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نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره خانواده
شاید اگر بدانید در ایران
پرونده
دست کم  450هزار معلول
جسمی،حرکتی داریـــم،
متوجه اهمیت پرداختن
به مسائل و دغدغههای افراد دارای معلولیت
جسمی،حرکتی شوید .برخی چالشهای این
گروه از افراد برای بسیاری از ما قابل مشاهده
اس ــت ،مانند مشکل رفــت و آمــد در شهر و
جابهجاییهای روزانه اما بسیاری از ما با بخشی
ازچالشهایآنهانهتنهاآشنانیستیمکهممکن
استاصالاطالعیازوجودآنهانداشتهباشیم؛
مانندچالشهاییکهآنهادربارهزیستجنسی
وازدواجشاندارند.بههمیندلیلدراینپرونده،
سراغ مسائل و چالشهای حوزه زیست جنسی
معلوالن رفتهایم .برای این منظور ابتدا اشارهای
داریــم بر چند سوءتفاهم شایع در این زمینه.
سپس برای داشتن تصوری صحیح از مشکالت
حــوزه جنسی این افــراد ،نگاهی به مشکالت
احتمالی افـــراد دارای معلولیت در مراحل
چهارگانه چرخه پاسخ جنسی انداختهایم.
معرفییکمصاحبهجسورانهازدیگربخشهای
اینپروندهاست.

سلبریتی هایی که عزت نفس
کودکان را لگدمال می کنند
گفتوگویی با «اسماعیل آذر ینـــژاد» ،روحانی
قصهگو درباره انتقاد توئیتر یاش به شیوه کمک
کردن سلبریتیها در سیستانوبلوچستان

مروری بر چند سوء تفاهم شایع درباره امکان ازدواج افراد دارای معلولیت جسمی ،حرکتی

فرد معلول را چه به ازدواج؟!
شاید توجه به حوزه زیست جنسی معلوالن جسمی ،حرکتی در شرایطی که
مشکالت این گروه از افراد بسیار زیاد است ،از دید برخی اولویت زیادی نداشته
باشد.درواقعدرشرایطیکهموضوعهزینههایدرمان،پروتزوفیزیوتراپیو...
دغدغه روزمره بسیاری از افراد این گروه است ،بحث روابط عاطفی و ازدواج
شایدچندانبهچشمنیایداماواقعیتایناستکهمطالعاتمتعدددراینحوزه،
چه در کشور ما و چه در دیگر کشورها نشان میدهد افراد دارای معلولیتی که
ازدواجکردهاند،سالمتروانیبهتروحضورفعاالنهتریدرسطحاجتماعدارندو
حتیباازدواجوضعیتجسمیآنهانیزمیتواندتاحدیبهبودیابد.اماباوجود
تماماینفوایدبهنظرمیرسدموانعبرسرراهاینگروهازافراد،بسیارزیادوشامل
الیههایمتعددیاست.یکدستهازاینموانع،سوءبرداشتهاوباورهاییاست
که درباره امکان ازدواج آنها وجود دارد .در ادامه مرور کوتاهی بر چند مورد از
اینسوءبرداشتهاداریم.
افراد معلول میل جنسی ندارند!
شایداینگزارهرابتوانشایعترینسوءتفاهماینحوزهدانست.بسیاریازافراد
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تصورمیکنندمعلولیتباعثازبینرفتنمیلجنسینیزمیشود،غافلازاین
کهدراغلبمواردمعلولیتجسمی،حرکتیممکناستتنهاعملکردجنسی
را با چالشهایی روبه رو سازد و تاثیر چندانی بر اصل میل جنسی ندارد .برای
کسب دیدی دقیقتر در این باره ،بهتر است در این پرونده ،مطلب مشکالت
احتمالی افراد دارای معلولیت در مراحل چهارگانه چرخه پاسخ جنسی را
مطالعهکنید.
افراد معلول توان بچهدار شدن ندارند!
این نیز یکی دیگر از سوءتفاهمهای رایج است .درست است که افراد دارای
معلولیت جسمی ،حرکتی ،به ویژه آنهایی که دچار ضایعه نخاعی شدهاند،
چالشهای بیشتری در زمینه عملکرد جنسی و باروری در مقایسه با افراد بدون
معلولیت دارند اما این به معنای آن نیست که به صورت کلی توان بچهدار شدن
ندارند .امروزه با پیشرفت دانش پزشکی ،روشهای کمک دارویی و غیردارویی
برایاینگروهازافراددردسترساستکهمیتواندبهآنهاکمککندتالذتپدر
ومادرشدنرابچشند.

نگاهی به مشکالت احتمالی افراد
دارای معلولیت جسمی ،حرکتی در
چرخه پاسخ جنسی
وقتیصحبتاززندگیجنسیافراددارایمعلولیتجسمی،حرکتیمیشود،بسیاری
تعجب می کنند و ممکن است ابراز کنند که مگر این افراد میل جنسی دارند .شاید
مهمترین دلیل این برداشت نادرست درباره این گروه از معلوالن ،ناآشنایی بسیاری
از افراد با چرخه پاسخ جنسی است .چرخهای که نشان میدهد ،تنها بخشی از ماجرا
مربوط به اندامهای جنسی است و بقیه داستان به واسطه هورمونها و البته سیستم
اعصابمرکزیانجاممیشود.طبقنظرمتخصصانپاسخجنسیدرانسانازچرخهای
چهار مرحله ای تشکیل شده است که شاید توجه به مرکز شروع کننده هر کدام از این
مراحلبتواندبهمادرکبهتریازوضعیتمعلوالنجسمی،حرکتیبدهد.تنظیمبودن
هورمونهای جنسی در ایجاد میل جنسی نقش بسیار مهمی دارد اما جدای از بحث
هورمونها،آغازبرانگیختگیبهواسطهحضورمحرکتصویری،لمسییافکروخیالو
سپسپردازشاینمحرکهادرمغزاتفاقمیافتد.باتوجهبهایندونکتهمیتوانحدس
زدکهاغلبمعلوالنجسمی،حرکتیدراینمرحلهمشکلیندارند.آنهانیزممکناست
مانندافراددیگربرانگیختگیجنسیراتجربهکنند.البتهدراینمورداستثناءهموجود
دارد.بهعنوانمثال،برخیازافرادیکهبخشهایمشخصیازمغزشانآسیبدیده
استاحتمالداردچالشهاییدراینمرحلهداشتهباشند.
مرحله دوم به بعد و آغاز مشکالت
مشکالت معلوالن جسمی ،حرکتی بیشتر از مرحله دوم به بعد آغاز میشود یعنی از
زمانی که برانگیختگی شدت می یابد و تغییرات فیزیولوژیک چون افزایش ضربان
قلب ،تنفس سریع و خونرسانی بیشتر به اندامهای جنسی آغاز میشود .به عنوان
مثال افرادی که دچار ضایعات نخاعی فراگیر هستند ممکن است با وجود تحریک
اولیه نتوانند به این مرحله وارد شوند .این روزها گزینههایی
چونمصرفبرخیداروهایاروشهایدیگربرایکمکبه
این افراد در دسترس است .در این بین ،بیشترین مشکل
درب ــاره پاسخ جنسی بین معلوالن جسمی ،حرکتی
مربوطبهمرحلهسوماینچرخهاست.البتهاینبهآنمعنا
نیست که افراد دچار معلولیت ،توان رسیدن به اوج لذت
جنسی را ندارند .آنها نیز امکان تجربه
لذت جنسی را دارند اما برای رسیدن
به آن ،نیاز به آموزشهای تخصصی
و وسایل کمکی دارنــد .بررسیها
نشان میدهد تعداد قابل توجهی
از معلوالن جسمی ،حرکتی
بعد از دریافت کمکهای
ویژهمیتوانندبهاینمرحله
برسند و البته مرحله چهارم را
کهفرونشینیاست،نیزتجربهکنند.

افراد معلول جذابیتی ندارند!
این سوء تفاهم نه فقط حوزه زیست جنسی که بهداشت روانی بسیاری از افراد
دارایمعلولیترانیزتحتتاثیرخودقراردادهاست.یادمانباشدقرارنیستهمه
ماسلیقهیکسانیدراینحوزهداشتهباشیم.تجربهنشاندادهاستافراددارای
معلولیت نیز به شرط فراهم شدن فرصتهای کافی برای آشنایی با افراد دیگر،
امکان ازدواج و برقراری رابطه عاطفی و جنسی باکیفیت برای طوالنی مدت را
دارند .در واقع در بسیاری از مواقع ،نداشتن فرصت ،مانع اصلی بر سر راه پیدا
کردنهمسرمناسبدراینگروهازافراداستونهنداشتنجذابیت.

درددلهای هومن ،یک معلول جسمی ،حرکتی در برنامه مستند« خرد جنسی»

جسورانه در مقابل دوربین
مجموعه «خــرد جنسی» ،مجموعهای است که توسط یاسر عرب،
مستندساز اجتماعی ،تهیه شده و شامل مصاحبههای متعددی با
گروهی از متخصصان دربــاره موضوع زیست جنسی اســت .فصل
اول این مجموعه ،شامل  20مصاحبه ،سال گذشته تهیه و در فضای
مجازی بارگذاری شد .انتشار فصل دوم آن از اوایل امسال آغاز شده
است و هر هفته یک قسمت از آن در اختیار عالقه مندان قرار میگیرد.
در اولین قسمت از فصل دوم این مجموعه ،هومن باقری ،فردی که
دارای معلولیت جسمی ،حرکتی است با درخواست خود در این برنامه
حاضر شده و از مشکالت فردیاش صحبت کرده است.
هومن ،جوان  37سالهای است که به واسطه مشکالت دوره بارداری
مادر و سپس مسائلی که بعد از تولد برای او ایجاد شده ،دارای معلولیت
به نسبت گستردهای است .اما معلولیت جسمی ،حرکتی باعث نشده

است تا او فردی منزوی باشد .او با جسارت تمام به سواالت یاسر عرب
پاسخ میدهد و از مشکالتی که در حوزه زیست جنسیاش داشته
است و دارد صحبت میکند .از نبود آموزش در این زمینه در مدارس
کودکان استثنائی ،از فراهم نبودن فرصت برای افــرادی امثال او
برای ازدواج  ،از محدودیت خدمات مشاورهای بهزیستی به معلوالن و
البته از تصور غلط اطرافیان درباره نیاز افراد معلول به رابطه عاطفی و
ازدواج .هومن یکی از هزاران فرد معلولی است که در جامعه ما زندگی
میکند .شاید مهمترین تفاوتاش با دیگران جسارت اوست که باعث
شده است تا خودش با برنامه خرد جنسی تماس بگیرد و درخواست
حضور در این برنامه برای طرح مشکالتش را داشته باشد .اگر دوست
دارید با مشکالت افرادی چون هومن بیشتر آشنا شوید ،پیشنهاد
میکنیم حتما قسمت  21این مجموعه را در سایت آپارات ببینید.

یکبررسیعلمیدربارهدغدغههایمردانمجرددارایمعلولیتبامحوریتموضوعازدواج

کوهی از ترس در مقابل حمایتی اندک
یکی از بررسیهای خوب در حوزه دغدغهها و مسائل افراد دارای
معلولیت در زمینه زیست جنسی و ازدواج ،مطالعهای است که توسط
سه پژوهشگر در شهر یزد انجام و نتایج آن اسفند سال گذشته در
نشریه طلوع بهداشت منتشر شده است .در این مطالعه پژوهشگران
پای صحبتهای تعدادی از مردان دارای معلولیت جسمی ،حرکتی
نشسته و سپس دغدغههای آنها را دستهبندی کردهاند .به این ترتیب
بدون هیچ پیشداوری و محدودیتی در ارائه گزینهها ،ما با فهرستی
از مسائل این مردان مجرد روبه رو هستیم که مطالعه آنها میتواند
دید دقیقتری از دغدغههای آنها با محوریت موضوع ازدواج به ما
بدهد .البته در زمینه چالشها و مسائل مرتبط با ازدواج ،مواردی که
در این مطالعه از مصاحبهها استخراج شده است ،طیف وسیعی را در
بر میگیرد؛ از مشکالت در زمینه اشتغال تا معضالت حوزه درمان
و هزینههای آن و البته ترس از ناتوانی جنسی و مشکل با همسر در
این حوزه.
نگرانی از ناتوانی و ترس از درک نشدن
طبق آن چه در این بررسی مشخص شده  ،ترس از ناتوانی جنسی یکی
از دغدغههای این مردان جوان بوده است .البته این موضوع قابل
پیشبینی است .در حوزهای که آموزش منسجم و درستی در آن وجود
نداشته و سوء تفاهمهای متعددی پیرامون آن شکل گرفته ،چنین
ترسی طبیعی است .البته عنوان شدن دو مورد "ترس از نارضایتی

شریک جنسی" و "ترس از خیانت همسر به واسطه این نارضایتی"،
میتواند به ما نشان دهد که اعتماد به نفس افراد معلول در این حوزه
چه قدر پایین بوده و البته ترس از درک نشدن از سوی همسر بین آنها
چه قدر شایع است .از طرفی موضوع شکست در فرزندآوری نیز از زیر
عناوین دیگر این دسته است که به نظر میرسد آگاهی بخشی درباره
آن ،نیازمند برنامههای گستردهتری است.
دغدغ ه یک مرد کامل نبودن
یکی دیگر از مضامین اصلی استخراج شده از این مصاحبهها ،ترس
از طرد شدن است .در بخشی از توضیحات این مضمون به این مسئله
اشاره شده است که این مردان جوان به واسطه آنکه توان انجام بخشی
از وظایف سنتی مردانه را ندارند ،احساس ناراحتی میکنند .از طرفی
ترس از طالق و به هم خوردن ازدواج نیز یکی از دغدغههای این گروه
از افراد است .با توجه به نوع این مطالعه (مطالعه توصیفی و با نمونه
محدود) شاید نتوان دغدغههای این گروه از مردان مجرد را به همه
افراد تعمیم داد اما نتایج دیگر مطالعاتی که انجام شده است ،تا حد
زیادی تایید کننده این مطالعه است.
به عنوان مثال موضوع ناتوانی در انجام وظایف سنتی نسبت داده
شده به هر جنسیت ،در برخی دیگر از بررسیها نیز به عنوان یکی
از منابع ایجاد فشار روانی هم بر مردان و هم زنان دارای معلولیت
شناخته شده است.

الهه توانا | روزنامهنگار

«کــمــک کـــردن ،آداب دارد؛
درس ــت نیست کــه بچهها را
ردیف کنیم ،بگوییم شما کفش
نــداریــد ،مــن آمــدم کمکتان
کنم .ازشان فیلم و عکس هم
بگیریم .خود من هم اوایل این
کار را میکردم .بهم تذکر دادند ،تجربه کردم ،فهمیدم آسیب دارد
و دست برداشتم .این کار ،لگدمال کردن عزت مردم است .تنبل
کردن مردم است» .اینها را «اسماعیلآذرینژاد» ،در ادامه و
روحانی قصهگو که
برای تکمیل توئیت بحثبرانگیزش میگوید.
ِ
چندسالی است کارش شده دست قصه خواندن برای بچهها در
روستاهای محروم ،چندروز پیش در حساب توئیترش نوشت« :در
اینستاگرام برخی شاخها رفتند سیستانوبلوچستان .کودکان
را به صف میکنند؛ لوازمالتحریر ،کیف و لباس میدهند .به خدا
بچهها را گدا میکنید ،تحقیر و توزیع فقر اســت .»...طرفداران
سلبریتیهای اینستاگرامی ،به جــوش و خــروش افتادند که
نیتشان خیر است و نباید ایراد بگیریم و بحثهایی هم درگرفت
درباره اینکه اصل ،رفع فقر و محرومیت است یا حفظ احترام و عزت
آدمها .آذرینژاد ،طرفدار دیدگاه دوم است و طبق تجربه سالها
فعالیت در روستاها از عقیدهاش دفاع میکند و به زندگی سالم می
گوید« :به محض وارد شدن به روستا ،کوچک و بزرگ میآیند دور
ماشین و میپرسند چی داری؟ چی آوردی؟ با تعدادی از دوستان
رفتهبودیم روستای دورافتادهای که میدانستم بهلحاظ آموزشی
دوستان معلم ،همراه ما
ضعیف است .ایام امتحانات بود و یکی از
ِ
آمدهبود تا با بچهها درس کار کند .یکی از بزرگان روستا ،پرسید
چی آوردی؟ گفتم آمدیم قصه بخوانیم و با بچهها درس کار کنیم.
باتندی گفت جمع کن برو! فالنی میآید لباس و کفش میآورد.
تو آمدی قصه بخوانی؟ قصه به چه درد میخورد؟ از این قبیل
رفتارهابسیاردیدهام.پارسالمعلمهایروستاییگفتندپولکتاب
درسی بچهها را بده .گفتم اگر امسال بدهیم ،سال آینده هم باید
این کار را بکنیم .جواب دادند اتفاقا چون سال قبل هزینه کتاب
بچهها را پرداخت کردهایم ،االن دیگر اولیا برای خرید کتاب پول
نمیدهند .خب این روند اگر ادامه پیدا کند ،پدرومادرها به آموزش
بچههایشان هیچ توجهی نمیکنند .حداقل کار این بود که افراد
نیازمند شناسایی شوند .بهعالوه باید از اولیا میخواستند ولو
2000تومان برای کتاب درسی بچهشان هزینه کنند .بعضیها
عــادت کــرد هانــد به دریافت کمک .من منکر ایــن نیستم که در
کشورمان نیازمندهایی داریم که از پس خرید کتاب و دفتر مدرسه
بچهشان هم برنمیآیند ولی شیوه توزیع ،مهم است .کمک کردن،
نباید عزت نفس طرف مقابل را تخریب کند .درست نیست که به
همه مردم روستا ،فقیر و دارا کمک کنیم .آسیبهایی برای بچهها
و پدرومادرهایشان دارد .جرئت هم نداریم انتقاد کنیم .جواب
ِ
توئیت
میدهند کشور را خوردید و بردید .در این دو ،سهروزه [بعد از
باال] کلی فحش بهم دادهاند .منکر اهداف خیرخواهانه دوستان
نیستیم .به مناطق دوردست میروند ،زحمت میکشند اما به چه
قیمتی؟ نشان دادن عکس بچ ه و لگدمال کردن عزتش؟ برای رفع
محرومیت ،کارهای زیادی میشود کرد؛ افراد را توانمند کنی و
شغل ایجاد کنی .اگر نمیتوانی و مخاطبت کودک است ،برای
درازمدتش کاری بکن .من برای بچه قصه میخوانم ،به پرورش
فکر و خالقیت اش کمک میکنم که فردا ،بفهمد وضع موجود
روستایش خوب نیست و برای تغییرش کاری بکند؛ آن هم نه به
شیوه سنتی پدرانش که به روش خالقانه خودش .بچه در روستای
محروم و حاشیه شهر در دل آسیبهای اجتماعی فراوانی زندگی
میکند .اگر میتوانم باید مهارت اجتماعی بهش یاد بدهم ،اگر
نمیتوانمکفشوکیفمیدهمامابهچهشیوهای؟بچهباکفشپاره
میتواند مدرسه برود اما اگر عزتش لگدمال شود ،دانشآموز موفق
و رشدیافتهای نمیشود .کمکها را میشود به مدیر و معلم مدرسه
سپرد تا در قالب هدیه به بچهها بدهند و بچه ،دربرابر تالشاش آن
را دریافت کند».

