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 شه ی تر از هممعلوالن کم فروغ  ی توانبخش زات ی تجه  شگاهی مان

  

 مسؤولمدیر:  یسرمد ریام

تا    16وابسته از روز    یپزشک  عی معلوالن، جانبازان، سالمندان و صنا  یو خدمات توانبخش  زاتیتجه  یتخصص  یالمللن یب  شگاه ینما  نیششم

 آذر در بوستان گفتگو برگزار شد. 19

از تهران تا کالیفرنیا،    را با عنوان  یادداشتی  انویاسیس  شگاه ینما  یمانا، در اسفندماه سال گذشته و به بهانه برگزار  شماره از مجله  نیسوم  در

پرداختم. بعد از    کایو آمر  رانی در ا  یبرگزار شده در حوزه توانبخش  یهاشگاه ینما  سه ینوشتم و به مقا  ها های ما و آن تفاوت میان نمایشگاه 

  ی هااستاندارد معلوالن،    ی توانبخش  زات یتجه  شگاه ینما  ن یو در ششم  چرخدیماه متأسفانه همچنان در بر همان پاشنه م  9از    شیگذشت ب 

 . میبود دادیرو ن یدر ادوار گذشته ا شگاه ینما یدوره برگزار نیترنشده بود و شاهد کم فروغ  ینیبش یهم پ یحداقل

 ی دسترس یهاراه نی تربا کم  شگاهی نما ی برگزار محل

د، مکان  معلوالن بودن   شگاه ینما  نیکنندگان ا  د یبازد  نیترمحل بحث است. نظر به آنکه مهم   شگاه ینما  ینخست، مکان برگزار  وهله   در

از    یحمل و نقل عموم  لیمناسب با وسا  یرا دارا باشد که بوستان گفتگو فاقد دسترس  یجوانب سهولت دسترس  یتمام  ستیبایم  یبرگزار

. میبود  شگاه یهدف از نما  جامعه  یاعضا  د یبازد  نیترکرونا، شاهد کم  روس یرو و با در نظر گرفتن و  ن یاست. از ا  یتآری جمله مترو و ب

 ییهاشرکت  ریغرفه داشتند و سا  ریبص  انیرانینور ا  هتنها دو شرکت پکتوس و خان   شگاه یشرکت حاضر در نما  51  انیاز م  ان،ینایدر حوزه ناب

  شگاه یدر نما  زیداران نغرفه   یبرا  یامکانات رفاه  نیتردوره شرکت نکردند. کم  ن یدر ا  افتندییحضور م  شگاه یکه در ادوار قبل در نما

 داشت. یدر پ زیآنها را ن یتینشده بود و نارضا  ینیبشیپ

 شگاهی نما یبرا تی ساوب کی  یطراح عدم

مهم  یکی برا  نیتراز  نما  یهاخبر  یرساناطالع   یبرا  تیساوب   کی  یطراح  ،ینینچنی ا  یهاداد یرو  یبرگزار  یموارد  با   شگاه،یمرتبط 

ن برگزار کننده  مسؤوال     یبکشد. وقت  دک یرا هم    یالمللن ینکه نام باست. خاصه آ   شگاه یحاضر در نما  یهاداران و شرکت اطالعات غرفه 

http://ibngo.ir/%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81%d8%b1%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c/
http://ibngo.ir/%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81%d8%b1%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c/
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ا  شگاه ینما بد   زه اندا  نیتا  به  ن   نیتریهینسبت  مورد  م  توجه ی ب  ازیموارد  شرکت   توانیهستند، چگونه  داشت  در   یالمللن ی ب  یهاانتظار 

 ما حاضر شوند؟  شگاه ینما

 ااه مجازی در دوران کرونشگی نمالزوم برگزاری 

برا  ینینچن یا  ی هاداد ی رو  یمجاز  یبه آن اشاره کرد، برگزار  د یکه با  یگرید  نکته   شگاه یمثال در همان نما  ی در خارج از کشور است. 

اسر از سر  انینایرا فراهم کرده بودند تا ناب   یطیکرونا شرا  وعی به جهت ش  شود،یبرگزار م  ایفرنیکال  یالت یکه توسط دانشگاه ا  انویاسیس

  یهادستاورد   نیوگو کنند و از آخرگفت   ی ریو تصو  ی صوت  ،یها به صورت متنشرکت   رانیکنند و با مد  د یبازد  شگاه یاز نما  نند بتوا   ایدن

  شنهاد یکرونا در کشور، پ  وعیوجود ندارد که با توجه به ادامه روند ش  ییهاکاروساز  نیاما چن  رانیمطلع شوند. در ا  یتوانبخش  زاتیتجه

 فراهم شود.  زین  شگاه یاز نما یمجاز د یبازد یفن رساختینده زیدوره آ یبرا شودیم

 شگاه ی در نما  یستی بهز یکمرنگ معاونان و کارشناسان توانبخش  حضور

است. معاونان    ی توانبخشکمک  زات یشده در حوزه تجه د یمحصوالت تول  نیارائه آخر  ، ینینچنیا یهاشگاه ینما  یاز محاسن برگزار  یکی

هستند که حضور    یها، از جمله افراددر استان   زاتیتجه   دیخر  یبرا  یریگم یدر کشور به جهت تصم  یستیبهز  یو کارشناسان توانبخش

رنگ کم  اریبس  یستین بهزمسؤوال   حضور    شگاه،ینما  نیا  چهار روزه   یاست. متأسفانه در طول برگزار  یضرور  یامر  شگاه یشان در نمافعال

را   زاتیتجه نهیدر زم یستیبهز ی کارشناسان توانبخش یو عدم اطالعات کاف زاتیتجه دیخر یبرا یغلط کارشناس ماتیتصم جهیبود و نت

 جو کرد.ها جستعدم حضور  ن یدر هم توانیم

 یو نخبگان دانشگاه  یها، مقاالت پژوهش رانسکنفخالی  یجا

آن    یبرگزار  ه یدر حاش   یها و ارائه مقاالت پژوهشکنفرانس  یبرگزار دهد،یرخ م  یالمللن یب  یهاشگاه یکه در نما  یاز موارد  گرید  یکی

بس   دادیرو شرکت   یاریاست.  پروژه از  آت  یجار  یهاها  پژوهش  یو  مقاالت  قالب  در  را  م  ی خود  جر  کنندیعرضه  در  کاربران    ان یتا 

  توانندی چطور م  نند یتا بب   شوند یها حاضر م کنفرانس   نیدر ا  ز ین  یصنعتگران و نخبگان دانشگاه ن،ی ب  نی . در ارندیگآنها قرار ب  ی هاتیفعال

 ده یما د  یهاشگاه یمتأسفانه در نما  ییهاتعامل  نیکنند. چن  لیر تبدمحصول قابل عرضه در بازا  کیها را به  برتر و فناورانه شرکت  یهاده یا

را    ان یها و حضور دانشگاهکنفرانس  یبرگزار  نهیزم  یآت  یهادوره   ی برا  ستیبایم  شگاه ینما  یبرگزار  ن مسؤوال   و    ان یو متول  شودینم

 فراهم کنند.
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 پایان مسؤوالن های بیشعار

کرد،    دیبازد  شگاه یکه در روز نخست از نما  یوالنؤاز مس  یکی

بود.   یتعاون، کار و رفاه اجتماع  ریوز  یالملکد اهلل عبدکتر حجت

وزارت    یدو راهبرد اصل  شگاه،یکوتاه از نما  د یپس از بازد  یو

  یداخل  دات ی تول  تی را کمک به تقو  یتعاون، کار و رفاه اجتماع

افزا  یتوانبخش  زاتیتجه توانبخش  یامه یب  ششپو  شیو    یلوازم 

و گفت: کاهش هز  یلوازم مصرف  ژه یوبه    دی تول  یهانه یدانست 

را    یتوانبخش  زاتیدر حوزه تجه  یامه یو توسعه پوشش ب   یداخل

جوان    ریوز  یها. در ارتباط با صحبت میکنیم  یریگ یپ  تیبا جد

مدعا آن    نیاند. گواه امحکوم به شکست بوده   یهمگ  یداخل  داتی لاز تو   تیحما  یگذشته برا  یهادولت  یهااستیکرد: س  حیتصر  دیبا

هم   یگرید یهااند و اندک شرکتکرده  یداخل یتوانبخش زاتیتجه د یتنها دو شرکت اقدام به تول انینایمثال در حوزه ناب  یاست که برا

اند.  داده   رییخود را تغ  یکار  نهیعرصه فرار کرده و زم  نیآنکه از ا  ای  کنندی را وارد م  یتوانبخش  زاتی تجه  ایاند،  عرصه شده   ن یکه وارد ا

  ان یو ناشنوا  یو حرکت  یمعلوالن جسم  یتوانبخش  زاتیبه اتفاق تجه  بیحاکم است. اکثر قر  طیشرا  نی هم  زین  یتیمعلول  گرید  یهادر گروه 

کارساز نبوده    یداخل  یتوانبخش  زات یتجهکننده    دی تول  یهااز شرکت  تیحما  ی دولت برا  یهااستیس  دهد،ی است که نشان م  یواردات  زین

  ن یبه ا یو روشن قیگفت اشاره دق دیمرسوم است، با یامر افتهیتوسعه  یهاهم که در کشور زاتیتجه یامه یاست. در خصوص پوشش ب

از   ی امه یپوشش ب ی ادعانشود،  ن یارتباط تدو ن یدر ا از یمورد ن ی هانامه ن ییکه آ یاز حقوق معلوالن نشده و مادام  تیامکان در قانون حما

 نخواهد بود.  شیب یمعلوالن تنها شعار یتوانبخش  زاتیتجه

 الت برتر های فناورانه و محصوتعیین جایزه برای ایده 

  ک ی  نییالزم و تع  یهادهد، ارائه مشوق  شیرا افزا  شگاه یها در نماها و شرکت آپحضور استارت  زه یانگ   تواندیکه م  یاز عوامل  یکی

همچون معاونت    یبا مراکز  توانندیم  شگاه ینما  انیانتخاب محصوالت برتر است. متول  ایمعلوالن    یفناورانه برا  دیجد  یهاده یا  یبرا  زه یجا

  یتوانبخشکمک  زاتیره تجهدر زم  شاندات ی تول  شگاه یکه در نما  ییهاشرکت  یوارد مذاکره شوند تا برا  یجمهور  استیر  یو فناور  یعلم

ها آپ استارت  ی عامل محرک برا  کیها و  شرکت   شتریب  یی ایباعث پو  تواند یامر م  ن ی. ارندیرا در نظر بگ  ی التی تسه  رد،یگیبرتر قرار م

 باشد. 

 لزوم تعامل با اصحاب رسانه

و آنها تعامل   ردیقرار بگ  یدر ادوار بعد  شگاه ینما  یبرگزار  انیوالن و متولؤ مورد توجه مس  ادداشت، ی   نیمطالب ارائه شده در ا  دوارم یام

نبود اطالعات مستند بر رو  یاسازنده  با اصحاب رسانه برقرار کنند. در  که اطالعات    ییهابه  بروشور   یعدم دسترس  ای  تیساوب   یرا 
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  دون یفر  یمهم از سو  نیاخبار را منتقل کنند که متأسفانه ا  نیا  دیوالن باؤخود مس  خبرنگاران قرار دهد،  اریرا در اخت  دارانه ها و غرفشرکت

مکرر نگارنده، از ارائه اطالعات و آمار مربوط به    یهای ریگیها و پدرخواست  رغمیمحقق نشد. او عل   شگاه ینما  یبرگزار مسؤول    ،ینور

اصالح    یآت  یهادوره  ی روند برا  ن یا  دوارمیام  مانه یکرد که صم یمعلوالن خوددار ی توانبخش  زاتیتجه شگاه یمان ی دوره برگزار نیششم

 شود.

 

 ( ۱۴۰۰: )آذر رانیا  انی نایگزارش عملکرد انجمن ناب

    

 الم ی در استان ا  رانی ا  انی نایول دفتر انجمن نابؤمس   ا،ینیرضو  هیو سم  رانی ا  انی نایمقام انجمن نابشادکام، قائم  منصور

در طول    رانیا  انینایاست از عملکرد انجمن ناب  ینسخه مکتوب گزارش  گذرد،ی نوشته از نظر خوانندگان ماهنامه نسل مانا م  نیدر ا  آنچه

  یندگینما  ی هات یرا از شرح فعال  ی گزارش  د یتوانی م  ن یمقام انجمن ارائه کرده است. شما همچنکام، قائمماه گذشته که مهندس منصور شاد

دو گزارش در قالب    ن یکرده است. ا  م یآن را تنظ  یندگینما  نیا  ریمد   ا،ینی رضو   ه یکه سم  د یمطالعه کن  الم یدر استان ا  ران یا  ان ینایانجمن ناب

 .عالقمندان خواهد بود ارینوشته در اخت نیهم ی هم در انتها یپرونده صوت کی

 رانی ا انی نایمقام انجمن نابشادکام، قائم منصور

که الزم   یخبر خوش آغاز کنم. خبر خوش  کیرا با    میهاتشکر کنم و صحبت   رانیا  انینایشما با انجمن ناب   یاز همراه  دانمیالزم م  ابتدا 

  ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  ی پروانه انتشار ماهنامه مانا از سو  ار، یبس  یهای ریگیوشبختانه بعد از پ خ  . شوم  کیاست آن را با شما شر

 .ماهنامه منتشر شود نیا ینسخه رسم نیماه بعد قرار است اول  ازصادر شد و 

به بعد مانا را با نام »نسل مانا« در    نیاز ا  ده،یرس  دیی به تأ  یکه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  ینکته که با توجه به نام  ن یالبته با ذکر ا 

هم به    دی دو بخش جد  یکیو    ابد ی  شینفر افزا ستینسل مانا به ب   هیریتحر  یداشت. ضمناً از ماه بعد قرار است تعداد اعضا  د یخواه  اریاخت

افزوده خواهد    یفعل  یهابه درخواست مخاطبان، بخش کودک و نوجوان هم به بخش  تی عنا  با  نکه یاضافه شود. از جمله ا  یقبل  ی هابخش

 .شد
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با روز جهان  نیا به فراخور تقارن آذر  با سران مملکت  ییهادار ید  م،یتوانست  تی معلول  یافراد دارا  یماه  و مسائل حوزه   میده   بیترت  یرا 

  یکار و رفاه اجتماع  ریو وز  یاسالم   ی مجلس شورا  سیرئ  ،یجمهور  سیبا رئ  ییهادار ی. از جمله دمیبگذار  ان یرا با آنها در م  ان ینایناب

  .میداشت

از طر  ی جمهور  سیبا رئ  دار ید  در اخبارش  ا  ارتانیها هم در اخترسانه   ق یکه  مطرح    ید یمف  یهاخوشبختانه صحبت   شانیقرار گرفت، 

  .مثمر ثمر واقع شود شانیهاه یتوص  میدواریام به معلوالن دارند و  یخاص تیکه عنا دیبه نظر رس نطوریکردند و ا

ها  و دغدغه   میآذر مالقات کرد  1۲  یمناسبت  یهااز برنامه   یکی  لیآن هم ذ  قهیرا هم فعالً فقط به مدت پنج دق  یستیسازمان بهز  دیجد  سیرئ

مسائل و مشکالت    میو قرار بر آن شد که ما بتوان  میبا او صحبت کرد  یستیو از لزوم دقت در انتصابات بهز  می مطرح کرد  ایشانرا با  

ا  یخصوص  یدارید  دررا    انینایناب تنظ  میبگذار  انیدر م  شانیبا  تا لحظه  ا  نیا  میکه  نشده است.    نیگزارش  از    یکیمهم هنوز حاصل 

بهز  یمشکالت سازمان    ینت توانبخشها باالخص معاومعاونت   یدر برخ  ینشیوجود دارد، رفتار گز  ی ستیکه در حال حاضر در سازمان 

غلط آنها    یهامعاونت نقد دارند و مخالف روش  نیکه به نحوه عملکرد ا  یم که از کسانیمعاونت متأسفانه شاهد آن هست  نیاست. در ا

  .زشت و نادرست است یروش  ن یکه ا شودیعمل م ینشیافراد در جلسات سازمان گز نش یچ نهیو در زم  دیآیهستند، دعوت به عمل نم

حوزه را سامان  ن یسازمان زودتر ا دی جد سیرئ میدواریاست و ام ت یمعلول ی افراد دارا ی برا یستیحوزه در بهز نیترمهم  یتوانبخش حوزه 

واکنش نشان    به وجود آمده   یِکتاتوریتا نسبت به د  د یکن  تیشما هم ما را حما  رودی. انتظار ممینباش   انی نایناب  یشاهد سرگردان  گریدهد تا د

  ی مخالف  ی خودشان هرگونه صدا  یمطامع شخص  ی ریگیهم هستند به خاطر پ  انینایخودِ جامعه ناب   انیکه بعضاً از م  یاشخاص  أسفانه . متمیده

عدالت در   یمورد مقابله شود. الزمه برقرار ن یبا ا د یکه با کنندیم  ت یبه وجود آمده را تقو  یکتاتورید  بی ترت ن یو به ا کنند یرا ساکت م

و مشکالت    د یبه وجود آ  ترعیمهم هرچه سر  نیا  میدواریتک آحاد آن جامعه است که امتک  انیدر م  ییکصدای  وجامعه، وجود وحدت  

 .حل شود انینایجامعه ناب

 الم ی در استان ا رانی ا انی نایانجمن ناب ندهی نما ا،ینیرضو هیسم

به دست    96و در سال    یاندازراه   9۴کتابخانه در سال    نی. اکنمیشما م   میتقدرا    الم یکتابخانه ا  انینایملکرد بخش ناب از ع  یگزارش  ابتدا 

به عنوان کتابخانه کودکان و نوجوانان آغاز    9۷خود را از سال  یرسم ت یمجهز شد و فعال ان ینایناب ازیشرکت سامسونگ به وسائل مورد ن 

  .کرد

ا  یندگینما ا  تشیفعال  9۷هم از همان سال    المیانجمن در  به    یدر راستا  ی ندگیکتابخانه و نما  خ،یرا آغاز کرد و از آن تار  المی در  هم 

و در    دهندیم  لیاز آنها را کودکان تشک  یفر است که تعدادن  ۲5۰کتابخانه در حال حاضر    ی . تعداد اعضاکنندیم  یرسانخدمات  انینایناب

  .کنندیاستفاده م ینفر از خدمات کتابخانه به صورت حضور ۴۰حدود  ماهانه  یعاد طیشرا
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ها مختص کودکان و نوجوانان است. تعداد  کتاب  ن یکتابخانه وجود دارد که حدود هزار عنوان از ا  ن یعنوان کتاب در ا  1۴۲۷5از    شیب

  .است افته یعنوان هم به کودکان اختصاص  ۸۰جلد است که  5۲۰عنوان در قالب  ۳۰۰کتابخانه  لیبرکتب 

تاپ، لپ   ،یزیمرو   انه ی. راشودیضبط م  نا یناب  ان یآموزان و دانشجودو کتاب هم جهت استفاده دانش  نیانگ یطور مکتابخانه، در ماه به   ن یا  در

  ی از جمله امکانات  کر،یتنگار و نوت برجسته   نز،یپرک   ، یاضیو ر  لیبر  یآموزشابزار کمک  ان،ینای ناب  ژه یو  ی فکر  یهای باز  د، یتبلت، بهد

  .ردیگیقرار م یمراجعان حضور اریمرکز در اخت نیدر ا کهاست 

انواع آموزش  یمعرف  نشست ارائه  بر  ندوز،یو  د،ی اندرو  نهیها در زمکتاب،  از جمله د  یقیموس  ،یاجتماع  یهامهارت  ل،یخط   ...   گر یو 

  .مرکز است نیانجام شده در ا  یهاتیفعال

معلوالن و همچن  د،یسف  یروز عصا  رینظ  یمناسبت  یهابرنامه   یبرگزار تولد رودک   ن یمادر،  مناسبت  به  از جمله    ،ید  ۴در    یشب شعر 

ا  ن یروت  یهاتیفعال به بستر   نمایهاتیفعال  می کرد  یکرونا هم سع  وع ی. با ش شودیمرکز محسوب م  ن یدر  طور خاص  خط و به بر   یهارا 

  ی شتیمع  ی هاها در قالب سبد به قوت خود برقرار است. ارائه انواع کمک  ی ارتباط  ر یمس  نیکه همچنان هم ا  م ینواتسپ منتقل ک   رسانام یپ

شغل از    ن یجهت تأم  یریگیو ازدواج و پ یلیتحص  یهانهیهزپرداخت کمک  ، ینقد یهاپرداخت وام  یمنابع برا  ن یتأم  از،یو اقالم مورد ن

  ی فیدر جهت ارتقا ک   یگام مؤثر  میانجمن بتوان   انیخدا و کمک حام  یاریبه    رودی م  دی. امستا  المیانجمن در ا   یهاتیفعال  گریجمله د

 . میانجمن در سطح استان و کشور باش ی اعضا یهات یو شاهد موفق  میاستان بردار نی در ا یینایب  دگانیدب یآس یزندگ

 

 یی نای ب دگانیدب یآس  ژهی و زبانی س یانگل ی هاو پادکست  اتی بر نشر  ی: مرور شخانیپ

  

 دبیرامید هاشمی: سر 

آشنا    11  ندوزیآن را به عهده گرفته است. با و  نا یناب  کیگفت که    م یخواه  یشغل  نیترب یاز عج   تانیبرا  د،ی همراه شو  شخان یبار با پ  ن یگر اا

صحبت  هم  نایساز نابو پادکست   لی وک   کیشناخت و با    میرا خواه  یدیساز اندروآسان  کی  ،شنویمیم  نا یبکم  کی  اتیشد، از تجرب  میخواه

 .میشویم
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 یقبرستان گذر کردم صباح  به

دو    ۀ حفر  کیو خانه آخر همه ما    ست یاز مرگ ن   یزی. پس حاال که گرم«یا: »ما همه از بهر مردن زاده دیگویعطار م  ر،یالطدر منطق  ییجا

. البته  میفاصله بعد از مرگ قرار است اموراتمان را رتق و فتق کنند، آشنا شوبا آنها که بال  یبهتر است کم  باشد، یدر دل خاک م  یمتر

  ج یها هم با مدل رامردن آدم   یکه در آن حت   ییایدر دن  م یبزن  یگشت  د ییایاما ب  میشناسیم  اتیما با جزئ  ۀ را که احتماالً هم  اشی مدل وطن

 .دارد ریتوف یجهان سوم یهاکشور

  یاست که او را »مجر  یکارشان با فردو سر  رند،یمیم  یاند. آنها وقتبه سر برده   ایدن  نگهیرا در    اتیاست که ح  ییهاسخنم درباره مرده  

شور را با مرده   شخانی خودمان است. حاال پ  یهاشور از مرده   ش یب  یکم  فشیو وظا  اراتیکه حدود اخت   ی. شخصنامندی م    ن«یمراسم تدف

 .کنمی چه کار؟ عرض م دفنوو کفن 

جنازه« است و همانطور    عییمراسم تش  ی»مجر  یترکالسبه اصطالح با   ایشور  مرده   کیاِس َکست«،   شماره از پادکست »اِف    نیآخر  مهمان

در مقام    نایناب   کی!  دیدیبودنش است. درست شن  نایناب    ک«یفینتیِسا  دِمیعلت حضورش در پادکست ماهانه »فْر  د،یزنیکه احتماالً حدس م

ا  ع ییتش  ریمد البته  نم  نیدر ا  شفیوظا  نایناب   ن یجنازه.  از هر    ی. هر کارشودی کار خالصه  او ساخته است.  باشد از  اموات  به  که مربوط 

 .زدیری هنر م ک یانگشتش 

  نه یزم  نیداشته است. پدرش هم به او در ا  یادیعالقه ز  ینو ف  یبچه بوده به موضوعات علم   ی:» وقتدیگویم   «ینی»کاسانْدْرا مَک  خانم

را به اتفاق او انجام داده    هاشیکرده و انواع آزما  حیرا تشر  یعیو طب  یگوناگون علم  یهاده یپد  شیکرده است. برا  یکمک کمک فراوان

را انتخاب کرد. در    یمی،در دانشگاه رشته ش  یاش به موضوعات علمعالقه   ی ارضا  ی رساند، برا  انیرا که به پا  رستانیدب  ااست. کاساندر

خود غلبه    د یانجام بر تردکه سر  ن یکند؛ تا ا  دا یپ  اشی لیمرتبط با رشته تحص  یکه شغل  کردیفکر م  نی به ا  شه یهم  ییطول دوران دانشجو

 یکم دی با دهد،یانجام م یچه کار قاًیکاساندرا دق میبفهم  نکهیا یمردگان بگذارد. برا  ی ایقدم در دن مد، کسب درآ یبرا رفتیکرد و پذ

 .میده ح یتوض ردیگی به مردگان تعلق م کایکه در آمر یدرباره امکانات

  ی باشد، برا  ده ید  بیآس  یبدن متوف  یاعضا  ریسا  ایاست؛ چنانچه صورت    نیا  شودیانجام م  کایمردگان در آمر  یکه برا  ییهااز کار  یکی

  ک یخودش  نی. اکنندیم میمجسمه، دوباره ترم یسازباز  یهاکی موم و تکن  له یرا به وس ده ید ب یآس ی هاماندگان، بخش آالم باز   نیتسک

  ن ی دهد. همچن  ل یاصلشان تحو  هی بداند تا بتواند اعضا را شب  یسازمجسمه  یقدر  دی کار با  ن یا  یچرا که مجر  شود؛ی ممحسوب    یشاخه هنر

ببرد. همه   ش یرا از کجا شروع کند و چطور پ  میبدن را بشناسد و بداند کار ترم یایرشته داشته باشد تا جغرافهم سر  یشناسست یاز ز  د یبا

آموز دچار که کار  یطیمهارت آن هم در شرا  نیا  یریبعد از دانشگاه فرا گرفته است. فراگ  یآموزش  ه دور  کیرا کاساندرا در    هانیا

در دوره مذکور،    ن یکرد. او همچن  میاش صحبت خواه درباره   شتری ب  یدارد که در نسخه صوت  یلمفصّ  تیااست، خود حک  یینایب   بیآس

تعامل  یمتوف  کیبا بازماندگان   د یچطور با  نکه ی ا  لیاز قب   ییها. مهارتختجنازه را هم آمو  ع ییمراسم تش  یمربوط به برگزار  یهامهارت
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دوره   نیو کندن قبر را هم در ا  نیشستن ماش  ،یروببرف   ریکار نظ  یعمل  یهامهارت   ن ی. او همچنابدیآنها کاهش    یکند تا رنج روح

 شودیحاضر م  یاست که کمتر شرکت   ینی شبی. قابل پبودمواجه    یادیز  یهااش با چالششغل مرتبط با رشته   افتنی  یآموخت. کاساندرا برا

ا  است سال    زده یخدام کند. او اما حاال سزن را است  ینایبکم  کاریی ایو موم  یشور، مجرمرده   کی   ی شغل مشغول است و برا  ن یکه در 

  دا یکار پ  یگذرانده است، چگونگ  نایبکم  کیکه کاساندرا به عنوان    یادوره   اتی. جزئدیآیبه حساب م  هانیتراز متبحر  یکیخودش  

  دنش ی است که شما را به شن  زی انگجان یو ه یدنیشن یخود بحث  کند،یم  فیحرفه تعر  نیدر ا  تش یفعال  یهاکه از سال   یکردن او و خاطرات

  دگاه یاز د ازده یده و  ندوز یو  یهاهم پرداخته شده و آن هم تفاوت  گر یموضوع د ک یاز مرگ، به  ری پادکست غ ن ی. در امیکنیدعوت م

  .کرد میآن را بازگو خواه اتیجزئ یکاربران جاز است که در نسخه صوت

 همنوعان او  اریدر اخت نایبکم کی  اتیجربت

  ب ی فُروم «، به قصه دچار شدنش به آس  لیشماره از »بر  نیدر آخر  یادداشتی  یبازنشسته است که ط  ینا یبکم  کی»ادوارد کوهِن«     یآقا

  اموزند یب  گرانید  ات یتجرب  که در معرض ابتال قرار دارند کمک کند تا از   یافراد  ریبه سا  تواندیها مه قصّ  ن ی. خواندن اکندیاشاره م  یینایب

 .کرده است فیاش را تعرمنظور قصه  ن یآنها را تکرار نکنند. ادوارد هم به هم باهات و اشت

خاطر هم شروع    نیاست و به هم  یینایمحتوم به ناب  اشنده یکه آ  ده یفهم  یشده است. از شانزده سالگ  نایبکم  یپبه خاطر ابتال به آر   ادوارد

  ی برا  گرشیکرده از حواس د  یسع  ،یینای که با کم شدن ب  کندیم  فیتعر  نطور یها ا. از آن سال دیجد  ط یبا شراکرده به وفق دادن خودش  

  .مواجه شود نا یبکم کینگاه   هیاز زاو ا ی. گروه دوستانش را گسترش دهد و با دنردی با جهان کمک بگ  تباطار یبرقرار

  تواند یکم متوجه شده نمکم  ینشستگ از باز  ش یآخر پ  یهامختلف کار کرده اما در سال  یهاکش در کنار گروه ها به عنوان نقشه سال   او

در    شیهاکار   ادداشتیروز موعود شده است که درحال    دنِ یمتوجه رس  یبار وقت  ن یاول  د یگویاستفاده کند. م  ی چاپ  ی از محتوا  ه ی مثل بق

که خودکار از کاغذ خارج شده است و خارج    ده یدو بار هم فهم  یکی  یو حت ندیرا درست بب   میتقو  توانسته ی نم  یوده ولب   یهفتگ  میتقو

کند  یخودش طراح یبا ابعاد مناسب برا میتقو کیکرده است  یکه داشته سع یذهن ینوشته است. کوتاه سخن آنکه با آمادگ میاز تقو

در    یاهم باعث روشن شدن جرقه   ن یکند و هم  یطراح  یکیآنها هم    یاند برااز او خواسته   نایبکم  اندوست   گریکار، د  ن یو بعد از انجام ا

ابزار   یینایبکم  نهیدر زم  اتشیکند که تجرب  یاندازراه   یتیگرفته وبسا  م یذهن او شده است و تصم خودش    ی که برا  یگرلیتسه  یهاو 

کار او را    اتیو ما شرح جزئ  کندیبود که ادوارد م  یاز کار  یکل یطرح  ن ی. اگذاردهم به اشتراک ب گرانیرا با د  کندی م  دایپ  ای  یطراح

 .میاواگذار کرده  یبه نسخه صوت

 د ی زای اختراع م از،ین یوقت

  یساز براآسان  کیاند  که توانسته   یزوج  بودند.آن ساْکسِس«،     زیْشماره از پادکست »آ  نیمهمانان آخر  ،یزوج اهل کشور استون  کی

  ا، یپدرِ کات  ایکه گو  دهندیم  حی توض  نطوریا  انینایناب  یایورودشان به دن   ییزوج درباره چرا  نیکنند. ا  یطراح  د یاز اندرو  انینایاستفاده ناب
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اثر حادثه  تنها  تواند ی پدر نم  ند یبیو دختر که م  دهدی را از دست م  اشیی نایب  ی ادر    د یاستفاده از اندرو  نه یخود را در زم  ی هااز ین  ییبه 

مثل پدرش که به خاطر کهولت سن    ی کند تا به افراد  یساز طراحآسان   ک یکه    پروراند یرا با همسرش در ذهن م  یاده یبرطرف کند، ا

  .استفاده کنند  دیگوناگون اندرو  یهاش تر از بخکمک کند راحت  رند،یبگ   ادیتاکبک را    ده ی چیپ  یهاحرکت  توانند ی نم  گرید  لیلهر د  ای

سر انواع  خود را از درد  دهدیامکان م ان ینایکه به ناب  ت«یْبه نام »واْکسمِ  یشنیک یاپل شود یو محصولش م ردیگیکم پر و بال مکم ده ی ا نیا

چپ و راست برآورده    ن،ییانگشت به چهار جهتِ باال، پا  دنیخود را فقط با کش  یهااز یانگشت خالص کنند و اغلب ن  یهاو اقسام حرکت

اخبار و    ک،یپادکست، موز  و،ی گوش کردن به راد  رینظ  یامور  توانندیم  انینایگنجانده شده و ناب  شنیکیاپل  ستی ب  ت یواکسم  درکنند.  

استفاده از آن در    یو کاربران برا  ستین  نگایالبته را  شن یکیاپل  نیو ... را انجام دهند. ا   امکیپ  افتیتماس، ارسال و در  یبرقرار  نیهمچن

.  دی شن  دیرا هم خواه  تینحوه کار با واکسم  ینمونه صوت  دیگوش کن  شخانیپ   یدالر بپردازند. اگر به نسخه صوت  ۳۴  یسال  دیحال حاضر با

  ی نخواهد آمد اما ذکرش برا  یران یکرده به کارِ کاربر ا  جادیا  مانیدالر برا  متیو ق  یکه زبان فارس  ییهات یبا محدود  شنیکیاپل  نیقطعاً ا

  .مشابه یشنیکیاپل یطراح ی برا یرانیو طراحان ا هاس ینوبرنامه  ی باشد برا یاده یا د یآمد که شا  انیبه م نیا

  ک ی قرار است با    شخانیشماره از پ  نی. در اندیایتاکبک کنار ب  یهای دگیچیاند با پکه هنوز نتوانسته   میشناسیرا م  یادیز  انینایما ناب   همه

ر  یبوده و از مس    ز«یت یلینْدَبیْبار مهمان »بْال  ن یپادکست پر شنونده است، ا  کی  زبان یکه خود م   «ینق  هی . »قدسمینخبه هم آشنا شو  ی نایناب

  .گفته است مانیبرا تشیموفق

  یریپذدسترس  یهاطراحان به استفاده از استاندارد   بیو ترغ  ت یمعلول  یافراد دارا  یهاازیآشنا کردن جامعه با ن  نهیها است در زمسال  هیقدس

 اریعمروج تمام   کیخود را    نی . او همچنکندی م  تیفعال  تیمعلول  یبا افراد دارا   حیها و آموزش روش تعامل صحساختمان  یدر طراح

  .داندیهم م  نیژه معلولیو یهاورزش

و    زندیماجرا حرف م  نیبه شدت تعصب دارد و همه جا از ا  دشیسف  ی است که خوشبختانه نسبت به عصا  ییهانا ی از آن دسته ناب  هیقدس

  ر یدارد که اگر با من و ام  یجالب  تیکه عصا دست گرفته، حکا  یبار  نی. قصه اولکندیم  قیرا هم به استفاده از عصا تشو  انینایناب  ریسا

و فعال حوزه معلوالن به    لیوک  نیا  ی زندگ  ریبه مس  یرا با نگاه  شخانیپ ی. نسخه صوتدیشن دی اً آن را هم خواهحتم  د، یهمراه شو  یسرمد

جذاب است حتماً آن را با    شخانیمخاطبان پ  ه یبق یبرا  دیکنیکه گمان م  دیشناسیم  یپادکست  ای  هیاگر شما هم نشر  رساند.    میخواه  انیپا

 . دیما به اشتراک بگذار
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 یی نایب  دگانیدبی سابقه حوزه آس گر با در گفتگو با کنش  ت یو موفق ت یمقبول یرمز و رازها 

 

 النیگ ییآموزش و پرورش استثنا انی نایکارشناس ناب ان،ی فاطمه جواد 

شماره از ستون    نیبرخوردار است، ا  ییباال  تیکند، از اهم  زیمتما  انیاطراف  ریکه ما را از سا  ی! از آنجا که داشتن مهارتزیهمراهان عز

در    یکه به نوبه خود حضور پر رنگ  میرفت  یاز فعاالن اجتماع  یکی بار به سراغ    نی. امیبه مقوله مهارت پرداخته ا  ش یرا مثل ماه پ  یزندگ

 .داشته است نا یافراد ناب ژه یبه و ت یمعلول یجامعه افراد دارا  خصوصه جامعه ب

را از    ش یینایدر حادثه تصادف ب   ی. در شانزده سالگکندیم  یو فرزندش زندگ  نا یکه به اتفاق همسر ب  است سال    ست یاست و حدود ب  نا یناب

از حضور همکاران، دوستان،    یخود را به کار گرفت. از جمله: بهره مند  یتمام قوا  شیو اجتماع  یبه اهداف شخص  دنیرس  یدست داد. برا

مهمان   النیگ انینایانجمن ناب  ریمد یاحمد ممتاز .که در خود سراغ داشت یرینواده و از همه مهمتر قدرت تفکر و تدب خا راداف ان،یاطراف

که   یی. مهارتهاندیخود بگو یاز مهارتها   ییبخشها  ن یو همچن یمختلف کار ی هانه یخود در زم اتیما از تجرب ی است تا برا ی ستون زندگ

 .باشد زیمتما انش یاطراف ریسبب شده از سا

فرد    کیاست که سبب شده در جامعه به عنوان    یمهارت ارتباط  د،ی که شما از آن برخوردار هست  ییاز مهارتها  یکی»   :میگویم  شان یا  * به

در    ژه یخوب و بزرگ به و  یکارها  انجام  یبرا  دی باش  یهم منشأ، اثر  رامونی. با جمع کردن افراد و تشکلها پدیشناخته شو  یفعال اجتماع

 « ؟دیافتاد انینایانجمن ناب  س یچطور به فکر تأس  دیی ما بگو ی . برانیهدف معلول یها به گروه  یسانخدمات ر یراستا

سالگب»   - شانزده  در سن  که  تصادف  حادثه  از  ناب   یعد  به  ها  یینایمنجر  حوزه  در  شد،  خدمات  یفرهنگ   ی من  به   یو  معلول   ژهیوافراد 

  ی نایافراد ناب  یگرفتم با آگاه ساز  میتصم  رستان،یدر مقطع دب  التمی تحص  ان یاز پا  بعد .کردمیمشاهده م  ی مشکالت  یی نایب  دگان یدبیآس

ناب  یخدمات رسان  زمینه را در    ی امجموعه   ،یالنیگ با فراز و نش  مینما  یزیریپ  نا یبه افراد    یافراد  نکه یا  همراه بود. از جمله  ییهاب یکه 

 .دندیدیمجموعه در خطر م ن یا لیخود را با تشک تیموقع

تشکر کنم که با   یجمال  یجا از آقا  نیشکل گرفت که جا دارد در هم  النی در گ  انینایانجمن ناب  یندگیتشکل به عنوان نما  نیابتدا ا  در

و    میکار خود را به صورت مستقل آغاز کرد  ۸1سال    در .کردند  جادیاستانها هم ا  ریفرصت را در سا  نیا  ران،یا  انینایانجمن ناب   لیتشک
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و    یریگیپ   قیهستند، از طر  انیها در جر طور که فعاالن تشکل و البته همان  میارائه کن  الن یگ  ی نایرا به افراد ناب   یخدمات فراوان  میتوانست

 .«افتیگسترش  زینخدمات در سطح کشور  نیارائه ا ت، یمعلول ی از افراد دارا تیقانون حما سینوش یپ شنهاد یپ

دارد   اشیرا در کارنامه کار  انینایناب  یمرکز  یشورا نیاستان و همچن  یمعلوالن و خانه تشکلها   یهمآهنگ  یدر شورا   تی و که عضوا  *

من در دو رشته  »    :دیافزا  ی)چاوش( است. در ادامه م  ران یا  ن اینایناب  ی هافعال شبکه تشکل  ی از اعضا  یک یو    ره یمد  أت یاکنون عضو ه و هم 

  کنند،یبه من مراجعه م  شانیحل مسائل حقوق  ی که افراد برا  یام. زمانکرده   ل یارشد تحص  یو حقوق در مقطع کارشناس  یفارس  اتیادب

درست    ی ریتا آن افراد را در مس  رمیگیدوستان مطلع کمک م  ریها کمک کنم. و اگر قادر نباشم، از سادر حد توانم به آن   کنمیم  یسع

 .میعمل کن تری از حقوق معلوالن تخصص تیقانون حما یریگیدر پ شدیسبب م امیکنم. اطالعات حقوق ت یاهد

ارتباط    یگروه در برقرار  نیا  جادیکردم. ا  جادیکشور ا  انینایو کم ب   انینای ابن  یتشکلها  رانیمتشکل از مد  یواتسپ گروه  رسانام یدر پ

 ی لئنام آموزشگاه دکتر خزا  رییو موضوع تغ  یمانند مسأله رودک   م،یمهم بپرداز  یهابه اقدام   میکه خواست  یمؤثر بود. زمان  اریتشکلها بس  نیب

  جاد یبر ا یمبن یستیکه با حرکت نامطلوب بهز ییتا جا گرفتیبه خود م یمشترک داشت صورت بهتر یهااقدام  نی روز به روز ا ان،تهر

  ی بستگهر تشکل دوباره به آن وحدت و هم  یا   قهیبا کنار گذاشتن تفکرات سل  میرنگ شد. البته  در تالش هستمشارکت کم  نیا  یشبکه مل

 «.میکن دا یدست پ

نباشد. با صبر و حوصله    انینایکه محدود به حوزه معلوالن و ناب  ییها ت یفعال  د؛یبگو  مانی برا شیهاتیفعال  ریدرباره سا  خواهمیاز او م*  

 گوید:یم

ها از  خانواده   ن یو همچن  انیها و آقااز خانم   ی است که تعداد  یشرکت خدمات خانگ  کی  جاد یجانب انیا  یاقتصاد  یتهایاز فعال  یکی»   -

با توجه   ت یفعال ن یاز کودک، فرد سالمند و انجام نظافت منزل بوده است. انجام ا ی ما نگهدار ت یفعال نه ی. زمشوندیمند مخدمات آن بهره 

بس  یزندگ  ی برا  م یدار  که   یابه سابقه  ا  د یمف  ار یخودمان هم  است.  از حما  ن یبوده  ن   یچندان  یقانون  ی تهایشغل  ا  ست یبرخوردار  گر  اما 

 .میکن جادیدرآمد ا مانی زندگ ی برا نه یزم نیدر ا  میتوانیم م،یرا با دقت به صورت کنترل شده دنبال کن نیقوان  میبخواه 

 یاز مسائل حقوق  ینسب  یشغل به تجربه و آگاه  ن یاشتباه کوچک ممکن است زحمات چند ساله فرد را بر باد دهد؛ ا  کیاوقات    یگاه

  ی تا خدا  دیداشته باش  یاقلو قانون کار اشراف حد  یاجتماع  نیتأم  یاتیمربوط به امور مال  یبه مسائل حقوق  ستیبا  یدارد. شما م  اجیاحت

  .دیرو به رو نشو انیناخواسته با ز

الزم را در    یو آموزشهاها مشارکت داشته باشم  داشته باشند، حاضرم با آن   یتیفعال  ن یبه انجام چن  لی نامه تماماه   ن یچنانچه خوانندگان ا 

  .میکن جادیا یشغل شان یبرا نهیزم  نیدر ا میبگذارم تا بتوان ارشانیاخت
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با    یکنم.کتاب  فیتأل  یخدمات خانگ  نهیدر زم  یسالها اندوخته ام سبب شده است کتاب  نیکه در ا  ی او تجربه  یفارس  ات یمن با ادب  ییآشنا

همراه نباشد،    یورود اگر با ضوابط  نی و ا  شوند یم  گرانید  یخصوص  می. افراد وارد حر«یو کارگران در خدمات خانگ  انینام  »کارفرما

 ت« اس دی مف اریبس انیکارگران و کارفرما نی ب نه یارتباط به ی برقرار ی کتاب برا ن یممکن است کار را دچار اشکال کند. خواندن ا

در حال حاضر کدام حرفه ها    د ییبگو  د،یاافراد مختلف داشته   یبرا  یشغل  یهافرصت   جادیکه در ا  ی: »با توجه به تجربه فراوان پرسمیم*  

  «د؟ینیبیمناسب م نایافراد ناب   یرا برا

آن خدمت   یوابستگ نیبا کمتر ای یبدون وابستگ  میکه بتوان میباش یبه دنبال شغل و مهارتباید   نا یافراد ناب ژه یوبه  نایو کم ب نایما افراد ناب»  -

  کارشناس  ،یاجتماع ن یکارشناس تأم ،یاتیمانند: کارشناس خبره امور مال شود یمربوط م یکه به کارشناس یی. معموالً کارهامیرا ارائه ده

 .هستند  ازمندیها نهستند که امروزه مردم به آن  ییها. از جمله مهارت مهیب

اطالعات با آن مواجه هستند،    ن یاز ا   یکه افراد به علت ناآگاه  ییهای ریوزه و درگح  نیحال حاضر به خاطر اطالعات اندک مردم در ا  در

به    یحقوق  یهاآموختگان در رشته دانش   ژه یکرده ما، به و  لیتحص ی نایاگر دوستان ناب  ن،یمبرم دارند. بنابرا  ازیخدمات ن   گونهن یمردم به ا

وقت بگذارند و به طور مفصل    یدو سال  یکی  هانه یزم  نیبتوانند در ا  ،یکار دولت  کیداشتن    یبرا  دیشد  یریگیخوردن و پ  رتحس  یجا

که با درآمد    ی کنند. درآمد  دای دست پ  یبه درآمد مطلوب  توانند یکار را دنبال کنند، م  رانهیگیها آشنا شوند و پنامه  نیینامه ها و آبا بخش 

جامعه را برطرف    ازیمطلوب، قادر خواهند بود ن  یکمتر ضمن داشتن درآمد  ها با صرف وقت. آن ستی ن  سهیقابل مقا  یحاصل از کار دولت

  .خواهند داشت یشتریب  تیهم رضا یاز نظر روح ن یکنند و همچن

  ت یعدم موفق  لیاز دال  یکیبه آن بپردازند در آن موفق خواهند بود.    یاست که اگر افراد با دانش کاف  ییاز تخصصها  یکیهم    یابیبازار

هستند.    یمطلوب  یصاحب درآمدها  یشغل  نهیزم  نیدر ا  یادیاست که افراد نسبت به آن دارند. افراد ز  یتصورات اشتباه   یابیدر حرفه بازار

هنر با دانش    ن یاز آن بهره مند هستند که اگر ا  نا یافراد ناب  رشتی است که ب  ان یاز هنر فن ب  یشغل برخوردار  ن یا  ی الزم برا  یهااز فاکتور   یکی

  ن یموجود و همچن  یوهایدیو  لها، یها، فامطالعه کتاب   قیاز طر  شودیالزم را م  دانش   .را به ارمغان خواهد آورد  ت یتوأم شود، موفق  یکاف

ز بازار  ریکار  ا  شناسروان  .ماهر کسب کرد  ابانینظر  به خاطر مسائل روان  نیخبره؛  با آن درگ  یروزها مردم  بس   ریکه  از    یاریهستند 

  .ورطه هالک کننده نجات دهد  کیها را از آن  تواند ی مشاوره خوب م کیحل کنند. دادن  ییبه تنها توانند یمشکالتشان را نم

 .ها پرداختبه آن  گرید یدر فرصت شودیهم هستند که م  گریمشاغل د یاریبس

همراه شوند تا    کنند،یم  تیفعال  هانه یزم  نیکه در ا  یمؤسسات  ایاست که با افراد خبره و    نیکار هستند ا  یایکه جو  یرادام به اف  هی توص

 « .کنند دای مهارتها دست پ ن یضمن کسب تجربه و دانش به ا
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 م یکنیآرزو م یو تندرست یسالمت کنند،یتالش م ژه یو ی ازهاین یافراد دارا  یزندگ تیفیارتقاء ک  یکه برا یتمام کسان یبرا  انیدر پا * 

 .میرسانیم ان یرا به پا ی دوره از ستون زندگ نیشماره و ا نیا  بی ترت نی و به ا

 .میحضورتان کن میرا تقد یمطالب سودبخش نده یآ ی که در دوره ها باشد

 ی سرشار از شوق زندگ تانی آن زمان، روزها تا

 

 های درمان )بخش دوم( آورده نشده و گزینه های بر آسیب بینایی و سالمت روانی: نیاز 

 ، ایاالت متحده امریکا2۰2۰استین، دوشیا ال. دمین و استیون ام. سیلورای از: بر اساس مقاله

 

 شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران روان زهرا همت: 

 دیده بیناییدرمان اختالالت روانی در افراد آسیب

دیدگان بینااایی نشااان هااای بساایاری، افاازایش شاایوع مشااکالت ماارتبط بااا سااالمت روان را در آساایببااا وجااود ایاان کااه پژوهش

ماننااد. باارای مثااال: یااک مطالعااه نشااان داد کااه بااا وجااود شاایوع درمااان نشااده باااقی میاند؛ اما این مشااکالت در بیشااتر ایاان افااراد،  داده 

 اند. شناختی دریافت نکرده گونه خدمات روانها هیچآن ٪91دیده بینایی، حدود باالی افسردگی در گروه افراد آسیب

هااا عاادم تمایاال تاارین آنیکاای از مهمتوانااد دالیاال بساایاری داشااته باشااد؛ امااا شااناختی، میایاان کاسااتی در دریافاات خاادمات روان

هااای زناادگی باارای سااازگاری بااا و یااادگیری مجاادد مهارت دیده بینااایی بااه پاارداختن بااه آثااار رواناای آساایب بیناااییافااراد آساایب

دیده بینااایی و در نتیجااه، تمااایلی گران نیااز دانااش و تجربااه چناادانی در کااار بااا افااراد آساایبآساایب بینااایی اساات. از سااویی، درمااان

 ار با این افراد ندارند. به ک 

دیده بینااایی را بااه دلیاال نبااود دانااش، شناسااان انجااام شااد؛ آنااان کااار بااا افااراد آساایبیابی کااه باار روی گروهاای از رواندر زمینااه

دیده دانیم کااه پاارداختن بااه سااالمت رواناای افااراد آساایباطالعات و تجربااه کااافی، بساایار دشااوار ارزیااابی کردنااد. بااا ایاان وجااود ماای
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دیدگان بینااایی هااای درمااان مسااائل مربااوط بااه سااالمت رواناای آساایببساایار مهاام اساات و در ایاان نوشااتار بااه رویکردبینااایی 

 پردازیم.می

 مدیریتی -خود 

هااای درمااانی اساات کااه در گااروه بیماااران آساام، آرتااروز و دیاباات، مااؤثر بااوده اساات.  افااراد، ماادیریتی یکاای از رویکرد-خااود

اجتماااعی ناشاای از آساایب یااا بیماااری کااه باار -های جساامانی و رواناایری( و ماادیریت پیاماادپااایش شاارایط )باارای مثااال: رونااد بیمااا

های رواناای ناشاای از ماادیریتی، باار کاااهش آساایب-انااد کااه خااودهااا نشااان داده آموزنااد. پژوهششااان مؤثرنااد را میکیفیاات زندگی

شااناختی نیااز پایاادار بااود و افااراد پااس بیماااری جساامانی مااؤثر اساات و ایاان اثاار مثباات، حتاای شااش ماااه پااس از پایااان مااداخالت روان

 تری داشتند. آمدی باالکار-از شش ماه، شرایط جسمانی و کیفیت زندگی بهتر و احساس خود

 حل مسئله 

گااذاری هااای یااادگیری از جملااه: نحااوه تعریااف مسااائل و مشااکالت، هدفباارد درمااانی اساات کااه مهارتحاال مساا له، یااک راه 

حاال مساا له،  شااود. آورد و ارزیااابی نتااایج کسااب شااده را شااامل میی راه حاال و در نهایاات، بااربینانااه، ایجاااد، گاازینش و اجااراواقع

شناسااان،  )مااثالً پزشااکان و پرسااتاران( توانااد توسااط افاارادی بااه جااز روانکااار درمااانی ساااده و مختصاار اساات کااه حتاای مییااک راه 

 های ابتدایی مراقبت و درمان قرار گیرد. اجرا شود و در زمره برنامه

افسااردگی براباار اساات ولاای در مطالعااه باار بخشاای داروی ضدباارد درمااانی، بااا اثرانااد کااه میاازان اثربخشاای ایاان راه العااات نشااان داده مط

کااار پااس از گذشاات شااش ماااه، در گااروه نمونااه کاااهش دیده بینااایی مشااخص شااد کااه آثااار مثباات ایاان راه روی سااالمندان آساایب

توانااد، شااروع نشااانگان کم میهااای حاال مساا له، دسااتبردنتیجااه رساایدند کااه راه  هااای بعاادی بااه ایاانپیاادا کاارد و محققااان در تحلیل

دیده بینااایی را بااه تعویااق بیناادازد و بااا توجّااه بااه ایاان کااه ایاان مداخلااه، حتاای توسااط پرسااتاران و افسااردگی در سااالمندان آساایب

 شود. سوب میبردی بسیار ارزشمند مححضوری و از طریق تلفن نیز قابل اجرا است، راه صورت غیربه

 بخشی بینایی توان 

بینااایی و نحااوه اسااتفاده بینایااان )ماننااد اسااتفاده از وسااایل کمکای از خاادمات کلینیکاای باارای کم، معمااوالً مجموعااهتکنیااکایاان 

یااابی و هااای روزمااره زناادگی(، آمااوزش جهتهااا(، آمااوزش ساابک زناادگی متناسااب بااا اخااتالل بینااایی )ماننااد مهارتاز آن

یاااری جهاات سااازگاری بااا محاادودیت ایجاااد شااده در پاای اخااتالل هااای مشاااوره و همزش تااردد ایماان( و گروه حرکاات )شااامل آمااو

های کنااونی افااراد اساات و نتااایج مناادیها ارتقااای توانگیاارد. هاادف اصاالی ایاان برنامااهبینااایی و ارتقااای کیفیاات زناادگی را در باار می

دیده بینااایی کاااهش ی، نشااانگان افسااردگی را در افااراد آساایبآماادکار-انااد کااه ایاان احساااس خااودمطالعااات گوناااگون نشااان داده 

 دهد. می
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 رفتاری-مداخالت شناختی

شناسااان و مراجعااان قاارار روز بیشااتر مااورد توجااه روانبااههااای درمااانی اساات کااه روزرفتاااری، یکاای از تکنیک-درمااان شااناختی

دیده بینااایی نیااز بااه وفااور مااورد اسااتفاده قاارار گرفتااه شااناختی افااراد آساایبهای اخیاار، باارای درمااان مسااائل روانگیاارد و در سااالمی

دیده بینااایی صااحه ن در کاااهش نشااانگان افسااردگی و اضااطراب در افااراد آساایباساات و مطالعااات بساایاری، باار اثاار مثباات آ

 گذارند. می

دیده بینااایی، موجااب هااای رواناای افااراد آساایبرفتاااری از طریااق ارتقااای کارکرد-گااران معتقدنااد کااه درمااان شااناختیپژوهش

-بخشاای بینااایی در کنااار درمااان شااناختیتوانانااد کااه گااران دریافتهشااود. پژوهشکاااهش نشااانگان افسااردگی و اضااطراب می

گیری جداگانااه هاار کارتر از بااهمنددیده بینااایی، بساایار سااودرفتاااری  در کاااهش نشااانگان افسااردگی و اضااطراب افااراد آساایب

 کدام از این مداخالت درمانی است.

 دیده بیناییارزیابی مداخالت درمانی سالمت روانی افراد آسیب

هااای انجااام شااده نشااان دهااد. ماارور پژوهشهای زناادگی را تحاات تااأثیر قاارار میادن بینااایی، تمااامی جنبااهدانیم کااه از دساات دماای

امااا بااا  دیدگان بینااایی بااا آن مواجهنااد. هااایی اساات کااه آساایبتاارین چالشدهااد مسااائل ماارتبط بااا سااالمت رواناای، یکاای از مهممی

ورد توجّااه قاارار نگرفتااه اساات. ایاان در حااالی اساات کااه بااا ایجاااد وجود شیوع باال، پایش و درمان ایاان مشااکالت، بااه اناادازه کااافی ماا 

هااایی انجااام شااود و تااوانیم تحااوالت باازرگ بیااافرینیم و بااه نتااایج بهتااری برساایم. در ابتاادا بایااد پژوهشچنااد تغییاار کوچااک، می

 های درمانی موجود را نقد، بررسی و اصالح کند. کارراه 

بایااد مااورد بررساای قاارار گیاارد و افااراد درمااان شااده بایااد پااس از چنااد ماااه یااا حتاای عالوه باار ایاان، اثربخشاای طااوالنی ماادت درمااان  

چنااد سااال، مااورد بررساای قاارار گیرنااد تااا پایااداری آثااار درمااان آزمااایش شااود. همچنااین اخااتالالت رواناای و درمااان آن بایااد در 

هااای بخشاای روشاثر بایاادامااه دیده بینااایی )شااامل کودکااان و سااالمندان( مطالعااه شااود. در ادهااای افااراد آساایبتمااامی گروه 

درمااانی گوناااگون در کنااار هاام مااورد مطالعااه قاارار گیاارد. باارای مثااال: در یااک مطالعااه، روش درمااانی شااناختی و رفتاااری در کنااار 

تر از تر و پایااداربخشاای ایاان دو در کنااار یکاادیگر بساایار باااالبخشاای بینااایی مااورد بررساای قاارار گرفاات و نتااایج نشااان داد اثرتوان

های هاار یااک از هااا و محاادودیتبخشاای هاار کاادام بااه صااورت جداگانااه اساات.  از سااوی دیگاار، ویژگاای هااای شخصاایتی، نیازراث

هااای مراقبتاای و درمااانی مااورد توجااه قاارار گیاارد و نبایااد یااک نسااخه مشااخص دیده بینااایی نیااز بایااد در انتخاااب طرحافااراد آساایب

 برای همه افراد نوشته شود. 

شااناختی، اهمیاات دادن بااه های مراقبتاای و درمااانی رواندیده بینااایی از برنامااهسااتقبال خااود افااراد آساایبامااا در نهایاات، توجااه و ا

شااناختی و لاازوم تکمیاال فرآینااد درمااان اساات کااه های رواناای زناادگی، احساااس نیاااز و ضاارورت اسااتفاده از خاادمات روانجنبااه
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دیدگان بینااایی بایااد نساابت بااه نشااانگان ماارتبط بااا آساایبشااناختی دارد و هااای روانتاارین اثاار را باار شااروع و نتیجااه درمانمهم

هااای علماای باشااند و بااه سااالمت رواناای ماننااد: افسااردگی و اضااطراب و ... حساااس و باارای کاااهش ایاان نشااانگان بااه دنبااال درمان

 سالمت روانی خود نیز به اندازه سالمت جسم اهمیت بدهند.

شااود؛ نبااود اطالعااات و دیده بینااایی میشااناختی در افااراد آساایبانیکاای از عااواملی کااه موجااب نادیااده گرفتااه شاادن مسااائل رو 

شااناختی شناساای اساات.  انجااام پااژوهش در زمینااه مسااائل رواننگاارش صااحیح  افااراد جامعااه بااه ضاارورت دریافاات خاادمات روان

  ورد توجااه هااای مفیااد در جهاات کمااک بااه ارتقااای کیفیاات زناادگی ایاان افااراد، در کشااور مااا ماا دیده بینااایی و درمانافااراد آساایب

کااه بااا توجااه بااه میاازان شاایوع باااالی آساایب بینااایی در جامعااه، ایاان  اسااتین و متخصصین قاارار نگرفتااه اساات و ایاان در حااالی مسؤول

ها در درجااه اول منجاار بااه اصااالح نگاارش افااراد جامعااه شااود. امیاادواریم مطالعااه و پااژوهش در ایاان زمینااهنیاااز بساایار احساااس می

بخشاای و شااناختی و در مرحلااه بعااد، ارزیااابی اثرهااای روانیط سااالمت رواناای و اسااتقبال از درماننساابت بااه ضاارورت توجااه بااه شاارا

 های درمانی شود.کاررسانی راه در نتیجه اصالح و بروز

 

یااا  ۱هایکینااگ باارای تکنیااک چنااد: نااویسوبالگ یااک از ساافید عصااای خصااوص در نکاااتی

 تطبیع در مالیم  رویپیاده

 

 دیدگان بینایی مترجم و بنیان گذار اولین وبسایت فارسی زبان ویژه آسیب  :مجتبی خادمی

 حاکم   ایقرنطینه   قوانین   که  دورانی  در  حتی   اکثرا  نابینایان   کهاین   به   توجه  با   نظرم   به   پزشکی  و   سالمت  ستون   خوانندگان   به   درود   ضمن

  انتشار  سال اولین  از آخرین ماه  تصمیم گرفت در آخرین ستون سالمت و پزشکی در سردبیر بمانند، خانه در دادندمی ترجیح  هم باز  نبود

  مرکز  پرستیسر ضمن  گویا که نابینا فرد یک تجربیات  با  تا  برویم پس. دهد قرار شما  توجه مورد را  طبیعت  در رویپیاده  مانا نسل  ماهنامه

 :جاده  قلب به بزنیم و  شویم  آشنا هست هم گردطبیعت  و  بازآفرود  حدودی تا ۲نبراسکا  نابینایان کمیسیون آموزشی

 
1 hiking 
2 Training Center Supervisor at the Nebraska Commission for the Blind and Visually Impaired 

https://blindtravelersnetwork.org/gregs-cane-tips-what-are-some-techniques-for-hiking-as-a-blind-person/
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  آید، می  کار  به   بیشتر  گرم  فصول   در  که   مطلب  این  در

  سفید،   عصای   نوع  خصوص   در  نکاتی  و  هاتوصیه 

  طور به   تواندمی   نابینا  فرد  یک  که  هاییابزار   و  هاتکنیک

  را   کند  استفاده   هاآن  از  تفریحی  رویپیاده   هنگام  مؤثر

  .امگنجانده 

 

  حجم   دلیل  به .  است  گرفته  شکل  قبل  از  مسیری  اغلب  کنند،می  رویپیاده   تفریحی  یا  مبتدی  سطح   در  مردم  که  هاییمکان  در

  از   پوشیده   هایزمین   در   چه .  است  تشخیص   قابل  راحتی   به   و  شده   کوبیده   خوبی  به   مسیر  معموالً  زمان،  طول   در   قبلی  های رویپیاده سنگین

  رویپیاده   مسیر.  است  صادق   قضیه   این   کوه،   در  ایصخره   امتداد   در  چه   و   کنید   رویپیاده   هاخاشاکزار  یا  دشتستان   وحشی،   های ته و ب  و   علف

  پای  به   پا توانید می آیا پرسیدمی  خود  از که هاییزمان  را نکته  این  است.  شناسایی قابل  مسیر کنار سست خاک یا گیاهی  پوشش  طریق از

 .باشید  داشته خاطر به   نه،  یا دهید  ادامه مسیر طول در سایرین

  عصای   عنوان  به   شوتا   عصای  یک  همیشه  است   خوب .  کنید  استفاده   بلند   سفید  تکهیک  عصای   یک  از  رویپیاده   هنگام   کنممی  پیشنهاد 

  تشخیص   هنگام  بلند  سفید  تکهیک  عصای.  کنمنمی  توصیه  رویپیاده   برای  را  تلسکپی  عصای  از  استفاده   اما.  باشید  داشته  خود  با  یدکی

.  آیدمی  حساب  به  تریمحکم  گزینه  تلسکپی  و   شوتا   هایعصا   با   مقایسه  در  همچنین.  دهدمی  افزایش  را  شما  حسی  ادراکات  تان،مقابل  مسیر

  عصای   باشید،  داشته  خاطر  به.  داد  خواهد   نشان  خود   از  بیشتری  دوام  ضروری  مواقع  در  تانمقابل  زمین  کردن  کاوش  هنگام  تکهیک  عصای

  عصای .  کنید  حساب  آن  روی  دادن   تکیه  و  تعادل  حفظ  برای  نباید.  کند  تحمل  را  شما  وزن  بتواند  که   باشد  ایوسیله   نیست  قرار  سفید

  به   که  دهدمی  انجام  درست  را  هستید، هنگامی کارش  رویپیاده   ویژه   مسیر  یک  در  رویپیاده   حال  در  که  زمانی  حتی  بلند  سفید  تکهیک

 .شود استفاده  آن از درستی

.  دارند فرق خیابان یک در زدن  قدم با مقایسه در بلند سفید تکهیک عصای با رویپیاده  مسیر خود در یا امتداد در رویپیاده  هایتکنیک

 .  گذارممی خودم «1یا »آفرودی گردیطبیعت   هایتکنیک   را هاتکنیک  این اسم

  عصا .  گیریدمی  دست   در   آن  سر  از   ترپایین  مترسانتی   سی  تا  بیست  از  را   عصا   حالت  این  در.  کنید  شروع  دست   در   مداد  گرفتن  نحوه   با

  در   باشد   تانحواس .  بنویسید  خاک  در  را  تاناسم   تا ایدآماده   و   ایدگرفته   را  بزرگ مداد  یک  انگار  که  گیردمی   قرار  شما  دست   در  طوری

 
1 off road 
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  راست  و  چپ  به  کماکان  که  کنید  توجه.  دارید  نگه  تربسته   ایزاویه   با  و خود  بدن  به  ترنزدیک  را  عصا  معمول  حالت  به  نسبت  حالت  این

  حرکت  راست  و چپ  به  هاللی طوربه   را  عصا  که  طورهمین   اما.  دهیدمی  ادامه  خود  بدن  عرض  از  بیشتر  اندکی  هاللی  طوربه  عصا  کردن

 کنم،می  کاوش  را   زمین  وقتی  مثال .  است  زدن  ضربه  به  شبیه   چیزی  زمین  کردن  کاوش.  کنیدمی  کاوش  را  تانمقابل   زمین  سطح  دهید،می

  عصایم  که  بعد.  زنممی  دارد  قرار  مقابلم  که   مسیری  به  ضربه  شش  تا  پنج  دهم،می  حرکت  چپ  به  راست  از  وارهاللی   را  عصایم  که  حالی  در

  مسیر سطح از را  عصا دهدمی اجازه  من به   کار این. زنممی دیگر ضربه  شش  تا  پنج دوباره  دهم،می حرکت راست  به چپ  از  وارهاللی را

  مکررا   همچنین .  باشند  نداشته   وجود  منتظره غیر   های بلندی   یا  پستی   مقابلم  مسیر  در   شوم   مطم ن  تا   کنم  چک  مدام   اما   بگیرم   باال   کمی  مقابلم

  عوض   جنسش  یا  پیچدمی  کجا  در  مسیر  بدانم  و  دارند  فاصله  من  با  قدرچه   مسیر  هایلبه   بفهمم  که  زنممی  ضربه  زمین  روی  ایاندازه   به

 .شودمی

  شود؛ می  خوب  خیلی  کنید،   پیدا  بریل  نمایقطب   یک  بتوانید  اگر.  باشید  داشته  مدنظر  هم  را  نماقطب  یک  از  استفاده   کنممی   توصیه  ضمن  در

  توانیدمی   باشد،  مخابرات   موبایلی  هایدکل   پوشش  تحت   کنیدمی  پیماییطبیعت  آن در  که   ایمنطقه   اگر. است  شده   متوقف   شانتولید   اما

 .  کنید استفاده  دارد وجود هوشمند  هایگوشی  سایر و اپل هایگوشی  در که نماییقطب از

  کنیدمی   حرکت  آن   سمت  به   که  جهتی   گاهی   از   هر  توانید می  که   است  این  اشفایده .  خوردمی   درد  به   جهت   کردن  مشخص   برای   نماقطب

  شروع   نقطه  به   و   زنندمی  دور  را  بزرگ  دایره   یک  که  هستند   شکلی   به  رویپیاده   ویژه   هایمسیر  از   بعضی.  نمایید  آزماییراستی  را

  این   دانستن.  گردیدبر  را  ایدآمده   که  راهی  برابر  دو   باید  پایان،  نقطه  به  رسیدن  از  بعد  که  هستند  طوری  هامسیر  این  از  بعضی.  گردندمیبر

  مختلف  ایستگاهی  نقاط   در  را  خود   حرکت  جهت   توانید می  نماقطب   از   استفاده   هنگام  یعنی  است؛  مفید   مسیر   شروع   از   قبل  موضوع 

.  اندکرده   طی   را  مسیر   از  قدرچه  دهند می  نشان   پیمایشگران  به  که  دارند   هاییگرنشان   خود   امتداد  در  هامسیر  از  برخی.  کنید  آزماییراستی

  برای   را است شاخهچند یا انگلیسی «1وای»  حرف شکل  به که مسیر از بخشی یا پل یک مانند خود ایستگاهی نقاط  شما که ندارد اشکالی

  استفاده  حرکتید، در سمت آن به که جهتی آزماییراستی برای تشخیص قابل مختلف نقاط  در خود نمایقطب  از. کنید مشخص خودتان

 .کنید حرکت باید  جهت کدام در بفهمید گردیدمیبر  شروع  نقطه   به  که زمانی شودمی  باعث  همچنین کار این. کنید

  تواند می  هم  خورشید  موقعیت.  هستند  محیطی  هاینشانه   از  نمونه   دو  آب  نهر  یا  پل  یک  روی   از   عبور.  باشد   محیطی  هاینشانه   به  تانحواس

  منظور   به  توانندمی  که  هستند   شما  محیط  درون  اطالعات  از  قطعاتی  محیطی  هاینشانه .  شود  گرفته  نظر  در  محیطی  نشانه  یک  عنوان  به

 ویژه   هایمسیر   از  بعضی.  شوند  استفاده   کنید،می  حرکت  آن  سمت  به  که  جهتی  یا  دارید  قرار  آن  در  که  مکانی  موقعیت  آزماییراستی

  مسیر   طول  در   آلودگل   هاییبخش  گیریشکل  مستعد  اغلب  مناطق این .  تابدنمی  هاآن  به  خورشید   نور که   هستند   مناطقی   دارای   رویپیاده 

  ایماسه  یا  سنگی  هایبخش   خصوص  در  قضیه  این.  شوند  سپرده   خاطر  به  باید  که  باشندمی  محیطی  هاینشانه   آلودگل   هایبخش   این.  هستند
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  با  حرکتید  در  آن  سمت  به  که  جغرافیایی  اصلی  جهت  تشخیص  همراه   به  مسیر  جنس  در  تغییرات  این  تشخیص.  است  صادق  هم  مسیر

  خورشید   جهت  به   توجه.  بیاورید  خاطر  به   را  است   نیاز   شروع   نقطه   به  گشتن بر  برای  که  مسیر   از  هاییبخش  کند،می  کمک  شما  به  نما،قطب

  یا   مسیر  خوردن   پیچ  با  زمانهم  خورشید  جهت   باشید   داشته   نظر  در  اما   مؤثریست؛   بسیار   راه   تانحرکت  جهت   از   نشدن   منحرف  برای   هم

  ممکن   مواقع  از  برخی  حال  این  با.  است  سخت  طبیعت  در  رویپیاده   هنگام  صوتی  هاینشانه   تشخیص.  کندمی  تغییر  روز  شدن  ترطوالنی 

  هاینشانه   این  توانید می   که  جایی  تا .  بشنوید  را   آن   صدای   که   بشوید  نزدیک  بزرگراه   یا  نهر   آبشار،  یک  به   قدرآن   مسیر   طول  در   است

 .باشند  سودمند حرکت جهت  و مکانی موقعیت آزماییراستی برای  توانندمی هم  صوتی محیطی هاینشانه  این . بسپارید ذهن به  را  صوتی

 کمک   شما  به  کار  این.  شود  گرفته  نظر  در  هم  مسیر  ناهمواری  میزان  جویانهماجرا  پیماییطبیعت  یک  برای  شدن   آماده   هنگام  است  مهم

  این   مخصوص  سنگین  هایچکمه  و  شلوار  مستلزم  رویپیاده   ویژه   هایمسیر  از  برخی  است  ممکن.  کنید  انتخاب  مناسبی  پوشش  کندمی

 قرار  که  زمانیمدت   به  توجه  با  همیشه .  کنید  حرکت  راحتی  هایدمپایی  و  شلوارک  با  بتوانید   دیگر  هایمسیر   در  که  حالی  در  باشند،  کار

 . نکنید فراموش را آب  و ببرید خود با کافی اندازه  به   ایلقمه  هایغذا  بگذرانید،   خانه از بیرون  است

  را   تانپای ودست   که   باشد  راحت  قدرآن   باید   تانپشتیکوله .  بگذارید  هم  آفتابضد   کرم  اید،گذاشته   آب  و  غذا  که  پشتیکوله   همین  در

 .بچسبد  شما  پشت به راحتی به  طرف  آن  و طرف این  به  حرکت بدون  اما نبندد 

 پیماییطبیعت .  باشم  داده   جواب  است   مطرح  نابینایان  پیماییطبیعت   خصوص  در   که   مهمی  سواالت  از  تعدادی   به  مطلب   این  در  امیدوارم 

  ان تحواس  مدام  باید  کنممی  تأکید  هم  باز  اما   شود؛می  انجام   تفریحی  یا  ورزشی  فعالیت  یک  عنوان  به   که  است   باز  فضای   هایفعالیت   از  یکی

 .کنید استفاده  مناسب هایابزار   از و  باشد جمع دارد قرار تاناطراف  در چه آن  به

 پیماییطبیعت   یک   برای   هم  پاییزی  آخر  همین   که   باشد   کرده   تغییر  حد   آن   تا   تانرویکرد   و   باشید   برده   لذت  مطلب   این   از   امیدوارم 

  خداحافظی   شما  از  باشم،  تانخدمت  در  رو  پیش  هایماه   دهندنمی  اجازه  هایممشغله  کهاین   به  توجه  با  پایان  در.  باشید  شده   ترغیب  جانانهنیمه 

 .ببخشید  من بر را  داشتم شما به  محتوا  ارائه  در که هاییکاستی دارم درخواست و کنممی

 پاک  یزدان پناه  در
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های حااوزه معلااوالن در سیاسااتگذارینقااش برساااخت اجتماااعی معلولیاات در یادداشاات: 

 ایران

 

 گذاری فرهنگیدکتری سیاست  :ابوذر سمیعی

های مصوب این حوزه بوده است. به عنوان کنشگری که  های دیرین من در حوزه معلوالن، عدم اجرای قوانین و سیاست یکی از دغدغه 

ام، این موضوع همیشه برایم جای سوال داشت که چرا قوانین موجود در  افراد دارای معلولیت فعالیت کرده بیش از یک دهه در حوزه  

های کلی و جزئی، همواره ؟ یا چرا در سیاستگذاریشوند اجرا نمیحوزه معلوالن، فارغ از اشکاالتی که بر آنها وارد است، آنطور که باید  

 اند. اند، نادیده گرفته شده درصد جامعه را تشکیل داده  15اقل افراد دارای معلولیت که حد

را که در حوزه سیاست این موضوع موجب شد من رساله دکتری   نقش آن در  ام  و  معلولیت  برساخت اجتماعی  به مساله  بود  گذاری 

 وانندگان محترم ارائه کنم.   ای از نتیجه این پژوهش را به شما خها اختصاص دهم. در این نوشته قصد دارم خالصه گذاریسیاست

های اجتماعی حاکم در حوزه ها و نگرشفرض من در خصوص موانع اجرای قانون در حوزه معلوالن این بود که انگاره تصور و پیش 

ابل توجه به  ها معتل بماند و یا اساسا از بنیاد، افراد معلول به عنوان گروهی قمعلولیت به طور کل باعث شده که اجرای بسیاری از سیاست 

های  حساب نیاید. بر این اساس، سوال اصلی پژوهش اینگونه صورت بندی شد که »برساخت اجتماعی معلولیت چه نقشی در سیاستگذاری 

 حوزه معلوالن دارد؟«

پی ببرم: افراد دارای  های آن برای رسیدن به پاسخ این سوال تصمیم گرفتم با سه گروه از افراد مصاحبه داشته باشم تا بتوانم بیشتر به ریشه 

 معلولیت، عموم مردم، سیاستگذاران و مجریان قانون. 

هدف از مصاحبه با گروه اول، استخراج نگاه به معلولیت از دیدگاه خود افراد دارای معلولیت بود. این که افراد معلول، معلولیت خویش  

 آیند.یابند و چگونه در زندگی با آن کنار می میرا چگونه در 

حبه با عموم مردم، به دنبال این موضوع بودیم که عموم مردم چه نگاهی به افراد دارای معلولیت دارند و نگاه آنان چه تفاوتی با  در مصا

 نگرش افراد معلول به خویشتن دارد.
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با عموم    ن و سیاستگذاران و مجریان به موضوع معلولیت و بررسی تفاوت آنمسؤوال   در مصاحبه با گروه سوم نیز هدف، کشف نگاه  

 جامعه بود.  

های عمیق  نفر مصاحبه   5۷بر این اساس این رساله در سه بخش و در مصاحبه با سه گروه مجزا به انجام رسیده است. در مجموع با حدود  

نت  فرد مورد تحلیل نهایی قرار گرفتند. این پژوهش در س  ۴5نیمه ساخت یافته صورت گرفت و نهایتا پس از حذف موارد دارای اشکال،  

روش تحقیق کیفی و تفسیری به انجام رسید. در این نوشته، به بخش اول پژوهش و دستاوردهای آن خواهیم پرداخت و در شماره بعد،  

 پردازیم. به دو قسمت پایانی پژوهش می

 فهم افراد دارای معلولیت از هویت خویش

های پژوهش نشان  فرد معلول مصاحبه شد. یافته   ۲۳معلولیت با    های ژرف امربه منظور کشف فهم تفسیری افراد دارای معلولیت از الیه 

های افراد دارای  محور اصلی از مصاحبه  ۸کنند، متمایز است. داد، درک و تفسیر افراد معلول از این پدیده، با آنچه عموم مردم تصور می

 ارد.  معلولیت حاصل آمد که فرایندی از پذیرش معلولیت تا بازپذیرش معلولیت را دربر د 

 پذیرش معلولیت  

ای »طبیعی«  اولین موضوعی که افراد دارای معلولیت در سنین کودکی با آن روبرو هستند، فهم و ادراک پدیده معلولیت به عنوان مقوله 

کنند. البته  هایی بر آنان تحمیل نشده، برابر با سایرین زندگی و فعالیت می است. در واقع این افراد تا زمانی که از سوی جامعه محدودیت 

اند،  اند با کسانی که دیرتر معلول شده ر معلولیت برای کسانی که با اختالل جسمی متولد  یا در سنین پایین به آن دچار شده پذیرش ام

 متفاوت است.  

آیند. بیشتر مصاحبه شوندگان  بر این اساس افراد گروه اول، در سنین کودکی این پدیده را نسبتا طبیعی دانسته و معموال با آن کنار می

شان مانند دیگران بپردازند و تفاوت چندانی با سایرین  توانستند به بیشتر کارهای روزمره مذکور در این خصوص اظهار داشتند که می  گروه 

  کردند.احساس نمی

  تحمیل معلولیت 

شود  های جدیدی خلق می فردی افراد دارای معلولیت، موقعیتهای میانهای اجتماعی و افزایش کنشبه مرور و با گسترش دامنه فعالیت 

های  کنند. روبرو شدن با موقعیت هایی بر این افراد تحمیل شده و به تدریج تفاوتی میان خود و دیگران احساس میکه بر پایه آن محدودیت 

کند. بیشتر مصاحبه شوندگان  های نوین و فقدان ابزاری برای رفع این نیازها، فاصله معلوالن را از سایر افراد جامعه فزونتر میجدید و نیاز

اند. همانجا که ساختارهای اجتماعی آنان را نادیده گرفته  دانند که وارد مدرسه شده های آشکار خود با دیگران را زمانی میاولین تفاوت 

ها و موانع، متوجه نقصان جسمی مکاناتی برای آنها در نظر نگرفته است. این افراد معتقدند که با مواجه شدن با محدودیت و هیچ گونه ا

 خود شده اند.  
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 بازیابی سالمت

قرار دادن  شود. بر این اساس، جامعه با  زبان شناسان معتقدند در زبان، هویت افراد دارای معلولیت در برابر هویت افراد »سالم« تعریف می

آورد و برای  کند که آنان را بخشی از بدنه اصلی جامعه به حساب نمیافراد دارای معلولیت در این دوگانه، به طور پنهانی چنین القا می

  بازگشتن به بدنه اصلی باید سالمت خود را به دست بیاور. در این راستا همه شرکت کنندگان برای بازیابی سالمت خویش از دو راه بهره 

 جستند: » بازیابی سالمت از راه درمان« و »بازیابی سالمت از راه شفا« می

گیرد، مراجعه به پزشک و سیستم  شود، طبیعتا اولین اقدامی که برای رفع آن صورت میهنگامی که یک فرد با نقصان جسمی متولد می

د معلول تمام تالش خود را برای بازیابی سالمت فرد انجام  شود اطرافیان فردرمانی است. برخورد با معلولیت به مثابه بیماری باعث می 

 شود.  دهند و در این راه به گفته بسیاری از مصاحبه شوندگان، فشارهای فراوانی به افراد دارای معلولیت وارد می

زرگان دین، درمان از  های فرامادی و غیرپزشکی است. دعا کردن، دخیل بستن، توسل به بدیگر راه دستیابی به سالمت، تمسک به راه 

های فرامادی یا فراطبیعی بازیابی سالمت بود که بیشتر مصاحبه شوندگان پس از ناامیدی  طریق عرفان حلقه، فرادرمانی و انرژی درمانی، راه 

ده و احساس گناه  اند. این افراد در نهایت، پس از نتیجه نگرفتن از این شیوه نیز سرخورده شاز سیستم درمانی و پزشکی به سراغ آن رفته 

 شان لیاقت شفا گرفتن را ندارند.  اند که به دلیل گناهان احتمالیاند و عمدتا این احساس را داشته یا تقصیر کرده 

 رنج تحمیلی یا رنج برساختی 

دست رفتن  اند. این رنج، نه به واسطه فقدان یک عضو یا از  رنج تحمیلی، موضوعی است که همه مصاحبه شوندگان با آن مواجه بوده 

کارکردی از بدن حاصل شده، بلکه عاملی خارجی بوده و به واسطه ساختارهای اجتماعی شکل گرفته است. »ترحم کالمی، ترحم عملی،  

گیرند. این عوامل،  انتظار رنج، معلولیت را رنج بزرگی دانستن، متفاوت دانستن معلوالن« زیر مقوالتی هستند که در این دسته جای می

 اند. افراد معلول را آزار داده  های ناشی از نقصان جسمیهای معلولیت و رنج ستند که بسیار بیشتر از محدودیت موضوعاتی ه

 های برساختی قضاوت

از عمده  افراد دارای معلولیت، رسانه یکی  از ترین منابع معرفتی عموم جامعه در خصوص  ارائه   است. تصویری که  معلوالن در رسانه 

بیناذهنی در خصوص  شود، کلیشه می هایی در ذهن عموم مردم ایجاد کرده که مبدل به بخشی از فرهنگ اجتماعی شده است. تصور 

قضاوت  است.  دوقطبی  تصوری  عمدتا  شوندگان  مصاحبه  نظر  از  فرشته/شیطان،  معلولیت،  برآورد،  برآورد/بیش  کم  دوگانه  های 

عموما افرادی که با معلوالن تعامل  شوند.مقوالتی هستند که بیشتر مصاحبه شوندگان در زندگی روزمره با آن مواجه می اعجوبه/ناتوان،  

ها، آنان را در مواردی بسیار توانمند و در  اند، براساس شناخت قالبی حاصل آمده از فرهنگ اجتماعی یا رسانه مستقیم و مداوم نداشته 

 یابند.  ز میمواردی بسیار ناتوان و عاج
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 یا به رسمیت نشناختن هویت بی هویتی اجتماعی

این مقوله یکی از مهمترین موضوعاتی است که در صحبتهای همه مصاحبه شوندگان به طور برجسته مشاهده شده است. نقض حریم  

هایی هستند  متفاوت، کنش  ارج شناسی ظاهری یا دروغین، برخورد نابرابر، لحن شخصی، به رسمیت نشناختن هویت فردی و توانمندی، 

به افراد دارای معلولیت از سوی جامعه القاء میکه حس بی با چنین کنش هویتی اجتماعی را  هایی احساس  کنند. این افراد در مواجهه 

 شود.  کنند هویت آنان به عنوان یک شهروند، یک شخص و یک کنشگر اجتماعی به رسمیت شناخته نمیمی

 مورد اعتماد نبودن  

اما پاسخگویان در دو محور »اعتماد« و »بازتعریف معلولیت« محو اینجا مطرح شد، بین اکثر مصاحبه شوندگان مشابه بود  رهایی که تا 

 شوند.  ازیکدیگر مجزا می

، عاملیت فردی  اند با اعتماد به نفس کسب شده از این راه اند، توانسته بیشتر افراد معلولی که حمایت و اعتماد خانوادگی را به همراه داشته 

نتوانسته را در راه تغییر ساختارهای اجتماعی به کار گیرند. اما آن دسته از افرادی که اعتماد الزم را از سوی خانواده نداشته  بر  اند،  اند 

پنهان    محدودیت حاصل از ساختارهای اجتماعی غلبه کنند. الزم به ذکر است بسیاری از مصاحبه شوندگان اعتماد خانواده را به صورت

 اند و این موضوع همواره عامدانه نبوده است. و ضمنی دریافت کرده 

اند عاملیت فردی را در راه تغییر ساختارها اند، نتوانسته اما آن گروه از مصاحبه شوندگان که اعتماد الزم از سوی خانواده را کسب نکرده 

نپذیرفته   اند. این افراد عمدتا معلولیت خودبه کار گیرند و مغلوب آن شده  بیشتر آنان قادر به کسب اعتماد به نفس الزم برای  را  اند و 

 دهند.  اند و حتی در صورت حضور در اجتماع نیز همواره خود را از منظر دیگران مورد قضاوت قرار میحضور در اجتماع نبوده 

 بازتعریف معلولیت  

افراد دارای معلولیت که فرایندهای مذکور را پشت سر می از  از معلولیت میآن گروه  بازتعریفی  به  امکان  گذارند،  به آنان  رسند که 

یابند  دانند و به این آگاهی دست میدهد. آنان معلولیت را دیگر نه یک نقصان فردی و جسمی، بلکه نوعی تنوع یا ویژگی میمتفاوتی می

هایی دارند و همه افراد به نوعی در  پدیده اجتماعی است. تلقی این افراد این است که عموم مردم جامعه محدودیت   که معلولیت یک

از چیزی رنج می  نیز آموخته زندگی  آنان  مقابل،  نقطه  تحمیلی ساختارهای  برند. در  اسیر رنج  ببرند و  لذت  از زندگی خویش  اند که 

 اجتماعی نشوند.  

کنند. آنان  معموال  ا به عنوان بخشی از خود پذیرفته اند و زندگی در شرایط فعلی را به عنوان سبکی متفاوت تلقی می این افراد معلولیت ر

افتد. این  نگرند که اگر حاصل نیاید، اتفاق خاصی نمیای مثبت میاندیشند و به بازیابی سالمت تنها به عنوان تجربه چندان به درمان نمی

اش در اجتماع تفاوتی با سایر افراد ندارد و اگر هم دارد، این  داند و بر این عقیده است که تاثیرگذاریمفید میگروه خود را کارامد و  

نقصان جامعه است که آنها را محدود کرده است. جزئیات مربوط به دو بخش پایانی این پژوهش در شماره آتی از نظر خوانندگان خواهد  

 گذشت. 
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 ریصگوی نشریه مانا با دکتر نرگس نیکخواه قمگفت: دانش بگیرددرخت تو گر بار 

 

 های قرآنیزاده دانشجوی دکتری پژوهشمیرهادی نایینی

، دانااش آموختااه کارشناساای رشااته علااوم سیاساای 1۳56ری، متولااد سااال صاا ناارگس نیکخااواه قم

کااده انقااالب پژوهشدر دانشااگاه عالمااه طباطبااایی، رشااته جامعااه شناساای انقااالب اسااالمی در 

ی جامعااه اسااالمی امااام خمیناای تهااران در مقطااع کارشناساای ارشااد، و دارای ماادرک دکتاار

بااه  1۳۸9شناساای سیاساای از دانشااگاه تربیاات ماادرس تهااران اساات. وی از شااهریور ماااه سااال 

عنوان عضو هی اات علماای دانشااگاه کاشااان مشااغول بااه کااار شااده اساات. نساال مانااا ضاامن تشااکر 

 کند.ه مطالعه این گفتگوی مبسوط دعوت میاز ایشان، شما را ب

 آیا شما از ابتدا نابینا بودید یا نابینایی بعدا برای شما اتفاق افتاد؟ •

بااردم، متوجااه شااروع بیماااری چشاام خااود شاادم. کوشاایدم دوران کارشناساای خااود را بااا »وقتاای دوران دبیرسااتان را بااه پایااان می

کارشناساای ارشااد دیگاار امکااان اسااتفادۀ بهینااه از دیااد را از دساات دادم.  ه ورمقاادار دیاادی کااه داشااتم پشاات ساار بگااذارم؛ امااا از د

دکتااری را بااا دسااتیار آغاااز کااردم امااا امتحااان جااامع را خااودم نوشااتم. اکنااون بااه عنااوان یااک اسااتاد نابینااا در دانشااگاه کاشااان  دوره 

 مشغول به کار هستم.«

بااه ویااژه کااه شااما از ابتاادا نابینااا . ایجاااد کاارد صااحبت کنیاادلطفااا باارای مااا از مسااائلی کااه نابینااایی در دوران تحصاایل شااما  •

 . نبودید و این یک تجربۀ پسینی برای شما به حساب آمده است

کااه اشاااره کااردم: ورود ماان بااه دانشااگاه مصااادف بااا آغاااز بیماااری چشاامی ماان شااد. زمااانی کااه ماان وارد دانشااگاه شاادم،  »چنااان

خاصاای بااا نابینایااان نداشااتند؛ بنااا باار ایاان  هامکانااات خاصاای باارای دانشااجویان نابینااا وجااود نداشاات و بساایاری از اسااتادان هاام مواجهاا 

آمااد کااه ماان تااوان دیاادن تختااه را نداشااتم شاای باار عهااده ی ماان بااود. بساایار پاایش میمااواد آموز  تمام مشکالت حماال و نقاال و تهیااه

 بینا معرفی نکرده بودم. گذاشت؛ زیرا در دوران کارشناسی خود را کمبینایی من نمیو کسی آن را به حساب کم
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نظاار گرفتااه نشااد، امااا از دوره کارشناساای ارشااد اوضاااع تغییاار کاارد. درساات اساات کااه امکاناااتی از طاارف دانشااگاه باارای ماان در 

هااای آموزشاای کتابمن، شاااید ماننااد بیشااتر نابینایااان مشااغول بااه تحصاایل، از دوسااتان و خااانواده باارای رفاات و آمااد و بااه ویااژه تهیااه 

استمداد کردم. سااپس بااه تاادریج بااا کتابخانااه هااای مخصااوص نابینایااان آشاانا شاادم. اینجااا الزم اساات بااه نکتااه ی مهماای اشاااره کاانم: 

 کند.« گر ایجاد میهایی را برای یک پژوهشها مناسب پژوهش نیست و دوباره کاریدر کتابخانهنوع ضبط کتب 

شماساات، لطفااا در باااب مسااائلی کااه اکنااون بااه عنااوان یااک اسااتاد  گااوی مااا روی معرفاای حرفااهاز آنجااا کااه تمرکااز گفت •

 .دانشگاه با آن مواجه بودید و هستید برای مخاطبین ما صحبت کنید

تااوان بااه دو دسااته کلاای تقساایم کاارد: مشااکالت ناشاای از نبااود امکانااات الزم باارای کااه اکنااون در طاای کااار دارم را میمشااکالتی 

های در ابتاادای اماار و هنگااام انتخاااب شااغل، وقتاای رزومااه ماان در اختیااار دانشااگاه  افراد نابینااا و مسااائل مربااوط بااه تعاماال بااا سااایرین. 

شااد، بااا ایاان شااد؛ امااا همااین کااه کمبینااایی ماان باارای آنهااا آشااکار میبی از ماان میگرفاات، بساایار اسااتقبال خااومااورد نظاار قاارار می

کنیم« و ایاان خباار همچنااان در راه اساات. ایاان مطلااب باارای بااورس وزارت علااوم نیااز شاادم کااه:»خبرتان ماایجملااه رو بااه رو می

 کرد. صدق می

تااو اصااال باارای مصاااحبه درخواساات نااده؛ زیاارا بااه به عنااوان نمونااه وقتاای ماان باارای دانشااگاه کاشااان رزومااه فرسااتادم بااه ماان گفتنااد: 

هاایچ وجااه شااانس اسااتخدام یااک اسااتاد نابینااا در دانشااگاه مااا وجااود ناادارد. ماان تمااام تالشاام را باارای یااافتن دانشااگاه مناسااب 

بااه عنااوان ماادیر عاماال جامعااه ی  کااردم و نزدیااک بااود در دانشااگاه دیگااری شااروع بااه کااار کاانم کااه اتفاااق تااازه ای افتاااد. می

ایان به شااورای اداری شااهر رفااتم و از نبااود شااغل مناسااب باارای نابینایااان و بااه ویااژه نخبگااان گلااه کااردم. الزم بااه ذکاار اساات کااه نابین

جااز ماان تعااداد دیگااری از دوسااتان نابینااای کاشااانی هاام بودنااد کااه شاارایط الزم باارای نخبگاای را داشااتند و ماننااد ماان جویااای کااار 

ین اماار مسااؤول  هااای خااود را در هاار زمینااه ای بااه منااد بخواهااد توانایییااک معلااول توانبودنااد. از گالیااه هااایم ایاان بااود کااه:» اگاار 

های ماارا ریاساات دانشااگاه کاشااان شاانید و از ماان خواساات تااا صااحبت نشااان بدهااد بایااد عماار نااوح و صاابر ایااوب داشااته باشااد.« 

د را آغاااز کاانم؛ ادامااه همکاااری ماادارک خااود را دوباااره بااه آن دانشااگاه ارائااه دهاام و توانسااتم بااه صااورت حااق التاادریس کااار خااو

 رسید. با من منوت شد به نظر دانشجویان در بارۀ کار من که به نظر کامال منصفانه می

توانااد باارای بساایاری از نابینایااانی کااه کنم انتقااال ایاان تجربااه میتجربااه اسااتخدامم را بااه تفصاایل شاارح دادم چااون گمااان ماای

 ند است.«خواهند مانند من وارد این کار شوند سودممی

 .کنید توضیح دهیدقدری پیرامون مشکالتی که در حین تدریس با آن برخورد می •
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های آموزشاای باارای نابینایااان »اولین مشکلی که برای ماان و شاااید باارای هاار اسااتاد دیگااری بااه وجااود بیایااد عاادم مناسااب سااازی فضااا

هااای مااا مناسااب حضااور یااک نابینااا در دانشااگاه نیساات. ماان باارای ایاان کااار و کاادام از کالستااوانم بگااویم: هیچاست. به جاارأت می

اد از یااک دسااتیار کااردم. بایااد بگااویم: از آنجااا کااه شاایوه ی تاادریس ماان طااوری اساات هااا مبااادرت بااه اسااتمدبساایاری دیگاار از کار

کااالس بااه مشااکلی باار نخااوردم و تنهااا کاااری کااه  ه گاااه در ادارکااه دانشااجویان بایااد مشااارکت فعااال در کااالس داشااته باشااند، هیچ

 دهد، حضور و غیاب است. دستیار برای من در کالس انجام می

یس در دانشااگاه و بااودن در هی اات علماای فقااط تاادریس در کااالس نیساات. یااک اسااتاد دانشااگاه بایااد دانیااد، تاادرهمااانطور کااه می

باارای ارتقااا و حضااور در هی اات علماای مقاادار معیناای پااژوهش مسااتقل و پااژوهش هماارا بااا دانشااجو را در نظاار بگیاارد. یااافتن منااابع 

. درساات اساات کااه اکنااون بساایاری از اسااتاجااه هایی اساات کااه یااک اسااتاد نابینااا بااا آن موبروز پژوهشاای همااواره یکاای از دشااواری

گیرنااد، امااا همچنااان یااافتن منااابع دسااته اول و بااروز های الکترونیکاای و گویااا در اختیااار افااراد نابینااا قاارار میمنااابع بااه صااورت

وقااات اف مقاااالت همااواره مقاادور نیساات و اگاار هاام باشااد در برخاای ادیمشکالت خاااص خااود را دارد. بااه عنااوان مثااال: یااافتن پاای

 رسد. استفاده از تصاویر آنها اخالقی به نظر نمی

ها و مراکااز گیر مااا بااوده و هساات، دسااترس ناپااذیری بساایاری از سااامانه هااای دانشااگاه از سااایر مسااائل مهماای کااه همیشااه گریبااان

های سااامانه هیااهکنااد. در تآمااوزش عااالی باارای مااا نابینایااان اساات کااه در بساایاری مااوارد وجااود یااک دسااتیار همیشااگی را الزاماای می

پذیری آن باارای افااراد نابینااا اساات و همااین موضااوع در گیاارد، دسااترسآموزشاای شاااید آخاارین چیاازی کااه مااورد توجااه قاارار می

 .«استها هم شده برخی اوقات موجب عدم پذیرش نابینایان برای سمت استادی در دانشگاه 

آیااا از اینکااه ایاان موضااوع سراسااری اساات و .  باااز کنیاادرا بیشااتر  آن  :  رسااد ایاان مشااکل موضااوعی اساساای اسااتبه نظر می •

 افتد، مطم ن هستید؟ها اتفاق میدانشگاه  برای همه

پذیری باعااث های آمااوزش مجااازی جریااان دارد؛ عاادم دسااترسپذیری بیشااتر در باااب سیسااتمهااا مشااکل عاادم دسااترس»ایاان روز 

باشااد. ماان اطااالع دارم کااه ایاان مشااکل باارای دانشااجویان نابینااا شااود باارای آن قساامتی کااه قاباال اسااتفاده نیساات، نیاااز بااه دسااتیار می

 ها شده است.«ما نابینا هم وجود دارد و باعث مشکالت فراوانی برای همه

آیااا تااا بااه حااال نابینااایی باعااث ایجاااد مشااکلی باارای : های خود بااه وجااه آموزگاااری کارتااان اشاااره کردیاادشما در صحبت •

 ان شده است؟ان بینایتشما در تعامل با دانشجوی
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هااای مختلفاای حضااور دارنااد و هااا و نگرش»ابتاادا بایااد متااذکر شااوم: ایاان بساایار عااادی اساات کااه در دانشااگاه دانشااجویان بااا ذهنیت

آینااد و اگاار نباشااند های دوران دانشااجویی از ملزومااات ایاان دوران بااه حساااب میاگاار اینطااور نباشااد بایااد تعجااب کاارد. شاایطنت

 تابد. بر نمیحتی خود استاد هم نبود آن را 

خااواهم، هاایچ گاااه بااه مشااکلی باار نخااوردم کااه از گیری هسااتم و تکااالیف زیااادی از دانشااجویانم میماان بااا اینکااه اسااتاد سااخت

نابینااایی ماان ناشاای شااده باشااد. بااه عنااوان یااک اسااتاد نابینااا، سااعی در ماادیریت تعاماال بااا دانشااجویان خااود داشااته ام و ایاان رونااد 

بگااویم: حضااور ماان بااه عنااوان یااک اسااتاد نابینااا توانسااته اساات تااأثیر بساایار مثبتاای روی دانشااجویانم تااوانم همچنااان ادامااه دارد. می

 هم داشته باشد. 

 هااایی کااه باارای ماادیریت دانشااجویان انجااام میاادهم را باارای شااما نقاال کاانم. نحااوه اجااازه بدهیااد بااه عنااوان نمونااه یکاای از کار

نشااینند یااا بااه نحااوی امکااان تقلااب بااا باارای افاارادی کااه کنااار هاام می گیری ماان طااوری اساات کااه بااا طاارح سااؤاالت متفاااوتامتحان

دانم دانشااجو رسااانم. ماان خااود زمااانی دانشااجو بااوده ام و ماایتواننااد داشااته باشااند، امکااان ایاان کااار را تقریبااا بااه صاافر میهاام را می

سااتادی امکااان تقلااب را بااه صاافر قاباال نقلاای داشااته باشااد. اگاار ا ها در باااب آن خاااطره دوساات دارد بااه نحااوی کاااری کنااد تااا بعااد

شااود و وقتاای ایاان اسااتاد نابینااا هاام باشااد ایاان موضااوع حتاای تحسااین همااان برساااند احتماااالً اسااتاد سااختگیری محسااوب می

 شود.«اح و شوخی هم میزطلب را نیز به دنبال دارد و باعث مدانشجویان شیطنت

هااای پژوهشاای آنهااا جویان و چااک کااردن کاردانشاا  حاااال کااه بحااث امتحااان شااد لطفااا در باااره نحااوه تصااحیح ورقااه  •

 .توضیح دهید

هااا بااه صااورت حضااوری و مکتااوب باشااد، ماان بایااد از یااک دسااتیار باارای خواناادن ورقااه هااا اسااتفاده کاانم. باارای دقاات »اگر امتحان

قاات تمااام کنم بااا دها کااه پیشااتر بااه آن اشاااره کااردم، سااعی ماایخااوانم و باار اساااس نااوع چیاانش برگااهبیشااتر هاار ورقااه را دو بااار می

تااوانم کااار دانشااجویان را شااود، میهااا کااه امتحانااات در فضااای مجااازی برگاازار میهاار برگااه را تقاادیم دانشااجو کاانم. ایاان روز  نمره 

خااواهم حاصاال هااای پژوهشاای، از دانشااجویانم میکپاای کاانم و دیگاار نیااازی بااه دسااتیار ناادارم. در باااب کار ردافاازار وُدر نرم

شااوم، پااژوهش خااود را بااه صااورت الکترونیکاای باارای ماان بفرسااتند و در معاادود مااواقعی کااه مجبااور بااه دریافاات کااار کاغااذی می

 باید از دستیار کمک بگیرم. 

تااوانی تمااام اصااالحات مااد نظاار خااود را نیااک از دانشااجو دریافاات کناای، بااه راحتاای میوقتاای شااما بتااوانی کااار را در قالااب الکترو

گااذارد، عملیااات مااورد نیاااز را باار هااای گوناااگونی کااه مایکروسااافت ورد در اختیااار میدر اختیااار او بگااذاری و بااا اسااتفاده از ابزار

 روی نوشته انجام دهی. 
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انااد گذراناادن مقطااع دکتااری هسااتند یااا ایاان دوره را سااپری کرده   در بین مخاطبااان مااا احتماااال کسااانی هسااتند کااه در حااال •

 این افراد چه صحبت و توصیه هایی دارید؟برای : تدریس شوند خواهند مانند شما وارد حوزه و می

چ »بایااد بااه ایاان دسااته از افااراد بگااویم: مساایر سااختی را در پاایش دارنااد کااه موانااع فراواناای راه آنهااا را سااد خواهااد کاارد؛ امااا بااه هاای

وقتاای افااراد باارای اسااتادی درخواساات  وجااه نبایااد از پیگیااری هاادف خااود غافاال شااوند و آن را از طاارق مختلااف پیجااویی کننااد. 

دهنااد، پاایش از مصاااحبهف هاایچ جااایی باارای اینکااه تفاااوتی بااین شااما و سااایرین بااه عنااوان یااک نابینااا نشااان داده شااود، وجااود می

شااوید و شااود کااه شااما دعااوت بااه مصاااحبه میرویااد؛ امااا مشااکل زمااانی آغاااز میعلماای خااود جلااو می  ندارد و صرفا شما بااا رزومااه

نابینااایی ندارنااد، موانااع پاایش روی شااما را  هااای نااا بااه هنجااار اساااتیدی کااه پشاات میااز نشسااته انااد و درک درسااتی از مقولااه رفتار

ز خااود بااروز دهاام، فرصاات معرفاای خااود بااه هااا اهنجاریسااازند. اگاار ماان متقاضاای نابینااا رفتااار نادرسااتی در قبااال ایاان نانمایااان می

 ام. جامعه را از دست داده 

اجااازه بدهیااد باااز هاام یااک تجربااه از کااار خااودم را برایتااان نقاال کاانم: وقتاای باارای مصاااحبه بااه وزارت علااوم دعااوت شااده بااودم، 

کااه بااه صااورت  کنندگان در باااره نحااوه اداره کااالس از ماان سااؤال کاارد؛ ماان توضاایح دادم کااه:»دو سااال اسااتیکاای از مصاااحبه

کناای مواجهااه دانشااجویان بینااا بااا اسااتاد نابینااا ممکاان اساات آنهااا را التاادریس مشااغول بااه ایاان کااار هسااتم.« پرساایدند »فکاار نمیحق

توانسااتم از ایاان پاسااخ کااامال نااا امیااد شااوم و بااا پاسااخی تنااد و تیااز فرصاات اسااتخدام خااود را از دچااار افسااردگی کنااد؟« ماان می

کنیااد کااه تااوان مقابلااه بااا آنهااا را ناادارد؟ اگاار بااه رزومااه » آیااا شااما ماارا کااوهی از مشااکالت تصااور میدست بدهم؛ اما همانجا گفتم:

بینااایی بااه ماادارج عااالی تحصاایلی بینیااد کااه باار خااالف تصااور شااما، ماان توانسااته ام بااا وجااود کمتحصیلی من نگاه کنیااد، می  و سابقه

 ام.« ر کساای باشااد کااه ماان بااا وجااود کمبینااایی بااه ایاان درجااه نایاال شااده انگیزشی بساایار مهاام باارای هاا   تواند یک نقطهبرسم و این می

کاام هاام بااه ماان ندادنااد و بااا  جااای آن فاارد ایاان بااود کااه هاایچ کاادام از افااراد مصاااحبه کننااده حتاای نمااره نابپاسخ من به پرسش    نتیجه

 کامل این مرحله را سپری کردم.  نمره 

کنااد، بایااد دارای چااه تحصاایلی خااود کسااب میدانشاای کااه در رشااته یااک اسااتاد دانشااگاه نابینااا عااالوه باار تخصااص و  •

 های دیگری برای تسهیل در کار استادی خود باشد؟مهارت

دنیااا باشااد   کنااد، بایااد مساالح بااه یااک یااا چنااد زبااان زنااده یک استاد خوب، عالوه بر دانشاای کااه در رشااته تخصصاای خودکسااب می» 

الزم را بباارد. پیشااتر بااه اهمیاات دانسااتن کااامپیوتر  د از متااون بااروز رشااته ی خااود بهااره و به ویژه انگلیساای را بااه خااوبی بدانااد تااا بتواناا 

پااردازم. از مسااائل مهاام دیگااری کااه بایااد مااورد نظاار یااک اسااتاد نابینااا باشااد، دانااش تعاماال بااا تمااام اشاااره کااردم و دیگاار بااه آن نمی

اد دانشااگاه، بایااد عااالوه باار دانااش تخصصاای خااود، کسانی اساات کااه بااه نحااوی بااا او در ارتباااط خواهنااد بااود. از نظاار ماان یااک اساات
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توانااد بااه او ایاان امکااان را بدهااد تااا بااا سااایر تری نساابت بااه سااطح جامعااه داشااته باشااد؛ ایاان آگاااهی بیشااتر میآگاااهی عمااومی باااال

 افراد تعامل سازنده تری برقرار کند.«

نبااود اسااتقالل باارای یااک .  ا صااحبت کنیاادهمین پرسااش قاادری در باااب اسااتقالل یااک اسااتاد و دانشااجوی نابیناا   و در ادامه •

 استاد چه صدماتی را در پی دارد؟

هااای شخصاای او هااای او در ماادیریت کارتوانایی توانااد نشااان دهنااده »واقعیاات قضاایه ایاان اساات کااه: اسااتقالل یااک اسااتاد نابینااا می

گااو د؛ امااا همااانطور کااه در ابتاادای گفتباشااد و عاادم اسااتقالل نیااز تااأثیر منفاای باار نگاارش سااایر افااراد بااه شااخص نابینااا را در پاای دار

اند و در چنااین سااازی نشااده هااای دانشااگاهی بااه هاایچ وجااه باارای حرکاات افااراد نابینااا مناسباشاااره کااردم، بساایاری از محیط

بایساات یااک دسااتیار بااه شااما کمااک کنااد تااا از محاایط اطااالع درسااتی بااه دساات آوریااد و بتوانیااد بااه حرکاات خااود هایی میفضااا

هاار فاارد  هااایامال واضااح اساات کااه ایاان دو اماار بااا هاام تضااادی ندارنااد و اسااتقالل بایااد یکاای از مهمتاارین ویژگیسرعت ببخشید. کاا 

 نابینایی فارغ از شغل و موقعیتی که دارد باشد.« 

شاااید بااد نباشااد قاادری در باااب مسااائلی ماننااد آراسااتگی ظاااهر یااا موضااوعاتی از ایاان دساات هاام باارای مخاااطبین مااا  •

 .صحبت کنید

ما هاار شااغلی داشااته باشااید، بایااد بااا افااراد مختلااف در ارتباااط و تعاماال باشااید و باارای ایاان تعاماال  ظاااهر شااما »واضااح اساات کااه شاا 

گااردد میماان همااواره بااه تمااام مسااائلی کااه بااه ظاااهر بر شااویم. نابینااایی قضاااوت میاهمیاات دو چناادانی دارد. زیاارا مااا بااه واسااطه 

 .«ه نظر برسندبو افراد باید از هر جنبه ای زیبا باشند و زیبا دهم و معتقدم:» زیبایی فقط در ظاهر نیست اهمیت می

از آنجااا کااه شااما هاام بااه صااورت . زایی ایاان کااار باشاادشاااید نکتااه ای کااه بایااد در باااب آن صااحبت کاارد بحااث درآمااد •

التاادریس بااه کااار پرداختیااد و هاام اکنااون وارد هی اات علماای دانشااگاه شاادید، قاادری در باااب پلااه کااان درآماادی ایاان حق

 .حرفه برای مخاطبین ما صحبت کنید

شااود بااه هاایچ وجااه نبایااد منتظاار درآمااد خاصاای باشااد و حتاای بایااد التاادریس وارد کااار دانشااگاهی می»وقتاای کساای بااه عنااوان حق

آیااد کااه بتوانااد بااا جااو دانشااگاه و التدریساای در واقااع فرصاات مغتنماای باارای اسااتاد بااه حساااب میباارای کااار خااود هزینااه کنااد. حق

 بیشتر آشنا شود. نحوه تدریس 

کننااد کااه اشاال و پایااۀ حقااوقی خاااص شااوند، پاانج سااال نخساات را بااه صااورت پیمااانی کااار میوقتاای افااراد جااذب هی اات علماای می

هااای گوناااگونی هسااتند کااه بااه اقتضااای آنهااا خااود را دارد. پیشااتر بااه ایاان مطلااب پاارداختم کااه اساااتید موظااف بااه انجااام پژوهش

توانااد در درآمااد آنهااا تااأثیر داشااته باشااد. البتااه الزم بااه ذکاار اساات: بخااش عمااده ای از ایاان کننااد و ایاان میپژوهانااه دریافاات می
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ای کااه یااک اسااتاد شااود. پااس از پاانج سااال و بااا توجااه بااه رزومااهپژوهانااه صاارف فااراهم آوردن اسااباب و لااوازم خااود پااژوهش می

ی رتبااۀ خااود تااالش کنااد. بسااته بااه میاازان آزمایشاای شاادن داشااته باشااد و باارای ارتقااا-توانااد درخواساات رساامیآورد، میفااراهم ماای

یاری بااه مراتااب باااالتر توانااد منتظاار درآمااد بیشااتری هاام باشااد و بااه ارتقااا از اسااتادتالشاای کااه یااک اسااتاد در کااارش دارد،  می

 استادی فکر کند.«

 .مطرح بفرماییدهای من نبود، اگر در پایان نکته ای هست که در پرسش. گو ممنونمبسیار از حضور شما در گفت •

آیااد کااه بیااان کااردنش خااالی از لطااف نیساات. باارای دانشااجویانی کااه در مقطااع »یااک نکتااه در پایااان ایاان گفاات و گااو بااه ذهاانم می

خواننااد و یااا موفااق بااه اخااذ ماادرک خااود شااده انااد حضااور در هی اات علماای و تاادریس در دانشااگاه، یکاای از دکتااری درس می

آیااد نگاااه کنیااد. متأساافانه بااه خاااطر گانااه کاااری کااه از دساات شااما باار میهایی اساات کااه نبایااد بااه آن بااه چشاام یفرصاات

تواننااد دهنااد و نمیالتدریساای میهایی کااه در جااذب اساااتید دانشااگاه وجااود دارد، بساایاری از دوسااتان تاان بااه کااار حقمحاادودیت

و سااعی کننااد بااا توجااه بااه  کنم خااود را معطاال تاادریس بااا درآمااد نااازل نکنناادوارد هی ت علماای شااوند. بااه ایاان دوسااتان توصاایه ماای

توانااد درآمااد بیشااتری داشااته باشااد فکاار کننااد. سااخن پایااانی ماان ایاان اساات کااه: مااا بایااد مدرکی که دارند به سااایر مشاااغلی کااه می

 زیاد بخواهیم تا زیاد به دست بیاوریم.«

 

 های کتاب صوتی تازه 

 

 عمومی کشورخانه های رقیه شفیعی کارشناس بخش نابینایان نهاد کتاب

در ایاان شااماره قصااد داریاام خوانناادگان گراماای را بااا افاارادی چااون: ماادل معااروف، واریااس دیااری سااومالیایی تبااار امریکااایی، 

بااااکلی و زنااادگی او در افغانساااتان، لااایال لعلمااای و مشاااکالت زنااادگی اش، مایکااال پیایمااای پاااردی و شااارایط خااااص زنااادگی

های های جناااایی و پروناااده در شااارکت ساااونی، مصاااطفی الماااوتی و داساااتان اشمسااالمانان در امریکاااا، آکیاااو موریتاااا و موفقیااات

 واقعی،  اینیاتسیو  

 های این ماه.سیلونه و مباحث سیاسی در ایتالیا و فورستر انگلیسی در هند و ... همراه سازیم. پس این شما و این هم کتاب
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صاافحه منتشاار  151در  1۴۰۰پژمااان سااال سااداهلل جعفریی اباااکلی را نشاار افااراز بااا ترجمااهی مایکاال پیهای کاباال« نوشااته*»اشااک

 کرده است.

های حضااورش در ی تجربیااات شخصاای نویساانده در طااول سااالنمایااد؛ امااا بااازگو کننااده اگرچااه ایاان اثاار یااک کااار داسااتانی  می

ه و یااا بااا آنهااا دیاادهای اصاالی داسااتان از مااردم عااادی افغانسااتان هسااتند کااه نویساانده هاار روز آنهااا را میشهر کابل اساات. شخصاایت

 کنند، کامالً واقعی است.هایی که زنان این داستان تحمل میکار کرده است. دشواری

المللاای کمااک بااه امنیاات هااای بینهااایی اساات کااه از طاارف رئاایس جمهااور افغانسااتان و فرماناادهان نیروی نیروایاان داسااتان درباااره 

وگیری از کشااته شاادن توسااط طالبااان کمااک کننااد. در ایاان ی تحصاایل و جلاا آیساااف تشااکیل شااده بااود تااا بااه زنااان باارای ادامااه

 شود. ها و ترورها در شهر کابل یاد میداستان از گرایش مردم افغانستان به انسجام و وحدت برای جلوگیری از قتل

صاافحه  ۲۴۷در  1۳96پشااتی سااال فیروزکوهی را نشاار کولهی فرزانااه ابوالقاساام*»روی پاهااای خااودم« اثاار ایماای پااردی بااا ترجمااه

 روانه بازار کتاب کرده است.

انااد، از ظاهر الینحاال فااائق آمده دساات کااه باار مشااکالت بااهاین شاانیدن داسااتان زناادگی شخصاای ماننااد ایماای پااردی یااا افاارادی از

 زدن فاصااله اساات.برهمچیز در زناادگی یااک قاادم یااا حتاای یااک چشاامچنااد نظاار جااذاب اساات: یکاای اینکااه از دساات دادن همااه

ای و دنیااوی هسااتند کااه بااه مااا تعلااق دانیم، چیزهااایی عاریااهشااان ماایوچرا صاااحب اصلیچااونه خااود را بیی چیزهااایی کاا همااه

هااا را بااه کااار بگیااریم. ایماای نحوی شایسااته آنهایی گااذرا هسااتند کااه در ایاان دنیااا در اختیااار داریاام تااا بااهندارنااد؛ بلکااه فقااط وساایله

های مختلااف ری مننژیاات مننگوکااوکی دچااار نقااص عضااو در قساامتپااردی، ورزشااکار و هنرپیشااه معلااولی اساات کااه باار اثاار بیمااا

خواهااد زناادگی کنااد. او در مقدمااه امیاادی در او پیشاای گرفاات و توانساات آنگونااه کااه میباادن خااود شااد امااا شااور زناادگی باار نا

ت ی زناادگی ماان، بلکااه داسااتان ساافر تحااوالتنها داسااتان ساافر پرمخاااطره گویااد: ایاان کتاااب نااهکتاااب »روی پاهااای خااودم« می

ی ایاان روحاای ماان هاام اساات. داسااتان کشااتی پرماااجرایی کااه ماان هنااوز روی دو پااای خااودم، ناخاادای آن هسااتم. در طااول مطالعااه

هااای روشاانگری ساار راه شااما قاارار بگیاارد. لحظاااتی کااه بتوانااد بینشاای عمیااق را در برانگیز و چراغکتاااب امیاادوارم لحظااات تحااول

دانااد، تواناساات. در طااول مساایر زناادگی آن راهاای کااه در اکنااون میاز آنچااه همانگیاازد؛ زیاارا هاار یااک از مااا خیلاای فراتاار شااما بر

توانااد سرنوشاات شااما هااای خااود را تغییاار دهیااد، میکه نگرشرسااد، درصااورتینظر میی انحرافاای و خاااکی بااهآغاااز، یااک جاااده 

دل بشااود و زناادگی ماان ای ناااب باارای شااکرگزاری باا توانااد بااه لحظااهآور مینحوی شااگرف رقاام بزنااد. یااک چااالش اضااطرابرا بااه

 تجسم واقعی این حرف است.

صاافحه بااه چاااپ رسااانده  ۳۴۳در  1۴۰۰ی بیتااا ابراهیماای را نشاار باارج سااال ی لاایال لعلماای بااا ترجمااههااا« نوشااته*»دیگاار آمریکایی

 است.
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ری از قلااو موجااب شااد هاار مساالمان و هاار کساای کااه تباااهااای دو، کوبیااده شاادن هواپیماهااا بااه برج۲۰۰1پااس از یااازده سااپتامبر 

تری بااه خااود سااازی از شااهروندان شااکل عجیاابهااا باادل شااود و دیگریی آمریکااا و آمریکاییخاورمیانااه دارد، بااه دشاامن بااالقوه 

شااان بااا القاعااده عاارب گرفاات. مااوج خشاام خیلاای زود متوجااه مساالمانان و اعااراب ساااکن آمریکااا شااد. افاارادی کااه تنهااا شباهت

دار در شااهری کوچااک بااه نااام موهاااوه در کالیفرنیااای آمریکااا پیرمااردی مراکشاای شااان بااود. در ایاان گیاار و بااودن و مساالمان بودن

دهااد. تنهااا شاااهد تصااادف، مهاااجری جااان خااود را از دساات می 6۲و مساالمان بااه نااام دریااس غااراوی طاای تصااادفی در بزرگااراه 

شااود. آیااا واقعااه دهااد و از صااحنه تصااادف دور میمکزیکاای اساات کااه بااه دلیاال نداشااتن »اوراق مهاااجرت« جاارم را گاازارش نمی

 رخ داده کامال تصادفی بوده است؟

ای مهاااجر و مساالمان در آمریکااا هااایی اساات کااه باار خااانواده هااا« در یااک تصااویر کلاای شاارح دشااواری و رنج»دیگاار آمریکایی

باااودن خاااانواده غاااراوی در آمریکاااا بااار تحمیااال شاااده اسااات. در رماااان »لااایال لعلمااای«، نویسااانده آمریکایی/مراکشااای، دیگری

 انداخته است. داستان سایه ظهلحلحظه

 دوستان کرده است.صفحه تقدیم رمان ۳51در  1۳۸۲زاده که نشر ققنوس سال *حیاط خلوت« رمانی است از فرهاد حسن

کردنااد و دوران کااودکی خااود را در شااهر آبااادان گذراندنااد و ایاان رمااان درباااره چنااد دوساات اساات کااه در آبااادان زناادگی می

سااال دوباااره در آبااادان  1۲گ هاار کاادام بااه شااهری مهاااجرت کردنااد و از هاام دور افتادنااد؛ ولاای بعااد از بزرگ شدند. بااا شااروع جناا 

 دور هم جمع شدند.

 ۴۴5در  1۳۷9ی یوسااف نراقاای را نشاار سااهامی انتشااار سااال *»ساااخت ژاپاان، ماادیریت و موفقیاات« اثاار آکیااو موریتااا بااا ترجمااه

 صفحه منتشر کرده است.

هااای سااونی، انااد. داسااتان موفقیتاساات کااه توسااعه ژاپاان را شااکل داده  ده از سااه مفاااهیم اصاالیفعالیاات، ماادیریت و رقاباات سااازن

ای از توانااد درس آموزنااده ی ژاپاان در تکنولااوژی و بازارهااای داخلاای و خااارجی اساات. ایاان کتاااب میداسااتان پیشاارفت و توسااعه

هااا بیاااموزد چگونااه بیندیشااند، شااد و بااه ملتخواه هاار کشااوری باهااای فعااال و توسااعهی ایاان کشااور باارای نیروی توسااعهتجربااه

های چگونه تالش کنند و چگونااه موانااع را از ساار راه خااود بردارنااد تااا بااه موفقیاات نائاال آینااد. ایاان داسااتان کشااوری اساات کااه پایااه

 های شرق و غرب نهراسیده است.های هیروشیما نهاده و از غولی خود را بر ویرانیتوسعه

ی کتاااب ویژه سااونی و زناادگی یکاای از دو بنیانگااذار آن، آکیااو موریتااا نویساانده های ژاپاان بااهکتاااب حاضاار داسااتان پیشاارفت

آمااده اساات و هیروشاایما و زانو درهااای دشاامن بااهبارانکنااد کااه ژاپاان در زیاار بمبهااایی شااروع ماای اساات. وی داسااتانش را از روز

 آتش کشیده شده بود. چند شهر دیگر این کشور به
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ی های اولیااهی فروشااگاه بزرگاای در توکیااو، پایااهگ موریتااا و ایووکااا در زیاارزمین ساااختمان بمباااران شااده هااای جناا پااس از ویرانی

کوشااد نشااان دهااد کااه شاارکتی را اسااتوار کردنااد کااه تولیااداتش حتاای بازارهااای ایاااالت متحااده را بااه تسااخیر درآورد. موریتااا می

 وادگی، ژاپن مقلد را به ژاپن مبتکر و مبدع تبدیل کند. های ژاپن بود که توانست تحت مدیریت خاناین ظرفیت ابداع مغز

 است.  رسانده  چاپ به صفحه  ۳1۰ در داد یروزنامه  نشر را الموتی مصطفی تألیف «های واقعی دو جلد*»داستان

رسااند، همااه حقااایقی اساات کااه از خااالل هااای رنگارنااگ سااینما یکایااک بااه نظاار میهای ایاان کتاااب کااه ماننااد پرده داسااتان

ها کااه اکنااون بااه نظاار شااما ساااده ی ایاان داسااتانهای جنااایی و جزایاای تبهکاااران بیاارون کشاایده شااده اساات و باارای تهیااهپرونااده 

هااا بیاارون آمااده و بااا نهایاات دقاات مطالعااه شااده هااای راکااد دادگاه رسااد، باایش از دو هاازار پرونااده پاار از گاارد و غبااار از بایگانیمی

های واقعاای منتشاار از ایاان کااار بااه عماال آمااد، ایاان تااالش بااه ثماار نشسااته و دو جلااد داسااتاناست و با تمام کارشکنی و ممااانعتی کااه  

روز بااه ها نشااان دادن دردهااای ایاان اجتماااع دیوانااه کننااده و آالم ایاان مااردم ساایهگردیااده اساات. هاادف از نگااارش ایاان داسااتان

بااوده اساات؛ تااا شاااید بااه ایاان وضااع رقتبااار ساار  ترمندان بااه اصااالح مملکاات بااه نحااو بهتاار و  واضااحهموطنان عزیز و مخصوصاً عالقه

 و سامانی داده شود.

ی جاارائم بااه دساات آورده شااده اساات و اگاار کنااد، ریشااهها باارای اینکااه مشاااهده کنیااد  کااه فقاار چااه جنایاااتی برپااا میدر این داستان

ی فقاار اساات و قباال از های کتاااب اناادکی دقاات شااود، بالتردیااد متوجااه خواهیااد شااد کااه سرمنشااأ تمااام مفاسااد اخالقاا در داسااتان

 همه چیز باید با فقر مبارزه کرد. 

صااافحه تقااادیم  ۲۷۸در  1۳۸۸داغی را نشااار اوحااادی ساااال ی مهااادی قراچاااهفاااوی ترجماااه*»غلباااه بااار خشااام« اثااار رناااوا پوری

 داران روانشناسی موفقیت کرده است.دوست

ام، اغلااب بااا مشااکل رو بااوده بااهبااا خشاام رو های درازی کااه بااا اشااخاص گرفتااار بااا برخااوردگویااد: طاای سااالی کتاااب مینویساانده 

 ام. شوند، مواجه شده مطالبی که برای راهنمایی این اشخاص نگاشته می

کننااد؛ از اینهااا شااوند، اباازار مااؤثری باارای غلبااه باار آن را معرفاای نمیبااه ماادیریت باار خشاام نوشااته میهااایی کااه راجعاغلااب کتاب

انااد. کتااابی هاام نبااوده تااا جاانس زن و ماارد هااردو در ابعاااد بهره سااات و هیجااان بیی احساباادتر، از علاام و اطالعااات جدیااد درباااره 

 وسیع بتوانند از آن استفاده کنند. 

شااان باار ساار و روی شااوهر و شااان را ابااراز کننااد؛ و زنااانی هسااتند کااه باااران خشمتواننااد خشممااردان بیشااماری هسااتند کااه نمی

توانااد مفیااد باشااد. ایاان نی کااه بااا مشااکل ماادیریت باار خشاام مواجااه هسااتند، میبااارد. لااذا ایاان کتاااب باارای کسااامیفرزندانشااان فرو
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توانااد راهنمااایی باارای عماال باشااد و بااه شااما کمااک کنااد تااا باار جااانور خشاام درون غلبااه کنیااد و از آن بااه عنااوان یااک کتاااب می

 نیروی مثبت مؤثر در زندگی استفاده نمایید.

صاافحه تقاادیم  ۲5۰در  1۳9۸ی مهاادی سااحابی نشاار ماااهی سااال بااا ترجمااه *»مکتااب دیکتاتورهااا« تااألیف اینیاتساایو ساایلونه را

 مندان مباحث سیاسی و اجتماعی کرده است.عالقه

رونااد؛ ی جنااگ جهااانی دوم بااه اروپااا میهااای پروفسااور پیکاااپ و آقااای دبلیااو در آسااتانهدو آمریکااایی مشااکوک و عجیااب بااه نام

تر اساات؛ زیاارا ساای وقااوع جنااگ در آن از هاار زمااان دیگااری نامحتماالشناسااان سوییی ستاره و ایاان زمااانی اساات کااه بااه گفتااه

یعناای پاایش از آغاااز جنااگ جهااانی اول بااود. دو  191۴شاارایط جااوی بساایار خااوش و عااالی اساات. همانگونااه کااه در بهااار سااال 

مسااتقیم بااا هایی کااه مسااتقیم یااا غیاار زننااد و بااا شخصاایتهااای تاااریخی ساار میمسافر آمریکااایی در شااهرهای مختلااف اروپااا بااه مکان

ارزشاای را کااه ظاااهراً خرنااد و یادگارهااای مسااخره و بیهااای بساایار میکننااد و کتابانااد دیاادار میهااای دیکتاااتوری در رابطهرژیم

 کنند. با تاریخ دیکتاتوری مرتبط است گردآوری می

توری تاااریخی طااوالنی و ی دیکتاااهااا کااه در زمینااهرسااند. هاادف ایاان دو نفاار ایاان اساات کااه از اروپاییانجام بااه زوریااخ میساار

های خااود در آنجااا نیااز رژیماای دیکتاااتوری گیااری از آموختااهای غناای دارنااد، درس بگیرنااد و بااه آمریکااا برگردنااد و بااا بهره تجربااه

برپااا کننااد. یکاای از ایاان دو، کساای اساات کااه خیااال دیکتاااتور شاادن در ساار دارد و دیگااری مشاااور ایاادئولوژیک اوساات. کساای بااه 

ها و رمااوز دیکتاااتوری بااه شخصاای مراجعااه کنااد کااه عمااری را در مبااارزه بااا کنااد باارای فاارا گاارفتن شااگردایاان دو نفاار توصاایه می

 کند که حقیقت از زبان دشمن شنیده شود. و ...دیکتاتوری گذرانده است چراکه منطق حکم می

صاافحه  ۲69در  1۳9۸ال بحری را نشاار مرواریااد ساا ی مااریم سااعادتمند*»طلااوع صااحرا« تااألیف واریااس دیااری )ژاناادام( بااا ترجمااه

 تقدیم خوانندگان سرگذشتنامه کرده است.

گویااد. ی آن مااانکن معااروف سااومالیایی و فعااال حقااوق زنااان اساات؛ از بازگشاات خااود بااه وطاان میدر ایاان کتاااب کااه نویساانده 

وجااود ی صااوتی آن نیااز مدر ایااران نیااز بااه چاااپ رساایده و نسااخه 1۳۸۳واریااس دیااری در کتاااب اولااش »گاال صااحرا« کااه در سااال 

گویاااد؛ دوراناای کاااه در کناااد؛ وی در ایاان کتااااب از خاااطرات کاااودکی خااود میاساات، روایااات زناادگی خاااود را بااازگو می

ساااله وقتاای دوازده  19۷۷ساااله بااود کااه او را ختنااه کردنااد. در سااال نشااینی و نگهااداری از حیوانااات سااپری شااده اساات. پنجکوچ

ساااله درآورده بااود. در مقاباال پاانج شااتر او را بااه عقااد مااردی شصت بااود، از آن زناادگی و ازدواج اجباااری گریخاات، چااون پاادرش

او از صااحرای سااوزان سااومالی عبااور کاارد و خااود را بااه لناادن رساااند. یااک عکاااس انگلیساای بااه نااام تِاارِنس دونااوان، زیبااایی و 

 استعداد او را کشف کردو از او یک مانکن ساخت. 
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وق زنااان آفریقااا و ساافیر سااازمان ملاال برگزیااده شااد و تاااکنون در راه عنوان سااخنگوی حقاا از سااوی سااازمان ملاال بااه 199۷در سااال 

توقااف ختنااۀ دختااران جهااان بااه فعالیاات خااود ادامااه داده اساات. او در صاانعت ماادلینگ هاام بساایار موفااق اساات و محصااوالت 

 .کندبرندهای معروف رِولون، شانل و اورآل را تبلیغ می

ها دوری از وطاان و خااانواده، در باادترین شاارایط سیاساای و اقتصااادی اینااک در کتاااب طلااوع صااحرا ، واریااس دیااری پااس از سااال

هااا کااه هاایچ آدرس و اطالعاااتی از آناش را پیاادا کنااد، درحالیگیاارد بااه ایاان کشااور برگااردد و خااانواده سااومالی، تصاامیم می

اش باار و شااجاعت ذاتااینفس بااهانااد یااا ماارده. راهاای بااس دشااوار پاایش رو دارد ولاای بااا قاادرت، اعتماددانااد زنده ناادارد و حتاای نمی

 کشد.آید. درواقع با این سفر، واریس خودش را به چالش میی مشکالت فائق میهمه

صاافحه منتشاار کاارده  551در  1۳۴۷ی حساان جااوادی را نشاار بهماان سااال *»گااذری بااه هنااد« اثاار ادوارد مورگااان فورسااتر بااا ترجمااه

 است.

گذارنااد، خیلاای زود حساای از ه شااهر چانااداپور در هنااد قاادم میاش، خااانم مااور، باا وقتاای کااه آدال کوئسااتد و همساافر سااالخورده 

دهااد. ایاان دو کااه تصاامیم دارنااد از مناااطق هااا دساات میی هناادی/بریتانیایی تنااگ نظاار و پاارتبعیض بااه آناسااارت در یااک جامعااه

شخصاایتی  ی هنااد گریختااه و )هنااد واقعاای( را از نظاار بگذراننااد، از مااردی هناادی و مساالمان باااتحاات ساالطه و بریتانیااایی شااده 

گیرنااد. امااا بااه هنگااام بازدیااد ایاان سااه شخصاایت از غارهااای مارابااار، بیناای ناپااذیر بااه نااام دکتاار عزیااز کمااک میجااذاب و پیش

ای منزلت اساات، ناگهااان خااود را در مرکااز رسااواییدهااد و دکتاار عزیااز کااه مااردی محتاارم و صاااحبای اساارارآمیز رخ میحادثااه

شااان را بساایار خشاامگین کاارده اساات. گااذری بااه هنااد، تشااریحی اسااتادانه از دسااتان هندیهااا و هاام زیااریابااد کااه هاام بریتانیاییمی

های دنیااای هایی گرفتااار شااده در میااان سااتیزه ای اساایر شااده در چنگااال امپریالیساام اساات و بااه زیبااایی، سرنوشاات انسااانجامعااه

 کشد.مدرن را به تصویر می
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 به قلم شما 

 

 »مهاجر«: شاعر نابینا اهل آذربایجان غربی زاده بهروز نبی 

تاار هاام زاده، شاااعر نابینااای اهاال اسااتان آذربایجااان غرباای اساات. از او پیشهای بهااروز نباایخوانیااد از سااروده غزلاای کااه در ادامااه می

ق سرشااار و در همین سااتون غزلاای منتشاار کاارده بااودیم. او ایاان بااار هاام بااا غزلاای تااازه و جااذاب خوانناادگان نساال مانااا را میهمااان ذو

 انگیزش کرده است.کلمات سحر

 افسونگری از چشم تو افساهن اش از من    گیسوی رپیشان ز تو و شاهن اش از من 

 آتش زدن اندر رپ رپواهن اش از من    رخسار دل آرای تو شمع شب اترم

 از گوهش لب چیدن آن داهن اش از من    خال لب تو داهن دام دل من شد

گاهتساقی تو و صهبای   نوشیدن از آن باده مستاهن اش از من    جگرسوز ن

ززیم   با زلف خوشت, بستن دیواهن اش از من    گیسوی سیاه تو کمندیست ع

زلهای مهاجر شده ای تو   رد کنج دلم دادن کاشاهن اش از من    منظور غ
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 بازی در ویندوز یک میهمانی با طعم دیوانه

 

 علیرضا نصرتی: گیمر نابینا

شود و مهمانانش  بار به عنوان آخرین بازی، علیرضا شما را به یک میهمانی دعوت کرده است. این میهمانی بر بستر ویندوز انجام می این  

اند. نگاهی به پیشینه این بازی  « گذاشته 1خواهند باهم به رقابتی نفسگیر برخیزند. رقابتی که اسمش را »کْرِیزی پارتی نابینایانی هستند که می

رسانی روزبار هم دستخوش به   ۷6گردد و از آن زمان تا لحظه تنظیم این نوشته، بیش از  برمی  ۲۰16اش به سال  دهد که طراحی ن مینشا

هایی رسانی نشان از پویایی این سکو بازی و عالقه مخاطبانش به آن دارد. کریزی پارتی از آن دست بازی روزشده است. این تعداد به 

 خط.شود آن را هم به صورت برخط انجام داد و هم برون سوز است و میدوگانه است که به اصطالح 

بازی کریزی پارتی به این مشهور است که دو بازی را در دل یک بازی جا داده است. بازی را که راه بیندازید، ابتدا باید حالت یا مد را  

ای هستند که  های کوچکِ سرگرم کننده ها در واقع بازی یا نبرد است. مینی گیم۳« و »بَتِل«  ۲انتخاب کنید. بازی شامل دو مدِ »مینی گِیم

دهند که با پیروزی در هر کدامشان، مقداری امتیاز برای خودتان ذخیره کنید. وجود این  ضمن ایجاد جذابیت، به شما این امکان را می

  ۴ها باید مد »ادوِنچِر« طول انجام آن بازی برایتان مفید خواهد بود. برای انجام مینی گیم ها در هنگام ورود به بازی اصلی یا بتل و در  امتیاز

دهد. برای  را فعال کنید. پیش از هر بازی، با یک راهنمای صوتی مواجه خواهید شد که البته به انگلیسی، روش انجام بازی را توضیح می

توانید  شود و میهای برخط شکسته می دارید و اگر ده بازی را پیروز شوید، قفل در ورودیِ بازی پیروزی در هر بازی به ده امتیاز احتیاج 

 سر جهان رقابت کنید. تابا سایر نابینایان در سر

ن  ها از الگوی بازی پوِکموهایی مواجه خواهید شد که باید در هر کدامشان پیروز شوید. در طراحی آوردگاه در بخش بتل شما با آوردگاه 

ها شباهتی به آن بازی ندارد. برای اینکه بتوانید وارد نبرد با سایر دوستانتان بشوید باید حتماً ابتدا در  ها و استراتژی استفاده شده اما ابزار 

 چهار آوردگاه به پیروزی برسید. 

 
1 Crazy Party 
2 Mini game 
3 Battle 
4 Adventure 
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مانع استفاده کریزی پارتی از اینترنت    در هنگام انجام این بازی به شکل برخط، حواستان به فایروال ویندوز هم باشد؛ چرا که ممکن است 

شناسید. خیالتان  هایی ایجاد کنند که مطم ناً راه گذر از موانع را خوب می سرها درد شود. موقع نصب هم ممکن است برخی ضد ویروس 

شمار است و  این بازی بی   های میانبرشان با کریزی پارتی سازگاری کامل دارند. تعداد کلید ها هم راحت باشد. همه خواناز بابت صفحه 

 تر کنیم. از همین رو بنا نداریم این نوشته را با مرور آنها طوالنی 

هایتان را بر گوش بگذارید  ها که الزم بوده در آموزش صوتی با شما در میان گذاشته است. پس، هدفونعلیرضا خودش هر آنچه از میانبر

باز را  انگیز آشنا شوید. آخرین شماره از پادکست بازی بدهید تا با این بازی هیجان های علیرضا نصرتی  و طبق معمول گوش به راهنمایی

به خاطر یک سال  دریافت کنید. تحریریه مانا از علیرضا نصرتی    اینجاذیل این نوشته بشنوید و آخرین بازی پیشنهادی علیرضا را هم از  

 کند. ای روشن آرزو میهمکاریِ صمیمانه با این نشریه سپاسگزار است و برای این جوان خالق و توانمند، آینده 

 

 

 آنچه از دوازده آذر امسال گیرمان آمد

 

 نویسنده: یخ نکنی نمکدون. 

ین به تکاپو افتاده و انواع و  مسؤول   ها و  این روز تشکلدر ماهی که پشت سر گذاشتیم، دوازده آذر روز جهانی معلولین بود. همیشه در  

به معلولین میها و وعده اقسام قول  این قول ها را  البته  باقی می   هایی که معموالً در همان مرحلهدهند.  ها و  مانند، در قالب مراسمقول 

هایی که  ترین، پربارترین و تاریخیترین نشست از شکیلشوند. یکی  شوند که در این روز با حضور معلولین برگزار میهایی ارائه مینشست 

 امسال برگزار شد، دیدار رئیس جمهور با معلولین بود. 

ها قبل اعالم گشت که رئیس جمهور در روز دوازده آذر با جمعی از معلولین دیدار خواهد کرد. ماجرا از جایی شروع شد که از هفته  

معلولین هم سرخوش از این     ین دیدار درست سر ساعت ده صبح انجام خواهد شد. جامعهحتی انقدر ژاپنی عمل گشت که اعالم شد ا

ریزی خود را برای حضور هرچه بهتر در این نشست شروع کرد. نهایتاً روز موعود فرا رسید و تعدادی از معلوالن که  دیدار دوستانه، برنامه 

https://ibngo.ir/anjoman/mana12/Crazy-Party-beta76.zip
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ری نشست رساندند. درست در همین لحظه، خبر رسید که رئیس جمهور  صد نفری بودند، از نقاط مختلف کشور خود را به محل برگزا

 امکان حضور در این نشست را ندارد و معاون ایشان در این نشست شرکت خواهد کرد.

حاضران کمی مکدر شدند ولی به هر حال طبق اکثر مواقع به چند قطرۀ موجود در ته پر که چه عرض کنیم، مرطوب بگوییم بهتر است،   

 به همان قسمت لیوان نگاه کردند و منتظر حضور جناب معاون ماندند.  خالصه  

اما ساعتی که گذشت خبر رسید که لیوان در کل چپه شده و هیچ چیز درونش نیست که به آن امیدوار باشیم و جناب معاون هم تشریف 

این بدقولی جناب رئیس جمهور را به گوش  نخواهند آورد. معلولین همیشه حاضر در صحنه هم در یک حرکت جهادی به انحا گوناگون  

خود را در این زمینه     های کامالً کارشناسی شده های این طرف و آن طرف آب رساندند. آنها نیز انصافاً کملطفی نکرده و تحلیل رسانه

 در گوش مخاطبین خود فرو کردند. 

های اخیر، تمام  راستش اگر نظر ما را بخواهید باید بگوییم؛ خیلی هم رئیس جمهور در این مورد مقصر نیست. چرا که طبق روال سال 

 شوند.  ها به ایشان اطالع داده میها و مسائلی که رئیس جمهور باید در جریان آن باشد، جمعه صبح خبر

 یک جمعه صبح را داشته که استراحتی کند. آخر صبح جمعه هم شد زمان برای برگزاری  خلق اهلل  خدا هم مثل بقیه  رئیس جمهور بنده 

 نشست و مراسم و این حرفها! 

تواند خودش  خدا صبح از خواب بیدار شده و تازه خبردار شده که مثالً باید اآلن در فالن نشست باشد. خب معلوم است که نمی   این بنده  

شد  ا شاکر باشید که فقط یک مراسم برگزار نشده. اگر باز هم بدون اطالع ایشان بنزینی چیزی گران می را برساند! در ضمن باید خدا ر

 خواستید چه کار کنید!  می

ین زحمتکشمان که با رأی خودمان انتخابشان کردیم اعتماد کنید و انقدر شلوغ نکنید.  مسؤول   پس سخت نگیرید و به کفایت و درایت  

 مردمی ما عمل کند و جمع کند و بگذارد و برود.   دوست فرهیخته   تواند به توصیهبرایش قابل تحمل نیست میاصالً هر کس این شرایط  

خالصه بخواهیم بگوییم ماجرا به آنجا رسید که در نهایت رئیس جمهور خبردار شد که چه شده و فوراً اعالم شد که بعد از ظهر همان  

مهمانانش خواهد بود. معلولین هم که تعدادشان از صد نفر به ده دوازده نفر رسیده بود و تعداد  روز ایشان در نهاد ریاست جمهوری منتظر  

ها به شهر خود برگشته بودند، بار دیگر روی قول ایشان حساب کرده و به موقع خود را به محل قرار رساندند. این بار  زیادی از شهرستانی 

 ریفات مهمانان به داخل هدایت شدند و کلی هم تحویلشان گرفتند.  رئیس جمهور بود که منتظر ایشان بود و بدون تش

نهاد ریاست جمهوری را باید ستود. اگر من نوعی خود را قاطی این جماعت کرده و با سالحی چیزی وارد     به واقع این اقدام شجاعانه

ه هر حال به خیر گذشت و مهمانان به دیدار  شدم چه! اصالً چه معنی دارد که بدون تشریفات کسی وارد چنین مکان مهمی شود! بمی

 ن مرتبط با معلولین رفتند. مسؤوال  رئیس جمهور و تنی چند از  
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صحبت  دیدار،  این  توجه  قابل  نکات  شده از  کارشناسی  و  جا  به  کامالً  مهمترین     های  از  یکی  در  ایشان  بود.  جمهور  رئیس  جناب 

 لین باید فوراً و به طور کامل و جامع اجرا شود. هایشان فرمودند که قانون جامع حمایت از معلوصحبت 

امسال هم کمتر    ای که برای اجرای این قانون در سال آینده در نظر گرفته شده، حتی از بودجهاین در حالیست که خبر رسیده بودجه 

برای اجرایش چند ده هزار میلیارد  تواند قانون جامعی که دولت قبل  های توانمندی دولت جدید است که می است. این خود یکی از نشانه 

تومان بودجه خواسته بود و فقط پنج درصد آن را آن هم نصفه و نیمه برایش در نظر گرفتند را با مبلغی حتی کمتر از همان پنج درصد  

اهش پیدا کرد  های دیگر هم سرایت کند. مثالً اگر حقوق سال بعدتان به جای افزایش ک اجرا کند. شاید این توانمندی دولت به بخش 

 اصالً نترسید. مطم ن باشید که با همان حقوق تمام مشکالت زندگی شما حل خواهد شد. 

   دانستند و این وظیفه جناب رئیس جمهور معلولین را افرادی با دل روشن توصیف کردند و مثالً داشتن چشم سر را شاخص رشد انسان نمی

های گمراه و گناهکار برای رسیدن به رشد و تعالی معنوی به چشم  یم که تمام انسان کنخطیر را به چشم دل سپردند. همینجا اعالم می 

 چشم سر را از ایشان داشته باشند.  پزشک مراجعه کرده و تقاضای تخلیه

و    کند یا خیر. همینجا ما از جناب سرمدیالبته قبلش از پزشک بخواهند که چشم دلشان را معاینه کند و مطم ن شود درست کار می 

الملک خودمان تقاضا داریم که از جناب خادمی بخواهند در سرویس چشم پزشکی خود مطالبی در  جناب هاشمی یا همان جناب ممیز 

 خصوص چشم دل نیز منتشر کند. باشد که به کار آید. 

ر و مادر و کسانیست که از  ایشان در یکی از نظرات سراسر کارشناسی خود فرمودند که یکی از راههای رشد و تعالی انسان خدمت به پد

کنیم که رئیس جمهور  نظر جسمی ناتوان هستند که منظورشان همان معلولین خودمان بود. همینجا یک ایده به ذهنمان رسید. ما پیشنهاد می 

مایند تا این  کنند، منصوب نهایی که به امورات معلولین رسیدگی میها هستند را در پست تعدادی از دوستان خالفکارمان که در زندان 

 ای پاک به کانون گرم خانواده برگردند. عزیزان هم به رشد و تعالی برسند و بتوانند با کارنامه 

ایشان در بخشی دیگر از سخنانشان تأکید کردند که تجهیزات معلولین بهتر است در داخل کشور تولید شود. این خودش خیلی چیز بدی  

اگر مثالً ویلچر  اما  تولید  نیست.  با پراید رقابت کند، خیلی خوب میهایی  بودن  به روز  شود. اصالً ویلچری که  شود که در کیفیت و 

خورد! پس سازنده چگونه درآمد داشته باشد! مدتی ویلچر  اش نشکند، محکم باشد و خراب نشود به درد نمیچرخش در نرود، صندلی 

خرد و کار و کاسبی او کساد راب نشوند، دیگر کسی از او ویلچر نمیها باکیفیت باشند و خخرند و اگر ویلچرکند و همه می تولید می

 شود.می

جناب رئیس جمهور در این نشست مروری اجمالی بر قانون جامع حمایت از معلولین داشتند. رعایت قانون اشتغال، مناسبسازی معابر، 

برای آنها، استفاده از معلولین توانمند در دولت و غیره، از  معلولین از حمل و نقل عمومی با تخفیف، تهیۀ تجهیزات توانبخشی     استفاده 



 

42 
 

شنیدیم  دانیم، اما ما اولین بار بود که می مواردی بود که رئیس جمهور به آنها اشاره کرد و تأکید کرد که اینها باید انجام شوند. شما را نمی

معلولین از حقوق خود هیچ اطالعی نداشتند. ولی     کردند، جامعهکه معلولین چنین حقوقی دارند. اصالً اگر ایشان این موارد را مطرح نمی

دهیم و خوشبین هستیم که ایشان با مطرح کردن این موارد خواستند ثابت کنند که به  ما باز هم نگاه کردن به ته پر لیوان را ترجیح می

ای که اشراف به قوانین دارند، اراده برای اجرای  ان به اندازه قوانین اشراف کامل دارند. ما نیز از این بابت خیلی خوشحالیم و امیدواریم ایش

 آن را هم داشته باشند. 

قابل اعتنا با معلولین    مسؤول    کنیم. حداقلش این است که یک  ما به عنوان یک کارشناس خبره و باتجربه، این نشست را مثبت ارزیابی می

ها برگزار کردند که مهمانانشان نمایندگان سابق مجلس به  هایی در این روز ها مراسمایم برخی انجمنهمکالم شد. چرا که مورد داشته 

های سینما به عنوان هنرمند بودند و نهایت محتوای مراسمشان هم اجرای گروه سرود و تواشیح بوده است.  و سیاهی لشکر   مسؤول   عنوان  

اند و رسماً اعالم شده  ه بوده، فقط به خود معلولین ناهار داده مورد داشته ایم در مراسمی که با صرف ناهار همرا تازه این که چیزی نیست 

 دهند.  که به همراهان آنها ناهار نمی

   ای یک مراسم شکیل و در شأن جامعهاضافه   همینجا ما نهایت تشکر را از این انجمن داریم که تمام تالشش را کرد که بدون هیچ هزینه

 های فعال در حوزه ی معلولین را از نظر داشتن کفایت و درایت بر همه آشکار کرد.یران انجمن واقعی مد   هدف خود برگزار کند و چهره 

ما هم امیدواریم که قانون جامع حمایت از معلولین فوراً و به طور جامع و کامل اجرا شود تا شاید کمی هم شده این قسمت پر لیوان از  

نیم. مجبوریم دستمان را تا آرنج در لیوان کنیم تا ببینیم چقدر درونش پر است که  تهش باالتر بیاید. چشم که نداریم قسمت پرش را ببی

 زیبایی ندارد. حد اقل طوری باشد که دستمان تا مچ بیشتر داخل لیوان نشود.   خب جلوه 

کشند است ما را از برق میالملک نهایت تشکر را داشته باشیم که هرجا الزم  در انتها هم جا دارد از جناب سرمدی و جناب هاشمی یا ممیز

اند که جای بسی سپاس و قدردانی از  ها جان ما را نجات داده های گذشته بار که یک وقت خدای نکرده سرمان به باد نرود. انصافاً در ماه 

د، در سال دوم مانا هم از  یک سالگی مانا خالی بود. اگر بعد از انتشار این نوشته زنده بودیم و قسمت بو   این دو عزیز در متنمان در آستانه

 های خوب یادتان بدهیم.مندتان خواهیم کرد. پس برای سالمتیمان دعا کنید تا کلی چیزسخنان پربار خود بهره 
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 ی و صوت یمتن  هایپرونده ی ری بارگ 

گزارش چهار بسته عبارتند از:    نیشما قرار گرفته است. ا  اریثابت مانا در اخت  یچهار بسته صوت   شه یماه مثل هم  نیا

نیا،  رضویشماره   نیمهندس منصور شادکام که در ا توسط، ارائه شده  1۴۰۰  ذر آ ،رانیا  انینایعملکرد انجمن ناب

 یزبانی با م  بازی باز  ،یسرمد  ریو ام  یهاشم  د ی ام  یبا اجرا  شخانیپ  کند،یم  یهم او را همراهمسؤول انجمن در ایالم  

  شهیها را مثل همپادکست   نی. تدوزاده ین ینائ  یرهادیم  یکنندگه ی به اجرا و ته  کار  ستیبگو چو    ینصرت  رضایعل

 به عهده داشته است.   ماسولهاشکان آذر

  د ی تا بتوان  دیانتخاب کن  یریبارگ  یرا برا  کیهر    تان،قه یسل  ای  ازیمتناسب ن  دیتوانیکه شما م  میاکرده   هیاز مانا را ته  یمختلف  یهانسخه   ما

  د یتوانیم دی تر باشراحت  ی. اگر با نسخه صوتدیشماره را مطالعه کن  نیمطالب ا نترنت، یبه ا  ازیو بدون ن  دی داشته باش اریدر اخت  کجایمانا را 

شماره    نیا د،یپسندیرا م  یاگر نسخه متن  ن ی. همچندیدانلود کن  نجایا( از  ZIPپرونده فشرده )  کیشماره را در قالب    ن یمجموعه مطالب ا

 . دیکن یریبارگ نکی ل  نیاهم از    الامیتو به صورت اچ  نجا یااز  افیدی از مانا را به شکل پ
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