
اخبار  هرازگاهی 
مورد  در  ضدونقیضی 
مطرح  بازیگران  ابتالی 
و  سخنرانان  یا  سینما 
به  جهان  معروف  نقاشان  یا  موسیقیدانان 
واقعیت  می خورد.  گوشمان  به  اوتیسم 
این است که اوتیسم به عنوان یک اختالل 
پیشرفته جدید چند سالی است که بیشتر نظر 
متخصصان و روان پزشکان را به خود جلب 
کرده زیرا تا سال 1944 میالدی آمار بالینی 
دقیقی از آن وجود نداشت. شمار زیادی از 
افراد مشهور و افراد معروف وجود دارند که 
در حال حاضر به عنوان بزرگساالن تشخیص 
داده می شوند. به دنبال شایعاتی که طی این 
چند هفته نیز در مورد خانم صابری بازیگر 
سینما مطرح شد، فرصت را غنیمت شمردیم 
تا کمی بیشتر در مورد این اختالل توضیح 
دهیم و این بار سراغ خانم سعیده غفاری، 

مدیر عامل انجمن اوتیسم ایرانیان رفتیم.

: خانم غفاری! با توجه به اینکه شما 
در مرکز اوتیسم با تعداد زیادی از کودکان 
مبتال به اوتیسم در طیف های مختلف برخورد 
داشته اید و شاید حتی بزرگساالن اوتیسم را 
هم دیده باشید، در مورد این اختالل بیشتر 

برایمان بگویید.
اوتیسم اختالل نافذ رشدی است که نشانه های 
آن در ۳ سال اول زندگی بروز پیدا می کند 
و به نوعی می توان اوتیسم را اختالل عصب 

رشدی دانست. بزرگ ترین شاخصه افراد مبتال 
یکپارچگی حسی است که  اوتیسم عدم  به 
به ویژه در سنین پایین قابل توجه تر است. این 
افراد نمی توانند مشکالت خود را بیان کنند و 
آنها را در قالب رفتارهای غیرمتعارف تکراری 

و ناشناخته توسط جامعه بروز می دهند.
: بسیاری از افراد گمان می کنند یک 
کودک یا نوجوان یا حتی بزرگسال مبتال به 
اوتیسم ،یک بیمار عقب افتاده ذهنی است. 

همین طور است؟
به هیچ وجه! یک فرد مبتال به اوتیسم می تواند 
در طیف عملکرد باال قرار گیرد، اما با مشکالتی 
که ذکر کردم نیز درگیر باشد. بیماران اوتیسم 
به ۳ سطح تقسیم می شوند؛ سطح ۳ اوتیسم، 
شدید ترین عالئم را دارد و با عقب ماندگی 
مواجه هستند. سطح ۲ بیشتر افراد مبتال به 
اوتیسم را شامل می شود و سطح 1 اوتیسم 
را  خاصی  مهارت های  که  هستند  افرادی 
می توانند کسب کنند و در برخی حوزه ها از 
جمله حوزه هنر عالی ظاهر می شوند. افراد 
مبتال به اوتیسم سطح 1 عملکرد باالیی دارند. 
این افراد هوش باالی ۹۰ درصد دارند و قادر 
به انجام بسیاری از کار ها هستند. کودکان داخل 
طیف خوب و متوسط اوتیسم می توانند وارد 
مدارس اوتیسم شوند. تعداد بسیار اندکی از 
بچه هایی که عملکرد باالیی دارند با وجود 
عادی  مدارس  وارد  می شوند،  اذیت  اینکه 
می شوند، اما کودکانی که عملکرد متوسط به 
پایین دارند، هیچ جایگاهی در جامعه ایران 

ندارند و مراکز آموزشی و مدارس اوتیسم و 
تهران  در  ندارد.  آنها وجود  برای  نگهداری 
فقط 4 مدرسه اوتیسم وجود دارد که هر 4 

مورد نیز پسرانه هستند.
اگر توانبخشی، کاردرمانی و آموزش ها ادامه 
پیدا کند، این کودکان به سمت خودایستاشدن 

می روند.
: آیا تشخیص اوتیسم کار ساده ای 
است و می توان از روی حرکات و رفتار 

افراد متوجه آن شد؟
توسط  فقط  و  فقط  اوتیسم  تشخیص  نه، 
روان پزشک امکان پذیر است. این امکان وجود 
دارد که حتی خود فرد نیز نداند داخل این 

طیف قرار می گیرد.
: آیا این افراد می توانند موفق شده 
و در آینده مستقل شوند و برای خود شغل 

و درآمدی داشته باشند؟
بله، گرچه تقریبا ۳۰ درصد از افراد طیف اوتیسم 
در بزرگسالی کالم ندارند و با مشکالتی مانند 
عقب ماندگی همراه هستند اما افراد مبتال به 
اوتیسم با عملکرد باال می توانند در نقاشی، 
موسیقی، تئاتر و... توانمندی هایی کسب کنند 
و بسیاری از این افراد قادر هستند دیالوگ های 
بسیار بلند را به خاطر بسپارند و تکرار کنند. 
این افراد می توانند زندگی طبیعی داشته باشند 
و بازیگر شدن آنها نیز ممکن است. بر اساس 
بررسی های انجام گرفته در کشور های پیشرفته 
به طیف های  مبتال  افراد  از  درصد  دنیا، 1۲ 
و  می کنند  زندگی  مستقل  اوتیسم،  مختلف 

۳درصد از آنها دارای شغل هستند.
: چه مسائلی می تواند مانع موفقیت 

افراد مبتال به اوتیسم در آینده شود؟
مشکالت  بیماری،  خود  جز  به  اوتیسم  در 
مانند تشنج، صرع و... روی اختالل  زیادی 
سوار می شود که اگر به موقع تشخیص داده 
نشود و توجه خاص بهداشتی- درمانی انجام 
نگیرد، ممکن است شرایط بیماری تشدید شود. 
پیش بینی می شود امسال بین ۳۰ تا 4۰ هزار نفر 
داخل طیف اوتیسم شناسایی شوند؛ اگر برنامه 
درستی برای غربال، ارزیابی، آموزش، درمان 
و حمایت و تقویت سازمان های مردم نهاد و 
خیریه ها وجود نداشته باشد، نه می توان خیرین 
را به سمت جامعه اوتیسم سوق داد و نه خود 
جامعه می تواند از پس این هزینه ها بربیاید. 
خانواده نیز کشش ندارد و به توجه بیشتر خیرین 
حوزه سالمت نیاز داریم. پیچیده ترین اختالل 
در کودکی اوتیسم است که می تواند زندگی 
جامعه کوچک اطراف فرد را مخدوش کند. ما 

نمی توانیم رفتارهای آسیب زننده این کودکان 
را به رخ رسانه بکشیم چون از نظر اخالقی 
درست نیست، اما وقتی می گوییم رفتارهای 
آسیب زننده دارند، بپذیرند که نیازمند آموزش 
هستند. نیازمندی آنها از جنس قرص و دارو 
نیست، بلکه شامل توانبخشی و رفتاردرمانی 
است که هزینه های آن چند برابر دارو است 

و باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد.
: آیا جامعه هم در این بین نقشی دارد؟
جامعه باید اجازه دهد فرد داخل طیف اوتیسم 
کند.  ورود  فرهنگی  و  اجتماعی  فضای  در 
وی را بشناسیم و درک کنیم. قضاوت کردن 
نادرست و انگشت نما کردن این افراد باعث 
می شود در انزوای خود بمانند. اجازه دهیم 
از نبوغ این افراد در بخش هایی که مهارت 
دارند، استفاده شود و پذیرش جامعه را باال 
ببریم. این موضوع زمانی محقق می شود که 
مسیر آن ایجاد و آمادگی جامعه فراهم شده 
باشد. عالوه بر آن الزم است زیرساخت های 
شود.  ایجاد  اجتماعی  و  فرهنگی  آموزشی، 
رفتار قضاوت آمیز باعث می شود افراد داخل 
این طیف اذیت شوند. از همه کسانی که در 
حوزه رسانه و فرهنگ کار می کنند، خواهش 
می کنیم شناخت بیشتری نسبت به اختالالت 
روان داشته باشند. این بیماری ها به هر شکلی 
که باشند ممکن است خروجی قابل شناختی 
برای جامعه نداشته باشند. به همین دلیل الزم 
است این گروه ها این نوع مشکالت را بشناسند. 

پشت هر رفتار عجیبی حتما دلیلی وجود دارد.

گالیه  مدیرعامل انجمن اوتیسم از اصحاب رسانه در گفت وگو با »سالمت«؛ به بهانه حواشی نشست خبری فیلم »شعله ور« در جشنواره فجر

اوتیسمهراسی!

 سمیه 
مقصودعلی

سوزان بویل خواننده انگلیسی در 47 سالگی در سال 2009 
میالدی در برنامه استعدادیابی انگلیس اعالم کرد در کودکی 

تشخیص آسپرگر ب )طیفی از اختالل اوتیسم( ر او گذاشته 
بودند. او تاکنون 14 میلیون نسخه از آلبوم هایش را فروخته است.

 People داریل هانا بازیگر نیز در گفت و گویی با مجله
اعالم کرد در کودکی مبتال به اوتیسم بوده و اینکه اولین 
حضورش در سینما و حرف و حدیث هایی که در موردش 

سر زبان افتاد برایش بسیار آزاردهنده بود.

ساتوشی تاجیری خالق شخصیت پوکمون نیز به آسپرگر 
)طیفی از اختالل اوتیسم( مبتالست.

دن آیکروید کمدین، بازیگر و فیلمنامه نویس کانادایی و 
خالق اثر مشهور Ghostbusters نیز به اسپرگر مبتالست.

دن  هارمون تهیه کننده و کارگردان سریال تلویزیونی برای 
شبکه NBC بعد از ساخت مجموعه ای در مورد فردی که 

مبتال به آسپرگر بود، اعالم کرد خودش نیز مبتال به این 
اختالل است.

این زن اوتیسم ندارد!
در  فیلم »شعله ور«،  بازیگر  مژگان صابری، 
کنفرانس خبری جشنواره فیلم فجر، به دلیل 
برخی حرکاتش که از سوی برخی رسانه ها 
نامتعارف خوانده شد، به سوژه خنده و تمسخر 
و توهین عده ای از خبرنگاران و کاربران فضای 
مجازی تبدیل شد؛ تا اینکه برخی نوشتند و گفتند 
که او اوتیسم دارد و رفتارهای خاصش نیز ناشی 
از همان اوتیسم است. متاسفانه فضای مجازی نیز 
امکان اشتباه و قضاوت عجوالنه را بیشتر کرده 
است. این شد که شایعه ابتالی او به اوتیسم خیلی 
زود همه گیر شد و مدتی بعد از سوی کارگردان 
آن فیلم )حمید نعمت اهلل( تکذیب شد. اما ورای 
این شایعات که اصال صابری مبتال به اوتیسم 
هست یا نه، این اتفاق سبب خیر شد تا بفهمیم 
بسیاری از معلولیت های جسمی و شرایط متفاوت 
فکری، چندان پیچیده و دور از ما نیستند. بسیاری 
از افرادی که چنین شرایطی دارند، خودشان 
می توانند تصمیم بگیرند و مستقالنه زندگی و 
فعالیت کنند. سهم آنها از فرصت ها و امکانات 
اجتماعی نیز باید به اندازه سهم سایر افراد جامعه 
باشد و به صرف اینکه معلولیت یا شرایطی 
متفاوت دارند، نباید از هستی اجتماعی ساقط 
شوند. فردی که معلولیت جسمی یا اختاللی 
مانند اوتیسم دارد و خانواده او، همانقدر حق 
دارند در پارک و سینما و اتوبوس و شهربازی 
و خرید و رستوران حاضر شوند که سایر افراد 

غیرمعلول و غیراوتیسم حق دارند.

جامعهبایداجازهدهدافرادداخل
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10چهرهمشهودمبتالبهاوتیسم

از  کنم؛  شروع  باید  کجا  از  نمي دانم 
بزرگ ترهایي بگویم که به جاي ترویج 
فرهنگ هاي درست و اصالح باورها و 
رفتارهاي اشتباه که بي جهت ریشه دار 
شده اند و در زندگي مردم رخنه مي کنند، 
خودشان قضاوت کردن و برچسب زدن 
را ترویج مي کنند یا از کودکان و نوجواناني 
بگویم که در فضاي مجازي و اخبار 
شاهد این برخوردهاي غلط و انگ زدن ها 
هستند. آنهایي که قرار است آینده خود و 
آینده ایران را بسازند؛ نمي دانم ما با چه 
ایده و نگرشي پیش مي رویم و اصول 
و آداب تربیت نسل آینده را این گونه 
نادیده مي گیریم. هرچه در خانه و مدرسه 
و جامعه از انسانیت، برابري، اخالق و 
آداب رفتار نیکو بگوییم و در عمل به 
آن پایبند نباشیم و چنین الگوهاي عملي 
را ارائه بدهیم، بي فایده است. ما مسوول 
رفتارهاي خود هستیم و نباید به خاطر 
اهداف کاري یا هر هدف دیگري اجازه 
دهیم یک فرد این طور مورد قضاوت 
غیرکارشناسانه قرار گیرد. اصال بحث 
من مبتال بودن یا نبودن این شخص به 
یک اختالل روان پزشکي و... نیست، 
و  آدم ها  کردن  قضاوت  من  صحبت 
آموزش عملي این برچسب زدن ها به 
نسل آینده است. بچه هاي ما در معرض 
اخبار هستند و مدام در فضاي مجازي 
مي  گردند. چرا نباید به آنها اخالقیات را 
بیاموزیم؟ چرا نباید در عمل به آنها بگوییم 
همه افراد با هر باور و توانمندي ای که 
دارند قابل احترام اند و مي توانند در مسیر 
زندگي خود براي رسیدن به آرزوها و 
طي پله هاي ترقي تالش کنند؟ اگر فرد 
معلول جسمي یا دچار مشکالت رواني 
باشد یا تحت درمان هر مشکل دیگر، 
تنها به خود او مربوط مي شود و اوست 
که باید این موانع را بردارد. ما نباید با 
رفتارهاي دور از اخالق و انسانیت راه 
او را سد کنیم. باید سعي کنیم زندگي 
خود را بسازیم و توانمندي هایمان را 
کشف کنیم و باال و باالتر برویم تا به 
خواسته هایمان برسیم؛ بي آنکه از کسي 
پل یا نردبان بسازیم یا کسي را با انگ زدن 
از مسیر کار و زندگي مان برداریم. آیا 
ما مي توانیم این نکات طالیي آموزش 
و تربیت را به بچه هایمان بیاموزیم، در 
حالي که خودمان هنوز آنها را بلد نیستیم؟ 
وقت آن نشده به جاي سرک کشیدن 
در زندگي همدیگر و اصالح ایرادهاي 
بقیه، کمي خودمان را ارزیابي کنیم، شاید 
کاستي ها و توانایي هایمان را بشناسیم و 
در همین دهه ۳ و 4 زندگي، بتوانیم آینده 
خود و فرزندانمان را متحول کنیم. ما اگر 
بخواهیم، مي توانیم به راه اخالق و دین و 
مذهب برگردیم و دست از قضاوت ها 
برداریم. آدم ها را همان طور که هستند، 
بپذیریم و دوست بداریم، همان گونه که 
خدا همه ما بندگان را فارغ از ظاهر و 
باطن و دین و باورمان دوست دارد و 

خدایي مي کند.

قضاوت،ممنوع!

نگاهروانپزشککودکونوجوان
 دکتر میترا 

حکیم شوشتری 
دانشیار دانشگاه علوم 

پزشکی ایران

تراویس مک از گیتاریست های برجسته دنیا و گری نیومن از جیمز تیلور نویسنده و آهنگساز هم اوتیستیک است.
خوانندگان مشهور نیز تشخیص آسپرگر گرفته اند.

پادی کونسیدین بازیگر و موزیسین انگلیسی هم در 35 
سالگی تشخیص آسپرگر )طیفی از اختالل اوتیسم( گرفت.

دکتر تمپل گراندین استاد دانشگاه و سخنور مشهور نیز در 
کودکی به اوتیسم مبتال بوده است.

دنیل تامت نویسنده انگلیسی، مقاله نویس، مترجم و دانشمند 
از نوابغ قرن مبتال به اوتیسم است.
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