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ازدواج سنت و نیازی است که افراد با انگیزه های     

مختلف به آن اقدام می کنند. سن ازدواج، زمان 

، شرایط شغلی و ازدواج، تهیه مقدمات ازدواج

اجتماعی همگی از مواردی است که در تصمیم به 

 ازدواج نقش موثری دارند.

در مورد ازدواج بیمار مبتال به بیماری شدید 

روانپزشکی مانند اسکیزوفرنیا و بیماری دو قطبی 

پیش از  .نظرات و نگرش های مختلفی وجود دارد

پرداختن و حالجی مسئله ازدواج بیمار مبتال به 

به چند اعتقاد و فکر غلط  ،ماری شدید روانپزشکیبی

 میپردازیم:

. برخی ازدواج باعث بهبودی بیماری میشود .1

اعتقاد دارند که فرزند بیمارشان ازدواج کند 

کاهش یافته و فرد  تجردفشار روانی ناشی از 

 بهبود مییابد.

رفع نیاز جنسی باعث بهبودی بیماری  .2

واج و . برخی فکر میکنند که با ازدمیشود

 بیماری فروکشی میکند. ،ارضاء نیاز جنسی

 

همه منافع و فواید  با "ازدواج"بهتر است بدانیم که 

برای هر زن و مرد آن، با استرس و فشار روانی حتی 

بدیهی است برای کسی که همراه است. سالم از روانی 

این فشار به مبتال است بیماری شدید روانپزشکی  به

یکی از یش فشار روانی مراتب بیشتر است. افزا

باعث عود و شدت یافتن عواملی است که میتواند 

 بیماری شود.

به همین دلیل بسیاری از خانواده ها پس از ازدواج 

فرزندشان که دچار بیماری روانپزشکی است با نتایج 

 عکس آن چیزی که توقع داشتند مواجه میشوند.

 

ه فرزند بیمار خود ببه ازدواج تصمیم گرفتن برای 

 سواالت زیر جواب دهید:

 آیا خود بیمار تمایل به ازدواج دارد یا خیر؟ .1

اگر پاسخ خیر است به ازدواج وی اصرار نداشته 

 باشید.

 اگر پاسخ بیمار بلی است، در این صورت:

علت تمایل وی به ازدواج تشکیل خانواده و  .2

 بچه دار شدن است یا ارضاء میل جنسی؟

یالت جنسی اگر نیت اصلی بیمار ارضاء تما .3

است، بهتر است از روش هایی که به ازدواج 

 دائم ختم نمی گردد استفاده نمود.



اگر نیت اصلی بیمار تشکیل خانواده و داشتن  .4

فرزند در کنار ارضاء تمایالت جنسی است، 

در این صورت برای ازدواج دائم میبایست 

 شد. آماده

برای ازدواج دائم بهتر است به نکات زیر توجه 

 نمود:

میبایست توقع خود را از  همسربرای انتخاب  .1

 کمتر نمود  وینظر موقعیت اجتماعی 

نقش همسر و تا حدی  بیمارینده همسر آ .2

بیمار را در زندگی مشترک آینده از  تمراقب

 نمایدبازی میبایست 

 داشتن فرزند تعجیل نباید کرد  برای .3

از پنهان کردن بیماری فرزند خود در برابر  .4

آینده اکیدا خودداری نمایید. در برخی  همسر

موارد برای اجتناب از بر هم خوردن ازدواج 

بیماری بیمار را پیش از خانواده ممکن است 

عواقب شرعی کار ازدواج پنهان نمایند که این 

خود فشار روانی  دارد وو قانونی در پی 

بسیار زیادی را برای بیمار به همراه خواهد 

 داشت.

تا حد امکان بیماری  بیمار همسر آیندهبه  .5

فرزند خود را توضیح دهید و در صورت 

بیمار میتوان معالج لزوم با مالقات پزشک 

 توضیحات الزم را به طرف مقابل ارایه نمود.

هدف از این توضیح ایجاد نگرانی و وحشت در 

نیست بلکه ایجاد  همسر احتمالیدل خانواده 

تا پس  آگاهی الزم و اتخاذ تصمیم آگاهانه است

از ازدواج با مشکالت و اختالفات کمتری مواجه 

 گردند.

ار بهتر است بداند منظور از خانواده بیم .6

و رفع  همسر آیندهج سپردن بیمار به ازدوا

مسئولیت از خود نیست چرا که زندگی 

مشترک با یک فرد دیگر علی الخصوص در 

صورت داشتن فرزند با مسوولیت هایی همراه 

عهده آنها به تنهایی بر  است که بیمار از

نخواهد آمد و نیاز به کمک بیشتری خواهد 

 داشت.

نیاز بیمار به حمایت خانواده پس از ازدواج  .7

توجه . بودبیش از زمان مجردی وی خواهد 

به تصمیم آگاهانه  دربه خانواده به این مطلب 

 کمک می کند ازدواج

 .پس از ازدواج داروی بیمار قطع نخواهد شد .8

که صحبت از ازدواج و انجام  در دورانی

جود مراسم مربوطه است حتی بهتر است با و

کمی  ،عود نکرده و تشدید نیافته یبیماراینکه 

د. علت افزایش دارو بافزایش یامقدار دارو 

این است که ازدواج برای بسیاری از افراد 

منبع و یا مبتال به بیماری روانپزشکی سالم 

فشار روانی استرس و فشار روانی است. این 

حداقل و تشدید  یمیتواند باعث عود بیمار

خفیف عالیم بیماری گردد. پس هدف از 

افزایش مقدار دارو در این مرحله در واقع 

پیشگیری است هرچند که بیمار نیاز به مقدار 

 .دارو ندارد اضافی
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