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 های نابیناییبرنامگی، آفت جدی انجمنبی

 مسئولامیر سرمدی: مدیر

نهمد در زیرز ، آ  هم در همی نردموقتی صحبت  ز  احم نم 

آیحه، نحمدودآگحمه  گحم  ی احمیی یحی ن حم  نیدیحههحو ه آاححح ح  

گونۀ  شححود، رشححه قمر زول ن چ زی کی یی ذهن نتتمدر نی

هحمیی کحی هحمی زد ر زاححح ج زنجمناحححم هحم در زین زنجمن

تعحهزدشحححم  در دو دهحۀ زد ر  

شححمیه ز  نر  نود نساحح ححی،  

و  کححمنحو   عححمنحعححی،  زنحجحمحن، 

همی نجو دزر کلی احمنطوریی

همیی کی هم گذشتی یمشه؛ امن

نحجحو   کرحححور  و زرک  ز   یححم 

زنه یم  یر نظر یهزی ححتی،  گرفتی

فرنحمنحهزری و یدرححححهزری و 

شحم  دیرر همیهج نجو  یردیکاان روی زنتظمنی فعمل   نی

ناقضحی شحهه و ز  ی ح مری ز  آنهم هم تاهم در حه یا نمم 

صححورک دمنوزدگی و شححم  ییهمییمقی نمنهه زاحح ج د لی

نهمد شحونه و نرحمنی ز  یا احم نم  نردمدورهمی زدزره نی

هحم یحم فعحمل ح  نبحهود زی نحهزرنحهج یردی ز  زین زنجمنحرفحی

زنه و یردی  تأاح   شحهه در احح  یا شحهراحتم  یم زاحتم 

هحمی شحححددحححی زدزنحی فعحمل ح   هم تاهحم یحی تلح  نا عح  

زتتتمر کرد  همیی نهمیتمً ییدهاهج ثمرۀ ح مک چا ن امننی

زقحهزنحمترحححم  نزد عحمنعحی هحهم و تحهم نرحححمرکح  فعحم نحی 

شحممر  هماح ج آ  داحتۀ زنررح  نمی امیم  ندتی در زین زنجمن

اه، یعضحمً یرنمنی و کاهمی زثریدرحی زرزهی نیهم کی فعمل   

 زههزم نرددی نهزرنهج

 ها عدم تعیین اولویت

زنحه  هحمی کحمری دود رز تع  ن ندردههحم تمحهتحمً زولویح  زنجمن

همی تددحدحی ز  احوی آنهم ه حت مج و کمتر شحمهه فعمل   

کا م، زههزم هم رز نحملعی نیوقتی زاححماححامنی زین زنجمن

دورد؛ گویی کی ز  نینرحتر  و ید حمنی در آنهم یی چرحم 

هحم حتی فحمقحه زنحهج د لی ز  زین زنجمنروی هم کپی شحححهه

همی کمری  راححمنی ه ححتاه و زولوی  یا وی ححمی  زط  

نحهیره آنهحم زنحه و زتضحححمی ه  ح  دود رز هم تع  ن ندرده

شححرو ویمیو و یرنمنی نرححددححی نهزرنه و زاححت مده ز  

شحهه    همی صحرفمً دزوطل  در یهنی زصحلی زنجمن یمت  ن رو

کی زفرزد دزوطل   آنجمج ز پ ش یرودشحم  یی کاهی همییرنمنی

حقوق نرححددححی هم دریمف   

کااحه، زنتظحمر چاحهزنی هم ز  نمی

هحمی  آنهحم در قتو  ن ححح ول ح  

رودج زول ن چ زی  نرحد  نمی

هحمی فعحم  یحمیحه  کحی در زنجمن

یححم  نححه رزیزنی  گ رد،  قرزر  نظر 

هم و صحامی  یزر  یرزی  شحرک  

ن روی زن منی یرزی پ رترد زههزم زصلی    عذب و زاتدهزم

توعهی یحی پر توزنحه کمحا قحمیح زنجمن زاححح ج زین کحمر نی

همی  هم یداحهج ز  ن روهمی نملی زنجمنهم و کمتودکرد  دأل

نی ن ز  پروژهدزوطلح   یردی  در  یحیتوز   و  صحححورک  هحم 

هم وزع  زاحح  زیتهز وق  زاححت مده کردج لذز یر زنجمنپمره

هحمی دود رز تع  ن کااحه و احححپ  در نحیهحمی یرنحمزولویح  

رزاحتمی راح ه  یی آ ، ز  زفرزد نتددح  زاحت مده کااه؛ تم 

 یتوزناه یرزی عمنعۀ ههم دود زثریدش یمشاهج

 های تخصصیاندازی کارگروهراه

زنجمن ز   کم تحیی ححح حمری  فحمقحه  نحمی احمیحم   و هحمی  هحم 

هم و زههزم همی تددححدححی یرزی پ رححترد یرنمنیکمرگروه

تاهج تن نهزد  یی درد عمعی و تهم زاححت مده ز  دود ه حح 

هحمی زتضحححمی عحمنعحی هحهم، یحمتح  شحححهه نظرزک و زیحهه

هم فمقه رشححه و یملاهگی یمشححاه و در ی حح مری ز  زنجمن

همی زد ر هموزره درعم یزناهج آ  داححتی نعهودی هم اححم 

 زنه، یم دروعی همی تدددی ترد   دزدهکی زاممً کم تی
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هم ی رو  ن منهه زاح  و یم در یععه  همی آننرحددحی ز  کم تی

 زنهجکمری کردهرامنی کمزط  

همی نمی امیی  طور کی زشحمره شحه، زین وعی لمل  احمنهمم 

هحمی دردور فرهاری،  در زیرز  زاححح  و نتحمیحه فعحمل ح  

همی زد ر رز هم در احم آنو شحی و ور شحی یردی ز  زنجمن

هم زنجمنهمی زر شحماه یردی ز  زین نمدیهه گرف ج فعمل   

در نقمی ی یم تعهزد نسا مک نجو دزر ی  مر زنه  زا  و 

همیی  توزناه کم تیهمی نمی امیی نییمیه تواححعی یمیهج زنجمن

تددحدحی ز  عملی روزیع تمونی، آنو شحی، توزنتدرحی و 

توزنماهاحم ی، فرهاری و هاری، حقوقی، ور شحی، عذب 

م  آنو ز ، زشحت همی نردنی، دزنرحجویم  و دزنشنرحمرک  

توزنتدرحححی،  و کمریمیی، فاموری زط تمک، تجه ززک کما

همی تددححدحی  زی و ی حح مری ز  فعمل   دهنمک نرححموره

دیرر رز ترححد   دهاه و یم تع  ن یا ن حح و  نتددحح   

تر یحی رزه دود زدزنحی هحم، هحهفماحهیرزی هر کحهزم ز  زین کم تحی

زفززیی و زاحححت حمده ز  درد عمعی نحمی احمیحم  در دهاحهج هم

همی هم نبماححن ی حح مری دزرد کی نتأاحح منی اححمنزاححتم 

 دهاهجنمی امیی تمهتمً یی آ  تن نمی

 ها بدهندترمدیران سالخورده جای خود را به جوان

دورد،  هم یی چرم نیآا   دیرری کی در ی  مری ز  امن

همی نمی امیی زاحح    اححن یم ی نهیرز  ی حح مری ز  زنجمن

یریتی، دود رز یحم رلم دزشحححتن تجریحی نحهنحهیرزنی کحی تلی

زنه و زاحححماحححمً زتتقمدی یی همی رو  تحت ق نهزدهتداولوژی

فدر و نتدد   تر، دوشهمی عوز نرورک کرد  یم ن رو

در زنور ندتلو نهزرنه؛ نهیرزنی کی پ  ز  دو یم اححی دهی 

فعمل   یر ن حاه نهیری  یا زنجمن، حمرحر ن  حتاه عمی  

 ت   رزک امدتمری،  هم یههاه و یم زیجمد  تردود رز یی عوز 

 

 

 

نوتور نبرکحی زنجمن دود رز تقویح  کااحهج نت جحۀ چا ن  

زقهزنمتی، یرو  ردوک و دل حردی در ن م  زتضحمی عمنعی  

ههم در یا شحهراحتم  یم زاحتم  زاح  و تهم نرحمرک   

هحمی ندتحی رز یحی همرزه دزردج ن حهز  نحهزد  یحی فعحم نحی ن رو

در   هحم یحمتح  شحححهه وقتی زین داحححتحی ز  نحهیرز ترعوز 

تل  نهزشتن یرنمنی  کااه، ییعل حمک یم ن ح و   شحرک  نی

داح  ن مورنهج و زههزم نرحد ، نوفق   چاهزنی هم یی

زلعمر یا زنجمن چا ن نهیرزنی زگر دود رز صححمح  نمدزم

دزناه و حمرحر یی تر  ن ز دهن  ن  حتاه، حهزق  یمیه نی

یم ترحححد ح  زتمق فدر ز  ن حم  ندترحم  عمنعحی ههم و دزد  

رز یر زنجمن دود  زثریدرحححی  آنهحم،  یحی  ز  زدت حمرزک  دی 

 زفززیش دهاهج

های  ای و ادغام شبکههای منطقهپیشنهاد تشکیل انجمن  

 ملی

آنچی کی نرححد  زاحح ، ثت  نزدیا یی یددححه زنجمن 

همی نتعهد زین قرحر  نمی امیی، نتوزن حتی نرحد ک و چملش

 یمفتی نمناههمی تواححعیرز یرطرم اححم دج نرمهی یی کرححور

دهه کی نعمو ً یا یم  زاحپمن م، زنرل حتم  و آنریدم نرحم  نی

چهمر زنجمن نلی قهرتماه، یمر نرححد ک نمی امیم  در اححی

همی  کرححاه؛ لذز زیجمد ترححد هم رز یی دوش نیزین کرححور

زفززیی آنهحم یحم یدحهیرر، شحححمیحه یتوزنحه توز  زی و همناحقحی

   تددححدححی و ن روی زن ححمنی آنهم رز تقوی  کاه و یمت

زثریدرححی ی رححتر آنهم شححودج نرمرنهه نعتقه زاحح  در زین 

توز  ز  نظر ع رزف میی و همجوزری رزاحتم، کرحورنم  رز نی

هم یی ه   ناحقی تق ح م کرد و یا زنجمن، رزهتری زاحتم 

همی  همی آنهم در حو هنرححد ک نمی امیم  و پوشححش ن م 

  ندتلو در آ  نمح ی رز یر تههه یر رد  ناحقی شمم  لرب؛
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همی شمملی؛ دزنای عاویی زلتر ؛ لریی؛ زاتم همی ن میزاتم 

شحححرقی  هحمی عاویی و نوزحی ن محیف ک نرکزی؛ زاحححتحم 

زفززیی و توزناه یم همکرحور، ز  عملی نامطقی ه حتاه کی نی

همی نمی امیم   زیجمد یا ترد  نتمرکز، نرد ک و دوزاتی

 همی نلی و ن حح و   کرححوری ناعد رز یهتر یی شححتدی

تمححمنی  تعححح لی  نعحاححمی  یححی  زلتحتححی  زنر  زین  تبحقحق  کاحاححهج 

هحمی زین ناحمطق ن  ححح ؛ یلدحی صحححرفحمً نحهیریح  و زنجمن

هحمی آ  نحمح حی ذیح  یحا زنجمن قحهرتماحه  رزهتری زنجمن

هحمی آ   هحم یحی نبحمیحی وزححهگ رد و احححمیر زنجمنشحححدح  نی

ترحد  در آ  ناحقی ه حتاهج رحرورک دیرری کی در یب   

ه یحی آ  توعحی شحححود، زدلحمم هرچحی هحمی نحمی احمیی یحمیح احححمن

تر هر دو شحححتدحی نلی نحمی احمیحم  یعای  چحمووش  و احححری 

 شحمام  زاح ج تجریی یا احم  گذشحتی نرحم  دزده کی زیجمد 

تاهم رقمی  احملم یرزی پ ر ری نرحد ک دو شحتدی نلی نی

نمی امیم  رز یی دنتم  نهزشتی؛ یلدی در ی  مری ز  نوزرد یمت   

هم شحححهه  رقی ن حم  نهیرز  و زنجمنکمری و زیجحمد تنوز ی

زی  همی نلی و شتدیتاهم ه چ فعمل   زا ج زین دو شتدی نی

تر زشمره  طور کی پ شزنه؛ یلدی همم در احح  کرور نهزشتی

شححه، نقش آنهم در اححح  یا اححمن تقل   یمفتی زاحح ج  

همی نمی امیی  چمووش و شححمام هم نمناه ی حح مری ز  زنجمن

توزناحه ز  هر دو نهحمد    دزرنحه، نیکحی دو نجو  یرزی فعحمل ح 

یهزی حتی و و زرک کرحور نجو  فعمل   دزشحتی یمشحاه؛ زنم  

ه  ح   زتضححححمی  نظر چحمرک اححححم نحمنی،  و ز   نحهیره 

گذزری یا شحتدی وزحه رز ترحد   دهاهج زیجمد اح ماح  

زی تب  چتر وزحه یا شحتدی نلی، یی ه   زنجمن ناحقی

میه یتوزنه یدش همرزه ندمتی کی در یم  یهز  زشحمره شحه، شح 

همی ویژه نمی امیم  در زیرز  رز زی ز  نرححد ک اححمنتمهه

همی نمی امیم  زلتتی تاهم یی زین یرطرم کاهج نرد ک زنجمن

شود و در نجم  دیرری یی آنهم دوزه م  ن مه  د صی نمی

 پردزد ج

 

 ۱۴۰۱گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران: مرداد 

همی زنجمن نمی امیم   زی ز  فعمل   د صحیتوزن ه در  یر نی

زیرز  و دفتر نممیاهگی زین زنجمن در شحهراحتم  زراحاجم  

نقحمم رز ز  نظر یرحذرزن حهج نهاحهن نادحححور شحححمدکحمم، قحمهم

زنجمن و آقحمی ی حححتحمنی، ره   دفتر نمحمیاحهگی زنجمن در 

زنحهج شحححمحم همچا ن زراحححاجحم ، زین گززرش رز زرزهحی کرده

ن گززرش رز یی شححد  صححوتی ذی  توزن ه نرححروو زینی

هم ن نوشحححتحی در وی حححمیح  ن ححح  نحمنحم یحمرگ ری کا حه یحم  

 یراویهج

 مقام انجمن نابینایان ایرانمنصور شادکام: قائم

رحححمن ترال اححح م و زدب و زحترزم دحهنح  ندحمطتحم   

نامات  شهمدک  نبترم نرحریی ن ح  نمنم و ترال ت حل   یی

همی تزیزز ج   همی) ( و آر وی قتولی تززدزریزنمم ح ح ن

 زن هوزرم همی نم ز  پ روز  وزقعی آ  حضرک یمش مج

همی زتضحمی تبریریی نمهامنی ن ح  نمنم  ز   حممک و ت ش

کام، کام و زگر هر نمه زین نورحو  رز نحرو نیترحدر نی

یی زین تل  زاحح  کی وزقعمً شححمهه ت ش و  حممک زین 

نمنم   تزیزز  ه حتمج همچا ن ز  حمن م  نبترم نمهامنی ن ح 

کمرک،  ویژه نهیری  نبترم یمنا ن ححدن، شححرک  فاموزیی

شحححرک  پدتون و شحححرک  نونمکو و احححمیر ن دوکمرز   

همی فعمل    تزیزی کی چی در ن ح  نمنم و چی احمیر حو ه

زنجمن یحم نحم همدحمری دزرنحه، کمحم  ترحححدر و قحهردزنی رز 

 دزرمج

  همی زنجمن نمی امیم  زیرززی ز  فعمل   واح لی د صحییهین

در طو  نمه گذشححتی رز دهن  شححمم ندمطتم  گرزنی زرزهی 

طور ن دحح  یی اححم نم   نممیم و در گززرش نمه آیاهه یینی

هم و همیی کی ز  احوی احم نم نمنییهزی حتی کرحور و یدش



  5 

شححود و نتأاحح منی اححم نم  یهزی ححتی،  هم صححمدر نیزرگم 

شحححهه نحهزرد،  هحمی صحححمدرنحمنحیزلعملی یحی زین یدشتد 

 ردزد ج  دوزهم پ

نهیره زنجمن نمی امیم  زیرز  یم نورحو  ترحد   عل حی ه    

هحم، در زین نحمه یرگززر شحححه و نتحمی  دویی یحی زین گروهکحمر

گروه روزیع تمونی و راححمنی یم  شححرو حمصحح  شححه  کمر

ریماح  آقمی زن ر احرنهی ترحد   شحه و نقرر گردیه کی  

هی کااهج  همی دود در زین  ن ای رز زرزهم و یرنمنیزیرم  طرو

گروه آنو ش و تاوز  ن ححح و  کحمرآقحمی زن ر احححپهری یحی

تاوز   یدرححی زنتدمب شححهنه و آقمی زن ه همشححمی ییتوز 

گروه فاموری و تجه ززک شحححامدتی شحححهنه؛  ن ححح و  کمر

، هاری و ور شحی در دهن   گروه فرهاریزیاجمن  در کمر

گروه  زکتر عمحملی، کحمرشحححمحم تزیزز  ه حححتم و آقحمی تلی

ددحو  آنو ز  رز در زدت مر دزرنهج درم  و دزنشدزنرحجوی

زی  ن ح ول   کمرگروه زشحت م  و کمریمیی و کمرگروه نرحموره

گ ری دوزهه شححهج و حقوقی ن ز در آیاهه نزدیا تدححم م

کام کحی در کاحمر  در زیاجحم ز  تمحمم ندترحم  نحمی احم دتوک نی

هحم و هم دری یحم زیرحححم  و نعرفی گروهن ححح ول ن کحمر

عمنعی ههم، یم نم همدمری دزشحتی یمشحاه تم یم  همی  دلهلی

نحهک، یتوزن م  نحهک و یلاحهنحهک، ن حم هحمی کوتحمهریزییرنحمنحی

زنهز  زههزم زنجمن نمی امیم  زیرز  در عه  زرتقمی یی چرم

ک      نهگی عمنعی ههم یراحح مج زنجمن نمی امیم  زیرز  

گرنی پحذیرزی تزیزز  زاححح ج دوزهرحححماحهم تزیزز   یحی

 مورنه و نم رز یمری کااهج ترریو ی 

نهحمد حو ه زفرزد یحم  هحمی نردمهحم و ترحححدح ز  تمحمنی زنجمن

آاحح   ی امیی، چی دفمتر نممیاهگی زنجمن نمی امیم  زیرز  و 

هم،  کام کی گززرشهمی ن حتق ، دتوک نیچی احمیر ترحد 

ن ححح و  نحمهاحمنحی  نظرزک دود رز یحم نحهیرهحم و نقححیدلحهلحی

هم در نجلی ن ح   نه تم زین گززرشن ح  نمنم در ن م  یرذزر

نمنم ناترحر شحودج نمهامنی ن ح  نمنم ندت  زنجمن نمی امیم   

زیرز  ن  ححح ؛ یلدحی نتعلق یحی عحمنعحی هحهم و تمحمنی زفرزد  

توزناه ن حححمه ،  دیهه ی امیی زاححح  و زین زفرزد نیآاححح   

شححم  رز در زین نمهامنی  همیهم و دیهگمهنرححد ک، دلهلی

 نحرو کااهج 

کام یی گززرش  ی ز  شمم ندمطتم  گرزنقهر دتوک نیدر زدزن

نحهیره دفتر نمحمیاحهگی  آقحمی عع ر ی حححتحمنی، ره   ه  ح  

زنجمن نمی امیم  زیرز  در شححهراححتم  زراححاجم  کی ز  دفمتر  

 ی  مر فعم  زنجمن زا ، توعی فرنمی هج  

 مدیره شهرستان ارسنجانجعفر بستانی: رئیس هیئت

 ۱۳۹۲یدمنی دیج تم ، در احححم  زنجمن نمی امیم  زیرز  و کتم

تواحع نهاهن نادحور شحمدکمم در شحهراحتم  زراحاجم   

دیهه  راحمنی و رزهاممیی زفرزد آاح   تأاح   شحهج کمر زط  

نمم و همی همجوزر عه  ثت  ی امیی زراحاجم  و شحهراحتم 

احرت  زنجمم شحه و نعمیامک پزشحدی و ترحد   پرونهه یی

ک نوردن حم  تمه حهزک   م عهح  فرزهم احححمدتن تجه زز

همی دع یری  و امیر  عه  شحرو  آنو ش ز  عملی کتمب

آنو شحی آنمده شحه و یم  کت  و واحمی  و تجه ززک کما

زنجمن در تهرز  و ن دوکحمرز    همدحمری ن ححح ول ن دفتر 

 شححهراححتم  و ن حح ول ن وق ، فرزیاه آنو ش یم یرگززری  

قححرآ ، کحح ن هححمی 

زحدححمم،  نه  زلت لححی، 

دحع قدححححی دحوزنحی، 

کحح  و  منحپح حوتحر، یحریحح  

دو ی، د حمطی و ک و

عمگممری زفرزد یر زاحححمن گروه احححای و ن زز  ی امیی در 
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همی آدر هم در رو همی گونمگو  و ترححد   ک نک ن

 صورک فررده آلم  شهج ه تی یی

ی ام در احح  شحهراحتم  در نمی ام و کم ۱۸۵حمرحر  در حم 

گ ری ویرون  حم  ک حح  آنو ش ه ححتاهج پ ش ز  همی

صحورک حضحوری یود و زندمنمک ت ذیی  هم ییکرونم، ک ن

و زیحمب و ذهحمب تواحححع ن دوکحمرز  همرزه زنجمن فرزهم 

آنو ش و پرورش، شححححه و همدحمرز  پ شنی ک حححوک 

صححورک  همدمری ی حح مر دویی عه  آنو ش زتضححم یی

 دزوطلتمنی یم زنجمن دزشتاهج

ن ر ز  زتضحمی زنجمن، نمی امی نحلق احرپراح  دمنوزر   ۴۵

همیی عه  ک حح  زط تمک دمنوزدگی  تاه و کمرگروهه حح 

زین زفرزد ترحد   شحه و یم وعود تممم نرحد ک زقتدحمدی 

زیم،  یحم آ  نوزعحی یوده  ۱۴۰۱و    ۱۴۰۰هحمی  کحی در احححم 

ز  نظر  یحم همدحمری د رین نبترم، زین تزیزز   همچاحم  

 نع رتی تب  پوشش زنجمن ه تاهج 

ه ی ححح حمر  احححملحی زنجمن کحی یرزی یاحهححمصححح  فعحمل ح  ده

یدش زاحح ، نمه  آنه  دو ن ر ز  زتضححم یی ک حح   لذک

درعی دکتری، دو ن ر یی کمرشحاماحی زرشحه و هرح  ن ر یی 

شححش ن ر ودرعی کمرشححاماححی، دوز ده ن ر کمردزنی و اححی

پا  ن ر ز  زتضححم در نقح  نتواحححی و ودیپلم زاحح ج اححی

چهحمر ن ر در نقح  زیتحهزیی نرححح و  یحی تبدححح ح  وچهح 

 پا  ن ر وه تاهج چه 

ز  زتضحمی زنجمن فمقه تبدح  ک ه حتاه و ز  زین تعهزد  

 شمنزده ن ر یم دع یری  آشام ه تاهج 

همی نع رححتی یی همی تأن ن ی ححتیدر دهی گذشححتی در  ن ای

هزیاحی  زر ش تقریتی ی ش ز  هرححح  ن ل حمرد تونحم ، کمحا

هزیای درنم  دو و ن م تبدحح لی اححی ن ل مرد تونم ، کما

و عه زیحی ححهود یحا و ن م ن ل حمرد تونحم     ن ل حمرد تونحم 

زیمج در زیاجم   م  یرزی زتضحم و فر نهز  آنم  فعمل   دزشحتی

دمطر تهی ر و دزنم ز  نهاهن شحمدکمم و همدمرزنرحم  یینی

هم تقهیر و تهزل  در تو ی  نامی  نملی در تممم شحهراحتم 

 تردر کامج  

 ز  نهیری  آنو شححرمه، اححرکمر دمنم نواححوی و زتضححمی

نحهیره زنجمن کحی در عهح  آنو ش زتضحححمی عحمنعحی ه  ح  

کااحه و ن دوکحمرز  دحمرز ز  نجموتحی کحی  هحهم ت ش نی

کااه، ترحدر صحورک دزوطلتمنی نم رز در زین نهم یمری نییی

کامج ز  زتضحمی ه    نروع ن قرآ  شهراتم  زرااجم   نی

کی هموزره کامر نم ه ححتاه و زنجمن رز در رزه راحح ه  یی 

 کااه ن ز اپمارززرمج ری نیزههزم یم

نری  یحی زر ش تقریتی نتر ۱۲۰۰قحعحی  ن ای یحی ن حححمحح   

چهحمر ن ل حمرد تونحم ، تواحححع ورثحی نرحوم ححمز زیرزه م 

رح می یرزی زححهز  یاحمی فرهاری، آنو شحححی و احححملن 

فرهاری، زدتدحححم  دزده شحححهه کحی زن حهوزریم یتوزن م یحم  

ریع یحی نتحمی   همدحمری ن دوکحمرز  نبترم و ن ححح ول ن ذی

نرحح ای رهمیی یمی مج  نعضحح ک زعمرهنحلویی یراحح م و ز  

همرزه زنجمن، شححمهی، ن دوکمر هم رححیحمز عوزد ح ححن

نری  رز در شهر  گل تم   نتر ۲۵۰قحعی  ن ای یی ن مح  

زنه کی  دیهه ی امیی زدتدحم  دزدهشحهر شح رز  یی زفرزد آاح   

زدزری شحححهردزری،   رونحه  ز  طی  پ   یتوزن م  زن حهوزریم 

 ر ریمج امد  امدتمم  عهیه رز پی ی

ن ححح حولح حن   تحمححمنحی  ز  

ویژه  نبترم شحهراحتم  یی

فرنححمنححهزر  و  شحححهردزر 

همی  گرزنی کی ن متهک

 کامج دویی یرزی پ رترد زههزم زنجمن دزرنه، قهردزنی نی
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ها و نشریات  پیشخوان: مروری بر پادکست

 دیدگان بیناییزبان ویژۀ آسیب انگلیسی

 امید هاشمی: سردبیر

تر  هم دوشی امزحتمم ً یی نذزق کم زین شحممره ز  پ رحدوز 

دوزهحه آنحه؛ چو  در آلحم ، دو نبدحححو  عحملح  ویژۀ زین 

کا مج در زدزنی ز  یا داحترمه قمی  حم   زفرزد رز نعرفی نی

گوی م،  نهگی یا دوز  نوری نینتتای یر فاموری نوی ححی

زش رز یحی  کا م کحی کرونحم، نوقع ح  شححح لینحمی احم رز نرور نی

ترین کمرناهز   در آدر هم یم یدی ز  قهیمی  دحر زنهزدتی و

همی  شحویم کی ز  ند حت ن رو فریهم احمینات   ا آشحام نی

 گویهجتأا   زین شرک  یرزی نم نی

 نیافتنی نمای ارزان؛ اما دستتروزوم، درشت 

دم  نذل  چام  یر احر و روی پو  نلی پمشح هه شحهه کی  

شحاویم  هم نیهمی دمرعیهم یم پمدک ح  هر وق  در ویههو 

تر و کی ف   زیززر ن حت  یی زنوز  نرحمیهش یی نرزت  زر ز 

رود، عز پو داه یم یهتر یروی م  تر یی شحممر نییمفتایداح  

ج حم  آیهنمیتری ز  نم یر زلعم  شححمی ححتیداه، تد  هر

م احح وی ،  شححهه حدمی  هم ن واحح لی زی کی زد رزً  احح 

زش  گردزناحهۀ کحمنحم    نحهگی نحمی احمیی  در یوت وب دریحمره

نممی کوچا و قمی  حم  رز ویههو احمدتیج زو یا درشح  

کاه کی ق متش فقع چ زی  یی نممیش گذزشحححتی و تأک ه نی

زی د ر زا ج حم  عمل  زیاجما   حهود شرده و درده

دزنه رقم دق قش رز ی م   زی  کی اح م قمی  نمی درده  کی زین

یا صح بۀ پا    ترو ومنممی  د ر زاح ج درشح   ۴۹کاه، 

تر ز  یرزیر درش   ۳۲زیاچی دزرد و قمدر زا  تدمویر رز تم 

  حه نعمو  نممیش دههج زندم  زتدحم  یی تلویزیو  و احمیر 

هم هم زلتتی وعود دزردج زین زیززر کمرآنه، ز  زنوز  نممیرححرر

توزنه ز  قمیل   تضحمد رن  هم یردوردزر زاح  و کمریر نی

 ن ای، نوشححتی و پ پ رححاهمد گونمگو  یرزی رن   ۲۳ن م  

ی احمیی کاحهج  یحی فرزدور ورحححع ح   زنتدحمب  یدی رز  زش 

 رد و هم تد  یرتوزنه ز  نوشححتیزین، داححترمه نییرزفزو 

آ  رز یی زصح و فریز کاه و روی تد   وم کاه تم کمریر  

یتوزنه عزه مک ی رحححتری ز  آ  رز نرحححمههه کاهج همچا ن 

زی کی یرزی  حمفظی

زین داترمه درنظر  

گرفتحی شحححهه، یحی 

زنحدححم   کححمریحرز  

کححی نححی دهححه 

تدحححمویر رز در قحملح  تد  ذد ره کااحه تحم یتوزناحه در 

آنهحم زاحححت حمده ک  ااحهج کحمریرز  حتی  نرزععحمک یعحهی ز  

 رتع کااهجتوزناه یرزی هر تدویر، یرچ   صوتی هم نی

کحم کححمریحرز   یححی  نحدحتحلحو  نحوقحعح حح   دو  در  یح حاححم تحرو وم، 

کاحه  یدی وقتی یدوزهاحه تدحححویر یحم راحححمنی نیدحهنحمک

نوشحتۀ چمپی رز ز  نزدیا یدوزناه و دیرری  نمنی کی قرزر 

تممشححم  زاحح  تدححویری نظ ر تلویزیو  یم تمیلو رز ز  دور 

در هر دو ححملح ، نی فوکون  کااحهج  قحمیل ح   ز   توزناحه 

دودکمر یم داححتی یهره یترنهج ویژگی نهم زین داححترمه آ   

زلعمده کمریردی نجهز شححهه  زاحح  کی یی یا داححتۀ فوق

زی زین داحتی یی کمریرز   درعی ۱۸۰زاح ج قمیل   چردش  

دزرنهه تاوز  پمیۀ نریدهه تم در صحححورک ن م ، ییزندم  نی

ز  آ  زاحححت حمده کااحهج یحمتری قحمیح  تعوید هم ز  دیرر   هم

توزناحه یحا آیحهج کحمریرز  نینززیحمی ترو وم یحی ح حححمب نی

یمترین پر رز یی تاوز  یمتری ذد ره همرزه دود دزشحتی یمشحاه  

شحود و داحتراحی یی تم در عمیی کی شحمرژ داحترمه تممم نی

 یرق فرزهم ن  حح ، آ  رز عمیرزین یمتری دملی کااهج زین

زی کمریردی  توزنه واح لیداحترمه ی  ح  ن ل و  تونمنی نی

هم و تدححمویر  ی امیی یمشححه کی  یمد یم نوشححتییرزی زفرزد کم

کمر دزرنهج دریمرۀ ک     کمر ترو وم در ن حدۀ صحوتی واحر

 ی رتر دوزه ه شا هج

https://www.palmervision.com/truzoom/


  8 

ی ام فمصحلی  گر ویژۀ زفرزد کمهمی ت حه  تم ز  نورحو  زیززر

زی هم یی یا شحمریم و زشحمره م  نیزیم، دم رز لانررفتی

کا م کحی در پحمدک ححح   ق مح  زنحم کحمریردی نیزیززر گرز 

  ی یاه ی ل ت ز  یی آ  پردزدتی شهه زا ج

نمم زیززری زاح  کی حمصح  همدمری کمپمنی    ۱ ویوپویا  

و اححمن ححون  زاحح ج زین واحح لی     ن را  می ا  ز ننریدم 

نترحد  ز  یا ت اا وزقع   نجم ی احمن حون  و یا 

دهه زاح  کی یی کمریرز  زندم  نی ۱۰گوشحی گلد حی زن 

توزناه فوزصححح  دور و نزدیا رز تممشحححم کااهج کمریرز  نی

ز  فمصححلۀ نزدیا یدوزناه و  همی ریز و درشحح  رزنوشححتی

همچا ن یحم زندحمنی کحی یرزی فوزصححح  دور در نظر گرفتحی  

آور و توزناه نب ع زطرزم رز یم ک   تی شححر   شححهه، نی

ی ام یی کما چا ن زیززری  اححتودنی تممشححم کااهج زفرزد کم

توزناحه ت وه یر نححملعحی، ز  تمحمشحححمی تلویزیو  در کاحمر  نی

توزناه ن ححمیقمک  همچا ن نیتزیززنرححم  لذک یترنهج آنهم 

ور شحی، کا حرک، ت متر وججج رز هم یی احمدگی و یم ک   تی  

یر  کااهه تممشحم کااهج در پمدک ح  ی یاه ی ل ت ز، ت وهد ره

زین واحح لی، داححترمه دیرری هم نعرفی شححهه کی زندم  

دوز  نوری رز یهو  تواحح  یی رزیمنی و زاححت مده ز  نوی ححی

 ، نمم  ۲گذزردج  ل ریامریرز  نیتل ن هوشححماه در زدت مر ک 

حملی زاح  کی حهود یا ک لوگرم و   دزرد داحترمه قمی 

توزنه صحح بۀ کملذ رز در نقمی  دوری اش  و کمریر نمی ام نی

قرزر دهه و ی فمصحلی داحترمه شحرو  یی دوزنه  نتن چمپی  

همی همی نرمیی، یرتریکاهج زین داترمه در نقمی ی یم نمونی

توعهی دزرد؛ ز  عملحی زیادحی ن حم ی یحی زیاترنح  نحهزرد و قحمیح 

ک  یحم هر طلتحه و هرکحمر یحم آ  هم دزنش دحمصحححی رز نمی

توزنحه یحی احححمدگی ز  آ  زاحححت حمده کاحهج  ن زز  توزنحمیی نی

هم و زفززرهمچا ن احرت  زین داحترمه ی ح مر یم تر ز  نرم

 همی نرحمیی زاح  و صحهزیی کی یرزی دوزنه زفززراحد  

 
1. ViewPoint 
2. LyriQ 

نتو  در ل ریا تعت ی شحهه، ی ح مر نزدیا یی صحهزی زن حم   

 ۲۰تم  ۱۵د ری هم حهود  ۱۹۶۰زا ج یمتری زین داترمه  

کاهج در ن حدۀ صحوتی پ رحدوز ، یی ت دح   احمت  کمر نی

زیم و نمونۀ تملدرد داحترمه  رزع  یی ل ریا صحبت  کرده

 زیمجرز هم یم شمم یی زشترز  گذزشتی

 عدو شود سبب خیر

 وزیححححمی  

آاح تی کی  

ویحححرون  

در  کرونححم 

دو  طححو  

اححححححم  

هم  ده، یرزی همۀ نم آشحاماح ج چی کمروگذشحتی یی ک ح  

ی حم دودنم  یم زطرزف منمم  هم نتت  یی تتعمک و زثرزک زین 

ویرون شححهه یمشحح مج چ زی کی در زین ن م  نهم زاحح ،  

هحمیی زاححح ؛ کحمری کحی  چرونری نحهیریح  چا ن نوقع ح  

زش زً ز  پ ححش دوب یر آنهه و قدححی  یمهر۳ رز  یروک 

  یرزی نحم ۴رز در آدرین شحححمحمره ز  نحمهاحمنحۀ  یریح  فروم

 روزی  کرده زا ج

زش یی رز  در کودکی دواح  دزشح  دلتم  یرحودج ت قی

ر نی کردج  اح ر، زو رز ن حت  یی داحت میی یی زین شح   نعدحن

یردورد یا توپ ی حدتتم  یم صحورتش در نهراحی زنم زین 

لم یدن کردج زو کحی همچاحم  رؤیحمی اححح ر در   رؤیحم رز کحم 

نق   وپرورزنه، یعه ز  تبد  تش وزرد صاع  حم احر نی

شححه و یم چاهین شححرک  ندتلو در زین  ن ای همدمری 

کردج رز  در یمددزشحتی کی یرزی یری  فروم نوشحتی، قدحی رز 

کاهج یم ددترش در هوزپ مم  شحححرو  نی ۲۰۲۰نمرن   ۱۱ز  

گرددج ددترش هم کی در کمری یرنی  نرح حتی و ز  نأنوریتی

3. Ron Brooks 
4. Braille Forum 

https://patriotvisionindustries.com/product/patriot-viewpoint/
https://magnifyingamerica.com/
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یرده در زین احح ر یم زو همرزه  تعح  ک یهمری یی اححر نی

احمتتی، رز  نرح و  یم  و شحهه زاح ج در طو  پروز  پا 

همی زعتممتی زاحح  و ددترش هم یم  پمی ن کرد  شححتدی

یا ف لم دود رز ارگرم کرده زا ج در آ  تمریخ، ویرون  

ی زاحح  کی فقع ووهم   کرونم هاو  یا ویرون نمشححامدت

در  نحمگهحم   رز   زنحم  زاحححح ؛  کرده  درگ ر دود  رز  چ ن 

شود کی یی نظر یا همی زعتممتی یم دتری نوزعی نیشتدی

راححه  یدی ز  ن ححمیقمک ل   ی ححدتتم   دتر نعمولی نمی

آنریدحم یحی دل ح  زیت ی یحا یحم یدن یحی کوویحه ل و شحححهه  

  کمن ً  زنهیره کی زین حتممً یا نورو زا ج زو یم دود نی

عهی زاحح ؛ چی صححاع  ی ححدتتم  آنریدم هرگز زعم ه  

زت حمق نعمولی، ل ری کحی رو زنحی دهحه یحینمی دحمطر یحا 

احححم د، تعح   شحححودج دیری ز  زین هم د ر پو  نین ل و 

همی دورکمری و قرنح اۀ دمنری  گذرد کی داحتورزت مق نمی

نرحح ن  شححود و ویرون چ ای، رز  رز هم دمنیصححمدر نی

 کاهجنی

شحاماحی؛ یرزی  دورکمری یرزی رز ، فرصحتی یود یرزی دود

زیادی داح  یی ندمشح ی یزنه و دودش رز دویمره پ هز کاهج 

نی تحمزو  دیحهم  کردم  فدر  کحی  یحم یحیگویحه   دوب  ححم  

زم زنحم ه چ کحهزم ز  آنهحم هحمی  یحمدی همدحمری کردهپروژه

زم یی زیادی زنه؛ نن فقع کما کردهپروژۀ شددی نن نتوده

 ۲۰۲۰نی  ۱۹شحاتی همیرحم  رز پ ش یترنهج  احیررز  کمردی

یود کی رز  پرحح  ن ز آشححپزدمنی نرحح حح  و پورتم  ثت   

هم رز یم  کرد و شححرو  کرد یی تاظ م زاححماححامنۀ  شححرک  

نظر قرزر دزده یودج همزنحم  یحم هحم یود نحهشحححرکتی کحی نحهک

تاظ م زاححماححامنی و طرزحی لوگو و وی ححمی ، شححرو  یی 

ت هحمی یحم زریحمیی  جریحی کردج در دورهنححملعحی و ک ححح  

ریزی رز همی نهیری   نم  و یرنمنینوی حی کرد و کتمبنمم

 همی نوردزفززردر صححو نحملعی قرزر دزد و یی فرزگ ری نرم

 ن م  نر و  شهج در رو  کری م ، درا  یعه ز  گرود   

 

 

ههزیمی احم  نو، کمر طرزحی وی حمی  هم یی پمیم  راح ه و 

ز  تم ً شحرو  یی کمر کردج حم  رز  کمر شحددحی روک ح  

صحمح  وی حمی  و شحرکتی یود یی نمم  ز ک حن ح تن  ز ونن و  کی  

همیی دهه در  ن اۀ  هم نرحمورهکمروقرزر یود یی احمیر ک ح  

نی چحور  ک حححح  زیادححی  و وتوزناححه  دححهنححمک  و  کححمر 

احم ی  نبدحو ترحم  رز یرزی زفرزد دزرزی نعلول   ناماح  

 کااهج

ه ز  رو ی کی رز  در هوزپ مم یم دتر  دراحح  یا اححم  یع

کرد  گ ری نوزعی شحهه یود، شحرکتی کی یرزیش کمر نیهمی

تذرش رز دوزاح  و زک ح ح ت  زون و کی تم آ   نم  یرزی  

آنه، یی ب یی ح حمب نی زش یی زصحح و پنل نزو و دمنوزده

کمر  ورتتۀ آ زرتقم یمف ج قدحححۀ رز  و نوفق تش در ک ححح  

ی ح مر دزرد کی ی منش ز  حوصحلۀ زین شحددحی، فرز  و فرود  

نوشحتی دمرز زاح  و یهتر زاح  زین حدمی  رز یی ن حدۀ 

صحوتی پ رحدوز  ی حپمریمج زفزو  یر زین قدحی، در ن حدۀ 

صحوتی پ رحدوز  یم نردی هم آشحام دوزه م شه کی یی نهک  

احی دهی در کمپمنی فریهم احمینات   ا کمر کرد و ز  نهیرز  

  تدحم م گرفتی یم نرح حتی  نسثر در زین شحرک  یود و حم

شححود و فمنون رز یی داحح  ن رزک یعهی ی ححپمردج در زین 

دوز  عم  دوزه م  همی آلم ین صحح بیحدمی  هم ز  رو 

هحمی دهحۀ نود ن  دی دوزه م گ ح  کحی  شحححا حهج ز  احححم 

ترین  هحم چحور توزن ححح  نبتوبشحححرکح  نوپحمی آ  رو 

 دوز  دن م رز تول ه و ترری کاهجص بی

ن ه ن حدۀ صحوتی پ رحدوز  رز ذی  هم ن نوشحتی  توزشحمم نی

 در وی می  ن   نمنم یمرگ ری کا ه یم یراویهج
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 یابی و حرکت فروغ آموزش جهت بازار بی

شننناو و آموزگار آموزش و پرورش  زهرا همت: روان

 استثنایی شهر تهران

 تدححم م گرفتی یودم دویمره  نهگی رز شححرو  کامج د لی  

دیحهم کحی یحم  چحمره رز در زین نییرزیم احححدح  یود؛ زنحم تاهحم  

آنچحی زت حمق زفتحمده کاحمر ی حمیم و رزهی پ حهز کام کحی ز  نررزنی 

و زنحهوه نجحمک پ حهز کام و یحی هر ق مح  یحی  نحهگی یرگردمج 

د لی رن  کرححح حهه یودم و دیرر توز  زدزنحی زین رن  رز 

کردم نجتور یی زنتدمب ی ن یه و یهتر نهزشحتمج زح حمن نی

کردم نمنهم و  نهه زنم  نهگی نمیدمنی نی  ه تمج یم یمیه در

 دم و یحی هر ق متی کحی شحححهه یحم یحمیحه ز  دحمنحی ی رو  نی

دزن حتم ی رو  کی یروم، قرزر احمدتمج نی نهگی عهیهی نی

زاح  ترحم ی ام، دجمل  یدرحم، تدحتمنی یرحوم، شحد ح   

زی نتود و زین یهحمیی یود کحی  یدورم، گریحی کامججج زنحم چحمره

پردزدتمج دمنوزده د لی یی نن   یمیه نییرزی ن ححتق  شححه

ک  یرزی دود کحمری دزشححح  و کمحا کرده یودنحه؛ زنحم هر

دوزاح  نززحم ک حی یمشحمج شحمیه هم دلم یرزی  دلم نمی

چاه دق قی تاهم یود  و قهم  د  تا  شححهه یودج دلم کمی  

دوزاح ج زول ن فدری کی یی ذهام راح ه، رفتن تاهمیی نی

احدتی آدرن نرکز توزنتدرحی رز ییی زدزره یهزی حتی یودج ی

یحی زنحم  رفت م؛  آنجحم  یحی  یحم دحمنوزده  و  کردیم  عحمی  پ حهز 

یمیی، یی نن پ رحاهمد شحه د مطی یمد یر رمم نن هاو   عه  

توزنم یهو  همرزه تم احححر کوچی یروم و یا نماححح   نمی

دورد؟م د صحححی یرویم کحی یدرمم د حمطی یحی چحی دردم نی

 تاحه یحی دل ح  تحهم  آب پحمکی رز روی داحححتم ریدتاحه و گ 

هماحح  نریی نهزرنه و یمیی، نهکزاححتقتم  ز  ک ن عه  

شحود و نن یی هر کجم احر  دم نتوزن حتم  ک احی یرگززر نمی

همی ددحوصحی هم یرزی هر عل حی  ک احی پ هز کامج ک ن

هززر تونحم  هزیاحی دزشححح  کحی تحأن ن آ     ۴۵۰تحم    ۳۵۰ی ن  

 پذیر نتودج یرزی نن زندم 

قت  یی دمنی یرگرححتمج حم  یا اححم  دیرر  تر ز زن هنن نم

تاهحم پ رحححرفتی  زم زرحححمفحی شحححهه و نحیهم یحی تمر نحمی احمیی

نرز نحهزشحححتحی ز  دحمنحی هم  دیرر  فدر دروز  یلدحی  زم؛ 

کام ز  نن گذشححتی و دیرر کمری ز  تراححمنهج ح  نینی

 آیهج داتم یر نمی

عو ز  نرزکز  وهمی دواحتمم ، نم هم یی پرندر پی صحبت  

ی و توزنتدرححی پردزدت م و نتأاحح منی دریمفت م کی  آنو شحح 

یمیی و حرک  در ی رحتر نامطق، در داحترن  آنو ش عه  

دیهه ی امیی ن  ح ج در کامر تممنی نوزن  زدزری زفرزد آاح   

و زقتدحمدی یرگززری زین دوره آنو شحی ی ح مر نهم، یرگززر  

 نره  زین دوره یی دل   تهم زاتقتم  زفرزد  

کاهج ی ح مری  نممیی نیز  همی ی رحتر دوددیهه ی امیی  آاح   

همیی یرگززر  ز  نرزکز، نهتی شححهنه کی در گذشححتی ک ن

یمیی و کردنه؛ زنم زکاو  تعهزد نتقمرحح م  آنو ش عه  نی

 راهج ندمب   م ترد   ک ن نمیحرک  یی حه

یمیی و حرک ، تهم  یم وعود تممم نبماححن یمدگ ری عه  

میی ز  یمدگ ری زین نهمرک،  دیهه ی ازاححتقتم  زفرزد آاحح   

راحه ح متی  زین یی نظر نییرکااهه زاح ؛ یامی ح مر نمرزح  

یحمره یحی نتبح  رحححرورک آنو ش زاححح  دویحمره و چاحه

تاوز  تحمنح  نهم  نحهگی ن حححتقح  یحمیی و حرکح  یحیعهح  

دیحهه ی احمیی یپردز یم و ندحمطتحم  گرزنی رز یحی زفرزد آاححح ح  

زین نهحمرک ت در و تجحهیحه نظر در ددحححو  یحمدگ ری  

 دتوک کا مج

هحم و زی ز  ن حمه م و نهحمرکیحمیی و حرکح ، نجموتحیعهح  

 همیی زا  کی یی زفرزد یم آا   ی امیی  هم و ترفاهتدا ا
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صحورک ن حتق  و زیمن در نب ع حرک   کاه ییکما نی

کااحهج زین زفرزد یرزی یحمدگ ری زین نهحمرک ن حم  یحی آنو ش 

 حرک  دزرنهجیمیی و تواع یا فرد نتدد  عه  

یی دل   تهم زرتتمط   کرده )کی نتأاح منی ی ح مری ز  کودکم 

دیهه ی امیی یم یی دل   یم نهزرن و نرزکز ویژه زفرزد آاحح   

تحهم یرگززری زین دوره حتی در یردی نحهزرن ویژه، ز  

 شحححونحه(، پ  ناحه نمیحرکح  یهره یحمیی ویحمدگ ری عهح  

و  پح حرح حری  یححی  نح ححم ی  دیحرحر 

احححاح حن  در  آنحو ش  تحدحرزر 

یزرگ حملی ن  ح ج   نوعوزنی و 

همی  همرکدر هر گروه اای، ن

یحمیی و حرکح   دحم  عهح  

شحححودج یرزی  آنو ش دزده نی

کود  آشحححاحم نبحم ، کودکحم  نوپحم یحم نب ع دحمنحی و نهحه

زی یی زیرححم  آنو ش دزده همی اححمدهنهمرکشححونه و نی

شحود؛ زنم نوعوزنم  یم زاحت مده صحب   و پ رحرفتی تدحمی نی

اح  ه و تتور ز  نعمیر پ چ هه و تردد در د میم  و زاحت مده  

یمیی آشحام نی شحونهج در اماح  ز  تممم حوزن در عه  ن

راححمنی  رو ی رححتر نوزرد، زفرزد یم آاحح   ی امیی ن م ناه یی

هحمی  یحمیی و حرکح  یحم توعحی یحی نوقع ح  هحمی عهح  نهحمرک

گ رنه )نمناه نهمعرک یی شهری دیرر(  عهیهی کی قرزر نی

راحححمنی  رو توز  گ ح  یحمدگ ری و یحیه حححتاحهج پ  نی

یحمیی و حرکح ، هموزره یرزی فرد یحم  عهح  هحمی  نهحمرک

 آا   ی امیی رروری زا ج  

همی دواحتی کی در زیتهزی نحل  آورده شحه زگر یی صحبت  

دق  کرده یمشح ه، زیرحم  یی ترن ز  دروز ز  ناز  زشحمره  

هارحمم نهحمرک  گ ری یحیکردنحه کحی نتحأاححح حمنحی نت جحی تحهم یحمد

یحی  یحمیی و حرکح  زاححح ج  نحمنی کحی فرد، آنو ش رز عهح  

زنهز د و یمدگ ری رز همی کوچا یی تعویق نیتلح  نررزنی

کاه، زح حمن نررزنی و زرححرزب ز  ندمطرزک شحرو  نمی

زفزونی در وی طور رو تردد یحهو  کمحا ح  ی احمیی، یحی

همی  شحودج زن حم  هم رحی در نوزعهی یم نوقع   ترحهیه نی

نمشحامدتی دچمر زاحترن نی شحودج طت عی زاح  کی وقتی  

همی  هم و زیززرکمرفردی کمری زنجمم دهه، یی رزه  قرزر یمشححه

زنهیره و زگر نهمرک و زیززرهمی  نورد ن م  زنجمم آ  کمر نی

یمیه؛  یرز نورد ن م  رز دزشتی یمشه، تم حه  یمدی آرزنش نی

ی ای کاحهج زنحم  نحمنی کحی ه چ  توزنحه نت جحی کحمر رز پ شنی

 زاترن   تدوری ز  نت جی کمری در دا  نتمشه، فرد دچمر

شححودج حم  تدححور کا ه فردی کی در یزرگ ححملی  یم یی نی

دچحمر آاححح ح  ی احمیی شحححهه و پ  ز  نحهتی یحم وعود نتود 

یحمدگ ری  دحهنحمک روز  یحم  شحححاحمدتی، تدحححم م گرفتحی 

یمیی و حرک ، یی  نهگی ن حححتق  دود  همی عه  نهمرک

گردد، یحی دل ح  نحهزشحححتن زط تحمک صحححب   و کحمفی در یحم 

گ ری احححمیر حوزن و کحمرحرکح  و یحییحمیی و   ن احی عهح  

هم، دچمر زاحترن یم یی زاح ج  هم و زیززرزاحت مده ز  تدا ا

کی آنو ش وی در  نم  ناماح  )یهترین  نم ، درصحورتی

در آلم  آاح   ی امیی زاح ( شحرو  نرحود؛ زین نررزنی و 

یحمیحه و در ی ححح حمری نوزرد  حتی ترن در فرد زفززیش نی

دححدححی آ  زیجمد شححودج نمدن زاحح  ن م  یی درنم  تد

شحاماحی تددحدحی  نتأاح منی در حم  حمرحر، دهنمک روز 

شود و در ی  مری  ناماتی یی زفرزد یم آا   ی امیی زرزهی نمی

شحححاحماحححی  دنتحم  دحهنحمک روز ز  نوزرد، زفرزد زگر دود یحی

 شونهج زین در حملی زا  کی  نرونه، یی حم  دود رهم نی

کاه و ن م ناه نی آاح   ی امیی زفرزد رز دچمر رحریی روزنی

توعی و نرزقت  تددحدحی زاح ج چی کا م کی ن ح ول ن و 

دوزهاه یم  کمرز  حو ه زفرزد یم آاح   ی امیی نمیزنهرداح  
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شححمیه یی تل  نبهودی  زقتدححمدی و ن روی زن ححمنی وججج 

شحاماحی رز در زدت مر زفرزد  توزناه دهنمک ناماح  روز نمی

زفرزد یمیه ز  دهنمک   دیهه ی امیی قرزر دهاهم در زیاجمآاح   

 ددوصی  

زاحححت حمده کااحه کحی یحم توعحی یحی یحم زر آشححح تحی دحهنحمک 

شححاماححی زنرو ، دحر دریمف  زط تمک نمناماحح  و روز 

تددححدححی و یهتر شححه  زورححم  ی حح مر  همی ل ردرنم 

ویژه نهیرز  حو ه آنو ش و زین ن ح ول ن، یییریم اح ج یام

توزنتدرحی زفرزد یم آاح   ی امیی، شحمن  آنو ش و پرورش، 

نهمد وججج یمیه یی زین نهم توعی  همی نردم یهزی حتی، احم نم

شححاماححی  دزشححتی یمشححاه و در فرزهم کرد  دهنمک روز 

ویژه  دیهه ی امیی، ییتددححدححی و توزنتدرححی زفرزد آاحح   

یمیی و حرک  کی زول ن همی آنو شحی عه  یرگززری دوره

 دیهه  گمم یی اوی زاتق   زا ، یدوشاهج زفرزد آا   

همی آنو شحی یمشحاه کی ز  زین دورهی امیی ن ز یمیه نتقمرحی 

همی  شودم دمنوزدهنرتری تعح   نیزنه  ن م ه ییقهیم گ تی

ن ز یحمیحه حمحمیح  همحی ز  تضحححو زین زفرزد  عحمنتحی دود 

دیحهه ی احمیی رز یحی همرزهی هم رحححری زو و فرزهم آاححح ح  

هحمی دولتی کرد  تمحمم زندحمنحمک نبحهود ندااحه و ز  نهحمد

یحمیی و آنو شحححی عهح    هحمیدردوزاححح  یرگززری دوره

حرک  رز دزشحتی یمشحاهج همچا ن زتضحمی دمنوزده یمیه یی ز  

ی ن یرد  ترن ز  تردد ن حححتقح  کمحا کااحه و دود یحم 

 همرزهی هم رری، تمن  ترهیه زین ترن نتمشاهج 

گویحه  دوزاحححتن  زلمبح  قحهیمی کحی نییرد م رحححرب

شود؛ یلدی  توزن تن زا ، ت   ر فقع یم دوزاتن شرو  نمی

 ن آنو ش زا  کی آلم گر تبو  زا ج زی

 ها )بخش اول( خوانتاریخچه پنهان صفحه 

 مترجم: میثم امینی

، تنه هناتنر در حم  رزناهگی یم یا ۱۹۷۸در شححتی در اححم  

زعحمره یحا عحمده  زتونت ح   در  زی 

تمریا رواحتمیی در زنرل حتم  یودج  

زی  احححوزر حرفیهاتر کی یا نوتور

فلوریهز یود، آ  رو  اححملی زه   ۲۷

در عحمیزه یزر  ونزوه  کحی زول ن 

 ۱۹۷۸احححوزری احححم  ن حححمیقی در قهرنمنی عهمنی نوتور

داح  آورده یودج زو در شحه، نقمم هرحتم رز یینب حوب نی

زش در زاحپمن م یود  پردز ی در نورد ن حمیقی یعهیحم  د م 

 آنهجکی زتونت   دیرری رز دیه کی ن تق م یی ام  زو نی

کرد، همم  دزشح  در احم  رزاح  عمده رزناهگی نی هاتر

دزدج زو ز  روی لریزه  کمری کی در کرحور دودش زنجمم نی

یی اححم  رزاحح  کرحح هج زنم رزناهه دیرر، وفمدزر یی لرزیز  

زنرل  حی دودش، یی احم  چر رف ج نت جی یا تدحمدم 

 رو در رو یودج صورک هاتر ش ری  

همی   رحی شحتد یهمی شح علوی زتونت   رز شحد ح  و درده

زو رز پمره کرد و هرحتمد ید ی، شحمن  اح زده ید ی روی هر 

کره چرحححم، روی صحححورک زو یحمقی گحذزشححح ج وقتی در 

کرد کی شمیه نیی ممراتم  درز  کر هه یود، یم دودش فدر 

 نجتور یمشه در ن میقی یعهی شرک  نداهج

زتدححححم  نجحهد شحححتد حی یرزی  زش  زول ن تمح  عرزحی 

ی احمیی یدی ز  چرحححمآن ز یود و  نوفقح   هحمیش رز هاتر 

توزن حح  نور و کمی رن  رز یت اه؛ زنم  داحح  آورد و نییی

چو  چرحمش گوشح  زرحمفی آورده یود، شحتد ی دویمره  

پمره شهج وقتی هاتر پ  ز  تم  عرزحی دونش ی هزر شه، 
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کاحهج یعحه ز  زول ن چ ز فرق نیدزن ححح  کحی زیاتحمر همحینی

؛ زنحم یحمر دوم، تحمریحا  چ ز روشحححن یودتمح  عرزحی، همحی

 شهه یودج

پمیم   زش ییرزنیرو همی شرک  در ن میقمک نوتورا دل  

را هه یود؛ زنم هاتر زص ً اردرگم نتودج قت  ز  زیادی حرفی  

زش شحرو  شحود، هاتر نهر  نهاهاحی  رزنینوتوراح دل  

ندمن ا رز ز  دزنرححرمه فلوریهز دریمف  کرده یودج زو حتی  

نحمی احمیی، کحمر کرد     راحححمنحهه یودجچاحه زدترز  رز یحی ثتح 

تاوز  یا نهاهن ندمن ا رز یرزی زو دشححوزر کرده یودج  یی

وقتی هاتر یم شححعتی دهنمک نمی امیم  در فلوریهز نرححورک  

نوی ححی رزیمنی دزرد کرد، یا نرححمور یی زو گ   کی یرنمنی

 شودج  ی ن نمی امیم  یی یا حرفۀ نبتوب تتهی  نی

  در رشحتی تلوم رزیمنی، یی دزنرحرمه  هاتر یرزی دریمف  نهر

نوی حی رز یم تمیر کرد  در یا ترن ام  یم گرح ج ته یرنمنی

هحم یحی زو کمحا  فرز گرفح ج یحا داحححت حمر، یحم دوزنحه  کحه

هحمی  آنو  دی راحححتحمنی کتحمبکردج همچا ن یحا دزنشنی

 دوزنهج هاتر نوی ی رز یرزی زو نییرنمنی

کرد و یی آنهم گوش  نیصححهزی زو رز روی کماحح  رححتع  

گویحه   یحمدگ ری ز  زین طریق ی ححح حمر کاحه و دزدج زو نینی

دشحححوزر یود؛ ولی نن یحمد گرفتم کحی چحور یرزی رزیحمنحی 

 نوی ی کامج یرنمنی

هاتر یرزی ند حححت ن یمر  نمنی یی داحححترمهی نواحححوم یی 

 کمنپ وتر گویم  داححتراححی پ هز کرد کی در زول ن شحح لش 

دوز  قهیمی کی دین ینلن زی  ین صح بینرح و  یی کمر یودج ز

توزن ح  نتن رز نوی حی یی آ  رز تواحعی دزده یود، فقع نی

دوز  یرزی دودش  نوی ی یدوزنه؛ یم وعود زین، زین ص بی

توزن   کمر دود رز شهج حم  هاتر نیزنق یی نب وب نی

یحهو  کمحا دیررز  زنجحمم دهحهج وقتی ن حححدحی یعحهی کحی 

یی کلمی یدوزنه، ناترحر شحه، هاتر توزن ح  نتن رز کلمی  نی

نرت  یرزی دریمف  پرحت تمنی فای یم شحرک  احم نهه تممن 

ترین کمریر شحرک  شحهه یودج  گرف  و تتهی  یی شحامدتینی

تاوز  یدی ز  نعهود یل زی، ره   شححرکتی کی در تمریخ یی

همی کمدی شحامدتی  پ رحرمنم  ی ام در  ن ای صحاع  فاموری

اتر پ راهمد کمر در شرکتش رز دزدج  ودی یی هشهه زا ، یی

زی نریلاه یمد  هم یعه، هاتر یی گرنی ز  دهنمک رزیمنیاححم 

آورد کاهج زو نب حی صحم ممنی و همدمرزنی رز یی یمد نینی

 کی یرزی زو زحترزم قمه  یودنهج

هاتر، هم یا نهاهن و هم ن  و  تتل  مک یرزی نبدو   

دوز  یی یا   صح بییودج زو یرزی تهری  نبوۀ زاحت مده ز

نرحححتری نهم، تحمعری یحی نحمم ی ح  ععوی ، یحی اححح ری یحی 

شحح دمگو فراححتمده شححهج در یا حمدثی صححاعتی، زن جمری 

 نمشاوز  عوی  رز نمی ام و ن می

شحم  یی زاحدی روی آب، کرده یودج دو نرد، یی دمطر ت قی

یم هم دواتمنی صم می شهنهج هرچاه هاتر شمن  قهرنمنی  

 ۱۹۹۱هم در احم  رز ز  داح  دزد؛ زنم یعه  احوزریدر نوتور

داح   نهز  ط ی ن حمیقمک عهمنی زاحدی روی آب رز یی

آوردج زو همچا ن شحش ن حمیقی قهرنمنی نلی رز هم یم ط   

 یی پمیم  رامنهج 

هحمیی رز دزد، زو زیحههطور کحی هاتر یحی عوی  درن نیهمحم 

هم دوز در نورد زندمنمتی کی دواحح  دزشحح  یی صحح بی

کردج احرزنجمم عوی  پ رحاهمد دزد ی شحود، نحرو نیزرحمف

 آنهم شرکتی رز یم هم رزه ی اهز نهج

عوی  رز یا منرذزری و -، آنهم شحرک  هاتر۱۹۸۷در احم  

دوز  دود رز یرزی  در زنه   نمنی زول ن ن حححدی صححح بی
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دوز  دود  تمن  دزن ناترحر کردنهج آنهم نمم صح بیاح  حتم

زنرل  حححی یی نعاحمی رز عم  گذزشحححتاحه کی ند و تتحمرتی 

واحح لۀ گ تمر یودج همچا ن زین نمم داححتراححی یی شحح   یی

دوز  دیرر یرزی  گوشحمنی یود یی یا صح بیزی یم یزشحمره

تحمنح  دزن یحی نحمم ف ل پنرج ف ل پنر ن ز نحمنش رز ز  اححح  حححتم

دل  ای دریحمفح  کرده یود کحی در یحا احححریحم  تلویزیونی یحم  

 شهجهم ن نمم در دهی شد  ن  دی پدش نی

تاهحم صححح بحی زین عحم   نتود؛ زنحم  دوز  نوعود در یحم زر 

فردی رز دزشححح ج نب ً دوز  زندمنمک نابدحححرییصححح بی

نرحمنرری دوگمنی دزشح  کی شحمن  یا نرحمنرر یرنمنی یرزی  

حرک  روی تامصححر صحح بی و یا نرححمنرر دیرر یود کی  

همی یا کمریر ی ام آ زدزنی روی توزن ححح  نمناه چرحححمنی

اهج عم  همچا ن یی پرححت تمنی دزدلی ز  صحح بی حرک  ک 

نوی حححی یرزی کمریرز  عه   یری  و یا  یم  زاحححدریپ  

 دوز  نجهز یودجکرد  ص بیا مرشی

تم آ   نم  صححاع  رزیمنی ت   ری زاححماححی کرده یودج همی 

همی گرزف دی نب  ویاهو  نهمعرک  تمن دزشحتاه یی اح  حتم

تمححمننی هاتر  نرکردنحهج  کحمریرز   ز   رز  رز  دود  هحمیی 

شحود؟  کرد   کی ن حدی ویاهو  عم  ناترحر نیدریمف  نی

 دهمج زگر نتوزنم یم ویاهو  کمر کام، ش لم رز ز  دا  نی

عهش ز  نتن یی گرزف ا چملری ی  مر نمدوشمیاه رز زیجمد 

دوز ، یمیه کرده یودج نه  دزده پرحح  اححر ن هوم صحح بی

م  احم   شحهج یم وعود زین، در  ن حتکمن ً ز  نو تج حم نی

هم قت  ز  رقتم، عم  ویژۀ عوی ، نمه-شحححرک  هاتر ۱۹۹۵

قهر یمک     یود کی شحرک   ویاهو  رز ناترحر کردج عم  آ 

کحه نات  آ  رز دریحهزری کرد و آ  رز  نحمیدرواححححمفح  

گ حححترش دزد تم ن حححدی یونی دودش رز ی حححم دج پروژه  

نمیدرواحمف  نهمیتمً یی عمیی نراح ه؛ ولی عم  یی احرت   

هم در زدت مر  دوز هم تمهه رز در یم زر صح بیتوزن ح  اح 

 دود یر ردج

گذرد و در نزدیا احی دهی ز  زنترحمر عم  یرزی ویاهو  نی

ی احم  نوی  نمی احم و کمهم هززر یرنمنیطی زین  نم  شحححمیه ده

زنهج تلوم رزیمنی نمناه  نم  زفززر شحههوزرد حو ه تواحعی نرم

تر یود  نوزن ،  ندل ح  پحمی زی زاححح  کحی یحیهاتر رشحححتحی

پذیری در آ  ن حت  یی احمیر نرحمل  یرزی نمی امیم   داحترن

ن حتتمً ناماح  زاح ج زین ن ح لی تم حه  یمدی نهیو  عم   

گذزری  نوی  نمی ام آ  رز پمییزفززری کی یا یرنمنیزا ؛ نرم

زفززرهم ه حتاه کی چا ن تمر  تعهزد ی ح مر کمی ز  نرم کردج

نطو نی یححم  عححم   دزرنححهج  زیاتنرنن   رمزی  نبحح   زفززرهححمیی 

احم  راحممً یم نرح حتی   ۲۷کی نمه پ ش یعه ز   ۱٫۰زنک حپنلعورنر  

ن ح  زاح ج زین وزقع   کی عم  احهم دود رز در شحه، هم

هم هاو  ح ظ کرده زاحح ، آ  رز حتی  دوز یم زر صحح بی

 فردتر کرده زا جنابدریی

کحمریرز   یحم زین همحی، ق مح  عحم ، نحمن  کوچدی احححر رزه  

د ر    ۱۰۰۰حمرحر زشحترز  دمنری آیهج درحم شحممر نمییی

همی  رو راحمنید ر ق م  دزرد و یرزی یی ۱۲۸۵زی  و حرفی

همی  زی زرحمفی پردزد  شحودج زشحترز  یعهی ن ز یمیه هزیای

آنو ز  د ر و یرزی دزنش ۹۵ام نی کی یرزی کمریرز  تمدی 

آنریدم نوعود   د ر ق م  دزرد، فقع در ۹۰و دزنرححجویم   

ز  زفرزد دزرزی آاح   ی امیی، زه  کرحورهمی    ٪۸۹زاح ج  

همی درز ی یود  درآنه و یم درآنه نتواحع ه حتاهج احم کم

دوزنی ناماححح  و قمی  زتتممد یرزی زکبر زفرزد  کی صححح بی

ی احم در عهحم  وعود نحهزشححح ؛ زنحم تولحه یحا نحمی احم و کم

ممرۀ یعه  دوز  دیرر ورق رز یی کلی یرگردزنهج در شح صح بی

احححم  رز ز  هم ن طریق توزن ه عزه مک زین زت مق تمریخنی

 دنتم  کا هج
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تعامل مؤثر با چاشنی خالقیت، کلید موفقیت  

 دانشجوی نخبۀ نابینا 

فاطمه جوادیان: کارشننناو نابینایان آموزش و پرورش  

 استثنایی گیالن

هحمی  هحمی پ رححح ن، ز  تعحمنح همرزهحم  تزیزم در شحححمحمره

زعتممتی زفرزد نمی ام یم زفرزد ی ام اححدن گ ت مج ز  نهرز  کی  

یم در  نتقمی  توزن ح  درحم یم پرن رز فرو یارحمنه و ز  

هحمیش یحی هم حححمیرحم   یحمنو کحی نرحححم  دزد  توزنحمییت ح  

چمدرنرح ن، احت  شحه تم یتوزنه توعی آنهم رز یی دود عل   

 ه؛ تم عمیی کی ز  زو هم نمناه دیررز  کما یر رنهج کا

هحمی نوفق در تعحمنح  زعتمحمتی  زین یحمر یدی دیرر ز  تجریحی

نی هم نرور  یحم  کحی  رز  کا م   نحهگی در نب ع دوزیرحمه 

ی ح مری ز  زفرزد ی ام و نمی ام در دزنرحرمه آ  رز پرح  احر 

زنه یم در حم  گذرزنه  زین یدش ز   نهگی دود  گذزشححتی

 اهجه ت

همی  احححمکن دوزیرمه ۱۳۹۸تم احححم   ۱۳۸۵یلهز ز  احححم  

دزنرححجویی یوده و در رشححتی تمریخ و تمه  زاحح نی ز  

 زلتبد   شهه زا جدزنررمه تهرز  در نقح  دکترز فمرغ

هم پ ش پ  ز  یا دوره وق ۀ تبدح لی، تدحم م  زو احم   

صححورک نت رقی درن یدوزنه و دوره دی راححتم   گ رد یینی

  یراحمنهج ی فمصحلی ز  طریق آ نو  احرزاحری در رز یی پمیم

شححود و فدحح  عهیهی رز در دزنرححرمه زلزهرز پذیرفتی نی

  نهج  نهگی دود رقم نی

همی تم ه  زو حضححور در دوزیرمه و دزنرححرمه رز پر ز  پهیهه

زی ه حححتاه کی  هم در نظرش ن ححح لیدزنه و تممم چملشنی

 دود یمیه آ  رز یی یهترین صورک ح  کاهج

گویه   زول ن زتمقی کی  همیش نیدر یدرحححی ز  صحححبت   

یرزی زاحححدحم  

نن در دوزیرحمه  

گرفتححی  نظر  در 

شححه، اححمکامنی  

دزشححح  کحی یحم 

حضححور یا فرد دزرزی شححرزیع دم  در زتمقرححم  نوزفق  

کردم دیرر ه چ کحمری ز  نن نتودنحهج نن آ   نحم  فدر نی

ن  حححح ج ححم  کحی فدر نی آنهحم کام، نیاححححمدتحی  ی ام 

تاه یم حضححور فرد عهیهی در زتمقرححم  نوزفق  توزن حح نی

نتمشحاه؛ دوزه زین فرد عهیه دزرزی شحرزیع دم  یمشحه و 

کردج  زم در زین ن  ر نرز همرزهی نی زدهدوزه نتمشهج دوزهر

در زتحمق دونی کحی یرزی زاحححدحم  نوقح  نن تع  ن شحححه،  

زم در  زدهدزنرححجویمنی حضححور دزشححتاه کی یم نن و دوزهر

ام شحهه یودنهج زین یود کی نرز یی گرنی در نمم آشح  نم  ثت  

ی ن دود پذیرفتاه و ن ح و نی ن ح رهمی ندتلو نورد ن م  

دزدنحهج یحمد گرفتم کحی یعحه ز  دوزیرحمه، یحی رز یحی نن یحمد نی

یمی حح  آ  رز دنتم  کام تم وزرد راححم کی نیزی نییملچی

رونحهه  هحمی یحم هحمی  یرگحذر شحححومج یعحه ز  تتور ز  پلحیپلحی

شححهمج نعمو ً در گذر، یی نبوطی دزنرححدهه نزدیا نی یر

آنه و نرز زین نقحی یدی ز  دزنرحجویم  یم کمرکام  پ ش نی

یحم  رزهامحمیی نی زیتحهز  ز   رز  زین ن ححح ر  هم  گحمهی  کردج 

همی دوزیرمه ز  نن زنتظمر پ مودمج یچیهمیم نیک احححیهم

دوزاحتم کی کمرهم  نهزشحتاه کمری زنجمم دهم؛ زنم دودم نی

کردم ی ن همی نم تق ح م شحود و نن کمرهمیی رز زنتدمب نی

کی توزنمیی ی رحتری در زنجمم آنهم دزشحتم؛ نمناه نظمف  زتمق 

 هم ج و ش تن یرم
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هحمی نحمی احمیحم ، دع یریح  رز یحمد یلحهز در یدی ز  نساححح حححی

گرفح  و یحم نححملعحی رو نحمنحی زیرز  احححپ حه رحححمن تقویح   

ریق یحم دترهحم و زش در دوزنحه  یریح ، ز  هم ن ط ن حححی

 همی ندتلو  نهگی زفرزد نمی ام هم آشام شهجش وه

زو کی یم ک ح  رتتی ه   در نقح  کمرشحاماحی زرشحه وزرد 

نمنی زاحتعهزدهمی  دزنرحرمه تهرز  شحهه زاح  و ز  طریق آی ن

شححود، ز   نهگی در دردرححم  در نقح  دکترز پذیرفتی نی

همیی  ادی زتمقگویهج ز  زیدوزیرمه دزنررمه تهرز  یرزیمم  نی

زنه کی یی احروی  یههزشحتی رز یی زفرزد نمی ام زدتدحم  دزده

 نزدیا زا  و فضمیی دلر ر دزردج 

همی تمونی   ز  ن ححح و   دوزیرمه دوزاحححتم نرز در زتمق

هم یزرگتر یودنه و یملدن هم دزشحتاه  زاحدم  دهاهج زین زتمق

 هم زح من یهتری دزشتم ج و نن در زین زتمق

زاححح  کحی پحذیرش در نقح  دکترز ز  طریق     م یحی ذکر

نمنی زاححتعهزدهمی دردرححم  شححرزیحی دزرد کی یی اححی آی ن

 کا مجنورد ز  شرزیع تمونی آ  زشمره نی

و یم تر در دوره کمرشحاماحی و  ۱۶دزشحتن ن منر ن ک    -۱

نمنی در و یم تر یهو  زحت ححمب نمره پمیم  ۱۷ن منر ن ک  

 دوره کمرشامای زرشه؛

آنودتری نتقحمرحححی    دو احححم  ز  تحمریخ دزنشی ش ز  -۲

 نرذشتی یمشه؛

هحمی آنو شحححی، زنت حم  ز  فعحمل ح    ۷۰ک ححح  ححهزقح     -۳

 پژوهری و ندمحتیج 

نمنی یهتر زاحح   کی زفرزد نمی ام یرزی نوشححتن پمیم ز  آنجمیی

دوزهم یرویه  یا داحت مر پژوهش دزشحتی یمشحاه، ز  زو نی

 رز پ موده زا ج  همیش چی رزهی نمنییرزی نوشتن پمیم 

همیی زاح   زم درن دوزنه  یدی ز  رزه هم رحی نعتقه یوده

توزن م تحم ححهی نبحهودیح  دود رز واححح لحی آ  نیکحی یحی

یحم همحی وعودم یرزی درن دوزنحه  ت ش  کا مج  عترز  

زمج نبت  دواحححتمنم، ترحححویق زاحححتمدزنم و حممی   کرده

زنهج زم توزنلی ه تاه کی یی پ ررف  نن کما کردهدمنوزده

یی پ رححاهمد دواححتمنم در زنمکن تمونی دزنرححرمه زط ت ی 

ندحح  کردیمج در زین زط ت ی ن م همی نن وزرحح  نوشححتی  

شحهه یودج نب ً ن م  یی ک حی کی یتوزنه نامی  تریی رز یدوزنه 

ترت ح  دزوطلتحمنی یحم نن هم نو یحم ناحمی  زنرل  حححی رزج یحی

شحتاه و نمی   هم نهمرک دزگرفتاه کی در زین  ن ایتممن نی

 یودنه کی یی نن کما کااه ج

هم یمیه دود رز  نتولی زنور دزنرححجویم   یم زیادی دزنرححرمه

دزرزی نعلول   یهزناه و داححت مرزنی رز یم توعی یی ن م  فرد 

کحی چا ن  یحی هر یحا ز  آنهحم زدتدحححم  دهاحه، درححملی

یمفتی در زدت مرشم  ن   ، دزنرجویم   زندمنمتی یی طور نظمم

شحونه و رزه ناماحتی رز یرزی تتور ز  کمر نیییدود داح  

کااهج نمناه یلهز کی یم ندحح  زط ت ی نوزن  نوعود پ هز نی

کاه؛ زی رز یی شححتدی زرتتمطی دود زرححمفی نیدواححتم  تم ه

 کااهجدواتمنی کی در ن  ر ک   نوفق   زو رز یمری نی

 ۹۵ ددتر یمرز  ، یدی ز  آثمر زیرححم  زاحح  کی در اححم  

زنترحمرزک آثمر فدر یی چمپ راح هه زاح ج همچا ن تواحع  

یلحهز ز  راحححملحی دکتری دود یحم نورحححو  پ واحححتری هار 

 ۹۹نمه احم   نعممری زیرز  پ ش و پ  ز  زاح م، در یهمن

هحمی زلزهرز، گ    و زکاو  در دزنرحححرحمهدفحم  کرد و هم

 فرهار م  نر و  تهری  زا ج 

شحمم ندمطتم  زفزو  یرزی زیرحم  و  یم آر وی پ رحرف  رو 

 تم  پر ز  شوق  نهگیجگرزنی، رو همی
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 فرهنگ نذر؛ نذر فرهنگی  

 گذاری فرهنگیآموختۀ دکترای سیاستابوذر سمیعی: دانش

همی نرحتر  یرحری زاح ج  نذری و د رزک یدی ز  آنو ه

هم در ارزار دن م یی نوتی د رزک دزرنه  تقریتمً همۀ فرها 

ویژه در عوزن  دیای، آدزب نحذری دزد  زنری رزی  و و یحی

پ حاهیهه زاح ج در کرحور نم ن ز نورحو  نذری و د رزک  

نذهتی زی دیریای دزرد و یدش نهمی ز  فرها  نلیاححمیقی

همی نبرم، صح ر و طور دم  نمهآیهج ییح حمب نی  نم یی

رنضحححم ، نوزقعی ه حححتاه کی زنر د رزک یی یم ترین حه 

راحهج زگرچی توصح ی یی د رزک و یدرحش یرآنهه دود نی

دهه ک حمنی  همی دیای زاح ؛ زنم شحوزهه نرحم  نیز  آنو ه

دهاحه یحم د رزتی دزرنحه، لزونحمً زفرزد دیاحهزر یحم کحی نحذری نی

 حححتاحه و در ن حم  همحی زفرزد و زقرحححمر ندتلو نحذهتی ن 

زعتمحمتی و یم هر احححح  ز  دیاحهزری، زفرزدی ه حححتاه کی  

کااحهج در نقححی نقحمیح  ن ز زقحهزم یحی وقو و یدرحححش نی

کااحهگحم   ورحححع ح  یحی هم ن ناوز  زاححح ؛ یعای دریحمفح  

نذورزک ن ز لزونمً زفرزد ن م ناه یم فق ر ن  تاه و زفرزد ز  هر 

م  یحم هر احححح  ز  دیاحهزری، پحذیرزی طتقحی زعتمحمتی و یح 

نحذورزک ه حححتاحه و دریحمفح  نحذری رز زنری زر شحححماحه 

دزناهج شححمهه زین نورححو  ن ز تو ی  نذری در رو همی  نی

 هما ج  هم و رواتمدم  در همۀ نامطق شهر

نحم احمً چا ن زنری یحی لبحمر فرهاری کحمرکردی نبتح  دزرد 

توز  یی عملی نیکی هاو  در ن م  عمنعی نم رزی  زاحح ؛ ز 

همی  تقوی  همت ححتری زعتممتی زشححمره کردج زنم در اححم 

زد ر زصحححرزر یر نو  دمصحححی ز  د رزک نوع  ت   ر در 

 فرها  یدرش و زفززیش کژکمرکردهمی آ  شهه زا ج 

 

 

یخ نوقوفمک و د رزک در کرححور نم نرححم   نروری یر تمر

هحمی دهحه تحم چاحه دهحی پ ش، نحذورزک و د رزک در  ن احینی

ناظور  نتاوتی وعود دزشححح ؛ ز  وقو  ن ن و دزرزیی یحی

احمد  و تواحعی ن حجه، نهراحی و ی ممراحتم  گرفتی تم 

وقو نبدحو ک یا یمغ یرزی ن حمفرز  یم ط بج یردی  

ندت  کرحححور و ز  نوقوفحمک و نحذورزک تحمریدی هم  

توز  یی ح ر قامک و زحهز  فرها  نم یودج ز  آ  عملی نی

 زنهجزنتمر زشمره کرد کی  نمنی ی  مر پرکمریرد یودهآب

زنه، تر شحهههمی یرحری ی رحتر نتاو زنم زنرو  هرچی فعمل   

تاو  در د رزک در کرحححور نحم یحی همحم  ن زز  کحمهش پ حهز 

همی زد ر،  اححم دهه در هم نرححم  نیکرده زاحح ج یرراححی

ت قی یی د رزک  ودیم ده و نلمون در ن م  د رین ی ح مر  

کی تمونمً نردم طوریی رحتر ز  زنوز  دیرر آ  شحهه زاح ؛ یی

تمحمیح  دزرنحه لحذز د رزک کااحه و یحم نهحمیتحمً زقحهزم یحی تو ی   

احته کم ی لذزیی نممیاهج زین زنر در نوزقعی ز  احم ، نب ً 

شحححود کحی در زی ترحححهیحه نیدهحی زو  نبرم، یحی زنحهز ه

یردوردزرترین نقمط کرحححور هم شحححمهه ترین و کمنبروم

رف  نوزد لذزیی ه ححت م؛ نورححوتی کی  زاححرزم و ههر

زی ن  ح ؛ زنم  نذهتی نم زنر پ حاهیههنحم امً در فرها  نلی

تر ز  یرزی یردی، یمهر زین نو  ز  د رزک ی ح مر پرزهم   

 یمطن و کمرکرد آ  زا ج 
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زی  ودیحم ده )تو ی  لحذز یحم نوزد  ر د ریحیگرزیش یحی زنو  

هحمی زد ر نهحمدیاحی شحححهه کحی  زی در احححم لحذزیی( یحی زنحهز ه

پاحهزرنحه و هارحمنی کحی ز  زنر د ر نی یردی زین رز تاهحم  

شحود نذرشحم  رز یی نو  دیرری زدز کااه  زیرحم  دوزاحتی نی

کااحهج  کحی ن  حهتر یحمشحححه، شحححهیحهزً یحم آ  ندحمل ح  نی

شحححود  زفرزد د ر دردوزاححح  نی  دحم  وقتی ز طوریحی

هحمی فرهاری زدز کااحه، آنچاحم   نحذورزک دود رز در  ن احی

کااه کی گویی ز  زیرحم  دوزاحتی شحهه پولرحم   نقمون  نی

 رز در دریم یریزنهم 

توعهی ز  ت قی تموم د رین  راححه یدش قمی یی نظر نی

همی کلی دولتی نرتتع  یی زنور د ریی  ودیم ده، یی اح ماح  

همیی کی  کم در ی  ح  احم  زد ر، دول  گرددج داح  ینیم 

عمی رف  زنور  یریامیی  زنه ییزنه، ترع   دزدهیر ارکمر یوده

و یحم ن حم هحمی یلاحهنحهک شحححهرونحهز  کحی گحمه کمتر نلمون  

زاححح ، زقحهزم یحی تو ی  احححتحه لحذزیی نمحمیاحه؛ زنری کحی در 

توز  زنجمم دزد و نت جی آ  رز نرححمههه  ترین نهک نیکوتمه

هم، راححمنی نلی ن ز نعمو ً زنور  کردج پ رو هم ن احح ماحح  

د ریی  ودیم ده رز ی رححتر ز  اححمیر زنوز  آ  زنعدمن دزده 

 زا ج نب ً زحتمم  زیادی 

ترین یدش دتری  ک لونتری در نهماححح خ کتحمب نذری ده

تلویزیو  نرححم  دزده شححود، ی حح مر ی رححتر ز  نذری یرزی  

طت عتمً تموم نردم ن ز طرزحی یا یرنمنی آنو شححی زاحح ج  

ک لونتری  شحونه یی احرزغ اح خ کتمب دهی رحتر ترحویق نی

 گذزری در زنور فرهاریجیرونه تم ارنمیی

 

 

 

 

وزقع   زین زاح  کی در احرزار دن م، یدش نهمی ز  کمرهم  

راحححه و زنور د ریحی و یحم کمحا زفرزد د ر یحی زنجحمم نی

هحمی زلما عحی تاو  یحم یی دزردج کمحا یحی زنجحمم پروژهتحمم

یرنحمنحی نوشحححتن   هحمیتبق قحمتی ندتلو، کمحا عهح  

و  زکترححححمفی  یحی ناظور اححح رهحمی  کحمنپ وتری، کمحا 

توزنه یم کما د رین زنجمم زی نینورححوتمتی در هر  ن ای

زنهز ی شححودج حتی در نوزرد فرزوزنی، زفرزدی کی قدححه رزه

کی توز  یا زاحتمرتمپ رز دزرنه ن ز نمدن زاح  درصحورتی

ناهز  و تموم نردم در زشحتی یمشحاه، ز  ت قینملی   م رز نه

 زین ددو  کما یر رنهج 

گونحی زاححح  و یدش هم ندر حو ه نعلول ح  ن ز زنر یحی

هحمی نریوط یحی زفرزد  هحم و یرنحمنحینهمی ز  یزرگترین پروژه

یمفتی، یم کما نملی دزرزی نعلول   در کرححورهمی تواححعی

ت ریبی شححیهمی آنو شححودج ز  یرنمنیتموم نردم زعرز نی

نرم تحم  یحییر ریحه  نعلو  ج  نمونحی،  تاوز زفززرهحمی حو ه 

زفززر ز  وی دی زی، زپل د رححن یی نمی آیز و ی حح مری  نرم

زفززرهحمی رزیرحم  حو ه نحمی احمیحم ، یحم حمحمیح  نحملی ز  نرم

همی تواححعی و نرههزری تموم نردم زیجمد شححهه و هزیای

 ج شودآنهم ن ز تمهتمً ز  هم ن رزه تأن ن نی

در کرححور نم ن ز در چاه دهی پ ش کی تاو  در زنور د ریی  

همی ندتلو ی رححتر یود، شححمهه حضححور د رز  در یدش

حو ه نعلو   هم یودیم و عحمنعحی نعلو   یدش نهمی ز  

هم احرنمیی فرهاری دویش رز نهیو  ک حمنی زاح  کی احم 

 عملی  زنهج ز گذزری کردهپ ش در زین  ن ای ارنمیی
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ن نهزرن نمی احمیم  در شحححهرهمی یزر  زیرز  یی  تریقهیمی

داحح  زفرزد د ر یام شححهه و در نوزردی ن ز  ن ن یم نلا  

همی رو نره زین نهزرن وقو شحححهه دیرری عه  هزیای

 زا ج  

زنرو  زنم   م زاح  در حو ه نعلو   چردری زامای در 

ترین ن م  زفرزد  ددحو  حضحور د رز  زت مق ی  تهج تمهه

آنو شحی زاح ؛ زنم د رز   ، ن م همی فرهاریدزرزی نعلول   

هحمی نلمون و  ودیحم ده  کمحمکحم  تمحمیح  دزرنحه وزرد یدش

همی فرهاری همچو  تول ه گذزری در یدششحونهج احرنمیی

نبتوز، تول حه پحمدک ححح ، چحمپ و نرحححر کتحمب، رو نحمنحی و 

هحمی آنو شحححی و تتل  حمتی در حو ه  نجلحی، احححمدح  ف لم

و نورححوتمتی ز  زین ق ححم، نعلول  ، ندحح  یار و ی لترد  

تاهمیی  هم ییزی ه ححتاه کی ی حح مری ز  زنجمنزنور پرهزیای

کی زفرزد  صححورتیهمی آ  ن  ححتاه و درقمدر یی تأن ن هزیای

گحذزری در د ر یحی زین زنر زقحهزم کااحه، زین نو  احححرنحمیحی

نحهک تحأث ر فرزوزنی یر ت   ر نررش در حو ه نعلو   یلاحه

 دوزهه دزش ج  

ز  احوی دیرر، ی ح مری ز  نورحوتمک آنو شحی کمریردی  

هزیای یود  کامر گذزشحتی شحهه و دل   پر حو ه نعلو  ، یی

پرورش  و  آنو ش  همچو   دولتی  نتولی  نهححمدهححمی  نححی 

پردز نحه و نحی زاحححتباحمیی یحم احححم نحم  یهزی حححتی یحی آ  نی

هم و نساحح ححمک ل ردولتی یمرزی زنجمم آ  رز دزرنهج  زنجمن

همی  نهگی ن ححتق  یی نمی امیم  کی   ش نهمرکعملی آنو ز 

 هما ، در ه چ یا ز  نرزکز ترین آنو شز  رروری

 

 

 

 

دل ح  هزیاحی یحی  زنجحمم نمینحمی احمیی  شحححودج  هحمی گززم 

کحی د رین در زین حو ه ورود کااحه و هزیاحۀ صحححورتیدر

هحمی آنو شحححی رز فرزهم نمحمیاحه، یدش نهمی ز  یرنحمنحی

کمتود یم نقدم    کی نمشی ز  نرد ک زفرزد دزرزی نعلول   

 توزنه نرت   شودجآنو ش زا ، نی

دهی یی نذورزک نردنی، راحه در ددحو  عه  نظر نییی

تر وزرد ن هز  شححونه و   م زاحح  نهمدهمی نتولی فعم نی

زفرزد رز ی رحتر یی احوی نذورزک زثرگذزر و نمنهگمر دتوک  

م   طور دم  در حو ه نعلو  ،   م زاح  احم نکااهج یی

آنو شحی  همی فرهارییهزی حتی رحمن توعی ی رحتر یی حو ه

عمنعی ههم دود، د رین رز ن ز یی زین احوی احوق یههه  

هحمی  و یحی زیرحححم  نرحححم  یحههحه کحی یحم ورود یحی حو ه

نیفرهاری در آنو شحححی،  توعهی  قحمیح   ت   رزک  توزناحه 

  نهگی زفرزد دزشتی یمشاهج  

 نوش    پی

نذر، فتوزی تمهه در ددححو  حدم شححرتی زندم  ت   ر 

کی فرد هارمم نذر،  صحورتیقهر زین زاح  کی درنرزع  تملی

توزنه آ   صح  ی نذر رز عمری ندرده و نمم دهز رز نترده، نی

 رز ت   ر دههج 

گونی زاح  کی یرویه   لنلهین ت ل ی   نتن صح  ی نذر یی تریی زین

 ج یعای   یرزی دهزونه، یی تههه نن یمشححه کی ف   کمر رز 

مم یههم ج   م ن  ح  یی تریی یمشحه؛ یلدی زگر فمراحی  زنج

هم نحذر کاحه؛ نب ً یرویحه   یرزی دحهز نحذر کردم چا ن کام ، 

 هم ن یم نرمیی زین گ تمر کمفی زا ج
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گوی نشریه نسل  وگفت بریم:از سهمی که می 

 های مالیمانا با فرهاد محمدی، فعال بازار

هنای دکتری پژوهشزاده: دانشننجوی  میرهنادی ننایینی

 قرآنی

هحمی فحمرک  و یورن، نتولحه فرهحمد نبمحهی، فعحم  یحم زر

، ۱۳۶۰اححم 

نححهححاححهن  

زلدترون حا، 

 نمی امج  و دیر

 همی نملی آلم  کردیه؟  ز  چی  نمنی کمر دود رز در یم زر

وزرد یم زر فمرک  شححهم و کمر   ۹۳-۹۲ نن ز  اححم  نملی 

زکاو  در   در یورن هم زدزنحی دزدم و  ۹۸دود رز ز  احححم   

 کامج  ن اۀ کمر و آنو ش در زین دو حو ه فعمل   نی

 شححمیه ندمطت ن نم یم فمرک  آشححام نتمشححاهج نمدن زاحح   

 دریمرۀ آ  تور بمتی زرزهی کا ه؟ 

زلمللی زاح  کی زنرو ه  همی ی ن فمرک ، یم زر تتمد ک زر 

همی  توزناه یم زاحت مده ز  زیاترن  و زیززرزفرزد حق قی هم نی

   زین یم زر، در آ  فعمل   کااهج ندت

  شمم چرونی وزرد زین فضم شهیه؟ 

هحمی نحملی کحمن ً زت حمقی یودج   یحمیحه یرویم ورود نن یحی یحم زر

کم یحی نن زیتحهز کحمر رز یحم یدی ز  دواحححتحم  آلحم  کردم و کم

نوی حی دزشحتم، توزن حتم لوز م زی کی یم یرنمنیدمطر آشحامیی

م کام و زین کحمر یرزیم عحذزب زفززری کحمر دود رز فرزهنرم

شحهج ه جم  کمر یرزی نن احم نهه یود و توزن ح  نرز یی زین 

 کمر ی رتر عذب کاهج 

کمر  وراححه در کمرتم  ی رححتر یم تهد و رقم اححر یی نظر نی

 دزشتی یمش هج ناظورتم  ز  ه جم  چ   ؟ 

 زین کمر دو نو  ه جم  دزرد  ه جم  دوب آ  زین زاحح   

ررای، نت جی همم  چ زی یمشه کی نهنظر  کی پ  ز  زنوز  ی

شحمماح ج در زین کمر یا ه جم  کمذب هم وعود دزرد و 

وزقعی زیجمد آوری ل رهمی  حح  کی اححودآ ، وعود حتمب

وزقعی یی اححود زین شححود زفرزد نرمه ل رکاه و یمت  نینی

 کمر دزشتی یمشاهج 

 چی ندمطرزتی یرزی ک ححمنی کی قدححه ورود یی زین کمر رز 

 شود؟ ی ای نینه، پ شدزر

دوزهم قتح  ز  هر چ ز روی کلمحی کحمر تحأک حه کام  نن نی

دوزهه قهم در زین رزه کی شححمم ی م  کردیهج ک ححی کی نی

یرذزرد، زو  یمیه آ  رز یا کمر و ش   یهزنه و ندوزهه در 

آنه نجونی زین کمر قمحمر کاحهج زگر ک حححی یی هوزی یا در

دوردج یمیه نی  شححا شححد حح  وزرد زین حو ه یرححود، یی

آنه نعقو  و نهزوم توعی دزشح  کی هر شح لی ن ززنی ز  در

رز یم دود دزرد و زگر ز  زین رویی دمرز شویم، قحعمً فضمی 

در ندحمطره دزشحححح ج  پ ش چرحححم دود دوزه م  آن زی 

همی نملی تجریی و احوزد کمر، نقش نهمی در پ رحرف   یم زر

 زفرزد دزرنهج 

 آیه؟ ی دا  نی اوزد زین کمر ز  چی طریقی ی

همی نملی زصح ً نب  هم ن  حتاه و  زیتهز یمیه یرویم کی یم زر

توزن ه یم دزشحتن  هر کهزنرحم  دن می دود رز دزرنهج شحمم نمی

دزنش در فمرک ، حتمحمً در یم زر یورن هم نوفق یمشححح ه؛  

هم وعود دزرد زنم ندمک نرححترکی هم ی ن کمر در زین یم زر

همی زعتممتی   شحی در شحتدیهمی آنو کی دوشحتدتمنی ف لم

هحمی حق قی و نجحم ی یرزی  وفور وعود دزرنحه و ک نیحی



  21 

شحودج یرزی زفرزد  آشحامیی زفرزد یم یرزیو زین کمر ترحد   نی

همی  همی دویی زنجمم شحهه و یدی ز  روشنمی ام هم ت ش

پذیر شحححهه زاححح ج نن و آنه تبل  ، کمن ً داحححترنکمر

یهتود ورححح  آنو ش و همدمرزنم ن ز در حم  ت ش یرزی 

 زرتقمی کمر زفرزد نمی ام ه ت مج 

زی  هم لح مً ی رحتر تورح   ده ه و نقمی حی دریمرۀ زین ت ش

پذیری زندمنمک کاونی یم  نمنی کی  کوتمه ز  احح  داحترن

 شمم وزرد زین کمر شهیه، دزشتی یمش هج 

هحم ن ححح لحی و دلحهلحۀ زصحححلی کحمر یرزی نحم   وعود نمودزر

زفززر شحددحی  شحودج نن زیتهز یم یا نرمنمی امیم  قلمهزد نی

اعی در ح  زین نرد  یرزی دودم کردم و یم زرمفی شه  

همی عهیهی یرزی  اححمیر دواححتم  آشححام یی لوز م کمر، زیهه

توزنم یی عرأک ح  نرحححد  طرو و زعرز شحححهج زکاو  نی

یرویم یحم قحهری آنو ش و تجریحی، زفرزد نحمی احم یرزی کحمر در 

هحمی نحملی کمترین نرحححدح  رز دزرنحه و حتی  و ۀ یحم زرح

توزناه دمطر دقتی کی کمر آنهم ن ت  یی زفرزد ی ام دزرد، نییی

 تری هم زرزهی یههاهج همی دق قتبل  

 یی ت حموک کمر نم یم زفرزد ی احم در زین حو ه زشحححمره کردیهج  

هحمی دیرری هم در کحمر وعود دزرد کحی نوعح  آیحم ت حموک

 زدت   عهی یمشه؟ چملش و  

 یرزی پماحخ یی پراحش شحمم   م زاح  یرویم تهم ت حلع 

شحححود آنهحم  هحمی تبل ح ، یحمتح  نیزفرزد یر یدی ز  احححتحا

هحمی گونحمگونی رز یپ محمیاحه و در آدر یحی زین دل ح  کحی رزه

کااه، گ ری صحب   یا روش تبل لی نمیت شحی یرزی یمد

نحمی احمیحم  یرنحهج آنچحی یرزی نحم  کح  کحمر رز  یر احححسز  نی

همی تبل لی نت موک زاح ؛  پذیر ن  ح ، زین روشداحترن

زنحم ز  نظر نن زین نورحححو  یرزی نحم نبحهودیتی زیجحمد  

گ ری هم ن روش تدا دحم  ک اححح حا  کاحه؛  یرز یم یمدنمی

زیم در زین یم زر فعمل    کی در زدت مر نماحح ، نم توزن ححتی

لع تاوز  یا فعم  فمرک  و یورن، نعتقهم ت حح کا م و یی

هم  یی واح لۀ تبل لی کی در زدت مر دزریم، نم رز ز  احمیر زیززر

 کاهج ن م  نییی

هم و ن حمهلی پ ش روی  در طو  فعمل   کمری چی چملش

 نم دوزهه یود؟ 

هحمی زین کحمر  پلحۀ زو  کحمر شحححاحمدح  نب ع، فضحححم و زیززر

توزنحه آنودتن ت وریحا یحا احححتحا زاححح ج قحهم دوم نی

گ ری  ر یمشحححه و قهم احححوم یهرهتبل لی یرزی ورود یی کم

هماحح ج نممراحح  و تجریی نقش ی حح مر  تملی ز  آنودتی

نححهیریحح    دزردج  کححمر  زنجححمم  ح ن  زفرزد  توف ق  در  نهمی 

اححرنمیی، تبم  رححرر و دزشححتن یرف   شححددححی یرزی  

آیهج ری حا صحب  ، ز  دیرر لوز م زین کمر یی ح حمب نی

یر   نم  ترین ندمتی کی یمیه یی آ  زشححمره کام، یب  ز  نهم

یود  تممم نرزح  زین کمر زا ج ز  نظر نن، دورۀ شرو  تم 

 پدتری زفرزد، در صورک نممرا ، ای ام  دوزهه یودج 

  در طو  زین ای ام  زفرزد چقهر یمیه هزیای کااه؟ 

وزقعی  همی کمر یم اححرنمیۀ ل رکی یم زر فمرک  زهرمآنجم ز 

شحححونهج نمیرز دزرد، زفرزد در زیتهز هزیاۀ دمصحححی نتبم  

توصح ی یر آ  زاح  کی وقتی دترگی   م در کمر پ هز شحه، 

همی وزقعی کم و نتل ی کی ن م  یی آ  نهزریه، کمر  یم احرنمیی

آورد  پو  وزقعی رز تجریی داح  رز زدزنی ده ه تم ه جم  یی

کا هج یب  هزیای در یورن ت موک ی رححتری دزرد؛  یرز ز  

و دزن حتن ورحع    همی نجم ی در کمر ن  ح   طرفی زهرم

آ  رز در زدت حمر نی کحی احححهم  گ ریم و نبوۀ شحححرکتی 

 دوزنی صب  ، زهم   ی  مر  یمدی دزردج تمیلو 
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وق  نب وب  توزنه یا کمر تممم ز  نظر شمم زین ش   نی

 شود؟ 

 زین کمن ً یی شرزیع زفرزد ی تری دزردج ز  نظر شد  نن، 

رزد یمشحه؛  توزنه ندم  دویی یرزی شح   زو  زفزین کمر نی

وق  یی  دوزهه یی چرحححم یا کمر تمحممزنم زگر ک حححی نی

احححملحی رز آیاحه احححیهحمی نحملی نرحمه کاحه، یحمیحه همحم  فریحم زر

دوزهم یحی زهم ح  نحهنظر دزشحححتحی یحمشحححهج زیاجحم یحم  هم نی

یحمری در زین کحمر تحأک حه کام و یرویم تجو  یود   هر یرد

نهلا زین حرفی زاحح  و   نۀ حضححور صححب   در کمر،  

پذیری یردیمرزنی زاح ج شحمم حتی یمیه آنمدۀ نوتی ری حا

دزد  تممم ارنمیۀ دود هم یمش ه؛ زنم نتمیه ز  ههم  دا  ز 

صحتری داح  یی شحهۀ دود کوتمه ی می ه و یی دل   کمتع  ن

فروش یحم دریحه یزن حهج ز  نززیحمی کحمر در یحم زر فحمرک  زین 

تأث ری   کا ه و تورم عمری،زاح  کی شحمم یم د ر نعمنلی نی

 در ک     اود شمم نهزردج 

 آیحم نرحححد ک تبریم یحمندی و زنبحم  آ  زدت لی در کحمر  

 کاه؟ فمرک  یرزی شمم زیجمد نی

ی ن کحمرگززرزنی  یحم  دوشحححتدتحمنحی  زلمللی ه حححتاحه کحی 

رزحتی  توزن ه ییکااه و شمم نیهمیی در زیرز  کمر نیصرزفی

می دیرری هم هح ز  طریق آنهحم یحی کحمر یپردز یحهج زلتتحی رزه

 کاهج   وعود دزرد کی زین کمر رز ت ه   نی

وگوی ن ح  نمنم یم زین توزناه نرحروو گ   ناهز  نیت قی

همی نملی رز یی شححد  صححوتی ذی  کمرشححامن نمی امی یم زر

 هم ن نوشتی در وی می  ن   نمنم دزنلود و گوش کااهج

 

 ( بخش اول )  مدیریت استرو

آموزش و پرورش   شنننناو و آموزگنارامین عرب: روان

 استثنایی فارو

شحححویم کحی  رو نییحیهحمیی روهمحۀ نحم در  نحهگی یحم نوقع ح  

هم یرزی زشحدم  آور یمشحاهج زین نوقع   توزناه زاحترننی

نرزتح  ی ش ز  زکبریح  عحمنعحی یرو   یحم آاححح ح  ی احمیی یحی

یاهی اححم نم  یههزشحح  عهمنی  کااهج یر زاححمن داححتینی

(WHO  نهیری  زاحححترن یدی ز )همی  نهمترین نهمرک

دیهگم   گ ری آ  یرزی آاحح   گمنی  نهگی زاحح  کی فرزده

زهم ح  فرزوزنی دزردج نحلح  پ ش رو کحی در دو  ی احمیی 

وی ححمی    زی دریدش تاظ م شححهه و یرگرفتی ز  دراححامنی

توزنحه در ( زاححح ، نیAPH  )چحمپدحمنحی آنریدحمیی نحمی احمیحم

ن ز   یحمدگ ری زین نهحمرک یحی شحححمحم کمحا کاحهج تمریاحمتی

زنه کی یهتر زاح  آنهم رز یم  نتاماح  یم زین ههم زرزهی شحهه

هم و تجری متتم  رز گروهی ز  دواححتم  زنجمم ده ه و پماححخ

هحم یحی تاهحمیی ن ز یحی زشحححترز  یرحذزریحهج زندحم  زنجحمم تمرین

دزردج در زنجحمم دودزینوعود  و زرزهحی  صحححورک،  زر یحمیی 

 یم دورد یر تههه دودتم  زا ج

 مقدمه 

  یا آ نو  نهم در نهراححی یم یا ندححمحتی کمری  قت  ز

چی زح حماحی دزریه؟ زگر شحمم هم نب  نن یمشح ه، دچمر  

شححویهم شححمم  نم   یمدی رز صححرم یمدگ ری  زاححترن نی

زیه و نت جی آ   نحمل  یم آنمدگی دود یرزی ندححمحتی کرده

یرزیتحم  زهم ح  دزردج فرحححمر چرونری تملدرد ی ححح حمر  

نورد زاححترن شحح لی    زاحح ج در زین یدش درزاححترن

 صبت  دوزه م کردج
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 زا عوامل استرو

 هم پماخ ده هجیی زین پراش

کاه؟ نمدن زاح   چی چ زی شحمم رز دچمر زاحترن نی •

یروی ه نهرای، پ راهمد یا قرزر ن قمک یم عا  ندملو، 

 ندمحتی ش لی تمریای وججج ج

 شونه؟هم یمت  زیجمد زاترن نیکهزم فعمل    •

 نمنی کی در نب  کمر ه حت ه، فرحمر ن ح ول  ، تملدرد،  

 اهجتوزنه یر دوش هر ک ی اار ای ک دق  و ارت  نی

 های فیزیکی و عاطفی به استروواکنش 

دههج فرحمر  یه  شحمم یی زاحترن وزکاش ف زیدی نرحم  نی

شود،  یمیه، نتمیول  حم کاه نیدو  و تا   شحمم زفززیش نی

شحونه و شحونه، تضح ک ناقتد نیهم گرحمد نینردنا

یمیهج یه  شححمم یی زاححترن وزکاش  تول ه ترق زفززیش نی

هحمیی؟ یحی نظرتحم  چحی وزکاشدهحهج  تحمط ی ن ز نرحححم  نی

پذیری، زرححرزب، ترن، لم، یهدلقی، زف حردگی، تبریا

 تمرکز رع و وججج ج

توزنه ن  ه و کمرآنه یمشحححه؛ نقهزر نتواحححع زاحححترن نی

کوش نری دزردج توزنه شحمم رز هوشح مر، یم زنر زه و اد  نی

قهر دچمر زاححترن و درگ ری  حم ، نمدن زاحح  آ زینیم

نززیم ز  ی ن یرونهج نمدن زاح  حتی   فدری یمشح ه کی زین

زیهج نمدن زاح   زح حمن کا ه کی در زرححرزب لرق شحهه

دوری  دوری یم کمدوزیی شححویه، پردوزیی یم پردچمر کم

رز تجریی کا ه، دود رز ز  دیررز  عهز کا ه یم حتی اححعی 

یمش هج  در یهتود حملتم  یم ندرم نوزد ندهر یم زلد  دزشتی  

کاتر   قمی رن شحمم یی زین زنهز ه ل رزگر  نمنی احح  زاحت

 دیهه رزهاممیی یدوزه هجشه، فورزً ز  یا نتدد  آنو ش

آ  در زین  ن ای، نهیری  احح  زاحترن پ ش تملدرد زیهه

ز  یرو  ت هم نمنحلوب زاححح ج زین نحل  شحححمم رز یرزی  

نهیری  زاححترن و نقمیلی یم آ  یم زاححت مده ز  تجری مک و 

 کاهجیروزیع ندتلو آنمده ن

 تمرین: پرسشنامه سطح استرو

یرزی زیادی توزنمیی دودتم  رز در نقمیلی یم زاترن ی اج ه، 

همی  یر ثت  و یرراحی کا هج زگر  همیتم  رز یی پراحشپماحخ

همی  ده ه، هرکهزم پماحخیم دواحتی زین تمرین رز زنجمم نی

 دیرری رز یررای کا هج

شحححوم، چرونحی دودم رز آرزم  وقتی دچحمر زاحححترن نی  •

 کام؟نی

توزنم یحم وعود زرححححرزب کحمر کام و تملدرد  آیحم نی  •

 یمشم؟ناماتی دزشتی

توزنم صحبت   وقتی فدرم درگ ر زاح ، یم چی ک حی نی •

 کام؟

 زم چی زنهز ه زا ؟اح  زنرژی •

 ز رز در دودم و دیررز  توزنم توزنح  زاحححترنآیحم نی  •

 دهم؟ترد   

 زم رز زفززیش دهم؟توزنم اح  زنرژیچرونی نی •

 کام؟آیم زلل  زح من زف ردگی نی •



  24 

کااحه یهتر یحم هحمیی کحی یحی نن کمحا نیتوزنم ز  زیززرآیحم نی •

 ناه شوم؟ ز کامر ی میم، یهرهتوزن  زاترن

 راهکار اول: ورزش کردن 

رز کحمهش نی دهحه؟ تحم کاو  چحی چرز ور ش زاحححترن 

  شححرک  در تمریامک ههفماه ور شححی دزریه؟ زی زتجریی

 آیه یعه ز  ور ش چی زح مای دزشت ه؟یمدتم  نی

شحححود؛ گروهی ز  ور ش یحمتح  آ زد شحححه  زنحهورف ن نی

همی تدحتی در ن ز کی ن ح و  زین ه حتاه کی  دهاههزنتقم 

قهر دوب زاح   یی یه  یرویاه همی چ ز دوب زاح ج چی

هحمی تدحححتی )نن احههدهکحی یحا نات  ناظم ز  زین زنتقحم 

یمشح مم ور ش یی نهیری  زاحترن کما  دوشحبملم( دزشحتی 

دحمطر  تاهحم یحی دل ح  ترشححح  زنحهورف ن؛ یلدحی یحیکاحهج نحینی

آورد و ن  ححی کی فرد یم ت ش آ  رز یی داحح  نیییزتتممد

 شودجهمی نریوط یی کمر نابرم نیزیادی ذهن ز  نررزنی

 تمرین: ورزش انفرادی

هحمی دود رز یرزی ور ش زن رزدی در نظر یر ریحهج گزیاحی

همی تمریامک ور شحححی،  هم و پمدک ححح  زاحححت مده ز  ف لم

همی قمی  زات مده در همی تمریامک ناظم، شام، و نیزفززرنرم

اححم ی نب   ناز ، حرکمک کرححرححی، دریه تجه ززک یه 

هحمی نوعود،  تردن ح ، دوچردحی وججج ج یت ا حه ز  ی ن گزیاحی

همی یملقوه هر تر زاحح ج هزیاییدشیا یرزیتم  لذک کهزم

روش نححورد  در  کححاحح ححهج  نححبححماححححتححی  رز  هححمی کححهزم 

هم یم زفرزد  گروهیکرد  هر نو  تمرین یم همپذیرداحتراحی

هحم یحم  ححم  ز  یحمشحححرحمهیحیوگو کا حهج زگر تحمتجریحی گ ح  یحم

همی گروهی یرزی زین زیه، یرنمنیهم زاححت مده ندردهزاححتدر

 یهه هج کمر ترت   

 راهکار دوم: تمرینات ورزشی گروهی 

 تجربیات تمرین گروهی 

حم  در چی نو  تمریاحمک ور شحححی گروهی شحححرکح   ییتم

زیحه؟ آیحم یحی یحمد دزریحه کحی هارحمم ور ش یحم دیررز  چحی  کرده

زح ححماححی دزشححت ه؟ در ددححو  فوزیه ور ش زن رزدی 

صحبت  کردیمج همم  فوزیه در تمریامک گروهی ن ز وعود  

یر آ ، در ور ش گروهی، دواحححتی زعتمحمتی  ت وه دزرنحهج

کلی یمت  زفززیش زنر زه و طوریا تمن  نبت  زاح  و یی

 شودج نهزون  در تمرین نی

توزنحه در یحا زاحححتحمدیوم یحم یحمشحححرحمه یحم  ور ش گروهی نی

هحمی یوگحم، زیروی حا، ک حا ید ، رق  و یرگززری ک ن

ور شحی یی همی نرحمیی زنجمم شحود، یم در یا  ن ن فعمل   

یم  یرگززر  همی دواتمنی یم عهی فوتتم  یم گ صورک یم ی

گرددج همچا ن نمدن زاح  گروهی ز  دواحتم  یرزی یا 

 تمرین نعمولی دور هم عم  شونهج

 ریزی برای ورزش گروهی تمرین: برنامه

هحمی پ ش رو رز یرراحححی و در نورد یحمفتن زندحمنحمک گزیاحی

وگو کا هج  م  گ   پذیر ور ش گروهی یم دواحتمنتداحتراحی

زی رز یرزی آ  یم دواححتم  یم همدمرزنتم   اححعی کا ه یرنمنی

ترت   ده ه و تمریامک ور شححی زن رزدی یم گروهی رز در 

شحممرۀ پ رح ن احتو   همی ه تری دود یرذزریهج در یرنمنی

هم یی ت دح   رزع  یی زین نورحو  صحبت    نبا تجریی

توزن ه یرزی ک حح  زط تمک دق ق دریمرۀ شححهه زاحح ج نی

چو  ور ش کرد  نحمی احمیحم ، یحی آ  نوشحححتحی نرزععحی  وچاحه

 کا هج

https://naslemana.com/2022/07/20/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7-%d9%88-%da%a9%d9%85%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7/
https://naslemana.com/2022/07/20/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7-%d9%88-%da%a9%d9%85%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7/
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 راهکار سوم: گذراندن اوقات فراغت به صورت فردی

فرال کا ه در دمنی قت  ز  یا قرزر ن قمک، احمتتی وق   

هحمیی  گحذرزن حه؟ در زیاجحم رزهتحم  رز نیآ زد دزریحهج چرونحی وقت

یرزی گذرزنه  زوقمک فرزل  یم ههم زاححترزح ، شححمرژ  

 کا مجنجهد و کمهش زاترن پ راهمد نی

 چرا به فراغت نیاز داریم؟

گ ردج یرزی تبدح   یم کمر،  نم  و زنرژی  یمدی ز  شمم نی

کمهش احح  زاحترن و دزشحتن یا  نهگی نتعمد ، وعود  

 نمنی یی روری زاحح ج گذرزنه  نهک نم  زاححترزح  رحح 

زنرژی زفرزد  ی رحححتر  یرزی  دیرر تاهححمیی  یردی  یرزی  و   ز 

 یدش زا ج حهزق  آرزنش

 های اوقات فراغتتمرین: بارش فکری برای فعالیت

توز  زنجمم همیی کی در زوقمک فرزل  نیفهراتی ز  فعمل   

دزد ته ی کا هج یرزی نبم ، گوش دزد  یی نواح قی، دوزنه  

تمب، تممشحمی ف لم یم یم ی ور شحی، احمد  آثمر هاری، ک 

روی، ور ش، نوشححح حه  یحا فاجحم  پز، پ حمدهویحم ی، پدح  

 قهوه وججج 

هحمی نورد هحم یرزی زوقحمک فرزلح ، فعحمل ح  یهترین زنتدحمب

ت قی شحمم ه حتاهج ت یقتم  رز شحاماحمیی کا ه و یم دواحتم   

م یرزی  همی   دود یی زشححترز  یرذزریهج همچا ن نهمرک

لذک ی رحتر در زوقمک فرزل  رز ک ح  کا هج نب ً یمدگ ری  

یحمیی و حرکح   آشحححپزی، یحا یحم ی عحهیحه، نهحمرک عهح  

 همی عهیه وججج جیرزی رفتن یی ندم 

 

 های اجتماعی راهکار چهارم: فعالیت 

 های اجتماعی نیاز داریم؟چرا به فعالیت

هحمیی  گحذرزنی یحی تاطور کحی گ ت م، یردی زفرزد یحم وقح  همحم 

کااحه و یعضحححی دیرر یحم حضحححور در تجحهیحه زنرژی نی

ده ه همی زعتممتیج صححرم نظر ز  زیادی ترع   نینب ع

وقتتم  رز یی تاهمیی یم یم دیررز  یرذرزن ه، شمم یا نوعود  

زعتمحمتی ه حححت حه و ن حم  یحی زرتتحمط یحم دیررز  دزریحهج زیادحی  

 ه، تممم وق  دود رز یی تاهمیی یم فقع یم دیررز  صحرم کا

نتعمد  ن  ح ج یدش نهمی ز  نهیری  زاحترن زین زاح  

آ  شحححمحم یرزی گحذرزنحه  یحم دیررز  و کحی یحهزن حه  نحم  زیحهه

آگحمهی   نحم  نحلوب یرزی تاهحمیی چقحهر زاححح ؟ زین دود

ی ح مر زهم   دزردج فرال کا ه یی  نم   یمدی یرزی تاهمیی  

ر گذرزن هج درو  تدحر یم دیررز  وق  نین م  دزریه؛ زنم هر

زین صحورک د حتی و نضححرب دوزه ه شحهج یرتد ، زگر  

یمشح ه و یرزی دواحتی  یی روزیع زعتممتی  یمدی ن م  دزشحتی  

قهم نرویه، زح من زنزوز و زحتمم ً هم پ شو زنجمم فعمل   

 زف ردگی دوزه ه کردج

هحمیی کحی  توزن حه یحم توعحی یحی ن حم ، در فعحمل ح  یاحمیرزین نی

 دیررز  نرمرک  کا هج دزدیه، یمدودتم  زنجمم نی

 های اجتماعی ریزی برای انجام فعالیتتمرین: برنامه

همی نمدن ز  قت   رفتن یی یم دواحححتمنتم  در نورد فعمل   

همیی رز یرزی  اح امم، کمفی و نوزرد نرحمیی صحبت  کا هج رزه

زگر یحی   هحم پ رحححاهحمد ده حهجآنحه و هزیاحیونحهیریح  رفح  

   نهگی دود یی دنتم  دواحتمنتم  داحتراحی نهزریه، در نب

 همی زعتممتی یرردیه و یی آنهم یپ ونهیهجگروه

*** 
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 بینا کردن افراد نابینا و کم شغل پیدا

ارشند روانشنناسنی کودکان مسنعود طاهریان: کارشنناو

 استثنایی

 مقدمه 

ی ام  زنرمری، زول ن نمنعی زاح  کی نم، زفرزد نمی ام و کمتوز نم

ن ححح ر   در 

کحرد  پح ححهز

آ   شح   یم  

نحححوزعحححی 

شححویمج  نی

ترن کمرفرنمیم  یرزی زاتدهزم ن روی کمر یم آا   ی امیی،  

توزناه یهو  گ رد کی دودشححم  نمینیز  آنجم اححرچرححمی  

دهاحه و شحححاحمدتی ز  نقولحی شحححم  رز زنجحمم  دیحه ، ویحمیو

تحدحاح ححا نحرمنحعحلحولح حح ،  عححمیحرحزیحن،  و هححمی  زفحززرهححم 

یم حضحور   توزن مزفززرهمی کمدی نهزرنهج ولی نم نیاحد  

هم، نب ع زعتممتی و فضححمی شحح لی، گذزر در راححمنیتأث ر

هحمیمحم  فحمرغ  توعحی کحمرفرنحمیحم  و همدحمرزنمحم  رز یحی توزنحمیی

نوتحم  یحم طور کحی یحی همز  نعلول ح ، علح  کا م و همحم 

همی ش لی و نم  نهیو  ه ت م، ندمحتیآا   ی امیی قتلی

ی ام رز هموزر  مهمی کمری دود و اححمیر زفرزد نمی ام و ک فضححم

 کا مج  

هم  نقمی  فردی )تهم تددح ، رحعو در نعرفی توزنمیی

یم زنتظمرزک یم ی شححح لی( نمن  دیرری زاححح ج یم گرفتن  

هم رز رف   توزن م آ تجریی، نیهمی شح لی ز  زفرزد یمنرحموره

نم ، ت یق  هم و رشححتی تبدحح لیکا م و یم توعی یی نهمرک

ز کححی  چحرز  کحاح حم؛  پح حرح حری  رز  پح رحححرفحح   دحود  یححم  نحرو ه 

نبحهودیح   کحمهش  زرتقحمی تداولوژی،  نحهیحه  و  هحمی 

 یودجنم  تاهم وزی تی یی تمرین دوزهه  همی کمریتوزنمیی

همیی زرتتمطی ی حم یم تم یم کما آشحامیمنمم  یی یمیه شحتدی

کا مج یم دزشحتن پرحتوزنی نملی پ هزهمی کمری داح  فرصح  

ذرزن م و نرمل   همی آنو شی   م رز یرتوزن م دورههم نی

یزن مج همچا ن یحمیحه یحی نرم زفززرهحم و ندتلو رز نبحا 

نم  ن حلع شحویم و زفززرهمی تددحدحی حو ه شح لیاحد  

نرمیححمد   )نححمناححه  زندححمنححمتی  یححم  چحور  زفززرهححمی یر ریم 

Google Docs  ،Google OCR For Persian 

Blinds،  InstaReader    وSullivan+)    زاححححاححمد

 کا مج  پذیرنم  رز داترنزلدترون دی و کملذی ش لی

ی امی  در نرمللی )نمناه وکمل ( کی در آنهم زفرزد نمی ام و کم

کااه و کمرفرنمیم  یم شرزیع زفرزد نعلو  آشام  نی یمدی کمر  

شححه؛ ولی یم  دوزه م   ه ححتاه، یم نرححد ک کمتری نوزعی

ن م نرحححملح   زیززرناحه شحححه  کحمرهحم، شحححمیحه حتی یتوز

همی نهر  و تجه ززک پ رحححرفتحی نم  رز یم روشدمنوزدگی

 زنرو ی زدزنی یهه مج 

 آزمون استخدام

زی دزرد همی دولتی، زنا   شح لی ن تیزاحتدهزم در داحترمه

 زیرز  احپ ه ۱۴۰۰زاح اه   ۵پمدک ح   در طور کی  ولی همم 

هحمی کتتی و شححح حمهی زین زاححح ، در قتولی آ نو   آنحهه

 ه ت مج همیی نوزعی  چملشنرمل  دولتی، یم  

احهم ی احی درصحه همی دولتی نعمو ً یی دراحتی داحترمه

یاهی  کااه و در اححهم ینمیرز رتمی    زاححتدهزم نعلو  

م    همی شحح لی، نعمیای پزشححدی، زی غ نب  دهن ، اححن

کااحه؛ ولی کااحه نحم رز رد  نیگزیاش و ندحححمحتحی ت ش  

دحمطر تدل و دولح  در زاحححتدحهزم زفرزد نعلو  تبح  یحی

 م توزنهمی زاحتدهزم، نیپوشحش یهزی حتی ز  طریق آ نو 

یعه ز  ک ح  نمره قتولی در آ نو  کتتی در دیوز  تهزل  

کا م و یی قوزن ن حممیتی  زدزری ز  داترمه نتدلو شدمی   

قتلی دیوز  یرزی زاحححتدحهزم نعلو  ، و رأی هحمی نوزفق 

 زاتامد کا مج داترمه نتدلو یمیه نمرزک پمی ن آ نو  

https://docs.google.com/
https://ocr.ltffb.ir/
https://ocr.ltffb.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.suyam.instareader
https://play.google.com/store/apps/details?id=tuat.kr.sullivan&hl=fa&gl=US
https://iransepid.ir/News/35101.html
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94044
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94044
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همی حضحوری یم نبهودی  کتتی، تهم ت حلع در ندحمحتی

کاه وگرنی نجتور یی ی در نعمیامک پزشححدی رز زثتمک قمنون

شحححه  ز  زین ناحه  شحححهج یرزی یهرهزاحححتدحهزنمحم  دوزهه  

یحمیحه   کتتی،  آ نو   در  قتولی  ز   یعححه  قحمنونی  حمححمیح  

نمنی احم نم  یهزی حتی و کمرک نعلول   نعتترنم  رز نعرفی

ده م و حضحور کمرشحامن  در رو  ترحد   پرونهه تبوی   

 کا مج  رز در رو  ندمحتی پ ر ری   ام نم  یهزی تی

چملش دیرر در ن ح ر زاحتدهزم دولتی، داحتراحی یی نامی   

تل  یمیه یم  هم نهمی کتتی زاحح ج ییرو  آ نو کمفی و یی

دزشححتی  ی ام زرتتمط همی نددححو  زفرزد نمی ام و کمکتمیدمنی

یر ریم تم نامی    م رز گویم    یمشحح م و ز  آشححامیمنمم  کما

توزن م نمونی احسز ک یرزی زفززیش شحمن  قتولی، نیکا مج  

همی گذشححتی، نامی  درون تددححدححی همی اححم آ نو 

نرحتر  یم کادور کمرشحاماحی زرشحه و نامی  درون تمونی  

کا مج دوب زاح   نرحتر  یم کادور احرزاحری رز نحملعی  

همی رف  ن م  نحملعمتی زفرزد یم  یرزی آشححامیی ی رححتر یم رزه

 کا مج   عینرزع ۱۴۰۰نمه  ن   نمنمی نهرآا   ی امیی، یی 

همی آ نو  کتتی زا ج  دوزنه  درا  اسز چملش یعهی  

یرگززری  نی ن ححح و    ز   نبترنححمنححی  آ نو   رو   توزن م 

نحم  رز  یرزی دفترچحی یریح  یحههاحه یحم نارحححییدوزه م یحی نحم 

همی  همی تددحدحی )نمناه ریمرحی یم  یم دوزنش احسز 

 دمرعی( توال کااهج  

 مصاحبه شغلی

همی دولتی و چی چی در نهمد نوفق   در ندححمحتی شحح لی

کرد  ترین نرحلی پ هزهمی ددححوصححی زصححلیدر شححرک  

شحود کی آیم شح   زاح ؛ چرزکی در زین عل حی نرحد  نی

شحه یم نیج پ  یمیه در ن قمک زو ، یا  زاحتدهزم دوزه م

 کا م و یی ه    گزیاش  یردزش  نبت  ز  دودنم  زیجمد  

 

نم  ن لع  تدددیده م کی یر زیززر و فاموری حو ه   نرم 

کا م؛  توزن م دود رز کاتر ه حت م؛ تب  فرحمر ندحمحتی، نی

همی  کا م؛ زه  یمدگ ری نهمرکنیآنه و ن ححتق  تم   کمر

توزن م یم وعود آاح   ی امیی، یم  شح لی عهیه ه حت م و نی

کمنپ وتر کمر کا مج در زین رزاححتم نوشححتن ر ونی دوب و 

زاحح ج همچا ن   کااهههمرزه دزشححتن نهزر  نریوط، کما

ویژه  نم ، یی زین عل ححی )ییتوزن م یم داححت مر کمری ی امینی

همی ددوصی( یرویم و ز  زو یرزی زنجمم در نب ع شرک  

 یر ریمج عمیی( کما  ییزنور )نمناه دوزنه  نهزر  یم عم

یرزی دزشحححتن آنحمدگی ذهای و آرزنش روزنی، یحمیحه دریحمرۀ 

قی یپرا م و در زیاترن   امیاسز ک رو  ندمحتی ز  زفرزد یم

هحمی کحمری  عو کا مج نعمو ً ز  نحم در ندحححمحتحیوع ححح  

هحمی در ن احۀ  دزنش تددحححدحححی، تجحمرب کحمری، دوره

هم )نمناه کتمب و نقملی(، آوردآنو شحی و تبدح لی، داح  

هحم )نحمناحه ت حححلع یر  یحم  زنرل  حححی یحم کحمریری  نهحمرک

کحمری،  هحمی حو ه  زفززرهحم و نرمزفززرکحمنپ وتر(، احححدح  

هحمی شححح لی، و در گزیاش  هحمی زحتمحملی نوقع ح  چحملش

هحمی  تق حهتی اححح حماحححی دریحمرۀ  زحدحمم شحححرتی، فعحمل ح  

زعتممتی )نمناه نمم  عمعی و تظمهرزک(، دزنش اححح ماحححی

همی ن  و    ا مای، ن مه  زعتممتی، زدتمر رو ، صبت  

پراحاه و نتمیه دروغ یروی م؛ ولی اح ماحی و زهمی عمعی نی

 ز  هر چ زی هم صبت  کا مج   م ن     

یمیه یم احر، صحورک و پوشحش آرزاحتی یی ندحمحتی همچا ن 

همی نب  شححح لی یرویم و ت ر و یمهرنم  یم اححح ماححح  

نوردنظر هممها  یمشه؛ در عل ی تمنهزنی یی ورع   ار، 

کا م؛ دراح  و ن حلع  حرک  داح  یم تدم  پمیمم  توعی 

زرتتمط پرحح  ن ز و روی صححاهلی یارحح ا م؛ یرزی زلقمی 

رو و تمحمن چرحححمی هم، یحی احححمح  صححححهزی دررو

 یهه مج   کا م و پماخگرز  نرمه  ندمحتی

http://ibngo.ir/%d9%84%d9%85%d8%b3-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7/
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 های شغلیکردن فرصتپیدا

همی تلمی و تددحدحی دودنم  رز یی هرچی یتوزن م توزنمیی

 همی گزیاش یهتر نعرفی کا م، ی رتر  کمرفرنمیم  و ه    

دزرد شححح ح  پ حهز کا مج پ  یحمیحه ر ونحی دودنحم  رز زحتمحم   

یاوی ححح م و در آ  ز   زط تحمک فردی )نحمناحه تحمریخ تولحه،  

همی زرتتمطی، ورحع   تأه  و نب  احدون (، احوزیق  رزه

همی آنو شحی و دح لی )نمناه نهزر  دزنرحرمهی، کمرگمهتب

هحمی کحمری،  هحمی پژوهرحححی، تجریحیهحم(، فعحمل ح  کحمرور ی

هم )نمناه همی نرتتع یم حو ه شحح لی، اححمیر توزنمیینهمرک

فرهاری، زدیی، هاری و ور شحححی( و زقحهزنحمک دزوطلتحمنحی و 

یزن م و ن حححتاحهزک هر آنچحی رز کحی در ر ونحی   نحهنی حرم

هحم و در ر ونحی یحمیحه دزشحححتحیکا مج  رز پ واححح     آوریمنی

همی  نم  رز یاوی ح م و   م ن  ح  نبهودی  همیدزن حتای

کا مج زین ن حح لی  ع ححممنی رز )نمناه آاحح   ی امیی( ق ه 

همی  هم نهزرد؛ چرزکی آاححح   نامفمتی یم پذیرش نبهودی  

ترد   زا  ع حممنی در ی رحتر نوزرد، یرزی دیررز  قمی 

نحم  رز ز  هحمی تلمی و ذهاییادحی زفرزد توزنحمییولی قتح  ز  ز

نحم  رز یحی تلح   هحمی شححح لینزدیحا یت ااحه، نتحمیحه فرصححح  

یهه مج زگر هم اححوزیق   همی نا ی عمنعی، ز  داحح  کل رححی

توزن م در داحححترن زاححح ، نینحم  یرزی تموم درکحمری

ندححمحتی تل ای قت  ز  ندححمحتی حضححوری، نعلول تمم  رز  

 کا مجرفرنم نحرو ام ی کمیرزی آنمده

همی شح لی و دزد  کرد  فرصح  همی ندتل ی یرزی پ هزرزه

توزن م دفترچی احم نی  دزرد  نیدردوزاح  همدمری وعود  

همی دولتی رز یرزی زاحتدهزم در داحترمه احم نم  احاجش

م ح   هحمی شححح لی نتاحماححح  یحم نحهر  یدوزن م و در احححن

 همی کا م و یعه ز  قتولی در آ نو نمم نم  ثت  یتبد ل

 

 

 

همی  کتتی و شحح مهی، نرحح و  شححویم؛ یم یم کما شححتدی

 همی شحح لی توزن م ز  فرصحح  زرتتمطی و آشححامیمنمم  نی

همی ددحوصحی نحل  شحویم و همی دولتی و شحرک  داحترمه

توزن م یی یدش یرزیرحم  ر ونی ی راحت مج ز  طرم دیرر، نی

 هم  هم و شرک  ی وی می  داترمههمی ش لن م ناهی

عحم ثتح   نحم  رز همحم کا م و دردوزاححح  همدحمرینرزععحی

و توزن م در وی ححححمیح  کا مج همچا ن نی کحمریحمیی  هحمی 

، زاحححتدحهزمزی،  عحمی اجحم،  ت لناح  زیرز زاحححتدحهزم )نحمناحه  

( یا ح مب کمریری درا   ل ادهینو   پون رم، ویژن عمب

 هحمی کحمری رزهحمی کحمرفرنحمیحم  ن حم ناحه یحی ن روکا م و آگهی

گمم  ییهمی کمریمیی یم گرفتن گممزین، وی می  یریت ا مج ت وه

کااحه تحم یحا ر ونحی زاحححتحمنحهزرد  زط تحمک، یحی نحم کمحا نی

کااهج زگر هم یتوزن م  یاوی ح م و ک     آ  رز نرحد  نی

نم  هم رز ته ی کا م، ر ونینهزر  پ رححاهمدی زین وی ححمی  

همی  ی  شحححودج در ک ، وی حححمتر نیتر و پ رحححرفتیتدم  

همی کمری  کمریمیی، یا شحححتدی زعتممتی یرزی ثت  تجریی

 دود و دوزنه  اوزیق ش لی دیررز  ه تاهج 

 کارآفرینی

توزن م زگر دزنش، نهحمرک و پرحححتوزنحی   م رز دزریم، نی

کمر شححددححی دودنم  رز )نمناه وکمرآفریای کا م و ک حح  

کود ، دفتر وکمل ، کل ا ا روزنرححاماححی، فروشححرمه  نهه

ین و کمرگمه تول هی( رزه ی اهز یمج یر زاحححمن زصحححو  آن 

یحم زر، یرزی نوفق ح  کحمرنحم  یحمیحه  دزیره آشحححاحمیحمنمحم  رز 

زفززیش ده م تحم یتوزن م یحم کمحا آنهحم، کحمرنحم  رز گ حححترش  

آنه صحتر دزشحتی یمشح م و ده م یم تتل غ کا م؛ در ک ح  در

ن حم   کا م؛  تجه ززک   م هزیاحی  زندحمنحمک و  ته حی  یرزی 

 مطتمنمم  رز یراما م و هرچی ی رتر یم آنهم زرتتمط ند

https://www.sanjesh.org/
https://www.irantalent.com/
https://jobinja.ir/
https://www.e-estekhdam.com/
https://jobvision.ir/
https://ponisha.ir/
https://www.linkedin.com/
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یر ریم؛ دحهنحمتمحم  رز یحم ق مح  ناحماححح  زرزهحی ده م؛ تمحمم 

کا م و آنهم رز یم یا قمل  ناما     نم  رز ن تاههمیفعمل   

همی  )نمناه کل ر( در نعرال دیه تموم یرذزریم؛ در شتدی

( کمرنم  رز تتل غ کا م؛ یم نوشتن  زیا تمگرزمزعتممتی )نمناه 

هم و نقملی و کتمب، احمدتن پمدک ح ، حضحور در هممیش

زی، تول حه نبتوز در زیاترنح ، طرزحی هحمی راحححمنحییرنحمنحی

هم،  همی آنو شحی و یرپمیی نممیرحرمهلوگو، یرگززری کمرگمه

 ام ی کا م و دود رز یی دیررز  یرامامن مج  ینر نه

 ،همی نددححو  زفرزد نمی امدوز صحح بیزنرو ه یم کما  

ویژه در ی ترهمی تب  وب همی زعتممتی یرزی نم ییشتدی

پحذیر ه حححتاحه؛ ولی یحمیحه یرزی زنجحمم  و ویاحهو ، داحححترن

همی دیهزری )نمناه گذزشتن تد  در نتن، امد     فعمل 

کل ر و زنترحمر پواحتر( یا زدن ن ی ام رز زاحتدهزم کا م یم  

نم  ی حپمریمج یرزی  چا ن کمرهمیی رز یی دواحتم  و آشحامیم 

همی زیاترنتی کمتر وزی حتی یی توزن م ز  ی حترتول ه نبتوز نی

 ( زات مده کا مج توی ترو    ویرگو تدویر )نمناه 

توزن م یحم نرزععحی یحی ت وه یحم دزشحححتن نحهزر    م نییحی

زشحت ملی یر ریم نهدکمر دود، ز  احم نم  یهزی حتی وزم دود

نم  ت م ترحد   یهه م و دوب زاح  یم دواحتم  و آشحامیم 

کحمر رز )نحمناحه گرفتن ندحم ، وو یحم هم زنور ندتلو ک ححح  

 تأن ن ارنمیی و ن روی کمر( زنجمم ده مج 

 سخن آخر

یم  نظر،   ی ن زفرزد نمی امی صحمح  مره نورحوتمک یم ، زدری

همحمیو  عاحمب آقحمی  و    فرداحححبر تهرزنیاحححرکحمر دحمنم  

شحهه زاح ج در زنتهمی زین نوشحتی در وگو  گ     شحمهمرزدی

شححم  گوش  وگویتوزن ه یی گ   نی  ن حح  نمنماححمی   وب

همیی کی در پماحخ یی هرحتم ن  یهه هج همچا ن ز  ن م  صحهز

رزدوز  نبحا تجریی زراحححم  کردیه، پ مم احححرکمر دمنم ف

شحم   یر زین همینعدحونی احلحمنی یرگزیهه شحهج صحبت  

 نقملی، در وی می  آنهه زا ج  

 انگیزه + اندیشه = موفقیان 

دکتر بهروز افروز: دبیر آموزش و پرورش استثنایی شهر 

 تهران

 چام  یم ن ا و یه ترفی، یی ار یر، کز پ  نرد 

 ن لممن  یی  نزم شویه و هاهو ی و زنه

موفقینان کنه در   مهنندو جواد  یناد    ۱۴۰۱تیر    26بنه 

 درگذشت.

هحمی د حمیحم  د حمم کوچحینهاحهن عوزد نوفق حم  در پ 

احملری پهرش رز یی دن م آنهج در یا ۱۳۰۵تهرز ، در احم  

یی دل   ی ممری ز  داح   -کی چه  احم  ی رحتر نهزشح  -

هحهه نحمدر و تحأن ن ن حم هحمی زین دزدج تری ح  فر نحهز  یحی ت

یم ی کودکم   شحم  یودج زاحتمبدمنوزده فق ر یی تههه تموی

هحمی زد قی نرحححمه ر زدی حمک یود کحی  زین دحمنوزده آنو ه

یحمفح ج  تواحححع نحمدرشحححم  یحی دن حمی کودکحمنحی آنحم  رزه نی

هحمی آکاحهه ز  گح  و لجن عاوب تهرز  یحی نحهراحححی  کوچحی

ه؛ عمیی کی زو یم دود  راح نبقر نب  تبدح   نوفق م  نی

قرزر گذزشحح  در حه توز  دود، دن م رز عمی یهتری یرزی  

  ی تن کاهج  

پ  ز  نهراحی، ز  هاراحتم  صحاعتی زیرز  نهر  نهاهاحی 

دود رز در رشحححتی یرق گرف  و یی زاحححتدهزم و زرک رزه 

درآنحهج یحی احححرتح  نحهزرز ترقی رز پ مود و ز  نحهیرز  

نم  یامم آ   نم  یود و پمی یم ی و زرتدمنی شهج ز  دلتمرده

توزنمیی در رکمب و احوزرکمری دزشح ج یی توصح ی یدی ز  

احمدتمم ( یود، ز  -دواحتمنش کی احهمنهزر شحرک  )تون 

زش زاححتع م دزد و تممم دزرزیی دود رز در زین شحح   دولتی

همی  گذزری کردج یم ورود نوفق م ، فعمل   شححرک  اححرنمیی

 نجم کی در دهی گ ری یمف ؛ تم آشرک  گ ترش چرم

https://www.instagram.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://virgool.io/
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/sahar.tehranifard/
https://www.instagram.com/homayoon.shahmoradi/
https://www.instagram.com/homayoon.shahmoradi/
https://naslemana.com/
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هحمی تظ م پاجحمه ی ش ز  ده هززر کحمرناحه دزشححح  و پروژه

زلمللی رز یحی تهحهه  احححم ی دزدلی و ی ناحححم ی و پح رزه

 گرف ج  نی

هحمی شحححرکح  )تونح  و یحم وقو  زنق ب زاححح نی، فعحمل ح  

ز  -امدتمم ( یی شهک کمهش یمف  و همی اهمنهزرز  آ  

ز  زیرز  دمرز    همی دود رزارنمیی  -عملی نهاهن نوفق م 

کردنحهج نوفق حم  زیتحهز یحی احححوه   و ز  آنجحم یحی کحمنحمدز  

نهمعرک کرد و یرزی هم رحححی در وندوور نق م شحححهج در 

همیش  زیاجم یود کی زو تدحم م گرف  یی قو  دودش ع   

همیش  رز یرزی احمدتن دن میی یهتر دملی کاهج عوزد داح  

فرو یرد و  رز یحی ع ح  

آنهحم رز رقدحححم  ی رو   

پو  و هرچحی کحی آورد و 

یود رز زفرحححمنحهم زنتقحمم 

ی محمری  ت ز   یت می، 

هحمی کب و  پحهر، کوچحی

ز   رز  دلر ر  نححهزرن  و 

یححرزی   گححرفحح ج  دنحح ححم 

کحهحریححز    نحعحلحو   

هززر نتر نهراحی و هاراحتم  احمد    ۷۷دوزیرمه احمد ج  

دزنحش هحززر  هح ححهه  ز   یح حش  کح نو  در  رز  هححمی آنحو  

رحمر ری  همی چرو یی تبدح   نرحمنهج کماورن دوش

یی شورزی کتمب کود  نمودج یرزی دزنررمه صاعتی شریو  

نرکز تبق قمک توزنتدرحی تدحتی هوشحماه زحهز  کرد و 

تجه ززک فوق پ رحححرفتحی عرزحی قلح  رز یحی ی محمراحححتحم   

) ( نرحححهحه هحهیحی کردج ه تحمد ن ر ز  ین عع رنواحححی

 دزنرجویم  پزشدی رز یرزی زدزنی تبد   یی زنرل تم  

 

 

 هم  رهمی اوه  ، همه تی و کمنمدز دهفراتمد و در کرو 

ن ل و  د ر صحرم زنور د ریی، نظ ر احمد  ی ممراحتم  و 

شحححم  زحهز  تریننرزکز تبق قمک پزشحححدی نمود کی نهم

ن ز  تبق قححمک عرزحی  عهححمنی  نرزکز  یزرگترین  ز   یدی 

 کمنمدز زههز گردیهج   UBCزا ج زین نرکز یی دزنررمه  

ر نحهه، زو رز  یق ن ز یحی پحمن دحهنحمک ز   USFدزنرحححرحمه  

 دریمف  دکترزی زفتدمری دزن  ج  

گویحه کحی رو ی ز  تلویزیو  ندحححمحتحی نحهیر نوفق حم  نی

ی احه کحی ز  نحهراحححی نحمی احمیحمنی )آقحمی لوزاحححمنی( رز نی

زش کمتودهمی نهراحححی

نحی زو احححدحن  گح حح ج 

آقحمی  یحی یحم  احححرتح  

لوزاحححمنی زرتتمط یرقرزر  

کاحه و یحم شحححا حه  و نی

کمی و نرححححمهحهه  هحم 

هحم، کمر همح  احححتیکحم

زین نی تمححمم  تححم  یاححهد 

نهراحی واح   رز کی نهمترین نرکز آنو شحی نمی امیم  زاح ، 

اححملی، رو ی چاهنواححم ی کاهج لوزاححمنی یم ت ش شححتمنی

آوردج دشحوزرترین یدش کمر زدذ نقهنمک کمر رز فرزهم نی

نجو  ز  احی و زرتدمنی رزه، زقتدحمد و دزرزیی و ن ز آنو ش 

نقرححی نواححم ی ن ز یمیه طوری کرحح هه و پرورش یودج  

شحححه کحی ناجر یحی تعح لی و تدل حی نحهراحححی در ح ن  نی

نواححم ی نرححود؛  یرز نرلوی    ن ن زین نهراححی هموزره  

 زی کی هارمم نوام ی  فری  ج دلهلین  ول ن رز نی
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نظر نحهیر وقح  نتود و یحم  نحهراحححی نحمی احمیحم  دززیلی یحم نحه

ی وعود نهزشححح  و ززیادحی زندحم  نرزتمک چون ن ن حظحی

یاب  یمقی  یرزی زین نهراحی نرحدلی آفریه کی هاو  ن ز  

 نمنهه زا ج  

رلم  رو ی تلیزی شتمنینعض  دیرر زین یود کی در نهرای

ده احححم  آنو ز  نمی ام، نزدیا یی  حضحححور ن حححتمر دزنش

هم  ریزیتمل مک تمرزنی زاححماححی صححورک پذیردج یرنمنی

فرزوز  رف  گردیهج همی زنجمم شححه و نوزن  زدزری یم ت ش

هم، راتورز ،  ن ل مردهم تونم  هزیای شه تم ارزنجمم دوزیرمه

ت متر، امدتمم  زدزری و  ن ن همی آنو شی، آن یامدتمم 

کمن  نوام ی  طور  یم ی زین نهرای یدی پ  ز  دیرری یی

شحهج نبتی کمن ً نو شحهه یود و دیرر دتری ز  فضحم و حم  

آنو ز  اححمیق و دزنشو هوزی اححمیق نتودج چ زی کی یرزی

تر در هم ن نحهراحححی درن دوزنحهه  نعلمحم  فعلی کحی پ ش

هحمیی یحی همرزه دزشححح ج زح حححماحححمک  یودنحه، دشحححوزری

یمیی دشححوزر آنم  در زین نواححتملژیا ز  یا اححو و عه  

 نو ز  اوی دیرر، یعضمً زنتقمدهمیی رز یرزنر د ج  فضمی 

نظر قرزر دزد  آ   شحححود دو ندتی رز نهزنم در زین ه حمهو، نی

هحمی فراحححوده کحی هریحمر یحم ترک حهگی لولحی و احححمدتمحم 

همی تم ق یر دیوزر و احقو، دتر ز  زتممم تمر دود  چم  

دزدنه، دیرر قمی  زاحت مده نتودنه و نواحم ی نهراحی رز نی

نمودنهج ندتی دیرر زیادی صرم زین هزیای نمپذیر نیمبزعتا

هار ح  نحی کحمر دولح  یود و نحی هر د هریج نحمعی نبتی 

احححملدورده، زک ححح ر نبتح  یا حمد نوفق حم  یود کحی زلبق 

 و دلتم  رز یی عمنعی  همی شد   و ن تبدم امدتمم 

 

 

 

 

ت حمتر نوفق حم  یحی تاوز  یدی ز  نحمی احمیحم  هحهیحی کردج آن ی

شحود  شحامدتی نی همی نرزکز آنو شحی زیرز  ن احملن یتمتری

راححمی زاحح  و  همی نهم رو ه ن زیم  گردهممییکی همی

هحمی نجهز کاحهج دوزیرحمهیرزی عحمنعحی نحمی احمیحم  آیرودزری نی

هحمی نجزز یحمرهحم و یحمرهحم نورد طم  زین نحهراحححی یحم زتحمق

دل   همی آنو شحی آ  یین ح ول ن قرزر گرفتی و احمدتمم 

ی زاحتمنهزرد، ی ش ز  یا دهی زاح  کی ن زیم   دزشحتن فضحم

 تهرز همی اححرزاححری و زاححتدهزنی تممم نعلو   آ نو 

احم ی فضحمی  هم، هم اا ن ز ناماح  زاح ج گذشحتی ز  زین

پذیر زاحح  و یمیه نقههم نتوعی  نبتی یرزی نمی امیم  تبقق

 توعهی ن  ول ن یمشهج  ل ل  و یی

یحی رز  نوفق حم   یا حمد  کحی تملدرد  یحا د هر  تآنچحی  اوز  

کاه، نهزشحتن نرمه احودعویمنی ن حت  یی زنر ز نییرتب ح ن

شححهر تهرز   ۵همی دولتی ناحقی  گ  اححراححته قحعی  ن ن

نتر نری  واحع  دزردج همی احهم نوفق م    ۱۸۰۰۰زاح  کی 

تاهم یا تاهی  و ن می ز  تمیلوی اححردر نهراححی نبتی 

زر ، یوده زا ج ت ن زندمم زا  زگر یی زحترزم زین نرد ی

رز نی کحی زو  ن ز نحمناحه همحی نردم دن حم  شحححاحمدتاحه،  نحم 

وگو و یحم دلی آکاحهه ز  آر وی رحمح  و ن  رک،  گ ح  یی

صححهز  نزنی کا م  عامب آقمی ک ه ز  اححر یردزریم و یا

 نهاهن نوفق م ، اپمارززریمج آدرتتم  آیمدم

نحمنحی نهاحهن عوزد نوفق حم ج نوی حححاحهه  حم حه نات    نحهگی

 ج۱۳۹۰زنترمرزک اوره نهرج تهرز   نبمهی نبمهیج
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 های کتاب صوتیتازه

های خانهرقیه شننفیعی: کارشننناو نابینایان نهاد کتاب

 عمومی ایالم

توزن ه فهراحتی ز  در زدزنی نی

همی صحوتی  ترین کتمبعهیه

 رز ز  نظر یرذرزن هج

*  عمنعی و یم زر تدحححر نمصحححری، یم نرمهی یی زورحححم   

زعتممتی در تدحر قمعمر ، نوشحتی ف مال  زهه زقتدحمدی و 

 ۴۹۰در   ۱۳۹۷و ههی نواوی رز نرر تمریخ زیرز  در ام   

 ص بی روزنی یم زر کتمب کرده زا ج

همیی زنه  ز  زین زثر ت شحححی زاححح  یرزی وزکموی یدش

شحمهج در زین نحملعی  تمریخ زعتممتی زیرز  تدحر نمصحرزلهین

ی زقتدمدی، ش وه  همرحمن تمرکز یر ورحع   یم زر و نسل ی

احته زقتدحمدی، ورحع   آنو ش و پرورش و ونعمش و دزد

همی نرتتع،  نم  و نازل  آنهم، پو  و ن مه  نرتتع یم  نهمد

همی وزگ ر وججج نورد آ ، تجمرک دزدلی و دمرعی، ی ممری

گ ردج در زین کتمب تمرکز ی رحتری یر یم زر  یرراحی قرزر نی

زقتدحمدی چی ن زز  تأث ر دهه کی زین نهمد شحهه و نرحم  نی

 همی زعتممتی دزشتی زا جو کمرآنهی یر نسل ی

*  دمطرزک نمتممم ، زثر شح خ نج   زلرحمم  رز یم ترعمی 

ص بی  ۴۹۰در  ۱۳۹۹آرن ن ناتظری، نرحر کتمی حرز در ام  

 یی چمپ رامنهه زا ج

همی نردی زاح  کی داح  دملی  نوشحتیکتمب حموی داح  

حممی  نردم یارم ، کرححور   و صححرفمً یم تد ی یر قهرک و

چاه ش خ نج   زلرحمم  یی وعود آوردج هریار دش رز یی

زش در حملی تعهزدی  همرزه تعهزد  یمدی ز  زتضمی دمنوزده

ز  زتضححمی کودتمچی زرتش، در دمنی دود ترور شححه؛ زنم  

یار دش ن ح ر دود رز پ هز کرد و زنرو  توزن حتی یدی ز  

  م یمشهجتواعی در آاحم همی درکرور

گویه  پهرم )دواح  یارم (  ددتر شح خ نج   زلرحمم  نی

همی تمر دود رز در  نهز   ترین احم نجتور شحه زر شحماه

هحمی فرزوزنی یحی فعحمل ح  پردزدح  تحم یرحذرزنحهج زو در عاتش

حق نردم رز ز  ک حمنی کی آ  رز ریوده یودنه، یم احتمنه؛ و 

لو  زن رزدی هم نجتور شححه در احح هم و یمردل   یمرهم نیی

رو گمر یرذرزنه؛ زنم هرگز یر ار زصو  دود ام ش ندردج 

دزشح ج نعتقه  در احرزاحر تمرش نحملتمک نردم رز تزیز نی

همی زول ی دود نظ ر داترای یی  یود زگر نردم یارم  ز  ن م 

توزناه لذز، لتمن، ن حدن و یههزشح  یردوردزر یمشحاه، نی

ج تاهم یی یا چ ز  زی یرزی دود ی حم نه نهگی شحرزفتماهزنی

 کرد و آ  رهمیی نردم ز   نج ر فقر و ف ک  یودجفدر نی

هحم( ، زثر  هحم و دزاحححتحم زی ز  ندتحیآنو  )نجموتحی*  تترک

 ۳۱۸در  ۱۳۹۳زلعرفم  در احم  ح ح ن زندحمریم  رز نرحر دزر

 دزرز  کت  نذهتی کرده زا جص بی تقهیم دوا  

دزنرحرمهی زاح    نهگی یزرگم  نددحوصحمً زول می زلهی، 

هم ه حتاه؛ و هم و زیوذراحم  کی شحمگردز  آ  احلمم زن حم 

یهترین تم ، تهیر و ت در و زنهیرححی کی نورد تأک ه کتمب  

یمشحه،  نهگی زول می زلهی زاح ج در زین کتمب  زلهی ن ز نی

یحم دوزنحه  نححملتی ز  زین داححح ، قحهم در چا ن رزهی 

 گذزریمجنی

 نحهگی و کلمحمک زهح   لحملح  نححملح  کتحمب یرگرفتحی ز   -

ترین  شهه، ن تاه یی قویزل  م زا ج نحمل  نق ی   تل ی

دهاهه کموش تم ق  زاحامد روزیی و تمریدی زاح  کی نرحم 

هم و نحمل  دزاحتم و دق ق در نتو  زاح نی زاح ج نجموتی
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کتحمب یر زاحححمن حروم زل تحم در یحا نجموتحی دو علحهی 

 گردآوری شهه زا ج

هحمی کوتحمه  هحمیی ز  دزاحححتحم ی* چهرۀ لمر ن نن، نمونح 

 ، تحأل و هحمنریش یح  و دیررز  رز ۱۹۸۵تحم  ۱۹۴۵آلمحمنی ز   

 ۲۴۹در  ۱۳۸۷یم ترعمی تورز رهامم، نرحر چرحمی در احم  

 ص بی روزنی یم زر کرده زا ج

همی ذی  زاحح   شححمن  گزیهه  زین نجموتی دزرزی ویژگی

در  ۱۹۸۵تم  ۱۹۴۵همی  همیی زاحح  کی ی ن اححم دزاححتم 

دزاحتم  کوتمه ز   ۳۵زنه؛   یم  زنترحمر یمفتیمی آلممنیهکرحور

گ ردج در گزیاش زین نمم رز در یر نینوی ححاهه صححمح   ۲۰

هم یی آثمر احوه  حی و زتریرحی یی همم  زنهز ه توعی  دزاحتم 

شحهه زاح  کی یی آثمر نوی حاهگم  آلممنیج ز  هر نوی حاهه  

ی ن یا تم پا  دزاحححتم  زنتدمب شحححهه زاححح ج ن   در 

اش، زهم   نوی حاهگم  و ک     آثمر آنهم یوده زاح ج  گزی

نمونی ناماحتی یرزی شح وه   ،کوشح هه شحهه تم دزاحتم  گزیهه

کمر نوی اهه آ  یمشه و تم حه نمدن زر ش کمر هاری وی 

 رز نرم  دههج

*  کحمر کرد  یحم تو نرز ی چحمره کرده زاححح  )رهحمیی ز  

کرولی و کتی  هحمیی در نب ع کحمر( ، نوشحححتحی کحمترین  دزم

 زده چر ای و کموه  زل حححتر رز یم ترعمی احححماحححم  نورو 

صح بی ناترحر   ۲۳۲در  ۱۳۹۷ن م، نرحر ن  در احم   تقوی

 کرده زا ج

ی ححح حمری ز  نردم در نبح  کحمر دود درگ ر نرحححد ک و 

رف  ز  آ   زرتتمطمک کوچا و یزرگی ه حتاه کی رزه یرو 

 ک یحی  کااحه کحی زین نرحححددزناحهج یردی فدر نیرز هم نمی

و یی نحمناحماحححح   یحه، فرهاح   ن حظری دل ح  یردورد 

دهه؛ زنم یمیه قتو  کرد کی در ی ح مری  همدمرزنرحم  ر  نی

آنهم و نمتوزنی در ی م   ز  نوزرد نرحد  زصحلی نو  یردورد  

شحودج  نظرزترحم  زاح  کی ناجر یی یرو  چا ن نرحد تی نی

همی ندتل ی در زین کتمب ت ش شحهه دوزناهه در نوقع   

رو شحححود، قرزر ییکی نمدن زاححح  در نب  کمر یم آنهم رو

ز  چا ن تارامهمی   رف  یر رد و رزهدمر ناماح  یرزی یرو 

 زح مای رز ی میهج

*  نحمری زاحححتوزرک، ترزژدی در پا  پرده ، زثر فردریش 

چی رز نرحر ثمل  در شح لر یم ترعمی نبمهتلی شح رحیفو 

پمیم    صح بی یی چمپ راحمنهه زاح ج ۲۲۴در  ۱۳۸۸احم  

زنر ز  نهگی  نمری زاححتوزرک ، نلدی زاححدمتلاه، یرزی  لم

همی نتممدی ت متر و زدی مک زروپم رز یی دود نرحح و  اححم 

دزشححتی زاحح ج ز  دو چهره نمریمی تمریدی، یدی فریتاهه و 

رود؛ و دیرری نقموم پرشور کی تم نر  هم رکری پ ش نی

ی و و زاححتوزر در نتمر ه یرزی داححت میی یی زههزم احح ماحح 

حقوق نتحهزو ج زین چهره دوم زواححح  کحی توعحی زفدحمر 

 نوی م  رز یی دود عل  کرده زا جتمونی و نممیرامنی

در زین نممیرحامنی، احرنوشح  قهرنم  تع  ن شحهه زاح ج قت   

ز  زیادی درزم آلم  شححود، قهرک روحی و ع ححمی زو یمیه 

فمیهه زاح  و در  نهز  نمیود گرددج قریمنی شحه  نمرت ار یی

کاهج نقمیلی و رویمرویی دو تر نیم ورحح  نمری رز ود متاه

کاهج زین دشححمای تر نینلدی تاهم دشححمای زل ززی  رز تم ق

آورد و زل ززی  نجتور زاح  کی  یرزی نمری نر  یی یمر نی

 ک ی عرن یر ردجپ رو ی دود رز در تاهمیی و یی

آیه ، نوشحتی وی  کمتر یم   نر  یی احرزغ زاحقو زتظم نی* 

 ۱۳۹۳  عو رز نرحر شحورآفرین در احممی احلمم ررحوز ترع

همی تمریدی ناهز  دزاحححتم صححح بی تقهیم ت قی ۲۷۵در 

 کرده زا ج
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تاوز  ی  ححتم ن رنم  یزر   ۲۰۰۵زین کتمب کی در اححم  

قر  ی  ححتم رز یی دود زدتدححم  دزده، دزاححتم  ند ححت ن 

ندزیدو، ژز  نمری   تور، و داحت مرش، ژو م زاحقو ن و 

ن  دی زاححح  کحی یحم دو قحمطرشحححم     ۱۸۵۰دهحی    ویحم ، در

هحمی لریی زنریدحم  آنجل دحم و کحمنتاو احححرزاحححر احححر ن ن

آی ن ن ححح ب ح   ن و  تتل غ و گ حححترش  رز یرزی  ندزیدو 

کااهج کمتر زین رنم  رز یر زاححمن  نهگی عو نیوع حح  

وزقعی دو نتلغ نذهتی کمتول ا زاحقو  نی و داحت مرش  

یی صحورک زپ زودیا  نوشحتیج رنم  نترحد  ز  نی یدش و 

نوشححتی شححهه کی هر کهزم یدرححی ز   نهگی پهر  تور رز 

دههج زین شحد  زپ زودیا، پر زاح  ز  توصح  متی  نرحم  نی

کی یی دویی دوره تمریدی شححددحح   زین دو نرد و نو   

هم و دههج توصحح و کمتر ز  شححهرشححم  رز نرححم  نی نهگی

 همی احردپواحتی، دراح  نمناه توصح  مک زو ز کوه حتم 

طرفمنی و شح مم زاح ؛ نوتی هار کل  حمی عمن  زاحقو، یی

تدحویراحم ی شح مم ز  زشح ما عهزگمنی کی یی شحدلی قحعی 

زش  توز  د صحیکاه و نمیو زاحرزرآن ز در دوزناهه زثر نی

 کردج

گویحه، زثرزک دیرپحمی وزلحهگری یحم  *  یحه  هرگز دروغ نمی

نرحر ن رک ، نوشحتی آل   ن لر یم ترعمی کتمیو   زههی رز 

صحح بی روزنی یم زر   ۲۰۸در  ۱۳۹۹کتمب زرعماه در اححم  

 کتمب کرده زا ج

در زین کتمب آل   ن لر، روزندمو و نوی ححاهه نرححهور، یم  

ز  تجری حمک ی محمرزنش، در کاحمر  نحهگی نحمنحی زاحححت حمده 

هحمی زدیی همحمناحه ویرع ا حم وولو، فرزنت  کحمفدحم و لو 

و   دهه چحور تبق ر کود  نمراحح  پرواحح ، نرححم  نی

شحود کی دود رز دوزر شحمرد  زو یمت  تجم  درحمی نی

هحمی ندتلو ز  عملحی  در یزرگ حححملی یحی شحححدح  ی محمری

هحم نرحححم  دوزهحه دزدج احححرطحم ، احححدتحی یحم دیرر ی محمری

همی روزنی آشحححدمر و دوزناهگم  در زین کتمب یم آاححح   

هحمی  پاهحم  دورز  کودکی نوزعحی دوزهاحه شحححهج زاحححتحه  

کااهه ه حتاهج  حته  و یی تممنی قمن کتمب روشحن، دق قمً ن

در درد دحمرق کودکحم   یحی  تبم لی  روزنی  رن   و  زلعحمده 

 شودجپوشش روش نتعمرم پرورش کود  ی م  نی

*  یحمغ یحهلپور ، زثر کا زه نرزد رز یحم ترعمحی نحمه حه فرولحم ،  

دواتم  ص بی تقهیم رنم   ۶۷۲در    ۱۳۸۳نرر تلم در ام   

 کرده زا ج

ری زاحح  یی نمم  هر کی پ  ز  توله ی  ددتروز،  دزاححتم 

دهحه  نحمم دحمنوزدگی، نحمم چ ز دود رز ز  داححح  نیهمحی

کوچا، اححن، کرححور و پهر و نمدرج  هر، ددتر اححلمم و 

پور زاح  کی احلمم ز  نوزدگم  احلحم  نرزد پاجم،  رزعی یه 

یدی ز  آدرین اححح ط ن تبممنی و پهر  هر احححمکن هاه 

ریزد و در آنجم، چاه گ زاحح ج نمدرش ز  هاه یی پمری  نی

رودج  هر در آورد  فر نحه، ز  دن حم نیدن حمنحمهی پ  ز  یحی

شحود و وقتی یی احن رشحه همی ندتلو یزر  نیدمنوزده

آیه؛ عوی هوی  وزقعی دود یرنیوراحححه، یی ع ححح  نی

کاحه کحی یحهو  آگحمهی یحی زین هویح ،  یرز زح حححمن نی

   ح  و یاتوزنه  نهگی وزقعی دود رز آلم  کاهج در ینمی

عو، پهر و کرحورش رز یم   وهم ع ح  احملری، پ  ز  احم 

زش کحی نتعلق یحی زقل ح  ن حححلمحم  هاحهنحه،  یحمیحهج دحمنوزدهنی

زنهج  هر در زین دمنوزده  پ  ز  زاحححتق  ، رزه  وز  پ موده

گحذزرد و دود رز یحم یحی نحمچحمر تحمدزک لریی دود رز کاحمر نی

دههج و تحت ق نیزنتظمرزک عمنعۀ ی تی و ااتی زشرزم لدها

یحم تمحمم زین زحوز ، ز  یحم یحمفتن پحهر دوشحححبحم  زاححح  تحم 

 زیادیججج ج
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هنری  مختصری در خصوص جشنوارۀ فرهنگی

 معلوالن زاگرو 

 صتمو الحمنی  دی ر روزیع تمونی عراوزره

هاححری نعلححول ن  زگححرن یححم هححهم عرححاوزره فرهاری

همی کححمهش آاحح   

زعتمححححححححححمتی و 

همچاحححح ن زرزهححححۀ 

همی زفححرزد توزنماححهی

همی زیحححن قرحححر، دزرزی نعلول ححح  و کرحححو زاحححتعهزد

تواححع زنجمححن نعلححول ن یححمرز  شهراححتم  قححروه و زدزره 

کحح  یهزی ححتی و زدزره کحح  فرهاحح  و زرشححمد زاحح نی 

یرگححززر شححهج زیححن  ۱۴۰۱زاححتم  کرداححتم  در ت رنححمه 

عرححاوزره در آلححم  یححم زولحح ن چححملش پحح ش روی دححود 

نوزعی شححه و آ  هححم زاححتقتم  نتواححع نعلححول ن و اححمیر 

کااهه ز  چهححمر زاححتم  کرداححتم ، زیحح م، زفححرزد شححرک  

کرنمنرححمه و همححهز  یححود کححی زلتتححی شححمیه زیححن نورححو  

هححمی فرهارححی و هاححری( چملرححی )زاححتقتم  ز  فعمل حح  

و ندححت  نعلححول ن ن ححز    زاحح در اححح  کحح  کرححور 

تر زین یححود کححی وقتححی در یحح ن یرنححهگم  ن   ج ندتۀ نهم

زین عراوزره یا یرراححی ندتدححر زنجححمم شححه، یححی زیححن 

یمفتری هححم شححمیه در م کححی تواححعییححردینورححو  پححی 

گ حححترش و حممیححح  ز  هارناحححهز  نعلحححو  و وعحححود 

گححذزر دوزهححه یححود )حتححی در زفرزد شمد  هاححری تححأث ر

 زاتم  هم میی؛ آ  هم در لرب کرور(جن م  چهمر  

عمنتحححی زاحححتمدز  و در زیحححن ن حححم  زنحححم حممیححح  همی

تاوز  دزورز  و حمن ححم  هارناححهز  یرع ححتی کرححور یححی

فحححردین کحححردج زیحححن عرحححاوزره، ی ححح مر دودنمحححمیی نی

صمدق زیححویی، تل ررححم حا  ححی، عمرحح ه فرعونححه فححردز، 

نححژزد، اححعهزی ندحح ری، ررححم کلهححر، زیححرز یهرزمنبمه

هححمی شححمد  طححمهره یرحح ر و ی حح مری دیرححر ز  چهره

دور ز  نرححمه زی و یححیهاححری در زیعححمدی واحح   و حرفححی

ترحمی یعضمً حمکم یححر نعلححول ن، آثححمر زیححن عرححاوزره رز 

هم آثححمر یرتححری دزوری کردنححه و حتححی در یردححی رشححتی

 زنتدمب نرردیهج

هححمی نواحح قی، هارهححمی تج ححمی و زدی ححمک عححزو رشتی

همی عرححاوزره یودنححه و ز  لبححمر شححتیترین رندمطحح  پر

نبتوز ن ز یرتححرین آثححمر عرححاوزره رز یححی دححود زدتدححم  

 .دزدنه

عرححاوزره نعلححول ن  زگححرن زولحح ن دوره دححود رز در 

زیاححا در حححم  زر یححمیی دححود حملی اححپری کححرد کححی هم

هحححمی آتحححی زاححح ج عهححح  یرگحححززری یهتحححر در دوره

گ ححترش تقححهیر و نممیمنححه  نعلححول ن یرتححر ناحقححی 

کااهگم  رن در حمشحح ۀ عرححاوزره )فححمرغ ز  شححرک   زگحح 

در زیححن عرححاوزره( ز  ندححمک نبتحح  زیححن عرححاوزره یححود 

کححی ن ححم  یححی تقویحح  دوزهححه دزشحح ج کوچححا شححه  

هحححمی یعحححهی )ز  لبحححمر تعحححهزد عرحححاوزره در دوره

همی رقححمیتی(، نورححوتی زاحح  کححی یمیححه یححی آ  رشححتی

فدححر شححودج رهححم ندححرد  هارناححهز  یرتححر عرححاوزره و 

پمیححهزر، ز  نتححمحبی زاحح  کححی همححوزره یححم پمیححم    حممی  

شححود و در زی یححی آ  تححوعهی نمییححمفتن هححر عرححاوزره

نتمح  نعلول ن یمیححه ی رححتر یححی آ  پردزدحح  و شححمیه ز  

همیی ز  تححرین زهححهزم یرگححززری چاحح ن نجموتححینهم

احححوی نعلحححول ن، تححح ش یحححرزی زعتمحححمتی شحححه  و 

کرحح ه  همرححم  در نورححوتمک هاححری زاحح  چملشیی

همی نححرتتع یححم ی عرححاوزره  زگححرن و دیرححر عرححاوزرهک 

 پ ش یی آ  زهم   دهاهجز نعلول ن یمیه ی ش
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 به قلم شما 

 نسیم برنجیان: نوازنده تنبور

اححردی ر  ن حح م یرنج ححم ، نوز نححهۀ تاتححور و آوز دححوز  

هححمی نعتتححر تم گی توزن ححتی یححم یدححی ز  گروهزاحح  و یححی

ر تحححم ر نحححوز ی همحححرزه شحححود و در کا حححرتی دتاتور

تاوز  نوز نححهه، وحححهک، یححی

یححم زیححن گححروه روی صححبای 

دوزن حححه، یحححرودج آنچحححی نی

ححح  و حححملی زاحح  کححی 

یعححه ز  زعححرز در یدححی ز  

همی ترین صحححبایقحححهیمی

زعححرزی نواحح قی در زیححرز ، 

 یی زین نوز نهۀ نمی ام دا  دزده زا ج

نححن ن حح م ه ححتم، نوز نححهه و دوزناححهه گححروه عححمنی و 

نححوز ی زیححرز ج رگتححرین گححروه تاتورتاهححم فححرد نمی اححمی یز

نوی ححم، تقریتححمً یححا نححمه حم  کی دزرم زیححن نحلحح  رز نی

گححذرد ز  زعرزی کا رک گححروه نححم در تححم ر وحححهک نی

زی ه ححتم کححی یححر روی و نححن هاححو  ن حح  آ  لبظححی

دوزنححهمج چ ححزی کححی هحح چ وقحح  نححوزدتم و نیصبای نی

یححی توزن ححتم یححی آ  فدححر کححام،  حتی در رویمهمیم هم نمی

حق قحح  پ واحح ج نححن یححرزی راحح ه  یححی آ  عمیرححمه یححم 

همی هححمی ی حح مر  یححمدی نوزعححی شححهم و اححدتیچملش

ی نرححدل  یححی  کححی  وقحح   یمدی رز پرحح  اححر گذزشححتمج هر

دوردم، یححم زیححن فدححر کححی هارناححهز  ی حح مر یزرگححی نییر

یمد زاحححتمد شححجریم  و کلهحححر و لح حححی و چححو   نحححهه

یححر روی آ  نححمیری و ی حح مری ز  زاححتمدز  نعتتححر نححم 

زنححه، تبمحح  زیححن زنححه و هارنمححمیی کردهصححبای زی ححتمده

تر شححه و نححن رز عارجححو تر نینرححد ک یححرزیم رزححح  

یححردج یمیححه کمححی هححم ز  یححی اححم  هححهفم پحح ش نی

هم حح رم یاوی ححم  ز  نححمهور، ز  اححم م، ز  تاتححورم کححی 

هححم تاهححم نرذزشحح  و زی در زیححن چملشنححن رز لبظححی

 هموزره یم نن یودج  

رزی زولحح ن یححمر در آلححوش کرحح هنش، نمدودآگححمه وقتی ی

زام نححمهور رز یححرزیش یرگزیححهم 

و چی ححح  لریتححی یحح ن نححن و 

نححمهور شححد  گرفحح   نبحح  دو 

دوا ؛ زنرححمر نححی زنرححمر کححی آ  

فقع یححا تدححی چححوب دردحح  

گردو یود و نن یححا زن ححم ج نححم 

نبحح  دوتححم تمشححق و نعرححوق 

شهیم و یی هم روو و عححم  یدرحح هیمج یححم هححر نضححرزیی 

نححوزدتم، زیححن ححح  همححهلی نححم یححرروی نححمهور نی کححی

شححهج تاهححم حححمنی نححن در زیححن ن حح ر، ی رتر و ی رححتر نی

آیححمدی یححود کححی زاتمد یزرگححوزرم عاححمب آقححمی ررححم تلی

داحح  نححن رز گرفحح  و قححهم یححی قححهم حرکحح  کححرد  و 

رزه رفححتن رز یححی نححن آنودحح  و ن حح ر رز یححرزی نححن 

د در زم اححهی شححو ییهمححوزر کححرد و نرذزشحح  کححی نمی اححم

زیححن رزه و نححن هرچححی زنححرو  دزرم ز  زو دزرم و یحح ج 

ی ام و ن حح ری هاححو  دححودم رز در زیتححهزی زیححن رزه نححی

طححو نی در پحح ش رو دزرم کححی یححم لحححو دححهز و تحح ش 

 یححمد و کمححا و همرزهححی زاححتمدم شححا نححهزرم کححی زیححن 

ن حح ر اححد  رز هححم پرحح  اححر دححوزهم گذزشحح ج 

ر رز ی ححمنو د، زاتمدم قتحح  ز  زیادححی یححی نححن نححوزدتن تاتححو 

 ترق ور یه  رز آنود  و یی نن یمد دزد

کححی چحححور زو  تمشححق شححوم و شحح هزیی رز تجریححی کححام  

 و یعه نوز نهگی رز و قت  ز  
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زیادی دا ححمگر نححمهری شححوم، یمیححه دا ححمگری رز ی ححمنو مج 

ترین اححم همی نححم زیرزن ححم  زاحح  تاتححور یدححی ز  یماححتمنی

رنمنرححمه کححی قححهنتی حححهود ه حح  هححززر اححم  دزرد و ک 

 زدگححمهش زاحح ؛ شححهری کححی نوز نححهگم  یزرگححی رز در 

دححود پححرورش دزده و یححی یمدگححمر گذزشححتی زاحح ج تاتححور 

یححا اححم  ترفححمنی زاحح  کححی زن ححم  رز ز  دن ححمی نححمدی 

یححردج نتأاحح منی کاححه و زصححح حمً یححی اححمما نیعححهز نی

شاماححاه و یححم نححوزی آن ز رز نمیهم زیححن اححم  اححبرد لی

پححم در زیححن ن حح ر گذزشححتمج  آ  آشححامیی نهزرنححهج نححن

زی کححی زی ححتمدم و هرتدححه یححود؛ زنححم لبظححیهرچاه دیححر  

ن ححر در تححم ر وحححهک یححرزیم داحح   دنححه، در آنجححم یححم 

دححودم اححوگاه یححمد کححردم کححی تححم عححم  در یححه  دزرم، 

تاتححور یاححوز م و نححوزی زیححن اححم  رز یححی گححوش همححی 

همی رزه، نححن رز ز  پححمی یراححمنم و نرححذزرم تمححمم اححدتی

ی ام؛ زنححم نهیححه  نححن ج دراحح  زاحح  کححی نمححیی اححهز د

همیم رز تاهم نححمنعی ن  حح ؛ یلدححی نححرز زاححتوزرتر و قححهمنی

 کاهجتر نیرزاخ

 

همی  احردی ر  زنترحمر ی  ح  شحممره ز  نرحریی حمرحر در قمل  

نمنم و ن حح  نمنم، زین شححمن  رز 

ندحح تمم  کرده کی نم هم در حه 

دوزناحهه و  هحمی دودنحم   و زنحهز ه

قر   پحموندحمطح  قحهیمی و پر

دزشححتی یمشحح مج دمنم ی تم، یدی ز  هم ن دوزناهگم  دیریای  

نماح  کی ز  همم  ند حت ن شحممره یم نم همرزه یودهج ن ح   

نمنم رو  ن  د زین ندمط  هم رححری رز یی زیرححم  تتریا  

زی رز کی حمصح  ذوق احرشحمر زین ندمط  گویه و ترزنینی

  کاهجندمطتم  تقهیم نی  د ق زا ، یی شمم

 تأد ر ندن

 زثر  ی تم   

 حتی یا ثمن ی تأد ر ندن

 همک یاهههمم یی ن  کی ن  

 یراو  دودک رو نزدیا دلم

 کی د  ز  دوری تو دلتاری

 گ تی یودم تو نتمشی، دن م،

 یم همی یزرگ مش کوچ دی

 ن ری زین دونی ق  ، وقتی کی

 پ چیدمطرزت  تو ارم نی

 و ن تو  یم تو تمشق شهمنن 

 دترمز  یهمرنو  هاو  یی

 یراو  دودک رو نزدیا دلم

 تم ز  زین دزو  لم د  ینتعر م

 کم آوردم  یر یمرونمیی

 کی لمش قه دهزحمفظ یم

 ز  تو و آلوش تو تتع ه شه 

 زین کجمش لذک زین  نهگ ی؟

 روی زین پمنهو  امت   وم شه

 یرق چرممم و هاو  ناتظرم

 دودک رو نزدیا دلمیراو   

 تم صهزی تو رو ز  یمد ن ترم
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زنی نابینایان در  چیز دربارۀ مراسم داربستهمه 

 ایام محرم 

 نویسنده: یخ نکنی نمکدون

احملی یم زنوز  و زق حمم آدزب و نرزاحم تززدزری نبرم همی

شحود؛ زنم نمی امیم  هموزره  راحوم در زقوزم ندتلو یرگززر نی

هم یی هر شححدلی کی زعرز شححونه، نقرححی در زین نرزاححم

زندحمر دزرنحهج یدی ز  آدزب و راحححوم تززدزری کحی  قحمیح ل ر

یمر تواحع چی ک حی و در چی زلتتی نرحد  ن  ح  زول ن

 نی زاحح ج زلتتی ز  زنجمم شححهه، نرزاححم دزری حح    اححملی

کااهگم  آ   همی یمر  زین نرزاحم زین زاح  کی زعرزویژگی

یمیه حتممً نمی ام یمشحاهج شحد  زعرزی آ  هم یی زین صحورک  

همیی کی نمی امیم  در آنهم همی تززدزری ن ح رزاح  کی ه    

کااه و دراحح  در کااه رز شححاماححمیی نیرف  و آنه نی

همیی یرزی یرپمیی  م  ن  ر زقهزم یی ند  دزری   واع هم

هم یعضححمً طوری طرزحی کااهج زین دزری حح  ه    دود نی

همی آ  کمی آ  طرفتر شحونه کی در زرت م  یمشحاه و پمیینی

توزنه نت جی تدحمی اح  ه نمی امیم  نمیزنه؛ درندح  شحهه

 آنهم رز یی فرد نمی ام نرم  دههج 

مم شه، نوی  یی زعرزی نرزام هم تمحم  کی ند  دزری   

شود زر ش نعاوی زین راهج حتی گ تی نی نی نیدزری   

 نی و همیی همچو  قمیتوزنه هم حم  یم نرزاحمنرزاحم نی

هم یمشهج در زین نرزام، فرد نمی ام طتق زنبم  زین نو  نرزام

رو ه ز  ن ححح ر هم رحححری دود عه  رفتن یی روز  همی

کاحه؛ یحم زین ت حموک کحی نظرش زاحححت حمده نینقدحححه نورد

دهه احر رزهش دزری ح  ندح  کرده یمشحاهج زنم  زحتمم  نی

چو  یی دنتم  زر ش نعاوی زعرزی زین نرزاححم زاحح ، یم  

دهه و نمگهم  یم  شحححور و شحححوق یی ن ححح ر دود زدزنی نی

کاهج در زیاجم زگر  نظر یردورد نیپ رحمنی یی دزری ح  نورد

ولی زگر فرد نمی ام    کاهجپ رحمنی کمی یمد هم کاه، ک می  نی

زصحرزر دزشحتی یمشحه ی رحتر ف د نعاوی شحمن  حملش شحود،  

نت جی یم شهک توزنه یم ارت  ی رتری حرک  کاه و درنی

ی رححتری یی دزری حح  یعهی یردورد کاه کی پ رححمنی زو 

نقهزری شححدمفتی شححود و دونی 

گونی، زین نرزاحم  ریدتی شحودج زین

شحود و شحدوه ی رحتری زعرز نی  یم

 جحی، هم فرد نحمی احم و هم یحمنی نتدر

شحححم  نقتو  دوزهحه یودج زلتتحی زگر  ه  ح  ی رحححتر تززدزری

آ  زعرز کااه، یمیه دیرر یدوزهاه د لی زین نرزاححم رز زیهه

هم نو  ندحح  دزری حح  و هم شححهک یردورد فرد نمی ام  

گونی زگر شحود،  طوری یمشحه کی احر فرد نمی ام یرحداهج زین

ن هم یدر هه شود و یم ن  ی شمیه حتی تممم گامهم  طرف 

زت ححمقححمک  ز   یدی  زلتتححی  دهاححهج  زدزنححی  یححی  نححهگی  پححم  

همی زد ر زفتمده زین زاح  کی زین نمدوشحمیاهی کی در احم 

هم در احح  نعمیر در زیمم نبرم نقهزری کمتر  نو  دزری ح  

شحم  رز یم گونی،  همیشحونه و زگر هم یمشحاه، یعضحیدیهه نی

شحد ،  زینپوشحمناهج یییرری نیفوم، پمرچی یم هر چ ز نرم د

در صحححورک یردورد فرد نمی ام، ه چ آاححح تی یی وی وزرد 

هحمی تززدزری  عحم ز  یحمن حم  ه  ح  ندوزهحه شحححهج نحم هم ن

تقمرحم دزریم کی زین کمر رز ندااه و یرذزرنه عمنعۀ نمی امیم   

تر زین نرزاحم هم یم دو  دود در یرگززری هرچی یمشحدوه

 یمشاهجنقری هرچاه کوچا دزشتی  

ی ا م  زنم ز  یا یعه دیرر هم زگر یی نورحو  نرمه کا م، نی

نسثری دزرنه و کی ن  ول ن هم در زعرزی زین نرزام نقش  

ر یی زعرزی آ  ه ححتاه؛ چرزحتی نی کی  توز  گ   کی نعدححن

یحرنححمنححی اححححم   طحو   تحمححمم  کحردهدر  یحرزی ریحزی  و  زنححه 

و زنه  هم عل حی گذزشحتیاحم ی نتلمم  شحهری احمت  ناماح  
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شم  همیزنه و یعضیهم رز یررای کردههم و نقریزنوز  طرو

شححود، دراحح   کااهج زنم نبرم کی نیرز هم حتی زعرز نی

زنه، همیی کی دودشحححم  طرزحی کردهیرد م هم ن یرنمنی

همی دود  همی تززدزری دزری حح  کااهج نب ً ه    رفتمر نی

هم ندح  روهمی ویژۀ نمی امیم  در پ مدهرز دراح  در ن ح ر

کااهج ن ح ول ن هم کی تقریتمً نحم ن ه حتاه کی فرد نمی ام  نی

نورد  زین  در  کرد،  تتور دوزهحه  ن ححح ر  ز  هم ن  دق قحمً 

دهاه تم زین نرزاحم یم شحور و حم  تذکری یی آ  ه    نمی

دمطر  هرچی ی رحتر زعرز شحود تم شحمیه ن ح و  نریوطی هم یی

کحمحی   کحرده،  آ   یحرگحززری  یحرزی  کححی  هحمحدححمری  فح حد زیحن 

 نعاوی ق متش شودج

همی تززدزری ترحححدر کا م  عم یمیه ز  یمن حم  ه  ح  نم هم ن

کی در زعرزی زین نرزاححم یمشححدوه، نهمی  همدمری رز یم  

نحمی احمیحم  دزرنحهج فقع دوزهش کوچدی کحی ز  زین تزیزز   

دزریم زین زاححح  کی  نم  زعرزی زین نرزاحححم، داحححتمم  

کی فرد نمی ام   کملذی هم در کامر دزری حح  نریوط یرذزریه

یعه ز  زعرزی زین نرزاحم، یتوزنه دو  پ رحمنی دود رز تم ز 

کاهج زلتتی زگر دو  روی صحورتش پدش شحود، یهتر زاح ؛  

حم  آدر کمر یمیه آ  رز پم  کاه کی زگر داحتمم  هرولی یی

زی، شحریتی  تر زاح ج زگر یا آیم وهکملذی یمشحه، یههزشحتی

دمطر  ی ام یهه ه کی ییچ زی هم در پمیم  نرزاحححم یی فرد نم

دونی کی ز  داح  دزده فرحمرش ن  ته کی دیرر د لی تملی 

 شودجنی

ز  عحمنعحۀ نحمی احمیحم  هم تقحمرحححم دزریم کحی یرزی هرچحی  

تر زعرز شحه  زین نرزاحم، نهمی  همدمری رز دزشحتی یمشحدوه

یمشحاهج شحا هه شحهه کی یردی ز  نمی امیم  یرزی ندت  کرد  

همیی  پرف د، زقهزنمتی زنجمم دزده و کمپ نزعرزی زین رام  

عم زین زقهزم زنهج نم هم نرز هم در زین رزیحی ترححد   دزده

کا م کی  کا م و یی آنم  توصح ی نیدواحتمنمم  رز نبدوم نی

یی رزه رزا  ههزی  شونه و زعم ه دهاه کی همری در زین 

زیمم پریرک  یم زنجمم راحوم نریوط یی دود، یی ک می  حظ  

شحهک ز  زین نرزاحم  وی شحمن  حملمم  شحودج دود نم یینعا

کا م و حمرححریم یم کلی یی اححم  زعرزی زین زاححتقتم  نی

 نرزام یرویمج

عحم دزرد ز  تمحمنی ن ححح ول ن نریوط کحی یحم وعود همچا ن

احم ی نتلمم  شحهری یرزی   حممک  یمدی کی یرزی ناماح  

 نی  کرحححاه و در یرگززری نرزاحححم دزری ححح  نعلول ن نی

همی تززدزری    همدحمری رز یم عمنعحۀ نمی احمیم  و ه  ح  نهحمیح 

دزرنه، نهمی  ترحدر و قهردزنی رز دزشحتی یمشح مج شحا ندا ه 

کی زین همدمری شححمم یی زعر و نزد ندوزهه یود و شححمم  

 هم در نعاویمک حمص  ز  زعرزی زین نرزام اه م ه ت هج

نهمی  تهم   در پمیم    م زاححح  تورححح   ده م کی نم در

احح ن  تقلی زین نحل  رز یی رشححتۀ تبریر صححب  و 

 نی  کی یی تم گی ز  زعرزی نرزاحم دزری ح  زیم؛ چرزآوردهدر

زیم و یی حهی یم دلو  ن   یم کلی رفت م یی ن م   یم گرحتی

عم شحه؛ یلدی  ییتاهم ن ز نم عمیرگرحتی کی نیدزری ح  ید  

پ  کمی  آ نت جی ز دزری ح  ی چمره هم یی دو ن م شحهج در

زنم  دچمر زدت   شحه و همم  زنه  کمرزیی دود رز هم ن 

گویم ز  داحح  دزدهج پ  د لی در زین شححممره نم رز عهی 

نر ریحه و دودتحم  رز یحی دحر ن احهز یحهج در کح  نحم قحمیح   

زتتمحمد ن  حححت م و ححم  کحی ن زنحم  هم ت ح  کرده، دیرر 

 ه چج

تحم  نقتو  زفتحهج ن ز تحملی  هحمی نیزن حه آندحی دزری ححح  

 نا جرم

 زنضم  یخ ندای نمدهو 
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