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 ست ین نی آفر که تحول ی تیر یمد

 مسؤول امیر سرمدی: مدیر
  ون یفدراس  ی انتخابات   مجمع

برگزار    ماهبهمن سوم    ان ینایناب
مظلوم محمدرضا  و    ی برا  ی شد 

  س یرئ  عنوانبه  ، یاپ ی بار پ  ن یسوم
ش   ان ی نایناب  ون یفدراس   د. انتخاب 

از گذشته و    تربیرقی بار ب  ن یاو ا
مأخوذه    ی رأ  49از    ی رأ  44با  
آ  یبرا سال  سکان    ندهیچهار 

ورزش    ترین مهم امور  سازمان 
آس با  به    یی نا یب  بیمعلوالن  را 

   ت.دست گرف
  17در مقابل    یرأ  24با    1392شده، در سال    نایناب  1والفجر  اتیدر عمل  1362سال سن دارد و در سال    60که    ی مظلوم

  ان ینا یناب  ونیفدراس  سیرئ  عنوان به   ،یدک یمحمدرضا ب  یرأ   4در برابر    ی رأ  36با    1396و در سال    یلواسان   د یسع  یرأ
  استیر   یکرس   یبرا  یمظلوم  بیالبرز که تنها رق  ان ینایناب  ئت یه  سیرئ  ،ی روزبه زورق  زیمجمع امسال ن  رد  د.انتخاب شده بو 

  ان ینا یناب  ونی مجمع انتخابات فدراس  ۀجیالبته نت؛  ود کند خ  آن   را از  یرأ  4فقط توانست    شد،ی محسوب م  انینایناب  ونیفدراس
که از اواسط    یمحمدرضا مظلوم   دی د  دی بود و حال با  شنکه صورت گرفت، بر همگان رو   یاگسترده   یهاتیصالحبا رد

  ن یرا در آخر  ونیفدراس  ن یو معلوالن قرار داشته، ا  انینایورزش ناب  یباالرده   یهاهمواره در سمت  یشصت شمس  ۀده
 . کندمی  ت یهدا  ییسووحضور خود به چه سمت

 

 انینایناب ون یبر مسند فدراس است یر ۀ دور نیخرآ

انتخاب شد و    ان ی نایناب  ونیفدراس  سیرئ  عنوانبه   یرأ  30با    یاسد مسجدبود که محمد   1389سال    ماهبهمن   شانزدهم
  ۀشدت یریتجمعات مد   یدرست دو سال و سه ماه بعد، در پ   د. آور  به دست   ی در آن سال، تنها دو رأ  یمحمدرضا مظلوم 

... در مقابل وزارت ورزش و جوانان، در شانزدهم  و  آموزان ش ان، دانکارورزش   ر ینظ  انینایناب  ۀاز جامع  ی مختلف   هایگروه 
  ی هاون یفدراس  د یجد  ۀانتخاب شد. طبق اساسنام  انینایناب  ونیسرپرست فدراس  عنوانبه  ی، مظلوم 1392سال    ماهاردیبهشت 

  انیبه پا   وا  ی اپ ی پ  ۀ فرصت سه دور  چراکه؛  است  ان ی نایناب  ون یبر مسند فدراس  یمظلوم   استیر   ۀدور  ن یآخر   نی ا  ، یورزش
سال در    6۵  یعدم امکان ورود افراد باال   دلیل به هم داشته باشد،    1408رقابت در انتخابات    ی برا  ی و اگر قصد  رسد یم

را    ی بتواند مظلوم  دی که شا  یتنها امکان   د. باش  دواریام  استیر   ی نخواهد توانست به حضورش در صندل  ، یمجمع انتخابات 
  گاهیجا  کیاست که بتواند    نی ا  ،کند  دوار یام  استیر  زیهمچنان به حفظ م  ون،ی در فدراس  یاپ ی سه دوره حضور پ  رغمعلی 

بعد از سه دوره    ی داتوری کاند  ت یممنوع  ۀخودش سند بزند تا تبصر  نامِرا به   ایدن  ا یدر سطح قاره    یرئیسنایب   ا ی  استیر
نشود  است،یر حالش  بنابراین،شامل  مظلوم  رود می انتظار    ؛  آخر  ی محمدرضا  خود    ۀدور  نی در    س یرئ  عنوان به صدارت 

 د. شو انینا یناب ونیدر رأس فدراس ن یادیو بن ی باعث تحوالت جد  ان، یبیناکم و  ان ی نایناب ون یفدراس
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 ست ین نیآفرکه تحول  یتیریمد

مظلوم   یت یری مد  نگاه جا   ،یمحمدرضا  در  رئ  ونیفدراس  رئیسنایب  گاهیچه  ناب  تۀ یکم  سیو  فدراس  انینایورزش    ون یدر 
  ونیفدراس  استی و ر  یری استان تهران و دب  ان ینایورزش ناب  ئت یش در ههاسال و چند    ستی ، چه حضور بالنجانبازان و معلو

ورزش    ۀآمد در حوزت. استفاده از دانش روزبوده اس  ییگراو تحول   ایروز دن  یهاده یدور از اهو ب  یهمواره سنت  ان،ینایناب
  ت. داشته اس  ییجا  کار اوکمتر در دستور  ان، ی نایورزش ناب  ۀتاز  یهای و فناور  شرفتهیپ  زات ی تجه  یری کارگمعلوالن و به

  ز ین  انینا یناب  ون ی فدراس  یها انجمن   ی و رؤسا  ی ورزش   یهارشته   انیو انتخاب سرمرب  یاستان   یهائت یه  یرؤسا  دمان یچ
در سطح    انی نایو امکانات ورزش ناب  هارساخت ی ز  ۀاستوار بوده است. توسع  ی سنت  کرد یرو   نی هم  ی بر مبنا  طور عمدهبه

در هشت    یکردیرو   نیاست که چن  انینایناب  ونیفدراس  ۀدر بدن   یساختار سنت   ر ییبا تغ  یسازمانفرا   یت یری مد  ازمند ین  ،کشور
نم به خوردی سال گذشته به چشم  بنابراین ضروری  بهره   ان ی نایناب  ون یوقت فدراس  س یرئرسد  نظر می ؛  افراد    ی ریگبا  از 

 د. رقم بزن ان ی نایناب ون یرا در فدراس  نی ادیو بن ی تحوالت جد ، دهی دا یسوز و دنمتخصص، دل 

 

 قدرت  یبا حلقۀ باال  ک ینزد ارتباط

در دفاع مقدس، ارتباط خوب و    یواسطۀ جانبازو به ر یدر سه دهۀ اخ ی که محمدرضا مظلوم ستین ی ادآوری به  ازین

در   شان یا استیر  ۀدور  نی و در دوم 96که در اسفندماه سال  ییقدرت در کشور داشته است. تا جا یبا حلقۀ باال  یک ینزد

معاون   ،ارتباطات و فناوری اطالعات و سیدعباس عراقچی قتوزیر و ی،جهرم  ی محمدجواد آذر ان،ی نایناب ون یفدراس

هم در  آن  ، ونیاسیانتخاب شدند. حضور س انینایفدراسیون ناب ۀرئیسعنوان اعضای هیئتبه  ،سیاسی وزارت امور خارجه 

  ۀ جذب امکانات و توسع ی در راستا  انینایورزش ناب ی برا توانستی معاونت وزارت امور خارجه، م ا ی ر یوز  کیسطح 

  شتریقدرت، ب یبا حلقۀ باال ی کیسطح از نزد  نیآن است که ا  تیاما واقع ؛ مغتنم باشد یفرصت  ی ورزش یهارساخت یز

ورزش   ی ملموس و مشخص برا یهاشده تا کسب دستاورد  ونیفدراس سی شخص رئ گاهیجا تیباعث منفعت و تثب

  استیمدت، ر ن یو در طول ا گذردی م  ماه 9از هشت سال و  شی ب ،تاکنون  1392ماه . از هفدهم اردیبهشتان ینایناب

ها فاقد دفتر کار  در استان  ان ی نایورزش ناب ئت یاست، هفت ه یااجاره  ون ی کرده ساختمان فدراس همواره اظهار  ون یفدراس

  د یورود به قرن جد ۀدر سطح کشور دارند. حال در آستان  یسالن تخصص  10بینا فقط و کم  نا یکاران نابهستند و ورزش 

رفع    یبرا ی جد ۀعزم و اراد ،ر یاخ ۀ ده  کیشود که نشان از آن دارد که در مسائل مطرح می  نیهم  همچنان   ،ید یخورش

با حلقۀ   ون ی فدراس سیرئ ی هاوبرخاستنشست ی حت؛ ها وجود نداشته استدر استان   انینایورزش ناب ی رساختیمشکالت ز

  تیحال نتوانسته از ظرفتابه انینایناب ونیدهد. فدراس  اهشمشکالت را ک نی از ا یقدرت و ثروت هم نتوانسته اندک یباال

کل ورزش و جوانان  و اداره ی اجتماع  ت یمسئول ی بزرگ در راستا ی هاکشور و شرکت یبانک  ۀشبک ، یاقتصاد ی هابنگاه

  ن یلکه او ان ی نایورزش ناب یبرا ی اختصاص  یهادر جهت ساخت اماکن و سالن   ،یقانون ف یوظا ی ها در راستادر استان 

  توانی را م  ی موارد نیاستفاده کند. چن ، شودمحسوب می  انینایورزش ناب یو همگان  یا حرفه   یایها به دنقدم ورود آن 

  ی هاتیاو به شمار آورد. ظرف یخواه و عدم تحول  تیریمد  یسنت  یهابه روش  ونیفدراس استیر  یۀبارز تک قی جزو مصاد

  ورزش  بعدی،سال   نشده و تداوم وضع موجود در چهار  استفادهها حال از آن در کشور وجود دارد که تابه  ی بزرگ

  کی ی بر اعطا یورزش و جوانان مبن  نی شیپ ر یدچار خسران خواهد کرد. دستور وز   شیاز پ  ش یرا ب  یینایب دگان ی دبآسی

  ان ی نایورزش ناب یبرا  ی خوب اری اتفاق بس توانستیها، مدر استان  ان ی نایورزش ناب یها ئتی به ه ی چمن مصنوع نیزم
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قدرتمند با   یو نبود الب فی ضع تیر یکند؛ اما مد داری پا یهاها را صاحب درآمد در استان   انینا یناب یهائت یباشد و ه

مند  امکان بهره نی ها از اکدام از استان حال هیچ ها باعث شده تابه ورزش و جوانان در استان  ۀ ادار رکل یاستانداران و مد 

د. نشون  

 

 همراه هستند  شه یکه همیی هائتیه

رؤسا  یوقت ناب  یبا  استان   انینا یورزش  م در  صحبت  وضع   م،ی کنی ها  از  شرا   تیهمواره  و  امکانات  و    ط یبودجه،  خود 
  دن یرسشود که با فرامی چه    نجاستیاما سؤال ا؛  هستند  یکل ورزش و جوانان ناراض و اداره   انینایناب  ونی فدراس  یهات یحما

  س یبه سبد رئ  ی استان  ی هائت یه  ی را رؤسا  ی آرا در مجامع انتخابات   وم دو س  شوند؟ ی سو مهمها  آن   ی ، همگمجمع انتخابات
شخص    ک ینشاندن    ی برا  یتعداد رأ  ن یکه هم  زندیریوقت م

فدراس مسند  رؤسا  .کندمی   تیکفا  ونی بر  قضا،  بر    ی دست 
در    ونیوقت فدراس  سی رئ  تیو هدا  تیبا حما   یاستان  ی هائتیه

دور چ  ۀ طول  و  انتخاب  حال سؤال    د.شونی م   نشیچهار ساله 
ها  در استان   انینایورزش ناب  یها ئت یه  یمهم آن است که رؤسا
  ر یاخ  ی هاسال در    ان ینا یورزش ناب  ی هایی تا چه اندازه در نارسا 

اس پاسخ روشن  ، صرفاً  هائت یه  ی اغلب رؤسا  ت. نقش دارند؟ 
از باال به   ت یر یهستند و قدرت مد فرمان بهگوش تابع و    رانیمد

  یی ، فاقد تواناشده  شتریقاجار هم ب  شاهن یالدسلطنت ناصر   ی هاسال شان از  که عمر صدارت ها  آن   از  یاریبس  د.را ندارن   نیی پا
رشد    ی برا  یمدتمدون و بلند   ۀبرنام  چی ها هستند و هو کشف استعداد   یجذب منابع مال   یهدفمند برا   تیریو مد   ی گریالب
  ی هائتیو ه   ستیمشکالت مذکور ن  جادیمقصر ا  یی تنهابه   انینایناب  ون ی فدراس  ، ؛ بنابراینندارند   ان ینا یورزش ناب  شرفتیو پ

 د. باشن ون یدر کنار فدراس  دیبا  یی اجرا یبازو عنوانبه  یاستان

 

 ندهد  بیما را فر یمرزبرون یهاها در تورنمنت مدال  ی فیو ک یکم  رشد

  ،انینا یناب  ونیدر فدراس  ی محمدرضا مظلوم   تیریمد   ۀسالکاران کشورمان در دوران هشت ورزش   جیآن است که نتا   تیواقع
  ک ینقره در پارالمپ  2طال و    4کسب    ت.و در حال رشد بوده اس  بخش رضایت   ،ی المللنی بزرگ ب  ی هادر تورنمنت   ژهیوبه

  یی ایآسمدال در مسابقات پارا  48برنز و مجموع   19نقره،  14  ال،ط  1۵کسب  و، یر  2016در برابر سه مدال نقره در    2020
از    ی حاک  نچئون، یا   2014  یی ایآسپارا   ی های مدال در باز  3۵برنز و مجموع    9نقره،    19طال،    7جاکارتا در مقابل    2018

نما از  تمام   یانه یآ  تواندی اعداد، نم   نیاما صرفاً ا ؛  است  ر ی اخ  یهاسال در    ان ی نایورزش ناب  یهامدال   یفی و ک  یکم   رشد
  ان ی نایناب  ی ورزش   ۀ رشت  تریناصلی در گلبال که    د. بده  بیما را فر  د ی آمار و ارقام نبا  ن یباشد و ا  ان ی نایورزش ناب  یفعل   تیوضع

کسب دو    رغمعلی جودو   ۀ در رشت  م. یاباز مانده   ک یبه پارالمپ  ی ابیمدال شنا، دو دوره از راهپر  ۀ و در رشت  شود می محسوب  
نفره هم  و در فوتبال پنج   میآور  به دسترا    و یتوک  کیحضور در پارالمپ  ۀ یسهم  مینتوانست  گریدر پنج وزن د  طال، مدال  

  م،یاموفق عمل کرده   نسبتاًکه در آن    یاتنها رشته   م.یاعزام نشد  وی به توک  هیو با وجود کسب سهم  ف یضع  تیر یمد  علتبه
و شطرنج    نگیآور مثل بولمدال   یهارشته   د.ر یرشته صورت گ  نیا   یرو  یشتریب  یارگذه یسرما  دی است که با  یدانیمودو
در چهار سال    انینایورزش ناب  ،ی کل  طوربه باشند و    انینایناب  ونی فدراس  رانیتوجه مد   ررسیدر ت  شی از پ  شیب  ستیبایم
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شاهد    د،یبه قرن جد   د ورو  ۀ است تا در آستان  ها کرد یرو  تی ر یدر مد  ی و تحول جد  ر ییو تغ ی اندازپوست  کی ازمند ین  نده، یآ
 م.یباش یو همگان  یاآن در دو سطح حرفه  شتریب یی رشد و شکوفا 

 

 ۱۴۰۰گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران: بهمن  
 ماهبهمن در    ران ی ا  انینای است از عملکرد انجمن ناب  یگزارش  گذرد؛ی آنچه در ادامه از نظر مخاطبان محترم نسل مانا م 

انجمن و منصور    س یرئ  ، یجمال   اکبری عل   یگزارش را با صدا  نی نوشته، مشروح ا  ن یهم  ل ی ذ  دیتوانی شما م   است.   1400
 د. ی بشنو ران ی ا انی نایمقام انجمن نابشادکام، قائم 

 

 ران یا انینایمقام انجمن نابقائم ؛شادکام منصور

  مسئول مدیر   ، یسرمد  یروزو از تالش شبانه   کنمی عرض م  ک یمانا را تبر  ماهنامۀ نسل   ل یبر   ۀ شمار  ن یابتدا، انتشار نخست  در 
 م.کنی مانا تشکر م ماهنامۀ نسلشماره از  نیموقع اانتشار به  ی نسل مانا برا ۀ یریتحر  یاعضا  ر یو سا ریدبسر  ، یو هاشم 

  ی ریگیجهت پ  : از جمله  د.ش  ی ریگی پ  ران ی ا  انینا یتوسط انجمن ناب  یاریگذشته، مطالبات بس  ی هامانند ماه   زین  ماهبهمن   در
  ، یینایب  ۀ دی دبیافراد آس  ۀ استفاد  ی برا  ، ی بانک  ی هاسامانه  ر یو سا  ها تیساکشور، شامل وب   ی نظام بانک  ی ریپذ ی دسترس
سازمان    ، ییرا ااز وزارت اقتصاد و د  ی ندگانینما   ،یبا حضور مهندس سمندر   جمهوررئیس   یدر دفتر معاونت فرهنگ   یاجلسه

به    یقبل   ۀکه با وجود ابالغ مصوبات جلسنیبا توجه به ا  د.ش   لیتشک  ران،یا  انینایو انجمن ناب  یبانک مرکز  ، یستیبهز
به مصوبات جلسها،  بانک   ی تمام بانک،  قرار شد ضرب   ی قبل   ۀ متأسفانه هشت  بودند؛  نکرده    ی اجرا  ی برا  ی جلاالعمل 

  یری پذها، بر ضرورت دسترس استان   یشود و ضمن ابالغ به تمام   ن ییها تعبانک   نی ا  یبرا   ی ری پذدسترس   ی هااستاندارد 
 د. شو یریگی مجدد و پ د یتأک  ،یینایب ۀ دیدبی افراد آس یبرا ی بانک یهاسامانه

  ی جناب آقا  ، یست یمحترم سازمان بهز  سی ، با رئماهبهمن انتظار، روز دوازدهم    میکه پس از دو ماه و ن  گر ید  یاجلسه   در 
  ان ینایناب  یتخصص   ۀیمانا در حال حاضر تنها نشر  ماهنامۀ نسل که  نیبا توجه به ا  میخواست  شان یاز ا   ،میداشت  ی دکتر قادر
  ؛ شودمی نوشته    ان ی نایهستند و تمام مطالب توسط ناب  دیدۀ بینایی آسیب از افراد    آنکاران  اندر است و تمام دست   ل ی به خط بر

و    منتشر و سپس متوقف شدند   یمشابه که چند صباح   ات ینوشت نشرکنند تا به سر   تی حما   یرا از نظر مال   هینشر   نیا
  ، وشش سال انتشار آن متوقف شدهست یکه پس از حدود ب  انهیمو خاور   رانیدر ا  لی بر  ۀتنها روزنام  د، یسپ  ران یا  ۀروزنام

 د. کن دای دچار نشود و انتشار آن ادامه پ

مهر سال   23روز   ۀکه در جلس را  کر« یتِصد دستگاه »نوت   د یکه خر  میخواست یست یمحترم سازمان بهز س یز رئا  نی همچن
دکتر   ی کشور، آقا  ی ستی وقت سازمان بهز   س یو رئ  ی مدارعت یشر  ی وقت، آقا   ی تعاون، کار و رفاه اجتماع  ر یبا حضور وز   99
جهت    کر یتمصوبات آن جلسه، مقرر شده بود صد دستگاه نوت   بهبا توجه    د. کنن   یریگی پ  ،شده بود   ب یدانا، تصو  یقباد

  ی ریگقرار   یجاشده و به   یداری دستگاه خر  یکنون تنها س اما تا   ؛شود  یدار یفعال خر   یاهکتابخان ها و مراکز  انجمن   ۀاستفاد
  ی باال  ۀ نیبا توجه به هز  ت.سافراد خاص قرار داده شده ا  اری در اخت  ، یعموم   ۀها جهت استفادکتابخانهها و  انجمن   ار یدر اخت 

  تیریو مد   ماندهی هفتاد دستگاه باق  د ی خر  م یخواست  ی ستیمحترم سازمان بهز   س یاز رئ  ، یمنابع مال   ت یها و محدوددستگاه 
حدود    ی حاو  یارا در نامه   دیدۀ بینایی آسیببا توجه به زمان کوتاه جلسه، مطالبات افراد    د. کنن   ی ریگی را پها  آن   ع یتوز  ۀنحو

 م. یارائه داد ی ستیمحترم سازمان بهز  سی خدمت رئ د،مور ستیب

  ک یرا تبر   شان یانتخاب ا  ز یما ن  د. کشور انتخاب شدن  ی ست یسازمان بهز   ی بخشتوان معاون    عنوان به   ، یدکتر کاظم   ی آقا
  ۀ جامع  از یرا مطابق اصول و ن  دیدۀ بینایی آسیب افراد    ۀژی و   یبخشتوان   زاتیتجه  ۀ یته  م،یخواستار  شانیا   و از  مییگو یم
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  دیدۀ بینایی آسیب افراد    ۀاستفاد  ی را برا  متیقاما گران   یضرور   یبخشتوان لوازم    د یکنند و امکان خر   ی زیرهدف برنامه 
ها  حوزه   یکه در برخ   میااما بارها شاهد بوده   ؛میر یپذی منابع بودجه را م  تیو محدود  زاتیتجه   یباال  ۀنیما هز   د.فراهم کنن

  ی منابع مال   تیمحدود  ، دیدۀ بیناییآسیب افراد    ی برا  زاتی تجه  ۀیته   ۀاما در حوز  ؛شودمی صرف    یی باال  اریبس  ی هانه یهز
و    یرا بر اساس اصول کارشناس   یبخشتوان   زات یتجه  عی و توز   د یخر  ،یبخشتوان معاون محترم    میدوار یام  شود. می مطرح  

ن با صرفه   ۀجامع  ازیمطابق  و  انجام دهند  هز  یی جوهدف  مد   یهانهیدر  و  اما    متیقگران   لی بودجه، وسا  ت یریکوچک 
 د. دیدۀ بینایی فراهم کننآسیبافراد   ۀ استفاد یرا برا  کریتو نوت  ل یرب  پیتا نیمانند ماش یضرور

  ی سخت اقتصاد  طیبا توجه به شرا  د. امضا کر  انهیمخاور   ۀمیبا ب  زیرا ن  یانامهماه، تفاهم   نیدر ا  ران،یا   انی نایناب  انجمن
  انهی اندک ماه  ۀنیبا پرداخت هز  مثال  یبرا  د.کننده باشگشا و کمک ما راه  یبرا  اریبس  تواند ی م  یامه یخدمات ب  ،یکنون

  افتیدر  ی جهت گذران زندگ   ی مستمر   ق، ی طر  ن یبتوانند از ا   نده یکه در آ  میکن  ن ی تأم  یاهی فرزندانمان سرما   یبرا  میتوانیم
بازماندگان بر    یفوت، برا  ری ناپذز یاتفاق گر   یبرا  یانهیهزکمک   میتوانی عمر، م  ۀمیبا استفاده از امکان ب  ،عالوهبه   د.کنن
  ی تفاهم و همکار  ن یا  می دوار یام  م. یکن  نی را تأم  زندانمان خود و فر   ۀ ندیکم، آ   ۀنیو با هز   می باش  نگرنده یآ   د یبا   م.یبگذار  یجا

 د. داشته باش   یدر پ   ییزااز جمله اشتغال  ان ینا یدر جهت مسائل ناب ی مطلوب جی نتا انه،یمخاور ۀ میو ب ران ی ا انینا یانجمن ناب

الزم    ی هاشد و آموزش   ی و بارگذار  ه یته  د، ی جد یهاداشت و کتاب  انیهمچون گذشته جر  ز یها نه کتابخانمربوط به    امور
به    ز ی... نو  ی مورد  ی هاکمک   ه، یز یجه  ر، ی التحردارو، لوازم   ۀ یته  محترم، شامل   ی اعضا  ۀروزمر   ی هاداده شد و درخواست 

 د. ش  ی دگیانجمن رس اناتگذشته با توجه به توان و امک یهاروال ماه 

و انتشار    د ی سپ  ران ی ا  ۀروزنام  ط ی شرا  ی ریگ یو خواستار پ  م یمصاحبه کرد  های گزار که در ماه گذشته با خبر ن یتوجه به ا  با
  -   یفرهنگ   ۀمؤسس  ریرا به مد  یاکرونا، نامه   یماریب  وعی حاصل از ش  طی شرا  یبه بهبود نسب   تیبا عنا   شدیم،  آن  ۀوبارد

  مطبوعاتی   –  ی فرهنگ  ۀمؤسس   م.یشد  انهیمدر خاور   لیبر  ۀتنها روزنام  نیو خواستار انتشار مجدد ا  مینوشت  رانیا  ی مطبوعات
  نی جهت تأم  ی کشور، خواستار همکار  ی ستیو سازمان بهز   ی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  یی هانامه   ی ط  ز ین  ران یا

  ۀ روزنامه که خواست   نیا  تشار مرتبط، ان  یهاها و ارگان کار آمدن نهاد   یبا پا  میدواریروزنامه شده است و ام  نیانتشار ا  ۀبودج
 د. از سر گرفته شو ،است دیدۀ بینایی آسیب افراد   ۀ حق جامعبه

  م یفرزندانمان باش  ی خوب برا  ی پدران  میبتوان  دوارمیو ام  می گوی م   کیتبر  زان یعز   ۀ دمت همخ   ش یشاپیروز پدر را پ  انیپا   در 
 م. یآباد بساز ی هن یم گر،یکدیو در کنار 

 

 ران یا انینایانجمن ناب  سیرئ : یجمال اکبری عل 

مراحل    یو تمام   دیبه ثبت رس  ان ی نایناب  یهاتشکل   ی مل  کۀشب  ها، ی شکنبا وجود تمام مشکالت و کار   ، یسال جار  ماهی د  در
از طرف سازمان    ز ین  ی مجوز  د. آغاز کن   ی رسم  صورت به را    شی هات یفعال  تواند ی شبکه م  ، پس  نی آن انجام شد و از ا  یقانون
ثبت،    ی شدن مراحل قانون ی با توجه به ط  ،هات یشد که جهت شروع فعال  هد صادر خوا  ماهبهمن کشور تا اواخر    ی ستیبهز

با    توانندی م   زیشده است و مخاطبان عز   ی»شمنا« طراح   ی با نام اختصار  زی شبکه ن  تیساوب   د.وجود ندار  ی مشکل خاص
که تا حد امکان، به    دهیمی م   نانیاطم  به شما   خود را ثبت کنند.  شنهادات ینظرات، انتقادات و پ  ت،یساوب   ن یمراجعه به ا

نظرات خود را با    ت،یساکه با مراجعه به وب   کنمی دعوت م زانیاز شما عز   د. و شاثر داده   ب ینظرات مخاطبان محترم، ترت
 د. ی بگذار انیما در م

  تیف یبهبود ک  دنبالبهکند و    لی تبد  ریپذ گر را به دو قطب گردش  شیقشم و ک  ۀکه دولت بنا دارد دو منطقنیتوجه به ا  با
پنجم تا هشتم    خ یکه از تار   ی دیآزاد قشم، در بازد   ۀ منطق  عامل ر ی با دعوت مد  نجانبیمناطق است؛ ا  ن ی در ا  ی ریپذ ی دسترس
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  ی منطقه را بررس   ی ریپذی دسترس  طی اماکن، شرا  ریها و سا هتل   ها، ابان یخ  ۀ شاهدآزاد قشم داشتم، با م  ۀ ماه از منطقبهمن 
  ط یشرا   یاقدامات الزم جهت بهبود و ارتقا  دوارم یام  م.آزاد قشم رساند  ۀ منطق  عاملر یموارد را به اطالع مد   ،یامکاتبه  یو ط

بینایی آسیب افراد    یبرا   رهیجز   ن یا  ی ریپذ ی دسترس شو  دیدۀ  دسترس   یهاجنبه است    د یام  د. انجام  و    یری پذی گوناگون 
دو    ،جمهوریریاست ۀدور  نیا  انی در نظر گرفته شود و تا پا  زین نی معلول یهاگروه   ریسا یدو منطقه برا  ن یا یسازمناسب

 م. یشهر بدون مانع داشته باش

 
 

 یی نایب دگانیدب یآس ۀ ژیو زبانی سی انگل یهاو پادکست  اتیبر نشر   یخوان: مرورپیش 

 دبیرسر امید هاشمی:  
آغاز    نیا در  است  قرار  ناب  ک یبا    ،خوانپیش ماه  رشت  م یآشنا شو  نا یدانشمند  فعال  یل تحصی  ۀ که  نوع    ار ی بس  شی هات یو 

ورود    ۀ شد که مقدم  میآشنا خواه  یشگاه یو آزما  ی ابزار علم  کیبهانه، در ادامه با    نی به هم  ت.اس  زیانگبرآور و تأمل شگفت 
  م یخواه  ان ینا یناب  یدر خصوص لزوم اصالح سبک زندگ   نایناب  کی  یهاه یتوص  یپا   . کندمیعلوم را فراهم    یا یبه دن  ان ینایناب

پارلمان هلند آشنا    ینایناب  ۀ ندیگفت و در آخر هم با نما   می که بر آن گذشته خواه  ی خ یو تار  نز یپرک  پ یتا   ن ینشست، از ماش
 د. ش  میخواه

 

 کنارِ من است ایآنم که در من

شانس را   نی ا حالتابه  یینایب دگانی دب یاز آس یدارند؟ چه کسر  ییبا ورزش شنا آشنا انی نایچند درصد از ناب دیکنی م فکر
  ، یم یقد   ۀفیبه قول آن لط  ا،ی و لذت حضور در دل در  کشتی  با  سفر  ۀبزنند؟ تجرب  ایشده و به دل در   یاند که سوار کشتداشته

  ی در حال حاضر دانشجو   نیاما مار   ؛باورش سخت باشد  دی شا  ت.خاطره اس  «،1دِن ی هِ  نی»مار  ی ما اگر آرزو است، برا  یبرا
  یست یز  ی هاجنبه   ی است، به بررس  دای طور که از اسمش پ که همان   یارشته   ت. اس  ا یدر  شناسیزیست  ۀ رشت  دکترای  ۀدور

 
1 Maureen Hayden 
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   «2ک یفینتیِ سا دِمی »فر ی کمپان  ۀاهانپادکست م«، 1اِس کَستاِف »  قی از طر نی با مار د.پردازی م هاانوس یو اق هاا ی در دل در
»من در   کند:می   ف یتعر  طوراین رشته شد،    ن یبه ا  اشیمندعالقه باعث    چیزچه سؤال که    نی او در پاسخ به ا  م. یآشنا شد

  ی هابود که با خرچنگ   لَندمِری   ۀاما مادرم زاد  ؛ گذاشتم  سرپشترا    یجا هم دوران کودک   آمدم و همان   ایبه دن  زونای آر  یصحرا
  مابر یناو هواپ  کی  یبود و رو  ییای در یرویهم افسر ن  یبزرگ شده و در جوان   دای اش مشهور است و پدرم هم در فلوری آب

که    ی فی داشتند و تعار  انوسیبه اق  نم یکه والد  ی عشق   م،ی کردی م  ی زندگ   ای دور از در  نکهی ا  رغمعلی پس،    ؛ کردی خدمت م
 اشزندگی   عطف   ۀنقط  ۀدربار   نی « مارد.کر  مندعالقه آب    ری ز  ی ایمرا هم به دن  دم، یشنیم  ادری   ۀدربارها  آن   صبح تا شام از

را انتخاب   یشناسانوس یو من هم اق  م یانتخاب کن  ی اریدرس اخت کی میتوانستی م  رستان، دبی ۀ »در دور  : د یگوی م   طوراین 
  ی شغل  خواستی دلم م   الساز حضور در آن ک   شی تا پ  د.دا   ریی تغ  یکلرا به  امی زندگ  ریبود که مس  یهمان اتفاق   نی ا  م.کرد

 م.« مند شدعالقهآب  ر یز  یایاما در آن کالس به دن ؛ را بگردم ا یاش دنداشته باشم که بتوانم به بهانه 

مارنیا از چه طر  نی که  و  بضع  ق ی چطور درس خواند  نسخ  ی را جبران کرد، موضوع   یی نا یف    ی صوت  ۀ مفصل است که 
  ی عمل   یهااو در گذراندن درس   اتیاز تجرب  ی کم  ستیاما بد ن   ؛ مطرح کردنش خواهد بود  ی برا  ی مجال بهتر  ، خوانپیش 
  تواند ی نم   نایناب  کیاست که    یه یبد  د.بگذرانن  دی با  ای در  شناسیزیست   ان ی است که دانشجو  ییهااز دوره   یک ی  ، یغواص   م.یبدان
آب    ر یاو در ز   د. زی به دل آب م  ش یهاکالسی هم از    ی کیهم با  نی مار  د. یای بر ب  غواصی   ۀجلس   ک یاز پس انجام    تنهایی به
  ر، یمربوط به مس  عات اطال  توانستی م  د یارتباط او با   ن یدر ا  د. که بتواند با همراهش ارتباط برقرار کن   کردی م   دای پ  یراه   د یبا

خصوص    نی سرگذشت هلن کلر را در ا  ن ی مار  د. کن  افتیدر کپسول را در  ماندهیباق  ی هوا  زانیکه در آن قرار دارند و م  یعمق 
با همراهم ارتباط    وهیبا همان ش  توانمی که من هم م   دی آن قصه به ذهنم رس  دنی»با شن  :د یگو ی و م  داندی بخش مالهام

 م.« ینوشتی تن هم م یبود، کلمات را رو وگو گفت به  اج یحتهر وقت که ا  م.برقرار کن

است و    نایچشم من کامالً ناب  کی»  :دی گوی و م   داندی م  ی شگاه یاش را انجام امور آزما رشته  یهای از دشوار  یک ی  ن یمار
متحمل    ، یپ وکروسک یها و موجودات مماکت   دن ید  ی برا  شود می هم باعث    ن یهم  ت. اس  0.۵هم حدود    گرم یچشم د   یی نایب

  ی هاال یرا در و  یگوناگون  یهاز یاست که چ  نیا  میدهی م  جامان  شگاه یکه در آزما  ییهااز کار   یک ی  م.شو  اریزحمت بس
  ، یکیالکترون  ینمابدون درشت  د. در آن قرار دار چیزچهکه    میسینوی هم م الیهر و  یرو و   میگذاری م   یک یکوچک پالست

 « د. اصالً از من ساخته نبو یکار  نیچن

بتوانند تمام امور مربوط    دی با ها  ت. آن اس  کشتی   ۀ ادار  گذرانند، ی م  ا یدر  شناسی زیست   ان یکه دانشجو  یی هااز دوره   گر ید   ی کی
دارد و اگر    یدن یشن یی گذرانده است که ماجرا  تیدوره را هم با موفق ن یا  نی مار د. را شخصاً انجام دهن   یکشت  کی  ۀبه ادار
 د. یآن را بشنو  خوانپیش  ی صوت  ۀدر نسخ دیتوانی م  دی باش مندعالقه

  وگو گفت   «3»ایندیپِندِنس سایِنس   یکمپان با دو نفر از گردانندگان    نا، یدانشمند ناب  نای   حضور   ۀکست، به بهاناساف   پادکست
  ا، یدن  گرینقاط د   یاریهم مثل بس  کایدر آمر  ت.علوم اس  یا یبه دن  انینایورود ناب  طی فراهم کردن شرا  تشانی کرده که مأمور

تصور   معلمان  آزما   توانند ی نم  ان ینایناب   کنندمی اغلب  امور  باشند   ی شگاه ی در  داشته  ا  ؛ مشارکت  توانسته    ن ی اما  شرکت 
   د.را انجام دهن   هاش ی آزما  هاکالسی هم   ری سا یپابههم بتوانند پا   انینایکند که ناب ی طراح ییهاابزار

 
1 FSCast 
2 Freedom Scientific 
3 Independence Science 

https://independencescience.com/
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کوئِست  نگ ی»تاک آزما   کی  «،1لَب  به    ی شگاه یابزار  که  است 
آن نصب    یروهم    نخواصفحه   کیها مجهز شده و  انواع حسگر 

مرتبط    ی هاش یآن، انواع و اقسام آزما   کمکبه   توان ی شده و م
  چگونگی   ۀ دربار  د. را انجام دا  شناسیزیست و    ی م یش  ک، یزیبا ف

شرکت، در    ن ی ا  گر یدو محصول د  یک یدستگاه و    ن یعملکرد ا
 ت. ارائه شده اس یمبسوط  حاتیتوض خوان پیش   نسخۀ صوتی

 

 ی م یقد اری یهفتاد سالگ  تولد 

کارآمد قرار    ۀلیوس  ن یکه پشت ا  یخ یداشته به تار  یمرور  نز،یپرک  ن یشدن ماشهفتادساله   ۀ«، به بهان2فُروم   ل ی»بر   ۀینشر
پشت    نزپرکی  ۀکه در مدرس  ی »روز  :که  کندمی آغاز    طوراینرا    شاادداشت ی  سندهینو  ت.از آن مطلع اس  یدارد و کمتر کس

با وجود گذشت شصت سال، هنوز هم سالم و    ن، یدادند و همان ماش  من به    نز یپرک  نیماش  ک یکالس اول نشستم،    زیم
  ل یبر   پیتا  نی ماش  یهانمونه  ن یاول  ،کندمی ادعا    سنده یکه نو  طورآن «  ت. من جا خوش کرده اس  ری تحر  زیم  ی قبراق، رو

با   طور آن مشکالت،    یاپاره   خاطربه اما    ؛ شدند  دیتول   19قرن    ی انیم  ی هاسال در   قرمورد  د یکه  در    د. نگرفتن   ار استفاده 
بودن آن  و پرسروصدا  ین ی اما سنگ  ؛استفاده شد  لی بر  پی تا   ن یساخت ماش  ی از چدن برا  ستم، یقرن ب  30  ۀ ده  ی هاسال

  «، 3آبراهام   د ی ویمتحول شد که »د   یزمان   ل، ی بر  پیتا   نیماش  د یصنعت تول  د.از آن استقبال نکنن  ان ینایناب  شدی دستگاه باعث م 
 چه کرد؟  قاًیشخص که بود و دق  ن یاما ا؛ کرد  جرتمها کا یاز انگلستان به آمر 

ن  آبراهام، همان  ییهوا  یروی افسر  و  بود  با    انگلستان  هم  جا 
به   ورپول ی از ل  ، یبعد از جنگ اول جهان  د.آشنا شده بو  کیاتومکان

  یصنعت   طراحی  به  پدرش   ۀ را در کارخان  ی مهاجرت کرد و مدت   کایآمر
داش پروژه  ی ک یدر    ت.اشتغال  تابلو  ، یسازراه  یهااز   ۀمدرس  یبا 

اند  د مواجه ش   نز یپرک  ان ینایناب با خود  آنجا جا  دی شیو    یخوب   یکه 
  ن ی که با او انجام شد، قرار بر ا  یادر مصاحبه   ت. کردن اسکار  یبرا

که   ابزار   عنوانبهشد  ناب  یها طراح  پرک  ان ینا یمخصوص    نز ی با 
همان    د. کن  ی همکار که    ها سال در  از    گر ی د  نزیپرک  ن ی مسئولبود 

  ی ادیاو زحمات ز   د.داد که پروژه را ادامه ده   شنهادیاما آبراهام پ  ؛ودندشده ب  دیامکارآمد نا   ل یبر   پیتا  ن یماش  کیساخت  
از کار در آمد که هنوز هم بعد از گذشت    نقصی ب  قدرآن کرد،    ی که طراح  ین یانجام هم ماشو سر   دیپروژه کش  نیا  یرا برا

 شود. می  دی به همان شکل سابق تول یرییتغ نیترهفتاد سال، بدون کوچک 

را    یداشتند و آمار و ارقام جالب   یهمکار   نز یپرک  دی گفت که با آبراهام در تول  میخواه  یاز افراد  ،خوان پیش   نسخۀ صوتی  در
 ت. گذاش میا به اشتراک خواهبا شم یداشتندوست پ یتا ن یماش ن ای ۀهم دربار

 
 
 

 
1 Talking LabQuest 
2 Braille Forum 
3 David Abraham 
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 ی و مراقبت از سالمت یینایناب

موفق   سینوبرنامه  کی  عنوان به او را  ترش یشده که پ وگوگفت  یی نا یبا ناب «1آن ساکسِس  ز »آی  پادکست  ۀشمار ن یآخر   در
هر روز    ،3تور یخوان نَرِتا صفحه  کشدی زحمت م   کروسافتیتنه در ما کیاست که    ی مرد  «،2شاپ ی»جِف ب  م.یاشناخته یم

شماره قرار    ن یاو در ا  د.ما صحبت کن  برای  شغلش   ۀ دربار  ستیقرار ن  بار   ن یاما ا   ؛ باشد  انی نایدر خدمت ناب  روز یبهتر از د 
 د. یبگو  مان یبرا ، گذاردی م نای ناب کی ی بر سبک زندگ  یماریب  ن یکه ا یتأثیرو  ابتیاست از د 

برادر دوقلو هم داشته که    ک یشده.    اشیی نایهم باعث ناب  ن یعجله داشته و هم  میآمدن سه ماه و ن  ا یبه دن  ی برا  جف، 
و   دهی فهم یسالگی را در س نیاو ا ت.اس ماندهباقی  شیبوده که از مادر جف برا یاه یارث ابت،ی د  ت.محض تولد، مرده اسبه

  ت. پزشکان وزن کم کرده اس  ۀیاو در گام اول، به توص  د. در آور  خوداز آن زمان هم تالش کرده آن را تحت کنترل  
  ن یدر ا  د.کاهش ده  لوی ک  90به    لو ی ک  160او توانسته وزنش را از    ست؛یاصالً قابل تصور ن  ،که جف مرتکب شده  یشاهکار 

آورده که شن  ی ادی ز  ات یراه تجرب سالم،    یی غذا  میرژ  ک ی  تیبا رعا   ن یهمچن؛  ستیاز لطف ن  یخال   دنشیهم به دست 
   د. ابی نجات  ن انسولی ۀهر روز   قی تزر یهاتوانسته قند خونش را کنترل کند و از دردسر 

 
 

  گان یرا  شن یک یاز اپل  ، کندمی که مصرف    ی درات ی و کربوه  یکالر   زان ی م  تیر یمد  یاو برا
جف   یزندگ   ریمس .کندمی استفاده  ،است بک سازگار هم با تاک که کامالً «4»مای پلِیت 

نسخۀ  را در    ر یمس  نیخم فراوان داشته و ما قرار است اوچ یپ  ،یمت به سال  دنیرس  یبرا
 م. یمرور کن خوانپیش  صوتی 

پادکست    اگر دِکورت   د،یباش  خوان پیش همراه  »دان  خواه«  ۵با  آشنا  جوان    د. ش   دی هم 
او    د.انپارلمان هلند کرده   ی او را راه  «6مردم شهر »فِلدْهُوِن   شودمی   یکه ده ماه   یی نایناب

کرده و از    یط  کیبهکی را    ینردبان ترق   یهاآغاز کرده، پله   یسالگ  18را از    استیکه س
  ان ی نایناب  ۀیهلند در اتحاد   یندگ یدان، نما  ت.اس  دهی پارلمان رس  ی ندگیا شهر، به نم  یشورا

را دار به   هم  اروپا  پادکست    د. عهده  تفص   ، خوانپیش در  زندگ   ل یبه  باور   یاز  او    ی هاو 
 ت. گف  میخواه

 
 

 
 
 

 

 
1 Eyes on Success 
2 Jeff Bishop 
3 Narrator 
4 MyPlate 
5 Daan De Kort 
6 Veldhoven 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.livestrong.tracker&hl=en&gl=US
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 ین! جز تالش و تمر به  ،یامعجزه چیه

 شهر تهران   ییشناس و آموزگار آموزش و پرورش استثناهمت: روان  زهرا

 !« انینا یدارند ناب یا! چه حافظهخواندی ها را از حفظ م که تمام شعر  دادی را نشان م  یی نا یمداح ناب ون،ی زیتلو  شب ید»

آرام در گوش مادرش    ی زی اگر چ  یدارد! حت   یزی ت  یهااما به قدرت خدا چه گوش ؛  ناستیما ناب  هیهمسا   ۀسالشش   ۀبچّ»
  ؛ندیبی نم  ! اصالً ردیاشتباه بگ  ی امکان ندارد تو را با کس  ؛ ی را هم عوض کن  ت یو صدا  یاگر تلفن بزن   د. شنوی او م   میبگو

 !« شنودی برابر ما مصد  ش یها گوش   یول

ناب  امخاله دختر » تا عطر را دق  ی بو  ناست،یکه    تان یغذا   : دی گوی م   د.دار  یای قو   یل یخ  یی ای! در کل، بو شناسدی م   ق یصد 
 « دختر  نیدارد ا  ی ! عجب قدرت می انشده ییبو چ یاست که ما هنوز متوجّه ه یدر حال   نی سوخت و ا

من که هرچه دست    د.خواننی را م   ل یبر  یهاکاغذ، نوشته   ی آرام رو  دنیکش! با دست انی نایناب  نی دارند ا  یاالمسه  چه»
 !«کنمی احساس نم  چ یه کشمیم

کار  آقا » آلبالو  نتوانستم  ، کردم  ی هر  به   یی شکالت  توت   یجارا  برادر   یفرنگشکالت  نابسه  ۀزادبه  تا    م ینایساله  بدهم! 
بچّه اشتباه    نی محال است ا  ی عن یبده!    یفرنگنخواستم، توت   ییعمو من آلبالو  :شکالت را به دهان برد، متوجّه شد و گفت

از    شتر یب  یل یو هوش و استعدادش خ   یی ای و بو  یی اما شنوا   ند؛ یبی ن بچّه نم ی درست است که ا  : میگوی کند! به برادرم م 
 ت!« معجزه اس کی  ن یا  ت.اس ش یهاسالوسن هم

که    یینایخداوند در عوض ب  کنندمی مردم وجود دارد که فکر    ن یدر ب  ی تفکّر  م. یادهی دست را به کرّات شن ن یاز ا  ی جمالت
  کنندمی افراد داده است و تصوّر    نیبه ا  یاالعاده خارق   یهاو استعداد   هایی از آن محروم هستند، توانا  دیدۀ بیناییآسیب افراد  

 د. برخوردارن یتری قو یی المسه و حس چشا ، ییایبو  ،یی شنوا زا دیدۀ بینایی آسیبکه افراد  

  د. کن  دای پ بیآس  نی و افراد فاقد ا دیدۀ بینایی آسیب افراد   ن ی ب یتفاوت  ن ینتوانسته چن یو معتبر یپژوهش علم  چ یه تاکنون 
بینایی آسیبو افراد    ستیدر کار ن  یامعجزه  گونه چ یکه ه  م ییبگو   د یبا   ی هایی و توانا  ی حس   ستمی از نظر قدرت س  دیدۀ 

  ی کی که    د ی بشناس  یی نای ب  دگان ی دبیآس ن یرا در ب یافراد  ز یشما ن  د ی شا  د. ارن ند  ن یر ینسبت به سا  ی ذات   ی برتر  چی حافظه، ه
دارد   یمندالمسه قدرت   قدرآن فرد   ن ی»ا  :د ییگو ی با خود م د.باش ی قو ار یبس - المسه  :مثال ی برا-آنان    ۀگاناز حواس پنج 

قدرت المسه    ن یاگر ا   کند. می حرکت    ی مشکل   چ ی و بدون ه  کندمی   ی ابیجهت  یراحتبه   ن یزم  ی رو  ش ی پا  دن یکه با کش
مستقل دارد، المسه    یکه زندگ   دیدۀ بیناییآسیب فرد    کی   د.یکنی بله، درست تصور م  ست؟«یپس چ  ست،یالعاده نخارق 
 ت. از بدو تولّد همراه فرد نبوده اسشده و  جادیا تیو تقو  ن یقدرت در اثر آموزش و تمر نیا  یول  ؛دارد   یمندقدرت

اصطالح عامّه،  به   ایاند شده  یینایب  بیآسدچار    ی سالبزرگ   ا ی یکه در نوجوان  یزا در افراد از عوامل استرس   یک ی متأسفانه
  ، ییاند، از قدرت شنوابوده  یی نایب  ب یکه از بدو تولّد دچار آس  ی مانند افراد  کنندمی است که تصور    ن یهستند؛ ا   ناینابر ید

انجام امور روزمره و    یحواس برا  نی از اها  آن   مثل  توانندی نم   نیابرو بنا   ستندین  ورداربرخ  ی قو  ییو چشا  یی ا یالمسه، بو
به استقالل برسند و    توانندی نم   ی زندگ  انیبرطرف نشود، تا پا   یی نا یب  بیاگر آس  ، جهیمستقل استفاده کنند و در نت  ی زندگ 

  د ی قاطعانه با  د. وابسته باشن  گران یها به د کار   ن یرتانجام ساده   ی کنند و برا  ی مستقل خداحافظ  ی با زندگ  شه یهم  ی برا  د یبا
  ت یحواس افراد، تقو ر یآغاز و سا ح ی صح ن یآموزش و تمر   د یفقط با  نجا یدرصد نادرست است و در اتفکّر صد ن ی گفت که ا

 د. شو

در دام    د ی کودکان، نبا  نی ا  ن یمنوال است و والد   نی وضع به هم  زیاند نمتولّد شده   یی نایب   بیکه با آس  ی مورد کودکان  در
  ستین  یداد و خدا  ی شان ذاتبدانند که قدرت حواس در کودک   د یکودکان با   نیا   نی والد  د.فتنیناک بو خطر   حیصحتفکّرات نا 
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حواس بپردازند تا    ن یا  حی صح  تیو تقو  تیبه ترب  ،یی نای ب  دگانیدب یآس  ۀ زحو  نیو مشورت متخصص  یی با راهنما   د یو با
 د. و مستقل داشته باشن  یع یطب ی زندگ کودکان بتوانند 

متعلق به حس    ، یطیاطالعات مح  افتیو در  ی داد حسسهم درون   ن یشتریکه ب  میدانی شده، م اساس مطالعات انجام   بر
اطالعات    ن ی شتریکه افراد، بنیبر ا  ن یمتخصص   ی ول   ؛ سهم وجود ندارد  ن یا  زان یبر سر م  ی توافق  چ یچند ههر   ت. اس  یی نایب

  ط یشرا  -نا یو چه ناب  بیناکمچه  -  دیدۀ بینایی آسیباما در افراد  ؛  دتوافق نظر دارن  ،کنندمی کسب    یینایب  ق یرا از طر   یطیمح
اطالعات    افتیدر  یبرا  ین یگز یجا   یهاراه   دیبا  مواجه است؛  تیبا محدود  یینایکه حس بنیه به امتفاوت است و با توج

و    ی ریادگیو   اطالعات  افتیدر  یبراا  هآن  حواس و استفاده از  ریسا   تیدر نظر گرفته شود و آن، تقو یریادگی و    یطیمح
آس  ت. اس  ی زندگ   ۀامور روزمرانجام   فاقد  ب  کمکبهرا    ی اری اطالعات بس  ، یینایب  ب یافراد    افت یدر  ط ی از مح  ،یی نای حس 

و انجام امور،    طی با مح  ی سازگار  یبرا  د، یافراد با   نیمتفاوت است و ا  دیدۀ بینایی آسیبافراد    ی برا  طی شرا  ی ول  ؛کنندمی
  مییگوی که هنوز منیا  لی دل  ت.گانه اسحواس پنج   یورو بهره  ییاکار   شیگام، افزا  نیاوّل  د.رنیگ  کاررا به   ی متفاوت  یهاراه

ه به  که با توج  میمعتقد   ات،یاست که بر اساس مطالعات و تجرب  نیا   ،میگذاری را کنار نم  یی نا یگانه و حس بحواس پنج 
  د.امور استفاده کر  یانجام برخ  ی برا  زیافراد ن  یینایب  ۀماندی اقل باقاز افراد، ممکن است بتوان از حد   کیخاص هر طیشرا

نظر به   ی ول  ؛دارد  ی گوناگون ی هااصطالح ترجمه  نی ا  د. برنی کار م را به  «1ی شِنس یفیاصطالح »سِلف ا   نجا یدر ا ن، ی متخصص
کار  را به   ی حس   یوراصطالح بهره  ز یما ن  ن یابربنا ؛  مفهوم را منتقل کند  تواند ی خوب م  ی ل ی خ  ، یحس   یورکه بهره   رسد یم
 م. یبریم

بینایی آسیب  افراد به    ی دسترس   ی برا  رند ی بگ  ادی   د یبا   دیدۀ 
  ی حت  ایمتفاوت استفاده کنند    ی هااطالعات و انجام امور از راه 

ممکن    بیناکمفرد    کی  :مثال  یبرا  د. خود ابداع کنن  یبرا  ییهاراه
  ، یراحتبتواند به   ،ی کوچک دست  نیبذره  کیاست با استفاده از  

  ن یا  ازمندین  یگر ید  یبیناکم  فرد رستوران را بخواند و    یمنو
و با جلو آوردن   رد یاست که با تلفن همراهش، از منو عکس بگ

تلفن همراه، آن را    یگوش   یینمااستفاده از درشت   ای عکس و  
کس  د. بخوان شرا  ی هر  به  توجه  راه  ط یبا  خودش،    ی هاخاص 

  ی لی به دال  دیدۀ بیناییآسیباز افراد    ی اریبس  متأسفانهمتذکّر شوم که    د ی با  نجایدر ا  د. سازی م   ای  ابدیی اطالعات را م  افتیدر
انجام ندهند    ، شود  گرانی ه دکه موجب جلب توج  یکار  دهند ی م   حیترج  گران،ید  زیآمترس از نگاه ترحّم  ا یمانند خجالت  

  م یدوار یام همفصل است ک  یخود بحث  ن یا د. بخوانن شانیبخواهند که منو را برا  گران یاز د ای بروند  رونی همراه ب  کیو با 
 م. یبه آن بپرداز گر ید  ی در مطلب میبتوان

  ابان، یدر خ  هان یحرکت ماش  یدادن به صداو گوش   ییحس شنوا  تیبا تقو  تواندی م  نایفرد ناب  کی  :گرید  یمثال  عنوانبه
  ان یربم  د. استفاده کن   یطی اطالعات مح   نی و حرکت، از ا  ی ابیدهد و در جهت  صی را تشخ  ابان یخ  ی و خلوت   یشلوغ   تیوضع

استفاده از    ی ریادگی حواس و    تیرا در جهت تقو  یی هاتی الفع   دی با  ،بیناکم و    نایو حرکت و آموزگاران افراد ناب  ی ابیجهت
 د. و اجرا کنن  یزیربرنامه  دیدۀ بینایی آسیبافراد   ی حس یوربهره  ی ارتقا یبرا ی داری در یغ ی حس ی هاداد درون 

است! منتظر    یینایب  بیکه فرزند شما دچار آس   ی مهربان  ی هاها و پدر ! مادر دیاشده   یی نایب  بیکه دچار آس  ی زیعز   دوستان 
  ی زندگ  ن یب  دی که با  دیشما هست  ت. قدم با شماس  نیبرداشتن اوّل  شود.می معجزه از درون ما آغاز    .دینباش  یامعجزه   چیه

 
1 self efficiency 
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آغاز راه و    د. یو پژمرده، دست به انتخاب بزن  حرکتی وابسته و ب  ی زندگ   ک یروزه و  عمر چند   ن یبردن از ا مستقل و لذت 
  سر یاما »نابرده رنج، گنج م؛ ستین دهی کس پوشچ یبر ه انکار است وقابلر یغ ن یسخت است و ا ، ییابتدا یهابرداشتن گام 

تقو«شودمی ن با  امور    ی اریبس  توانی م   ، یط یاطالعات مح  افت یدر  یبرا   نی گزی جا  ی هاروش   ی ری ادگی حواس و    ت ی.  از 
را کنار    منطقی ب  یهاگام، خجالت  ن ینخست  عنوانبه   دییا یپس ب؛  انجام داد  گران ی د  کمک  به  از یرا بدون ن  ی زندگ  ۀروزمر
که نشان از تالش  بل  ست؛ین  یافکندگ تنها باعث سر ... نه و   نیبو ذره   دیسف  یمثل عصا  یکمک   ل یاستفاده از وسا   م. یبگذار
 م. یشروع کن دییا یپس ب؛ استقالل و موجب افتخار است یبرا فرادا زیانگبرن یتحس

 

   هایگذر از تندباد سخت

 نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیالن فاطمه جوادیان: کارشناس 
 ...دخترش اما  ت. سال دارد و شاغل اس ی، س فرزند پسرش حدوداً د. گذری م ابینمی سال از ازدواجش با خان ی از س شیب

 م. یشوی م  «یرجب  ی درعل یح»مهمان   ی شماره از ستون زندگ ن ی! در ازیعز  همراهان 

 ت. اش را عبور داده اسواده ها خانی تندباد سخت  انیکه از م یپدر 

 د. هستن  نینشدربست اجارههمین یاها در خانه آن   که شود می متولد  ی زمان پسرش 

  اط یپسرم در ح  ی وقت  م.همسر و فرزندم بود  ۀ شرمند  یاگونهبه من هر بار    د. بالم را بسته بو و: »فقر دستدی گوی م   بارهدراین 
 د. خواست به خانه برو می از او  تیخانه با عصبانشد، صاحبمی  ی خانه مشغول باز

 م.« خانه را نداشتصاحب توان برخورد با  گرید  ییداشت و از سو تیاهم میفرزندم برا ش یآسا  ی طرف از

را از دست    شایی نایاز ب  یاد یسانحه بخش ز   کیکار بود، بر اثر  بهمشغول   یسازی نیکه در چ  یاست و زمان   نایناب  ر ید  او
 د. دا

 ت. گذرانده اس ی جنگ  ۀدر منطق  ی جیبس ی روهای از ن ی کی  عنوانبهگذشته هشت ماه را   در

امکانات    نی موجود بهتر  ط یتا بتواند در شرا   گیردمی کار  را به  شی هاتمام داشته   ی آدم   د،یآی م   ان یزن و فرزند که به م  ی پا
 د. اش بگذار خانواده  اریرا در اخت

که در  نیبوده است تا ا  کاربهمشغول   یسازچینی   ۀ م در کارخانه یو زمان   ی بافپتو  ۀ در کارخان ی زمان  ، یدر استاندار  ی زمان  او
هم در    گریاز مشکالت د  ایپاره   ن،ی عالوه بر ا  دهد.میرا از دست    اشبینایی سانحه    کی در    یسازچینی راه برگشت از  

 د. شومی  شاازکارافتادگی که سبب  کندمی  ری ماجرا او را درگ نیا

 د. ادامه داد و نخواست که به دانشگاه برو رستان یدب ان یرا تا پا  شاالت یتحص پسرش 

اما او مرا قانع کرد که در    ؛به دانشگاه برود  خواستمی دلم    د.دا  حی ترج  تحصیل ادامه »پسرم کار را بر    گوید:می   بارهدراین 
 م. که کار کن مبینمی  نیصالح را در ا  ،میکه دار  یطیبا توجه به شرا  م. کن لی م تحصتوانمی باشد  از یطول کار هم اگر ن

ن  در وارد  قرار شد  سابق  یک ی  شود. می انتظا  ی رویابتدا  که  دوستانم  به  ی دوست   ۀ از  م   یهاماه مان  بر  مرا  ی خدمت  گردد، 
 خواست. می را ن نی دور اعزام شود و پسرم ا  یهاراهاو به من هشدار داد که ممکن است فرزندت به  د.کر یی راهنما 

  م. دی خطرناک د ار یکار را بس نی ا د. در آنجا قرار شد پسرم با دستگاه پرس کار کن  م.یشد یمعرف  یسازک یالست ۀ کارخان به
 م.« کار کرد بهمشغول  یسازچال خی ۀ کارخان کیشد که او را در  نیا

 د: گویمی کشد و ی م ی آه د. ی مان بگویدخترش برا  خواهم دربارۀمی او  از

هرچه    م. انجام داد  شای به دست آوردن سالمت   ی از من ساخته بود، برا  ی هر کار  د. ی نپرس  ی زی! دخترم! از دخترم چدخترم»
 م. دی رس جهی تالش کردم، کمتر به نت شتریب
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 ت. شده اس یدچار فلج مغز  ، ژنیو کمبود اکس مان یدر عمل زا ر یتأخ خاطربه او

  ی دستورالعملطبق   چراکه ؛ندکردنمی را صادر    ن یآمده است، دستور عمل سزار ایبه دن  نی که فرزند اولم با عمل سزارنیا  با
 د. انجام شو  یع یطب صورتبه  بایستمی ها مان یکه از وزارت بهداشت صادر شده بود، زا 

 د.« گرفتار کر   یروزگار  نی فرزندم را به چن  ،ریتأخ  نیصادر شد و هم  نیشدن همسرم دستور سزار هوش یبعد از ب  ت،ینها  در

 ت. چگونه از او مراقبت کرده اس  ها سال  نی م که دخترش چند سال دارد و در طول اپرسمی او  از

ده بسته پوشک    ی حدوداً ماه   د. استفاده کن  یی شواز دست  ا ی   تواند حرف بزند؛ راه برود می ن   د. دخترم پانزده سال دار   حاال »
که استفاده    یی داروها  ۀنیعالوه بر هز   د؛ البته دار  ی نیسنگ  ۀ نیکه چه هز  د یدانمی خودتان    کنم.می   ه یته  ش ی سال برابزرگ
 .« رود می و از حال  شودمی قفل  ش یهادندان  ؛ شودمی نکند، دچار تشنج  ف مصر موقعبهرا  ش یاگر دارو کند. می

را    ییتوانا   نی ا  گری حاال د  یول   ؛کردن بوده استاما قادر به صحبت  ،یبه سخت   یکه دخترش در گذشته کم  گویدمی  او
 د. ندار

باعث مشکالت    ی همراه با فلج مغز  ی د، »اختالالت مغزپردازمی   ها بیماری انواع    یدکتر دکتر که به معرف ۀاز مجل  نقلبه
 ل: شود که شام می  یگر ید  ی عصب

  ییو شنوا یینایمشکالت ب •

 ی کندذهن و  ی اختالالت عقالن •

 تشنج  •

  یعی طبریاحساس المسه و درد غ •

 دهان و دندان  ی های ماریب •

 ی و روان یروح   یهای ماریمشکالت و ب •

 ر.« ادرا یاختیاربی  •

  ر یوجود سا   ،یاتفاق  نید، ممکن است علت بروز چنشونمی بدتر    ای بهتر    ی دارند که فلج مغز  نیاز ا   تیحکا  هایافته  گرچه
 د. باش  یمشکالت عصب 

که اسباب    ی از مسائل   ی کی   ت. نداش  ی اما سود  ؛ مراجعه کردم  یدرمان فرزندم به پزشکان متعدد   ی»برا  گوید: می در ادامه    او
 د. سر فرزندم بو یباال یپزشک   انیجو دانش  میگاه تیب وشد، حضور گاه می من  یناراحت

به شرا  من توجه  با  در آن قرار داشت  یبحران  طی اما  نمان  ایلحظه م  کردمی   ی سع  م، یکه  روند درمان فرزندم غافل    م. از 
 م.« ارائه ده یتر کامل  حات ی توض ی دهم و به پزشکان بعد ش یاطالعاتم را افزا

 رو روبه   ییهافرازونشیبکه با چه    میابیی در م  ،گیرد می   اشزندگی تداوم    یپدر برا   نیکه ا  یی هاتصمیم مختصر به    ینگاه   با
 ت. بوده اس

ناب  کی  یطول مصاحبه حت   در از  ن  یینایبار  تمام می گله  را  او خود  با همکند.  اش مسئول و  ماندهباقی   ییتوانا   ۀوکمال 
  ۀ شود کارخانمی متوجه    یکه وقت ن یاز جمله ا  دهد.می   ریی ش را تغامختلف شغل   ل یبه دال   داند. می   اشخانواده سرپرست  

 شود. می مشغول  یسازچینی  ۀخارج شده در کارخان جاقرار دارد، از آن ی ورشکستگ ۀدر آستان ی پتوباف

  ۀ گیرد همراه همسرش از دخترش با هممی   میتصم  نیو همچن   شودمی   ری گیپسرش را پ  ی ابیکار   ۀتمام مسئل  ت یجد  با
 د. نفرست یکند و او را به مراکز نگهدار یموجود، در خانه نگهدار یهاسختی 

 م. یزنمی ورق  ز یرا ن ی برگ از دفتر زندگ نی ما گذاشتند، ا  اری پدر ارجمند که وقت خود را در اخت  نیبا سپاس از ا  ان،ی پا  در

  ی تان پر از شوق زندگ ی روزها
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 هارنگ صیتشخ  یبرا ز ی آ یما یب ۀده روش استفاده از برنام
 ی بمیثم امینی: مترجم زبان انگلیسی

و    نایاست که افراد ناب  اساوی و آ  دی اندرو  یهادستگاه   یبرا  یاشروع به کار کرد، برنامه   201۵  ۀیکه در ژانو  1ز یْآ  یما 
خود    انی نایمخصوص ناب  یبان یها که خدمات پشتشرکت   یاند و برخ نام کردهکه در برنامه ثبت   یینایرا به داوطلبان ب  بیناکم
ها با استفاده  کارمندان شرکت  ا یکه داوطلبان    کندمی   جادی امکان را ا  نیو ا  کندمی متصل    ،کنندمی پلتفرم ارائه    نی ا  یرو  را

 د. کمک کنن   ، وجود دارد  یی نایبه ب  از یکه ن  ی در مواردها  آن   به  نا یدستگاه افراد ناب  ن یاز دورب  ی ریگو بهره   ی ریاز تماس تصو 

از   اساوی آ  عاملستمیس  یو برا  نجا یااز    دیاندرو   عاملستمیس  یبرنامه را برا  نی ا  دیتوانی م   زیآ   یما  یاستفاده از ب  یبرا
  د یبا  ، هستند  میتحر   ران یکه در ا  کند می استفاده    یی هاس ی که برنامه از سرو  یی آنجا  از   طورن یهم  د. ی نصب کن  این لینک

  عامل ستم یس  یآن را برا  دیتوانی شکن که م  ۀ برنام  د.یاستفاده کن  هام یروش دورزدن تحر  ک یبرنامه از    ن یاستفاده از ا  یبرا
 د. دار   ییساده و سرعت باال یی ها است که کاراروش  ن یاز ا یک ی  ،دی کن افتیدر   این پیونداز  د یاندرو

با    ای  دی و به آن وارد شو  د ی کن  جادیحساب در برنامه ا  کی  د،ی را باز کن  زیآ   یما   یمشابه، ب  ۀ برنام  ک ی  ایاز اتصال شکن    بعد
  دیکنی صحبت مها  آن   که به  ییهازبان   ا یسپس زبان  ؛  دی کن  یاندازخود برنامه را راه   سْبوکیْفِ  ا یاستفاده از حساب گوگِل  

برقرار    نترنتیاتصال ا   کهی است درحال   یکاف  ، دی دار  کمک به  ازیپس از آن هروقت ن د.یبرنامه مشخص کن  ماتیرا در تنظ
است  یابرنامه   ا ی و شکن   فعال  کن  ز یآ   ی ما  ی ب   ،مشابه  باز  فعال   دی را  با  در صفح  ۀکردن دکمو  برنامه،    ی اصل  ۀتماس 

از   دیتوانی و م دی شوی متصل م ، دکه تماس شما را پاسخ ده یداوطلب  ن یمعموالً به اول یبعد از مدت د.ی درخواست کمک کن
است که به زبان    یبا افراد  تیداوطلب، اولو   یبرا  وجوجستدر    ، دیاگر چند زبان را مشخص کرده باش  د.یریاو کمک بگ

  ی برا  وجو جست   ، نشد  افتیآن زبان    ی برا  ی و فقط اگر داوطلب   ند یگو ی سخن م  ، دیامشخص کرده  مات یکه در تنظ  ی اول
 شود. می انجام  ، دیا نام مشخص کرده که در هنگام ثبت  ی بعد ی هازبان   انیگوسخن 

روزمره    یمختلف در زندگ   یهاکار با رنگ   ۀنیگرفتن در زماستفاده کرد که کمک  توانی م  ی ادی در موارد ز  زی آ یما  یب  از
 م. یشوی ها آشنا مرنگ   ییو شناسا صیتشخ ۀنیدر زم ز یآ  یما یدر ادامه با چند کاربرد ب ت.هاساز آن  ی کی

از پنجاه    شیشامل ب  یعیوس  ۀواژه، دامن  نیو ا  ستین  دیسفواه یمنظورمان فقط س  م،یکنیرنگ صحبت م  صیاز تشخ  یوقت
  ز ی آ   یما   یوجود دارد که داوطلبان ب  یادیز  یها! خوشبختانه، راهردیگی بر م  را در  یو صورت  ی تا آب  یرنگ، از خاکستر

 د. یباش شته دا ی رنگارنگ ی به شما کمک کنند تا زندگ توانند یم

ها در  رنگ   د. باش  زیبرانگچالش   تان یبرا  تواند ی ها مرنگ   ص یو تشخ  یی شناسا   د، ی هست  یی نایب  ب یآس  ای   ی رنگدچار کور   اگر 
  ی داوطلبان ب  . کنندمی   ییخودنما  ک یتکنولوژ  ی هاگوناگون، از کمد لباس گرفته تا ابزار   یهات یما در موقع  ۀ روزمر  ی زندگ 

ها  رنگ  ییو شناسا   صیتشخ  ق،یتطب  ،در واقع د.ها کمک کننمورد رنگ   درخوشحال هستند که به شما   شهیهم  زی آ  یما
 ت. اس زی آ  یما ی ب یکاربردها  ن یتراز محبوب  یبرخ

استفاده    یاز ده روش مختلف برا  ی ستیل  نجاینه، در ا  اگر  د؟یاها استفاده کردهرنگ   یی شناسا  ی برا  زی آ  ی ما  ی حال از بتابه   ا یآ
 : دشما وجود دار  یینایها، فارغ از سطح برنگ ص یتشخ ی برا زی آ  یما ی از ب

 
 

 
1 Be My Eyes 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bemyeyes.bemyeyes&referrer=utm_source%3Dbemyeyes%26utm_medium%3Dwebsite%26utm_campaign%3Dinstall
https://apps.apple.com/app/apple-store/id905177575?pt=15492800&ct=BeMyEyesWebsite&mt=8
https://shecan.ir/shecan.apk
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.  ر یخ  ا یشما با هم مطابقت دارد    ی هارنگ لباس   ا یآ  نکه یا  ی بررس .1
در دفتر   ی روز معمول  ک یفقط    ای   دیداشته باش یمهم   ۀ جلس  نکه یچه ا

شما با هم هماهنگ    یهالباس   ایکه آ  دیخوب است بدان  .کارتان باشد
ب  ک ینه.    ا یاست   که    ی بررس   تواندی م   ز یآ  یما  ی داوطلب  کند 
 د. یادهی متضاد نپوش ی هاو رنگ استشما مناسب  یهالباس 

 

داوطلب    ک ی  د؟یخود مشکل دار   نترنتی با اتصال به ا  ا ی. آ ی کیالکترون  ی هادر دستگاه  ی رنگ  ی هاخواندن چراغ  .2
 کمک کند.  ی کیالکترون یهادستگاه  ر یسا ایمودم   یهارنگ چراغ  ی به شما در بررس تواند یم

من است؟    یآب  ا ی  د ی سف  راهن ی پ  ن یا   ایاست؟ آ   ی کراوات چه رنگ  ن یموارد خاص در کمد لباس شما. ا  کردن دا یپ .3
سرعت به شما کمک  به   تواندی داوطلب م   کی  د،ی خاص در کمد خود هست  یتکه لباس به رنگ  کیدنبال  اگر به 

 د. ی کن ییکند رنگ اقالم مختلف را شناسا 

  ی هاکه به رنگ   ی م یترس  ی هااس ی مق  ا ی  یاره یدا   ی . نمودارهایم یترس  یهااس یمق   ای   یاره یدا  ی خواندن نمودارها .4
تقس براشده   میمختلف  است  ب  کیباشند. خوشبختانه    ن یآفرخواندن مشکل   یاند ممکن    ز یآ  یما   یداوطلب 

 کمک حاضر است.  ی برا شهیهم

به شما در    تواندی داوطلب م  ک ی  د،یکنی م   یبندرا دسته   فتانیکث  ی هالباس   یچرک. وقت   ی هالباس   ی بنددسته .5
 کمک کند.  رهیبا رنگ روشن از ت ی هاجداکردن لباس 

آشنایی با یو ز  ش ی آرا .6 از  پالت سا.  با  انتخاب آن الک قرمز، دن  دتان ی چشم جد  ه یشدن    ییبایو ز  ش یآرا   ی ایتا 
 .کندمی ها را به شما ارائه از رنگ  یامجموعه  شهیهم

به    ا یموضوع خاص    ک یتناسب با    ی برا  ی ونیدنبال دکوراسشما به   د یبه رنگ مناسب. شا   ون یانتخاب دکوراس .7
شما    یمهمان   ونی که دکوراس  دی کمک کند تا مطمئن شو  تواندی داوطلب م  کی   د. ی رنگ موردعالقه خود هست

 مناسبت مناسب باشد.  ن یا یبرا

  ی ما  ی داوطلب ب  ک ی  د ی اجازه ده  د؟یالنگه خسته شده بهلنگه   ی هاجوراب   دن یاز پوش   ا یها. آکردن جوراب جفت .8
 د. یخود را با هم جفت کن یهابه شما کمک کند تا جوراب  ز یآ

صنا یدستع یصنا .9 ساخت  عال   کی  یدستع ی.  برا   یراه  خالقانه  رنگ  یو  مواد  با  اگر  است.  وقت  کار    ی گذراندن 
 ها کمک کند. کردن آن به شما در مرتب  تواندی م  زیآ  ی ما یداوطلب ب   کی د، یکنیم

  ی برا  د ی شا  ا ی   د؟ یدار  از یکمک ن  بهشما چقدر پخته است    کیاست  د یبفهم  نکه یا  ی برا  ا یدر آشپزخانه. آ  .10
کمک    ی برا  شهی هم  ز یآ   ی ما  ی داوطلب ب  ک ی  د. ی باش  ی کمک کس  ازمند یاز فروشگاه ن  ها وه یم  ن یترده یانتخاب رس

 را رقم بزند، آماده است.  شما یبعد یشکست غذا ا ی ت یموفق تواندی م  ییغذا  ۀ ماد ک یکه رنگ  ی در زمان

برگردانده شده و    ی به فارس   زی آ  یما  ی ب  ی هاهم منو   ، ی رانیا  ان ینایاز ناب  ی خوشبختانه با تالش گروه .11
  ز ی آ  ی ما  یدر ب   نایب  ار یعنوان هماکنون به اند و هم افزار آشنا شده نرم   نی با ا  ا یدر سراسر دن  ی ادی ز  زبانان ی هم فارس

افزار،  دانلود نرم   یهااز پلتفرم   یک یو با مراجعه به    دی هوشمند را بردار  ی گوش  دیتوانی حاال م   نیاند. همکرده   نامثبت
  د. ی استفاده کن  گر ید  یهاتیقابل  یاریرفت و بس  انیکه در باال ذکرش به م  یو از امکانات  دیرا نصب کن  زیآ   یمایب
آسان   ی کی   ز، ی آ  ی ما   یب ارزان   نیتراز  براراه  ن یترو  استقالل    یی نا یب  دگان ی دب یآس  ی ابی دست  ل یتسه  ی ها  به 

  است.
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 شناسروان؛ راد تاینسل مانا با ب یۀنشر  یوگو گفت: رمشاو ۀش یوتاب پچیپ

 های قرآنی پژوهش زاده: دانشجوی دکتری ینیینا یرهادیم

رشته   یشناسروان  جمله  سال   یدانشگاه   ی هااز  از  که  ناب  ان یاست  مقصد  مح  مندعالقه   ان ینا یدور،  به  ورود    ی هاط یبه 
ها  دانشگاه   ی رشته، بر صندل  ن یا  ی شغل   نده یاز آ   ی کاف  ی که بدون داشتن آگاه  ی افراد  ستندیاما کم ن  ؛بوده است  ک یآکادم

فراوان ممکن است    ل یکه به دال  کنندمی   ی خواندن دروس  روف را مص  شانی سال از عمر و جوان   ن ی و چند  زنندی م   هیتک
   د. را با آن بچرخانن انشزندگی نتوانند چرخ 

 
 
 

کسب درآمد    اتی ها و مقتضخموچ ی است که از پ  یاه سال  32  ینایناب  شناسروان راد«،    تای»ب
 د. یگوی ما م  ی برا یشناسروان  قی از طر

 
 

 
 « د؟یما صحبت کن یبرا  یشناسروان  ۀرشت تیماه ۀدربار  زیچاز هر  ش یپ»
  ی کسان با    ی انسان  ایرابطه  ی برقرار  توان ی خود دارد، م   یهاکرد ی و رو  هاشیوه که در    یی هارا با تمام تفاوت   ی شناسروان »

 .« کنندمی مراجعه  شناسروان به  ی مشخص ۀدانست که با مسئل

 « دارند؟   ییزاامکان درآمد  شتر یدر حال حاضر ب  یشناسروان   یهارشته  کدام»

درآمد   ی گفت کدام رشته دارا ی قطع توانی خاص خود را دارند و نم  ن یمخاطب هاش یو گرا  هارشته از  هرکدامنظر من  از»
  از ین  ی گری د  ی هاربط داشته باشد، به فاکتور   شی به گرا  نکهیاز ا  ش یب  یی زادرآمد   ۀنحو  می بگو   توانمی است؛ اما م  یشتریب

  شناسروان   ک ی  ییزااو، از عوامل مهم درآمد  ی عموم   ی نامو خوش   ی جذب مشتر  ی ، چگونگشناسروان   یمندتوان   د. دار
 « د.شونی محسوب م 

 «ست؟یچ  یمندمنظور شما از توان  :دی اشاره کرد شناسروان  کی  یمندخود به توان  یهاصحبت  در »

باالتر، حس   ی جانیهوش ه ی که دارا یکس  مثالً؛ دهستن  یاکتساب  گری د  یو برخ  ی ذات  هایی توانا نی از ا ی نظر من برخ  از»
 . دباش یترموفق  شناسروان  تواندی است، م  یشتریب ل یو توان تحل بهتر یدل هم

  شناس روان   کی  تیعناصر موفق  گر یاز د   ت.اوس  تیشخص  ، دهدمی را نشان    شناسروان   کی  ییکه توانا  ی عنصر  نیاول
  ی عنصر نی سوم ،از نظر من دهد.می خود انجام  ۀگوناگون مرتبط با حرف  یهاآموزش مهارت  ی است که در راستا یتالش

سه عنصر از نظر    ن ی ا  ت.مواجهه با کار خود اس   ۀ نحواو در    ی کاف  ۀ تجرب  ، دهدمی را نشان    شناسروان   ک ی  ی مندکه توان 
 « د. داشته باش  شناسروان   کی د یهستند که با  یی هایی توانا ترینمهم من 

 « رشته موفق باشند؟ ن یدر ا  توانندی م ایروحیهبا چه  ینظر شما چه کسان  از»

مسائل    ریاز سا   ترمهم   شانیها برااول مسائل مربوط به انسان   ۀ لهباشند که در و   یان خوبشناسروان   توانندی م   یکسان»
از شن  ر یبا سا  ی شتریب  ی و همدل  ی جان یکه هوش ه  یکسان   د.باش   شوندی کسل نم   گرانید  ی هاحرف   دن یافراد دارند و 

ا  توانند یم در  بگذارن  نی پا  تحل  د. راه  قدرت  د یداشتن  از  باال  تمرکز  و  اس  شناسروان   کیلوازم    گر یل    ک ی  ت. خوشنام 
  د.وجود ندار  وجههیچ به  ع یامکان کسب درآمد سر   قیطر  نینکته را در نظر داشته باشد که از ا   نیا  حتماً   د یبا  شناسروان 
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داشته    ی زیناچ  د درآم  د یتوانی ترجمه و پژوهش م   ق یو فقط از طر  د ی ندار  ی درمانگر امکان    ، یپس از اخذ مدرک کارشناس 
که    ی زیچ  نی آخر  . کندمی  دا یپ  ی گریشما جنس د   ی مسائل کار  د، ی ریخود را بگ  ارشدکارشناسی هم مدرک    ی وقت  د. یباش
ا  ۀدربار  دیبا ا  ادآوریرشته    نی ورود به    ۀ با مطالع  د،یکنی را تجربه م  یاز مشکالت روان  یک یاست که اگر شما    ن یشوم 

 « د.یشو  قبر آن فائ  دیتوانی نم  یشناسروان 

 « مسائل همچنان وجود دارند؟  ن یا ا یآ  د؟ی را تجربه کرد ی چه مشکالت  یشناسروان  ینایناب  ی دانشجو  کی عنوان به  شما»

من است و امکان دارد    یتجارب شخص   میگوی که م   ییهاز یکه چ  میدر نظر داشته باش  دی سؤال ابتدا با  نی پاسخ به ا  در»
 د. یکن افتیدر   نایان نابشناسروان  ر ی از سا ی متفاوت کامالً یهاپاسخ 

آسان    باً یرشته تقر   ن یدر ا   یبه منابع مطالعات   ی است، دسترس   نایناب  ان یاز دانشجو  یاریانتخاب بس  ، یشناسروان آنجا که    از
کار   یینایمعتقدند نبود بها آن  ت. سیمثبت ن یل یرشته خ نی در ا  نایافراد ناب تیبه موفق یشناسروان   دی اسات دگاهی د ت؛ امااس
 . کندمی مختل  نیدرمانگر را در مواجهه با مراجع کی

  ی اساس   یهاکار   تواندی نم   نایناب  کیباور باشند که    نیبر ا  یشناسروان   دی اسات  نکهیا  ت.هاسحق با آن   ی که البته تا حد 
بر را  بگرشته  پذ  نا،ی ناب  شناسروان   ک ی  د. نرو  انیاز م  ی زمان  چیه   د یاست که شا   ی مشکل  ، ردی عهده    ی برخ  رش ی ضمن 

 د. خود بجنگ ی هایی اثبات توانا  ی برا د یبا  ،کندمی  جاد ی ا شی برا دن ی که ند ییهات یمحدود

 « کرد؟ جاد ی شما ا یبرا ییهاچه تفاوت  یی نا یو ورود به بازار کار، ناب ییدانشجو ۀ از دور پس »

  ی درمانگر  ۀپروان  دیتوانی و هم م   د یشو   کاربهمشغول ناظر    کینظر  ریز   دیتوانی ، شما هم م ارشدکارشناسی   ۀدور  انیاز پا   پس »
  ی به اخذ مجوز ندارد؛ اما برا  ی ازیناظر با توافق درصد مشخص از درآمد، ن  کینظر  ریکار ز  د.یکن  افتیخود در   یرا برا

پروانه    نی روند صدور ا  د.یکشور هست  ی شناسروان اخذ پروانه از سازمان نظام    به شما موظف    ، یدرمانگر  یداشتن تابلو 
خود    ش یمربوط به گرا   ونی سیشما در کم  ، یمراحل قانون  ی پس از ط  ت. بر اسزمان   اریو بس  طلبد ی خاص خود را م   ط یشرا

 د. یشوی دعوت به مصاحبه م

  د. وجود دار   ، کار شود  ن یوارد ا  تواند ی که م  ی کس  عنوان به شما    رش یدر پذ   د، یاسات  دگاه ی توجه داشت که همان مشکل د  د یبا
 « د. یخود داشته باش د یاقناع اسات ی برا ی و درست یعلم  حی توض  دیبتوان دی شما با

 « د؟یکار کند، موافق ش ی نایهمکار ب خوبیِبه  تواندی نم ، نایناب شناسروان   کینظر معروف که  ن یبا ا ای آ»

خود آگاه    ی های و ناتوان  ها یی از توانا   نانهیبواقع  د یبا   نایناب  شناسروان   کی  :م یپرسش بگو  ن یدر پاسخ به ا  د ی بده  اجازه »
 .« د ببر شی سکه کار خود را پ یباشد و با توجه به هر دو رو

 «داشته است؟  یتأثیرمراجعانتان  یزدگ دل  ای در روند جذب  ، یینا یناب ای آ»

عدم انتخاب    ایخود را به اطالع مراجعانش برساند تا مراجعان امکان انتخاب   یی نا یناب حتماً نا یدرمانگر ناب ک یاست  بهتر»
 د. داشته باشن   راحتیبه او را 

  یی نایمراجعان من بدون توجه به نابدرصد  80  از  ش یب  م.کار داشت خود سرو  یبا سه گروه از مراجعان در طول دوران کار   من
ادامه دادند و    نایناب  کیکار    ۀچند پرسش در باب نحو  دنیرا با پرس  مراحل درمان  یتعداد  اند.شده   یدرمانکار  ند یوارد فرآ 

با استادان    نه یزم  نی در ا  ینگرش مردم عاد   رسدی نظر مبه   میبگو   دی با  د. کار کنن  نایابدرمانگر ن  کیفقط دو نفر نتوانستند با  
 « ت.متفاوت اس یشناسروان 

 « د؟یکنی تان استفاده م جذب مراجعان  ی برا ییهاچه روش  از»

اشتن روابط مؤثر با  از طرق گوناگون، د  ح یصح  غات یتبل  ت.اس  ی مستلزم جذب مشتر  یگری کار، مانند هر شغل آزاد د   نیا»
  ها، ی درست توانمند  شی و نما  یشناسروان  یهاحضور مستمر و فعال در انجمن   ،یشناسروان   ۀبرجست  یهامراکز و چهره 
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که امکان   کنمی م  دی نکته تأک ن یدوباره بر ا  .کنندمی به شما  یه توج ان یکمک شا  یهستند که در جذب مشتر یی هااز راه 
  ۀ نیبا هز   ا ی  گان یخود مراجعان را به را  یهایی توانا  شینما   ی برا  دی با  د. رشته وجود ندار   ن یا  ق یاز طر   عیکسب درآمد سر

 .« د یبرس ی کم به درآمد معقول تا کم  دی ری اندک بپذ

 « چقدر است؟  نایناب شناسروان  کی  یکار تی در موفق  یاستقالل فرد نقش »

  ؛ کندمی   فا ی ا  یروزمره نقش مهم   ی هاکار   شبرد یکه در پ   شود می محسوب    یینایهر ناب  یاز ملزومات مهم زندگ   استقالل »
هم    یاستقالل کاف که    یکس  دی از نظر من شا  ست،ین  ییجا جابهچنان مستلزم حرکت و  آن  یاما از آنجا که شغل درمانگر

 .« د ببر ش یحوزه کار خود را پ نی بتواند در ا ، نداشته باشد

 « د؟ی خود اضافه کن ۀگفتش ی پ یها به نکته  دیتوانی م  قیطر  ن یاز ا ییزادر باب درآمد   یسخن  چه»

از طر  ،یدرمانگر   میبگو  دیبا» درآمد  راه کسب  بس  نی ا  ت.سین  یشناسروان   قی تنها  از طرق    اریرشته  و  است  گسترده 
ادار  ی گوناگون مراکز  در  بهز  ی مانند حضور  برگزار  ، یست یمثل  پژوهش،    ی هانار یو سم  ی آموزش  ی هاکارگاه  یترجمه و 
 د. کر یی زادرآمد   یشناسروان بر بستر علم  توان ی و... م مختلف

  ن ی درآمد من از ا  زانیم  ،اشاره کردمها  آن   به   ترش ی که پ  به درآمد  دن یمراحل رس  ۀ هم  یاست که پس از ط  نی ا  گر ید   ۀنکت
  ی را با سرعت به درآمد کاف  یکس  تواندی نم   یشناسروان   :می بگو  دیدوباره با   ت.جامعه اس  یباالحرفه در سطح متوسط روبه 

 « د.برسان

ب  یاقه یدق  4۵  ی وگوگفتاز    یاخالصه   د، یخواند   آنچه با  مانا  ا  د یتوانی م  د. بو   نا یناب  شناسروان راد،    تا ینسل    ن ی مشروح 
 د. ی نسل مانا بشنو تیسانوشته در وب  نی هم ل ی پادکست، ذ  کیرا در قالب  وگوگفت 

 

 ی فرهنگ یدادهایمعلوالن در رو یخال یجا

  گذاری فرهنگی: دکتری سیاست یعیسم  ابوذر

که امسال    فجر   ۀ جشنوار د.خوری رقم م   ام یا   ن یدر کشور ما هر ساله در هم یهنر   ی فرهنگ   ی دادهای رو  ن یتربزرگ از    ی کی
  ی در آن حضور   کنندمی هنرمندان تالش    شتر یاست که ب  ی هنری فرهنگ   ی دادی رو  ، کندمی خود را تجربه    ۀ دور  ن یچهلم

به حضور    زان ی دارند و چه م  ی گاه ی چه جا  تیمعلول  یافراد دارا  ، یت یمپراه  ی فرهنگ   داد ی رو  ن یدر چن  د؛ امافعاالنه داشته باشن 
 توجه شده است؟ دادیرو  نی آنان در ا

  ت، یمعلول  ی در عموم جامعه در خصوص افراد دارا  ی فرهنگ  رات ییتغ  جادیا   یهاراه   ن یگذارتراز تأثیر   ی کی  رسدی نظر مبه
و هم    فتدیکننده اتفاق بعنوان مشارکتبه هم    تواندی حضور م   نیا   ت.اس  یمختلف اجتماع   ی هادر عرصه ها  آن   حضور فعال

  ی هاجشنواره   ژهیوه ب  ،یعموم   ی فرهنگ  ی دادهایافراد معلول در رو   یراب   یبستر  ن ی چن  ایآ   م؛ اما مخاطب عا  کی  عنوانبه
و تئاتر فجر    لمیف  یهادر جشنواره  تیمعلول  یاست امکان حضور افراد دارا  نی در نوشتار حاضر قصد بر ا  د.فجر وجود دار 

 . دری قرار گ ی بررسمورد خاص طوربه

قرار    ل یتحلمورد  توان یرا از دو منظر م  ی فرهنگ  یهاو جشنواره   یعموم   ی دادهای در رو  تی معلول  ی حضور افراد دارا  موضوع 
در نظر    گر یافراد در جشنواره و د   نی حضور ا  یبرا  یریپذ ی و دسترس  یسازمناسب   یهارساخت ی بودن زفراهم   یک ی  د. دا

 ت. یمعلول ۀ مناسب در حوز ی محتوا د ی ولت ی در راستا  ییهاها و دستورالعمل داشتن برنامه 
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و    ط یمح   یریپذ ی و دسترس  یسازمناسب   یعن یعد نخست،  بُ  در
برا با    ی محتوا  امروزه  که  کرد  اشاره  است  الزم  معلوالن، 

  ۀ حضور هم  لی گرفته در جهت تسهروزافزون صورت   یهاتالش 
در    ، یتماع جا  ی هات یبودن فعالشمول ها و همه افراد در مناسبت 

راستا  ی نیقوان  افتهیتوسعه   ی کشورها و    یازسمناسب   یدر 
مجر  دادهایرو  یریپذ ی دسترس که  دارد    ۀ برنام  کی  انیوجود 
برگزار  توانند ی نم   ی عموم به  اقدام  آن،  به  توجه    ک ی  ی بدون 

  یسازدر خصوص مناسب   یمشخص   یبندها A.D.A موسوم به  کایمر آنمونه، در قانون معلوالن    عنوانبه  د. ن ینما  داد یرو
همچون، وجود    ی به موارد  توان ی م  ان یم  ن یاز ا  ت. آمده اس  نما یس  و تئاتر    یهااز جمله سالن   ،ی عموم  ی فضاها  ی طیمح

  ی ریپذی دسترس   ک،یاتومات ی هاها به در بودن سالن دار در سالن، مجهزچرخ  یصندل  یجهت استقرار افراد دارا ژهی و یفضا
  ی هاسگ  ی برا ی کاناتوجود ام ان، ینایناب ی بودن آسانسور براری پذدسترس  ، یبهداشت  ی هاس ی ها، راهروها و سروسالن  ی کل

  ی تعامل با افراد دارا  یدر خصوص چگونگ   دیبا   زیها نسالن  انیمتصد   نیهمچن؛  دقسم اشاره نمو   نیاز ا  ی راهنما و موارد
 . د باشن ده یآموزش د ها آن  ی احتمال ی ازهایو ن ت یمعلول

  د. کرده باشن   ت یرا رعا  یر یپذ ی دسترس  ی استانداردها  د یبا  ها هم حتماً جشنواره   ن ی شده در اارائه  ی محتواها  گر، ی د  یسو   از
  ن یتری از جمله ضرور   انیناشنوا  یمترجم زبان اشاره برا  ای  سی رنوی و استفاده از ز  نا یافراد ناب  یبرا  ها فیلمبودن  دارح یتوض

 ت.اس ها آن  ت یمنوط به رعا داد یرو  کی ی است که برگزار ی موارد

  جاد یا   منظوربه ها  راه  نی گذارتراز تأثیر   ی ک یاز آنجا که    ت. اس  ت یمعلول  ی افراد دارا  ۀ حوزمحتوا در    د ی موضوع، تول  ن یدوم
  ت یمعلول  ی مرتبط با افراد دارا  ی هااست، سازمان   یهنری فرهنگ   یدر خصوص معلوالن استفاده از محتواها   ینگرش   رات ییتغ

مختلف    یهاکنندگان را از راهدی حضور فعال داشته باشند و تول  ییهابرنامه   نین در چ  االمکانی اند حتهمواره تالش کرده 
  داد یرو  کی ی در بخش جانب  تیپرداختن به موضوع معلول  د.کنن  بیغمعلوالن تر ۀدر حوز  ی هنری فرهنگ یمحتوا دی به تول

  منظوربه ها  جشنواره   یدر برخ  هاست ک  ییهااست یاز جمله س  ژه،ی و  طوربه   تیبا موضوع معلول  یفرهنگ   یمحتواها  ی و بررس
که    فتد ی معلوالن اتفاق م  ۀ خاص حوز  یهاموضوع در کنار جشنواره   نیا   شود؛ البتهمی معلوالن اعمال    ۀ به حوز  شتریتوجه ب

 د. اشاره کر  یت یابل  لیو ر  تیاسکار برا  لمیف  ۀبه جشنوار  توانی از آن جمله م  د.پرداز یم  تیبه موضوع معلول   یتخصص   طوربه

  ، یعموم   یدادهای رو  عنوانبه   یداخل  یهاجشنواره   ایآ  ،یخارج  یدادهای ها و روبا جشنواره   سهیاست که در مقا   نیال اؤس  حال
آ  تیمعلول  یافراد دارا  یرای پذ برا  ر یتداب  ا یهستند؟  ا   یالزم  اتخاذ شده است  نیحضور    گر، ید   ی از سو  نی همچن؟  افراد 
  ی متول   ی هاوجود دارد و سازمان   یی هااست یمعلوالن در کشور ما چه س  ۀ حوز  رد   ی اجتماع -ی فرهنگ  رات ییتغ  جاد ی ا  منظوربه

در قامت    یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم   ا یآ  رند؟یراستا بهره بگ  نی موجود در ا  یهاتی اند از ظرفتوانسته  زانیتا چه م
سازمان    ا یدر نظر داشته است؟ آ   ی اجتماع   ت یاقل  ن یتربزرگ   عنوان به کشور، معلوالن را    ی فرهنگ  داد یرو  ن یتربرجسته   ی متول
  می را عمو  معلوالن  ۀاده کرده و موضوعات مربوط به حوزفجر استف   لمیتئاتر و ف  یهاجشنواره   تیتوانسته از ظرف  ی ستیبهز
  ؟کند

دسترس   در  بررسجشنواره   نی ا  ی برگزار  ی فضا  یک یزی ف  یر یپذی خصوص  تئاتر    ی هاسالن   شتریب  دهدمی نشان    ها ی ها، 
  ها سالن   ن یدر استفاده از ا  یمعلوالن حرکت  ژهیوه ب  ت،یمعلول  یو افراد دارا  ستندین  ریپذبودن چندان دسترس ی میقد  واسطۀبه

مراتب بهتر است و  اگرچه اوضاع به  ،یینمایس  یهاسالن   یری پذی دسترس در ارتباط با    د.مواجه هستن   یبا مشکالت فراوان
جشنواره    یبرگزار  ی خاطرنشان کرد محل اصل  دی اما با  ؛اندکرده   تیرا رعا  یسازمناسب   ینوساز، اصول کل   یهاسالن   شتریب
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  لچر یشده که از و  یافرادگردون، مانع ورود   یدرِ ورود   ۀی تعب  خاطربه است،    الد ی برج م  یهاش ی امسال که سالن هما  لمیف
  ی بهداشت  سیسرو   سطح است و معموالًمعابر هم  شترینوساز، ب  یهاساختمان   یداخل  یدر فضا نیهمچن؛  کنندمی استفاده  
  ت یرعا  بیناکم افراد    یاست، تضاد رنگ برا  ل ی اما در مقابل، آسانسورها فاقد برچسب بر  ؛ وجود دارد  زیشده نی سازمناسب

در   یاطالع   چی ه  یی و کادر اجرا  ان ی از همه، متصد  ترمهماست و    لچر ی افراد استفاده کننده از و  گاهی ها فاقد جانشده، سالن 
 د. ندارن تیعلولم ی تعامل با افراد دارا یخصوص چگونگ 

ها  از برنامه   کیچ یفجر، در ه  ۀجشنوار  نیامسال، در چهلم  د.دار   یمی وخ  اریها اما اوضاع بسبرنامه   یمحتوا  یریپذ ی دسترس
  ب یآس یرو افراد دارا  نی از هم  د. بودن   س یرنو یفاقد ز   ، که اکران شدند  ییهافیلم   تمامیاستفاده نشد و    انیاز مترجم ناشنوا

 د. گرفته شده بودن ده یجشنواره ناد  ن یکل در ا طور به یی شنوا

مطلع    گونه که احتماالً  همان  د.ندار   یچندان  فی اوضاع تعر  ز ین  دارح ی توض  ی هافیلمو    یینا یب  بیآس  یافراد دارا  ۀحوز  در
گروه در کنار   ن یا  د. آغاز ش   ها فیلم کردن  دارح ی توض منظوربه   ی گران، حرکتاز کنش  ی به همت گروه   1398از سال    د، یهست

  یی هافیلم به    ی صوت  حات ی کردن توضداشتند، از جمله اضافه   یی نایب  ب یآس  ی داراکه به افراد    ی ری خدمات ارزنده و قابل تقد
پلت چند  در  مکه  ارائه  ن  شد ی فرم  برنامه   زی و  برا   د ی مف  ی هاضبط  متنوع  حوز  یی هابدعت  ان،ینا نابی  ۀاستفاد  یو    ۀدر 

ها اکران  بدعت   ن یا  ۀ از جمل  ت. اسبر آن وارد    ی فراوان  ینهادند که نقدها   ان ی آن بن  یاجرا  ۀ و نحو  لم یکردن فدارح توضی
 ت. اس نیمعلوالن در اجتماع در تبا  ر یبا حضور فراگ است که کامالً انینا یناب یبرا ژه یو یها در سانس  دار ح یتوض یهافیلم

  افته، یراه   لمیف  22  انیجشنواره، از م  نی در ا د.مخرب بروز کر   یهابدعت   نی ا  زیفجر ن  لمی ف  ۀجشنوار  ن یدر چهلم  متأسفانه
  ی نماهایدر س  ژهیو   یهاقرار بود در سکانس   ادداشت،ی   نی ا  میوجود داشت که تا زمان تنظ  دارح یتوض   صورت به   لمیتنها دو ف

ناب  یبرا  صرفاً  احتماالً  ، یخاص دارا  یعن ی؛  دپخش شو  نایافراد  ب  یینایب  بیآس  یافراد  از گذشت  از    2از    شیپس  سال 
  ی در برخ  توانستندی داشته باشند که م  دارح یتوض لمیف 2فجر،  لمیف ۀ در جشنواربرده، امسال توانستند  گروه نام  ی هاتیفعال

از    لمیف  حاتیتوض  یصدا  دن یشن  یجابه   نایتفاوت که مخاطبان ناب  نی با ا  د؛ البتهرا تماشا کننها  آن   نمایشهرها در سالن س
استاندارد  )آن   ی گوش توض  دارح ی توض  ی هافیلمگونه که  بود  بلندگوها  حات ی است(، مجبور خواهند  از    د. سالن بشنون   ی را 
 د. گنجی نوشتار نم نی فراوان که وصف آن در ا ی هابیبا آس گر ید  ی بدعت

وزارت    ت. معلوالن اس  ۀحوز   ی فرهنگ  راتیی تغ  جادیا  منظوربه فجر    ۀجشنوار  یهاتیدرخصوص استفاده از ظرف  گرید  ۀنکت
  ی مرتبط با افراد دارا  یمحتوا  ۀبه ارائ  قیرا تشو   سازان لمیمرتبط، ف   ینهادها   یبا همکار  تواندی م   یفرهنگ و ارشاد اسالم

  تمامی در  د؛ همچنین نگرش استفاده کن رییتغ یافراد برا نی ا تیجشنواره از ظرف ی جانب یها کند و هم در بخش  تیمعلول
  ار یبس  تواندی که م   شودمی مخاطبان پخش    یمختلف برا  یهادر حوزه   ی آموزش  ی زرهای ت  لم،ی از اکران ف  ش یا پهسالن 
وضوح  به   زرهایت  نیدر ا  تی ولمعل   یافراد دارا  یخال   یجا  ن،ی شیپ  یهابه مانند دوره   زیدوره ن  نیدر ا   متأسفانه  د.باش  گذارتأثیر 

 د. ری بهره بگ تیظرف ن ینتوانسته از ا  اینخواسته   گاهچی افراد، ه نی ا یمتول قابل مشاهده بود و صد افسوس که سازمان 
  ت. سین  ر یپذ امکان   هاتیفعال   ۀ در هم  ت یمعلول  ی بدون حضور و مشارکت افراد دارا  ر،یپذی برابر و دسترس  یابه جامعه   دن یرس

انتظار    ت. اس  یمتول  یتر نهادهافزون   ت یمربوط و فعال  ی هاو توجه سازمان   یریزبرنامه  ،یگذار سیاست امر مستلزم    نیا
به آن محول کرده است    ت یمعلول  ی که قانون در خصوص افراد دارا  یافه ی به وظ  ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  رود می

از انفعال    رودمی انتظار    زی ن  یست یاز سازمان بهز  د؛ همچنینری نگ  دهیمعلوالن را ناد   ،یفرهنگ  ی هاعمل کرده و در برنامه
که    دیام  د. باش   یاجتماع -ی هنگمختلف فر   یهات یو استفاده از ظرف  تیمعلول  یاحقاق حقوق افراد دارا  دنبالبه خارج شده و  

 د. امر محقق شو نیا
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 بیناو کم نایفرد ناب دن یخر هیهد

 شناسی کودکان استثنایی مسعود طاهریان: کارشناس ارشد روان 

 مقدمه

  تانیبرا  ا ی  دی که دوستش دار  ی کس  ی برا  لی باب م  ۀ یهد  ک ی  د یتوانی چطور م  ،یینایب  بی با وجود آس  د یاحاال فکر کرده  تا
  خوب داشته   دی خر  کی  توانمی هستم، از کجا م   بیناکم  ای   نایکه من که ناب  دیادهی تا حاال از خود پرس  د؟یمهم است، بخر

  کسیچه که از  دیاپرسش بوده  ن یگرفتار ا ا یکادو مناسب است؟ آ یبرا یچیزچه  د یو ندان  دی است سردرگم باش باشم؟ شده
  گیر غافل را    یخود کس  یهاه یبا هد   د یتوانی که نم  دیاخوب کمک گرفت؟ احساس کرده   د یخر   ک یانتخاب    ی برا  توان یم

  د؟یاداشته   هیهد  د ی ناموفق در خر ۀتجرب  ایآ  د؟یکن

  ی چون سع  د؛ی باش  انیمطلب همراه من، مسعود طاهر  نیشما باشد، خوب است تا آخر ا   ۀاز مسائل باال دغدغ  ی کی   یحت   اگر
  م.کن دای ها پسؤال  ن یا ی برا ییهامحک تجربه، جواب  یهاشماره از سلسله نوشته  نیکردم در دوم

 

 ؟ میانتخاب کن یاه یهد چه

  م یکن  ی خودمان را بررس   نیب  ی قبل   یهاام یها و پوگوگفت   دی با  م، یهست  ی کس  ی برا  ل یباب م  ۀیهد   کی  د ی خر  دنبال به  یوقت
پس    ؛دی آی خوشش م  یچیزچه او در رنگ و مدل کدام است و از    ۀ قیدارد؛ سل  از ین  یچیزچه طرف مقابلمان به    مینیتا بب
  یی ها ی دنیانواع خر   نیخود، از ب  ۀو با توجه به بودج  میاو بخر  یبرا  ی بهتر  ۀیهد   میتوانی ، ممیبشناس  شتر یرا ب  ی چقدر فردهر 

  م. یریبگ  ی مناسب  ی... کادوو   یک یالکترون  ل ی وسا  ورآالت،یخانه، عطر و ادکلن، ز  ناتیپوشاک، تزئ  ، یقی کتاب، آلبوم موس  مانند
  حضور داشته   دی در خر  د ی با  م. یری مشورت بگ  میتوانی م  م،یو اگر سردرگم شد  میرا خودمان بکن  یی بهتر است انتخاب نها

شناخت را نسبت به طرف    نیشتر یما ب  م؛ چراکهیری خودمان آن را بگ  تیو در نها  میو کادو را خود لمس و امتحان کن  میباش
مشابه    ی تیکه سن و جنس  ی فرد  ی برا  دی در کل خر م.یرا به او بده  ه یآن هد میخواهی که م  میما هست   نی و ا  میمقابل دار 

  تر ش ی احتماالً پ  م،یاو بخر  ی برا  میخواهی را که م   یاه یو هد  میفهمی او را بهتر م  ی هادغدغه ت؛ چراکهاس  ترساده ما دارد  
 م. یاده یخود هم خر  یبرا

 

 م؟یریکسی مشورت بگچه  از

 ه:ک  یهنگام  مثالً؛ میر یخود، مشورت بگ  دی خر ی برا میمجبور  یگاه 

 م.ی را نشناس رندهیگه یدرست هد   •

 م. ینظر کندربارۀ آن اظهار  یاز نظر ظاهر میتوانی که خودمان نم  م یریبگ یاه یهد میخواهی م  •

 د. با ما متفاوت باش  تیجنس ای از نظر سن  رندهیگه یهد  •

 م. یریو چه بگ میکن د یاز کجا خر  م یندان •

  م. یانتخاب کن پسندند، ی افراد م  شتر یکه ب یی هاه یبدل نشده بهتر است هدوما و طرف مقابل رد  ن یب ی ادیز  یوگوگفت  اگر 
فروشگاه    یهای مشتر   ری سا  ای نظر فروشنده    یگاه   م. یریتجربه دارند مشورت بگ   هیهد   دی که در خر   ی از دوستان  میتوانیم

 ت.کننده اسهم کمک 
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  خواهد ی که م یزیاز چ ا ی  دی آی خوشش م م،یادهی خود خر یکه برا یاله یاز وس یما، خود فرد است که گاه  گری د ی راهنما
دوستش    رندهیگه یکه هم خودمان و هم هد  م یاو بخر  یرا برا   زی همان چ  میتوانی پس م ؛  دزنی حرف م  رد،یخود بگ  یبرا
  ی حالت بهتر است از افراد نی در ا  م.یریدر خصوص شکل، رنگ و مدل کمک بگ  دیبا ،یظاهر  ییبایدر مورد ز   اما؛ میدار

موجود،    یهاشباهت   دلیل به   ای خانواده و دوستان(    یطرف مقابلمان آگاه هستند )مانند اعضا  ۀقی که از سل  میریکمک بگ
خود در گرفتن    یاز دوست دانشجو  ا یمادر    ی برا  هیهد   دی خر  دربارۀخود    ۀ از خال  مثالً ؛  تاس   ک یبه او نزد  شانیهاانتخاب 

  ات یکه به جزئ  م یکن  دایرا پ   ی خانواده و دوستانمان کسان   ن یب  د یپس با ؛  میریگی کمک م  گر، ی د  ی دانشجو  کی  ی برا  ه یهد
سل   کنندمی توجه   دار   شان قه یو  دوست  م   م. یرا  برا  م. یبپرس  ی نترنتیا   ا ی  ی حضور  طوربه را  ها  آن   نظر   میتوانی بعد    ی اگر 

از    میتوانی م  م،یاآن را از قبل امتحان کرده   ۀ فروشند  یهایی و راهنما  میروی فروشگاه مشخص م   ک یخود به    ی دهایخر
  م.یکمک او هم استفاده کن

  ی هافروشگاه   ا ی  (نستاگرامیا)مانند    ی اجتماع  یهااست. در شبکه   دی هم مف  ی مجاز  ی راستا استفاده از مطالب فضا  نیا   در
وجود دارد. با استفاده    گران یهمراه نظرات د به   ی ق یدق  حاتیو توض  لم یعکس، ف  ی زیدربارۀ هرچ  (کاالی ج ید )مانند    ن یآنال
جنس،    مت، ی)مانند ق  شانیهای ژگ ی و از انواع اجناس و و  میکن  یموجود را بررس   یهاتمام دسته  میتوانی امکانات، م   نیاز ا

فروشگاه    کردندای پ  ی، برادی آی خوشمان م  شانقه یهم که از سل  یخوب است از دوستان  م. یمدل( آگاه شو   ایرنگ، طرح  
  ؛وجو راحت استجست   یورها و موت  ن یآنال   ی هاگذار در فروشگاه وگشت   م. یری مناسب کمک بگ  یاجتماع   ۀو شبک  ی نترنتیا

را پشت کلمه و عبارت    #عالمت    دی با  م، یبگرد  یی دنبال کاالبه   )مانند تلگرام(   ی اجتماع  ی هادر شبکه   میاگر بخواه  ی ول
 شود. می مرتبط با آن موضوع، به ما نشان داده  ۀهر کانال، گروه و صفح  گونهن ی ا م.یده خود قرار  یوجوجست

 

 م؟ یکجا برو د یخر یبرا

کجاست    یچه فروشگاه   مینیو بب  میخودمان را بشناس  رامونیپ  طی مح  میکن  یسع  د یبا  م،یروی م   رونی ب  یبا کس  ای تنها    یوقت
در    ای   میبگذار   خاص(   ۀحی را  ای )مانند وجود پله    یک یزیف  ۀنشان  ک یها  آن   از   ک یهر  یخوب است برا  د. فروشی م  یچیزچه و  

ها  آن   دوباره میبتوان ندهی تا در آ  میها را ثبت کننشان( آن مکان  ا یبلد  ،1واکِر مپ، دات )مانند گوگل  ابیمکان  ی افزارهانرم
 م یتوانی م   ت.چطور اسجا  کنند و اجناس آنمی   دی که از کجا خر  میخوب است از دوستان خود بپرس  م؛ همچنینیکن  دایرا پ
هم    ابیمکان   یافزارهادر نرم   وجوجست با    م.یکن  رهیو ذخ  میری ها را بگفروشگاه   نیا  ۀها آدرس و مختصات نقش آن   از
ت؛  اس ثبت شده ها،ی مشتر ایتوسط فروشندگان  ها آن  مکان م؛ چراکهیکن دای پ م،یخواهی را که م  ییهافروشگاه  میتوانیم

  ی حضورر ی غ  میتوانی م  د. وجود دار ها  آن   ی اجتماع  ی هاشبکه  ا ی  ها تیساها در وب فروشگاه  یتماس و نشان   ۀ همچنین شمار
طر اپل  ی نترنتی ا  یهافروشگاه   ق یاز  درگاه   یاجتماع   یهاشبکه   ای  ن یآنال  دی خر  یهاشن یکی و  کمک    ا یپرداخت    یهابا 
  ان ینا یما ناب  یفروش برا  یمجاز  یبسترها  نی اغلب ا  م.یکن  افتی را درها  آن   و پست  کیو از راه پ  میکن  دی کارت خربهکارت 

  ی هافروشگاه   ن یاجناس موجود در ا  یمعرف   یهافیلم ها و  عکس   البا ارس  میتوانی هستند و م   ری پذی دسترس   ان یبیناکمو  
  ی هاافزونه  ،ی ریتصو یت یامن ی حل مشکل خواندن کدها  ی برا م. یشو ای را جوها  آن  اعتماد خود، نظر به افراد قابل  ی نترنتیا

ناب  یبرا  ی کمک آنتی بینا  کمو    نا یافراد  برا  (2کَپچا)مانند  انواع    کارتبهکارت  یو  و  همراه   بانک،نترنتیا کردن هم  بانک 
 د. انتقال وجه )مانند آپ( وجود دار شنیکیاپل

 

 
1 Dot Walker 
2 Anti-CAPTCHA 

https://www.instagram.com/
http://www.digikala.com/
https://www.telegram.org/
file:///C:/Users/user/Downloads/نسل%20مانا2/Ltffb.ir
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 م؟یریرا بگ یچیزچه   ،یدنیهمه خرآن  نیفروشگاه ب در

به   م؛ یکن  وجوجست   میتوانی م   راحتیبه   ن، یآنال   ی هافروشگاه   در 
نظرات    م؛یرا بخوان  ینوشتار  حاتیتوض  م؛یبزن  مختلف سر  یهادسته

کن مرور  را  کمک    م؛یکاربران  قابل   ک یبا  عکس فرد  و اعتماد  ها 
بررس   یمعرف   یهافیلم پشت  می کن  یرا  بخش  با  فروشگاه،    یبانیو 

را  سؤاالو    میر یبگ  تباطار   ینوشتار  ا ی  یتلفن   صورتبه خود  ت 
قدرت عمل    انیبیناکم  ای   انینایما ناب  ،ینترنتیا  دی پس در خر؛  میبپرس
  اتیو خصوص  مینیتمام اجناس را بب  میتوانی م  م؛ چراکهیدار ییباال
با  ها  آن  نها   می کن  سهیمقا   گریدک یرا  انجام    دی خر  تیو در  خود را 
 م. یده

نوع و    دی فروشگاه، اول با  ک یاز    یحضور   د یدر خر  گر، ید  یی سو   از
( مشخص  یک یالکترون  لی وسا  ا یخود را )مانند لباس    ی کاال  ۀدست
 م ی از فروشنده بخواه  دیبعد با   م.یبروها  آن   و به محل فروش  میکن

  ر یاگر فروشنده و سا   م.ی کن  ابخود را انتخ  دیدهد تا خر   حیرا توضها  آن   اتیو خصوص   اوردی نظر ما را بمد  یانواع کاال
  و کمک   ییاز راهنما  میتوانی است، م   کیبه ما نزد   شانقهیسل  میکنی حوصله هستند و احساس مفروشگاه با   ی هایمشتر

  که به  ی افراد  یو برا  میر یبگ  لمیف  ا یموجود در فروشگاه عکس    یاز کاالها  میتوانی م  م؛ همچنینیاستفاده کن  زینها  آن 
  ار یهم بسها  آن   فروشگاه با  ی در فضا  یریتماس تصو   د.تا در انتخاب بهتر به ما کمک کنن  میبفرست  م،یاعتماد دارها  آن 

 د. کننده خواهد بوکمک

ها  ها، طرح رنگ   یتناسب و هماهنگ   یشناسیی بای ز  ی ساختارها  ینظر  طور به  د ی با  م، یهست  بیناکم و    نا یما که ناب  ن یبر ا  عالوه
از خانواده و    میتوانی ساختارها م  ن یبا ا  یی آشنا  ی برا  م.یساختارها استفاده کن   ن ی خود از ا  د یو در خر   میرا بدان  ها نه یو زم

  م؛ همچنین یجو کنواو پرس  یهاانتخاب   دربارۀ است،   قهیسلخوش   ی کس  میشنوی م  وقتو هر   م یری دوستان خود کمک بگ
که    میدانی و م  میابازخورد گرفته  گران یاز د ها  دربارۀ آن   م؛ چراکهیخود استفاده کن  ی قبل   ی هااز تجربه   د یجد  ی دهایدر خر 

 ه. ن ای اند بوده  ی انتخاب خوب

 

 م؟یگیر کنرا غافل  یکس  چطور

ه  یکی کردن  گیرغافل  م  یهاجان یاز  ما  است که  کادو  دادن هد   میتوانی دادن  روز  ۀیبا  در  ن  یخود  انتظار    ، رودمی که 
خود،    ۀو کول  ف یکردن کادو در کو شمع توسط گارسون، پنهان   کیک  یگذاشتن در کافه و رستوران و آوردن ناگهانقرار

  ک ینماد از    ک ینامعمول، دادن    ی هایبندبسته کردن از کادوها و  ستفاده ا  ه، یمتفاوت از دادن هد   یاگذاشتن قرار به بهانه 
گرفتن از خانواده و دوستان، ساخت  زمان و مکان خاص(، کمک   ک یاز    ی ادگاری  ا ینفره  ۀ مشترک )مانند عکس دوتجرب

پ  یصوت   لیفا و صحبت   یهاام یاز  نرم  یهامشترک  کمک  با   ای Sound forge مانند)  مختلف   ی افزارهادوستان 

Wavepad  )م.یکن گیر غافل خود را  طرف مقابل  
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 ی انیپا سخن 

 م. یکار برسراه  کیبه  میتوانی جو م وو پرس  ی با بررس ی دیهر نوع خر   ی، برامیهست بیناکم  ای  نایکه ناببا آن میبدان دیبا

واتساپ به    قی خود را از طر  یهاسؤال انتقادات و    شنهادها،یپ  م.متشکر  د،ی مطلب همراه من بود  نیا  یکه تا انتها نیا  از
و منتظر    کنمی م  ی را معرف   د ی جد  زیبرانگچالش   ت یموقع  کی من هر ماه    د. یمن بفرست  یبرا   092039۵0210  تلفن شماره 

 م.تجارب و نظرات ارزشمند شما هست

روزمند    میسرکار خانم مر  ی ارسال   ی صدا  د،ی فراخوان محک تجربه ارسال کرد  ن یکه در پاسخ به دوم  یی هاصدا   ان یم  از
در  ی ادگاری شد و    دهی برگز مانا را  د؛  یپست بشنو   نیهم  لی را ذ  شان یا   امیپ  دیتوانی شما هم م  د. کردن  افتیناقابل نسل 

ام که  مجرب هستند، صحبت کرده   ار یبس  ه یهد   دی که در خر  ی انی ناینوشته با دو تن از ناب  ن ی موضوعات ا  دربارۀ  همچنین
 د. ی نسل مانا به آن هم گوش بده تیسانوشته در وب  نیا  یدر انتها  دیتوانی م ت. اس ی صوت لی فا ک یحاصلش 

 

 یی نایاز دست دادن ب رش یپنج گام در پذ

 امین عرب: دبیر آموزش و پرورش استثنایی فارس 
معمول اشخاص با    یهاافزون بر چالش   یگر ید   یهارا دارند، با چالش   یی نا یاز دست دادن ب  ای کاهش    ۀکه تجرب  یافراد

از دست دادن  و کنار   دی جد  ط یشرا  رشی ند، چه، پذ امواجه   یی نا یب  بیآس با    ت. سین  یااصالً کار ساده   ،یی توانا  ک یآمدن 
  نجا یدر ا   ؛ بنابراین، کمک کند  تواندی از موارد م   یاریدر بس  رنددا  ی مشابه   ط یکه شرا  یافراد   ات یو خواندن تجرب  دن یشن
از    یمتن تاریک منوبالگ  برگرفته  الآورده   تان یبرا  دنیای  از سخت   ۀتجرب  ، آن  ۀسندینو  ،1ن یام که  را  و    یهای خود  راه 

 . کندمی  ان یب تیمعلول رش ی به پذ دن ی رس ی چگونگ

*** 
  ی ازین  د. ی ریآن را بپذ   یسادگ به   دیتوانی شدن است نم مال ک در ح   ا یشما از دست رفته    یی نایکه ب  د یشوی متوجه م   یوقت

ا  ستین من  کس  نیکه  به  را  آس  یموضوع  دچار  بگو   یینا یب  بیکه  ابتال  1۵  م.یاست  از  رت  یسال  به    ت ینیمن 

 کجا رفت؟   یزمان طوالن   ن یا  د. گذر ی م   یینایب  دی شد  بیفرد با آس  ا ی  نا یناب  عنوانبه سال از ثبت من    9و     (RP)2گمانتوزا یپ

ا  مطمئناً مداوم  مرور  وقت  هاخی تار  نی با  چالش   یو  مورد  اخ  ییهادر  سال  چند  در  ها  آن   با   یینایب  بیآس  علتبه  ر یکه 
اما  ؛  را شکسته است  یکه رکورد  رسمینظر مبه   یاز شما مثل کس  یاریبس  یبرا  کنم،یام صحبت موپنجه نرم کردهدست

 د. به شما کمک کن  ی قی به طر ایباشد   وزندهشما آم یبرا م یگوی از آنچه م  ییهابخش  دوارمیام

وقت بگذارم تا در مورد سفر از دست دادن    ی خواستم کم  م،یشوی م   کینزدRP   یبه ماه آگاه   هیکه در فور   یی آنجا   از
  م یبرا  ط ی شرا  نی خود و آنچه ا  تیاز انکار تمام اتفاقات گرفته تا احساس خشم نسبت به معلول  م. با شما صحبت کن  یی نایب

که تجربه    ی تا بفهمم احساسات  دی طول کش  ی گذاشتم و مدت  سرپشت را    یمراحل گوناگون  ،رشی پذ  ری در مس  د.در بر دار 
  ن یکه در طول ا   یاحترام به تمام احساسات  یادا  عنوان به با خودم فکر کردم    ،د؛ بنابراین هستن   ی ع ینرمال و طب  کردمیم

آن ارتباط برقرار    ابتوانند ب  های که بعض  دیام  نیبه ا  سم،ی شما بنو  یبرا  ادداشتی  کیرا در  ها  آن   ام،تجربه کرده   هاسال
 د. ستنیتنها ن ر یمس ن یکمک کند که بدانند در ا ، هستند یی نا یب بیآس  رشی که در مراحل پذ یبه کسان  ای  دکنن

 

 
 

1 Elin 
2 Retinitis Pigmentosa 

https://myblurredworld.com/
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 ت یمثبت نسبت به معلول یکردیو رو رش یپذ  یسومن به  راه

 اندوه

  ها ی که بعض  یاز دست دادن حس   ی خوردن براام. غصه کردهرا تجربه    یادیلحظات اندوهناک ز  هاسال   ن یمن در ا  د یترد یب
حداقل داشتن آن   ا یکامل نداشتم،  یینایب وقتهیچ من  ت. اس ی عی طب ،خود را بدون آن تصور کنند ی زندگ توانند ی نم یحت

  ی هافرصت  کنمی احساس م   ت.رفته اس  ن یاز ب  امیی نایاز ب  ی قابل توجه  ار اما در چند سال گذشته مقد؛  آورمی نم  اد یرا به  
متن چاپ شده    ک یرا در قالب    یز یچ  نم، یوضوح ببام را به دوستان و خانواده   ۀ چهر  توانستمی ام که مرا از دست داده   یاد یز

احساسات و لحظات    نیا  ۀتجرب  م.انجام ده  توانمی که نم  یگرید   یهابروم و در مزرعه کمک کنم و کار  رونیبخوانم، ب
 م. بهتر عمل کردها آن  ان یشدم در ب تربزرگ است و من هرچه  یع یغم و اندوه کامالً طب

ب  از یموضوع که ن  ن یا   درک ا  ان یدارم اندوهم را  دادن آن  نشان   نکه یکنم و 
بالش    یرو  ت. اس  گوناگون به من کمک کرده   یانحاندارد، به   ی اشکال   چیه
  د، ینداشته باش  ختن یر   ی برا  ی اشک  گر ی که د  یی تا جا  دی کن  هیگر   د،یبزن  اد یفر

ابراز کن را    د. یده  جامان  ،آن الزم است  یکه برا  یو هر کار  د یاحساساتتان 
گر  ی اشکال که  سر   ی اشکال  د.ی کن  هیندارد  احساس  که    د. یکن  می گدر ندارد 
روند    ک ی  نی ا  د. ی کن  یتان سوگوار رفتهازدست  یی نایب  ی ندارد که برا  ی اشکال

 ت.بر اسو زمان  یعیطب

 خشم

  ی ام و هنوز هم گاه ه کردمی احساس خشم و ناکا  امیی ناینقص ب  خاطربه ها  من بار   ت.با اندوه همراه اس  یع یطب  طور به  خشم
از   ش ی هستند که ب ی سؤاالت ؟« شودمی بدتر  ط ی مانند »چرا من؟«، »چرا اآلن؟« و »چرا شرا ی سؤاالت  م.شوی به آن دچار م 

سؤاالت اغلب    ن یا  م؛ البتهناخواسته باش   راتییبهبود تغ  یبرا   ی پاسخ  یوجوجست در    ییگو   م.اده یبار از خودم پرس  کی
 د. ماننی م پاسخ یب

ام کرده   دا ی پ  یی هاراه   ت.اس  فروکش کرده   کردمی احساس م   شدتبه که قبالً    ی دیبا گذشت زمان، خشم شد   کنمی م   فکر
  ت. اس  نبوده   ی سادگ  ن یبه ا  شهیهم  ت؛ اما شرفیپ  ی برا  یی هار یمثبت و مس  ی هاتمرکز بر جنبه   ت، یآمدن با معلولکنار   یبرا

مشابه    طی در شرا  یکسهر  یآن برا  ۀکه تجرب  یاحساس   .دمن بو   رشیذ پ  ندیدر فرا  یمهم  ۀاحساس خشم، مرحل   کنمی فکر م
 ت. اس یعیطب

 ترس 

پاسخ    د.عنکبوت نبو ای مثل ارتفاع  یی هاز یچ وقتهیچ پاسخ من   ست،یترس تو چ ن یتربزرگ د یپرسی از من م یکس یوقت
  11شخص    کی  ی برا  یترس   نی چن  کردند ی فکر م  ی « برخم.را کامالً از دست بده  امیی نا یب  نکهی»ا  : بود  ن یا  شه یمن هم
 م. دیترسی بود که من از آن م  ی زیهمان چ قاً یدق  نی اما ا؛ است ده یچی و پ یجد یاد یساله ز 

مرور  م؛ اما به ثبت شد نای ناب یفرد عنوانبهبار  نیاول یکه برا یتر بود، خصوصاً زمانبرجسته یلی احساس در گذشته خ نیا
  ی ها جاحاال عنکبوت   دی شا  د.باش  ده یذهنم لغز  نی پس  یهاه یبه ال   هاسال در طول    دی کنار آمدم، شا  شتریب  تم یکه با معلول

 د. آمی مانع سخت به حساب م کی  رشی سمت پذدر سفر من به  همچنان اما غلبه بر آن  ؛ آن را گرفته باشند
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 ی ریادگی

تنها شامل  نه   یری ادگی  نی ا  ت.اس  رشیپذ  ندیاز فرا  یبخش مهم  امیی نایب  بیدر خصوص آس  یریادگیام که  متوجه شده  من
را هم در بر    گران ی از د  یری ادگیبلکه  ؛  آوردی وجود م در خانه به  میکه برا  شودمی   یی هاو چالش   ی آن بر زندگ  اتتأثیر

 د. ر یگیم

حاضر   وقتهیچ و   مکامالً غافل بود ،بگذارد مای بر زندگ  تواند ی م  ندهیدر آ  یی نا یکه از دست دادن ب ی اتتأثیرنسبت به  قبالً
  ها رخ داده سال   ن یبود که در ا  ی علت آن انکار تمام اتفاقات  زنمی حدس م   م.ریبگ  اد ی   گران ی د  ات یها و تجربنبودم از داستان 

در مورد از دست دادن    یاد یز  یهاز ی را خواندم، چ  گران ید  ات یرا شروع کردم و تجرب  وبالگم که نوشتن در    ی از زمان  د؛ امابو
به من    کنندمی   دای را پ  یمختلف مقابله و سازگار  یهامردم چگونه روش  نکهیکسب اطالعات در مورد ا   م.گرفت  ادی   یینایب

 م. کن دای را پ رشی به پذ دن ی کمک کرد تا راه رس

کردن هر  رتریپذ ی و دسترس  یسازگار   یبرا  دیتوانی را م   ییهاوه یچه ش  د یر یبگ  ادیمهم است که    یلی خ  نیا  کنمی فکر م  من
  ن یا   یری ادگی  ت. اس  مشابه شما کمک کرده  طی به افراد با شرا  یی هاچیزچه و    دی دار  ازی ن  ییها ت یبه چه حما  د،ی کار ببربه   زیچ

کم  دست  ،کندمی آنچه را که کار شما را آسان    ی ریادگیهرگز قدرت    د.دوشتان بردار   یرا از رو   ی ادی د بار زتوانمی موارد  
 د. یرینگ

 کردن نکات مثبت دایپ

  ی منف  تیموقع  کیمثبت در    ۀنکت  کی  افتنیتیاهم   یری ادگیکردم، به    امیی نایب  ب یدر مورد آس  یری ادگیشروع به    یوقت
اما در  ؛  دی بگرد  قی عم  یل یخ  د یمجبور شو   یگاه   دی دشوار باشد و شا  ی ممکن است کمها  آن   کردندایبله، پ   م.پرداخت  زین

در    یی نا یکه از دست دادن ب  ی اتفاقات مثبت  د. یتمرکز کن  شان یرو  د یکه با   افتی  د یکوچک را خواه   ی هانه یآن گنج  ،تینها
  گران ی جذاب، فرصت نوشتن وبالگ، آموزش و کمک به د  ی هااست شامل مالقات با آدم  من به ارمغان آورده  ی برا  ی زندگ 

مثبت نبود و    میراقبالً استفاده از عصا ب  ت. اس  لیمثل استفاده از عصا و خواندن و نوشتن بر  یفردمنحصربه   یهاو مهارت 
کردن نکات  دای راهکار، پ  نی ترام که مؤثراما آموخته   ؛نفرت معلق است  ایعشق    یمن و عصا، هنوز هم در دوراه   ۀرابط

 د. انکامالً برجسته  یکه نکات منف  ی خصوصاً زمان؛  ها استآن  ی مثبت و تمرکز رو

 آخر  سخن 

که بسته   د یق ن یکه امکان غلبه بر آن وجود دارد؛ البته با ا  دی است و مطمئن باش ند یفرا کی از   ی احساسات بخش نی ا ۀهم
به مدت زمان   رش،ی به پذ دنی رس ری کس در مسهر  د.ابیاختصاص   ریمس ن یا مودنیپ یبرا  یزمان متفاوت  د یبه هر فرد، با

  ت. سیکامل ن  ی خوشبخت   یمعنابه   رش یپذ   .کنندمی   دای پ  یسازگار   ی را برا  ی ختلفم  ی هادارد و البته افراد راه  اج یاحت  ی متفاوت
  ، یمثبت به زندگ   ی کردی ها و اتخاذ روبا چالش   یی ارویبا رو  توانی اما م ؛  شودمی سهم همه ن  کمانن ی و رنگ  دی تابش خورش

 د. تر کررا آسان  یینایاز دست دادن ب

اما ؛  امها احساس شکست کرده با چالش   به دفعات، در برخورد  م.یایاتفاق کنار ب  نیبتوانم با ا  کردمی بود که باور نم   یزمان
که در لحظه چه    ستیمهم ن  ت.اس  کمک کردهشدن من  تری به قو  رشیپذ  ر یمراحل، در مس  نی معتقدم گذراندن تمام ا

  د. ندار  ی اشکال  ، دی ستیکامل ن  رشیپذ  ۀ د و اگر هنوز آمادارزشمندن   ا احساسات شم   د،یخود دار  تینسبت به معلول  ی احساس
بهتر    طی که شرا  د یمطمئن باش  دی اگر در حال کشمکش هست  د.ی را که الزم است تجربه کن  یو هر احساس  دی عجله نکن

  د.یکنی که فکر م  د یاز آن تری شما قو  شود.می
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 ران ی در ا انینایناب یاطالعات  یازهاین نیدر تأم ل یخط بر  ییمانا  یسوسونسل مانا: 

  یو پژوهشگر سازمان اسناد و کتابخانه مل   کارشناس: یعبدالملک   نیحس

ابعاد    یآن در تمام   ی نیآفر و نقش   ی اجتماع  ات ی »داده و اطالعات« در ح  ی چندوجه  اتتأثیرروزافزونِ    قِ یو تعم  طرهیس
  ی هادر ساحت   ی بشر  ۀجامع  ی ازهاین  ن یتری از کانون  یک ی  -آن   ۀ افتیمتعمی  مفهوم   در –  ی اطالعات  ی ازهایباعث شده ن  ، یزندگ 

اقشار   ی اطالعات ی ازهای ن یسازو برآورده  نی مبنا، تأم نیبر هم  د. ی حساب آ هافراد ب ی تمام  ی مختلف، از خُرد تا کالن و برا
  ی ت یاهم  یرا دارا  ی اجتماع  یهاگروه   ۀ هم  یمناسب برا  ی شکلبه   ازیموردن  ی به مواد اطالعات  ی دسترس  نی مختلف و تضم

 ت. ساخته اس ن یادیبن

  ژهیبه اطالعات«، »توجه و   ی دسترس  ی برابر برا  ی هافرصت  جاد یچون »تالش در ا   یی راهبردها  ی ریگی کاربست و پ  اتخاذ، 
  ی اجتماع   اتیدر ابعاد مختلف ح  یشکاف اطالعات   ۀمسئل  ۀند یفزا   تیمواجه با آن«، »اهم  یها و گروه  یفقر اطالعات   ۀبه مقول
در    ی از مواد اطالعات   یر یگرفت از آن«، »توجه به ارائه و بهره برون   ا ی  ل ی مختلف جهت تقل  ی راهبردها  یسازی ات یو عمل
و   نی گزی جا ی بر استفاده از راهبردها دیو تأک جیگوناگون«، »ترو   یهامختلف و متناسب با گروه  یهاو البته قالب  یمجار

ن  ل یبد تضم  زیو  در  برا  ی دسترس  ن یمکمل  اطالعات  اجتماع  یهاگروه  ی به  از    «ی مختلف  و  سازتصمیم   یسو و...  ان 
 ت. موضوع اس نی هم ی باال تیو البته حساس تی اهم ن یحوزه مب  نیکنشگران ا 

به اطالعات و    ی ابیدست  ی ها و مجاراتفاق مواد و البته قالب بهب یبودن« قر  ه یپا -یی نایبه سبب »ب  یی نا یب  بیبا آس  افراد
هستند    ی اجتماع  یهاجمله گروه  اطالعات از  افتیکانال در   ن تریمهممثابه  مطلق از »چشم« به   ای  ینسب  تیطبع محرومبه

 د. باشنی م  یمضاعف  « ی»فقر اطالعات   تعدمس گریعوامل د ی با برخ ی ریپذ که در تراکم

  شود. می   ریبه اطالعات در ابعاد مختلف آن تعب   یها در دسترسگروه   نی رتری از فق  یک یعنوان  به   نایآنجا که از افراد ناب  تا
افراد به    نی ا  ی دسترس  نی جهت تضم  ری پذی دسترس   ی هاو مکمل و فرمت   لی بد  ن، ی گزیجا   ی توجه به راهبردها  ،رون یازا

و مختص به    ی تخصص   ی هابه اطالعات و داده  ی دسترس  ن یتضم  ان، یم  ن یموردتوجه بوده که در ا  اریاطالعات مختلف بس
 ت. دوچندان اس  یتی اهم ی داراها  آن  ی گروه برا  نیا

و    هارساخت ی با توجه به امکانات، ز  ،نسبت به آن  دها یو ام  میاز ب  یو درجات مختلف   هاتی محدود  ی با تمام  «ل یبر   خط»
  ن یفرد و صرفاً مختص اروش منحصربه   کیمثابه  مختلف و البته به  یو... کشورها   یآموزش  ،یاجتماع   ،یفرهنگ   طیشرا
به اطالعات    یرا در دسترس   یاژه یو  گاه یداده، همچنان جا   و به متن    یدسترس   ۀعنوان تنها روش بدون واسطه و بهگرو
 .کندمی  یباز نایافراد ناب یبرا

  ، یرساخت ی در ابعاد ز  ران یدر ا  یی نایب  ب یافراد با آس  یروش ی پ  ی هامترتب بر امکان   ی کل   طی که البته با توجه به شرا  یروش
و    گر ید   ی نسبت به کشورها  ،به آن پرداخت  یل یتفص   یبه شکل   توانی م   گرید  جای  در   که  و...  ژهیو   یهای فناور  ، یآموزش 

  د ی قشر با  ن یو مجالت مربوط به ا  اتی جمله انتشار نشر  و از   ی اطالعات  یازهاین  ن یدر تأم  افتهیتوسعه   یکشورها  ژهیوبه
 د. ر یموردتوجه قرار گ شتریب

خط به کشور و   نی ورود ا  یهاسال  نیرا مقارن با آغاز  رانی در ا ل یبر  اتی نشر ش یدای پ یر یتعببتوان به  دی شا ان، یم نی ا در
  ی ردرس یاز مطالب غ  یلوح، منتخب  ک یدادن چند کاغذ در  با قرار  ستوفل یدانست؛ آنجا که کر  یفارس   لی عالئم بر  یسازمعادل 

  ی هااصطالح رونوشتو به  نوشتی م  ل ی به بر  داد، ی م  ل ی تشک  ت یحیمس  ن یی ل و آی از انج  یی هاآن را آموزه   ی که بخش اصل
از چهار دهه پس آن و   ش ی به ب ران ی در ا  ل یبر  ۀ ینشر ن یتولد اول د؛ اما دای آموزان مدرسه قرار م دانش   ار یشده را در اختهیته
 د. گرد ی بازم ش یقرن پ مین باًیتقر ، یعبارتبه
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  نی ماش  نی و متعاقب آن ورود و استقرار اول  یی نایبه خط ب  1347از آذر    ی»روشندل« توسط محمد خزائل   ۀآغاز انتشار مجل  با
محدود    راژی در ت  لی صورت بربه   گری مطالب د  یمجله و البته برخ   نی از مطالب هم  ی در کشور در سال بعد، منتخب  ل یچاپ بر 

اخت در  و  م  ن ای نایناب  اریمنتشر  به  یاه ینشر  ت.گرفی قرار    ران« یا  انینا یناب  تیو حما  ت یانجمن »هدا  ۀینشر   ،یعبارتکه 
  سو،   ک یاز    گر یعوامل د  ی برخ  زی و ن  ل ی به خط بر  ی چاپ کتب درس  ی ها براشدن درخواستبا افزون   د؛ اماشی محسوب م

 د. ی متوقف گرد هیر نش ن یچاپ ا  یبعد از چند  ازها،ین ی به تمام یی پاسخگو  ی بودن راندمان چاپگر مزبور براو محدود

منتشر    یی نایب  بیافراد با آس  ۀ ژیروشندالن« و... و  کی»پ  ر«،یبص  ۀچون »فصلنام  یگر ید  ل یبعد، مجالت بر   ی هادهه   در
 . دمتوقف ش زینها آن   گوناگون انتشار  لیو با فواصل مختلف و به دال  افتیتداوم ن کدامچ یشدند که البته ه

  ی نقدها  ی اریاز مطالب آن و بس یی بودن درصد باالی اقتباس رغمعلی را  ری بص ۀتأثیر فصلنامخود   ۀستیز  ۀدر تجرب  نگارنده
صادق بوده؛    ز ی ن  گر ید   ل یاتفاق مجالت بر بهب یقر  ۀ نیزم  که در  ل ی بر  ات ینشر  ی روش یپ  یها تیمحدود   ن، ی و همچن  گر ید

 ت. مشاهده کرده اس لی مهارت خواندن بر تیو تقو  یری ادگیدر    ژهیوه خود و ب  لی و تحص  ی مختلف در زندگ یهانه یدر زم

  ر یها و ساها، مدارس، کتابخانههفتاد در انجمن   ۀ ده  لیکوچک از اوا  ی هابه چاپگر   ی دسترس  ی جیورود و گسترش تدر   با
  ی ها، بخش خصوص چراکه سمن   رفت؛یصورت پذ  لی بر  اتی نشر  نهیدر زم  یتحول   ن،ی و معلول  انینا یمربوط به ناب  ینهادها 

  یراژهایو مجالت مختلف در ت  هیبالقوه امکان چاپ نشر  یشکلمختلف به   یدر نهادها  ان ینا یمربوط به ناب  یهاو بخش 
گوناگون    ی هادر قالب  ی مختلف   ل یبر   ات یشاهد سربرآوردن نشر   ان ینا یناب  ۀ به بعد، جامع  نی از ا  د. افتن یمحدود و متوسط را  

 د. شدنی شماره از آن متوقف م دو  ا ی ک یبعضاً با انتشار  یکه حت  ی ات ینشر د. بو

مانند »بچه    ی تخصص  اتینشر  ی برخ   ی کرد و حت  دا یرشد پ  ی بعد  ۀدر دو ده  هافرازونشیب  یبا تمام   ل یبر   اتینشر  چاپ
  ان، ی نایناب  ۀ ژیو   ی منابع اطالعات  ۀ در حوز  د« یسپ  ۀ شی»اند  ، یامور قرآن   ۀ نیدر زم  ن« ی آفر  دهی»سپ   نا، یکودکان ناب  ی برا  « یبشر

 ت. اس لی قب نی مختلف و... از ا یسن  یهادر گروه  نایآموزان نابدانش   ۀژی رشد و ۀ از مجل یعنوان بخش »رشد روشن« به 

  گردد؛ ی باز م   د«یسپ  ران ی»ا   ۀ هفتاد و انتشار روزنام  ۀ به اواسط ده  د یبدون ترد  ان ینا یناب  یبرا  ات ینشر   لی چاپ بر  تیبشاه   اما
را به    راژی ت  ن یانتشار شماره و باالتر   ن یشتریب  ، ییمانا   ن یشتریکشور تاکنون ب  ل یبر   ات ینشر  ن یدر ب  ی عبارتکه به   یاهینشر

و جهان« که فارغ از    انهی خاورم  لی بر  ۀ»تنها روزنام  ریتعب  دن ی کش  دکیکه با به    یدیسپ  رانیا  ت. خود اختصاص داده اس
نادرست   زانیم با   ی درست و  ا  سؤال عالمت    کی  عنوان به کردن،  از افتخار  ش یب  دی آن،    اشی تازکه یتَک و    نی بزرگ به 

  ن ی را در تأم  یدرشت وارده، سهم مهموزی ر  قادات انت  یفراوان و تمام  یهابینشوخود و البته با فراز  ۀنوب! بهشدی م   دهیشیاند
  القصه، تداوم انتشار   د.ی گرد لیقشر تبد   نی ا  یمطبوعات   اتیاز ح  یو نماد   تیکرد و به هو  فای ا  انی نایناب  یاطالعات   یازهاین
  ی را برا گر ید  ی از عوامل مختلف که مجال یاسبب مجموعه و البته به  گر ی د ل ی بر ات یاز نشر ی اریمانند بس ز ین د یسپ ران یا

امر    ن یا   ی را مسئول اصل  ران ی ا  ۀ وزارت ارشاد و روزنام-صرفاً دولت   د ی از ابهام فرو رفت که نبا  یادر هاله   طلبد، ی طرح م 
 ت.دانس

  ی باز انینایناب ی در سبد مطالعات  یحداقل یسهم  لی بر اتینشر  زیصورت بالقوه نبه  یکه حت یاشدهم یترس یفضا  نی چن در
تسلط    با  متأسفانهآنکه    ترمهم به خلسه رفته است و البته    باًیتقر   زین  لی چاپ و انتشار کتب بر  گر،ید  یو از سو  کردی نم
  ی نسب  یت یبه مهجور  جیتدر به  ،هانه یاز زم  یاری ضرورت حضور آن در بس  رغمعلی   ل«ی»خط بر  ،یرکارشناس ی غ  یهادگاه ید

  دربارۀ موجود   یهای و ناخشنود هام یب یتمام  ۀانی بود در م ی دیآغاز ام  ۀ»نسل مانا«، نقط  ل یبر ۀانتشار نسخ رفت؛ی فرو م
 ن. را یدر ا ل یبر
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  ی مدن  ۀاز جامع  ی عنوان بخشبه  رانیا  ان ینایانجمن ناب  یی افزاهم
به   ن یا چند شرکت  و  بخش خصوص قشر  و    ی عنوان  چاپ  در 

بودن  ی و تخصص  ی دی انتشار مجله و البته گذار از اقتباس و تول
قبهبیقر در  آن،  مطالب  کل  اسی اتفاق    ات ینشر   ات یح  ت یبا 
  کیمثابه  به   تواندی جلو بوده و مروبه  یدر کشور، گام  ان ینایناب

 د. وجه بارز در تداوم و استمرار آن نقش داشته باش

هم   گر، ید  ی سو  از و  توجه  فرمت زمان  در  مجله    ی هاانتشار 
است از گذار و فرارفتن از    ینماد   ک«یو الکترون  ای گو  ل،ی»بر

ترو  ک« یالکترون-لی »بر  ا«،ی گو- لی »بر  ی رکارشناسیغ  یهادوگانه  و  موجود  در    یعیتجم-ی قی تلف  کردی رو  کی  جی و... 
  د ی شد  ت یچراکه با توجه به محدود  ان؛ ینا یناب  ی اطالعات  ی ازهاین  ن یو مکمل در تأم  ن یگز ی جا  ی راهبردها  ۀهمکاربست  
افراد،   ریقشر نسبت به سا ن یا یاطالعات  یازهاین نیبه اطالعات و شکاف فراوان در تأم ی اب یدر دست  یینا یب بیافراد با آس

مختلف    ی هاتیو وضع  ط ی به اطالعات به فراخور شرا   یممکن در دسترس  ی راهبردها  ی تمام  ق ی و تلف  ع یتنها از رهگذر تجم
  ی بخشی با آگاه   تواند یکه نسل مانا م  دی نخواهد گرد  لی تحم  نا یبه افراد ناب  نهیزم  نی در ا  ی مضاعف   ت یوداست که محد

 د. راه اثرگذار باش ن یدر ا  حیصح

در    ،میهست  انینا یناب  یاز سبد مطالعات  ل یبر   یج یکه شاهد حذف تدر  یکنون   ط یهم در شراآن   ل، ی بر  ۀ انتشار نسخ  ن،ی همچن
 د. اثرگذار خواهد بو  انینایناب ی هادر نوشته  یی فاحش امال هایغلط هم با توجه به وفور آن   ، نایافراد ناب یبهبود امال

و    م یمستق  ی سبب دسترس ل بهتر و مؤثرتر مخاطب با متن به امکان تعام   جاد ی ضمن ا  لی بر  ۀانتشار نسخ  ن، ی بر ا  عالوه
  ی تمام  یحداکثر  یدر دسترس  -ها پژوهش   یبرخ   جیبه استناد نتا-  ل یدر بر  یمتن  یهابدون واسطه به اطالعات و داده

  ر یکه به هر نحو استفاده از سا  یافراد  یبرا  ژهیوبه  ،ی تخصص  یمنبع اطالعات   کیمثابه  هدف به مطالب مجله به   ۀجامع
اصل    کیعنوان  به   ند،ینمای م   یشتریب  ی احساس راحت   لی اصطالح با بربه   ا یو...( را نداشته و    کیالکترون  ا،یها )گوفرمت
 د. مؤثر خواهد بو ار یافراد بس ۀهم  یرحداکث ی دسترس  نیدر تضم   یو البته اخالق  ی هنجار

ها، الزامات، اقتضائات و مالحظات  و البته داللت   لی بر  ۀ یحضور نشر  ت یضرورت و اهم  ۀ در حوز  ز ین  ی گریمتعدد د   ی هاگزاره 
در    تیسبب محدودر سطوح مختلف قابل طرح است که بهد  یسازتصمیم الزم و    یاستی س  داتیتمه  زیمترتب بر آن و ن

 د. طلبی را م گرید  یمجال  ادداشت،ی  نی سطور ا

  ل ی بر  ات ی نشر  ات یقرن ح  میاز ن  ش یسنگ بگران   ۀاز تجرب  د ی دارد و با  ش ی در پ  ی »نسل مانا« راه دراز  سخن آنکه،   کوتاه
 د. بودن را بربند مانا یآن طَرف خود، برا  قیو دق ی جامع، کارشناس یشناسب یو آس ران یدر ا 

بازنما  نفعان یذ   یتمام   نظرداشت» جامع  یهانگاه  یتمام  یحداکثر  ییو  در  زم  ۀموجود  در  مختلف«،    یهانه یهدف 
  ی دانش نظر  ۀ انتشار و چاپ آن«، »تالش در توسع  یرمتمرکزسازی در غ  ی ج یمجله و تالش تدر  ل ی وجه بر  یسازی »سفارش 

مجله منطبق    ی کردهایمداوم و مستمر راهبردها و رو  یانروزرسجامعه هدف در ابعاد مختلف«، »به   ۀ نیدر زم  یو البته ضمن 
  ۀ یمجله و در صورت امکان انتشار نشر  ل ی در وجه بر  ژهیوبه کودکان به  ژه ی»توجه و  هدف«،   ۀ و انتظارات جامع  ازها یبر ن

  ل، ی بر  ات ی اتفاق نشربهبی برخالف قر   رود می   د یامها  آن   ت یاست که با رعا  یحوزه« و... از جمله موارد   نی در ا  ی تخصص
  ی در بالندگ  یو سهم   ابدی تبلور    زیآن همچون عنوانش در عمل ن  یف یو ک  یکم   ۀو البته توسع  هینشر   نیدوام و استمرار ا 

  د. ی نما  فا ی ا انینایناب یاجتماع  اتیح
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 صوتی های کتاب  تازه
 های عمومی کشور خانهدار بخش نابینایان نهاد کتابرقیه شفیعی: کتاب

تا    م یهست  دوست نسل ماناماه هم در خدمت خوانندگان کتاب   نیا
تازه   یاده ی گز به ز  اران ی  ن یتراز  را که  آراسته    ور یمهربان  صوت 

  م. یبه سمع و نظر اهل مطالعه برسان  ی کوتاه   ی معرف  ۀ با ارائ  ، اندشده
  گر یشده و د ی کتب معرف   افتیدر   ی کنم که برا  یادآور یالزم است  

مطالعات  ناب  د یتوانی م  ود خ  ی منابع  بخش    ان یبیناکمو    ان ی نایبه 
 د. یسراسر کشور مراجعه کن یعموم   یهاکتابخانه

صفحه    148در    1391هکامه سال  را نشر م  ان ی ریاثر جواد نص  « یگردر صنعت گردش  یرفتار  ی آداب معاشرت و الگوها»*
 ت. بازار کتاب کرده اس ۀروان

زوا  محصور نموده، در ان  یاره یخود را در جز   تواندی نم   یملت   ا یفرد    چی جهان امروز که عصر ارتباطات لقب گرفته، ه  در
  یفرهنگ   ران یسف  عنوان به اند؛  کشور فعال   ی که در صنعت گردشگر  ی کسان   ژهیوه بداند؛ ب  گران ی از د  از ینی کرده و ب  ی زندگ 

شاغالن در    یینظر آشنا   ن یاز ا  د.و مردمان آن ارتباط بالواسطه دارن   ا یبا دن  رندکه دا  یواقع در شغلشده و به   یتلق  ار ید   نیا
  ت. اس  شاندر امور محوله   ق یاز لوازم توف  ،الملل ن یب  ی هاار یخاصه در مع  ، یرفتار  یهاصنعت با آداب معاشرت و الگو   نیا
 ت. کشور اس یبخش گردشگر ی هااز یآورد نکوچک در بر  ی کتاب گام نیا

  300در    1400را نشر گمان سال    یعبد  حانهیر  ۀبا ترجم  تس یدو یو ید  ونزیاز ست است  یاثر   ند« یگوی همه دروغ م »*
 ت. صفحه منتشر کرده اس

دروغ گفته    ییهاتیدر موقع  زیچه بسا ما ن د.انبه ما دروغ گفته  گرانیکه د میاده ی و د ندیگو ی که مردم دروغ م میدانی م ما
م تحوالت   سنده ینو  م. ییگوی و  با  است  تکنولوژ  ی معتقد  در  روز   ی رو  ی ارتباط  یکه  گسترش  با  و  اداده  و    نترنتیافزون 

مردم   ت. کنون سابقه نداشته اسفراهم شده که تا یشناخت رفتار آدم  ی برا ی کاناز مردم به آن، ام ی شتریتعداد ب ی دسترس
جست  ا  ۀروزان  ی وجوهادر  در  مه ب  یی ردپا   نترنت یخود  از   گذارندی جا  فهم  ی ادی ز  ی هاز یچ  توان ی م ها  آن   که    د. ی را 

  ی هاو گروه   ان ی به رفتار آدم  توان ی مها  آن   یهستند و با واکاو  ی جامانده منابع ارزشمندبه  ی هاوب و ردپا   ی هادادهکالن 
کتاب بر    ت.افی شان دست  ها و نظرات به کنه خواست   کنندمی که سر هم    یینمادروغ   ۀزدن پردبرد و با پس   یپ   ی اجتماع

 ت. قرار داده اس یبررس را مورد ی ادی ز ی هانوشته شده و مثال یادهی ا ن یچن ۀ یپا

 ت. صفحه به چاپ رسانده اس 64در  13۵2سال   نیشتیرا نشر ان  ییکورس بابا ۀنوشت زد«یری م  یامشب اشک»*

 د. ریگی م  یو داستان قتل شهال را پ  شودمی  تیگزارش روا صورت به که  ییعاشقانه و جنا یرمان

  د ی د  ی و قلبم وجود داشته باشد، خواه   ی گل قشنگم اگر صد سال پس از مرگم گورم را بشکاف   : از من جدا شد گفت  یوقت
 م. آن نوشته شده، فقط تو را دوست دار  یکه رو

  ادیرا نشر بن  یی زاگل ساره سر  ۀمورداک با ترجم  نی از مور  یدختر بابا بودن« اثر  یهابتیها و مصموهبت   ؛دختر بابا»*
 ت. مندان کرده اسعالقه  م یصفحه تقد 329در   1399سال   ی زندگفرهنگ  

دختران بابا در    ، یجنس   التی چه؟ دختر بابا و تما  یعن یدختر بابا بودن    ، یفرد  تیدختران بابا، هو   : یهابا سرفصل   کتاب
دختر بابا باشم،    خواهمی نم   گرید  ت،یبانوان و قدرت، بانوان و معنو  ت،یقطع خالق  ایمراقبت    ر، یپدر قهرمان دختر تقد   ا،یدن

 ت. با پدر نوشته شده اس یو آشت 
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  م یصفحه تقد  442در    1379نشر ققنوس سال    یشهد  زیپرو   ۀ دوراس را با ترجم  تیمارگر   ۀالطارق« نوشتجبل   انوردی در»*
 ت. دوستان کرده اسرمان 

  ت. داش  نفرت   از آن   که   ینبود و کار   خواهش دل  که  داشت  ی نبود، زن   خوشبخت   که   کردی م  ی زندگ   ی مرد  ی روزگار  ی روز
  که  ابدیی درم   رسدی م  که  فلورانس   مرد به   د.بری م  فلورانس  به   زایاو را از پ  که  یوانت  راننده  ،کندمی   دایپ  ی دوست  ی روز

در    ،ی کوچک  ۀ را در دهکد  ش یروزها  ن یتا آخر   رودمی   د.را رها کن  را و زنش   کارش   ردیگی م  م یتصم  «د. لنگی م  اشی »زندگ 
 ی وجودر جست   زن   د.دار  یکشت  ک ی  و ثروتمند که  بایز  اریبس  ی زن  ؛کندمی برخورد    ی جا با زند. در آنشط بگذران  ک ی  مصب

  زن   که  ساده   ی مرد  ؛گناه ی و ب  ی جان  است  ی جوان  ؟ستیق کالطارِجبل   انوردی در د.نوردی را درم  اها ی الطارق، درجبل   انوردیدر
 م... ه  د یشا  ،کندمی  خود را پنهان  دی. شا شده  دی و ناپد داشته  دوستش 

بازار کتاب   ۀصفحه روان  140در   1400چشمه سال   نشر  ی اشرف دهی سپ ۀ جرج اورول را با ترجم ۀ نوشت گار« یس ا یکتاب »*
 ت. کرده اس

اول   ۀ اورول در مقال ت.مقاالت اس  ن یاز ا  ی ک یکه نام کتاب برگرفته از نام  رد یگی کتاب مجموع هفت مقاله را در بر م  نیا
او معتقد است    د. دو موضوع کن  ن یا  ۀ دربار  تر ق یپرداختن به مسائل عم  ز یوارا دست   گار یکتاب و س  ی هانه یتالش کرده هز

توأم    یاحساس   تواندیکتاب م  یهااز مقاله   هرکداممعتقدند   یکنند تا کتاب. برخ نه  یهز  گاریس  یبرا  دهندی م   حیمردم ترج
  ، یاول   دیمردم به خر   حیو کتاب و ترج   گاریس  یهانه یهز  ۀسیمقا  نکهیکند؛ کما ا   یمخاطب تداع  یو غم را برا  یبا شاد

 ت. هاسکشور  شتر یروزگار تلخ نشر در ب ادآوری اورد،یاز آنکه خنده به لب ب شتریب

  222در    1399نشر گمان سال    رفعتک ین  یشاد  ۀکاگه را با ترجم  نگیاز ارل  یاثر  اهو«یه  ۀو سکوت در زمان  یرواده یپ»*
 ت. صفحه به چاپ رسانده اس

  م. یوزه با آن مواجهکه هر ر  ی روزمره و تأمل در مسائل  یدر زندگ   دن یشیتفکر، دعوت به اند  یاست برا  یشنهادیکتاب پ  نیا
 و...  یعشق، دوست  ،ییتنها ا،ی لذات دن  ستن،یز  یو معنا  ت یبه غا دنیشیاند

  یو قطب شمال و جنوب و کوهنورد  ی ها، صحارشهر، جنگل   یای در زوا  ی گرو سکوت به کاوش  یرواده یپ   یالهاز الب  کتاب
  ، ی و عوالم روح  رون یذهن در درک جهان ب  یدگ ی ورز  یبرا  یااست و مراقبه  یشناسخود   نی تمر  سندهینو  یکه برا  پردازدیم

را    ییتا راز تنها کندمی مشق سکوت  هاست؛رینظسکوت و آدابش هم از کم ش یآفاق و استقرار در درون. در ستا  ی تماشا
 د. اب یدر

نو سال  عباس مخبر را نشر طرح  ۀبا ترجم  یپل کند  ۀ« نوشت202۵جهان تا سال    ری تصو  کم،یوست یدر تدارک قرن ب»*
 ت. صفحه منتشر کرده اس ۵82در   1389

ورود به   یها و مناطق مختلف جهان را براکشور  یپرداخته و آمادگ   یبه جهان کنونمسائل مبتال نیترز یانگبه بحث کتاب
دولت    ی هامرز   ی جهان معاصر در فراسو  ۀ دهندر یی تغ  یهاروی اثر، ن  ن یکانون توجه ا   ت.کرده اس  ی بررس   کمیوست یقرن ب

  ت. ارائه کرده اس  ییهاو رهنمود   ری تصو  202۵مختلف جهان تا سال    ی هاتحوالت را بر بخش   ن یا  تأثیر   ی و  ت. اس  یمل
جهان    ی هاتعارض   انیو در جر  شود می آشنا    ی و اطالعات آمار  ی علم  ی هاافته ی  ن ی تراز تازه  ی اثر با انبوه   ن یخواننده در ا 

  ی آورجمع  1992تا سال   هاست ک یبر اطالعات  یآن مبتن   یهال یبوده و تحل  1993کتاب چاپ سال  د.ر یگی معاصر قرار م
 ت. شده اس

  م یصفحه تقد  2۵9در    1390سال    لوفریرا نشر ن  هیاسالم  ی(« اثر مصطف رهی شب ت  نیا  ی)به کجا  جیوشی  ماین  ۀنامی زندگ »*
 ت. شاخص کرده اس ی هاداران چهره دوست
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است در    ی اثر حاضر، تالش  ت. اس  ج«یوشی   ما یمعروف به »ن  «، یاریاسفند  ی نور  ی مشتمل بر شرح سرگذشت »عل  کتاب
ها  به سروده   ی نگاهم یبا ن ما« ی»ن  ی و ادب  ی اس یس  ، یخصوص  یرنگ از زندگ مانده و کمپنهان  ی ایزوا  ان یذکر سرگذشت و ب

  نی را از نخست  یو   یزندگ   ، یفارس   ی پدر شعر نو  ی زندگ   ۀ نامسال  ان یاثر، ضمن ب  ن ی. نگارنده در ایو  ی هانوشتهو دست 
  ی های طبع شاعرانه، نامراد ف، یچون احساسات لط یی هابه موضوع  ان یم ن یعمر شرح داده و در ا   ان یوالدت تا پا  ی روزها

کتاب،    ۀ صمشخّ   ت. اشاره کرده اس  ی و  ۀ بانیهنگام و غرو سپس مرگ نابه  ی اسیس  ی هاتی معاش، فعّال  ی زمانه، تالش برا
 ت. اس ی و یهاادداشتی ها و نوشتهدست  یمختلف متن و اشاره به برخ  یهادر قسمت  ما«ی»ن  یشعرها ی ریکارگبه

بازار کتاب کرده    ۀصفحه روان  407در    فرجامک ینشر ن  یر یام  نا یم  ۀرا با ترجم  سپنزا یشدن« اثر جو د   یع یطب  یماورا»*
 ت.اس

و درک    رند یگی م  ده یآن را ناد  ی خاک  ۀ کر  نیا   نیساکن  شتریمعموالً ب  نامتعارف است و   دیخوانی کتاب م   نیکه در ا   یمطالب
در فرد است که    یی توانا  نیا   جادیاها  آن   اوج  ۀاستوار است که نقط  ی نیها و تمار کتاب بر آموزه   ن یا  ی محتوا  .کنندمی ن

علم    ی ایدن  نیمباحث قصد دارد به مخاطبانش کمک کند ب  ن یدر کنار ا  سندهیالبته نو  ؛عرفان قدم بزنند  یبتوانند در قلمرو
را ممکن کنم    ی زیکتاب را نوشتم تا آن چ  ن یا  : دی گوی م  سنده ینو  د. دو را به هم وصل کنن  نی بزنند و ا  یعرفان پل   ی ایو دن

  جاد یخودمان ا  یبرا  یبهتر  یزندگ   میتوانی نشان دهم که م  ایقصد داشتم به دن  ت.ظرم ممکن بوده اساز ن  شهیکه هم
کتاب به شما کمک کند تا متوجه    نیخواندن ا   دوارم یام  م.یدار   یعدبُچند   ی و زندگ  میهست  ی عدبُچراکه موجودات چند  ؛میکن
ی  به آن موجود ماورا  دیتوانی و م   دی دار  اری را در اخت  از ینمورد  کیولوژیزیو ف  ییایمیش  ک،یکه تمام امکانات آناتوم  د یشو
  د. یکن دارشیتان نهفته است و منتظر است تا بکه درون  دی شو لی تبد یعیطب
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 دیتا خدمت کن دیمجرم باش
 دون! نویسنده: یخ نکنی نمک 

در    ای گو است  کارشناس   یریگم یتصم  کیقرار  به ی سراسر  مجرمان    ی جاشده، 
اند،  که مرتکب شده   ی جرم  ا یدر قبال اشتباه    جی را  ی هاتحمل زندان و مجازات 

  ن ی ا  د.کار گرفته شونمرتبط به   یهاو نهاد   نی معلول  ۀبه جامع  یده س یجهت سرو
  م یخوردی و ماستمان را م  ن و نا  م ینشسته بود  یاکه گوشه  م یخواند  ی خبر را در حال

به    یرا برا  طیو شرا  مینده  ری گ  یبه کس  گریکه د  میو به خودمان قول داده بود
کرد که خلف وعده    مان گیرغافل   ی خبر به حد   ن یا   م؛ اما ینکن  ا یباد رفتن سرمان مه

نهاده    یابود به گوشه   مانده باقی که    ی ماست را با تکه نان   ی خالمه ین  ۀ کرده و کاس
ز  را آغا  ی کاربرد  ادداشتی   ن یخود حاضر شده و نگاشتن ا  ستمیپشت س  هب  ع یو سر
 م. ینمود

که    یبختنگون   تیهم شخص  الیچون در آن سر   م.یبرره افتاد  یهاشب   الیسر  ادیبه محض خواندن خبر به    راستش
 یارا برره   ن یمعلول  ، ما هم  نی مسئول  د. نکن   ابانیآورد که خدا قسمت گرگ بدر   یاحکم صادر شده بود، سر از منطقه   شیبرا
  ن یترمخوف   یدهند که حت ها  آن   به  یوحشتناک، درس   ۀبرر  ن یبه ا  ن مجرما  دی مجرمان انگاشته و قرار است با تبع  د یتبع  یبرا

که    ن یبه هر حال هم  م.ی ستین  ن یهم بدب  ی ل یخ  شنهاد یپ  ن ی ا  ن یمنتقد  ۀ یما مثل بق  د؛ البته نداده باشنها  آن   ها هم به زندان 
  ی خودش قدم  خورند،یم  یدرد  کیو به    ستندیسربار خانواده و دولت ن  نی که معلول  انددهی رس  جهینت  نی ما به ا  نیمسئول
 شود. می جلو محسوب روبه

استفاده را ببرند تا بتوانند به   تینها تیموقع نی که از ا میکنی م  شنهادیهم هستند پ هیقافکه هم  ن یو معلول نی به مسئول ما
  ش ی پ  یکه چند  نی از معلول  تیقانون جامع حما  عیجامع و کامل و سر  یبدون شک اجرا  د. که دارند برسن  یاهداف مشترک

  شان یکه ا  میکرد   ینیبش ی جا بود که ما پ  همان  ت. سین  ریپذ کم امکان   ۀ ن بودجیکردند، با ا   د یبر آن تأک  جمهور رئیس جناب  
  ی شنهادات یپ  م یخواهی حال م  د. یدی و حال به حرف ما رس  دی خود دارند و شما باور نکرد  ش یفرما  ن یا  ی برا  ی خوب  اریراهکار بس

 د. بمان  مانی هم تهش برا ی زیچ  کی چ، یکه اجرا شود ه ن یاز معلول ت یها، قانون حماکه بشود با انجام آن  میارائه کن

در    ی بدون شک هر مجرم   م. یچگونه استفاده کن  ی است که از چه مجرم  ن ی به آن توجه کرد ا  د یکه با   ی ز یچ  ترین مهم
 م:یزنی نمونه چند مورد را مثال م  ی برا د. استفاده را کر تیتخصص نها  ن یاز ا د یمتخصص است و با کیخود   ۀنیزم

کش  زحمت   زان ی فقط به عز  ت.رفها کمک گها و انجمن نهاد   یاز منابع مال   ی بخش   نیاز دوستان سارق جهت تأم  توان یم
خوشحال شود   یهم کم   هودن یهم برقرار شود و راب ی سرقت کنند تا عدالت اجتماع ن یکه از متمول میکنی م ه یسارق توص

باشد    نینشدر مناطق متمول  قاپندی که م  یی هافیک  میکنی م   هیتوص  ز یعز  قاپان ف ینمونه به ک  ی برا  د.که راهش ادامه دار
که    ند یرا خفت نما  یکه افراد  م یمحترم هم تقاضا دار  رانیگاز خفت   د. ظلم نشو   ی نکرده در حق کس  ی وقت خدا  کیکه  

 د. یبری معلول جماعت را م  یو آبرو دیافتی م  ری گ عیچون سر دی نرو یی دا  ی سراغ عل گری فقط د  د.رزا یسرشان به تنشان ب

  زان یعز   ن یا  توانند ی م  نی مرتبط با معلول  ی هانمونه، تشکل   ی برا  د.باشن  د یدر نوع خود مف  توانندی هم م   ز یشرخر عز   دوستان 
  شان یبفرستند تا با روش خودشان، مطالبات ا  ،انداند و هنوز به قولشان عمل نکردهداده  یکه قول کمک مال  ییرا به جاها

در    زیقوالن عزبد  نیرا در برخورد با ا ی حفظ کرامت انسان میکنی م هیتوص رگوارانبز نیفقط به ا د.وصول کنن  شانیرا برا
در    شان یکه ا  میدانی و م  میما قصد دخالت ندار  د؛ البته بسنده کنن  زی ر  د یتهد   ک یو    اد یفردادو   ی باشند و به کم  نظر داشته

 د. کار خود استادن
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؛  دکنن   ایقول را هک کرده و حقوق معلوالن را احبد   یهاتالش کنند تا نهاد   میخواهش دار  شدهد یتبع  زیعز  یهاهکر   از
  توانند ی م   ای   د. کامل اجرا کنن  طوربه را    نی سنجش را هک کنند و قانون سه درصد استخدام معلول  ت یسا  توانند ی مثالً م

  ۀ قو  دیقول بده  ش ییفقط خدا  . دکنن  ز یوار  نی جامع را به حساب معلول  ونمصوب در قان  یبانک رفاه را هک کنند و مستمر 
 د. یر یکه حکم عفو خود را بگ دی را هک نکن  هییقضا

  هیما توص  د.هستن  یمفسد اقتصاد   زان ی داشته باشند، عز  یتوجه   ان ی کمک شا  ن یبه معلول   توانندی که م   یگروه   ترینمهم  اما
  ی کار  توانندی تلفن م   کیبا    د؛ چراکهمحترم غافل نمانن  نی مجرم  ن یا  یهای از توانمند   ن،ی مرتبط با معلول  یهانهاد   میکنیم

  ی هاچه وام  د.فراهم نخواهد ش  زان ی عز  ن یبا تالش ا   نیساز مسکن معلول وساخت   یکه برا  ییهان یکنند کارستان. چه زم
  ۀ از بودج  ی م یگفت بخش عظ  توان ی به جرأت م  د. ها گرفته نخواهد شنهاد   یبرا  زانیعز  نی که توسط ا  ی بدون بهره و کالن

و خدوم کشورمان فراهم خواهد    الش گروه از مجرمان پرت  ن یتوسط ا   ن،یاز معلول  ت یقانون جامع حما  ی اجرا  یبرا  ازینمورد
ادار  یعمد هم براری غ  میاز مجرمان جرا  میکنی م  هیتوص  نیهمچن؛  دش با    یهادر نهاد   یو خدمات   یانجام امور  مرتبط 

حساس استفاده شوند، به    یهااند و اگر در پست دوستان ناخواسته مرتکب جرم شده   نی ا  د؛ چراکهاستفاده شو  نی معلول
 د. ی آی از هدفش دور خواهد شد و خدا را خوش نم  ن یمعلول ۀندارند و جامع  ییکارا ی کافۀ انداز

داشت،    ی بازده  ،توقع داشتند  ن یسئولکه م  طورآن کامل در کشور اجرا شود و اگر    طوربهطرح    نیکه ا  میکنی م   هیتوص  ما
  ی مرتکب جرم   ترع یکه هرچه سر  م یهم تقاضا دار  فمانی از مردم شر  د.هم استفاده کنن   گر ید   یهاطرح در بخش   نیاز ا
خود ما اگر معلول    د. را فراهم آورن  زمان یکشور عز  شرفتیپ  بات موج  ن، ی خدمت به معلول  ق یشوند تا بتوانند از طر  ی زیچ

از کجا معلوم!    م. یحاضر شو  ن ی در خط مقدم خدمت به معلول  میتا بتوان  میمرتکب شده بود   ی زی جرم ر  ک ی  حال تابه   م، ینبود
 د. رفته به آن اشاره کن   ادشیبه خدا باشد که رضا مارمولک  دن یرس   یهااز راه  یک یهم  ن یا د یشا

خبر خوب شد و از ما خواست    نی متوجه ا  نش یزبیکه با نگاه ت  میتشکر را داشته باش  تینها  ریجا دارد از جناب سردب  ان یپا   در
مسئول  ریو جناب مد   شانیبه ا  جا   نی فقط ما هم  م. یقلم درآور  ۀرابطه به رشت  نی خود را در ا  ۀشدی تا نظرات کامالً کارشناس

وجود    ستیقرار ن  یظاهراً چاه   گری د  د؛ البتهیکش  میخواه  ریشما را هم با خود به ز   م،یفتی بکه اگر در چاه    میداری اعالم م
 ت. اس نی ن هم وضع همکه اال مینوعان خدمت کنقرار است به هم  د.داشته باش

 د. یتا خدمت کن د یمجرم باش : ما به شما یانی پا  ۀیاما توص و

 .نمکدون  ی نکن خ ی : امضا
 

 

 

 

 

 



 

 


