.
شخصيت خجالتی، دوری گزين، روابط  کودکی و نوجوانی خود را به صورت يک

نادرست با همساالن و اُفت تحصيلی نشان دهد که سبب آن می شود کودک و 
نوجوان در نگاه ديگران يک فرد متفاوت ديده شده و مورد استهزاء و مسخره يا 

  2شدن در نزد آنان شود.
 

 اسکیزوئید شخصیتدرمان اختالل 

اين افراد به هيچ وجه برای درمان در معرفی اختالالت شخصيت بيان شد که 
به مراکز بالينی مراجعه نمی کنند و اگر شما حضور آنها را در اين نوع از مراکز 
ديديد به دو دليل می تواند باشد يا به خاطر اجباری که ديگران بر درمان آن ها 
داشته اند و يا به خاطر وجود اختالل روانی ديگری که سبب آزار ايشان شده 

 است. 
بيان شد که افسردگی يکی از اختالالت روانی ای هست که می تواند همراه 
با اختالل شخصيت اسکيزوئيد شود، به همين خاطر ممکن است اين افراد برای 
درمان افسردگی خود به روان شناس مراجعه کنند و مشکل اوليه خود را انزوای 

د مشکل خاصی نمی اين دوری گزينی را برای خو معموالًچرا که  ؛خود ندانند
 بينند و حتی از آن لذت نيز می برند. 
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سخن خود را به عنوان بهتر است در ابتدا در صورت تمايل بيمار به درمان 
در مورد ارزش روابط اجتماعی با ديگران، آغاز کرد، بايد به آنها همدلی را  درمانگر

فکر و آموخت و آن بدين گونه است که به ايشان بياموزيم ديگران چگونه 
احساس می کنند. اين افراد به خاطر فقدان مهارت های اجتماعی به خصوص 
مهارت های ارتباطی اجتماعی، سرمايه ارتباطی شان بسيار ضعيف است. در اين 
صورت مشاور بايد به گونه ای خود را دوست او قرار دهد تا بتواند اين مهارت ها 

 5و فوايد آن را به ايشان بياموزد.
شناختی اين افراد، بهتر است عزت نفس اين افراد نيز -رمان رفتاریدر کنار د

 افزايش يايد. )کاری که هم مشاور و هم اطرافيان نزديک او بايد انجام دهند.(
د و شو معموال از دارو برای درمان اختالل شخصيت اسکيزوئيد استفاده نمی

ن پزشکان اقدام اگر فرد دارای بيماری روانی ديگری همچون افسردگی باشد، روا
 به دادن دارو برای همان اختالل می کنند. 

 

 .اشتباه نگیرید روانیاین اختالل را با دیگر بیماری های جسمی و 

همان طور که بيان شد تشخيص اين اختالالت بايد توسط يک روان شناس 
صورت بگيرد و از برچسب زدن های بی مورد به افراد دوری کرد. ممکن است 

اه اختالل طيف اوتيسم )در خودماندگی(، اختالالت روانی ديگر که شما به اشتب
دارای عاليم روان پريشی هستند همچون: اختالل هذيانی، اسکيزوفرنيا، اختالل 
خلقی يا دوقطبی، اختالل مصرف مواد و تغيير شخصيت ناشی از يک بيماری 

 د. يطبی ديگر را با اين اختالل اشتباه بگير
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رای تشخيص اين بيماری در مورد خود، ديگران و پس بهترآن است که ب
کسی که به عنوان همسر می خواهيد انتخاب کنيد، با يک روان شناس مشورت 

 کنيد. )اين را فراموش نکنيد!(

 ازدواج کرد؟ اسکیزوئیدشخصیت  اختاللچرا نباید با افراد مبتال به 

ز مهم ترين داليلی به چند دليل بايد از ازدواج با اين افراد دوری کرد. يکی ا
که شما هم آن را ديگر به خوبی می دانيد اين است که افراد مبتال به اختالالت 
شخصيت برای درمان اقدامی نمی کنند و اگر هم برای اين کار اقدام کنند، 

 درمان اين افراد تاثير چندانی نخواهد داشت.
تان يک امر ايهستيد که ارتباط با ديگران بر اگر شما آقا و خانم با نشاطی

مهم و ضروری است )به گونه ای برون گرا هستيد( بايد از ازدواج با اين افراد 
دوری کنيد. همسر، فردی است که بايد در بسياری از لحظه های زندگی انسان 
همراه باشد ولی افراد انزواطلب اعتقادی به اين همراهی و حضور در کنار شما در 

 ندارند.  مهمانی ها و جلسات خانوادگی را
 تنهايیو آن هم ايشان از چيزی لذت می برند که شما از آن لذت نمی بريد؛ 

 است.
اگر شما دوست داريد، همسری داشته باشيد که هيجانات واحساسات شما را 
 درک کند و به آن واکنشی مناسب بدهد، بايد از ازدواج با اين افراد دوری کنيد. 
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 از آسمان شدهفرستاده 

. چرا مخود من هست ،شايد تنها کسی که بايد به خاطر اين ازدواج سرزنش بشه
 من به اونها بی توجه بودم. لیکه می شد فهميد بابک دارای بيماری روانی هست و

نشون دادن و من نسبت  نشونه هايی که از همون روز اول خودشون رو بهم
به همشون بی توجه بودم. چون چيزهايی که برام مهم بود شغل و زيبايی صورت 

 بود. ام ورزشکاری بابک و به روز پوشيدنش و اند
بابک پسر خاله من بود و ما با هم يک آشنايی جزئی داشتيم، چون چند وقتی بود 

کردند. خاله ام هميشه از  که بابک به خاطر شغل پدرش در خارج از کشور زندگی می
هوش زياد بابک می گفت. هميشه از تخيالت او در کودکی و نوجوانی و اين که او می 
گويد هر شب که تنها در اتاق می خوابد، از سياره های ديگر برای مهمانی به اتاق او 
می آيند و مهم ترين اطالعات کهکشان ها را به او می دهند.)چرا که او يک رهبر 

می نوجوانش تو اون روزا  از نابغه بودن پسر اينا رو نشونخاله من  !!!ی است(آسمان
 . در حاليکه اينطور نبود و بابک مبتال به اختالل شخصيت اسکيزوتايپال بود. دونست

سال از آخرين ديدار من و بابک می گذشت. يعنی آخرين باری که  59حدود 
 سال. 7حدود سالم بود و بابک  5همديگر رو ديده بوديم من 

قرار بود که برای بستن يک قرارداد بياد ايران. من به همراه مادر و پدرم رفتيم 
فرودگاه. باور نمی کردم بابک اين قدر تغيير کرده باشه. تو همون ديدار اول، من خيلی 
شيفته زيباييش و نوع حرف زدنش شدم. خيلی ادبياتی و تا حدی مجلسی صحبت می 

اس پوشيدنش نگاه کردم، ديدم که خيلی اصرار داره که خاص به کرد. وقتی به نوع لب
چشم بياد. به همين خاطر مارک های مشهوری رو به تن کرده بود. قرار بود بعد اين 

 -خواهرش–قرارداد برگرده آلمان و ديگه برای هميشه با خاله و شوهر خاله و مرجان 
خوشحال شدم وقتی فهميدم اون برگردند ايران و اينجا زندگی کنند. نمی دونيد چقدر 

مجرده. چون هر چه به عنوان همسر ايده آل در ذهنم داشتم، او داشت. زيبايی، قد و 
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که در  .. )در مورد شغلش هم مشخص بود اونم جزو تخيالتی بود.قامت، شغل خوب و
 (ذهنش ساخته بود

 قرار شد يک روز بابک را تا يک شرکتی همراهی کنم. وقتی کار شرکت تموم
شد گفت بيا با هم قدمی تو اين پارک بزنيم. اون جا بود که برای اولين بار حرفهای 

 عجيب و غريبی که نشان از بيماری روانی داشت، برای من بيان کرد. 
های عجيب و غريبی می زد که برای من نامانوس بود. من دختر کند  حرف

واقعا چيزهای عجيب  ذهنی نبودم و می توانستم بفهمم که اين حرفهايی که می زد
و غريبی است، اما چرا به عقلم اعتماد نکردم، نمی دانم! می گفت من حدوداً ده سالی 
هست که يک فرقه ای رو درست کردم و اگر تو با من ازدواج کنی جايگاه جانشين 

ميليون نفر از کل دنيا پيرو  12من رو در اون فرقه پيدا می کنی. فرقه ای که حدود 
ری از فرشتگان نيز در ياری اين فرقه آماده به خدمت هستند. حرفهاش دارد و بسيا

خيلی برام عجيب بود. همونجا که نشسته بوديم، يک جوانی روبروی ما نشسته بود، 
يک آن ديدم بابک به من گفت سريع بلند شو از اينجا بريم. گفتم چرا؟ چی شده؟ 

 گفت: فقط سريع بيا و هيچی نگو. 
اون هم نه از مسير سرراست. اينقدر من رو از اين کوچه به وقتی رسيديم خونه 

مادرم وقتی رنگ  ،اون کوچه برد که ديگه ضعف کرده بودم و وقتی رسيديم خونه
چی  :نه. شب که شد از بابک پرسيدم :گفتم ؟!چيزی شده :گفت ،پريده من رو ديد

ون رو اون يکی از سربازان دشمناش بوده که ا :شده؟ اون هم خيلی جدی گفت
تعقيب کرده و تو اون پارک قصد کشتنش رو داشته، به همين خاطر برای اين که رد 

 خودشون رو گم کنند مجبور شدند از کوچه پس کوچه ها بيان خانه.
من هيچ وقت اين رفتارهای تخيلی بابک رو جدی نگرفتم. اونها رو نشونه ای 

ساس کودکی ای می اون ها رو نشونه اح از بيماری روانی نمی دونستم بلکه
ديدم که بابک با اون ها عجين هستش و با اونها دلش رو خوش کرده و به مرور 
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از بين می ره. ازدواج کردم با چيزهايی که بابک داشت، پول، شغل خوب، زيبايی 
صورت، ولی يک روز همه اونها رفت، وقتی ديدم او به منی که عاشقش هستم 

چرا که ديشب، فرشتگان آسمانی بهش  به عنوان سرباز دشمن نگاه می کرد.
 گفته بودند، همسرت بهت خيانت کرده و با دشمن تو پيمان نامه ای بسته است. 

 مبتالیان به اختالل شخصیت اسکیزوتایپال چه تعدادند؟

شايد اين داستان برای شما، يک قصه باشد ولی ايدن داسدتان، حکايدت افدرادی     
اند که مبتال به اختالل شخصيت اسدکيزوتايپال  است که با مرد و يا زنی ازدواج کرده 

(STPD)5        می باشند. بر اساس مطالعدات صدورت گرفتده، ميدزان اخدتالل شخصديت
)در نمونه جامعه  7/5)در نمونه های کشور نروژ( تا  7/2%  اسکيزوتايپی در طيفی بين

درصد  5آمريکا( متغير بوده است. اما آمارگيری های کلی نشان از آن دارد که نزديک 
 مبتال به اين اختالل می باشند.   ،از جامعه جهانی

 چیست؟ اسکیزوتایپالاختالل شخصیت 

افرادی که دارای اختالل اسکيزوتايپال هستند، باورهای عجيب، سوءظن و تنفر 
اين افراد به شدت  2آشکاری دارند که به راحتی در رفتارهای ايشان قابل مشاهده است.

عيفی دارند. افراد مبتال به اين اختالل، همه چيز را در ارتباط رابطه ميان فردی بسيار ض
ارتباطی با ايشان ندارد را به خود نسبت  با خود می دانند و حتی رويدادهايی که اصالً

می دهند و فکر می کنند که توانايی های فوق حسی )حس برتر يا حس ششم( دارند 
  3نی تاثير بگذارند.يا می توانند به شيوه جادويی در رويدادهای بيرو

                                                           
1 .Schizotypal personality disorder 

 .221جان دبلیو سانتراک، پیشین، ص  .2

 .903. مهدی گنجی، پیشین، ص 9
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شايد همين رفتار عجيب باعث اين شود که اين افراد به راحتی وارد گروه 
های غيرمتعارف اجتماعی و فرقه های عرفانی کاذب شوند. طالع بينی، کف بينی، 
احضار ارواح و مجموعه ای از خرافات و خواب های عجيب و غريب، بخش بسيار 

 يل می دهد. مهمی از حرفهای اين افراد را تشک
در موقعيت های اجتماعی نمی توانندد   STPDبه علت اينکه افراد مبتال به اختالل 

به راحتی با ديگران تعامل داشته باشدند، دوسدتان کمدی را در گرداگدرد خدود دارندد.       
ممکن است در ابتدای ارتباط با اين افراد، نوع صحبت کردن های اين افدراد شدما را   

قعيت قضيه پی می بريد، ممکن است در گوشدی بدا يکدی    جذب کند ولی وقتی به وا
 ديگر از دوستان خود، او را ديوانه خطاب کنيد. 

اين افراد خيلی زود مضطرب می شوند و اين امکان وجود دارد که با کوچک 
ترين حرفی که شما بر زبان آورده ايد، او احساس تهديد و توطئه را در ذهن خود 

سخن و رفتار تنها معيار شما برای شناسايی نبايد  ند.پرورش داده و از شما دوری ک
ظاهر فيزيکی عجيب و غريب، يا بسيار منحصر به فرد اين افراد در گاه . باشداين افراد 

ممکن است نشانه ديگری باشد تا شما پی به  ،طرز لباس پوشيدن و بهداشت شخصی
 اختالل اين افراد ببريد. 

 سکیزوتایپالمالک های تشخیصی اختالل شخصیت ا

مالک هايی را  DSM-5در کتاب راهنمای تشخيصی و آماری اختالل های روانی 
بيان کرده است که نشان از آن دارد اين فرد در همه جوانب زندگی، کمبودهايی را در 
رابطه ميان فردی و گروهی دارد که معذب بودن در روابط اجتماعی صميمانه، توانايی 

اعی نزديک وشناخت های غلط در باور، افکار و عقايد و ضعيف در ايجاد روابط اجتم
 در نهايت رفتارهای عجيب و غريب از جمله شواهد اين بيماری روانی است. 

برای تشخيص درست اين اختالل، الزم است که فرد پنج مدورد )يابيشدتر( از   
 موارد زير را نشان دهد: 
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ه اين اتفاق با فرد و برای افکار انتساب )انتساب اتفاقات بيرونی به خود و اينک .5
 او پديد آمده است(

عقايد عجيب و غريب يا تفکر جادويی که رفتار را تحت تاثير قرار دهد و با  .2
هنجارهای خرده فرهنگ که ميان افراد آن جامعه اشتراک دارد، همخوانی 

؛ «حس ششم»ندارد. )مانند خرافاتی بودن، عقيده به غيبگويی، تله پاتی، يا 
 و نوجوانان به صورت تخيالت يا اشتغاالت ذهنی غريب(در کودکان 

 تجارب ادراکی نامعمول و غيرعادی، از جمله خطاهای حسی جسمی. )مثالً .3
احساس می کنند در آسمان در حال پرواز هستند و يا فرشتگان و شياطين با 

 ايشان در ارتباط هستند و برای آنها پيام می آورند.( 

مبهم، توام با حاشيه پردازی، استعاره ای،  مثالًتفکر و تکلم عجيب و غريب ) .5
 بيش از حد مفصل و پيچيده، يا قالبی(

بدگمانی با افکار پارانوئيد. )در اين مورد تفاوتی ميان افراد نزديک و دور وجود  .1
ندارد و در صورتی که شما افکار و باورهای او را رد کنيد، می توانيد زمينه 

 اشيد.( ساز بدگمانی او نسبت به خود ب

 عاطفه نامتناسب يا محدود.  .7

 رفتار يا ظاهر عجيب و غريب، نامتعارف، يا غيرعادی.  .9

فاقد دوستان نزديک يا افراد مورد اعتمادی به جز بستگان درجه اول است.  .9
 )به مانند ديگر اختالالت شخصيت دسته اول(

هم  اضطراب اجتماعی مفرطی که با آشنايی کاهش نمی يابد. )يعنی اگر به شخص .7
نزديک شوند و ارتباط نيز برقرار شود باز همين اضطراب وجود دارد( اين اضطراب بيشتر 

  5با ترس پارانوئيدی و بدگمانی مرتبط است تا با قضاوت منفی ديگران درباره خود.

                                                           
 .339. انجمن روان شناسی آمریکا، پیشین، ص 1
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 شخصیت اسکیزوتایپال   اختاللعلت های زمینه ساز 

ر افراد دارد. به بيانی گويی عامل ژن )وراثت( نقش مهمی در پيدايی اين اختالل د
ديگر افرادی که نزديکان ايشان، دارای بيماری اسکيزوفرنی هستند، استعداد بيشتری 

بر اساس تحقيقات صورت گرفته، ميان  5در مبتال شدن به اين اختالل دارا می باشند.
اختالل شخصيت اسکيزوتايپال، اين بيماری روانی به شيوه های مختلف با 

 ط نزديک دارد و حتی می تواند عامل خطر برای اسکيزوفرنی باشد.اسکيزوفرنی ارتبا

 زمان بروز و شیوع اختالل شخصیت اسکیزوتایپال 

خود را نمايان می سازد.  مختلفی اين اختالل از کودکی و نوجوانی به گونه های
تخيالت يا اشتغاالت ذهنی غريب در کودکی و نوجوانی، از جمله بروزاتی است که 

ل در بدو امر خود را نشان می دهد. اين رفتار ادامه دارد تا حدی که در اين اختال
بزرگسالی خود را با عقايد عجيب و غريب يا تفکرات جادويی و عضويت در گروه 

 2های خاصی که مدعی ارتباط با ماوراء طبيعت هستند، نشان می دهد.
انزوا، روابط  اين اختالل ممکن است در کودکی و نوجوانی نيز خود را به صورت

نامطلوب با همساالن، اضطراب اجتماعی و نمرات تحصيلی پايين و حساسيت بيش 
 3از حد نشان دهد.

 درمان اختالل شخصیت اسکیزوتایپال  

دو درمان بيان شده است که  اسکيزوتايپال، برای درمان اختالل شخصيت
 بايد توسط روان شناسان بالينی و روان پزشکان صورت بگيرد. 

                                                           
 .910. مهدی گنجی، پیشین، ص 1

 .339. انجمن روان شناسی آمریکا، پیشین، ص 2

 .335. همان، ص 9
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گوهای فکری بيماران مبتال به اين اختالل دارای ال :درمانی روان الف(

های  در فرقهبه گونه ای که اين دست از افکار باعث شده  هستند،ای  ويژه
ها و مراسم جادويی و مافوق طبيعی،  جشن ،مذهبیهای غريب  لف، آيينمخت

  شرکت جويند و خود را دارای قدرت های ماوراء طبيعت بدانند.
ی که قدم در راه درمانگربا اين توضيحی که بيان شد اطرافيان و به خصوص 

 قرار دهند تمسخر و استهزامورد را  يشها نبايد اين گونه فعاليت درمان او گذاشته است،
آموزش مهارت های  .ای بگيرد گرانهقضاوت  موضع ها آن اعتقاد و اعماليا درباره 

 5اجتماعی می تواند تا حدی در بروز رفتارهای بيمار در بستر اجتماع، کاهش ايجاد کند.

برای مقابله با افکار انتساب به  پريشی داروهای ضدّ روان :دارو درمانی ب(

خود، خطاهای ادراکی، و ديگر عاليم اين اختالل ممکن است مفيد باشد و 
ای از افسردگی در  درمانی به کار برد. اگر مؤلفه ها را در ترکيب با روان توان آن می

 2.توان به کار برد را نيز می ها ضد افسردگی شخصيت ديده شود،

 این اختالل را با دیگر بیماری های جسمی و روانی اشتباه نگیرید.

در برخی موارد اين اختالل به خاطر داشتن رفتارهای عجيب و غريب، با ديگر 
ته قرار دارند، اشتباه گرفته می شوند. اختالالت شخصيت اختالالتی که در اين دس

پارانوئيد و اسکيزوئيد که در دسته اول اختالالت شخصيت قرار می گيرند، اشتراکاتی 
با اين اختالل دارند که باعث شده است، اين اختالل با ديگر اختالالت اين دسته 

 اشتباه تشخيص داده شود. 
اختالل شخصيت مرزی، ايدن شدباهت هسدت     از سوی ديگر ميان اين اختالل و

که تا اندازه ای سدبک گفتداری و ادراکدی ندامعمول دارندد ولدی عاطفده در اخدتالل         

                                                           
 .911. مهدی گنجی، پیشین، ص 1

 .411 فحه، ص2ج پیشین،هارولد کاپالن و بنیامین سادوک،  .2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B6%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B6%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C


 / با افراد مبتال به اختالل شخصيت ازدواج نکنيد! 12

شخصيت مرزی به خالف اسکيزوتايپال بسيار بيشتر اسدت و هيجاندات و احساسدات    
بايد در تشخيص اين اختالل، دقدت کدرد کده آن را بدا     5خود را بيشتر بروز می دهند.

 ت روانی و نيز اختالالت شخصيت ديگر اشتباه نگرفت.  ديگر اختالال
مصرف مواد و نيز تغييرات شخصيت ناشی از يک بيماری طبی، می تواند 
عاليمی همچون اختالل شخصيت اسکيزوتايپال را به همراه داشته باشد که نبايد 

 اين ها را به عنوان اختالل شخصيت اسکيزوتايپال يکی دانست. 

 ؟کرداد مبتال به اختالل شخصیت اسکیزوتایپال ازدواج چرا نباید با افر

زندگی با فردی که دارای رفتاری عجيب و غريب می باشد، آسان نيست. تشخيص 
گفتار واقعی و غير واقعی اين افراد برای کسانی که با ايشان زندگی می کنند، بسيار 

 سخت و غير ممکن است. 
اين افراد قرار نگيريد، شايد بتوانيد مدت اگر شما شانس بياوريد و مورد ظن و اتهام 

کوتاهی با او زندگی ای را تجربه کنيد ولی در بلند مدت چيزی که به دست آورده است 
زندگی ايست که واقعيت در آن نقش و معنايی ندارد و هر چه هست، ماورا طبيعتی است 

ن افراد شما بايد باور و برای داشتن زندگی بهتر در کنار ايکه شما باز در آن نقشی نداريد. 
از حضور در  بی ميلی ی از موارد با آنها همراهی کنيد.عقايد آنها را قبول کنيد و در بسيار

ی است که مبتاليان به اين اختالل می ضررهايميان خانواده و بستگان يکی ديگر از 
طراب شديد پيدا توانند در زندگی شما داشته باشند، اين افراد در هنگام ارتباط با ديگران اض

 روه خودداری می کنند.در جمع و گ می کنند، از همين روی از حضور
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 ...دادگاهبازداشتگاه، زندان، 

ارم! اين آخرين باری هست که من برای آزاد کردنش از بازداشتگاه سند مي»
حرفهايی بود که  نهااي« يا ازش جدا شو يا ديگه من رو به عنوان پدر فراموش کن

پدرم سه ماه پيش، به من گفت. وقتی که مهرداد برای بار پنجم توسط پليس 
دستگير شده بود و من راهی نداشتم برای آزاديش. هر بار به خاطر ضرب و شتم 

دستگير می شد و هر بار من با  اين و اون، عربده کشی و آسيب زدن به ديگران
خواهش از اين و اون، پرداخت ديه و گريه والتماس، می خواستم اون رو ببخشند 

 و آزادش کنند. 
اما امروز ديگر همه چيز تموم شده بود. قاضی پرونده مهرداد، حکم به 
 اعدامش داده بود. آره! تو يه درگيری مهرداد با چاقو يک نفر رو از پا درآورده بود

 و فرار کرده بود سمت مرز و پليس اونجا دستگيرش کرده بود. 
از خودم، از انتخابم، از کارهای اون. از اول  ،ديگه خسته بودم، از همه چيز

زندگی هيچ چيزی را مراعات نمی کرد. من که از رفتارهای مشتی بازی اون 
، يک خوشم ميومد و منو ياد فيلم های الت و لوت ها و مرامشون می انداخت

توهم بی جايی بود. هيچ کار خالف قانونی رو نمی تونم تو ذهنم بيارم که مهرداد 
 . باشدانجام نداده 

يه روز وقتی از دوران بچگيش برای علی پسر کوچکم می گفت، تمام وجودم 
رو ترس فراگرفت. يه دفعه به خودم اومدم ديدم که داره از زدن هم کالسی 

ی کردن ماشين آقا معلمشون برای علی می گه و هاش، فرار از مدرسه و خط خط
 اون هم با ذوق و شوق که انگاری اين کارها، کارهای خوبيه، گوش می داد. 

از مهرداد در ذهنم بود تصوير مردی بود که به غير از ديگر تنها تصويری که 
خشونت هيچی در وجودش نبود، نه احساس، نه وجدان، نه پذيرش قانون و... 

. که گويی خميرمايه اش را با آن آفريده بودندی و بيکاری چيزی بود الابالی گر
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هيچ وقت به خاطر رفتارهاش نمی تونست شغلی پيدا کنه. چندين بار، پدرم براش 
با کارگری درگير کار جور کرده بود ولی به يکی دو هفته نمی رسيد که دوباره 

  می شد و دوباره از کار، بيکار می شد.
بود با يک مرد با غيرت و قوی ازدواج کردم، هر روز با من که دلم خوش 

سرد می شدم و اون با زبون  ،ديدن رفتارهاش نسبت به زندگی ای که داشتم
چرب و نرمی که داشت من رو دوباره نسبت به زندگی و موندن متقاعد می کرد. 
اين ده سال، با همه زجر و آسيب های جسمی و روانی ای که از دستش ديدم، 

 تحمل کردم.  فقط
 هيچ وقت يادم نمياد که به خاطر رفتارهاش، احساس گناه و عذاب کنه. 

اين خالصه ای بود از زندگی ده ساله من با مهرداد که قرار بود فردا تموم 
بشه. فردا قبل از طلوع آفتاب، پرونده اين زندگی بسته ميشه. من می مونمو و 

اين ده سال، مهرداد بر جان و روح و آثار جسمی و روانی ای که در  علی پسرمو
 من به يادگار گذاشت. 

 

 مبتالیان به اختالل شخصیت ضداجتماعی چه تعدادند؟

% می باشد. باالترين  3/3% تا 2/2ميزان شيوع آن در فرهنگ های مختلف، 
% ( در بين شديدترين موارد از 92شيوع اختالل شخصيت ضداجتماعی )باالتر از 

صرف الکل و در درمانگاه های سوءمصرف مواد، زندان ها، مردان دچار اختالل م
شيوع اختالل شخصيت ضداجتماعی  غالباًيا ساير مراجع قضايی ديده شده است. 

اقتصادی همچون فقر يا  -در افراد آسيب ديده از عوامل نامطلوب اجتماعی
 5باالتر گزارش شده است. ،فرهنگی مانند مهاجرت-اجتماعی
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   چیست؟ تماعیضداجاختالل شخصیت 

اولين اختالل، از دسته دوم اختالالت  5(ASPDاختالل شخصيت ضداجتماعی )
شخصيت است. اين دسته بسديار نمايشدی و دارای مشدکالت هيجدانی هسدتند.      
اختالل شخصيت ضداجتماعی، بدا اخدتالالت شخصديت نمايشدی، خودشديفته و      

 مرزی هم گروه می باشد. 
تماعی کده گداه از آن بده روان آزاری    مبتاليان به اختالالت شخصيت ضداج

نيز نام برده می شود، احساس گنداه و   3يا جامعه ستيز )سوسيوپات( 2)سايکوپاتی(
عذاب وجدان نمی کنند. اين افراد به شدت قانون شکن، بهره کش، تن آسا، بدی  

خشونت و آسيب بده   ،مسئوليت و زورگو هستند. زندگی اين دست از افراد با جرم
  5ته شده است.ديگران آميخ

در بررسددی هددای صددورت گرفتدده، تعددداد مددردان مبددتال بدده اخددتالل شخصدديت 
ضداجتماعی، بيشتر از زنان بوده است که نشان از اين دارد که مردان به خاطر داشتن 

 روحيه خشونت گرا، استعداد بيشتری برای مبتال شدن به اين اختالل دارند. 
می کنند، چرا که برای ديگران حقی اين افراد به راحتی حق ديگران را ضايع 

را قائل نيستند و رفتار خودمحورانه ايشان باعث شده است، خود را تنهدا صداحب   
حق بدانند. قانون، چيزی است که برای اين افراد در حد يک شوخی تنزل يافتده  
 است و چيزی به نام قانون که بخواهد آنها را در رفتار محدود کند، معنايی ندارد. 

                                                           
1  . Antisocial Personality Disorder 

2. Psychopathy 

3. Sociopathic  

 .229، ص 2جان دابلیو سانتراک، پیشین، ج  .4
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ه بيشتر از اين افراد سر می زند، تخريب اموال، ايجاد مزاحمت بدرای  کاری ک
آنهدا بدرای اينکده بده      5ديگران، دزدی، يا دنبال کردن مشاغل غيرقانونی اسدت. 

راحتی ديگران را در دام خود اسير کنند، به دروغ و لفاظی های بسياری متوسدل  
ا متقاعد و راضی نگه دارند. می شوند تا بتوانند فرد به دام افتاده و يا آسيب ديده ر

آنها به راحتی دروغ می گويند، برای خود اسامی و القاب دروغين می سازند و بده  
 2راحتی از ديگران کاله برداری می کنند.

برخددی روان شناسددان بددالينی دو صددفت عمددده را در اخددتالل شخصدديت    
 ضداجتماعی بيان کرده اند: 

از کارهای خود  ،د مبتال: افرابی تفاوتی، بی احساسی و خودخواهی .5
 احساس پشيمانی نمی کنند و نمی توانند با ديگران همدلی کنند. 

: اين افراد به دليل آنکه بر روی کارهای پرخاشگرانه سبک زندگی .2
خود، فکر نمی کنند، اعمال ايشان يک حالت تکانشی و پرخاشگرانه ای 

 3دارد.

اجتماعی، کلمداتی بدا   در لغت نامه ذهن افراد مبتال به اختالل شخصيت ضدد 
عنوان ترس، وجدان، احساسات ديگران، احترام به ديگران، احترام به قانون، تعهد 

 .. وجود ندارد. .به شغل و
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 .338همان، ص  .2

، ص 2، ج 1933ران: نشر ساواالن، سوم، ، تهDSM-5مهدی گنجی، آسیب شناسی روانی بر اساس  .9

912-919. 
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 مالک های تشخیصی اختالل شخصیت ضداجتماعی

بر اساس معيارهای بيان شده در کتاب راهنمای تشخيصی و آماری اختالل های 

مالک را به عنوان مالک های تشخيصی  ( می توان چهار دستهDSM-5روانی )
 اختالل شخصيت ضداجتماعی برشمرد: 

 
فرد تقريبا در همه جنبه های زندگی به حقوق ديگران احترام نمی  مالک اول(

سالگی شروع شده است و سه  51گذارد و آنها را نقض می کند. اين رفتار از 
 مورد )يا بيشتر( از موارد زير آن را نشان می دهند: 

د به راحتی مرتکب رفتارهای غيرقانونی می شود و از فر .5
هنجارهای اجتماعی تبعيت نمی کند. برای تشخيص اين 

د تعداد دفعاتی که او توسط مراجع قضائی يموضوع، می توان
 بازداشت شده است را بنگريد. 

رفتارها و سخنان او بسيار فريبنده است. دروغگويی های  .2
ار، کالهبرداری از ديگران به مستع یمکرر، استفاده از نام ها

منظور سودجويی شخصی يا لذت بردن از جمله رفتارهايی 
 است که نشان از فريبکاری ايشان است. 

کارهای او مبتنی بر فکر نيست. او بدون فکر و بالفاصله بر  .3
 اساس اميالی که دارد به ناگاه عمل می کند. 

پرخاشگر اين افراد، زود رنج، تحريک پذير، مستعد خشونت و  .5
هستند. درگيری های فيزيکی با ديگران مويد اين صفات 

 است. 

کارهای خطرناکی که اين افراد انجام می دهند، ايمنی خود يا  .1
 ديگران را خدشه دار می کند. 
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بی مسئوليتی تقريبا در همه امور اين افراد ديده می شود. اين  .7
موضوع را تکرار قانون شکنی ها در محل کار يا رعايت 

 ردن مسئوليت های مالی نشان می دهند. نک

فقدان پشيمانی، که با بی تفاوتی يا دليل تراشی برای صدمه،  .9
 بدرفتاری يا دزدی از ديگری مشخص می شود. 

 ساله باشد.  59فرد بايستی حداقل  مالک دوم(

سالگی وجود داشته  51قبل از  5اختالل سلوکشواهدی از شروع  مالک سوم(

 باشد. 
بروز رفتار ضداجتماعی ناشی از اختالالت روانی ديگر همچون  (مالک چهارم

 2اسکيزوفرنيا و دوقطبی نباشد.
 

 اختالل شخصیت ضداجتماعی  سازعلت های زمینه 

بر اساس پژوهش های صورت گرفته، عامل ژنتيک و فيزيولوژيک تاثير 
وراثت به اين اختالل از طريق  غالباًبسياری بر پيدايی اين اختالل ايفا می کند. 

                                                           
( از جمله اختالالت روانی مربوط با کودکان است. افراد مبتال Conduct disorder) اختالل سلوک. 1

به اختالل سلوک حقوق دیگران، هنجارها و قوانین اجتماعی را نقض می کنند. رفتارهای بزهکار آنها 

تخریب اموال،  ،)مانند قلدری و اعمال بی رحمی با حیوانات(پرخاشگری با انسان ها و حیوانات 

را شامل می  فریبکاری یا دزدی و تخلفات جدی از مقررات )نظیر مدرسه گریزی یا فرار کردن از خانه(

 شود. 

متخصصان بالینی، اختالل سلوک با شروع کودکی )قبل از ده سالگی( را از اختالل سلوک با شروع 

 (119، ص 2کنند. )پیشین، ج نوجوانی متمایز می 
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ديگر افراد انتقال پيدا می کند. احتمال اين انتقال از طريق زنان به ديگر افراد 
 خانواده بيشتر از مردان است. 

اما عامل ژنتيک و فيزيولوژيک تنها عاملی نيست که مدی تواندد زمينده سداز     
اختالل شخصيت ضداجتماعی باشد. بر اساس مطالعات صدورت گرفتده بدر روی    

ا، نشان داده شده است که هر دو دسته عوامل ژنتيکی و محيطدی  فرزندخوانده ه
می توانند زمينه ساز پيدايی اين بيماری روانی باشد. فرزندخوانددگان بده والددين    
زيستی خود که از آنها جدا شده اند، شباهت زيادتری دارند تا والدين ناتنی خدود،  

اخدتالل شخصدی و   اما محيط خانواده فرزندپذيرفته شده بر خطر پيددايش يدک   
  5آسيب شناختی روانی مربوطه تاثيرگذار است.

تاثيرگذاری محيط بر افراد را می توان از کودکی و نوجوانی افدراد مبدتال بده    
شخصيت ضداجتماعی مشاهده کرد. در فرآيند اجتماعی شدن و آمادگی کودکان 

ی ای را در و نوجوانان برای حضور در اجتماع، والدين اين افراد، نقص های ارتباط
ايشان پديد آورده اند. بسياری از افراد مبتال به اين اختالل، والدين ضدداجتماعی  

يادگيری رفتار ضداجتماعی از والددين و تقليدد از    نشان از آن دارد،داشته اند که 
 . را ايفا می کندآنها، در ابتال به اختالل شخصيت ضداجتماعی نقش مهمی 

و پرخاشگری را هر روز مشداهده کنيدد.    ی درگيریکافی است شما يک فضا
نتيجه آن به غير از الگدوگيری چده چيدزی مدی تواندد باشدد. فرزنددان والددين         
ضداجتماع، در بسياری از اوقات، رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی والدين خدود را  

  2مشاهده می کنند.

                                                           
 .100. همان، ص 1

 .913. مهدی گنجی، پیشین، ص 2



 / با افراد مبتال به اختالل شخصيت ازدواج نکنيد! 72

نوع بازی و اسباب بازی کودک، خانواده مملدو از خشدونت، فقدر، کشدمکش،     
..همه اينها می تواند زمينه سداز بدروز   .الق، درگيری روانی و فيزيکی والدين وط

 5اختاللی در فرد باشد که ما از آن به اختالل شخصيت ضداجتماعی نام می بريم.

 شخصیت ضداجتماعی  اختاللزمان بروز و شیوع 

ای می تواند به گونه  در دوران کودکی همانطور که بيان شد، اختالل سلوک
ری در جهت اعالن اختالل شخصيت ضداجتماعی در دوران نوجوانی و هشدا

يصی و آماری اختالل های روانی، ويراست جوانی باشد. در کتاب راهنمای تشخ
پنجم آمده است که هم زمان با افزايش سن فرد، به ويژه از دهه چهارم زندگی 

تماعی کاسته به بعد، مقداری از اعمال خرابکارانه افراد مبتال به شخصيت ضداج
 2شده يا به کلی فروکش می کند.

سالگی، نمی توان اختالل شخصيت  59قبل از توجه داشته باشيد، 
 3ضداجتماعی را تشخيص گذاری نمود.

 

 ضداجتماعی   شخصیتدرمان اختالل 

همانطور که در مورد ديگر اختالالت شخصيت بيان شد، درمان اين اختالالت 
ی که برخی از عدم امکان درمان اين افراد به سختی صورت می گيرد، به طور

سخن به ميان آورده اند. اما يک چيز ديگر نيز باعث می شود درمان اين اختالل 

                                                           
 . همان.1

 .333. انجمن روان شناسی آمریکا، پیشین، ص 2

 . همان.9
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غيرممکن باشد و آن فريب کاری اين افراد است که ممکن است با رفتارهای 
 5نمايشی خود درمانگر را نيز بازی و فريب دهند.

اد، گروه درمدانی اسدت. شدايد خودتدان     يکی از راه های درمانی اين افرشايد 
حدس زده ايد که چرا برای اين افراد گروه درمانی می تواند يکدی از راه درمدانی   
باشد! در گروهی که افراد ديگری حضور دارند، واکنش هايی )فيدبک( که اعضای 
شرکت کننده در گروه، به داستان ها و افکار او، می تواندد راهدی بدرای اصدالح     

نيت او باشد. بر اساس نظريه های شدناختی، ايدن افدراد، الگوهدای     شناخت و ذه
ادراکی ناقص و اشتباهی را برای خود به وجود آورده اندد کده باعدث مدی     -ذهنی

شود او نتواند به درستی فکر کند و از رفتارهای تکانشی خود جلوگيری به عمدل  
کنندده بده    بياورد. حضور در گروه های درمانی، و عکس العملی که افراد شدرکت 

داستان های او می دهند می تواند تدا حددودی بدر روی شدناخت هدا و رفتدار او       
 تاثيرگذار باشد. 

بهتر آن است که اگر کودکی رفتارهای نابهنجار متعددی از خود نشان داد، 
زودتر با مشاوری در اين زمينه گفت و گو کرد که اگر تشخيص اختالل سلوک 

 . ی از همان دوران کودکی صورت بگيرددر او داده شد، اقدامات درمان
 

 این اختالل را با دیگر بیماری های جسمی و روانی اشتباه نگیرید

با شناخت درست مالک های تشخيصی، سعی کنيد اين اختالل را بدا ديگدر   
 اختالالت شخصيت به خصوص شخصيت نمايشی اشتباه نگيريد. 

                                                           
افراد  . مهدی گنجی، نویسنده کتاب آسیب شناسی روانی، قائل است روان شناسان با زندانی کردن این1

برای پیشگیری از اعمال ضداجتماعی کامال موافق هستند و به نظر می رسد این یکی از راه های درمان 

( اگر درمان هم صورت نگیرد، حداقل از آسیب های 929خوب و موفق برای این اختالل است.)ص 

   اجتماعی این افراد کاسته خواهد شد.
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ه اختالالتی هستند که اختالالت دو قطبی، اسکيزوفرنيا، مصرف مواد ازجمل
 ممکن است با اختالالت شخصيت اشتباه گرفته شود. 

يادآوری اين نکته ضروری است که اگر فردی يک بار رفتار مجرمانه انجام داد و 
اختالل اين  يا دارای پرونده قضايی بود، شما نمی توانيد به راحتی بر او برچسب

لی شما ببخشيد و به او شخصيت را بزنيد. )يک بار رو قانون نمی بخشه و
 برچسب شخصيت ضداجتماعی نزنيد!!!(

 

ضرداجتماعی ازدواج   شخصریت چرا نباید با افرراد مبرتال بره اخرتالل     

 کرد؟

داشتن خانه آرام بدون درگيری حق مسلم شما از ازدواج است. پرخاشگری، 
داد و بی داد، خود را حق دانستن، ضرب و شتم اعضای خانواده بخشی از دست 

 ای ازدواج با يک شخص مبتال به اختالل شخصيت ضداجتماعی است. آورده
هر روز اگر می خواهيد جسم و روح تان هر دو از آسيب ها به دور باشند و 

 تان خود را لعن و نفرين نکنيد، با اين افراد ازدواج نکنيد.برای اين انتخاب اشتباه
 زبان چرب و عاشقانه شان شما را فريب ندهد.

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 با افراد نامتعادل ازدواج نکنید!

 )معرفی اختالل شخصیت مرزی(
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 مرجان   خودکشی

. فکدر نمدی   باشدد  هنوز باورم نمی شه که مرجان اين کار رو با خودش کرده
اگر بری » بارها اين جملش را گفته بود کهجدی باشه. خيلی کردم اين تهديدش 

ولی فکر نمی کردم اين بار ، «بيرون و به حرفهام گوش ندی، خودم رو می کشم
. ولی نه! انگار اين بار جدی بود و رگ خودش رو تو حمدوم  تهديدش جدی باشه

 زده بود. 
، احسداس کدردم از لحدا     ن رفتار رو می کدرد. تدو دوران عقدد   نمی دونم چرا اي

 ،عاطفی خيلی بهم وابسته هست ولی به روی خودم نمی آوردم. از همون اول آشنايی
مدن  »متوجه افراطش نمی شدم.  ،فت که من سر عشق و عاشقی زيادجمالتی می گ
اين شهر بددون تدو بدرای    »، «سختهبدون تو نفس کشيدن برام »، «بدون تو ميميرم
.. جمالتی بود که هر روز صبح اون ها رو تو گوشيم می خوندم و .و« من ويرانه است

 م.آنها را به عنوان يک حس عاشقانه طبيعی درک و تفسير می کرد
اما حاال فهميدم اينها همش نشانی از يک اختالل رواندی بدود. اختاللدی کده     
آتش بر زندگی مشترک من و اون می زد. خانواده خوبی هم نداشدت کده بتدونم    
مشکالت مرجان رو باهاشون در ميون بذارم. خانواده ای که خوردن مشدروبات و  

 ين جريانات شدم. تفريح زندگی شون بود و من دير متوجه همه ا ،مصرف مواد
يادم نمياد يک دفعه تعادل روحی داشته باشه. مرزی ميان شادی و غصه اش 
نمی شد پيدا کرد. لحظه ای او را شاد می ديدی و لحظه ای ديگر او را غمگين و 

 دل نگران از همه چيز. 
اين فقط تو رابطه اش با من نبود. با همه اينطوری بدود. بده راحتدی يکدی را     

ری را ديو می کرد. تو رابطه با خويشداوندانمون همدين برخدوردش    فرشته و ديگ
باعث شده بود که با خيلی از اطرافيانمون، رفت و آمدمون قطع بشه. به راحتی به 

 اين و اون شک می کرد و ازشون در ذهن من و خودش، دشمن می ساخت. 
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دوست می شد. در حدی که همه زندگيش می شد  نفرخدا نکنه که با يک 
فرد. بارها بهش گفته بودم تو با اين افراط و تفريط تو دوستی هات با  اون

 ديگران، هم به خودت آسيب می زنی هم به اونی که باهات دوست ميشه. 
حدس می زدم وابستگی شديدش آخر سر بهش آسيب بزنه. خدا نکنه 
عصبانی می شد. ديگه هيچی جلودارش نبود. هر چی از دهانش در ميومد به اين 

مرجان خوبه يک مقدار تو احساسات، »اون می گفت. بارها بهش می گفتم: و 
و هميشه اين جواب رو ازش می شنيدم که «. !عواطف و رفتارت تجديد نظر کنی

 «. !تو منو درک نمی کنی»
هر روز يک لباس، يک کيف، يک کفش، هر روز يک برخورد، يک رفتار 

لباس » :می گفت «اينقدر تغيير؟ چرا» :خاص و... رو ازش می ديدم. تا می گفتم
 «به همين سادگی ای که تو ميگی نيست» :. می گفتم«.. به آدم هويت می ده.و
.. شب که می شد تنها چيزی که ازش می ... هر روز روز از نو و روزی از نو.و

 .شنيدم پوچی دنيا و بی ارزش بودن زندگی و راحت کردن خودش بود...

 مرزی چه تعدادند؟مبتالیان به اختالل شخصیت 

 ،5در کتاب راهنمای تشخيصی و آماری اختالل روانی )ويراست پنجم(
% بيان کرده است که  7/5 ميانگين شيوع اختالل شخصيت مرزی در جمعيت را

% افزايش يابد. ممکن است شيوع اين اختالل  7/1در برخی موارد ممکن است تا 
  2در گروه های سنی مسن تر، کاهش يابد.

 

                                                           
1. DSM-5 

 .109ین، ص . انجمن روان پزشکی آمریکا، پیش2
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 مرزیاختالل شخصیت  تعریف

 5(BPDدر يک تعريف کوتاه می توان افراد مبتال به اختالل شخصيت مرزی )
اين افراد ثبات هيجانی ندارند و تکانشی، غير قابل پيش »را اينگونه تعريف کرد: 

بينی، تحريک پذير و مضطرب ريشه رفتار اين افراد است. آنها به راحتی کسل و 
يه مبتاليان به اختالل شخصيت اسکيزوتايپال است ملول می شوند. رفتارشان شب

با اين تفاوت که به اندازه مبتاليان به اختالل شخصيت اسکيزوتايپال، گوشه گير 
 2«و عجيب نيستند.

اين افراد برای روابط ميان فردی خود، هيچ الگوی ثابتی را ندارندد. از همدين   
د هسدتيد. روزی شداهد   روی، هر روز شما رفتارهای متناقضی از اين افدراد شداه  

محبت بيش از حد ايشان هستيد و روز ديگر، بی تفاوتی و کدم ميلدی ايشدان را    
نسبت به خود شاهد خواهيد بود. الگوی نافذ از بی ثباتی در روابدط بدين فدردی،    
خودانگاره و عواطف و تکانشگری بارزی است که از اوايل بزرگسالی آغاز شدده و  

 3کنند.در زمينه های مختلف ظهور می 

است. به همين  طردشدگیاين افراد به شدت از يک چيز ترس دارند و آن 

خاطر اگر کسی بخواهد ايشان را طرد کند با واکنش وابسته خواهانه ای کده بده   
خودکشی و آسيب زدن به خود را به عنوان موضوع تهديد ابراز می ديگران دارند، 

 واهند کرد.کنند که در برخی موارد نيز به اين امر اقدام خ
محبتی که به ديگران می کنند، يک محبت متوقعانه است، بدرای روزی کده   

 خود نياز به پاسخ اين محبت داشته باشند. )محبت شان بی توقع نيست( 

                                                           
1. Borderline Personality Disorder 

 .221، ص 2. جان دبلیو سانتراک، پیشین، ج 2

 .102. انجمن روان پزشکی آمریکا، پیشین، ص 9



 / با افراد مبتال به اختالل شخصيت ازدواج نکنيد! 92

مبتاليان به اين اختالل مکرراً اقدام به خودکشی کرده يا ژست آن را می 
نند. خودکشی موفق در گيرند يا تهديد به خودکشی می نمايند و يا خودزنی می ک

% اين افراد اتفاق می افتد و خودزنی )مانند بريدن يا سوزاندن( و 52هشت تا 
تهديد و اقدام به خودکشی بسيار شايع هستند. گرايش به خودکشی مکرر اغلب 

 5دليل مراجعه اين افراد برای دريافت کمک است.
و اقدام به خودکشی مرزی با اختالالت خُلقی، افسردگی، اختالل شخصيت 

برخی از روان شناسان بالينی بر اين عقيده هستند  2خودکشی ارتباط نزديکی دارد.
که تجربه سوءاستفاده جنسی يا بدرفتاری فيزيکی در دوران کودکی می تواند 

 3علت اين رفتارها باشد.
در حدی  ؛افراد مبتال به اين اختالل، خشمی شديد را از خود بروز می دهند

با باز اين خشم متناسب با اين موضوع نبوده است و  ،جه می شوندکه همگان متو
ممکن است برخی از  5د.نرا به ديگران حواله می کن شدن دهانشان، رگبار ناسزا

 افراد مبتال به اختالل شخصيت مرزی را مشاهده کنيد که بسيار طعنه زن هستند.
دارد که نشانه  مردان مبتال به اختالل شخصيت مرزی، بيشتر از زنان احتمال

خوبی خشم اين افراد اين است که بعد از خشم  1های ضداجتماعی داشته باشند.
 خود، احساس شرم و گناه می کنند.

 

                                                           
 . همان.1

 .923، ص 2. مهدی گنجی، پیشین، ج 2

 .921. همان، ص 9

 .109. انجمن روان پزشکی آمریکا، پیشین، ص 4

 .909، ص 2کراس ویتبورن، پیشین، ج  . ریچارد پی هالجین و سوزان5
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 مرزیمالک های تشخیصی اختالل شخصیت 

در کتاب راهنمای تشخيصی و آماری اختالل های روانی )ويراست پنجم(، 
عواطف و تکانشگری بارز را  ،رهيک الگوی بی ثبات در رفتار بين فردی، خودانگا

که از اوايل بزرگسالی خود را نشان می دهد را به عنوان مالک اصلی تشخيص 
زمينه را که اين اختالل  7 کرده است. در کنار آناختالل شخصيت مرزی بيان 

و قائل است، اگر به عنوان ظهورات اين اختالل آورده خود را نشان می دهد 
مورد را از خود بروز بدهد می توان برچسب اختالل  1ز مورد يا بيشتر ا 1فردی 

 را بر او زد. شخصيت مرزی 
 اين نه مورد عبارتند از: 

توسط ديگران طرد  هتالش بسيار و غير مناسب برای اينک .8
نشود. حال ممکن است تصور طرد شدگی از سوی ديگران 
 واقعيت داشته باشد و يا حاصل توهمات خود شخص باشد. 

در روابط ميان فردی، به گونه ای که در برخی  عدم تعادل .2
روابط، در بروز هيجانات از خود، بسيار جانب افراط را می گيرد 
و گاه جانب تفريط و هيچ تعادلی را شما در عواطف، هيجانات 
و رفتارهای او نمی توانيد مشاهده کنيد. برخی از روابط را 

ر را به شدت آرمانی و بسيار مورد عالقه می داند و برخی ديگ
بی ارزش. در يک کالم می توان گفت که در روابط با ديگران 

سياه و -يک طيف دوستی و رابطه نيست، بلکه رابطه ها سفيد
 يک هست. -يا صفر

 اين افراد دارای اختالل هويت هستند.  .9

تکانشگری آسيب زا مانند: ولخرجی، رابطه جنسی شديد، سوء  .4
 رخوری.مصرف مواد، رانندگی بی احتياط و پ
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 اقدام، ژست يا تهديد به خودکشی و يا خودزنی مکرر.  .0

بی ثباتی عاطفی ناشی از واکنش پذيری شديد خُلقی مانند  .7
احساس مالل و دلتنگی شديد دوره ای، تحريک پذيری، يا 
اضطرابی که معموالً چندين ساعت به طول انجاميده و به 

 ندرت بيش از چند روز ادامه پيدا می کند. 

 زمن پوچی. احساس م .9

خشم شديد و نامنتاسب يا دشواری در کنترل خشم. )مانند  .1
 بروز مکرر تندخويی، خشم پياپی و مستمر، نزاع های متعدد(

افکار پارانوئيدی يا عاليم شديد تجزيه ای گذرا در موقع  .3
 5استرس.

 

 مرزیعلت های زمینه ساز اختالل شخصیت 

تالل شخصيت مرزی را در شايد بتوان يکی از مهمترين علل زمينه ساز اخ
دوران کودکی دانست که آن هم برمی گردد به فرزندپروری غلطی که والدين 
نسبت به فرزندان دارند. بدرفتاری کالمی، خشونت فيزيکی، غفلت از کودک و از 
خودرانی او، سوء استفاده جنسی در کودکی، والدين بی محبت يا والدينی که در 

نمی کنند )معيارهايی برای تنبيه و تشويق ندارند(، تربيت فرزندان يکنواخت عمل 

                                                           
 .101. انجمن روان پزشکی آمریکا، پیشین، ص 1
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وجود سوء مصرف مواد و الکل يا بی بند و باری جنسی در والدين از جمله 
 2 5مواردی است که به سبک غلط فرزندپروری برمی گردد.

از موارد نام برده شده خشونت فيزيکی در خانواده و نيز سوء استفاده جنسی 
بر کودک و زمينه ساز بيشتری برای اختالل شخصيت در کودکی آثار وخيم تری 
 مرزی به شمار می آيد. 

اين افراد به خاطر عدم حمايت و نيز محبت کافی و مناسب، دارای اعتماد به 
 نفس پائين، وابستگی شديد و ترس از جدايی و تنهايی هستند. 

عوامل  يکی ديگر از مسائلی که می تواند زمينه ساز اين اختالل به شمار آيد،
بيولوژيک می باشد. تحقيقات نشان داده است که عوامل ژنتيک، ناهنجاری های 
مغزی)کمبود ميزان سورتونين مغز که باعث پيدايی دوره های منظم افسردگی 
نيز می شود( و نورولوژيک می تواند در ايجاد تکانشگری نقش مهم و بسزايی 

  3داشته باشد.
 

                                                           
سبک های فرزندپروری را می توان برحسب دو عامل محبت و کنترل پدر و مادر به چهار دسته تقسیم . 1

 :کرد

 محبت کم( -پدر و مادرهای مستبد)کنترل زیادالف( 

 (زیادپدر و مادرهای سهل گیر)کنترل کم،محبت ب( 

 محبت کم( -طردکننده )کنترل کم -پدر و مادرهای بی توجهج( 

 (مناسبمحبت -مناسبپدر و مادرهای مقتدر )کنترل د( 

از میان سبک های فرزندپروری مورد چهارم بهترین نوع فرزندپروری می باشد که کنترل و محبت هر دو 

سوم از جمله گونه های تربیتی است که  به اندازه و مناسب سن، جنس و جایگاه فرزند است و مورد اول و

 می تواند زمینه ساز اختالل شخصیت مرزی شود. 

 .993، ص 2. مهدی گنجی، پیشین، ج2

 .991. همان، ص 9
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 مرزیزمان بروز و شیوع اختالل شخصیت 

غالباً اينگونه هست که رفتارها و عواطف بی ثبات او از اوايل بزرگسالی خود 
را نمايش می دهند. در دوران جوانی تهديد به خودکشی و خودزنی درافراد مبتال 

 به اختالل شخصيت مرزی ديده می شود. 
 

 مرزیدرمان اختالل شخصیت 

شخصيت مرزی برعکس ديگر اختالالت شخصی، افراد مبتال به اختالل 
برای درمان به مراکز بالينی مراجعه می کنند و از مشکالت روانی خود آگاهی 

 داشته و الزم می دانند که درمان بر روی ايشان صورت بگيرد. 
 دو دسته درمان برای اين اختالل سفارش می شود: 

برای مقابله با خصايص شخصديتی معيندی کده کدارکرد      الف( دارو درمانی:

زند، دارو درمدانی مفيدد    بتال به اختالل شخصيت مرزی را به هم میکلی بيمار م
ی که می تواند در درمان اين اختالل به کار گرفتده شدود،   ي. از جمله داروهااست

بدددرای مهدددار خشدددم، خصدددومت، و حمدددالت  پريشدددی داروهدددای ضدددد روان

که در را خلق افسرده می تواند ، داروهای ضد افسردگی ت.اس پريشی روان گذرای
 بهبود بخشد.تا حد خوبی  اين بيماران ديده می شود

در برخی از بيماران برای ميزان  هاMAOI) )های منوآمين اکسيداز مهارکننده

بدرای   آلپرازوالم به ويژه ها بنزوديازپين. است ها مؤثر بوده کردن رفتار تکانشی آن
رفع اضطراب و افسردگی مفيد است، منتها در برخی از بيماران بدا مصدرف ايدن    

اسددت. داروهددای ضددد صددرع    ديددده شددده  مهارگسدديختگی داروهددادسددته از 

ممکدن اسدت کدارکرد کلدی برخدی از بيمداران را بهتدر کندد.          کاربامدازپين  مثل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B6%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%BE%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%BE%DB%8C%D9%86
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 هدای انتخدابی بداز جدذب سدروتونين      هارکنندده م مثدل  کسدروتونرژي  داروهای

(SSRIs) 5.است نيز در برخی از بيماران مفيد بوده 
درمانی که می تواندد بده خدوبی    های روان  يکی از روش ب( روان درمانی:

است. در اين  2(DBTاين بيماری را تا حدی بهبود بخشد، رفتار درمانی ديالکتيک )
ا با عوامل استرس زايی کده باعدث رفتارهدای    رويکرد، با کمک به فرد بيمار، او ر

  3اين رفتارها رسيدگی می شود.و پس از آن به  داردآنی از او می شود، مقابله 
رفتارگرايی نيز برای درمان اين بيماری بهره می  بالينی از رويکرددرمانگران 

رفتارهای تکانشی و خشم های نامناسب هم برای مهار  رفتار درمانی از گيرند.
 شدن از ديگران، کم کردن حساسيت او به انتقاد و طرد برایهم بيماری و 
های اجتماعی به ويژه با استفاده از تماشای  . پرورش مهارتشودی ماستفاده 

شود که بيمار بتواند  های خود، مفيد است و باعث می مجدد فيلم ويدئويی رفتاری
 5.اثر اعمالش را بر ديگران ببيند و از اين طريق، رفتار بين فردی خود را بهتر کند

های بيمارستانی تحت  طبيماران مبتال به اختالل شخصيت مرزی اگر در محي
 به خوبی نتيجه بگيرند، قرار – گروهی هم و فردی هم –درمانی فشرده  روان
 در که ای ديده آموزش به علت حضور کارکنان ها محيط اين در. آيد می دست
کنند و در  ر میکا ها آن با و دارند وجود اند، ورزيده مختلفی های رشته و مکاتب

گوناگونی مثل کاردرمانی، تفريح درمانی و حرفه های  ها از درمان نتيجه آن
 برند.  درمانی سود می

                                                           
 .422  :، دوچکیده روانپزشکی بالینی هارولد کاپالن و بنیامین سادوک، .1

2. Dialectical behavior therapy 

 .942. مهدی گنجی، پیشین، ص 9

 .422 ، ص2ج  پیشین، هارولد کاپالن و بنیامین سادوک، .4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%B0%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%B0%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C#CITEREF%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C#CITEREF%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C#CITEREF%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C#CITEREF%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9
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 شود که محيط خانه بيمار به دليل تعارض مفيد واقع می وقتیها  اين برنامه
 های درون خانوادگی يا فشارهای روانی ديگری مثل بدرفتاری والدين، به توان

توان برای بيمار  بخشی بيمار ضرر برساند. در محيط حفاظت شده بيمارستان می
های فراوان  مبتال به اختالل شخصيت مرزی که بسيار تکانشی است و خودزنی

اين محدوديت می تواند کند، محدوديت وضع کرد و او را تحت نظر قرار داد.  می
ه گونه ای اين محيط ها سالمتی جسمی و روانی او را به همراه داشته باشد. ب

رفتارهای ايزوله تری را نسبت به افراد مبتال به اختالل شخصيت مرزی دارند و 
از همين روی باعث می شود اين افراد بتوانند روش های مديريت رفتار و نيز 

 خشم های نامناسب خويش را بياموزند.
ر بيمارستان بيمار آن قدر دگفتن اين نکته خالی از فايده نيست که الزم است 

بماند که بهبود قابل توجهی در وی ديده شود و اين در برخی از موارد، تا يک 
او را به  توان بيمار را مرخص کرد و سال هم ممکن است طول بکشد. سپس می

های شبانه، و  های روزانه، بيمارستان ای مثل بيمارستان های حمايتی ويژه نظام
 5.های سر راهی سپرد خانه

 

 ل را با دیگر بیماری های جسمی و روانی اشتباه نگیریداین اختال

الزم است اين سخن گفته شود که در اغلب موارد، اين اختالل همراه با 
اختالالت دوقطبی و افسردگی همراه است. ولی بايد اين مورد را توجه کرد که دو 
ل اختالل نام برده، گاه نشانه هايی را از خود بروز می دهند که شبيه اختال

شخصيت مرزی است و با ديدن اين عاليم نبايد پنداشت که شخص مبتال به 
 اختالل شخصيت مرزی است. 

                                                           
 . همان.1
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برخی رفتارهای شکاکانه نيز در اين دست از افراد ديده می شود که گذرا 

 ( را به اين افراد زد. PPDهست و نمی توان برچسب اختالل شخصيت پارانوئيد )
تدرس از رهدا شددگی بده طدور      »اسدت:   ويراست پنجم آمده DSMدر کتاب 

مشخصی هم در اختالل شخصيت مرزی و هم در اختالل شخصيت وابسته هدر  
توجه به اين امر در تشخيص اين اخدتالل کمدک بسدياری     5«دو ديده می شوند.

فرد مبتال به اختالل شخصيت مرزی به ترک شدن با احساس پوچی، »می کند. 
ی دهدد در حدالی کده فدرد مبدتال بده       هيجانی، خشم و توقعات واکنش نشان مد 

شخصيت وابسته به صورت سازش و سلطه پذيری فزاينده بروز داده و بالفاصدله  
در جستجوی رابطه جايگزينی بر می آيد تا برای وی مراقبدت و حمايدت فدراهم    

 2«نمايد.
يکی ديگر از مواردی که نبايد آن را با اختالل شخصيت مرزی اشتباه گرفت، 

ناشی از يک بيماری طبی ديگر، اختالالت مصرف مواد و  تغييرات شخصيتی
 مشکالت هويتی است.

 

 ازدواج کرد؟ مرزیچرا نباید با افراد مبتال به اختالل شخصیت 

وقتی در مورد ازدواج و انتخاب همسر صحبت به ميان آورده می شود، هر 
ديگر ايده آل هايی را در ذهن می پروراند که فرهنگ و برخی از عوامل  ،فردی

می تواند در اين انتخاب ها تاثير داشته باشد. ولی قدر مشترک همه اين معيارها 
اين است که همه به دنبال ازدواج با فردی هستند که از لحا  روانی سالم باشد 

 تا بتوان زندگی مشترک خوبی را آغاز کرد. 
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د نبه اختالل شخصيت به خاطر روان بيماری که دارند نمی توان افراد مبتال
مطلوبيت هايی که از همسر خود توقع داريد برآورده کنند. فردی که هر روز 
دوستی جديد را به زندگی خود راه می دهد، همه سفره دل خود را برای او بازگو 
می کند، محرم اسرار اوست، نمی تواند به راحتی نقش های همسری خود را ايفا 

 ود دست به هر کاری می زند. کند، چرا که برای حفظ اين رابطه های افراطی خ
در طول زندگی با اين افراد شما متوجه نمی شويد که چه وقتی حال ايشان 
خوب است و چه وقتی حال ايشان مناسب نيست. به راحتی نمی توانيد معيارهای 
دوستی ايشان را بفهميد. او به راحتی از اين و آن دشمن می سازد و شما هم 

 ا معيارهای دمدمانه او همراهی کنيد. برای حفظ زندگی خود بايد ب
اگر بخواهيد کاری را بر خالف او انجام دهيد، ممکن است از سوی او بی وفا 

د و شما را به بی وفايی همسرانه متهم کند و نتيجه آن خودزنی و يا يتلقی شو
 خودکشی باشد. 
 فرادازدواج و همراهی با اين ا اهيد زندگی خوبی را تجربه کنيد بهاگر می خو

 تن ندهيد و سعی کنيد زندگی خوب و شيرينی را در کنار همسری با سالمتِ
 آغاز کنيد.  ،مطلوب روانِ
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 اغواگرانه میترارفتارهای 

شدن برای  شايد اينطور بگم راحت تر باشه، مدت زمانی که ميترا برای آماده
مهمانی می گذاشت، از خود مهمانی بيشتر طول می کشيد. چندين بار لباسی رو 
که پوشيده بود با من چک می کرد که آيا اين لباس به من مياد يا نه؟ و من هم 
هر بار تائيد می کردم که اين واقعاً قشنگ هست و اون که احساس می کرد من 

کمد لباس خودش می رفت و لباس می خواهم اون رو گول بزنم، دوباره سر 
 ديگه ای انتخاب می کرد. 

اين تغيير لباس و اين مدت زمانی که برای آماده شدن می گذاشت، جای 
سئوال نداشت، چونکه دوست داشت تو مهمونی حسابی به چشم بياد. خدا نکرده 

! دوست داشت ديده بشه، نمی خوام بگم مشکلی در رفتارهاش داشت، نه! اصالً
داشت به چشم بياد، دوست داشت ديگران تعريفش کنند و اين چيزی بود دوست 

که بسيار من رو از اين مهمانی ها دور می کرد. خوشم نميومد يکی بخواد اين 
 قدر فخر فروشی کنه در حاليکه چيزی هم نداره.

اوايل تو مهمونی ها احساس می کردم ميترا مهره مار داره که اينقدر راحت 
خودش جذب می کنه ولی بعد از مدتی زندگی با اون فهميدم نه ديگران رو به 

ه. او با رفتارهايی اون چيزی نداره اال همين رفتارهای نمايشی، رفتارهای اغواگران
رو می خواست به سمت خودش جذب می کرد. خيلی راحت با  که داشت هر کی

ين رابطه و ديگران روابط پرشوری رو ايجاد می کرد و يک دفعه می زد زير همه ا
که چرا خانمت اينطوری رفتار می  ماحترام. بارها از سوی مادرم سرزنش می شد

کنه. چرا اينقدر تو مهمونی خودنمايی می کنه، اين کاراش هم برای تو هم برای 
 خودش خوب نيست. اگر به فکر خودتون نيستيد به فکر آبروی ما باشيد. 

ده است و همه اطرافيان، راحت بگم تو زندگی احساس می کرد که شاهزا
. بارها بهش گفته بودم که بابا به تنددر خدمت او هسو نوکرهای دست بسته 
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همان اندازه ای که هستی، توقع داشته باش ديگران ازت تعريف کنند، چرا چيزی 
که نيستی رو دوست داری به نمايش بذاری، چرا وقتی لباسات رو از يک مغازه 

خريديم به دروغ می گی از فالن کشور خريديم. به خدا ساده ای تو بازار فالن جا 
خيلی از افرادی که امشب مهمونی بودند می دونند تو داری دروغ ميگی ولی به 
احترام خودت چيزی نميگن. ولی اين حرفها سودی نداشت. چيزی که هميشه 
تکرار می شد تذکرات من بود و گوش نکردن های هميشگی او و من راه فراری 

 ان دادن به اين زندگی نداشتم. جز پاي
 

 مبتالیان به اختالل شخصیت نمایشی چه تعدادند؟

ميالدی  2223تا  2225بر اساس ارزيابی های صورت گرفته، در سال های 
 % بوده است. 95/5تعداد افراد مبتال به اختالل شخصيت نمايشی در حدود 

 

 چیست؟ نمایشیاختالل شخصیت 

5يونيک( اختالل شخصيت نمايشی)هيستر
(HPD)  اختاللی است که احتمدال ،

بروز آن در زنان بيشتر از مردان است. برخی بدر ايدن بداور هسدتند کده اخدتالل       
شخصيت نمايشی و ضداجتماعی، دو چهره مختلف يک علت هستند: نوع زنانه و 
نوع مردانه. آن علت پشت پرده زنان را به سمت اختالل شخصيت نمايشی سوق 

اين افراد به شددت  2به سمت اختالل شخصيت ضداجتماعی. می دهد و مردان را

                                                           
1. Histrionic personality disorder 
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دوست دارند که مورد توجه ديگران قرار بگيرند، از همين روی دست به رفتارهای 
 5افراطی زده و يا هيجانات شديد را از خود بروز می دهند. 

بدترين کاری که می شود با اين افراد کرد اين است که به ايشان توجه 
ديد و يا قدرناشناسی نتيجه رفتار شما با افراد مبتال به اختالل نکنيد. ناراحتی ش

خودباوری در آنها شخصيت نمايشی است. شايد اين نتيجه را بشود گرفت که 
و اگر اين توجه صورت نگيرد به شدت به عزت  باشد متاثر از توجه ديگران می

د گذاشت نفس ايشان آسيب خواهد زد. برای اين جلب توجه تا آنجا قدم خواهن
 خواهند زد.  خودکشی ار نامتعارفی مثلکهر  که برای رسيدن به آن دست به

فتاب پرست باشند. دايم ظاهر خودشان، عقايد و ان بيشتر شبيه آرفتارششايد 
باورهای خود را عوض می کنند تا توجه ديگران را به سمت خود جلب و تائيدی 

  2را بر شخصيت خود از ايشان بگيرند.
شايد اين ترکيب را در مورد برخی افراد شنيده ايد که می گويند فالنی 

شود، دست مجلس گرم کنی به ايشان داده اگر است. « کن مجلس گرم»حسابی 
در به کارهای نمايشی ای )مانند داستان پردازی، صحنه سازی و...( می زنند تا 

اگر با کسی بخواهند رابطه برقرار کنند،  3کانون توجه ديگران قرار بگيرند.
رفتارهای رمانتيک و اغواگرانه ای از خود به خرج می دهند که افراط در اين کار 

می تواند معياری برای تشخيص اين افراد باشد. چاپلوسی، هديه دادن های خود 
 زياد و افراطی در رابطه های ميان فردی نمونه ای از اين اغواگری است. 

اين نکته را بايد توجه کرد که رفتارهای اغواگرانه ايشان گاه به شدت بروزات 
نسبت به کسانی که کشش جنسی دارد ولی نبايد اين اشتباه را کرد که اين افراد 
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اين اشتباه است. اين افراد به شدت در همه  ؛جنسی دارند، اينگونه رفتار می کنند
رفتارهای خود از جمله روابط اجتماعی، شغلی و حرفه ای خود دست به اين نوع 

 5رفتارها می زنند و صرفاً مربوط به کسی که ميل جنسی به او دارند، نيست.
آراستگی خود، می تواند صفت مهم ديگری از اين  خرج بسيار برای لباس و

 افراد باشد. با عوض کردن هر لباسی عقيده و باور ايشان نيز عوض می شود. 
و يا « دوست عزيزم»اگر اين افراد بعد از يک جلسه مالقات، شما را با عنوان 

خطاب قرار دادند، جا نخوريد. اين سبک صحبت کردن نشان از « عزيز من»
ری قوی اين افراد يا راحت تر بگوييم، رفتار اغوا گرانه ايشان دارد و رابطه گي

بدانيد رابطه شما با ايشان، يک رابطه سطحی است و اين کلمات نشان دهنده 
 2عميق شدن رابطه شما با او نيست.

شايد گفتن اين مطلب خالی از فايده نيست که اين افراد معموالً اتفاقات را 
می بينند، يک اتفاق يا کامالً عالی بوده است يا کامالً به صورت سياه و سفيد 

د. از جزئيات هر آنچه که در يافتضاح. از اين افراد خواهان بيان جزئياتی نباش
تمجيد خودشان باشد بيان می کنند و چيزی از ديگران بيان نخواهند کرد. اگر 

شنيد اين  از ايشان بپرسيد مهمانی ديشب چطور بود، تنها جمله ای که خواهيد
 3«.مهمانی خوب بود»است 
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 نمایشیمالک های تشخیصی اختالل شخصیت 

همانطور که بيان شد اين فرد به شدت در بسياری از رفتارها و هيجانات خود 
. رفتارهای افراد هستندو به دنبال جلب ديگران به خود  ندصورت افراطی دار

 رد خود را نشان می دهد:مبتال به اين اختالل با پنج مورد يا بيشتر اين موا
در موقعيت هايی که فرد مورد توجه قرار نمی گيرد، به شدت احساس  (5

 ناراحتی و عذاب می کند.

آنچه در رفتارهای او ديده می شود، يک نوع اغواگری جنسی است. اين نوع  (2
 رفتار با افراد به اين معنا نيست که شخص مقابل مورد عالقه جنسی اوست. 

يير می دهند تا بتوانند مورد توجه ديگران ت هيجانات خود را تغه سرعاين افراد ب (3
 قرار بگيرند. اما نکته مهم اين است که اين هيجانات سطحی هست. 

برای اينکه بتوانند ديگران را به خود جلب کنند از ظاهر فيزيکی خود بسيار  (5
 استفاده می کنند. ممکن است اين کار با لباس و زينت آالت و يا نوع خاصی

 از لباس پوشيدن باشد. 

از بيان کردن جزئيات اتفاق و ديدارهای خود دوری می کند و با بيان کلياتی  (1
 پاسخ سئوال شما را می دهد. 

 ابراز هيجانی فرد، بسيار اغراق آميز، تئاتر گونه و توام با خودنمايشی است.  (7

ان اين فرد به سادگی تحت تاثير نظر و سخن ديگران قرار می گيرد. به زب (9
ديگر، به شدت القاء پذير است. نقدها و اشکاالت به رفتار و ظاهر او، به 

 شدت او را به هم می ريزد. 

 5روابط خود با ديگران را بيش از حد واقعی، صميمی و عميق می داند. (9
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 نمایشیدرمان اختالل شخصیت 

تحقيقات بسياری بر روی درمان اختالل شخصيت نمايشی صورت گرفته 
فقيت ها بسيار اندک بوده است. برخی درمانگران تمرکز خود را بر است ولی مو

تغيير نگرش بدين . به رفتارهای اغواگرانه خود دارندروی تغيير نگرش اين افراد 
که رفتارهايی که داريد ممکن است در کوتاه مدت، ثمره ای  گونه بيان می شود

می  5اه خواهد داشت.به همربرای شما داشته باشد ولی آسيب های بلند مدتی را 
توان به ايشان آموخت که راه های بهتری برای رسيدن به اين اهداف هست و 

 اين درمان ها راه به جايی نمی برد.  اميدوار نباشيد، آن کسب موفقيت است ولی
 

 نمایشیزمان بروز و اختالل شخصیت 

بر اساس کتاب راهنمای تشخيصی و آماری اختالل های روانی )ويراست 
م( اين اختالل از اوايل بزرگسالی شروع شده و در زمينه های مختلف خود پنج

  2را بروز می دهد.
 

 این اختالل را با دیگر بیماری های جسمی و روانی اشتباه نگیرید

اشتباه  Bغالباً اختالل شخصيت نمايشی با ديگر اختالالت شخصيت خوشه 
با نمايشی در اين است گرفته می شود. تفاوت بيماران اختالل شخصيت مرزی، 

 رفتار تکانشی بيشتری از خود نشان می دهند.  ،که بيماران مرزی
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تفاوت افراد مبتال به اخالل شخصيت خودشيفته با نمايشی در اين است که 
تفاوت ميان افراد  خودشيفته بيشتر است و در نهايتخودبزرگ بينی در ميان افراد 

ه در اين است که شخصيت های مبتال به شخصيت نمايشی با شخصيت وابست
نمايشی از خود نمايش هيجانات بيشتری را به نمايش می گذارند که اين حد از 

 5هيجان در افراد مبتال به اختالل شخصيت وابسته ديده نمی شود.
برخی از رفتارهای اغواگرايانه شخصيت های ضداجتماعی و نمايشی باعث 

افراد مبتال به اختالل ممکن است د. شود اين دو اختالل را از هم تفکيک کرمی 
شخصيت ضداجتماعی و اختالل شخصيت نمايشی به لحا  تکانشگری، سطحی 

ه ووجبا هم نگری، هيجان جويی، بی احتياطی، اغواگری و بازی دادن ديگران 
مشترکی داشته باشند، اما افراد مبتال به اختالل شخصيت نمايشی معموالً در 

می کنند و به طور مشخصی در رفتارهای ضداجتماعی عواطف خود بيشتر مبالغه 
شرکت نمی کنند. افراد مبتال به اختالل شخصيت نمايشی با هدف آنکه محبت 
ديگران را دريافت کنند، ديگران را به بازی می گيرند در حاليکه اشخاص 
ضداجتماعی در جهت به دست آوردن سود، قدرت يا ديگر منافع مادی ديگران را 

 2هند. فريب می د

 

 ازدواج کنید؟ نمایشیچرا نباید با افراد مبتال به اختالل شخصیت 

، اين اولين و «شايد پذيرش اين همه هيجان برای شما بسيار سخت باشد»
ازدواج با افراد مبتال  علت عدم آخرين جمله ايست که می شود برای شما در مورد

ه رفتارهای نمايشی را به شخصيت نمايشی بيان داشت. شايد شما نتوانيد اين هم

                                                           
 .953. همان، ص 1

 .101. انجمن روان پزشکی آمریکا، پیشین، ص 2
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پذيرا باشيد. رفتارهای نمايشی اين افراد فقط ذهن شما را به خود مشغول نمی 
کند، بلکه نگاه ديگران و حرف هايی که در پشت سر شما و يا در مقابل شما 

 گفته می شود نيز ذهن شما را به خود مشغول خواهد کرد. 
توانيد احساسات و عاطفه اگر او را به عنوان همسر قبول کنيد، ديگر نمی 

عميق را از او بخواهيد. چيزی که برای او مهم است، احساسات، عواطف، 
  .. خود اوست و ديگران برای او ارزشی ندارند..و موفقيت، خوبی

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با افراد خودشیفته ازدواج نکنید!

 )معرفی اختالل شخصيت خودشيفته(
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  شیداخودبزرگ بینی های 

وزهايی که می خواستيم با هم مهمانی بريم، انگار اون روز، روز عذاب واقعا ر
. واقعا همه اعصابم مهمونیمن بود. هم قبل مهمونی، هم تو مهمونی و هم بعد 

خرد می شد تا حدی که تو اون لحظه ها می خواستم زمين باز بشه و من برم 
بود، با رفتارش، با  بهم جهنم کرده شيداتوش و ازش بيرون نيام. واقعا زندگی رو 

افاده هاش، با اداهاش تو صحبت کردن با ديگران، با دروغ هايی که می گفت به 
 اين و اون در مورد موفقيت های نداشتش، باهزينه باالی زندگی با اون. 

کرده و از باال با همراهی فرشته  ی کرد، خدا اين رو تو آسمون درستتصور م
. شايد باورتون نشه که اينقدر خودش رو است ها مدتی مهمان زمينی ها شده

استثنايی می دونست. انگار خدا يک قالب تک برای درست کردن اين داشته و 
، تک روی کره زميندر  شيداديگه بعد از اون از اين قالب ديگه استفاده نکرده و 

 و نمونه هست. 
رتباط برام و ادامه دادن اين ابود زندگی رو با رفتارهاش بهم جهنم کرده  واقعاً

 خيلی سخت شد.
تو مهمونی ها، نه کسی رو تحويل می گرفت و نه با کسی همدم می شد، 

ه و به گونه اون شخص توجهش رو جلب کنمگه اينکه مطمئن می شد بتونه 
خيلی ازش پائين تر باشه. اون وقت بود که شروع می کرد از خودش گفتن و از 

بود و خيال می کرد بهشون  موفقيت هايی که هيچ موقع به دستش نيورده
رسيده. از داشته های نداشتش می گفت. از لباس هايی که می گفت بِرنده و 
خودش هم می دونست مارک ها رو داده بود خياطی براش چسبونده بودند. از 
کيفش می گفت که باباش براش از آفريقا آورده بود که با پوست سوسمار درست 

بل تو يه حراجی با قيمت خيلی پائين خريده شده، در حاليکه من همين هفته ق
بودم و خودش هم می دونست. خيلی وقت ها اون اطرافيان هم می دونستند که 
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 شيداداره غلو می کنه ولی هيچ کس به خاطر اينکه مورد خشم و عصبانيت  شيدا
 قرار نگيره، حرفی نمی زد و تائيد می کردند. 

نمی کرد، غرهاش رو به من می زد  رو تائيد شيدااگر کسی تو اين صحبت ها 
که چرا اينها قدر من رو نمی دونند. اينها نفهمند و لباس بِرند و الکچری رو از 

 لباس های به درد نخور خودشون تشخيص نمی دن. 
. خودتون می تونيد حدس رفتن هم حکايت خودش رو داشتقبل از مهمانی 

ن تحسينش کنند، چقدر برای بزنيد که آدمی که افاده ای هست و می خواد ديگرا
 آماده شدنش وقت می ذاره. اين رو ديگه می ذارم خودتون حدس بزنيد. 

برای اينکه زودتر بتونه آماده بشه، من مجبور می شدم که با پوشيدن اولين 
لباس، کلی از اون لباس و رنگ و اندازش و به چشم اومدنش تعريف کنم تا بعد 

 . به مهمونی بريمن رو تنش کنه و دلش راضی بشه او ،از مدت زمانی
ديگه از اين دروغ گفتن در مورد خوبی هاش، تحسين هايی که مجبور بودم 

.. خسته شدم. ديگه خسته شدم وقتی که می ديدم خود .به زور ازش بکنم و
با من زندگی نمی کنه. خسته شده بودم از اينکه موفقيت هايی رو نام  شيداواقعی 

هش نرسيده بود و من هم مجبور بودم پيش ديگران، می برد ولی هيچ وقت ب
تائيد کنم. خسته شده بودم از اين همه رفتار پرافاده و را بودن اين موفقيت ها 

 .. خسته شده بود، خسته خسته..زرگ بينی ها وب
 

 مبتالیان به اختالل شخصیت خودشیفته چه تعدادند؟

)ويراست « روانی راهنمای تشخيصی و آماری اختالل های»بر اساس کتاب 
% بوده  2/7پنجم( در نمونه های گرفته شده از جامعه های متفاوت بين صفر تا 

است. يعنی در برخی جوامع تعداد اين اختالل صفر بوده و در برخی ديگر اين 
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اين نشان دهنده آن است که خانواده و  5در ميان صد نفر بوده است. 2/7تعداد به 
اين اختالل نقش مهمی داشته باشند. خانواده ای فرهنگ می تواند در پديدايی 

که والدين در آن نسبت به موفقيت های کودک بسيار سرد برخورد می کنند، می 
 توانند يکی از زمينه سازهای پيدايی اين اختالل در افراد باشند. 

 

 چیست؟ خودشیفته شخصیتاختالل 

 «خودشيفته»نی شايد اين کلمه را بارها در زبان فارسی شنيده ايد که فال
است. بله درسته. اين همان خودشيفته ايست که در فارسی از آن استفاده می 
کنيد و برخی ها را به خاطر نوع کالم و رفتارشان، خودشيفته می دانيد. در روان 

( نام برده می NPD) 2شناسی از آن به اختالل شخصيت خوشيفته )نارسيستيک(
 شود.

برگرفته از يک چهره افسانه ای در يونان نام اختالل شخصيت نارسيستيک 
نارسيس نام پسر جوان و زيبايی بود که : »ستان است. در داستان ها آمده استبا

هيچ دختری را برای دوستی و ازدواج تحويل نمی گرفت و در بسياری از موارد با 
کارهايی آن ها را تحقير و کوچک می کرد. خدای انتقام از متکبران، اين موضوع 

 نارسيس مهيا کرد. او را به نزديکمتوجه شد و برنامه ای را برای از بين بردن  را
برکه ای برد تا نارسيس برای اولين بار خود را در آب ببيند. نارسيس وقتی به 
درون برکه نگاه کرد، خود را در آن ديد و بدون آنکه متوجه شود که آن تصوير 

معشوق توهمی خود برسد، تن خودش هست، عاشق آن شد. او برای اينکه به 

                                                           
 .110. انجمن روان پزشکی آمریکا، ص 1

2. Narcisstistic Personality Disorder 



 / با افراد مبتال به اختالل شخصيت ازدواج نکنيد! 75

دهد ولی چون شنا بلد نبود غرق شد و از به آب داد تا تن در کنار معشوق ب خود را
 5«آن به بعد به گل نارسيس )نرگس( مبدل گشت.

به اين نکته  از همين داستانی که در افسانه های يونان آمده است می توان
است که در توهمات  رسيد که نهايت اين افراد در صورت درمان نشدن اين

 خويش آنچنان غرق می شوند که نهايت آن نابودی و تباهی خويشتن است. 
 است که با تياختالل شخص کي( NPD) یسينارس تياختالل شخص

رفتارهايی طوالنی مدت با يک الگويی غير طبيعی از احساسات خود بزرگ بينی، 
همدلی که از  خودخواهی، نياز بيش از حد به تحسين ديگران، و نيز عدم

  2بزرگسالی خود را نشان می دهد، مشخص می شود.
 استثنايی دانستن خوددانست، بيان آنچه می تواند به عنوان پايه اين اختالل 

است. اين افراد خود را برتر از ديگران می دانند تا حدی که الزم می دانند 
 برسند. ديگران را مورد استثمار خود قرار داده تا به خواسته های خود 

اين افراد يا به ديگران بسيار حسادت می کنند يا بسيار اين حس را دارند که 
ديگران در مورد داشته های ايشان، حسادت می ورزند. اين افراد يک نياز اساسی 

به  شدر تحسينديگران افراط تامين احساسی است که از به گونه ای  و آن دارند
  دست می آيد.

دارند که افراد به طور افراطی از ايشان تمجيد و  اين افراد به شدت نياز
همسری را انتخاب می  ،ستايش کنند. افراد مبتال به اختالل شخصيت خودشيفته

د. همسری که دائم قربان صدقه ند که آنها را در آشکار و نهان ستايش کننکن
خوبی ها و زيبايی های او برود. )نياز به دوست داشتن حقيقی ندارند همين که 

 مورد تمجيد و ستايش قرار بگيرند گويی نيازشان برآورده می شود.(

                                                           
 .944، ص 2. مهدی گنجی، پیشین، ج 1

 .108مریکا، پیشین، ص انجمن روان پزشکی آ .2
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شکست های خود را موفقيت می دانند و بر ديگران هم واجب می دانند که 
 موفقيت های ايشان را مورد تقدير قرار دهند. 

 

 خودشیفته شخصیتمالک های تشخیصی اختالل 

س خودبزرگ بينی آنچه به طور هميشگی در اين افراد ديده می شود، احسا
)چه در خيال و چه در رفتار( است. اين افراد به شدت نياز به تعريف و تمجيد 

 ديگران دارند و با ديگران به هيچ وجه همدلی نمی کنند. 
در کتاب راهنمای تشخيصی و آماری اختالل های روانی )ويراست پنجم( 

 1ر فردی معيارهايی برای تشخيص اختالل خودشيفته بيان شده است که اگ
مورد از اين معيارها را داشته باشد، می توان او را مبتال به اين اختالل دانست. 

 اين معيارها عبارتند از: 

د. ناحساس خودبزرگ بينی، بدين صورت که خود را بسيار مهم می دان (5
د؛ از ديگران نو استعدادهای خود اغراق می کن )مثال در مورد دستاوردها

را موفق بدانند، در  آنها که بدون رسيدن به موفقيتد ناين انتظار را دار
 (.دداشته و ندارنحاليکه هيچ دستاوردی ن

با خيال پردازی هايی در زمينه موفقيت بی حد و حصر، قدرت، هوش و  (2
 . نداستعداد، زيبايی، يا عشق ايده آل، ذهن خود را مشغول کرده ا

 ايشانبه مانند و کسی را  همتا هستندکه استثناء، خاص و بی ندمعتقد (3
را درک کنند که خاص يا  آنهانمی توان يافت و فقط افرادی می توانند 

عالی رتبه باشند. اين افراد تنها با کسی حاضر به ارتباط هستند که 
 خاص يا عالی رتبه باشند. 

ايشان را به صورت افراطی تعريف و  ،به اينکه افراد ديگردارند نياز  (5
 تمجيد کنند. 
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بدين معنا که به شکل نامعقولی انتظار  ؛ايسته بودنوجود احساس ش (1
دارند ديگران برخوردی بسيار مطلوب با ايشان داشته باشند يا افراد بی 

 بودهچون و چرا تسليم خواسته های ايشان شوند. هميشه حق به جانب 
د و کسی ند انجام دهند می توانند هر کاری را که بخواهنو فکر می کن

 که مانع انجام اين کارها شود. را يارای اين نيست 

در روابط ميان فردی، رفتاری استثمارگونه دارند. )يعنی از ديگران برای  (7
 کنند.( رسيدن به اهداف خود سوءاستفاده می

عدم همدلی با ديگران )ميلی برای درک، شناخت احساسات و نيازهای  (9
 ديگران ندارند.(

 آنهاد که ديگران به اغلب به ديگران حسادت می ورزند يا معتقد هستن (9
 حسادت می کنند. 

به گونه ای  5رفتارها يا نگرش های متکبرانه از خود نشان می دهند. (7
ايشان د، گويی همه زيردست نهميشه از باال به ديگران نگاه می کن

  2.اند هستند و برتر از همه

                                                           
 . همان.1

است.  میگل د سروانتس اسپانیایی نویسنده. برخی بر این باور هستند که شخصیت دن کیشوت در رمان 2

ست و وقت ا توهم دچار که دهد می نشان مخاطب به را فردی زندگی دُن کیشوتدر داستان آمده است که 

زمان روایت داستان، نوشتن و خواندن آثاری که گذراند. در  خود را با خواندن آثار ممنوعه می

بیند  ها می پرداخت ممنوع بود و شخصیت اصلی داستان، خود را جای یکی از همین شوالیه می ها شوالیه به

پهلوانی خیالی و « دُن کیشوت»ها هستند.  ها و درخت بیند که اغلب کوه خود می و دشمنانی فرضی در برابر

 .پندارد ناپذیر می وپاست که خود را شکست دست بی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://www.ketabrah.ir/author/15678-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%84-%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://www.ketabrah.ir/author/15678-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%84-%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87
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 اختالل شخصیت خودشیفته زمینه ساز علل

ايد پرده را از روی چهره اين افرادی که برای يافتن علت پيدايی اين اختالل ب
به ظاهر خيلی خود را موفق می بينند، برداشت تا حقيقتی ديگر را در آن ديد که 

. در پس پرده شخصيت به حساب آيدهمان می تواند علت پيدايش اين اختالل 
اين افراد، اعتماد به نفس شکننده ای وجود دارد که همان باعث می شود که اين 

ائماً در پی تائيد ديگران باشند.انتقاد به مانند چکشی بر شيشه اعتماد به افراد د
نفس ايشان است. اگر چه ممکن است آنها نسبت به انتقاد شما واکنشی نشان 
ندهند ولی انتقاد به شدت اين افراد را ناراحت کرده و برای آنها احتماالً احساس 

  5اد می کند.بی ارزش بودن و پوچی ايج تحقير، خفت و خواری،
 در تبيين علت اين اختالل دو نظريه متفاوت وجود دارد: 

نظريه اولی که برخی از روان شناسان بيان داشته اند اين است که صفات 
شخصيتی اختالل شخصيت خودشيفته در فرزندانِ والدينی پديد می آيد که در 

ت در مورد رابطه با فرزندان خود رابطه ای سرد و بی عاطفه دارند و به ندر
موفقيت های فرزندان خود سخن گفته و آنها را ستايش می کنند. والدينی که 

ولی  بی ارزش بوده و اهميتی برای آن قائل نيستندموفقيت فرزندان شان 
می توانند زمينه ساز پيدايی اين  ،موفقيت های خود را به رخ ديگران می کشند

 اختالل باشند. 

                                                                                                                           
 که سفرهاست همینرود و در میانه  ، به سفرهایی طوالنی میسانچو پانزا او، با همراهی خدمتکارش،

 ظالم حاکمان استبداد و ظلم از مردم نجات جز هدفی که او. زند می سر وی از غریب و عجیب اعمالی

 پدیا( )به نقل از ویکی .بیند همه چیز را در قالب ابزار جنگی می و دارد اطرافش به تخیلی نگاهی ندارد،
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جست که فرزندان اين نوع از والدين برای چرايی آن را می توان در اين 
مقابله با احساس بی ارزشی سعی می کنند راه هايی را پيدا کنند که يکی از اين 
راه ها، دلداری دادن و متقاعد کردن خود درباره استعدادها و موفقيت های خود 
است. اين افراد که فاقد خودِ سالم هستند، خودِ کاذبی را در خود پرورش می 

د که آن را بر مبنای نظر غير واقع بينانه در مورد شايستگی و مطلوب بودن دهن
از همين روی اين افراد به دنبال گرفتن تائيد از خود و  5خودشان استوار می کنند.

يا ديگران در فعاليت های خود هستند. بر اساس همين علت، می توان يکی از 
بتاليان اختالل شخصيت خودشيفته راه های درمان را ارائه درک واقع بينانه به م

اين موضوع که همه انسان ها کامل نيستند و نقص هايی را در خود  باوردانست. 
دارند می تواند يکی از راه های درمان اين اختالل باشد. وقتی که اين شخص 

بزرگ منش و خودمحور  ،احساس کند که درمانگر از او حمايت می کند، کمتر
 2می شود.

از روانشناسان قائل هستند که علت ديگری هم می تواند زمينه دومين دسته 
ساز اين دست از صفات شخصيتی باشد. برخی از روانشناسان بالينی بر اين عقيده 

بيش از حد و محبت بيش از اندازه به فرزند هم می تواند  هستند که توجه مثبت
ين باعث پيدايش زمينه ساز پيدايی اين اختالل در انسان باشد. اين رفتار والد

توهم و باورهای غيرمعقول در فرد می شود و به گونه ای خود را استثنايی در 
. اين بزرگ بينی توهمی تا بدانجا پيش خواهد پندارندميان انسان های ديگر می 

. شايد بتوان اين خواهند داشت ،رفت که از ديگران نيز توقع تعريف های بی جا
ته دوم دانست که اکثر افراد مبتال به خودشيفتگی يافته را مويد روان شناسان دس

اولين فرزند يا تنها فرزند خانواده هستند )استعداد تک فرزندان در ابتال به اختالل 

                                                           
 .911، ص 2. ریچارد پی هالجین و سوزان کریس ویتبورن، پیشین، ج 1

 .912. همان، ص 2



 77فته ازدواج نکنيد! / با افراد خودشي

شخصيت خودشيفتگی بيشتر از ديگرانست( چرا که اين فرزندان بيشتر مورد توجه 
  5والدين خود قرار می گيرند.

نواده در امر تربيت فرزند بدان توجه يکی از مهم ترين مسائلی که بايد خا
داشته باشند، سبک های فرزندپروری است. سبک فرزندپروری نادرست می تواند 

 باشد.  خودشيفته زمينه ساز اختالالت روانی همچون اختالل شخصيت
 

 خودشیفتهشخصیت  اختاللزمان بروز و 

ه ای از اختالل اگر اين رفتارها را در نوجوانی ديديد، نمی توانيد آن را نشان
شخصيت خودشيفته بدانيد. چرا که رفتارهای دوران نوجوانی به خودی خود نمی 
تواند تعيين گر اين رفتار باشد. نوجوان به خاطر دوران بحرانی ای که در آن قرار 
دارد، دوست دارد بزرگ شدن خود را به ديگران نشان بدهد و در نگاه ديگران از 

رده شود. به همين خاطر رفتارهای غلو آميز و موفقيت او به عنوان يک مرد نام ب
کنيد. نوجوان دوست دارد توسط می های توهمی را در نوجوانان بسيار مشاهده 

ديگران ديده شود و از خوبی های او تعريف شود. پس اگر بار ديگر نوجوان دختر 
چسب يا پسری را ديديد که به نظرتان آمد، در جمع خيلی خودنمايی می کند، بر

 اختالل شخصيت خودشيفته را بر روان او نچسبانيد.
اين اختالل از اواخر نوجوانی و قبل از بزرگسالی شروع می شود و در شرايط 

مهمترين مشکل اين افراد در دوران ميانسالی است.  2مختلف زندگی حضور دارد.
آيد  چرا که ناتوانی های جسمی با فرارسيدن ميانسالی ديگر به چشم ديگران نمی

 و او نيز چيزی برای جادوی ديگران ندارد. 
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 خودشیفته درمان اختالل شخصیت

يکی از بهترين راه های درمان اين اختالل، تامين اطمينان آفرينی اين افراد 
و نيز تشويق آنان به درک درست واقعيت و داشتن نگاه واقع بينانه به خود و 

واقعی خويش آشنا بشوند، در هنگام  توانايی های خود است. اين افراد اگر با خود
 انتقاد و يا شکست، به راحتی آسيب نمی بينند. 

درک کنند که استثنايی و منحصر به فرد نيستند. بايد اين افراد اين موضوع را 
کار درمانگری نبايد به اين صورت باشد که به طور مستقيم بر عليه عقايد او قيام 

را متقاعد کند که کمتر خودخواهانه عمل کند  شود. درمانگر نبايد سعی کند که او
بلکه بايد به او بياموزد که راه های بهتری هم برای رسيدن به هدف های 

  5شخصی مهم وجود دارند.
 

 این اختالل را با دیگر بیماری های جسمی و روانی اشتباه نگیرید

اين اختالل از لحا  ظاهری با برخی ديگر از اختالالت شخصيت شباهت 
يی دارد. مهم ترين شاخصی که شما می توانيد اين اختالل را از ديگر ها

اختالالتی همچون، نمايشی، ضداجتماعی و مرزی تمايز دهيد، خود بزرگ بينی 
افراد خودشيفته است. عشوه گری افراد نمايشی، سنگدلی افراد ضداجتماعی و 

شيفته قابل محتاج بودن افراد مرزی، به راحتی از خودبزرگ بينی افراد خود
 تفکيک است. 

صفات شخصيتی ای را به  ،بيان اين نکته خالی از فايده نيست که افراد موفق
نمايش می گذارند که ممکن است در ابتدا اين گونه برداشت شود که اين افراد 
مبتال به اين اختالل می باشند. در تشخيص اين اختالل عجله نکنيد. اگر صفات 
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يف و تمجيد از موفقيت های خودشان، انعطاف ناپذير، شخصيتی اين افراد در تعر
ناسازگارانه و پايدار بود و به گونه ای باعث تخريب چشمگير عملکرد يا ناراحتی 

 فردی شود، می توان آن فرد را مبتال به اين اختالل دانست. 
حمالت مانيا يا هيپومانيا نيز می تواند رفتار خود بزرگ بينی را در فرد پديد 

د که اين رفتار همراه با تغيير خلقی يا اختالل عملکردی است که همين دو بياور
مورد می تواند باعث تمايز از اختالل شخصيت خودشيفته شود. مصرف مواد نيز 
می تواند عاليمی به مانند عاليم اختالل شخصيت خودشيفتگی به همراه داشته 

 5باشد.
 

ازدواج  ودشریفته خچرا نبایرد برا افرراد مبرتال بره اخرتالل شخصریت        

 ؟کرد

شايد با خواندن روش های درمان افراد مبتال به شخصيت خودشيفته، اين 
پندار در ذهن شما پديد آمد که به راحتی نامزد خودتان را که مبتال به اين اختالل 
روانی است را درمان کرده و زندگی خود را آغاز می کنيد. اما اين باور غلطی 

مانند ديگر اختالالت شخصيت امری غيرممکن و يا  است. درمان اين اختالل به
بينشی ندارند و احساس نمی  ،خود دشوار می باشد چرا که آنها نسبت به اختاللِ
 کنند اين يک مشکل در روان ايشان است. 

اين يک روی سکه است. احتمال دارد درمانگر، مورد واکنش های منفی از 
نشانه های بزرگ منشانه ايست  قرار گيرد که علت آن سوی شخصيت خودشيفته

 د. عيب جويی کرده و او را تحقير کن که باعث می شود از درمانگر خود نيز
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کمال گرايی بيش از حد اين افراد نيز مانع ديگری در درمان اين افراد است. 
اين افراد مدت زيادی است که با موفقيت ها و دستاوردهايی توهم گونه خود 

به گونه ای اين عزت نفس ايشان را با ترديد روبرو کرده انس گرفته اند و درمان 
و اضطراب و ناامنی درونی ثمره ابتدايی درمان برای ايشان است که اين افراد به 

  5شدت از آن دوری می کنند.
اگر می خواهيد با انسانی زندگی نکنيد که مجبور باشيد هر روز دروغی سر 

ی او به تصوير بکشيد، از ازدواج با اين هم کنيد و موفقيت های نداشته ای را برا
دست از افراد اجتناب کنيد. اگر می خواهيد احساسات شما نيز برای همسرتان 
مهم باشد و حس تقدير و تشکر يک امر دو طرفه باشد، اگر می خواهيد خوبی 
های شما هم به چشم همسرتان بيايد، اگر می خواهيد خوبی های شما نيز مورد 

يرد از ازدواج با افراد مبتال به اختالل شخصيت خودشيفته دوری تمجيد قرار بگ
 کنيد. 

 

                                                           
 .912. ریچارد پی هالجین و سوزان کراس ویتبورن، پیشین، ص 1



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با افراد دوری گزین ازدواج نکنید!

 )معرفی اختالل شخصيت اجتنابی(
 



 

 
  



 521با افراد دوری گزين ازدواج نکنيد! / 

 فراری از دیگران

يعنی روزهايی که قرار بود بريم مهمونی،روزهای مصيبت من بدود. بايدد بده    
بياد بريم مهمونی. اون هم نه مهمونی کده   رو راضی می کردم که شهابسختی 

افراد غريبه تو اون بودند، نه، حتی مهمونی هايی که همه اونا افراد آشنا بودندد و  
 با هم رفت و آمد خيلی نزديکی داشتيم. 

با ديگران دوست داره تو مهمونی ها شرکت کنه و شهاب احساس می کردم 
ن اون رو از حضور تو جمدع بداز مدی    ارتباط داشته باشه ولی نمی تونه و همينيز 

داشت. به همين خاطر خيلی از مهمونی هايی که دعوت می شديم رو نمی رفتيم 
و همين باعث شد که خيلی از دوستام و نزديکانم رو کم کم از دست بدم و ايدن  

 هميشه من رو آزار می داد. 
د ازش خيلی منو اذيت می کرد، اونم اين بود که اصالً نمی شد  شهابيه چيز 

انتقاد کرد. يعنی اگر انتقادی از کاراش داشتی اين برداشت رو می کدرد کده کدل    
شخصيتش رو می خوای زير سئوال ببری، در حاليکه نه من و نده ديگدران ايدن    
قصد و هدف رو نداشتيم. بعضی وقت ها که حتی ازش تعريف مدی کدردی ايدن    

سردرگم بودم که يه برداشت رو داشت که داری ازش بد ميگی. يعنی من هميشه 
داشت رو چه طوری بهش بگدم کده اشدتباه برداشدت      شهابچيزی که ارتباط با 

نکنه. به همين خاطر خيلی در مورد اين مطالب با هم صحبت نمی کرديم. گاهی 
وقت ها که ديگران ازش يک نقد کوچک هم می کردندد، اون رو بده انددازه ای    

نفرت داشته باشه و  ،اون شخص بزرگ می کرد که باعث می شد برای هميشه از
 رابطه اش رو باهاش به هم بزنه.

وقتی از خاطرات مدرسه اش می گفت، مشخص بود از کودکی در هديچ فعداليتی   
گروهی شرکت نمی کرد. و اين قصه در فعاليت های اجتماعی و کارش هم خدودش  



 / با افراد مبتال به اختالل شخصيت ازدواج نکنيد! 527

 شهاب خيلی گشتم تا يک دوستی رو پيدا کنم که شهابرو نشون می داد. تو زندگی 
 با او صميمی باشه ولی شايد باورتون نشه، هيچ کس نبود، هيچ کس.

 ،وقتی ازش می پرسيدم که چرا تو فعاليت های گروهی شدرکت نمدی کدرده   
تنها چيزی که می گفت اين بود که می ترسيده تو جمع ضدايع بشده و ديگدران    

 مسخرش کنند. 
کی داشته باشه و به خيلی وقت ها می ديدم دوست داره با ديگران رابطه نزدي

گونه ای تشنه اين رابطه بود ولی نمی تونست، به همدين خداطر از خدودش و از    
 اينکه نمی تونه با ديگران رابطه صميمی داشته باشه، خيلی عصبانی می شد. 

نمی دونم ديگه بايد چکار کنم، از همه دور شدم، خسته شدم، نمی تونم راحت 
مهمونی بريم، نمی تونم دوستان و اقوام رو باهاش حرف بزنم، نمی تونيم راحت 

 ...خونمون دعوت کنم و
 

 اختالل شخصیت اجتنابی چه تعدادند؟ مبتالیان به

بر اساس آمار بيان شده در کتاب راهنمای تشخيصی و آماری اخدتالل هدای   
ميالدی، شيوع اخدتالل   2222تا  2225روانی، ويراست پنجم، در بين سال های 

 5% می باشد.5/2شخصيت دوری گزين 
 

 چیست؟ )دوری گزین( اجتنابیاختالل شخصیت 

که از آن به اختالل دوری گزين تعبير می  5(APDاختالل شخصيت اجتنابی )
قدرار دارد. در ايدن دسدته     Cشود، اختاللی است که جزو اختالل شخصيت گروه 

 د.ناجباری قرار می گير-اختالالت اجتنابی، وابسته و وسواسی
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حقيقت افراد مبتال به اين . در است ترس و اضطراباين دسته از ويژگی های 
ترس و رفتارهای مرتبط با ترس هستند. مثال از موقعيت اختالل هميشه در حال 

های خاصی اجتناب می کنند، دل مشغوليت بديش از حدد دارندد، درحدال تاييدد      
ور گرفتن از ديگران هستند، ساعات زيادی را صرف اعمال خاصی می کنند. به ط

کلی اين ترس و اضطراب همه جنبه های زندگی خدود و اطرافيانشدان را درگيدر    
 .می کند

اين افراد به شدت به درون گرايش دارند و به خالف افراد مبتال بده اخدتالل   
شخصيت گروه ب )نمايشی، ضداجتماعی، خودشيفته و مرزی(، توجه کمی را بده  

ود را فاقد مهارت های اجتماعی اين افراد به گونه ای خ 2خودشان جلب می کنند.
در ارتباط با ديگران توصيف می کنند. نبايد اين افدراد را صدرفاً يدک شخصديت     
کمرو معرفی کنيد بلکه اين افراد به اندازه ای احسداس حقدارت و کمبدود عدزت     

 3نفس دارند که ترجيح می دهند کسی را در اطراف خود نداشته باشند.
نه متقاعد کرده اند که از لحا  اجتمداعی حقيدر   آنها به گونه ای خود را اينگو

هستند از همين روی نسبت به نگاه ديگران و نيز سخنان ايشان بسديار حسداس   
هستند. ممکن است شما در مقام تحسين و تشويق آنها باشديد، ولدی آنهدا تنهدا     

 ايشان است.  انتقاد و تحقيربرداشتی که از سخنان شما دارند، 
نفس پائينی دارند و از اينکه نمی توانند با ديگران  اين افراد به شدت عزت

رابطه ای صميمانه داشته باشند و از آن لذت ببرند، به شدت از خدود عصدبانی   
 5می شوند.
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اين افراد از انتقاد، عدم تائيد و پذيرش توسط ديگران مدی ترسدند و هميشده    
ايشدان را تقبديح   فکر می کنند که ديگران می خواهند از آنها ايراد بگيرند و کاره

همده فعاليدت هدای     کنند. از همين روی از مدرسه، کار، شدغل جديدد و در کدل   
  5اجتماعی دوری می کنند.

افراد مبتال به اين اختالل به دليل ترس از اينکه هرگونه توجهی ممکن است 
« نامرئی»تحقيرآميز يا طرد کننده باشد، معموال کمرو، کم حرف، بازداری شده و 

  2هستند.
 

 شخصیت اجتنابی اختاللمالک های تشخیصی 

بر اساس معيارهای بيان شده در کتاب راهنمای تشخيصی و آماری اختالل 
های روانی، الگويی که اين افراد در زندگی و فعاليت های اجتماعی خود دارند، 
بازداری از حضور در فعاليت های اجتماعی، احساس بی کفايتی و حساسيت بيش 

 رزيابی منفی ديگران و انتقاد آنهاست. از حد نسبت به ا
برای اين که بتوان شخصی را مبتال به اين اختالل دانست بايد چهار مورد يا 

 بيشتر از اين موارد زير در آن فرد ديده شود: 

اين افراد از فرصت های شغلی که الزمه آن تماس با ديگران است  .5
طرود واقع شدن به دوری می کنند چرا که از انتقاد، عدم تائيد و يا م

 شدت هراس دارند. 

عدم تمايل به ارتباط با ديگران و معاشرت با ايشان يکی ديگر از ويژگی  .2
د که مورد احترام و دوست نمگر اينکه مطمئن باش ؛های اين افراد است
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داشتن ديگران واقع شوند. اين افراد به شدت دوست دارند که رابطه 
ی که احساس کنند اين رابطه وجود صميمی با ديگران داشته باشند، وقت

 دارد، ممکن است اقدام به داشتن رابطه و معاشرت با آن فرد بکنند. 

د باز خودداری و نحتی اگر با ديگر افراد رابطه صميمی داشته باش .3
د. همه ند با احتياط رفتار کنند و سعی دارنتوداری خود را حفظ می کن

ه شرمنده يا مورد تمسخر اين بازداری ها به خاطر ترس از آن است ک
 واقع شوند. 

د که ن، دايماً به اين موضوع فکر می کننددر هنگامی که در جمع هست .5
 را رد کنند.  ايشانهر زمانی ممکن است افراد از او ايراد بگيرند يا عقايد 

از اينکه با گروه جديدی روبه رو بشوند اجتناب می کنند و علت آن  .1
 ر خود احساس می کنند. احساس بی کفايتی ای هست که د

آنچه در خود احساس می کنند، عدم مهارت های اجتماعی، عدم  .7
جذابيت است. در کل اين افراد خود را در جمع پائين تر از ديگران می 

 دانند.

از اينکه بخواهند وارد شغل جديدی بشوند، و يا در مورد کاری ريسک  .9
وقعيت خجالت زده کنند، اکراه دارند چرا که ممکن است در آن کار و م
 5و شرمنده ديگران و يا مورد تمسخر افراد قرار گيرند.

 

 علت های زمینه ساز اختالل شخصیت اجتنابی

بر اساس برخی مطالعات صورت گرفته، در خانواده هايی که يکی از اعضای 
آن فوبيای اجتماعی يا مبتال به اختالل شخصيت اجتنابی می باشد، احتمال آن 
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مبتال  اين دو اختالل يا يکی از آنهااعضای آن خانواده نيز به  که يکی ديگر از
 5شود دو تا سه برابر است.

تصويری که از دوران زندگی افراد مبتال به شخصيت اجتنابی وجود دارد نشان 
می دهد که اين افراد در دوران کودکی موفقيت های ورزشی کمتری داشته اند، 

نمی دادند و در دبيرستان و ميان  در نوجوانی تن به سرگرمی های گروهی
 2همساالن از محبوبيت کمتری برخوردار بوده اند.

پس می توان اين احتمال را بيان داشت که عملکرد ضعيف دوران کودکی در 
انواع ارتباطات اجتماعی می تواند نشانگر اين اختالل در بزرگسالی باشد. کودکی 

زمينه  دهد،باط با ديگران نمی که تن به يادگيری مهارت های اجتماعی و ارت
 مساعدی برای مبتال شدن به اختالل شخصيت اجتنابی را داراست. 

 

 اجتنابی شخصیتزمان بروز و شیوع اختالل 

اين اختالل از اوايل بزرگسالی آغاز می شود و در زمينه های مختلف خود را 
  3نشان می دهد.

 

 درمان اختالل شخصیت اجتنابی

شخصيت اجتنابی دو دسته درمان مورد استفاده قرار برای درمان اختالل 
گرفته و تا حدی توانسته، بيمار را در ارتقای روابط اجتماعی با ديگران بهبود 
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بخشد تا شخص بتواند به زندگی خود ادامه دهد و از آسيب های ديگر به دور 
 ماند. اين دو دسته روش های درمانی عبارتند از: 

بنزوديازپين ها به ويژه داروهای ضداضطراب و ضد گروه  الف( دارو درمانی:

افسردگی از جمله داروهای مناسب در درمان اين اختالل است. ولی بايد توجه 
داشت که دارو درمانی به تنهايی نمی تواند عامل درمان باشد و بايد در کنار روان 

 درمانی اين کار صورت بگيرد. 
وش درمانی در مورد اين اختالل روان درمانی موثرترين ر :ب( روان درمانی

است که می تواند به بهبود او بيانجامد. منتهی آنچه در اينجا مهم است جلب 
اعتماد بيمار توسط درمانگر است تا اين حس طردشدگی و مسخره شدن توسط 
ديگران در او از بين برود. اين اعتماد می تواند سبب آن شود که شخص مبتال به 

 يرون بيايد و آماده تغييراتی در ذهنيات خود شود. اختالل از الک خود ب

( می تواند روش خوبی برای درمان اين CBTرفتاری )-روش درمانی شناختی
 بيماری باشد که می تواند به دو صورت فردی و گروهی انجام گيرد. 

در روش فردی، تکنيک های رفتاردرمانی برای اضطراب به او داده می شود و 
يکی جرأت آموزی داده می شود. آموزش های اجتماعی به او  در کنار آن مهارت

 که نيازهای خود را اين را می آموزداست که به فرد  رفتاردرمانی اشکالديگر از 
 بيان کند و اعتماد به نفس خود را ارتقا دهد. بدون آنکه شرمنده ديگران باشد، 

در کنار اين آموزه ها بايد شناخت او را نسبت به خود و انتقادات ديگران 
 اصالح کرد و در مقام تغيير آن برآمد.

درمان اختالل شخصيت  يکی از روش های درمانی موثر برای گروه درمانی

يا اجتنابی می باشد. در طی گروه درمانی شخصيت اجتنابی می  دوری گزين
اين  .فهمد که حساسيت بيش از اندازه او، چه تاثيراتی بر خود و اطرافيانش دارد

http://honarehzendegi.com/fa/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86
http://honarehzendegi.com/fa/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86
http://honarehzendegi.com/fa/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://honarehzendegi.com/fa/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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فهم پس از بيان صحبت های او در گروه و گرفتن بازخورد از ديگران در گروه 
 پديد می آيد. 

 

 با دیگر بیماری های جسمی و روانی اشتباه نگیرید این اختالل را

ممکن است  اجتنابیاختالل شخصيت در ابتدا الزم به ذکر اين نکته است که 
و بر شدت اين اختالل بيفزايند. از جمله اين  شود همراهبا ساير اختالالت 

 اختالالت می توان به اختالل شخصيت مرزی، هراس )فوبيای اجتماعی(،
 سردگی اشاره کرد.اضطراب و اف

شايد برخی اين اختالل را با فوبياهای اجتماعی اشتباه بگيرند ولی يکی از 
مهم ترين تفاوت هايی که ميان افراد مبتال به اختالل فوبيای اجتماعی با افراد 
مبتال به اختالل شخصيت دوری گزين وجود دارد اين است که افراد مبتال به 

موالً در موقعيت هايی که بايد عملکرد خوبی ترس ها و فوبياهای اجتماعی مع
داشته باشند، مضطرب می شوند ولی افراد اجتنابی به طور کلی، تعامالت فردی و 
روابط اجتماعی و نيز انتقاد و عدم پذيرش احتمالی از سوی ديگران، باعث ترس 

  5و اضطراب فرد می شود.
يت اجتنابی و اينگونه به نظر می رسد که همپوشانی ميان اختالل شخص
باعث اشتباه  امر اختالل اضطراب اجتماعی )جمعيت هراسی( وجود دارد که همين

در تشخيص اين دو می شود، چرا که اجتناب و دوری گزينی از ديگران، شاخص 
 ثابت هر دو اختالل است. 

با اختالل شخصيت  ابتدای امريکی ديگر از اختالالتی که ممکن است در 
شود، اختالل شخصيت وابسته است. چرا که هر دو با بی اجتنابی يکی گرفته 
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کفايتی، حساسيت بيش از حد به نقد ديگران و نياز به اطمينان بخشی همراه 
هستند. اما مهم ترين تفاوت در ميان اين دو اختالل که می تواند وجه تمايز 
خوبی در تشخيص باشد اين است که شخصيت اجتنابی، از تحقير و طرد شدن 

ديگران واهمه دارد ولی کانون توجه شخص مبتال به اختالل شخصيت توسط 
اما اين دور از ذهن نيست  5وابسته بر تحت مراقبت گرفتن توسط ديگران است.

 اين موارد مبتال شود.  یکه شخص به هر دو
تفاوتی که اين افراد با افراد مبتال به دو اختالل شخصيت اسکيزوئيد و 

است که افراد مبتال به اين دو اختالل از انزوای اجتماعی اسکيزوتايپال دارند اين 
خويش خشنود و راضی بوده و حتی در انتخاب ميان جمع بودن و تنهايی، 
ارجحيت را بر تنها بودن می دانند در حاليکه افراد اجتنابی از انزوايی که در آن 

 2قرار گرفته اند، بسيار ناخرسند و از خود عصبانی هستند.
اد اجتنابی با پارانويا نيز در اين است که علت دوری افراد اجتنابی، تفاوت افر

حس شرمندگی و ترس از تحقير توسط ديگران است ولی علت دوری افراد مبتال 
اين است که قائل به پليدی تفکرات ديگران در  پارانوئيد به اختالل شخصيت

 . دارند گونه ای احساس تهديد از سوی ديگرانمورد خودشان هستند و به 
مصرف مواد مخدر و نيز برخی از بيماری های جسمی می تواند رفتارهايی 
اجتنابی ای مشابه اختالل شخصيت اجتنابی را به همراه داشته باشد که بايد دقت 
کرد اين افراد مبتال به اين اختالل نمی باشند و نبايد به اشتباه برچسب اختالل 

 شخصيت اجتنابی را بر اين افراد زد. 
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 شخصیت اجتنابی ازدواج کرد؟ اختاللچرا نباید با افراد مبتال به 

از آن روی که انسان يک موجود اجتماعی است، بايد در اجتماع يک حضور 
بسيار فعال داشته باشد تا بسياری از مهارت ها را بياموزد و موفقيت را کسب کند. 

ر پيدا نمی کنند از آن روی که اين افراد در اجتماع و فعاليت های گروهی حضو
 موفقيت را به راحتی بچشند.  طعمنمی توانند 

اين افراد نمی توانند همسر خوبی برای ديگری باشند، چرا که حس حقارتی 
از ارتباط عميق  ايست که که در اين افراد وجود دارد، يک حس انزواطلبی

ی . شما به راحتی نمشان پرهيز می دارداحساسی و صميمی با همسر و نزديکان
توانيد به او انتقاد کنيد، به راحتی نمی توانيد از او بخواهيد که رفتارهای خود را 

 اصالح کند و حتی به راحتی نمی توانيد از کارهای او تمجيد کنيد.
اگر می خواهيد يک زندگی فعال و با نشاط داشته باشيد و رابطه تان با ديگر 

ال به اختالل شخصيت اجتنابی، دوری ، از ازدواج با افراد مبتاز بين نرود ،نزديکان
 کنيد.
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 دیگر از این همه وابستگی حالم به هم می خورد

تو جلسه خواستگاری حرفی که زد رو من جدی نگرفتم، گفتم شايد اين حرف 
هست و وقتی وارد زندگی بشيم اين عالقه و  از سر احساسات و عالقه به پدرش

احساس نسبت به من چرخش می کنه و چيز مهمی نيست. برداشت من از 
من وابستگی شديدی به پدرم »حرفهای سمانه در روز خواستگاری که می گفت: 

دختريست که به زودی -من اينگونه برداشت کردم که يک رابطه پدرو ر« دارم
 کلی در اون نيست. و مش هبا ازدواج حل می ش

-ولی وقتی وارد زندگی شديم ديدم، نه اين رابطه، يک رابطه ساده پدر
دختری نيست بلکه اين رابطه شديدتر از اين حرفهاست، اون هم نه يک رابطه 

 دو سويه بلکه يک رابطه يک سويه از طرف سمانه به پدر. 
از جمله برنامه  ...تماس های روزانه با پدر، رفتن هر شب منزل پدر و مادر و

های روزانه و شبانه های ما در ابتدای زندگی بود. بارها من وقتی خسته از سرکار 
می ديدم سمانه لباس پوشيده و آماده دم در منزل ايستاده که با هم  ،دماوممی 

به منزل پدری اش بريم. در نظرم اين بود که شايد بعد از مدتی از شروع زندگی 
زمان هم هيچ دردی از  ولی اين گذشتِ بشهابطه کمتر يک مقدار از شدت اين ر

 نکرد که هيچ، بر شدت آن نيز افزوده شد.  ما درمان
ن نگذشته بود که به خاطر شغلم، مجبور بده عزيمدت   چند ماهی از زندگی مو

به شهر ديگری شديم. اول برايم پذيرش اين ماموريت و انتقال سخت بدود ولدی   
بده راحتدی ايدن     ،بطه سمانه با والدينش کم کدنم وقتی ديدم می تونم از شدت را

وقتی از ماموريت را پذيرفتم. برای سمانه پذيرش اين دوری بسيار سخت بود ولی 
 را پذيرفت. منفعت هايی که اين انتقالی برای زندگی مون داشت، گفتم، اون 

شهر نگذشته بود کده احسداس کدردم     اونن در وچند وقتی از ساکن شدن م
د، اومد . از دست من هم کاری برنمی بتال به افسردگی شديد می شهداره مسمانه 
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با او بده پدارک،    اومدمبيشتر کردم و هر روز که از سر کار می  ون روتفريحات م
.. می رفتيم. تا اينکه يک آن همه چيز عوض شد. سمانه دوبداره بده آن   .سينما و

ی ايدن عدوض   حال و هوای شاد اولی که در کنار پدر و مادرش بود برگشدت ولد  
 شدن، يک عوض شدن خوب و درست نبود. 

تا چند وقت پيش تنها تماس های سمانه، تماس با والدين و برخدی از افدراد   
نزديک بود ولی بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی از زندگی مدا در شدهر جديدد،    

. من که عادت داشتم در روز يک بار به او زياد شدتماس های روزانه او با من نيز 
او هر دو يا سه ساعت يک بار با من تماس می گرفدت   ه، اين ايام ديگبزنم زنگ

و مفصل از حال و احوال من می پرسيد و کاری که بده اون مشدغول هسدتم، را    
 جويا می شد. 

بارها وقتی تماس می گرفت بهش می گفتم مدن اربداب رجدوع دارم و االن    
نمی کدرد کده قطدع    و قبول  وقت مناسبی برای صحبت نيست او دلخور می شد

باهاش تماس بگيرم. اوايل اين تماس ها را به خاطر اينکه روحيه  کنه تا من بعداً
اش بهتر بشه، قبول کردم ولی با گذشت زمان ديدم ديگر تحمل اين تماس های 

 او را ندارم و ديگر جواب های تماس های روزانه او را نمی دادم. 
ی درست کنم؟ مرتضی جدان،  مرتضی االن چی بپوشم؟ مرتضی االن شام چ

..؟ شايد برخی از افراد خيدال کنندد   .به نظرت االن چی بخرم خوبه؟ مرتضی جان
اين که خوب هست که يک نفر در اين موارد با همسر خود مشدورت کندد، ولدی    

مشورت و مشارکت در زندگی نبود بلکه نشان از وابستگی شديد او  ،اين سئواالت
ی داد در زندگی خود حتدی در جزئدی تدرين مسدئله     به من بود که به او اجازه نم

.. از مدن سدئوال   .تصميم گيری کند. برای جزئی ترين مسئله زندگی از پوشش و
 می کرد و اين باعث می شد من واقعا به هم بريزم. 
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همان رفتاری که روزی با پدرش داشت، امروز با من داشت. وابستگی شدديد  
تبديل شده بود و اين به تمام معندا مدرا از    به پدر امروز به وابستگی شديد به من

 خسته کرده بود.  ،زندگی

از وقتی با او صحبت می کردم فقط يک چيز دغدغه اصدلی زنددگيش بدود؛    

. بهش بارها گفتم که در زندگی خيلی چيزهای خوبی هست دست ندادن من

و .. ولدی ا .که به اون می شه فکر کرد، فرزنددار شدن، سفر، ادامه تحصديالتش و 
 حاضر نبود به اين چيزها فکر کنه. 

هيچ وقت يادم نمياد که در موردی با من مخالفت کنه، و اين از سر همراهی 
 با من در زندگی نبود بلکه ترس از جدايی و دلخوری من از اون بود. 

ديگر از اين زندگی سير شده ام. چرا بايدد بدا زندی زنددگی کدنم کده از        واقعاً

واقعها  يک شخص درمانده و وابسته بده ديگرانسدت،   خودش هيچ نظری ندارد، 

  دیگر از این همه وابستگی شدید حالم به هم می خورد.
 

 مبتالیان به اختالل شخصیت وابسته چه تعدادند؟

راهنمای تشخيصی و آماری اختالل های »بر اساس آمار بيان شده در کتاب 
 2222تدا   2225ويراست پنجم، داده های جمع آوری شده در سال های « روانی

% را نشان می دهد. طبدق بررسدی هدای صدورت      2.57ميالدی شيوع تخمينی 
 گرفته، احتمال بروز اين اختالل در خانم ها بيشتر از آقايان است. 
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 چیست؟ اختالل شخصیت وابسته

قرار می گيرد، اخدتالل شخصديت    Cيکی از اختالالت شخصيت که در دسته 
ز ندام ايدن اخدتالل مشدخص اسدت، شددت       است. همانطور که ا 5(DPDوابسته )

وابستگی اين افراد به ديگران است که باعث شده از آن به عنوان يدک اخدتالل   
 روانی در دسته اختالالت شخصيت نام برده شود. 

اين افراد به طور بسيار شديدی به سمت ديگران کشيده می شدوند. آنهدا بده    
شايد در گفتگوی  2.ی می کنندکه آنها را از خود شاکهستند افراد قدری متکی به 

يدا   «طرف آدم چسبانی هسدت » :شنيده ايد که می گويند تانبا دوستان خودهای 
. شايد اين الفا  کلمات مناسبی برای شناخت افراد «مثل کنه به آدم می چسبه»

 مبتال به اختالل شخصيت وابسته باشند. 
يدری هدای   اين افراد برای هر تصميم گيری در زندگی خدود، چده تصدميم گ   

عادی و چه تصميم گيری های مهم در زنددگی بده ديگدران بده شددت وابسدته       
همه ايدن   3ذهنی برای انديشيدن و تفکر ندارند. ،در حدی که گويی خود ؛هستند

از سر ترس. ترس از دست دادن ديگران و جددا  رفتارها از سرناچاريست، ناچاری 
 . شدن از آنها

بال افرادی می گردند که بتواند تکيه گداه  آنها در تمام مدت زندگی خود به دن
و پشتيبان ايشان باشد. اگر آن را از دست دهند به دنبال کس ديگری می گردند 

 و اگر آن تکيه گاه مطلوب را پيدا نکنند، مبتال به افسردگی خواهند شد. 
 

                                                           
1. Dependent personality disorder 
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 مالک های تشخیصی اختالل شخصیت وابسته

هنمای تشخيصی و آمداری  برای تشخيص اين اختالل الزم است به کتاب را
تا به اشتباه برچسب وابسدته بدودن را بده افدراد      کنيداختالل های روانی، مراجعه 

. در اين کتاب برای اين اختالل هشت مالک تشخيصی بيان شدده اسدت و   نزنيد
آنچه شاخصه اصلی اين اختالل شمرده شده، نيازهای مفرط و فراگير ايدن افدراد   

ايدن حمايدت و   ار گرفتن از سوی ديگران اسدت.  برای تحت حمايت و مراقبت قر
رفتدار   کده يدک   که اين نياز مفرط منجر به آن می شدود  ستبه گونه ايمراقبت 

را نسبت بده ديگدران داشدته باشدند و از آن نيدز      مطيعانه، سلطه پذير و چسبنده 
 . شکايتی نداشته باشند

ه گونده ای  اين رفتار از اوايل بزرگسالی خود را در شخص نشان می دهد و بد 
 بسياری از زوايای زندگی فرد را تحت آسيب های اين رفتار قرار می دهد. 

برای تشخيص اين اختالل، شخص بايد پنج نشانه يا بيشتر از اين موارد را داشته 
 باشد: 

به  ؛اين افراد به شدت در تصميم گيری های روزانه خود مشکل دارند (5
اين موضوعات ندارند. از گونه ای که گويی هيچ نظر و عقيده ای در 

 توصيه ديگران و دلگرمی ايشان هستند. شدت نيازمند به  همين روی

نيازمند آن هستند که ديگران مسئوليت بيشتر مسائل زندگی ايشان را  (2
 به عهده بگيرند. 

به دليل آنکه ترس آن را دارند که حمايت ديگران از ايشان سلب شود،  (3
کنند و نظر و عقيده خود را بيان نمی  دوری می آنهااز ابراز مخالفت با 

 دارند. 

او هيچگاه برای انجام دادن کاری پيشقدم نمی شود و يا به تنهايی  (5
نمی تواند کاری را انجام دهد. اين نوع از رفتار می تواند به چند دليل 
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باشد که از جمله اين داليل: فقدان اعتماد به قضاوت، فقدان اعتماد به 
 قدان انگيزه و يا فقدان انرژی باشد. توانايی های خود، ف

افراط بسيار در رفتارهای خود برای دست يابی به محبت و حمايت  (1
ديگران. اين امر تا بدانجا پيش می رود که حاضرست برای حفظ اين 

 محبت و حمايت، داوطلب انجام کارهای ناخوشايندی هم شود. 

دليل ترس اغراق  احساس ناراحتی يا درماندگی به هنگام تنها ماندن به (7
 آميز از ناتوانی در مراقبت از خويشتن. 

وقتی رابطه صميمانه اش با فرد مورد عالقه اش قطع می شود، به  (9
سرعت به دنبال جايگزين کردن فرد ديگری برای ادامه دادن اين رابطه 
صميمانه و حمايتی است. در اصل به دنبال يافتن يک منبع حمايت 

 ع نباشد به شدت احساس افسردگی می کند. عاطفی است و اگر اين منب

به طرز عجيب و غير منطقی می ترسد تنها بماند. از همين روی يکی از  (9
مشغوليت های ذهنی او اين است که مبادا برای مراقبت از خويش تنها 

 5بماند.
 

 علت های زمینه ساز اختالل شخصیت وابسته

ل وجدود دارد کده عمددتاً    برخی گمانه زنی ها در مورد علل پيدايی اين اختال
به شمار می آيد. از جمله اين علت ها می تواند به موارد زير اشاره  محيطی عوامل
 کرد: 
وابستگی تداوم دار به والدين و يا ديگر افرادی که در تامين نيازهای  (5

اوليه انسان نقش مهمی دارند. پدر و مادری که در تمام طول دوران 
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نيازهای فرزند خود را تامين کنند، می زندگی انسان سعی دارند تمام 
توانند زمينه ساز پرورش فرزندی وابسته باشند که نتواند در تامين 

 نيازهای خود قدم بردارد. 

برخی از سبک های فرزندپروری هم می تواند به پديدار شدن اين 
اختالل در شخص بيانجامد. والدينی که در همه تصميم گيری های 

يفا می کنند و اجازه نمی دهند فرزندشان خود فرزند نقش اصلی را ا
اقدام به تصميم گيری در زندگی خود بنمايد، می تواند زمينه ساز بروز 

 اختالل شخصيت وابسته در بزرگسالی فرزند خود باشند. 

فوت يکی از والدين يا هر دوی ايشان می تواند زمينه ساز وابستگی فرد  (2
يگر باشد. از همين روی فرد به به ديگر اعضای خانواده و يا افراد د

شدت ترس آن را دارد که آن فرد را نيز همچون خانواده خود از دست 
بدهد و بعد از آن تنها شود. به همين دليل رفتارهای به شدت وابسته از 

 خود نسبت به آن فرد نشان می دهد. 

عدم استقالل يابی در طول دوران رشد هم می تواند يکی ديگر از موارد  (3
 نه ساز اين اختالل باشد. زمي

 

 شخصیت وابسته اختاللزمان بروز و شیوع 

برخی به اشتباه اين اختالل را با وابسدتگی کودکدان و نوجواندان بده والددين      
ابستگی کودک و نوجوان در مرحله ای از زندگی شان يک امر واشتباه می گيرند. 

فعاليدت هدای   طبيعی به شمار می آيد و فقط در صدورتی کده مدانع يدادگيری و     
اجتماعی با همساالنشان شود می تواند زنگ خطری در ابتالی ايدن اخدتالل در   

  بزرگسالی شود.
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 شخصیت وابسته اختاللدرمان 

يکی از راه های درمان اين اختالل است ولی بايد درمدانگر بده    درمانی روان
بسته و اين نکته توجه داشته باشد که فرد مبتال به اين اختالل شخصيت، به او وا

متکی نشود. اين افراد از آن روی که دارای يک روحيه اطاعت پذيری هستند، در 
ولی وقتی تغييدری در ايشدان ديدده     ؛ابتدای امر مراجعان خوبی به چشم می آيند

ه زنی که درمان تان خوب جواب داد، يک نمی شود متوجه می شويد که اين گمان
 . گمانه زنی نادرست بوده است

می تواند به تدريج و همراه با افزايش اعتماد به نفس درمانجو در  روان درمانی
  5داشتن توانايی تصميم گيری به تنهايی، پيش رود.

مهارت های تصميم گيری يکی از اصلی ترين مهارت هايی است که بايد به اين 
 افراد آموزش داده شود. 

 

 یریدهای جسمی و روانی اشتباه نگ بیماریاین اختالل را با دیگر 

اين اختالل با ديگر اختالالت روانی اشدتراکات و تفداوت هدايی دارد. اصدلی     
ترين اشتراک آن هم همدين وابسدتگی اسدت منتهدی در ديگدر اخدتالالت ايدن        

 وابستگی به گونه های مختلفی خود را نشان می دهد. 
وابستگی افراد مبتال به اختالل شخصيت نمايشی، يک وابستگی کوتاه مددت  

داد آن بيش تر از يک فرد است در حاليکه در افراد مبتال بده اخدتالل   است که تع
عميق بوده و افراد درگير با آن بسديار کدم    اين وابستگی بسيار ،شخصيت وابسته

 هستند. 
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يکی ديگر از اختالالتی که وابسدتگی در آن وجدود دارد، اخدتالل شخصديت     
مدی خواهندد بدا     مرزی است. بيماران مبتال به اختالل شخصيت مرزی به شدت

عصبانيت و دعوا مانع از اين شوند که افراد ديگر آنها را تدرک کنندد ولدی افدراد     
و  آرام، سعی می کنند ايدن کدار را بدا رفتداری     شخصيت وابسته مبتال به اختالل

 مهربانانه تری انجام دهند تا فردی که به او متکی هستند را از دست ندهند. 
با اين اختالل اشتباه گرفته شدود، اخدتالل   و آخرين اختاللی که ممکن است 

آگورافوبيک است. بيماران آگورافوبيک، در عين حال کده بده ديگدران وابسدتگی     
از ترک کردن محديط هدای ايمدن، مخصوصداً      نشان می دهند، معموال به شدت

خانه، ترس دارند در حاليکه اين رفتار در افراد مبتال به اختالل شخصيت وابسدته  
 . ديده نمی شود

 

 ازدواج کرد؟وابسته شخصیت  اختاللچرا نباید با افراد مبتال به 

و يا حتی نعمت برای زوج ديگر امتياز  شايد برخی افراد، همسر وابسته را يک
بدانند ولی اين همه ماجرا نيست. درست است که اين افدراد بده شددت مطيدع و     

اسدت کده در    همراهی بدا کسدی  ، هدف انسان از ازدواجفرمان پذير هستند ولی 
بايد سهمی از زندگی را پذيرفته  و احساس کند زندگی برای خود نقشی قائل باشد

 و بار آن را بر دوش کشد. 
اما شخص مبتال به اختالل شخصيت وابسته آن کسی نيست که حاضر باشد 
سهمی از زندگی را پذيرفته و سعی در انجام مسئوليت های خود در زندگی کندد.  

ار جزئی ترين مسائل زندگی خود را نيز بر دوش همسر می او شخصی است که ب
 نهد و سختی های زندگی و فراز و نشيب های آن را دو چندان می کند. 
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زندگی به مانند کشتی ايست که همه افراد در آن بايد نسبت به رسيدن آن به 
ساحل امن و آرام، همت و تالش کنند نه اينکه خود باری اضافه بر دوش اعضای 

 ی و ناخدای آن باشد. کشت
اگر می خواهيد شريکی در زندگی داشته باشيد که در تصدميم گيدری هدای    

از ازدواج بدا   به شما يداری رسداند،   بتواند در سختی هاو  زندگی همراه شما باشد
 افراد مبتال به اختالل شخصيت وابسته دوری کنيد. 
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 انعطاف بدونخشک و زندگی 

شايد رمز موفقيت بسياری از افراد مشهور، نظم اونها تو زندگی باشه. ولی 
وقتی اين نظم زياده از حد باشه و انعطافی توش نباشه، آدم و ديگر افرادی که 

 کنه. می باهاش زندگی می کنند رو خسته 
. از وقتی رفتيم زير يک سقف، خسته شده بودمش، آرواقعاً از اين همه نظم 

احساس نکردم که وارد يک خانه ای شدم که در آن آرامش شرط اول آن است؛ 
که وارد يک پادگان نظامی شدم که بايد سر ساعت  داشتمبلکه تنها اين حس رو 

خوابيد و سر ساعت مقرر بيدار شد. حتی شب هايی که بسيار بد می خوابيدم و 
دم بايد به خاطر دستورات و مقرراتی که آرش برای صبحانه گذاشته بود، خسته بو

 سر ساعت بيدار می شدم و صبحانه را آماده می کردم.
همون اندازه که انسان کار می کنه، بخشی از زندگيش رو هم بايد به تفريح و 

در ذهنش سهمی برای اون قائل نبود.  استراحت اختصاص بده. بخشی که آرش اصالً
عزيزم! تو ماشين نيستی که اينطوری از خودت کار می  رها بهش می گفتم بابا، آرشِبا

کشی، فردا می افتی و کار دست خودت می دی، اينطوری که کار می کنی هم 
جسمت زود از بين ميره و هم روحيه ات آسيب می بينه. بابا، مرخصی رو گذاشتند تا هر 

 به سرکارش برگرده.  وحيه بهتری بعداًکارمند و کارگری يک استراحت بکنه و با ر
اما تنها جوابی که هميشه ازش شنيدم اين بود که نمی توانم به کسی اعتماد 

  ند.خراب کن ،کنم و کار رو بهش بسپارم. می ترسم کارها رو وقتی نيستم
احساس می کردم يک کمال گرايی خاصی تو ذهنش داره و احساس می کنه 

نحو ممکنش انجام بده، به همين خاطر هيچ وقت از  بايد يک کار را به بهترين
کارهايی که حتی به اتمام رسونده بود، راضی نبود و خودش دنبال عيب ها و 

از کارش نااميد می شد و به گونه ای اونها  که در نهايت همايرادهاش می گشت 
 می دونست. های زندگی خودش شکست  جزو رو
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هری، مشورت کردن با يکديگر است. هر يکی از مسائل مهم تو زندگی زن و شو
کدام يک از زن و مرد بايد در زندگی خود رو دخيل بدونند و در تصميم گيری ها 
شريک باشند. چيزی که من شايد، آرزوی اون رو به گور ببرم. يادم نمياد حتی برای 
يکبار آرش در مورد چيزی با من مشورت کرده باشد. هميشه حرف، حرف اون بود، نه 

نکه من نظری نداشته باشم و يا نخوام بگم، نه! اون اصالً بلد نبود که به حرف اي
خودش رو عقل کل می دونست. به همين خاطر تو اين چرا که ديگران گوش بده 

 مدت زندگی، من يک حس حقارت و بی اعتمادی به خودم رو هر روز تجربه می کردم. 
ار و يا رفتارش خطا هست بارها شده بود که بهش اثبات شده بود که اين ک

ولی اصالً قبول نمی کرد که خطا کرده و بايد از رفتار خود عذرخواهی کنه، 

 . چونکه خودش رو یک عقل کل می دونست

 جبری چه تعدادند؟-مبتالیان به اختالل شخصیت وسواسی

جبری است. -يکی از شايع ترين اختالالت شخصيت، اختالل شخصيت وسواسی
درصد اين شيوع در ميان  7/9درصد تا  5/2ع تخمينی از به طوری که با شيو
  5جمعيت انسانی است.

 چیست؟ جبری-اختالل شخصیت وسواسی

جبدری  -شايد مهم ترين ويژگی ای که در افراد مبتال به اختالل شخصيت وسواسی
(OCPD)2     به چشم می خورد، همان حس کمال گرايی است که باعث مدی شدود هديچ

داده اند، احساس رضايت نکنند و چيزی فراتر از آن را در ذهدن   وقت از کاری که انجام
خود بپرورانند. آنها حتی خود در کارهايی که به اتمام رسانده اند، به دنبال ايراد می گردند. 
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وجدان کاری يا اخدالق مدداری بدانندد، در حاليکده      ،شايد اين رفتار را ديگران به نوعی
 5رز افراطی آنها را مورد نقد و ارزيابی قرار می دهد. اينطوری نيست، و وجدان ايشان به ط

مهدم اسدت، کدار و     اين افدراد از ميان کار و روابط اجتماعی، چيزی که برای 
فعاليت آنهاست. از همين روی در برنامه های زندگی ايشان عناوينی چون تفريح، 

 استراحت، مرخصی و واگذاری کار به ديگری را نمی توانيد بيابيد. 
باعث شده اين افراد يک شخصيت بسديار خشدک و لجدوجی را     ،دست از افکاراين 

پيدا کند که همراهی با آنها را در زندگی با مشکل روبه رو می کند. علت آن را بايد يک 
امر دوسويه ديد؛ چرا که اين افراد، شخصيتی ندارند که باعث جذب ديگدران بشدود و از   

ر کسی ارتباط و دوستی داشته باشدند، چدرا کده    سوی ديگر اين افراد حاضر نيستند با ه
معيارهای دوستيشان هم بسيار آرمانی و سطح باالست که کسی را يارای رسيدن به آن 

اين افراد خود را به گونه ای همه چيز دان می دانند. از همين روی قائل هسدتند  2نيست.
 که در زندگی و روابط با ديگران، حرف بايد حرف ايشان باشد.  

جبری به -که در اختالل شخصيت وسواسی« وسواسی»کلمه جه کنيد که تو
عملی به کار برده -که در اختالل وسواسی« وسواسی»کار برده می شود با کلمه 

در اختالل شخصيت « وسواس»می شود، تفاوت ماهيتی دارد. به اين معنا که 
ر جبری دستخوش وسواسی های فکری و عملی نمی شود در حاليکه د-وسواسی

عملی هم شخص ممکن است ذهن مشغولی فراوان داشته -اختالل وسواسی
باشد و هم اين تکرار و مشغوليت در رفتارهای عملی باشد. جدای از آن اختالل 

  3جبری يک اختالل شخصيت به شمار می آيد.-وسواسی
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 جبری-مالک های تشخیصی اختالل شخصیت وسواسی

وترتيدب، کمدال    يده می شدود، نظدم  آنچه که در بيشتر رفتارهای اين افراد د
طلبی، و کنترل ذهنی و بين فردی به بهای از دست دادن انعطاف پذيری، سدعه  

 صدر و کارآيی است. 
برای تشخيص درست اين اختالل بايد چهار مورد يا بيشدتر از مدوارد زيدر در    

 شخص ديده شود: 

اندهی، يا اشتغال ذهنی با جزئيات، قوانين، فهرست ها، نظم و ترتيب، سازم (5
برنامه ها. افراط در اين مقدمات، تا آنجا پيش می رود که هدف اصلی از 

 گم و فراموش می شود.  جزئيات،انجام دادن آن در ميان 

وجود کمال طلبی که مانع انجام کارها می گردد. )مانند ناتوانی در به پايان رساندن  (2
 ای خود برگزيده است( پروژه ها به دليل عدم تحقق مالک های بسيار سختی که بر

که عملکرد خوبی  استخود را به شدت وقف کار می کند و شديداً در تالش  (3
از خود در شغلش نشان دهد. اين افراط در کار و تالش شغلی تا بدانجا پيش 
می رود که تمام فعاليت های تفريحی و ارتباط با ديگران را ترک می کند تا 

 رفه ای اش نشود. مانعی در انجام شغلش و مهارت های ح

بيش از حد  ودر حفظ اصول و ارزش های اخالقی، فردی دقيق و سخت گير  (5
. )اين موضوع ارتباطی با هويت فرهنگی و هستندبا وجدان و انعطاف ناپذير 

 يا مذهبی فرد ندارد( 

توان و اراده دور ريختن اشيای کهنه و بی ارزش را ندارد. حتی اگر آن شی  (1
 د. نوی برايش نداشته باشهيچ ارزش مادی و معن

از واگذاری کار به ديگران دوری می کند و از همکاری با آنها اجتناب می ورزد مگر اين  (7
 د. نمی خواهآنها که بتواند اعتماد کند که کارها دقيقاً همانطوری پيش می رود که 
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ردن از خرج ک ،د که پول را بايد برای روز مبادا ذخيره کردناز آن روی که اعتقاد دار (9
 د. نپول هم برای خود و هم برای ديگران، دوری می کند و خساست می ورز

 ندو در هيچ موضوعی ای حاضر نيست هستنددر افکار و عقايد خود سرسخت  (9
 د. نکوتاه بياي

 جبری-علت های زمینه ساز اختالل شخصیت وسواسی

آنچه که پژوهش ها نشان می دهد اين است که نمی توان علت اين اختالل 
 ،زمينه ساز اين اخدتالل های پس برای يافتن علت  5ا ژنتيکی يا وراثتی دانست.ر

 به دنبال داليل ديگری به غير از داليل وراثتی گشت. 
يکی از گمانه هايی که در علت پيدايی اين اختالل شخصيت وجود دارد، سبک غلط 

لدين سعی بر آن والدين در تربيت فرزندان و سطح توقعات ايشان است. بسياری از اين وا
بچه ها را از لحا  روحی و روانی تحت سلطه خود درآورند و هدم در آنهدا    هم دارند که

 2... بوجود بياورند.عذاب وجدان در فعاليت های درسی واحساس گناه و 
افراطی در فعاليت خود را به طور و وجدان  بودهاز همين روی والدينی که خود کمال گرا 

، ممکن است آسيب های روانی ای برای فرزندان خود داشته و يرندبه کار می گهای کاری 
 جبری را در فرزندان خود مهيا کنند. -ابتال به اختالل شخصيت وسواسی هزمين

 جبری-وسواسی شخصیتزمان بروز و شیوع اختالل 

راهنمای آماری تشخيصی اخدتالل هدای   »کتاب  بر اساس آمار بيان شده در
اختالل از اوايل بزرگسالی آغاز شده و در زمينه هدای   ويراست پنجم، اين« روانی

 3مختلف به چشم می خورد.
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 جبری-درمان اختالل شخصیت وسواسی

داشدت، اخدتالل    آنيکی از اختالالت شخصيت که مدی تدوان اميدد بده بهبدودی      
د کده  قبدول کند   فرد مبتالجبری است. اما اين در صورتی است که -شخصيت وسواسی
وگرنه همه اين ويژگی  کندو نياز به درمان را در خود احساس  است مبتال به اين اختالل

 د. به عنوان وجدان کاری خود می دان هايی را که ما در معرفی اين اختالل برشمرديم را
يکی از راه های درمان افراد مبتال به اين اختالل اين است که آنهدا را از نشدخوارهای   

رفتاری به ميدان آمده و تالش می -ان شناختیفکری شان دور کنيم. در اينجاست که درم
حمله کند؛ همان ترس هايی که باعث  در او ريشه دوانيده است،کند که به ترس هايی که 

 شده شخص به شدت احساس نياز به نظم و انضباط را در خود احساس کند. 
با اين شيوه درمانی به شخص کمک می شود که آرامدش را در خدود بوجدود    

تکنيک های حواس پرتی، افکدار اجبداری ای را کده در ذهدن دارد بده      آورد يا با 
 5سمت موضوع ديگری معطوف کند.

 بیماری های جسمی و روانی اشتباه نگیرید دیگراین اختالل را با 

همانطور که در قبل اشاره شد يکی از اختالالتی که ممکن است با ايدن اخدتالل   
است کده توضديحات آن گذشدت.     عملی-اشتباه گرفته شود، اختالل وسواس فکری

-ال به اخدتالل وسدواس فکدری   ه خالی از لطف نباشد که افراد مبتشايد بيان اين نکت
عملی از اين اين دست رفتارها و افکاری که دارند بسديار معذبندد. از همدين روی بده     
دنبال درمان بيماری خود هستند در حاليکده بيمداران مبدتال بده اخدتالل شخصديت       

ساس می کنند رفتارهايشان درست و منطقی است. از همين روی جبری اح-وسواسی
 نمی توان از اين افراد توقع داشت که برای درمان خود اقدامی کنند.  
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 جبری ازدواج کرد؟-وسواسی شخصیتچرا نباید با افراد مبتال به اختالل 

زندگی دارای فراز و نشيب، سختی ها و خوشی هاست. اين سختی ها و خوشی هدا  
ويت بندی در امری است که از آن نمی توان اجتناب کرد. در زندگی کدار سدرجای   و اول

خودش قرار دارد و تفريح سرجای خودش. عدم رعايت اولويت بندی در مسائل زنددگی  
 می تواند آسيب های جسمی و روانی خاصی را به همراه داشته باشد.  

-ل شخصديت وسواسدی  اگر به توصيه ما توجه نکرديد و با افراد مبتال بده اخدتال  
جبری ازدواج کرديد، يادتان باشد کده ايدن افدراد در ذهدن خدود موضدوعی بده ندام         

د. از همين روی تفريح، مسافرت و استراحت چيزی اسدت کده   ناستراحت و تفريح ندار
شما به آن فکر می کنيد، نه همسر شما. پس يا بايد زندگی بدون تفريح رو بپذيريد يا 

 تن به ازدواج با اين شخص ندهيد. اصالً از اول يد يا خودتان تنهايی تفريح کن
جبدری  -اين بخشی از مشکالت زندگی با افراد مبتال به شخصديت وسواسدی  

دخالت شما و بهره گيری از مشورت های شما در حق است. بخش ديگر آن عدم 
زندگی زناشويی است. چرا که شما با کسی ازدواج می کنيد که خود را عقل کدل  

زندگی مشترک، زندگی ايست که بر اساس انديشه و فکر زن و مدرد در  می داند. 
کنار هم اداره می شود، هر کس به انددازه اسدتعداد و تدوانش بايدد در امدر اداره      

 OCPDخانواده دخالت کرده و شراکت داشته باشد. اما زندگی با يک فرد مبتال به 
 ش بی ارزش است. براي، اينگونه نيست. او يک فردی است که انديشه ديگران

با اين توصيفات بهتر است از ازدواج با فردی که مبتال به اين اختالل است دوری 
 کرد مگر آنکه حاضر به درمان در مراکز درمان بيماری های روانی باشد. 
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