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قدردانی



دکتر کرايزمن تا اَبد از همسرش، جودی، سپاسگزار است. حمايت و بردباری 
جودی باعث شده است تا همة کارهای دکتر کرايزمن ممکن شود. از نمايندة 
اَپلِتون در  ادبی براون و میلر" و لورن  "انجمن  ايگان-میلر، در  خود، دنیل 
انتشارات "پنگوئن رندوم هاوس"، به خاطر تشويق و حمايتشان از اين پروژه 

تشکر می کنیم.



پیشگفتار



انتشار ويراست سوِم از تو بیزارم، ترکم نکن: درک شخصیت مرزی بسیار 
مسرت بخش است. خوشحالیم که کتاب ما پس از بیش از سی سال و ترجمه 
به ده زبان، همچنان در سراسر جهان برای مخاطبان عمومی و حرفه ای منبع 

مهمی است و اين بازنگری اساسی را می طلبد. 
در ده سال پس از آخرین بازنگری ما، پیشرفت های قابل توجهی در زمینه های 
عصب شناسی، فیزیولوژی و ژنتیک صورت گرفته است. اصالحاتی در نظریه های 
رشد و رویکردهای درمانی پدید آمده است. برای مخاطبان حرفه ای، ما مطالب 
مرجع کالسیک را حفظ کرده ایم و آن ها را با به روزترین منابع تکمیل کرده ایم. 
برای مخاطب عام، ما دوباره سعی کرده ایم ساختارهای علمی و نظری پیچیده را 
با عبارات خواننده پسند توصیف کنیم؛ به این منظور، بسیاری از مطالعات موردی 

و نمونه ها را برای نشان دادن بهتر مفاهیم ذکر کرده ایم. 
 از تو بیزارم، ترکم نکن اولین بار از ناامیدی نویسندة اصلی به عنوان یک 
نبود اطالعات سازمان دهی شده برای  از  ناامیدی  بالینگر سرچشمه گرفت؛ 
عموم مردم و بسیاری از متخصصان، دربارة اختاللی که عمدتاً ناشناخته بود 
ما دوست  داشت.  آن سوء تفاهم هایی وجود  درمورد  به طرز وحشتناکی  یا 
شخصیت  "اختالل  دربارة  عمومی  کتاب  اولین  به عنوان  کتاب  این  داریم 
ما  دوم  ویراست  کند.  کمک  سایه  از  اختالل  این  بیرون کشیدن  به  مرزی" 
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بیست سال بعد از ویراست اول بر رویکردهای تحقیقاتی و درمانی فزاینده 
تأکید کرد و بر این نکته اذعان داشت که اختالل شخصیت مرزی یک بیماری 
العالج نیست، بلکه بیماری ای با پیش آگهی مطلوب است. از آن زمان تاکنون 
ادبیات حرفه ای درمورد اختالل شخصیت مرزی رشد کرده و آگاهی عموم 
مردم نیز بسیار افزایش یافته است. کسانی که این اختالل را دارند، ازجمله 
چندین نفر که در کانون توجه عموم بوده اند، بیشتر درمورد تجربیات خود 
صحبت کرده اند. حتی عنوان این کتاب در نام یکی از آهنگ های دمی لواتو 
استفاده شده است که بسیاری از طرفداران او آن را آهنگی درمورد شخصی 

می دانند که با اختالل شخصیت مرزی دست وپنجه نرم می کند. 
داشتن  انگ  به ویژه  و  کلی  به طور  روانی  بیماری  داشتن  انگ  متأسفانه 
اختالل  از  رسانه ها   آنچه  است.  پابرجا  همچنان  مرزی،  اختالل شخصیت 
شخصیت مرزی به تصویر می کشند، بیشتر مربوط به افراد آشفته و بی پروا و 
معموالً زنان مبتال به این اختالل است. پیش آگهی مطلوب این اختالل تا حد 
زیادی ناشناخته است و تحقیقات در این زمینه در مقایسه با تحقیقاتی که 
برای سایر بیماری های با شیوع کمتر انجام می شود ناکافی است. امیدواریم 
که تکرار و بازگویی این کتاب، به بیزاری کمتر از همة بیماری های روانی و 

درک بیشتر آن ها کمک کند. 
جرالد جی. کرايزمن و هال اشتراوس





سخني با خوانندگان



در ویراست های قبلی این کتاب، از خوانندگان درخواست کرده  بودیم که با 
استفاده از اصطالح "مرزی" به افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی اشاره 
کنند؛ این اصطالح نسبت به عبارِت دقیق تِر "فردی که عالئم و نشانه هایی 
مطابق با تشخیص رسمی اختالل شخصیت مرزی نشان می دهد" ارجاعی 

کم بارتر و خواننده پسندتر است. 
ما نگران بوده ایم که این اصطالح شخص را به اندازة یک برچسب قالبی 
با  به صفت،  اسم  تبدیل  با  کرده ایم  سعی  ویراست،  این  در  کند.  کوچک 
به  مبتال  "فرد  یا  "فرد مرزی"  مانند  نام گذاری های کمتر صریح،  از  استفاده 
اختالل شخصیت مرزی" از به کاربردن این اصطالح غیرقابل قبول اجتناب 
کنیم؛ اگرچه عبارت اخیر نیز به معنای زندگی با مهمانی ناخوانده است. ما 
در نظر داشتیم که از "فردی که شخصیت مرزی دارد" استفاده کنیم، اما حتی 
این اصطالح به معنای تملک صفتی نامطبوع است. ما به هیچ یک از این 
نام گذاری ها بسنده نکرده ایم اما نتوانسته ایم جایگزین های مناسبی پیدا کنیم. 
احترام  بر  نامی رضایت بخش تر، می خواهیم  ایجاد  علی رغم شکستمان در 
خود به کسانی که از اختالل شخصیت مرزی رنج می برند و همدلی خود 
نسبت به کسانی که دلسوز این بیماران هستند و همچنین ضرورت درک 

بیشتر همة کسانی که برای سالمت روان مبارزه می کنند، تأکید کنیم. 



يادداشت مترجم



کتاب از تو بیزارم، ترکم نکن پر از داستان ها و مثال های بالینی است که گاه 
و بیگاه در حرفه ام به عنوان روان درمانگر با آن روبه رو می شوم. با مطالعة اين 
کتاب، با رنج و محنت انسان هايی روبه رو می شويم که ممکن است، دوست، 
يار، همکار، شريک زندگی، خواهر و برادر و حتی والدين ما باشند. يا حتی 
ممکن است خودمان به اين اختالل مبتال باشیم. با وجود اين، خواندن اين 
کتاب را تنها به کسانی توصیه نمی کنم که به اختالل شخصیت مرزی مبتال 
هستند و يا عزيزی را در بند اين اختالل دارند. پیشنهاد می کنم هر کسی که به 
نوعی در روابط، هويت، بحران میان سالی، پیشرفت در کار و حرفه، پوچی و 
معنای زندگی، ترس از تنهايی، افراط در لذت جويی، تکرار مکّرر اشتباهات، 
و در يک کلمه، زندگی با چالش روبه رو است، اين کتاب را مطالعه کند. 
به ويژه، به افرادی که جوان تر هستند و فرصت بیشتری برای تغییر دارند، 
پیشنهاد می کنم که برای کسب تجربه و برای درک و فهمی عمیق تر از خود، 

اين کتاب را مطالعه کنند. 
در پانويس ها سعی کرده ام، تا جايی که ممکن است، مطالب و مفاهیم 
پیچیدة روانکاوی و روانشناسی را به زبان ساده و با مثال توضیح بدهم. باشد 

که اين اثر برای بیشتر جان ها قابل فهم باشد.
در  مرا  که  ساسانیان  فرح دخت  دکتر  خانم  سرکار  عزيزم،  همکار  از 
ترجمة اين اثر همراهی کردند، کمال تشکر و قدردانی را به جا می آورم. اگر 
حمايت های بی دريغ ايشان نبود، اين اثر به سرانجام نمی رسید. از دوست 
با راهنمايی در نحوة ترجمه و  عزيزم، جناب آقای سجاد سرگلی که مرا 

نگارش حمايت کردند، بی نهايت سپاسگزارم. 
رضا مشايخی 
تیـرماه 1401
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دنیای  در  با خودم  می خواستم  نبود.  هیچ چیزی خودش  می رسید.  نظر  به  غیرواقعی  همه  چیز 
از حقايق زندگی  بتوانم  باشد و  باشم؛ دنیايی که در آن واقعیات، حقیقت نداشته  تنها  ديگری 

روی بگردانم.
"سفر طوالنی روز تا دل شب، يوجین اونیل"

دکتر وايت فکر می کرد که همه چیز نسبتًا شفاف و روشن است. پنج 
سالی می شد که جنیفر تحت درمان او بود. جنیفر مشکالت جسمی اندکی 
داشت. درد شکمش، به زعم وايت، احتمااًل به خاطر التهاب معده بود؛ بنابراين 
برايش داروهای ضد اسید تجويز کرده بود. اما علی رغم انجام معالجات و 
طبیعی بودن نتايج آزمايش های دوره ای، درد شکم جنیفر شديدتر شده بود. 

به همین خاطر، دکتر وايت جنیفر را در بیمارستان بستری کرد. 
پس از انجام يک بررسی جامع پزشکی، دکتر وايت دربارة استرس های 
جنیفر در محل کار و در خانه پرسید. جنیفر سريعًا تأيید کرد که شغلش 
به عنوان مدير نیروی انسانی يک شرکت بزرگ بسیار پراسترس است، اما 
همان طور که خودش گفته بود: »آدم های زيادی مشاغل پراسترس دارند«. 
جنیفر همچنین اعتراف کرد که اخیرًا فضای خانه اش متالطم تر شده است؛ 
درحالی که تالش می کرد با کار پرمشغلة همسرش به عنوان يک وکیل کنار 
بیايد، مراقب بود که وظايف مادری اش را به درستی انجام بدهد اما جنیفر 
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بعید می دانست درد معده اش ارتباطی با اين عوامل داشته باشد. 
ابتدا  زمانی که دکتر وايت مشاورة روان پزشکی را تجويز کرد، جنیفر 
مخالفت کرد. اما پس از اينکه درد شکمش به شکل دردهای کوبنده درآمد، 

با بی میلی پذيرفت که به دکتر گِری روان پزشک مراجعه کند.
که چهره ای  کردند. جنیفر  را مالقات  آن ها همديگر  بعدش  چند روز 
کودکانه داشت و نسبت به بیست وهشت سال سنش جوان تر به نظر می رسید، 
اتاقکی ناشناس به  اتاقی در بیمارستان دراز کشیده بود که از  روی تخِت 
النه ای شخصی تبديل شده بود. حیوانی عروسکی کنار او روی تخت نشسته 
بود و يکی ديگر هم روی میز باريک متصل به تخت، کنار عکس هايی از 
همسر و پسرش دراز کشیده بود. کارت های "خوب شو" با دقت در يک خط 
روی طاقچه رديف شده و از دو طرف با گل آرايی هايی احاطه شده بودند. 

جنیفر اولش خیلی رسمی بود و تمام سؤاالت دکتر گری را با جديت 
تمام پاسخ می داد. سپس دربارة اين مزاح کرد كه چگونه شغلش او را وادار 
به مراجعه به روان پزشک کرده است. هرچه بیشتر صحبت می کرد، غمگین تر 
به نظر می رسید. لحنش ديگر آن قدرها سلطه جويانه نبود و بیشتر کودکانه 

شده بود. 
جنیفر برای دکتر گری توضیح داد که ارتقای شغلی اش يک جورهايی 
شده اند  باعث  جديد  مسئولیت های  و  است  گرفته  او  از  بیشتری  انرژی 
احساس ناامنی کند. پسر پنج ساله اش قرار بود به مدرسه برود و جدايی برای 
هر دوی آن ها سخت بود. مشکالتش با همسرش، آلن، زياد شده بود. او 
دربارة تغییرات خلق وخو و بدخواب شدنش صحبت کرد. اشتهايش و به تبع 
آن وزنش کم شده بود. قدرت تمرکز، انرژی و میل جنسي اش كاهش يافته 
بود. دکتر گری برايش داروهای ضدافسردگی تجويز کرد که معده اش را 
بهبود بخشید و الگوی خوابش را عادی کرد. چند روز بعد آمادة ترخیص 

بود و پذيرفت که به صورت سرپايی درمان را ادامه بدهد. 
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که  او  بیشتر راجع به کودکی اش صحبت کرد.  بعد،  در طول هفته های 
برجسته و همسر  تاجر  بود، دختر يک  بزرگ شده  در يک شهر کوچک 
اشرافی و از نظر اجتماعی محبوب او بود. پدرش که عضو ارشد کلیسای 
محلی بود، از دختر و دو برادر بزرگ ترش انتظار داشت که بهترين باشند 
و مدام به فرزندانش يادآوری می کرد که مردم رفتار آن ها را زير نظر دارند. 
نمرات، رفتار و حتی افکار جنیفر هیچ وقت کاماًل خوب نبودند. جنیفر از 
پدرش می ترسید و درعین حال مدام و البته ناموفق، به دنبال کسب تأيید او 
بود. مادرش منفعل و سرد بود. والدين جنیفر دوستان او را ارزيابی می کردند 
و اغلب آن ها را غیرقابل قبول می دانستند. در نتیجه او دوستان کم و حتی 

قرارهای کمتری داشت.
جنیفر شیوة بروز احساساتش را به ترن هوايی تشبیه می کرد که به نظر 
اول  بار  برای  جنیفر  بود.  گرفته  اوج  دانشکده  با شروع  هم زمان  می رسید 
شروع به نوشیدن کرده بود و گاهی زياده روی می کرد. بعضی اوقات بی دلیل 
احساس تنهايی و افسردگی می کرد و سپس احساس سرخوشی می کرد. او 
در بعضی از موقعیت ها از شدت خشم در حضور دوستانش منفجر می شد؛ 

خشم هايی که در کودکی به نوعی سرکوبشان کرده بود سر برمی آوردند. 
در همین زمان بود که جنیفر اهمیت توجه مردها به خود را دريافت، 
چیزی که در گذشته همیشه از آن اجتناب می کرد. گرچه از مورد پسند بودن 
لذت می برد، اما همیشه احساس می کرد که مردها را "سر کار می گذارد" يا 
با آن ها بازی می کند. بعد از اينکه با مردی وارد رابطه می شد، با دامن زدن به 

کشمکش ها رابطه را خراب می کرد. 
او زمانی که تحصیالت آلن در رشتة حقوق رو به اتمام بود، با او آشنا 
شد. آلن پیوسته به دنبال جلب نظر جنیفر بود و حتی زمانی که او سعی 
داشت  آلن دوست  برنداشت.  از تالش کردن  بکشد، دست  پا پس  داشت 
برای جنیفر لباس انتخاب کند و دربارة نحوة راه رفتن، صحبت کردن و سالم 


