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قا ر

ــذاری  ــا دیگــران دارد، شــناخته و نام گ ــه ب ــی ک ــل تفاوت ــه دلی ــردی ب ــی ف وقت
 شــود، موضــوع انــگ یــا داغِ ننــگ مطــرح اســت. ایــن تفــاوت بــه عنــوان یــک  
ارزش منفــی توســط خــود فــرد و جامعــه شــناخته می شــود. بــه عنــوان مثــال: 
ــژه؛ ملیــت خــاص، ویژگی هــای فیزیکــی مثــل چاقــی،  معلولیــت، قومیــت وی
ــتند  ــواردی هس ــه م ــه و هم ــی..... هم ــای روان ــا بیماری ه ــگ پوســت و.ی رن
کــه همــراه بــا داغِ ننــگ یــا انــگ هســتند و فــردی کــه بــه دلیــل ایــن ویژگــی 
ــبت داده  ــه او نس ــی ب ــات منف ــه ای از صف ــت، مجموع ــده اس ــذاری ش نام گ
ــودن،  ــان ب ــی؛ کندذهنــی؛ خساســت؛ نامهرب ــی؛ نادان می شــود، ماننــد: ناتوان
منفعــت طلبــی و ......  ایــن مجموعــه صفــات منفــی نــه تنهــا توســط جامعــه 
پذیرفتــه شــده بلکــه توســط خــود فــرد هــم پذیرفتــه شــده اســت. پذیــرش ایــن 
ــروز  ــه ب ــادر ب ــه ق ــد ک ــرار می ده ــی ق ــرد او را  در موقعیت ــط ف ــات توس صف
اســتعدادهای خــود نبــوده و بندهــای مرئــی و نامرئــی انــگ بــر دســت و پــای او 
پیچیــده و او را از رشــد و پیشــرفت بــاز مــی دارد، در موقعیت هــای دشــوار ایــن 
بــاور مخــرب درونــی کــه "مــن نمی توانــم" در ذهنــش تقویــت شــده و از تــالش 

ــد. ــاز می مان ــدا کــردن راه حــل و حــل مشــکل ب و پی

 در  تمامـی فرهنگ هـا انـگ یـا داغِ ننگ یک موضوع جدي اسـت و تأثیـر زیان باری 
بـر تمامـی حوزه هاي زندگی فـرد دارد. انگ یـک پدیده اجتماعـی قدرتمند، فراگیر 

و پایـدار اسـت و فشـار مضاعفی بـه گروه های آسـیب پذیر وارد می کند.

ــی و  ــی عموم ــد از: ناآگاه ــد عبارتن ــت می کنن ــگ زدن را تقوی ــه ان ــی ک عوامل
وجــود باورهــای غلــط نســبت بــه موضــوع؛ ضعــف قوانیــن و سیســتم های ارائــه 
ــانه ها  ــد رس ــل و تأیی ــن عوام ــت ای ــر تقوی ــانه ها ب ــر رس ــات، تأثی ــده خدم دهن
نســبت بــه ایــن عوامــل. وقتــی اطالعــات عمومــی نســبت بــه موضوعــی کــم 
باشــد، زمینــه ســاز رشــد باورهــای نادرســت و یــا خرافات نســبت بــه آن موضوع 
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ــل  ــا افســردگی دلی ــن اســت و ی ــاه والدی ــت گن ــل معلولی ــال دلی می شــود، مث
ضعیــف بــودن افــراد اســت و یــا کســانی کــه بیمــاری روانپزشــکی دارنــد، دچــار 

ضعــف نفــس یــا مشــکل اخالقــی هســتند و .....

ضعــف قوانیــن و سیســتم های ارائــه دهنــده خدمــات در مــوارد بســیاری ســبب 
تقویــت انگ هــا می شــود، فــردی کــه در کنتــرل خشــم خــود مشــکل دارد در 
ــه  موقعیتــی قــرار می گیــرد کــه حقــش پایمــال می شــود (ضعــف قوانیــن) و ب
نیــاز واقعیــش پاســخی داده نمی شــود و یــا بــا خشــونت بــا او رفتــار می شــود 
(خدمــت درســت ارائــه نشــده)، ایــن شــرایط ســبب بــروز خشــم در او شــده و 
ایــن موقعیــت بــر چســب پرخاشــگری را بــرای او تقویــت می کنــد، در شــرایطی 
کــه انــگ وجــود دارد، فقــط رفتــار فــردی کــه بــه او انــگ خــورده مــورد توجــه 
قــرار می گیــرد و شــرایط زمینــه ای و یــا نقــش ســایرین از نظرهــا دور می مانــد. 
ــا  ــت کلیشــه ها ی ــه صــورت ناخــودآگاه تقوی ــن شــرایط ب نقــش رســانه ها در ای
ــن  ــه ای ــه ب ــن طنزگون ــق پرداخت ــن کار از طری ــه ای ــه اســت، ک باورهــای جامع

ــود. ــت می ش ــف تثبی ــات مختل ــه ها در ادبی ــن کلیش ــرار ای ــه ها، تک کلیش

ــای  ــدن ناتوانایی ه ــا دی ــا و ی ــدن توانایی ه ــه دی ــدن و دیده شــدن دو وج  در دی
افــراد موضوعــی اســت کــه ارتباطــی بــه معلولیــت نــدارد امــا در افــراد مبتــال به 
ــر و چشــم گیر اســت.  ــا گروه هــای آســیب پذیر ایــن موضــوع بارزت معلولیــت و ی
تعامــل و معاشــرت بــا افــراد مختلــف بــه لحــاظ ویژگی هــای ظاهــری، زبــان، 
ــش داده و ســبب رشــد  ــه افزای ــاوت را در جامع ــرش تف ــت، پذی ــت و ملی قومی
مهربانــی و عطوفــت بیــن گروه هــای مختلــف در جامعــه خواهــد شــد. توجــه بــه 
موضــوع انــگ، باورهــای زمینــه ای نســبت بــه معلولیــت و نقــش آن در زندگــی 
ــی و زمینه ســاز رشــد و بالندگــی  ــراد دارای معلولیــت ســبب کاهــش انگ زن اف

جامعــه خواهــد شــد. 
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فعالیت های  بر  عالوه  شما  میالدی،  خانم 
فراوانتان در حوزه فرهنگ سازی، فعالیت هایی 
را هم با دانش آموزان دبستانی شروع کرده اید. 
عالقه مند  حوزه  این  در  کار  به  که  شد  چه 
شدید و اصال فرهنگ و نقش آن در توسعه 

جوامع انسانی را چطور می بینید؟
وقتــی بــه مقولــه فرهنــگ می  پردازیــم 
ــاخص  هایی  ــا و ش ــم چهارچوب  ه نمی  توانی
کــه فرهنــگ در آن تعریــف می  شــود را 
ــم. این کــه فرهنــگ چیســت  ــده بگیری نادی
ــراد  ــره اف ــی روزم ــر زندگ ــری ب ــه تاثی و چ
دارد و چــرا بایــد بــه آن توجــه ویــژه کــرد؟ 
اصــًال بــه چــه می  گوییــم فرهنــگ متعالــی 
و بــه چــه می  گوییــم فرهنگــی کــه پســرفت 
ــگ  ــت؟ فرهن ــه نیس ــل عرض ــرده و قاب ک
چــه چیــزی را خــوب و چــه چیــزی را بــد 
ــت  ــاخص اس ــک ش ــگ ی ــد؟ فرهن می  دان
ــاالت و  ــا کم ــخصی را ب ــه ش ــرای این ک ب
ــی و  ــردی را عام ــا ف ــم ی ــخص بدانی متش
بدانیــم.  اخالقــی  خصیصه  هــای  بــدون 
ــر»  ــارف، از «ف لغــت فرهنــگ در دایره المع
ــزرگ و عالی مقــام و «هنــگ»  ــه معنــی ب ب

مـقوله فرهنـگ سازی
باید از دوران کودکی آغاز شود

یــا بــه عبارتــی دســته ای کــه بهتــر و متعالی 
فکــر می  کننــد تعریــف شده   اســت. بــه 
ــام  ــی کاری را انج ــر کس ــل اگ ــن دلی همی
دهــد کــه مــورد تاییــد جامعــه اســت 
می  گوییــم او بــا فرهنــگ اســت. مثــًال 
ــم  ــزد، می  گویی ــغال نمی  ری ــه آش ــردی ک ف
ایــن شــخص فرهنــگ اجتماعــی را رعایــت 
می کنــد. ولــی وقتــی قالــب ایــن فرهنــگ 
ــا  ــه م ــد ب ــده باش ــزی نش ــت طرح ری درس
ــتن  ــا گذاش ــه ب ــد ک ــازه را می  ده ــن اج ای
ــی،  ــب فرهنگ ــراد در آن قال ــری اف ــک س ی
نتیجــه بگیریــم کــه ایــن آدم توانمنــد اســت 

ــرام  ــورد احت ــن آدم م ــوان اســت، ای ــا نات ی
نمی  توانــد  یــا  باشــد  می  توانــد  جامعــه 
باشــد. پــس اگــر فرهنــگ، قالبــی را تعریــف 
ــی  ــدون آگاه ــد ب ــب نبای ــن قال ــد ای می  کن

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــد جامع ــورد تایی م
حــال بایــد دیــد کــه ایــن قالب  هــا چگونــه 
ــن قالب  هــا براســاس  تعریــف می  شــوند؟ ای
ــای  ــوند. باوره ــف می  ش ــا تعری ــای م باوره
ــری،  ــک س ــتند: ی ــته هس ــد دس ــا چن م
باورهــای انتقالــی هســتند. یعنــی باورهایــی 
کــه از طریــق رســانه  ها، جامعــه، خانــواده، 
مربیــان و دیده  هــای شــهودی بــه مــا 
منتقــل می  شــوند کــه الزامــا می تواننــد 
درســت هــم نباشــد. مثــًال فــرد دارای 
معلولیتــی را می  بینیــم کــه لبــاس ژنــده ای 
پوشــیده و تکدی گــری می  کنــد. بعــد از 
آن، چندســکانس از فیلمــی می  بینیــم کــه 
آن بــاور ذهنــی را تاییــد می  کنــد و بــاز 
ــت  ــه معلولی ــردی ک ــاره ف ــران درب از دیگ
ترحــم  احســاس  و  دلســوزی  بــا  دارد، 
و  جســته  اطالعــات  ایــن  می شــنویم. 
ــرد  ــرار می  گی ــم ق ــار ه ــی کن ــه وقت گریخت

اطالعات جسته و گریخته، وقتی کنار 
هم قرار می  گیرند، یک قالب ذهنی 
را شکل می  دهند و این باور را ایجاد 

می کنند که هر کس که معلولیت دارد، 
حتماً نیاز مالی دارد، حتماً توانمند نیست 

و حتماً نیاز به ترحم و دلسوزی دارد!
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یــک قالــب ذهنــی را شــکل می  دهــد و بــه  
ــر کســی  ــه ه ــد ک ــاور را می  ده ــن ب ــا ای م
کــه معلولیــت دارد، حتمــًا نیــاز مالــی 
دارد، حتمــًا توانمنــد نیســت و حتمــًا نیــاز 
به ترحــم و دلســوزی دارد. پــس وقتــی او را 
می  بینیــم بایــد بــه او کمــک کنیــم، حتــی 
ــک  ــودش درخواســت کم ــه خ ــدون اینک ب
کرده باشــد! وقتــی ایــن قالــب ذهنــی 
ــه  ــرد ب ــی ف ــرد وقت ــکل گی ــی ش در کودک
ــالت  ــه تحصی ــی ب ــد و حت ــالی برس بزرگس
عالیــه هــم برســد آن قالــب ذهنــی کــه تــا 
ــش شــکل  ــالگی در ذهن ــل از شــش س قب
گرفتــه، برایــش قالــب برتــر می  شــود و 
ــد.  ــه آن رجــوع می  کن ــه ب ــی اســت ک قالب
مــا افــرادی را داریــم کــه دکتــر یــا مهنــدس 
مدیریــت  یــا  روانشناســی  و  هســتند 
ــرق  ــد ف ــوز نمی  دانن ــی هن ــد، ول خوانده ان
یــک انســان توانمنــد بــا یــک انســان ناتوان 
ــای  ــه  ها و باوره ــون آن کلیش ــت؟ چ چیس
ــا  ــه آنه ــه و ب ــکل گرفت ــا ش ــی در آنه ذهن
ــت  ــی داده اس ــدی و ناتوان ــاوری از توانمن ب
کــه افــراد را بــا آن بســنجند و در موردشــان 

ــد. قضــاوت   کنن

 فرهنگ اینجا چه نقشی بازی می  کند؟
 فرهنــگ اگــر درســت تعریــف شــود و 
ــرد،  ــود بگی ــه خ ــبی ب ــازوکارهای مناس س
می  توانــد قالب  هــای ذهنــی را تغییــر دهــد 
و اصالحشــان کنــد. البتــه وقتــی قالب های 
ــر  ــند، تغیی ــکل گرفته باش ــراد ش ــی اف ذهن
دادنشــان خیلــی ســخت اســت. ولــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــرد ای ــوان ک ــه می  ت کاری ک
ــکل  ــوز ش ــه هن ــودکان ک ــی ک ــب ذهن قال

نگرفته انــد را تصحیــح کــرد.

به همین دلیل یکی از پروژه  های شما کار با 
کودکان است؟ 

بلــه. مــن بعــد از ســال  ها فعالیــت در حــوزه 
معلــوالن بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه تغییر 
بــاور در بزرگســاالن بی فایــده اســت. البتــه 
ــن حــوزه  ــد ای ــه بای ــی ک ــن معن ــه ای ــه ب ن
ــد  ــل جدی ــی کار روی نس ــرد، ول ــا ک را ره
ــه فرهنــگ  ــن ک ــر جــواب می دهــد، ای بهت
متعالی تــری کســب کننــد و بــه دیگــران بــر 
ــذارد  ــرام بگ اســاس توانمندی  هایشــان احت
نــه براســاس کلیشــه هایی کــه نســبت 
بــه توانمنــدی و ناتوانــی در ذهن شــان 
ــا نســل بعــدی نســلی  حــک شده اســت. ت
ــرای  ــد، ب ــا را درک کن ــه تفاوت  ه ــد ک باش
ــد و  ــل باش ــرام قای ــا ارزش و احت تفاوت  ه
ــز  ــا چی ــا لزوم ــن تفاوت  ه ــه ای ــد ک بفهم
ــر همــه آدم  هــا در یــک  ــدی نیســتند. اگ ب
ــا یــک تفکــر ذهنــی  قــد و یــک شــکل و ب
باشــند، جامعــه یکنواختــی خواهیم داشــت 
ــه مــالل  ــن جامع کــه بســیار زندگــی در ای
اور خواهــد بــود. وجــود تفاوت  هاســت کــه 

ــری  ــر و پویات ــه بهت ــود جامع ــث می  ش باع
ــی  ــد از کودک ــن را بای ــیم. ای ــته باش داش
ــد  ــودکان می  توانن ــت. ک ــا آموخ ــه بچه  ه ب
ــای  ــال آموزه  ه ــرای انتق ــری ب ــدف بهت ه
فرهنــگ متعالــی باشــند. بــه همیــن دلیــل 
ــل  ــد از ســنین قب ــه بای ــردم ک احســاس ک
شــروع  را  آموزش  هــا  ســالگی  شــش  از 
ــا شــناخت  کــرد، آموزش  هایــی در رابطــه ب

تفاوت  هــا و احتــرام بــه تفاوت  هــا.

چه راهکاری برای رسیدن به این هدف اتخاذ 
کردید؟ 

درک توانمندی  هــا و ناتوانــی را نمی  شــود 
بــه طــور مســتقیم بــه کــودکان خردســال 
ــه  ــک برنام ــد ی ــن بای ــوزش داد. بنابرای آم
آموزشــی هوشــمند و کارشناســی شــده در 
ــه  ــد. هرچ ــی می  ش ــوص طراح ــن خص ای
گشــتم چنیــن برنامه هایــی را در ایــران 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــردم. در نتیج ــدا نک پی
ــه  ــن زمین ــر در ای ــورهای دیگ ــارب کش تج
و ترجمــه و جمــع آوری آنهــا، اطالعــات 
ــک  ــه ی ــردم و ب ــازماندهی ک ــود را س موج
ــه می  توانســت  ــه آموزشــی رســیدم ک برنام

ــد. ــا باش ــرای بچه  ه ــی ب ــروع خوب ش

کار را از کجا شروع کردید؟
پیــش از آمــوزش کــودکان، آمــوزش مربیــان 
انجــام  می بایســت  نخســت  گام  در  را 
ــی  ــرح آموزش ــه ط ــا ک ــم و از آنج می دادی
ــرا  ــال اج ــار در ح ــتین ب ــرای نخس ــا ب م
بــود می بایســت گروهــی را بــه عنــوان 
ــکان  ــه ام ــم ک ــرح برمی گزیدی ــب ط مخاط
ــرای طــرح را  ــج حاصــل از اج ــی نتای ارزیاب
ــه  ــل خان ــن دلی ــه همی ــد. ب ــر نماین میس
ــه صــورت  ــران را ب ــودک شــهر ته ــای ک ه
پایلــوت انتخــاب نمودیــم. ایــن خانه هــا در 
ســراهای محــالت دایــر بــوده و از کــودکان 
نگهــداری  خانــه دار  یــا  شــاغل  زنــان 
ــا  ــودک ب ــای ک ــن خانه  ه ــد. کار ای می کنن
مهدهــای کــودک متفــاوت اســت. از آنجــا 
کــه خانه  هــای کــودک زیرنظــر اداره حقــوق 
شــهروندی شــهرداری تهــران مــی باشــند، 
از  بخشــی  می  توانســت  آموزش هــا  ایــن 
ــوق شــهروندی محســوب  ــای حق آموزش  ه

شــود. در قــدم اول طــی تفاهم نامــه ای 
ــهروندی  ــوق ش ــوزش حق ــا اداره آم ــه ب ک
شــهرداری تهــران داشــتیم، تمامــی مربیــان 
و  بیســت  مناطــق  کــودک  خانه  هــای 
دوگانــه شــهر تهــران را در یــک برنامــه 
آموزشــی بــه صــورت تئــوری و عملــی 
آمــوزش دادیــم. ایــن قــدم اول بــود کــه در 
آغــاز نــه کامــل و نــه آنچنــان کــه می  بایــد 
موثــر بــود. ولــی بازتاب  هایــی کــه گرفتیــم 
بســیار مثبــت بودنــد. از بازخوردهایــی کــه 
در کارگاه  هــای آموزشــی  و از نگــرش والدیــن 
کــودک   گرفتیــم،  خانه  هــای  مربیــان  و 
آموزش  هــا  ایــن  چقــدر  کــه  دریافتیــم 
ــان بوده اســت.  ــن و مربی ــاز والدی ــورد نی م
ــه  ــرای آمــدن ب ــان لزومــی ب ــدا مربی در ابت
کارگاه نمی  دیدنــد ولــی در آخــر بــه ســختی 
از مــا خداحافظــی می  کردنــد و ایــن نشــان 
ــات  ــزوم داشــتن اطالع ــر ل ــه اگ ــی  داد ک م
بــرای افــراد جامعــه جــا بیافتــد آنهــا 
اســتقبال می کننــد. وقتــی بــه مربیــان 
ــودکان  ــرش ک ــد از پذی ــه نبای ــم ک می  گفتی
ــژه در خانه  هــای کــودک  دارای نیازهــای وی
ــادران  ــراض م ــا از اعت ــد، آنه ممانعــت کنن

دیگــر می گفتنــد. 
بحــث مــا فراتــر از بحــث معلولیــت بــود، ما 
راجــع بــه انــواع تفاوت  هــا بــا آنهــا صحبــت 
می  کردیــم. مــا کــودکان بیــش فعــال، 
کــودکان منــزوی، کــودکان طــالق را داریــم 
کــه دارای مشــکالت خــاص خودشــان 
هســتند. مــا کودکانــی داریــم کــه بــا نقــص 
ــان  ــد و اصــوال مربی ــا آمده ان ــه دنی عضــو ب
ــح  ــاط صحی ــه ی ارتب ــت طریق ــا می بایس م
ــه  ــا ب ــرام آن ه ــر و احت ــا یکدیگ ــودکان ب ک
را  کــودکان  بــه  را  فــردی  تفاوت هــای 
بیاموزنــد. و ایــن آمــوزش هــا می بایســت از 
طریــق روش هایــی مثــل انــواع بازی  ، شــعر 
ــای  ــیاری روش ه ــرایی و بس ــتان   س و داس
خالقانــه دیگــر بــه آنهــا امــوزش داده شــود. 
بــه همین منظــور مجموعــه ای از عروســک   
هــای دارای معلولیــت هــای مختلــف نیــز از 
ابــزار اموزشــی مــا در ایــن کارگاه هــا بشــمار 
ــرای  ــادری ب ــدر و م ــچ پ ــت. هی ــی رف م
ــش  ــه قهرمان ــتانی ک ــاب داس ــدش کت فرزن
ــا عروســکی کــه  دارای معلولیــت باشــد و ی
ــداری  نشــانه معلولیــت داشته باشــد را خری
ــن  ــک  ها و ای ــن عروس ــس ای ــد. پ نمی کن
ــوند؟  ــده ش ــد دی ــا بای ــتان  ها در کج داس
ــتانی  ها  ــش دبس ــا، پی ــاید مهدکودک  ه ش
ــرای  ــن فرصــت ب ــی بهتری و مــدارس ابتدای
تجربــه ی بــازی کــودکان بــا عروســک هایی 
ــی از  ــتان های ــدن داس ــن و خوان ــن چنی ای

ایــن نــوع باشــد.

هم  کتاب  زمینه  این  در  خودتان  شما 
نوشته اید؟

ــان  ــودکان و نوجوان ــنده ک ــن نویس ــه م بل

وقتی قالب های ذهنی افراد 
شکل گرفته باشند، تغییر دادنشان 
خیلی سخت است. ولی کاری که 

می  توان کرد این است که قالب ذهنی 
کودکان که هنوز شکل نگرفته اند را 

تصحیح کرد 
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ــاه  ــون داســتان های کوت ــز هســتم. تاکن نی
زیــادی بــرای کــودکان نوشــتم و چنــد 
کتــاب هــم در ایــن زمینــه تالیــف نمــودم، 
قهرمــان داســتان کودکــی دارای معلولیــت 
مــن  داســتان های  قهرمان هــای  بــوده، 
ــام  ــاده ای انج ــب و خارق الع ــای عجی کاره
نمی دهنــد، آنهــا قهرمــان زندگی خودشــان 
هســتند. آنهــا کودکانــی هســتند کــه 
توانمندی هــای فــردی خــود را شــناخته اند 
ــداد  ــیده اند. تع ــدی رس ــاور توانمن ــه ب و ی
ــا محوریــت کــودک  کتاب هــای داســتانی ب
دارای معلولیــت یــا دربــاره معلولیــت در 
کشــور زیــاد نیســت آنهایــی هــم کــه وجــود 
ــتند  ــده ای هس ــه ش ــار ترجم ــرا آث دارد اکث
کــه برقــراری ارتبــاط کــودک بــا آنهــا کمــی 
دشــوار اســت. متاســفانه ناشــران داخلــی 
ــد و  ــتقبال نمی کنن ــات اس ــن موضوع از ای
نویســنده ها هــم رغبتی بــه تولید آثــاری در 
ایــن بخــش ندارنــد. ایــن کتاب  هــا بایــد بــا 
ســفارش ســازمانی نوشــته و منتشــر شــود. 
ســازمان بهزیســتی می  توانــد بخشــی از 
بودجــه فرهنگــی و آموزشــی اش را صــرف 
ــرای  ــذاب ب ــی ج ــوای آموزش ــد محت تولی
ــد. معمــوال  ــن دســت کن ــی از ای موضوعات
مخاطــب ســازمان بهزیســتی در بحــث 
آمــوزش، بزرگســاالن بوده انــد و اصــوًال 
ــی  ــت. ول ــی نشده اس ــودکان توجه ــه ک ب
ــه ای  ــل تجرب ــه دلی ــاور ب ــن ب ــا در انجم م
ــه  ــتیم ب ــازی داش ــوزه فرهنگ س ــه در ح ک
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه انتقــال باورهــای 
درســت و متعالــی بــه افــراد جامعــه را بایــد 
از ســنین خردســالی آغــاز نمــود تــا شــاهد 

ــیم. ــی باش ــال های آت ــج آن در س نتای

در مـورد پـروژه من هـم می توانم بـرای ما 
بگوئید؟

آمــوزش  بــه  توجــه  بــا  طــرح  ایــن 
صحیــح  ارتبــاط  طریقــه  غیرمســتقیم 
در  معلولیــت  دارای  افــراد  بــا  کــودکان 

شــد. طراحــی  جامعــه، 
کتــاب «مــن هــم مــی توانــم» پــس از ۲۴ 
ــالش  ــا ت ــال ۱۳۹۲ ب ــری در س ــاه پیگی م
ــروژه، منتشــر شــد و  گــروه اجرایــی ایــن پ
ــوزان  ــان دانــش آم ــگان در می بصــورت رای
مقطــع ســوم ابتدایــی شــهر تهــران توزیــع 
گردیــد و با همــکاری کادر آموزشــی مدارس 
ــن  ــه ای ــوط ب ــه ی مرب برگه هــای پاســخ نام
کتــاب توســط دانــش آمــوزان تکمیــل 
شــده و بــه دبیرخانــه ی جشــنواره ارســال 
شــد. بــا وجــود مشــکالت فــرارو در تامیــن 
هزینه هــای اجــرای ایــن طــرح قائدتــا فعــل 
«نتوانســتن» بــه ذهنمــان خطــور می کــرد 
امــا بــه خاطــر قولــی کــه بــه خودمــان داده 
بودیــم و عنوانــی کــه بــرای پــروژه انتخــاب 
کــرده بودیــم «توانســتن» تنهــا کاری بــود 
کــه مــی توانســتیم انجــام دهیــم و اینگونــه 

ــازی  ــتای عادی س ــر در راس ــن گام موث اولی
ــراد دارای  ــرای اف ــا ب ــازی فرصت ه و برابرس
معلولیــت در مــدارس برداشــته شــد. «مــن 
هــم مــی توانــم» تنهــا یــک آغــاز بــود و نــه 

پایــان. 
ــم»  ــم می توان ــن ه ــاب «م ــی کت در طراح
ســعی بــر آن بــوده دنیــای ســاده، کودکانــه 
ــر  ــه تصوی ــت ب ــودک دارای معلولی ــک ک ی
ــه  ــتقیم ب ــور غیرمس ــود و به ط ــیده ش کش
دغدغه هــا و مشــکالت ایــن کــودکان اشــاره 
گــردد. همچنیــن آشــنایی کــودکان بــا انواع 
معلولیــت و رفتــار صحیــح بــا کــودکان 
دارای معلولیــت، توســط خانــواده و مربیــان 
ــه  ــی اســت ک ــر نکات ــگرها، از دیگ و آموزش
ــر  ــن طــرح لحــاظ شده اســت. از دیگ در ای
ــر  ــرح تغیی ــن ط ــرای ای ــتاوردهای اج دس
ــا و  باورهــای نادرســت، برابرســازی فرصته
بسترســازی فرهنگــی در حوزهــی معلــوالن 
کشــور میباشــد کــه انتظــار مــی رود از ایــن 

رهگــذر میســر خواهــد شــد.

چرا  و  بود  نهادی  چه  با  پروژه  این  مدیریت 
ادامه پیدا نکرد؟

 ایــن پروژه هــا در قالــب بخــش کــودک 
ــت آن  ــه مدیری ــاور ک ــن ب ــوان انجم و نوج
ــه اجــرا در آمــد. ایــن  ــود ب برعهــده مــن ب
برنامــه بــه طــور مقطعــی خیلــی موثــر بــود 
ــد  ــی می  توان ــی وقت ــن پروژه  های ــی چنی ول
بــه تغییــر فرهنــگ بیانجامــد کــه مســتمر و 

ــد.  ــه دار باش ادام
علــت تکــرار نشــدن ایــن پــروژه و پروژه هــای 
دیگــری از ایــن دســت نبــود منابــع مالــی 
چنیــن  برگــزاری  اجراســت.  بــرای  الزم 
بودجه  هــای  بــه  احتیــاج  پروژه  هایــی 
ــاپ  ــای چ ــن هزینه ه ــرای تامی ــنگین ب س
ــر  ــوارد دیگ ــیاری م ــع و بس ــاب، توزی کت
می بایســت  متولــی  ســازمان  های  دارد. 
ــوزش  ــث آم ــرای بح ــه ای ب ــف بودج ردی
فرهنگ ســازی  بحــث  یــا  و  تفاوت  هــا 
ــرح  ــه از ط ــد ب ــه بتوانن ــند ک ــته باش داش
هایــی از ایــن دســت حمایــت مالــی کننــد. 
گاهــی بودجــه هــم هســت ولــی متاســفانه 
ــده  ــی ش ــه کارشناس ــی ک ــرف طرح  های ص
بــه  نیــاز  معلولیــت  حــوزه  نمی  شــود. 
ــدارد،  ــی ن ــمبولیک و مقطع ــای س طرح  ه
آنچــه نیــاز امــروز ایــن حــوزه ســت اجــرای 
ــی  ــه، کاربردی،کارشناس ــای خالقان طرح  ه

ــتمر اســت! ــده و مس ش

 بـا سـازمان آمـوزش و پرورش اسـتثنائی 
در برگـزاری ایـن طرح  ها ارتباطـی گرفتید؟
مــا در برگــزاری ایــن پــروژه بــا چالش  هــای 
زیــادی روبــه رو بودیــم و کمتریــن حمایــت را 
از آمــوزش و پــرورش اســتثنایی گرفتیــم. در 
حالــی کــه بیشــترین مخاطــب مــا همیــن 
ــت  ــار حمای ــالف انتظ ــود. برخ ــازمان ب س
پــرورش  و  آمــوزش  ســازمان  از  خوبــی 
داشــتیم و بهتریــن بازخوردهــا را از مدیــران 
جلســات  گرفتیــم.  مختلــف  مــدارس 
ــان آموزشــی  ــا معلمــان و مربی ــددی ب متع
مــدارس، قبــل از اجــرای طــرح داشــتیم. 
ــا  ــا نماینــدگان پخــش مجــالت رشــد و ب ب
ــز  ــد نی ــالت رش ــه مج ــت اندرکان تهی دس
جلســات متعــددی داشــتیم. یکــی دیگــر از 
ــه  ــاط انتشــار مجل ــن ارتب دســتاوردهای ای
ــود  ــا ب ــودکان نابین ــژه ک ــوز وی ــد نوآم رش
کــه بــه همــت دفتــر انتشــارات وتکنولــوژی 
ــاور انجــام  ــکاری انجمــن ب آموزشــی و هم

شــد. 

نظرتان درباره مدارس تلفیقی و تاثیری که در 
فرهنگ سازی دارد چیست؟ بعضی از افراد 
هم  گروهی  و  می  دانند  موفق  را  طرح  این 

مخالف این طرح هستند؟
ایــن طــرح چنــد ســالی اســت کــه جســته 
ــال  ــهرها در ح ــی از ش ــه در بعض و گریخت
ــل  ــه دلی ــن ب ــر م ــه نظ ــی ب اجراســت. ول

این برنامه به طور مقطعی خیلی 
موثر بود ولی چنین پروژه  هایی وقتی 

می  تواند به تغییر فرهنگ بیانجامد که 
مستمر و ادامه دار باشد 
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نشــده  آمــاده  زیرســاخت هایش  این کــه 
ــد.  ــس می  ده ــه عک ــات نتیج ــی اوق بعض
مناسب ســازی  مدرســه ای  وقتــی 
ــدارس  ــران م ــان و مدی نشده اســت و معلم
در ارتبــاط بــا دانــش آمــوز دارای معلولیــت 
در آن آمــوزش ندیده انــد اجــرای برنامــه 
و  ســازی  عــادی  باعــث  آن  در  تلفیقــی 
برابرســازی فرصت هــا نمی شــود. وقتــی 
کــودک دارای معلولیــت می  بینــد بــه خاطــر 
او یــک کالس بــا تمــام دانش اموزانــش بایــد 
جابه جــا شــوند. وقتــی می  بیننــد کــه 
ــه  ــد ب ــتانش نمی  توانن ــر او، دوس ــه خاط ب
حیــاط برونــد و بــه خاطــر او از زنــگ تفریــح 
محــروم می  شــوند، بــه ایــن ترتیــب آن 
کــودک حــس بهتــری نســبت بــه خــودش 
ــاس  ــاید احس ــا ش ــد داشــت و بعض نخواه
ناتوانــی بیشــتری کنــد. ایــن نواقــص گاهــی 
ــوب از  ــه ی مطل ــه نتیج ــود ک ــث می  ش باع
اجــرای طــرح تلفیقــی در مــدارس حاصــل 

ــود. نش

آیا سعی کرده اید که با آموزش و پرورش در 
مورد این مسائل ارتباط برقرار کنید؟

کنیــم  فکــر  کــه  اســت  ســهل انگارانه   
را  مشــکالت  ایــن  پــرورش  و  آمــوزش 
برخــی  در  حاضــر  حــال  در  نمی  دانــد. 
ــوم  ــاب عل ــل کت ــی مث ــای آموزش کتاب  ه
پایــه ابتدایــی و راهنمایــی بــه صــورت 
جســته گریختــه یــک ســری مســایل را 

آورده انــد کــه بــرای توضیــح مبحــث چــرخ 
در تصویــر بــه جــای چــرخ دوچرخــه، چــرخ 
ــن  ــه ای ــد. ک ــوز ببین ــش ام ــر را دان ویلچ
ــت.  ــی نیس ــی کاف ــت، ول ــدام خوبی س اق
در کشــورهای پیشــرفته ایــن آموزش  هــا 
بــا  می  شــود،  آغــاز  مهدکودک  هــا  از 
یــک ســری ابــزار آموزشــی کارشناســی 
عروســک  های  و  نمایش هــا  شــده، 
خــاص، داســتان  هایی کــه بــا تفکــر و 
بینــش خاصــی نوشــته شــده و یــک ســری 
ــودکان درک  ــه ک ــه ب ــی ک ــای گروه بازی  ه
توانمندی هــای خــود و دیگــران را آمــوزش 
پیشــرفته،  کشــورهای  در  دهــد.  مــی 
معلولیــت یــک امــر عــادی تلقــی می  شــود 
و بــه صــورت یــک پدیــده عجیــب و غریــب 
ــگاه نمی  کننــد. عــادی اســت کــه  ــه آن ن ب
ــا در ســطح  ــا در بانــک ی مــردم در پــارک ی

شــهر افــراد دارای معلولیــت را ببیننــد. 
اتفــاق  شــبه  یــک  عادی ســازی  ایــن 
نیفتاده اســت مســیری بــوده کــه در تمامــی 
ــرورش و  ــوزش و پ ــه آم ــتگاه  ها از جمل دس
ــا  شــهرداری ها طــی شــده و همــه بخش  ه
ــه انســانی و  موضــوع عادی ســازی را وظیف

ســازمانی خــود دانســته اند.
مــا در انجمــن بــاور چندیــن پــروژه از ایــن 
دســت داشــته ایم، ولــی انجمــن بــاور یــک 
ســمن اســت و  بــه انــدازه توانــش می  توانــد 
ــرح  ــد ط ــرای چن ــد. اج ــازی کن فرهنگ س
خــوب و موفــق در پایتخــت، دلیــل بــر ایــن 
ــگ  ــک فرهن ــته ایم ی ــه توانس ــود ک نمی  ش
و بــاور غلــط را درکل کشــور عــوض کنیــم. 
ایــن کاری نیســت کــه از عهــده یــک 
ســمن بــه تنهایــی برآیــد و یــا وظیفــه یــک 
ســازمان خــاص باشــد بلکــه بینشــی  اســت 
ــازمان  ها  ــی س ــف تمام ــد در وظای ــه بای ک
ــه  ــم جامع ــر می  خواهی ــود. اگ ــف ش تعری
ــی و انســان محــور  ــه متعال ــا یــک جامع م
ــل  ــانی اص ــت انس ــرام و کرام ــد، احت باش
شــود،  اجتماعی مــان  روابــط  در  اول 
ــد.  ــارکت کنن ــد مش ــازمان ها بای ــه س هم
ســازمان  های مــردم نهــاد در هــر حــوزه ای 
ــازی  ــود را فرهنگ س ــالت خ ــی از رس بخش
بداننــد. متاســفانه مــا گاهی شــاهد اشــاعه 
ــن  ــق برخــی از همی ــط از طری ــگ غل فرهن
موسســات، ســمن  ها و افــرادی کــه در ایــن 
مراکــز کار می  کننــد هســتیم، ســازمان 

وقتی مدرسه ای
 مناسب سازی نشده است و

 برنامه تلفیقی در آن اجرا می  شود، 
کودک دارای معلولیت احساس ناتوانی 

بیشتری می  کند! 
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مــردم نهــادی کــه کمک  هــای مردمــی 
را دریافــت می  کنــد بــرای جلــب ایــن 
ناتوانــی  روی  وقت هــا  خیلــی  کمک  هــا 
ــأله  ــن مس ــد ای ــد. بای ــد می کن ــراد تأکی اف
جــا بیافتــد کــه مــن ایــن کار خیــر را انجــام 
ــن  ــود دارد ای ــکان وج ــون ام ــم چ می ده
ــا عزیزانــم  ــرای خــود مــن ی مســاله روزی ب
ــیم آن  ــد بیاندیش ــد و بای ــاق بیافت ــم اتف ه
ــد  ــه خواه ــران چ ــان از دیگ ــان انتظارم زم
بــود. اگــر ایــن تفکــر و نگــرش در جامعه جا 
بیافتــد، دیگــر نیــازی نیســت کــه بــر روی 
ــم  ــاد ترح ــا و ایج ــا، محدودیت ه ناتوانی  ه
افــراد بــرای جلــب حمایــت تمرکــز کنیــم.

ــن موضــوع  ــا ای ــت ب ــا در بحــث معلولی م
ــتی از  ــف درس ــه تعری ــتیم ک ــه رو هس روب
ــی  ــه کس ــتی چ ــم. براس ــت نداری معلولی
روی  کــه  کســی  آیــا  اســت؟  معلــول 
ــت  ــت، فعالی ــدار نشسته اس ــی چرخ صندل
ــی  ــارکت اجتماع ــور و مش ــد، حض می کن
دارد معلــول اســت و جوانــی کــه یــک 
ــه مشــغول گــوش دادن  روز کامــل در خان
ــادر  ــدر م ــه زور پ ــیقی اســت و ب ــه موس ی
ــک از  ــچ ی ــا ســر کوچــه مــی  رود و از هی ت
توانایی هایــش اســتفاده نمی کنــد فاقــد 
ــن  ــر ای ــرض را ب ــر ف ــت. اگ ــت اس معلولی
بگیریــم کــه معلــول کســی اســت کــه 
ــش  ــده، و از توانمندی های ــی ش ــار علت دچ
ــد  ــتفاده کن ــد اس ــی نمی توان ــر دلیل ــه ه ب
ــه  ــراد جامع ــم اف ــار بخواهی ــن معی ــا ای و ب
را  دســته بنــدی کنیــم براســتی چنــد 
درصــد از افــراد جامعــه ی فعلــی مــا دارای 

ــتند؟  ــت هس معلولی
پــس بنظــر می رســد بایــد در مــورد مقولــه 
مهــم و فراگیــری بــه نــام معلولیــت بحــث 
و گفت وگــو کنیــم و معیارهــای خــود را 
دربــاره توانمنــدی و ناتوانــی تغییــر دهیــم. 
ــی  ــرای طرح های ــا اج ــما ب ــده ش ــه عقی ب
ــک  ــگ ی ــوان فرهن ــی ت ــت م ــن دس از ای
جامعــه را دربــاره یــک موضــوع تغییــر داد؟
ــه  ــان ب ــرای پروژه هایم ــتای اج ــا در راس م
ــچ  ــودکان آن هی ــه ک ــم ک ــی رفتی مدارس
شــناختی نســبت بــه مقولــه معلولیــت 
ــخن  ــه س ــودکان صمیمان ــا ک ــتند. ب نداش
گفتیــم. بــه کــودکان اجــازه دادیــم صندلــی 
چــرخ دار را لمــس کننــد، آن را حرکــت 
ــردن  ــرح ک ــا ط ــم و ب ــه گفتی ــد، قص دهن
ــود  ــتیم خ ــا خواس ــاده از آنه ــواالت س س
ــد و  ــت بگذارن ــرد دارای معلولی ــای ف را ج
ــن  ــهر ممک ــی در ش ــه چیزهای ــد چ بگوین
اســت برایشــان تولیــد مشــکل کنــد. از آنهــا 
ــع  ــرای رف ــه ب ــی ک ــتیم راه حل های خواس
ــد را  ــان می رس ــه ذهنش ــکالت ب ــن مش ای
بیــان کننــد. و در پایــان از آنهــا خواســتیم 
دریافت هــای خــود را در قالــب نامــه ای 
ــند.  ــی بکش ــا نقاش ــند ی ــا بنویس ــرای م ب
مــا بازخورهــای دیدیــم کــه بــا آنچــه تصــور 

اگر می  خواهیم 
جامعه ما یک جامعه متعالی

 انسان محور باشد و
 احترام و کرامت انسانی اصل اول 
در روابط اجتماعی مان شود، همه 

سازمان ها باید در آن مشارکت 
دلسوزانه کنند

ــا  ــودکان ب ــت. ک ــاوت داش ــم تف می کردی
هیجــان دربــاره ایــن حــوزه نظــر می دادنــد. 
مــا پیــام ســاده ای بــرای کــودکان داشــتیم 
و آنهــا بخوبــی پیــام را دریافــت می کردنــد.
ــن در  ــودکان از والدی ــا ســواالت ک ــا باره م
مــورد مقولــه معلولیــت را بارهــا شــنیده ایم: 
مامــان اون پســره چــرا می لنگــه؟ بابــا ایــن 
آقاهــه چــرا یــه دســت نــداره؟ مامــان اون 
خانومــا چــرا اونجــوری دستاشــون رو تکــون 
میــدن؟ بابــا اون چیــه تــو گــوش اون آقاهه 

ست؟ ا
ــا  ــه پرســش های کودکانمــان ی پاســخ مــا ب
از  کنجکاوشــان  و  تعجب آمیــز  نگاه هــای 
دیــدن فــرد دارای معلولیتــی کــه بــه ظاهــر 
ــا آنهــا متفــاوت هســتند چــه بــوده؟ مــا  ب
ــم، دســت  ــات پاســخی نداده ای ــتر اوق بیش
او را کشــیده ایم و از واقعیتــی کــه نــه زشــت 
ــم و  ــده دورش کرده ای ــه آزاردهن ــت و ن اس
ــن واقعیــت هــم  ــه ای ــم ک ــه او فهمانده ای ب

زشــت اســت و هــم آزار دهنــده.
پــس اگــر روزی فرزندمــان براثــر بیمــاری یــا 
حادثــه بــه معلولیتــی دچــار شــد نخواهیــم 
توانســت بــه او بگوئیــم اتفــاق وحشــتناکی 
نیافتــاده و تــو هنــوز می توانــی ماننــد دیگــر 
ــود  ــادی خ ــی ع ــه زندگ ــه ب ــراد جامع اف

ادامــه دهــی.
ــر  ــن دور از ذهــن هــم نمی باشــد اگ بنابرای
روزی در خانــواده، مدرســه، محیــط کار 
آینــده اش و ... او شــخص دارای معلولیتــی 
ــا  ــکار ی ــین، هم ــا او همنش ــا ب ــد ی را ببین
ــرد،  ــه بگی ــرد فاصل همســایه شــود از آن ف
یــا برایــش دل بســوزاند، یــا طریقــه ارتبــاط 
ــن  ــا ای ــه م ــد چــرا ک ــا او را  ندان ــح ب صحی

ــم. ــه او نیاموخته ای ــا را ب ــوزه ه آم
در همیــن راســتا بــود کــه هــم زمــان 
ــم ،  ــی توان ــم م ــن ه ــرح م ــرای ط ــا اج ب
 mitavanam.ir ســایتی را بــا همیــن عنــوان
راه انــدازی کــردم. ایــن وب ســایت اســتثنایی 
بــودن را در مــورد کــودکان دارای معلولیــت 
بــا زبانــی دیگــر بیــان مــی کنــد، بــه گونه ای 
کــه خانــواده و دوســتان هــم ســن و ســال 

ــا  ــتی ب ــتن و دوس ــه داش ــودکان ب ــن ک ای
ــد  ــود ببالن ــه خ ــت ب ــودک دارای معلولی ک
نــه آنکــه بنالنــد! آشــنایی کــودکان بــا انــواع 
ــا  ــا کــودکان ب ــار صحیــح ب معلولیــت و رفت
نیازهــای ویــژه، توســط خانــواده و مربیــان و 
آموزگارهــا از دیگــر نکاتــی اســت کــه در ایــن 
ــا خوانــدن  وب ســایت لحــاظ شده اســت. ب
صنــدوق  بخــش  در  کــودکان  آرزوهــای 
آرزوهــای ایــن وب ســایت بــه روشــنی 
ــر خــالف  ــوان دریافــت کــه کــودکان ب می ت
ــاور درســتی نســبت  ــر ب بزرگ ترهایشــان اگ
بــه یــک پدیــده داشته باشــند هرگــز آن را از 

ــرد.  ــاد نخواهنــد ب ی
تغییــر  کــه  می کنــم  تکــرار  هــم  بــاز 
ــا  ــازی فرصت ه ــت، برابر س ــای نادرس باوره
و بسترســازی فرهنگــی در حــوزه ی معلوالن 
نشــر  و  آمــوزش  گــذار  از  تنهــا  کشــور 
باورهــای صحیــح در جامعــه آن هــم ســنین 

ــد. ــد ش ــر خواه ــی میس کودک

 در مورد مسابقه نقاشی :هم کالسی سالم" 
که سال قبل برگزار کردید هم توضیح دهید؟
پیــش از آغــاز ســال جدیــد فراخــوان 
مســابقه نقاشــی "همکالســی ســالم" در 
ســطح کشــور از طریــق انجمــن بــاور 
منتشــر شــد. مــا از کــودکان و نوجوانــان ۵ 
تــا ۱۲ ســال دعــوت کردیــم تــا نقاشــی های 
یــک  "اگــر  اینکــه  موضــوع  بــا  خــود 
همکالســی یــا دوســت دارای معلولیــت 
ــا و کارهــای  ــازی ه داشــته باشــند چــه ب
مشــترکی مــی توانننــد بــا او انجــام دهنــد" 
را بــرای دبیرخانــه مســابقه ارســال کننــد. 
کشــور  سرتاســر  از  زیــادی  نقاشــی های 
ــار،  ــس داوری آث ــید و پ ــا رس ــت م به دس
ــت و  ــگاه راه یاف ــه بخــش نمایش ــر ب ۵۰ اث
ــه عمــل  ــژه ب ــر وی ــز تقدی ــر نی ــر برت از ۵ اث
ــا  ــد و م ــاده بودن ــی  ها فوق الع ــد. نقاش ام
ــزه  ــر جای ــه هــر ۵۰ نف ــی ب در مراســم پایان
ــتیم  ــی می خواس ــم پایان ــم. در مراس دادی
بــه بچه  هــا تفاوت  هــا را یــادآور شــویم. 
بنابرایــن از مراکــز کانــون پــرورش فکــری، 
و  کار  کــودکان  مختلــف،  مــدارس  از 
ــای  ــروم و کوره ه ــی از مناطــق مح کودکان
ــی دارای  ــران، کودکان ــراف ته ــزی اط آجرپ
بیماری هــای خــاص و ... میهمــان مراســم 
اختتامیــه ایــن مســابقه بودنــد. شــاید 
ــوان، جشــن  ــن مراســم عن ــوان روی ای بت
ــم  ــعی کردی ــا س ــت. م ــا را گذاش تفاوت ه
در ایــن ویــژه برنامــه بــا حمایــت همراهــان 
ــاد  ــازیم بی ــره ای بس ــش خاط ــک اندی نی
ماندنــی از حضــور کــودکان بــا تفاوت هــای 
ــف  ــای مختل ــاوت، از بخش ه ــردی متف ف
اجتماعــی در کنــار یکدیگــر، تــا شــاید 
ــق  ــم در تحق ــی برداری ــم گام کوچک بتوانی
رویــای برابــر ســازی فرصت هــا بــرای همــه 

ــودکان ...  ک
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ــوان یکــی از انجمن هــای فعــال در حــوزه  ــه عن ــاور ب انجمــن ب
فرهنگ ســازی اجتماعــی بــا نگــرش برابرســازی فرصت هــا بــرای 
تمامــی کــودکان ایــران زمیــن و آمــوزش شــیوه تعامــل صحیــح 
ــم  ــابقه ی ”ه ــژه، مس ــای وی ــراد دارای نیازه ــا اف ــودکان ب ک
ــوان  ــالم فراخ ــا اع ــال ۹۴ ب ــاه س ــالم“ را در دی م ــی س کالس
از طریــق وب ســایت هنــری ”آرت آنالیــن“ برگــزار نمــود.
۲۰۰ اثر از کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۲ ســاله از شــهرهای مختلف 
کشــور بــه دبیرخانــه مســابقه ارســال و از میــان آنها بــه انتخاب 

ــه بخــش نمایشــگاهی راه داوران  ــار منتخــب ب ــه عنــوان آث ــر ب ۵۰ اث
ــد. ــی گردی ــا معرف ــوان برترین ه ــه عن ــر ب ــش اث ــد و ش یافتن
ــالم“  ــی س ــم کالس ــوری“ ه ــابقه کش ــه مس ــم اختتامی مراس
ــن  ــور خالقی ــا حض ــاه ۱۳۹۵ ب ــت م ــنبه ۹ اردیبهش روز پنجش
آثــار برتــر در کنــار جمعــی از کــودکان کار، کــودکان دارای 
معلولیــت و بیمــار، کــودکان ســاکن در کوره پــز خانه هــای 
ــودکان  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــز کان ــی از مراک ــران و کودکان ته
و نوجوانــان در محــل فرهنگســرای اندیشــه برگــزار شــد.

ســالم  هم کالســی  مســابقه  اختتامیــه  مراســم  در 
مســابقه  برگــزاری  حامیــان  و  برتــر  آثــار  خالقیــن  از 
گــروه  از  عزیــزی  هنرمنــدان  و  آمــد  عمــل  بــه  تقدیــر 
”ســتاره هنرمنــدان ایرانــی“ به صــورت داوطلبانــه بــه اجــرای برنامــه پرداختــه 

و لحظاتــی شــاد و بیــاد ماندنــی را بــرای میهمانــان کوچــک ” انجمــن بــاور“ خلــق نمودنــد.
نمایشــگاهی از آثــار منتخب مســابقه ”هم کالســی ســالم» نیــز در نگارگذر فرهنگ ســرای اندیشــه همزمان 
بــا برگــزاری مراســم اختتامیــه افتتــاح شــد کــه این نمایشــگاه بــه مدت یــک هفته در ایــن مــکان دایربود.

انجمن»بــاور» تــالش نمــود در ایــن ویــژه برنامــه بــا حمایــت همراهــان نیــک اندیــش خــود خاطــره ای 
ــف  ــای مختل ــاوت، از بخش ه ــردی متف ــای ف ــا تفاوت ه ــی ب ــور کودکان ــی از حض ــاد ماندن ــازد بی بس
ــازی  ــر س ــای براب ــق روی ــردارد در تحق ــی ب ــد گام کوچک ــاید بتوان ــا ش ــر، ت ــار یکدیگ ــی در کن اجتماع

ــودکان. ــه ک ــرای هم ــا ب فرصت ه

باور داریم:
هــر کودکــی در دنیــا، عقیــده، تجربــه، ســنت ها و توانایی هــای متفاوتــی دارد. ایــن تفاوت هــا، 
ــی  ــازه بوجــود مــی آورد. تفاوت های ــازه و دوســتی های ت ــازه، رویاهــای ت ــازه، امیدهــای ت امکان هــای ت
کــه بیــن مــردم در دنیــای مــا وجــود دارد، گنجــی اســت بــرای همــه مــا، تــا بــا هــم مشــارکت داشــته 
باشــیم. هــر کودکــی بخشــی از خانــواده جهانــی اســت و ایــن خانــواده در توانایی هــای منحصــر بــه فــرد 

آنــان ســهم دارد. فرامــوش نکنیــم هیــچ کودکــی خــارج از خانــواده نیســت.
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بدانیم که افراد دارای معلولیت، 
توانایی های بی شماری دارند!

دکتــر حســن بنیانیــان مســؤول کمیســیون 
فرهنگــی و پیوســت نــگاری شــورای عالــی 
دکتــرای  او  اســت.  فرهنگــی  انقــالب 
مدیریــت دولتــی دارد و حــدود ســی ســال 
اســت کــه درکنــار کار اجرایــی بــه مطالعــات 
فرهنگــی هــم پرداختــه اســت. بــا ایشــان 
در مــورد وظیفــه ای کــه جامعــه بــرای 
زندگــی بهتــر افــراد دارای معلولیــت دارد به 

ــد.  ــه می خوانی ــتیم ک ــو نشس ــت  وگ گف

چرا درفرهنگ عمومی، معلولیت یک نقطه 
ضعف بزرگ تلقی می شود و این نگاه منفی 
ظاهر  در  که  افرادی  گرفتن  فاصله  موجب 
ازجامعه  هستند  متفاوت  مردم  عموم  با 

شده است؟
الزم اســت اول یــک تعریــف مشــخص از 
فرهنــگ ارایــه داد تــا محدوده بحث شــفاف 
شــود. چیــزی کــه بــه عنــوان فرهنــگ از آن 
صحبــت می کنیــم، سیســتم و نظامی اســت 
کــه از چهــار عنصــر کلیــدی کــه بــا هــم در 
تعامــل هســتند تشــکیل شده اســت. اولیــن 
باورهــای  و  اعتقــادات  کلیــدی،  عنصــر 
در  حساســی  نقــش  کــه  اســت  مــردم 
فرهنــگ دارنــد. از درون آن، ارزش هــای 
ذهنــی ماشــکل می گیــرد، کــه چــه چیــزی 
خــوب و چــه چیــزی بــد اســت و چــه 
چیــزی زشــت و چــه چیــزی زیباســت؟ 
ــده  ــا چشــم دی ــی ب ــر فرهنگ ــن دو عنص ای
نمی شــوند و اصطالحــًا بــه آن فرهنــگ 
ــرم در  ــگ ن ــی فرهن ــد. وقت ــرم می گوین ن
ــات  ــا ومصنوع ــاری و نماده ــای رفت الگوه
ــا  دســت ســاخته انســان ها متبلور شــود، ب
ــه،  ــار الی ــن چه ــود وای ــده می ش چشــم دی

فرهنــگ یــک جامعــه را می ســازد. و اینکــه 
مثــًال بــا دیــدن یــک فــرد دارای معلولیــت 
یــا فــرد نابینــا چــه احساســی در فــرد ایجاد 
ــود  ــی از خ ــه عکس العمل ــود و او چ می ش
ــت  ــوم اس ــر س ــن عنص ــد، ای ــروز می ده ب
کــه الگوهــای رفتــاری هســتند. بــرای 
ــرار  ــاط برق ــانی ارتب ــع انس ــه در جوام اینک
ــه  ــود ب ــتخراج می ش ــی اس ــود، مفهوم ش
عنــوان نمــاد کــه ایــن نمــاد ممکــن اســت 
ــود،  ــده ش ــم دی ــا چش ــد و ب ــی باش فیزیک
مثــل عصــای ســفید. عصــای ســفید بــرای 
ــیله  ــک وس ــه ی ــر اینک ــالوه ب ــان ع نابینای
کمکــی اســت، یــک نمــاد هــم هســت. در 

ــزی  ــد چی ــا می گوین ــن نماده ــه همی ادام
کــه انســان ها بــه عنــوان مصنوعــات خلــق 
می کننــد، ناخــودآگاه، اعتقــادات، ارزش هــا 
و الگوهــای رفتاریشــان هــم در آن انعــکاس 
بشــری  مصنوعــات  از  می کنــد.  پیــدا 
می تــوان بــه اعتقاداتشــان پــی بــرد. مثــًال 
در کشــورهای پیشــرفته بــرای چــراغ راهنما 
ــتم  ــخص، سیس ــای مش ــر رنگ ه ــالوه ب ع
ــک  ــه ی ــد ک ــه کرده ان ــم تعبی ــی را ه لمس
ــان  ــتن از خیاب ــل از گذش ــا قب ــرد نابین ف
ــه  ــود ک ــتگاه متوجه ش ــن دس ــا لمــس ای ب
ــا نــگاه بــه  ــا نــه؟ ب می توانــد عبــور کنــد ی
چنیــن جامعــه ای معلــوم می شــود کــه 
رفتارهــای انســانی تــا چــه میــزان نهادینــه 
شــده و چقــدر بــرای تمامــی شهروندانشــان 
بــا هــر نــوع ویژگــی، فکــر شــده و راه حــل 
سیســتمی،  چنیــن  شده اســت.  پیــدا 
ــد  ــوم می کن ــا معل ــر اســت ام ــوع بش مصن
عمــل  انســانی  چقــدر  جامعــه  آن  کــه 

ــت. ــرفته اس ــدر پیش ــد و چق می کن
ــه  ــود ن ــودی خ ــه خ ــگ ب ــوع فرهن موض
همــه  در  منفــی.  نــه  و  اســت  مثبــت 
جوامــع فرهنــگ وجــود دارد، ولــی ایــن مــا 

جامعه ما از لحاظ فرهنگی 
بسیار پیچیده است. در آن، هم 
زیبایی های زیاد و هم زشتی های 

بسیار دیده می شود 
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هســتیم کــه بــا نظــام قضاوتــی خــود راجــع 
ــورد  ــاوت در م ــم. قض ــر می دهی ــه آن نظ ب
ــای  ــر باوره ــی ب ــه مبتن ــا همیش فرهنگ ه
خودمــان اســت که بــر آن مبنــا ارزش گذاری 
و  اعتقــادات  بــا  رابطــه  در  می کنیــم. 
ــاری  ــای رفت ــع آن الگوه ــه تب ــا و ب ارزش ه
از گذشــته دور یــک ســری ویژگی هــای 
منفــی  ویژگی هــای  ویک ســری  مثبــت 
داریــم. در کشــورهایی مثــل ایــران کــه 
تمدنــی طوالنــی دارنــد، نــکات مثبــت 
بیشــتر بــه چشــم می خــورد، تــا کشــورهایی 
کــه در قــرون اخیــر شهرنشــین و دارای 
تمــدن شــده اند. البتــه جامعــه مــا از لحــاظ 
ــت. در آن،  ــده اس ــیار پیچی ــی بس فرهنگ
ــتی های  ــم زش ــاد و ه ــای زی ــم زیبایی ه ه
ــتند  ــانی هس ــود. کس ــده می ش ــیار دی بس
ــه  ــت ب ــف خدم ــان را وق ــام عمرش ــه تم ک
ــن  ــد و از ای ــت می کنن ــراد دارای معلولی اف
کار لــذت هــم می برنــد، شــاید مشــابه 
ایــن افــراد را جــای دیگــر نتــوان پیــدا 
کــرد. اینهــا افــرادی هســتند کــه بــاور بــه 
ــس از  ــی را پ ــی اصل ــد و زندگ ــت دارن قیام
ــم  ــرادی ه ــل اف ــد. در مقاب ــرگ می دانن م
هســتند کــه بــا دیــدن ناتوانــی فــرد دارای 
معلولیــت باکمــال بــی رحمــی، امــوال او را 
بــه ســرقت می برنــد! در دو ســر ایــن طیــف 
ــف و  ــات مختل ــا خصوصی ــادی ب ــراد زی اف
باورهــای متفــاوت وجــود دارنــد. مطالعــات 
علمــی و عمیــق در مــورد فرهنــگ عمومــی 
و نســبت آن بــا افــراد دارای معلولیــت کاری 
ــداوم داشــته باشــد و از  ــد ت ــه بای اســت ک
فرصت هــای مثبــت آن بهــره گرفــت. بهــره 
گرفتــن از فرصت هــای مثبــت دو وجــه 
دارد، هــم بهــره گرفتــن بــرای افــراد دارای 
ــا و  ــر آنه ــی بهت ــت زندگ ــت در جه معلولی
ــازی کل  ــرای سالم س ــن ب ــره گرفت ــم به ه
ــه  ــگاه انســان های رشــد یافت ــه. در ن جامع
ــک کاســتی  ــه از ی ــرادی ک ــا، اف ــه م جامع
ــا  ــته اند ب ــی توانس ــد ول جســمی برخوردارن
بهره گیری از ســایر اســتعدادهای خــود آن را 
جبــران کننــد و بعضــا از انســان های عــادی 
ــد و  ــای الهی ان ــد، از نعمت ه ــر رفته ان فرات
حضورشــان در جامعــه فلســفه ای دارد کــه 
مــا افــراد عــادی آن را درک نمی کنیــم. 
جنبــه دوم آن ایــن اســت کــه افــراد دارای 
ــه  ــرای جامع ــت و فرصــت ب ــت برک معلولی
ــش  ــه بخشــی از اموال ــانی ک ــتند. انس هس
ــراد دارای  ــار اف ــد و در اختی ــف می کن را وق
معلولیــت می گــذارد الیــه اولــش ایــن 
اســت کــه مثــًال صــد یــا دویســت میلیــون 
ــا ســاختمانی ســاخته اســت  ــول داده و ی پ
ولــی ایــن کار الگویــی اســت بــرای هــزاران 
ــام کار  ــر انج ــه فک ــی ب ــه در زندگ ــر ک نف
ــای  ــر در ج ــج کار خی ــد. تروی ــر بیفتن خی
جــای کشــور مشــکالت مختلــف اجتماعــی 
رئیــس  مــن  زمانــی  می کنــد.  حــل  را 

ــودم و  ســازمان نوســازی مــدارس کشــور ب
ــتم.  ــاط داش ــاز ارتب ــن مدرسه س ــا خیری ب
در بررســی هایی کــه انجــام دادیــم متوجــه 
ــرادی  شــدیم کــه ۴۲ درصــد مــدارس را اف
کودکــی  در  خودشــان  کــه  می ســازند 
ــن  ــده توســط خیری ــاخته ش ــدارس س درم
درس خوانده انــد. یعنــی کار یــک فــرد 
ــه در  ــرای دانش آموزانی ک ــی ب ــر، الگوی خی
ایــن مــدارس درس خوانده انــد شــده و 
ــالی شده اســت.  ــرار آن در بزرگس باعــث تک
توجــه کنیــد ایــن جریان خیــر همچنــان در 
ــرا بچــه هــای  بســتر تاریــخ ادامــه دارد ،زی
ــه خدمــت  ــن روحی ــد باگرفت ــدارس جدی م
گــذاری بــه زندگــی خــود معنــا می بخشــند. 
مــا  کــه  برداشت هاســت  گونــه  باایــن 
ــول را  بخشــی از فلســفه حضــور افــراد معل

ــم.  ــت درک کنی ــن اس ممک
ــا  ــه م ــگاه جامع ــه ن ــرد ک ــی ک ــد بررس بای
ــوالن  ــا معل ــنوایان و ی ــان، ناش ــه نابینای ب
و  مثبــت  کجایــش  حرکتــی،  جســمی 
کجایــش منفــی اســت؟ منفی هــا را چگونــه 
می تــوان اصــالح کــرد و از مثبت هــا چگونــه 
ــرداری نمــود؟ چنیــن کاری  ــوان بهره ب می ت
در مــورد انــواع معلولیت هــا صــادق اســت. 
ــراد  ــه اف ــی را ب ــه توانمندی های ــه چ اینک
دارای معلولیــت اضافــه کنیــم کــه کارکــرد 
و حضورشــان در جامعــه زمینه ســاز اصــالح 

فرهنــگ عمومــی شــود.

هر کدام از ما که در ظاهر تندرست هستیم 
در یک چشم به هم زدن می توانیم سالمتی 
خود را از دست بدهیم. این اتفاق غیر ممکن 
نیست. چه اتفاقی در جامعه باید بیفتد که 

معلولیت فاجعه ونقطه ضعف تلقی نشود؟
شــما زن و شــوهر جوانــی را در نظــر بگیریــد 
کــه پزشــک بــه آنهــا می گویــد نــوزاد 
ــن  ــدارد. ای ــنوایی ن ــا ش ــه آنه ــت ماه هف
خبــر ماننــد فاجعــه ای بــرای ایــن خانــواده 
ــدر و  ــه پ ــر اینک ــالوه ب ــود. ع ــی می ش تلق
ــه  ــر ب ــی خب ــد وقت ــوکه می کن ــادر را ش م
خانواده هــای هــر کــدام از ایــن زوج منتقــل 
شــود آنهــا را هــم، به هــم می ریزنــد و 

همیــن طــور ایــن مســأله طیفــی از اقــوام 
ــن  ــرد. ای ــر می گی ــم در ب ــنایان را ه و آش
یــک خبــر اســت کــه دکتــر داده اســت ولــی 
ــد.  ــا می مان ــر ج ــا ب ــا مدت ه عوارضــش ت
ــدر ایــن کــودک  از طرفــی ممکــن اســت پ
ــای  ــه ردپ ــد ک ــه ای باش ــل کارخان مدیرعام
به صــورت  مشــکالت  و  تلخی هــا  ایــن 
آســیب روانــی بــه زندگــی کارکنــان و 
ــفانه  ــد. متاس ــدا کن ــم راه پی ــش ه کارگران
ــد  ــان ده ــه نش ــاخته ایم ک ــی نس ــا فیلم م
ــا کجامی توانــد  امــواج چنیــن اتفاق هایــی ت
ــت  ــورد موفقی ــر در م ــرود؟ از طــرف دیگ ب
ــرد دارای  ــا ف ــا و ی ــا نابین ــنوا ی ــک ناش ی
ــن در  ــای خیری ــا کمک ه ــه ب ــت ک معلولی
جامعــه رشــد کــرده و موفــق شــده اســت 
هــم فیلــم نســاخته ایم کــه مــردم بفهمنــد 
ــا  ــت و ب ــه نیس ــک فاجع ــت ی ــه معلولی ک
وجــود معلولیــت هــم می شــود موفــق 
ــی  ــت. گاه ــر گذاش ــه تاثی ــود و در جامع ب
معلولیــت  دارای  فــرد  یــک  می بینیــم 
ــانه  ــام داده و در رس ــی انج ــای جالب کاره
منعکــس می شــود ولــی میــزان چنیــن 
برنامه هایــی بســیار کــم اســت. نشــان 
را  ســایرین  موفقیت هایــی  چنیــن  دادن 
ــن  ــکل گیری ای ــه در ش ــه مداخل ــویق ب تش
موفقیت هــا می کنــد. چــون ایــن فقــط 
کمــک بــه یــک فــرد دارای معلولیــت 
نیســت، کمــک بــه ســازندگی و آرام بخشــی 
یــک فــرد، خانــواده او و اقــوام او دارد 
ــه  ــت درجامع ــش آرامــش و امنی ــه افزای وب
اســت. بــا اقدامــات بهداشــتی و درمانــی تــا 
انــدازه ای می تــوان معلولیت هــا را کم تــر 
ــای  ــوازات آن معلولیت ه ــه م ــی ب ــرد ول ک
ــرد.  ــدی هــم در جامعــه شــکل می گی جدی
فــردی کــه وقتــی تیــم مــورد عالقــه اش گل 
ــورد،  ــذا نمی خ ــد روز غ ــا چن ــورد ت می خ
نشــان دهنــده ایــن اســت کــه در ایــن فــرد 
عقــل تعطیــل واحساســات غلبــه دارد. ایــن 
ــه  ــه ب ــت ک ــت اس ــوع معلولی ــک ن ــم ی ه

چشــم نمی آیــد. 
مصاحبه هایــی  چنیــن  مــن  نظــر  بــه 
می تواننــد ســرفصل ایــن بحث هــا را در 
جامعــه بــاز کننــد. ایــن مطالعــات بایــد در 
رســانه های عمــوی منعکــس و بــه جامعــه 
ــن  ــال ای ــه انتق ــد. البت ــدا کن ــال پی انتق
دغدغه هــا بــه جامعــه نیــاز بــه مهارت هــای 
و  ســریال ها  در  مثــًال  دارد.  تخصصــی 
فیلم هــای موفــق بــه صــورت غیرمســتقیم 
کــودک دارای معلولیتــی را نشــان دهــد 
ــی خــود را  ــی معمول ــواده زندگ ــه در خان ک
بــه همــراه پــدر و مــادر و خواهــر و بــرادرش 
می گذرانــد. پــدر و مــادر هــم ایــن مهــارت 
ــه  ــد ن ــن فرزن ــا ای ــه ب ــد ک ــدا کرده ان را پی
ــت  ــه حمای ــاز ب ــه نی ــی ک ــوان کس ــه عن ب
افراطــی دارد بــه عنــوان یــک انســان 
ــدان  ــایر فرزن ــد و س ــورد کنن ــتقل برخ مس

معلولیت های جسمی، عاملی برای 
رشد خود این افراد و رشد بقیه 

انسان ها است، شخص نابینایی که 
سایر استعدادهایش را شکوفا می کند 
و پدرو مادری که باعث رشد و تکامل او 
می شوند از بهترین های جامعه اند
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ــه او  ــم ب ــرد مزاح ــک ف ــوان ی ــه عن ــم ب ه
ــت  ــدن بحــث معلولی ــد. گنجان ــگاه نکنن ن
ــه  ــوری ک ــه ط ــی ب ــای تلویزیون در فیلم ه
آثــار مثبــت در ذهــن مخاطــب برجاگــذارد، 
کار ظریفــی اســت و نیازمنــد یــک کارگــروه 
تخصصــی اســت. ظاهــرا در نهادهایــی مثــل 
بهزیســتی کــه نهــادی حکومتــی اســت 
دفتــر مطالعــات فرهنگــی بایــد وجــود 
داشــته تــا براســاس پژوهــش، بــرای اینکــه 
ارزان تریــن  بــا  یافته هــارا  ایــن  چگونــه 
قیمــت و بیشــترین تاثیــر در جامعــه پیــاده 
کننــد، اقــدام کنــد. مــن جــای ایــن را در 

کشــورمان خالــی می بینــم.
ــک  ــن در کم ــای خیری ــی فعالیت ه از طرف
بــه ایــن جریــان، ســازماندهی دیگــری 
را می طلبــد کــه کســانی کــه خودشــان 
مالــی  وغیــر  مالــی  کمــک  نمی تواننــد 
ــه  ــن باشــد ک ــند، کارشــان ای ــته باش داش
ــن  ــکاری در ای ــه هم ــویق ب ــران راتش دیگ
مســیر کننــد. زمانــی از مــن بــرای جــذب 
ــی  ــای معامالت ــان بنگاه ه ــارکت  صاحب مش
ــد.  ــرای مدرسه ســازی دعــوت کــرده بودن ب
ــازی  ــا تصویرس ــه ب ــردم ک ــعی ک ــن س م
ــه  ــن ب ــم. م ــب کن ــان را جل ــای آن کمک ه
ایــن افــراد گفتــم فکــر کنیــد کــه پشــت در 
ــوه  ــدن ن ــا آم ــه دنی ــر ب ــتان منتظ بیمارس
خــود هســتید و پرســتار می آیــد و می گویــد 
کــه مــادر فــارغ شــده ولــی متاســفانه ایــن 
ــن  ــردم ای ــعی ک ــن س ــت. م ــه نابیناس بچ
لحظــه را برایشــان تصویــری کنــم کــه شــما 
ــد  ــه می خواهی ــزرگ چگون ــوان پدرب ــه عن ب
ایــن خبــر را بــه دختــر خــود بدهید؟ شــاید 
بتوانیــد دخترتــان را بــه طریقــی آرام کنیــد 
ولــی اگــر بــه شــما خبــر دهنــد کــه خیــری 
مدرســه ای مخصــوص نابینایــان ســاخته که 
مشــکل رفــت و آمــد بچه هــای نابینــا را حل 
ــا دوره کارشناســی  ــراد را ت ــن اف ــرده و ای ک
و دکتــرا حمایــت هــم می کنــد چقــدر 
ــق از  ــن طری ــه ای ــوید؟ ب ــحال می ش خوش
ایــن افــراد خواســتیم کــه بــه پاس ســالمتی 
نوه هایشــان و شــکرگزاری از خداونــد کمــک 
کننــد کــه چنیــن مدرســه ای بســازیم. 
زندگــی دنیــوی بــرای رشــد و تکامــل 
ــه  ــا ب ــوی انسان هاســت. م ــی و معن اخالق
ــه  ــم ک ــه آمده ای ــم ک ــر می کنی ــتباه فک اش
ــری  ــه بزرگ ت ــم و درخان ــذا بخوری ــر غ بهت
زندگــی کنیــم. آمــدن بــه ایــن دنیــا بــرای 
ــف  ــای مختل ــه در آزمایش ه ــت ک ــن اس ای
اخــالق و منــش خــود را رشــد دهیــم. اگــر 
ــویم  ــه می ش ــم متوج ــل را بپذیری ــن اص ای
کــه معلولیت هــای جســمی بعضــی از افــراد 
ــد  ــا و رش ــود آنه ــد خ ــرای رش ــی ب عامل
بقیــه انسان هااســت. مثــًال آن شــخص 
نابینــا چگونــه ســایر اســتعدادهایش را 
شــکوفا می کنــد و پدرومــادری کــه چنیــن 
فرزنــدی دارنــد، چــه رشــد و تکاملــی پیــدا 

ــه  ــه قضی ــه ب ــن زاوی ــی از ای ــد. وقت می کنن
نــگاه کنیــم دیگــر اســم آن معلولیــت 
نمی شــود. شــاید فهــم ایــن مســأله کمــی 
ــرش  ــد آن نگ ــی اول بای ــد ول ــخت باش س
ــرای  ــا ب ــد کــه دنی در انســان به وجــود بیای
خوشــگذرانی نیســت، بلکــه بــرای آزمایش و 
امتحــان اســت چه بــرای خــود افــراد دارای 
ــرای اطرافیــان او و چــه  معلولیــت و چــه ب
ــراد برخــورد  ــن اف ــا ای ــرای کســانی کــه ب ب
می کننــد. اینکــه در برخــورد بــا فــردی کــه 
ــی  ــی جســمی دارد چــه عکس العمل کم توان
ــارش  ــا از کن ــد، آی ــان می دهن ــود نش از خ
ــر  ــه در ه ــا اینک ــوند و ی ــه رد می ش بی توج
موقعیتــی کــه قــرار دارد ســعی در کاهــش 

ــود؟ ــش می ش ــع راه موان

همانطـور کـه اشـاره کردیـد تلویزیـون به 
عنوان یک رسـانه فراگیر، نقـش بزرگی در 
فرهنگ سـازی در مورد اصـالح نگاه جامعه 
بـه افـراد دارای معلولیـت می  توانـد ایفـا 
کنـد. ایـن در حالی اسـت کـه در بعضی از 
سـریال های نگاه دیگـری تبلیغ می شـود. 
در ایـن فیلم هـا عاقبـت شـخصیت منفی 
ویلچـر  روی  نشسـتن  و  معلولیـت  فیلـم 
باعـث  منفـی  فرهنگ سـازی  اسـت.این 
قضـاوت  از  معلولیـت  دارای  افـراد  تـرس 
مـردم و خانـه نشـینی آنها می شـود. چه 

کرد؟ بایـد 
اینهــا مشــکالت فرهنگــی ماســت. مــا 
ایــن  روی  خــود  فرهنگــی  تبلیغــات  در 
اگــر  نکرده ایــم.  عالمانــه  کار  مســایل، 
بــر  ارتباطــات  علــوم  دانشــکده های  در 
ــای  ــکاس معلولیت ه ــی چــون انع موضوعات
ــه  ــوان پایان نام ــه عن ــه ب ــف در جامع مختل
تاکیــد شــود، منابــع تخصصــی زیــادی 
تولیــد شــده و چنیــن موضوعــی برجســته 
ــل  ــی مث ــن نهادهای ــر م ــه نظ ــود. ب می ش
کمیتــه امــداد امــام خمینــی یــا بهزیســتی 
ــد روی  ــد، بای ــژه ای دارن ــه مســوولیت وی ک
ــد  ــد. بای ــرمایه گذاری کنن ــایل س ــن مس ای
ــه  ــد ک ــوم بخواهن ــز از وزارت عل ــن مراک ای

چندیــن نفــر را در مقطــع دکتــری در ایــن 
عرصــه تربیــت کنــد تــا روی این مســایل کار 
ــالح  ــوان روی اص ــه می ت ــه چگون ــد ک کنن
فرهنــگ جامعــه تاثیــر گذاشــت. بــرای 
ــال  ــازی فع ــه فیلم س ــه در عرص ــرادی ک اف
هســتند هــم بایــد برنامــه ای گذاشــت و بــه 
آنهــا تفهیــم کــرد کــه معلولیت چیســت و از 
چــه زوایایــی بایــد بــه آن نــگاه کــرد؟ دنیای 
ــه  ــوع چگون ــن موض ــا ای ــه ب ــعه یافت توس
ــور ها  ــن کش ــور ای ــد؟ چط ــورد می کن برخ
ــی  ــای فرهنگ ــک کاره ــه کم ــته اند ب توانس
بــه معلــوالن ایــن احســاس را بدهنــد 
کــه کمبــودی ندارنــد وبایــد از زندگــی 
ــردم  ــل م ــد؟ عکس العم ــذت ببرن ــود ل خ
می توانــد بــه نحــوی باشــد کــه فــرد دارای 
ــد و  ــودن بکن معلولیــت احســاس عــادی ب
یــا می توانــد بــه گونــه ای باشــد کــه عــالوه 
بــر زجــر معلولیــت، زجــر نــگاه مــردم را هم 
احســاس کنــد و تحــت فشــار روانــی قــرار 
بگیــرد. ممکــن اســت پیــش فــرض بعضــی 
از افــراد جامعــه ایــن باشــد کــه فــردی کــه 
نابیناســت دانــش هــم نــدارد وبعــد اتفاقــی 
ــرد چــه اطالعــات  ــن ف متوجه شــود کــه ای
و دانــش عمیقــی دارد. ایــن وظیفــه رســانه 
فراگیــر اســت کــه چنیــن مفاهیمــی را 
ــرفصل هایی اســت  ــا س ــد. اینه ــل کن منتق
ــات را  ــن موضوع ــه ای ــدان ک ــرای هنرمن ب
پیگیــری کننــد و براســاس آن قصــه ای 
خلــق و بازســازی کننــد و در جامعه منتشــر 
کننــد و بــه سالم ســازی محیــط اجتماعــی 
از جنبه هــای مختلــف و نــه فقــط از جنبــه 
ــک  ــت کم ــراد دارای معلولی ــر اف ــز ب تمرک
ــرای  ــی ب ــت بزرگ ــراد نعم ــن اف ــد. ای کنن
ــی  ــاظ فرهنگ ــه لح ــه ب ــازی جامع سالم س

ــتند.   هس

یک جنبه فرهنگ سـازی توسـط رسـانه ها 
بـه  آن  دیگـر  جنبـه  و  می گیـرد  شـکل 
آمـوزش و پرورش برمی گـردد. همه اتفاقات 
مهـم در زندگی کودکان از سـنین مدرسـه 
شـروع می شـود. آیـا جداسـازی  بچه های 
دارای معلولیـت و غیرمعلـول در مـدارس 
باعـث عـدم آشـنایی آنهـا نسـبت به هم 
کـه در بزرگسـالی هـم ادامه پیـدا می کند 

نمی شـود؟
ــا  ــه بچه ه ــم ب ــه بخواهی ــه در مدرس اینک
ــه همدیگــر  ــد ب ــم کــه  همــه بای ــاد دهی ی
کمــک کننــد، وقتــی اتفــاق می افتــد کــه 
ــراد دارای  ــوع اف ــر ن ــا ه ــا ب ــه بچه ه هم
ــاط  ــند و در ارتب ــاس باش ــت در تم معلولی
ــه او  ــه ب ــد ک ــاد  بگیرن ــراد ی ــن اف ــا ای ب
کمــک کننــد و بــا او ارتبــاط برقــرار کننــد. 
ایــن تربیتــی اســت کــه از کودکــی شــکل 
ــا ایــن بچه هــا  ــا آخــر عمــر ب ــرد و ت می گی
تــالش  بایــد  زاویــه  ایــن  از  می مانــد. 
کنیــم کــه امــکان تحصیــل بــرای کــودکان 

عکس العمل مردم 
می تواند به نحوی باشد که فرد دارای 
معلولیت احساس عادی بودن بکند و 
یا می تواند به گونه ای باشد که عالوه 

بر زجر معلولیت، زجر نگاه مردم را هم 
احساس کند و تحت فشار روانی 

قرار بگیرد
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اگر بخواهیم 
نگاه جامعه درست شود،

 بخشی از آن به همکاری خود افراد 
دارای معلولیت نیاز دارد که خجالت 

نکشند، در جامعه حضور پیدا کنند و 
نیازهاشان را مطرح کنند

دارای معلولیــت در مــدارس عــادی بــه 
وجــود بیایــد از طــرف دیگــر بایــد بــه 
بچه هــای تندرســت آمــوزش داده شــود 
ــه وارد  ــت ک ــودک دارای معلولی ــا ک ــه ب ک
مدرســه شــده اســت چگونــه تعامــل کنند؟ 
ــد کــه ایــن فــرد ترحــم  ــد بیاموزن آنهــا بای
نیــاز نــدارد و همــان طــور کــه شــما یــک 
ــای  ــم ظرفیت ه ــد او ه ــی داری ظرفیت های
دیگــری دارد. بایــد از طریــق فیلم هــای 
درســت  رفتــار  کــودکان  بــه  آموزشــی 
دارای  کــودک  بــا  کــه  بدهنــد  یــاد  را 
ــه عنــوان یــک عامــل مزاحــم  معلولیــت ب
ــورد  ــز برخ ــه ترحم آمی ــک روی ــا ی ــا ب و ی
نکننــد. یــک ســری از نهادهــا نســبت بــه 
ــات مســوولیت درجــه اول را  ــن موضوع ای
هســتند  موظــف  شــهرداری ها  دارنــد. 
ــد و  ــه نحــوی آرایــش بدهن کــه شــهر را ب
بســازند کــه ایــن چنیــن افــرادی بتواننــد 
از امکانــات شــهر مثــل ســایرین برخــوردار 
پــرورش  و  آمــوزش  مســؤوالن  شــوند. 
کســانی هســتند کــه بایــد حساســیت 
بیشــتری نســبت بــه افــراد دارای معلولیــت 
داشته باشــند، در حالیکــه اینهــا خودشــان 

ــتند.   ــش داوری هس ــار پی ــب گرفت اغل

تغییر  در  معلولیت  دارای  افراد  خود  نقش 
فرهنگ جامعه چگونه می تواند باشد؟

بــه  کــه  معلولیتــی  دارای  افــراد 
موفقیت هــای اجتماعــی باالیــی رســیده اند 
کرده انــد،  حــس  را  معلولیــت  چــون 
می تواننــد تاثیــرات بزرگــی بــر جامعــه 
بگذارنــد. ایــن افــراد نبایــد فقــط بــه دنبال 
کارهــای تخصصــی و زندگــی روزمــره خــود 
برونــد، بلکــه بایــد درصــدی ازوقــت خــود و 
ــوالن اختصــاص  ــه حــوزه معل فعالیــت را ب
ــه  ــراد ب ــن اف ــی ای ــع وقت ــد. در واق دهن
ــد  ــد احســاس کنن موقعیتــی می رســند بای
نســبت بــه ســایر معلــوالن وظیفــه دارنــد. 
ــراد دارای  ــکلی از اف ــد تش ــن بای ــه نظرم ب
ــکیل  ــتند تش ــق هس ــه موف ــی ک معلولیت
ــه کاری در  ــدام چ ــد هرک ــا ببینن ــود ت ش
حــوزه معلــوالن می تواننــد انجــام دهنــد؟ 
ــد  ــا نمی توان ــر از خــود آنه هیچکــس بهت
توضیــح بدهــد کــه چــه عواملــی در ایــن 
ــا بــه  فرآینــد بــه او کمــک کرده اســت ت
ایــن نقطــه برســد. اگــر بخواهیــم نــگاه 
جامعــه درســت شــود، بخشــی از آن به 
همــکاری خــود افــراد دارای معلولیــت 
نیــاز دارد کــه خجالــت نکشــند، 
در جامعــه حضــور پیــدا کننــد و 
ــن  ــد. ای نیازهاشــان را مطــرح کنن
ــای  ــه رفتاره ــد بدانندک ــراد بای اف

غلــط، نشــانه جهــل جامعــه اســت 
کــه آنهــا بایــد بــا تــالش و مشــارکت 

ــه  ــبت ب ــه را نس ــار جامع ــود، رفت خ
ــن  ــن کار ای ــد. بدتری ــر دهن ــود تغیی خ

ــود  ــت خ ــراد دارای معلولی ــه اف ــت ک اس
را مخفــی کننــد چــون از ظرفیت هــا و 
ــوند. ــروم می ش ــه مح ــتعدادهای جامع اس
البتــه بــرای حضــور اجتماعــی ایــن افــراد، 
تمهیداتــی  بایــد  شــهرداری ها  و  دولــت 
در پارک هــا، مــدارس و اماکــن عمومــی 
ــرای  ــه ب ــه اینک ــردن ب ــر ک ــد. فک بیاندیش
ــا دارای  ــا ی ــوز نابین ــل چنددانش آم تحصی
معلولیــت در مدرســه تغییراتــی داده شــود، 
فقــط مشــکل ایــن چنــد نفــر را حــل 
نمی کنــد، بلکــه بــه پانصــد دانش آمــوز 
دیگــری کــه در ایــن مدرســه تحصیــل 
می شــود  داده  آمــوزش  هــم  می کننــد 
ــر  ــه فک ــد ب ــده بای ــای آین ــه در محیط ه ک
تــک تــک افــراد جامعــه باشــند. ایــن مدیــر 

ــد کار  ــه می توان ــد ک ــحال باش ــد خوش بای
ــد  ــود چن ــا وج ــه را ب ــی مدرس ــرد تربیت ک
ــرد. او  ــاال بب ــت ب ــوز دارای معلولی دانش آم
ــراد  ــن اف ــادران ای ــدر و م ــت دار پ ــد من بای
ــرای  ــی ب ــهیالت رایگان ــی تس ــد و حت باش
راحتــی رفــت و آمــد آنــان در نظــر بگیــرد، 
ــی  ــرمایه تربیت ــر س ــد نف ــن چن ــون ای چ

شــده اند. مدرســه اش 
ــی اش  ــه همکالس ــتانی ک ــوز دبس دانش آم
ــک دســت زندگیــش  ــا ی ــدارد و ب دســت ن
ــار  ــر آث ــر عم ــا آخ ــد ت ــت می کن را مدیری
می ماندکــه  باقــی  او  بــرای  تربیتــی اش 
اگــر روزی دســتش شکســت یــا زخــم شــد 
ــاق  ــش اتف ــه ای برای ــد فاجع ــر نمی کن فک
افتــاده اســت. بــه نظــرم در هــر معلولیتــی 
آموزش هایــی وجــود دارد. کســی کــه از 
لحــاظ ذهنــی مشــکل دارد و مثــًال ضریــب 
هوشــی اش ۷۰ اســت و بــا تــالش و کوشــش 
ــد،  ــری می کن ــعی در یادگی ــی س زائدالوصف
ــت  ــی برک ــای کالس کل ــه بچه ه ــرای بقی ب
دارد. فهرســت کــردن بــرکات وجــودی ایــن 
افــراد کاری اســت کــه نشــان می دهــد آثــار 
تربیتــی  هــر معلولیتــی بــه روی دیگــران چه 
ــی  ــا وقت ــکان ت ــن ام ــد و ای ــد باش می توان
کــه همزیســتی انــواع دانش آمــوزان بــا هــر 
ــروع  ــدارس ش ــی از م ــی و ویژگ ــوع توانای ن

ــد. ــود نمی آی ــود، بوج نش

از وقتـی که درا یـن رابطه به مـا اختصاص 
سپاسگزاریم. دادید، 

13پـــــــــرونده

13
95 

تان
ابس

6،   ت
ره 0

شما



دنیایی واقعی، 
موزاییکی است با انواع رنگ ها در کنار هم!

دکتــر زهــرا گویــا دکتــرای رشــته آمــوزش 
ریاضــی از دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا 
در ونکــور کانــادا و اســتاد دانشــکده 
ریاضــی در دانشــگاه شــهید بهشــتی 
اســت. او ســردبیر نشــریه رشــد ریاضــی 
اســت و ســال ها در حــوزه کتاب هــای 
درســی بــا وزارت آمــوزش و پــرورش 
همــکاری کرده اســت. بــا او در مــورد 
بــا  مــدارس  در  کــه  جداســازی هایی 
ــه  ــرد ب ــورت می  گی ــف ص ــن مختل عناوی
گفت وگــو نشســتیم کــه می خوانیــد.

خانـم دکتـر! صحبت مـن با شـما در مورد 
جداسـازی ها درمـدارس اسـت. بچه هـای 
نابینـا، ناشـنوا، تیزهـوش و کندهوش هر 
کـدام مـدارس مخصـوص به خـود را دارند 
و بـه ایـن ترتیـب از کودکـی از هـم جـدا 
می شـوند. گرچـه ممکـن اسـت در ایـن 
مـدارس امکانـات بیشـتری را بـر مبنـای 
محدودیـت خـود دریافـت کنند امـا ترس 
از ورود بـه اجتمـاع را بـرای همیشـه بـا 
خـود حمل می  کننـد. این جداسـازی ها در 
سـنینی رخ می  دهد که شـخصیت کودکان 
در آن شـکل می  گیـرد. نظر شـما به عنوان 
کارشـناس امـور آموزش و پـرورش در مورد 

چیسـت؟ جداسـازی ها  این 
ــه شــروع  ــدارس ب ریشــه جداســازی ها درم
آمــوزش عمومــی و آموزش هــای رســمی در 
جامعــه برمی گــردد. اگــر بــه تاریــخ پیدایــش 
ــگاه  ــا ن ــرورش در دنی و تکویــن آمــوزش و پ
ــازی ها  ــن جداس ــه ای ــم ک ــم، می  بینی کنی
در شــروع نشــانه تعامــل و ترقــی و فرصــت 
ایجــاد کــردن بــرای تمامــی گروه هــای 
اجتماعــی بــود کــه بتواننــد از آمــوزش بهــره 
ــر می خواســتیم همــه گروه هــای  ــد. اگ ببرن
ــک مدرســه  ــان در ی ــی را در آن زم اجتماع

جمــع کنیــم، نیازمنــد ارایه خدمــات خاص 
بــه هــر کــدام از آنهــا بودیــم. ارایــه چنیــن 
ــان  ــدارس در آن زم ــه م ــه هم ــی ب خدمات
ســخت و غیرممکــن بــود. بــه همیــن دلیل 
افــرادی کــه دارای محدودیت هــای فیزیکــی 
ــوزش  ــر از آم ــور اجتناب ناپذی ــه ط ــد ب بودن
عمومــی محــروم می  شــدند. کســانی مثــل 
مرحــوم جبــار باغچه بــان بــا راه انــدازی 
ــن  ــودکان ناشــنوا ای ــدارس مخصــوص ک م
کــودکان را از پســتوی خانه ها بیرون کشــید 
ــص  ــک نق ــط ی ــا فق ــه آنه ــان داد ک و نش
ــه  ــوق اولی ــد از حق ــد و نبای ــی دارن فیزیک

انســانی و اجتماعــی کــه آمــوزش عمومــی 
ــند،  ــروم باش ــت مح ــی از آن اس ــم جزئ ه
ــان را  ــدارس نابینای ــی م ــوم خزائل ــا مرح ی
ــران تاســیس کــرد. او چــون خــودش  در ای
ــی  ــه موانع ــه چ ــود می  دانســت ک ــا ب نابین
بــر ســر راه نابینایــان بــرای آمــوزش وجــود 
ــه  ــه کســانی ک دارد. در نتیجــه   خواســت ب
ــد کمــک  ــا او مشــترک بودن ــی ب در نابینای
ــد  ــه خــود بهره من ــوق اولی ــه از حق ــد ک کن
ــت خــود  ــا موفقی ــی ب ــر خزائل شــوند. دکت
ــدارس  ــن م ــه از ای ــانی ک و درخشــش کس
خــارج شــدند ثابــت کــرد کــه افــراد نابینــا 
ــد و  ــد کنن ــایرین رش ــد س ــد مانن می  توانن
ــه  ــود ک ــن ب ــن چنی ــال برســند. ای ــه کم ب
خیلــی از سیاســت گذاران آموزشــی در ایــران 
و بــه مــوازات آن در کشــورهای دیگــر، قانــع 
ــتن  ــل داش ــه دلی ــود ب ــه نمی ش ــدند ک ش
ــی  ــی بخش ــص فیزیک ــا نق ــالل ی ــک اخت ی
از جامعــه را از حقــوق طبیعیشــان محــروم 
عنــوان  زیــر  نقص هایــی  چنیــن  کــرد. 
ــدی  ــا طبقه بن ــواع ناتوانی ه ــا ان ــودکان ب ک
می  شــدند. در ایــن مــورد تحقیقــات زیــادی 
انجام شــد کــه عمدتــا در حوزه روانشناســی 
بــود. نتیجــه ایــن تحقیقــات منجــر بــه دایر 

اگر افراد دارای معلولیت را از طریق 
مدارس و آموزش عمومی توانمند 

نکنیم، در حاشیه قرار گرفته و رشد 
نمی کنند و دیگران هم طرز برخورد با 

آنها را یاد نمی گیرند
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ــاص  ــدارس خ ــژه درم ــات وی ــردن امکان ک
ــالل  ــه بچه هــای دارای اخت ــرای کمــک ب ب
ــتر  ــان بیش ــالل در آن زم ــن اخت ــد. ای ش
می  آمــد.  حســاب  بــه  ذهنــی  اختــالل 
ــی از  ــی در خیل ــالل ذهن ــا اخت ــودکان ب ک
ــه  ــور در جامع ــازه حض ــری اج ــع بش جوام
اجــازه  خانــواده  و  نمی کردنــد  پیــدا  را 
خــروج از خانــه را بــه آنهــا نمــی داد چــون 
می  ترســیدند تهمــت دیوانگــی بــه آنهــا زده 
شــود و ایــن تهمت شــأنیت خانوادگــی را زیر 
ــی معمــوال  ــرد! چنیــن بچه های ســوال می  ب
ــد.  ــروم بودن ــانی مح ــوق انس ــام حق از تم
ــدار  ــای بی مق ــا کاره ــی و ی ــه زندان در خان
ــا واگــذار می  شــد. چنیــن  ــه آنه ــواده ب خان
کودکانــی بیشــتر مایــه تمســخر و ســرگرمی 
ــی  ــای آموزش ــد. نظام ه ــراد بودن ــایر اف س
وقتــی رســمیت و توســعه پیــدا کردنــد 
ــف  ــزو وظای ــودکان را ج ــن ک ــه ای ــه ب توج
و مســوولیت های خــود دانســتند. بــرای 
همیــن چــاره ای جــز تاســیس مــدارس ویژه 

ــود.  ایــن کــودکان نب

یعنی در آن زمان تاسیس چنین مدارسی یک 
قدم رو به جلو بود؟

ــد در ظــرف  ــزی را بای ــا. هــر چی ــه دقیق بل
زمــان و مــکان خــودش ارزیابــی کــرد. 
ــه ایســتاد و درجــا  ــد در آن مرحل ــی نبای ول
ــر  ــت عص ــه توانس ــوی ای ک ــدگاه ق زد. دی
روشــنگری را بعــد از دوران ســیاهی کــه از 
طــرف کلیســا بــر اروپــا حاکــم بــود ایجــاد 
ــی  ــا اثبات گرای ــی ی ــفه تحصیل ــد، فلس کن
می  گفــت  گرایــی  اثبــات  فلســفه  بــود. 
ــد در آزمایشــگاه و  واقعیــت هــر چیــزی بای
ــه اثبــات برســد.  ــگاه و روش علمــی ب ــا ن ب
ایــن نــگاه بــرای خــروج از آن تحجــر حاکــم 
راهگشــا بــود و باعــث شــد بیکــن بــا ابــداع 
انحصــار  از  را  علــم  علمــی،  روش هــای 
کلیســا خــارج کنــد. امــا در جــا زدن در آن 
ــی  ــود، چــون اثبات گرای ــاک ب ــه خطرن نقط
بــه جایــی رســید کــه هیــوم می  گفــت اگــر 
ــاورش  ــم ب ــی نبین ــغ جراح ــدا را زیرتی خ

نمی کنــم!
ــا  ــن شــد ب ــط آزمایشــگاهی قری ــن محی ای
توســعه و شــروع عصــر صنعتــی. عصــر 
ــا  ــرد کارخانه ه ــر عملک ــی ب ــی متک صنعت
ــر  ــر ماه ــد کارگ ــا نیازمن ــود و کارخانه ه ب
بودنــد. کارگــری کــه در یــک مهــارت 
ــادر باشــد کاری  ــره باشــد و ق محــدود خب
ــون و  ــود را بی چ ــول می  ش ــه او مح ــه ب ک
چــرا انجــام دهــد. یکــی از زیباتریــن نقدهــا 
ــی،  ــر صنعت ــی و عص ــگاه اثبات گرای ــه ن ب
فیلــم عصــر جدیــد چارلــی چاپلیــن اســت. 
کارگــر ایــن فیلــم کــه وظیفــه اش پیچانــدن 
ــده  ــرطی ش ــدر ش ــود آنق ــر ب ــج پ ــچ پن پی
بــود کــه هــر وســیله پنــج پــری را می  دیــد 
ــودن  ــر ب ــج پ ــه پن ــد. او نســبت ب می  پیچان

شــرطی شــده بــود. توســعه عصــر صنعتــی 
ــرب  ــاری در غ ــعه روانشناســی رفت ــا توس ب
ــا  ــاری عمدت ــی رفت ــد. روانشناس ــن ش قری
ــالش  ــد و ت ــروع ش ــات ش ــا حیوان از کار ب
ــوان  ــار حی ــر رفت ــوی تغیی ــه الگ ــد ک کردن
را بــه تغییــر رفتــار انســان تعمیــم دهنــد. 
ــه  ــم ک ــا نمی دانی ــه م ــد ک ــا می  گفتن آنه
ــک  ــن ی ــذرد، ذه ــه می  گ ــن چ درون ذه
جعبــه ســیاه غیرقابــل دســترس اســت 
ولــی می  توانیــم رفتــار بیرونــی را شناســایی 
ــر  ــا تغیی ــط ب ــری را فق ــا یادگی ــم. آنه کنی
رفتــار بیرونــی مقــارن دانســتند. در آن ایــام 
ــف  ــازل تعری ــطح ن ــن س ــری در همی یادگی
شــد. امــا بعــد از جنــگ جهانــی اول و دوم 
و مهاجرت هــای عظیمــی کــه در جهــان 
ــود،  ــکا کــه از جنــگ دور ب رخ داد، در آمری
ــرد  ــد ک ــی رش ــد آموزش ــای جدی دیدگاه ه
و مطــرح شــد. در تــداوم رفتارگرایــی در 
ــودکان  ــرای ک ــی ب ــاب خاص ــکا حس امری
دارای اختــالل جســمی و ذهنــی بــاز شــد و 
ایــن یــک پیشــرفت بــود. امــا از اواخــر دهه 
ــدی مطــرح شــد و  ــاد بحث هــای جدی هفت
ــی  ــی، فرهنگ ــاد اجتماع ــه ابع ــه ب آن توج
بــود.  آموزشــی  زندگــی  در  وسیاســی 
ــده ای دارد  ــه فای ــه چ ــود ک ــن ب ــث ای بح
ــی  ــه در مکان های ــی ک ــن بچه های ــه چنی ب
می شــوند،  داشــته   نگــه  جامعــه  از  دور 
ــا  آمــوزش دهیــم. وقتــی فرصــت تعامــل ب
دیگــران را ندارنــد ایــن آموزش هــا بــه چــه 
ــا ندانســتن،  دردشــان می  خــورد؟ شــاید ب
ــه  ــا اینک ــند ت ــتری داشته باش ــش بیش آرام
ــد.  ــام دهن ــد کاری انج ــی نتوان ــد ول بدانن
ایــن بی انصافــی در حــق کســانی بــود 
ــد و  ــا می  آمدن ــه دنی ــت ب ــا معلولی ــه ب ک
بــا معلولیــت زندگــی می  کردنــد. انــواع 
ــوم  ــانی و عل ــوم انس ــوزه عل ــات در ح اتفاق
دقیقــه از همــان زمــان آغــاز شــد. در ایــران 
ــوزش از  ــدن آم ــمی ش ــد از رس ــم از بع ه
اوایــل قــرن بیســتم تاکنــون شــاهد فــراز و 
فرودهایــی زیــادی در ایــن حــوزه بوده ایــم. 
دارای  کــودکان  ویــژه  مــداس  تاســیس 

ــوده  ــا ب ــن فرازه ــت هــم یکــی از ای معلولی
کــه در جــای خــود قابــل توجــه بوده اســت. 

 بـرای فراگیـر کـردن و اثـر بخـش بـودن 
آمـوزش عمومـی کـه همـه دانش آمـوزان 
را فـارغ ازتوانایی هـای جسـمی یـا ذهنـی 

پوشـش دهـد چـه بایـد کرد؟ 
ــای  ــه در ج ــی ک ــم اتفاق ــه بخواه ــن ک ای
ــاده  ــاص افت ــوری خ ــک تئ ــا ی ــری ب دیگ
ــم  ــاده کنی ــان پی اســت را در کشــور خودم
درســت نیســت. هر اتفــاق آموزشــی در دنیا 
حاشــیه های گوناگــون و موافــق و مخالفــان 
ــرای پیــاده کــردن آن بایــد  ــادی دارد و ب زی
بــه ایــن تحلیل هــای گوناگــون هــم اطــالع 
کافــی داشــت. االن مــدارس گوناگونــی کــه 
در ایــران بــاز می  شــود الگــو گرفتــه از 
روش هــای آموزشــی دیگــر کشورهاســت کــه 
بعضــی وقت هــا بــدون بررســی های عمیــق 
از آنهــا الگوبــرداری می  شــود. بــرای این کــه 
بخواهیــم همــه دانش آمــوزان درکشــور مــا 
ــد  ــوزش بهره من ــاوی در آم ــات مس از امکان
شــوند چنــد کار اساســی بایــد انجــام شــود. 
اول بایــد آمــوزش عمومــی را وســیع و 
ــر  ــی و فراگی ــوزش عموم ــرد. آم ــر ک فراگی
ــه ای  ــر جامع ــد در ه ــاس رش ــل و اس اص
اســت. اگــر چنیــن آموزشــی وجود نداشــته 
باشــد، جامعــه لطمــه می بینــد. چنــد برابــر 
پولــی کــه صــرف تقویــت آمــوزش عمومــی 
ــاز می  گــردد.  می  شــود حتمــًا بــه جامعــه ب
در یکــی از کنفرانس هایــی کــه در دانمــارک 
ــی مــن  ــود وقت ــزار ب ــورد آمــوزش برگ در م
ــس را در  ــدگان کنفران ــی از گردانن ــر یک نظ
مــورد برخــورد آنهــا بــا کــودکان دارای 
ــا ده  ــواب داد: م ــیدم، او ج ــت پرس معلولی
ــا هفتــاد ســال از  ســال هزینــه می  کنیــم ت
ــویم و  ــارج می  ش ــردن خ ــه ک ــار هزین زیرب
ادامــه داد: اگــر افــراد دارای معلولیــت را از 
طریــق مــدارس و آمــوزش عمومــی توانمنــد 
نکنیــد، آنهــا در حاشــیه قــرار گرفتــه، رشــد 
نمی کننــد و دیگــران هــم طــرز برخــورد بــا 
ــا ده  ــت م ــد. او گف ــاد نمی گیرن ــا را ی آنه
ســال را در مدرســه هزینــه می  کنیــم ولــی 
هفتــاد ســال راحتیــم و کشــورهایی کــه این 
توجهــات را ندارنــد همیشــه بایــد جــور آنهــا 
را تــا لحظــه مرگشــان بکشــند، چــون هیــچ 
مهارتــی در آنهــا ایجــاد نکرده انــد و در ســایر 
اعضــای جامعــه مهــارت هم جــواری بــا 
ــیار  ــاله بس ــن مس ــد. ای ــا را نیاموخته ان آنه
مهمــی اســت کــه در کشــورما در حــد الزم 
بــه آن پرداختــه نشــده اســت. همــه افــراد 
جامعــه از جملــه افــراد دارای معلولیــت 
ــی  ــوزش عموم ــه از آم ــت ک ــان اس حقش
مناســب برخــوردار شــوند و از نظــر تربیــت 
اخالقــی بــه درجــه ای از اخــالق برســند کــه 
بــا هــم مــدارا کننــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه مــا تربیــت اخالقــی را در باورهــای 

آموزش و پرورش 
اگر نتواند کاری کند که افراد جامعه 
با ویژگی ها و ظرفیت های متفاوت 

شخصی و طبقه اجتماعی در مدرسه 
با همدیگر رشد کنند و به رشد یکدیگر 

کمک کنند، در وظیفه اصلی خود 
قصور کرده است
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به نظر من 
این می  تواند به عنوان یک پروژه ملی 

تعریف شود که کودکان دارای معلولیت 
را از حصارهایی که به دورشان 

کشیده ایم، رها کنیم تا آن ها هم در 
جامعه معمولی وارد شوند

ــه  ــی ک ــم در صورت ــی خالصــه کرده ای مذهب
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــی در آم ــت اخالق تربی
میــالدی   ۶۰ دهــه  در  کلبــرت  اندیشــه 
برمی  گــردد و از آن بــه بعــد کارهایــی بســیار 
ــام  ــی انج ــت اخالق ــه تربی ــادی در زمین زی
شــده اســت. تربیــت اخالقــی جزیــی از 
وظایــف آمــوزش و پــرورش اســت. آمــوزش 
و پــرورش اگــر نتوانــد کاری کنــد کــه افــراد 
جامعــه فــارغ از مــکان، زمــان، ویژگی هــای 
شــخصی و طبقــات اجتماعــی در مدرســه با 
ــر  ــه رشــد همدیگ ــد وب ــر رشــد کنن همدیگ
کمــک کننــد در وظیفــه اصلــی خــود قصــور 
ــون  ــه اکن ــازی هایی ک ــت. جداس ــرده اس ک
بــه انــواع مختلــف در انــواع مــدارس صورت 
ــوزش و  ــن آم ــه گرفت ــث فاصل ــرد باع می  گی
پــرورش از وظیفــه اصلــی خود شــده اســت. 
ــدود دو  ــری ح ــازه نظ ــک س ــوزش ی در آم
دهــه اســت کــه بــه نــام آمــوزش داربســتی 
مطــرح شده اســت. بــه ایــن معنــا کــه 
ــود،  ــاخته ش ــی س ــت بنای ــرار اس ــی ق وقت
اول داربســت می  زننــد تــا بــا تکیــه بــر آن، 
نمــا ســاخته شــود. ولــی وقتــی نما ســاخته 
ــد. داربســت  ــاز می  کنن ــد، داربســت را ب ش
مدرســه هــم چنیــن داربســتی اســت. ایــن 
ــا توانایــی و ظرفیــت  داربســت  الزم اســت ت
همــه افــراد صــرف نظــر از انــواع معلولیت ها 
ــا دهــد و  ــژه را درخــود ج و توانایی هــای وی
بــه ایــن ترتیــب مدرســه محــل زیســتن همه 
ــود  ــه خ ــی مدرس ــود. یعن ــوزان ش دانش آم
زندگــی شــود. وقتــی کــودکان در مدرســه، 
ــد، در جامعــه  ــن زندگــی عــادت کنن ــه ای ب
ــش  ــاور را در پی ــان ب ــم هم ــه ه و در خان
ــم  ــش مه ــر برای ــه دیگ ــد. در خان می  گیرن
نیســت کــه خواهــرش معلولیــت دارد، چون 
ــاوت  ــن متف ــا ای ــه ب ــه چگون ــه ک ــاد گرفت ی
بــودن زندگــی کنــد. ارزش دوســتی و تربیت 
اخالقــی، برجســته تر از ذره بیــن گذاشــتن و 
ــر و  ــا خواه ــی ی ــت همکالس ــدن معلولی دی
بــرادر اســت. بــه نظــر مــن در ایــران بــرای 
ــه  ــم. نقش ــه راه نداری ــوع، نقش ــن موض ای
ــه یــک زندگــی مســالمت آمیز را از  راهــی ک
ــا دیــدن  کودکــی در مدرســه دنبــال کنــد ت
ــایر  ــرای س ــت ب ــودک دارای معلولی ــک ک ی
چــون  نباشــد.  تعجب برانگیــز  کــودکان 
ــار هــم در مدرســه رشــد  ــا در کن ــه آنه هم
کــرده  و بــرای هــم عــادی شــده اند و بــرای 
ــوال  ــمانی س ــص جس ــتن نق ــن داش همی

ــود.  ــز نمی ش برانگی

شـما گفتیـد که بـه وجـود آمدن مـدارس 
خـاص مثـل مـدارس مخصـوص نابینایان، 
ناشـنوایان، معلـوالن ذهنـی در آغـاز یک 
اتفـاق مثبـت بـود و جایـی بود که بـه این 
افـراد امـکان ورود به جامعـه و برخورداری 
جداسـازی ها  ایـن  مـی  داد.  را  آمـوزش  از 
در حـال حاضـر چـه عوارضـی دارد و چـه 

لطماتـی می  تواند بـه این افراد بزنـد؟ البته 
مـدارس فعلـی ما عـالوه بـر آمـاده نبودن 
بـرای پذیـرش کـودکان دارای معلولیت، از 
نظـر فیزیکی هـم ایـن آمادگـی را ندارند و 
مناسب سـازی نبـودن، بـه فضـای فیزیکی 
مـدارس هم محـدود نمی شـود. کتاب های 
درسـی هـم جایـی بـرای دانش آموزانی که 
چهارسـتون بدنشـان سالم نیسـت و نقص 
ظاهـری ندارنـد، باز نکرده اسـت. در کتاب 
دبسـتان آمده اسـت کـه به دسـت ها نگاه 
کنید و عکس دسـت را کشـیده اسـت این 
درس بـرای یک کـودک نابینا چـه مفهومی 
می  توانـد داشـته باشـد؟ کتاب درسـی در 
دوره آمـوزش عمومـی بایـد مخاطبـان عام 
کـه بر طبـق آمـار ۱۵ درصد آنهـا معلولیت 
دارنـد را جوابگـو باشـد و همانطـور کـه 
گفتیـد اخـالق همزیسـتی را ترویـج دهد. 
چـه فکـری بـرای ایـن موضـوع در آموزش 

می شـود؟  ما  رسـمی 
نل الریــن فیلســوف کتابــی نوشــته  کــه اخیرا 
بــه زبــان فارســی هــم ترجمــه شــده اســت. 
تخصــص او تربیــت اخالقــی در دوران معاصر 
اســت. او نظریــه ای دارد کــه در زبان فارســی 
بــه غم خــواری و توجــه بــه خــود و دیگــران 
ترجمــه شــده اســت. بحــث او در ایــن کتاب 
ــه اتفــاق  ایــن اســت کــه ایــن توجــه چگون
ــاد  ــای ایج ــی ج ــوزش عموم ــد؟ آم می  افت
در  بچه هاســت.  در  مهارت هایــی  چنیــن 
ــه فرصــت  ــوزش تخصصــی دانشــگاهی ن آم
ــود  ــه وج ــن توج ــرای ای ــه ای ب ــه زمین و ن
ــًال در  ــی فع ــوزش عموم ــفانه آم دارد. متاس
کشــور مــا در چنبــره آزمون هــا قــرار گرفتــه 
اســت. آنقــدر انگیزه هــای رقابتــی در نظــام  
آموزشــی مــا شــدید شــده اســت کــه مجبور 
ــب  ــه کس ــادر ب ــه ق ــانی ک ــذف کس ــه ح ب
ــوند! در  ــتند می  ش ــا نیس ــره در آزمون ه نم
ــون  ــا آزم ــم ب ــی ه ــال حاضــر اول ابتدای ح
ــدای  ــن شــیوه از ابت شــروع می  شــود! در ای
ــم  ــا ه ــا ب ــه بچه ه ــدن، هم ــی ش اجتماع
ــا نقشــی کــه  ــن ب ــه دوســت و ای ــد ن رقیبن

مدرســه در تربیــت اخالقــی کــودکان بــازی 
دنیــای  در  اســت.  مغایــرت  در  می کنــد 
فعلــی کــه تکنولــوژی باعــث نزدیکــی مــردم 
دنیــا شــده اســت یــک فــرد دارای معلولیــت 
ــار  ــم دارد انتظ ــادی ه ــای زی ــه توانایی ه ک
بــاز شــدن جــا در جامعــه بــرای خــودش را 
ــی و  ــگ غن ــت فرهن ــه عل ــران ب دارد. در ای
تجــارب ارزشــمندی کــه داریــم زمینــه بــرای 
تربیــت اخالقــی در مــدارس بســیار مســاعد 
اســت، بــه ایــن معنــا کــه مــدارس خــود را 
ــی  ــای اجتماع ــاد مهارت ه ــه ایج موظــف ب
در دانش آمــوزان کننــد. تــا ایــن رقابــت 
فرسایشــی در مــدارس برچیــده نشــود بچه ها 
قــادر بــه همزیســتی بــا همدیگر نمی شــوند. 
ایــن یــک تصمیــم اســتراتژیک بــرای نظــام 
آموزشــی ماســت کــه مــن رســیدن بــه آن را 
بســیار بعیــد می  دانــم. وظیفــه همه کســانی 
کــه خــود را مصلــح آموزشــی می  داننــد ایــن 
اســت کــه چشــم و گــوش جامعــه را در 
مــورد دســتاوردهایی کــه از طریــق تلفیــق در 
ــا  ــد. ت ــاز کنن ــد ب ــه دســت می  آی مــدارس ب
ــاور  ــه چشــم نبیننــد، ب چنیــن چیــزی را ب
ــت  ــود معلولی ــا وج ــا مدت ه ــد. ت نمی کنن
ــه همجــواری  ــی ک ــا وقت ــود ام ــو ب ــک تاب ی
در مــدارس اتفــاق بیفتــد  ، عــادی می  شــود. 
بــه نظــر مــن ایــن می  توانــد بــه عنــوان یــک 
پــروژه ملــی تعریف شــود کــه کــودکان دارای 
معلولیــت را از حصارهایــی کــه بــه دورشــان 
کشــیده ایم، رهــا کنیــم تــا آن هــا هــم 
در جامعــه معمولــی وارد شــوند. در ایــن 
صــورت ممکــن اســت مــدت کمــی در ســایر 
ــا  ــود ام ــاد ش ــکاوی ایج ــوزان کنج دانش آم
ــتی و  ــا دوس ــده و آنه ــادی ش ــه زودی ع ب
ــان  ــبیه خودش ــه ش ــرادی ک ــا اف ــت ب رفاق
نیســتند را یــاد می  گیرنــد. در شــروع عصــر 
ــون  ــود چ ــم ب ــک مه ــن تفکی ــی ای صنعت
ــرد.  ــن می  ک ــی را تامی ــه، حداقل ــرای هم ب
پســامدرن  و  فراصنعتــی  عصــر  در  امــا 
چســبیدن بــه الگــوی صدســال پیــش جفــا 
در حــق انســان اســت. دنیــای واقعــی، 
موزاییکــی اســت بــا انــواع رنگ هــا در کنــار 
هــم. کــه هــر کــدام یــک رنــگ بــه جهــان 
ــاق  ــم در مدرســه اتف ــد و شــروع آن ه بده
غیرانتفاعــی،  مــدارس  انــواع  می  افتــد. 
دانش آمــوزان را از چیــزی کــه هســتند هــم 
جدا تــر می  کنــد. در ایــن مــدارس فضاهــای 
دســتکاری شــده ای را بــه جــای دنیــا واقعــی 
ــی  ــه ربط ــد ک ــه می  کنن ــا عرض ــه بچه ه ب
ــی  ــا وقت ــدارد. بچه ه ــی ن ــای واقع ــه دنی ب
ــای  ــا دنی ــه در دانشــگاه ب ــد ک ــرو می  ریزن ف
ــدارس  ــای م ــه رو می  شــوند. دنی واقعــی روب
ــر در  ــدارد. اگ ــی ن ــت بیرون ــاص، واقعی خ
شــود،  ســرمایه گذاری  دولتــی  مــدارس 
برگشــتش ده هــا برابــر اســت. البتــه چنیــن 
رویکــردی یــک همــت عمومــی می خواهــد و 
کل جامعــه بایــد بــه ایــن تشــخیص بر ســد. 
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ی  رز   آ
بــراى خریــد بــه فروشــگاه رفتــه بــودم. داخــل 
فروشــگاه ایــن طــرف و آن طــرف مى رفتــم و آنچــه 
ــه طــرف صنــدوق رفتــم  مى خواســتم برداشــتم و ب
ــى  ــروى باریک ــردازم. در راه ــا را بپ ــاى آنه ــا به ت
جوانــى حــدود پانــزده ســال ایســتاده و راه را بســته 
ــا  ــس ب ــتم، پ ــه نداش ــاد عجل ــم زی ــن ه ــود. م ب
شــکیبایى ایســتادم تــا پســر جــوان متوجــه وجــود 

مــن بشــود.
در ایــن موقــع دیــدم کــه بــا هیجان دســتش را 
در هــوا تــکان داد و بــا صــداى بلندى گفــت: «مامان، 
ــى  ــار عقب  افتادگ ــه دچ ــدم ک ــام.» فهمی ــن اینج م
ــه  ــد ک ــرا دی ــت و م ــى برگش ــت. وقت ــى اس ذهن
درســت نزدیــک او ایســتاده  ام و مى خواهــم رد شــوم، 
جــا خــورد. چشــمانش گشــاد شــد و وقتــى گفتــم: 
اســمت چیــه؟ تعّجــب تمــام صورتــش را فــرا گرفت.

ــا  ــى اســت و ب ــن دن ــم م ــواب داد: اس ــرور ج ــا غ ب
ــم: عجــب! چــه اســم  ــم. گفت ــد مى کن ــادرم خری م
قشــنگى؛ اى کاش اســم مــن دنــى بــود؛ ولــى اســم 

مــن اســتیوه.
پرســید: اســتیو، مثــل اســتیوارینو؟ گفتــم: 
از  آهســته  مــادرش  دنــى؟  ســالته،  چنــد  آره؛ 
ــد.  ــک مى  ش ــا نزدی ــرف م ــه ط ــاور ب ــروى مج راه
چنــد  مــن  مامــان،  پرســید:  مــادرش  از  دنــى 
ســالمه؟ مــادرش گفــت: پانــزده ســالته، دنــى؛ 
ــن. ــا رد بش ــذار آق ــاش و بگ ــى ب ــر خوب ــاال پس ح

ــد  ــپس چن ــردم و س ــق ک ــرف او را تصدی ــن ح م
و  دوچرخــه  تابســتان،  ربــارة  دیگــر   دقیقــۀ 
مدرســه بــا دنــى حــرف زدم. چشــمانش از هیجــان 
ــع شــده  ــز توجــه کســى واق ــرا مرک ــد، زی مى  رقصی
ــه طــرف بخــش  ــود. ســپس ناگهــان برگشــت و ب ب

اســباب بازى  هــا رفــت.
مــادر دنــى آشــکارا متحیــر بــود و از مــن تشــکر 
کــرد کــه کمــى وقــت گذاشــته و بــا پســرش حــرف 

ــردم حتــى  ــر م ــه مــن گفــت کــه اکث ــودم. ب زده ب
حاضــر نیســتند نگاهــش کننــد، چــه رســد بــه ایــن 
ــث  ــه باع ــم ک ــه او گفت ــد. ب ــرف بزنن ــا او ح ــه ب ک
ــرده  ام  ــن کارى ک ــه چنی ــن اســت ک ــحالى م خوش
ــا  ــم از کج ــًال نمى دان ــه اص ــى زدم ک و ســپس حرف
بــر زبانــم جــارى شــد، مگــر آن کــه بــه مــن الهــام 
ــاى  ــدا گل  ه ــاغ خ ــم: در ب ــه او گفت ــد. ب ــده باش ش
ــاى  ــا رزه ــت؛ ام ــراوان اس ــى ف ــز، زرد و صورت قرم
ــى و  ــت زیبای ــه عل ــد ب ــد و بای ــى نادرن ــى خیل آب
متمایــز بودنشــان تقدیــر شــوند. مــى  دانیــد، دنــى 
ــش  ــا قلب ــتد و ب ــر کســى نایس ــى اســت و اگ رز آب
ــاى  ــاند و از ژرفن ــام ننش ــه مش ــوى خــوش او را ب ب
دلــش او را در کمــال محّبــت لمــس نکنــد، در ایــن 
صــورت ایــن موهبــت خــدا را از دســت داده اســت.

در  اشــکى  ســپس  و  مانــد  ســاکت  اى  لحظــه 
ــتید؟  ــما کیس ــت: ش ــد و گف ــر ش ــمش ظاه چش
بــدون آن کــه فکــر کنــم گفتــم: اوه، احتمــاالً مــن 
فقــط گل قاصدکــم؛ اّمــا شــّکى نیســت کــه دوســت 

ــم. ــى کن ــدا زندگ ــاغ خ دارم در ب
ــرد و  ــرا فش ــت م ــرد و دس ــتش را دراز ک دس
ــه  ــرد. ک ــش گی ــاه خوی ــما را در پن ــدا ش ــت: خ گف

ــد. ــم درآی ــن ه ــد اشــک م ســبب ش
ــده  ــۀ آین ــم دفع ــکان دارد پیشــنهاد کن ــا ام آی
ــر  ــا دیگ ــه ب ــى ک ــر تفاوت ــد، ه ــى دیدی ــه رز آب ک
ــر نگردانیــد  انســان ها داشــته باشــد، روى خــود را ب
ــد،  ــرف کنی ــت ص ــى وق ــد؟ اندک و از او دورى نکنی

ــد. ــد، ســالمى بکنی ــدى بزنی لبخن
چــرا؟ بــراى ایــن کــه ایــن مــادر یــا پــدر ممکن 
بــود شــما باشــید. آن رز آبــى امــکان داشــت فرزنــد، 
نــوه، خواهــرزاده، یــا عضــو دیگــرى از خانــوادة شــما 
باشــد. همــان لحظــه اى کــه وقــت صــرف مــى  کنید 
ممکــن اســت دنیایــى بــراى او یــا خانــواده اش ارزش 

داشــته باشــد.
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دربــاره تفاوت هــا و احتــرام بــا آنهــا 
صحبــت کنیــد.

ــه  ــا یــک مرحل ــه آنه ــرام ب ــا و احت ــوزش شــناخت تفاوت ه آم
در حــال پیشــرفت بــه حســاب مى آیــد؛ بــه ایــن معنــى کــه در 
یــک لحظــه قابــل دســتیابى نیســت. داخــل یــا خــارج از منــزل 
همــواره بکوشــید ســر صحبــت را دربــاره تفاوت هــا و درك آنهــا 
بــاز کنیــد. بــراى گفــت و گــو دربــاره مســائل اجتماعــى فضایــى 
ــد  ــا بدانن ــد بچه ه ــد. اجــازه دهی ــه وجــود آوری بســیار راحــت ب

کــه طــرح هیــچ مــورد و موضوعــى ممنوعیــت نــدارد.

دیگرى  به  تفاوت  خاطر  به  بچه  ها  اگر 
بى احترامى کردند، با آنها مقابله کنید.

هــر گاه در گفتــار و کــردار بچــه نشــانه اى از ســوگیرى یــا چیزى 
کلیشــه اى احســاس کردیــد، بــا آن مقابلــه کنیــد: گفــت و گــو را در 

جهــت درونــى ســاختن حــس همــدردى و احتــرام ســوق دهیــد.
مثــال: هفتــه گذشــته، وقتــى امیــر بــه خاطــر عینکــت تــو را دســت 

انداخــت، چــه حالــى داشــتى؟

معرض  در  بچه  ها  وقتى 
بى احترامى به خاطر تفاوت ها 
براى شان  را  آن  مى گیرند،  قرار 

مشخص کنید. 
کلیشــه  ها و اطالعــات نادرســت مذهبــى کــه در 
ــر  ــرى و دیگ ــاى کامپیوت ــون، بازى  ه ــینما، تلویزی س
ــه بچه  هــا  ــر کشــیده مى شــود را ب ــه تصوی رســانه  ها ب
نشــان دهیــد. بــا تعصبــات و جهت گیرى  هایــى کــه از 
جانــب دوســتان و فامیــل برمى خیــزد، مبــارزه کنیــد. 
نگذاریــد وقــت بگــذرد. اجــازه دهیــد بچه  هــا بیشــتر 

گفــت و گــو را در دســت بگیرنــد.

1

3

2

 کـودکـم

تفاوت ها را بشناس!
۱۰گــــام بــرای ایــن کــه فرزنــدی تربیــت کنیــم کــه تفاوت هــا را 
ــدان  ــه فرزن ــه ب ــان آنســت ک ــون، زم ــذارد. اکن ــرام بگ ــا احت ــه آنه بشناســد و ب
خــود  آمــوزش دهیــم کــه بــه مــردم از هــر نــژاد و رنــگ و بــا هــر نــوع عقیــده ای 

ــرد. ــر ک ــان تقدی ــر تفاوت های ش ــه خاط ــا را ب ــت و آنه ــرام گذاش ــد احت بای
ــر از  ــی بش ــوق جهان ــت: حق ــار داش ــت اظه ــور روزول ــه الین ــور ک ــان ط هم

می شــود.  شــروع  مــا  خانــه  نزدیکــی  در  کوچــک،  مکان  هایــی 
در اینجــا ۱۰ روش پیشــنهاد شــده اســت تــا والدیــن و مربیــان بتواننــد تفاوت هــا 

را بــه کــودکان بیاموزنــد:

اوت هــا و احتــرام بــا آنهــا 
د ن

رای ایــن کــه فرزنــدی تربیــت کنیــم کــه تفاوت هــا را 
ــدان  ــه فرزن ــه ب ــان آنســت ک ــون، زم ــذارد. اکن  بگ
مــردم از هــر نــژاد و رنــگ و بــا هــر نــوع عقیــده ای 

ــرد. ــر ک ــان تقدی ــر تفاوت های ش ــه خاط ـا را ب
ــر از  ــی بش ــوق جهان ــت: حق ــار داش ــت اظه زول

می شــود.  شــروع  مــا  خانــه  یکــی 
ــده اســت تــا والدیــن و مربیــان بتواننــد تفاوت هــا 
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تفاوت هاى شان  خاطر  به  کودکان تان  به  وقتى 
بى احترامى مى شود از آنها حمایت کنید.

بــا تأییــد بچه  هــا، بــه مشــکالت آنهــا وقتــى کــه هــدف تعصبــات یــا 
ــک  ــه را کوچ ــد. آن تجرب ــرام بگذاری ــد، احت ــرار مى گیرن ــوگیرى  ها ق س
نشــمارید. از آنهــا حمایــت عاطفــى کنیــد و ســپس، واکنش  هــاى مفیــد و 

ــد. ــازنده اى پیــش پاى شــان بگذاری س

درك درست و سالمى از هویت گروهى ترویج 
کنید.

ــه  ــان امــرى حســاس و حیاتــى اســت. ب ــراى نوجوان هویــت گروهــى ب
هــر حــال، بــه آنهــا یــادآورى کنیــد کــه:

 الــف) احســاس افتخــار و غــرور بــه گــروه خــود بــه معنــاى بى احترامــى بــه 
ــاى دیگرنیســت. گروه  ه

ب) گروه ما هیچ امتیاز و حق ویژه اى نسبت به دیگر گروه  ها ندارد.
ج) ارزش و اندازه همه انسان  ها در همه گروه  ها برابر است.

د) از زمیــن زدن دیگــر گروه  هــا بــه منظــور بــاال بــردن موقعیــت گــروه خــود 
ــد پرهیــز کنیم. بای

منابع  از  کنید  تشویق  را  بچه  ها 
اجتماعى دیدن کنند.

ــه و  ــنه در گوش ــردم گرس ــران م ــه نگ ــى ک کودک
کنــار دنیاســت، مى توانــد بــراى کمــک در تهیــه یــک 
ســوپ محلــى بــه نفــع نیازمنــدان یــا بنــاى پناهگاهــى 
بچه  هــاى  شــود.  داوطلــب  بى خانمان  هــا  بــراى 
ــا  ــد. ب ــه دارن ــر جامع ــرى ب ــل بهت ــر متقاب ــر تأثی بزرگ ت
ایــن کار در انتقــال ایــن مفهــوم کــه بنــى آدم اعضــاى 

ــوید. ــهیم مى ش ــد س یکدیگرن

درباره تفاوت ها صادق باشیم.

ــد  ــه همانن ــا هم ــه م ــد ک ــا نگویی ــه بچه  ه ب
هســتیم؛ چــون نیســتیم. مــا دنیــا را به شــیوه  هاى 
ــه مى کنیــم و ایــن تجربه  هــا مســأله  گوناگــون تجرب

اصلــى هســتند.

الگوى رفتارى باشید که دوست 
دارید از فرزندتان سر بزند.

ــوان الگــوى  ــه عن ــن و ب ــوان یکــى از والدی ــه عن ب
ــا  ــات ب ــا ثب ــى و ب ــارى منطق ــان رفت ــى فرزندت اصل
ــه، مســائل عاطفــى  ــراى نمون دیگــران داشــته باشــید. ب
ــد؟  ــران مطــرح مى کنی ــراى پســران و دخت ــه ب را چگون
آیــا ســعى مى کنیــد پســر را از گریــه کــردن بــاز داریــد؛ 
ــى  ــا در رویاروی ــان ببخشــید؟ آی ــر اطمین ــه دخت ــا، ب ام
ــر  ــان را تغیی ــن صدایت ــردم ت ــاص از م ــى خ ــا گروه ب

مى دهیــد؟
ــل از  ــداى عم ــه ص ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــا، ب ام
کالم بلندتــر اســت. در یــک کشــور، در حقیقــت در 
ــناخت  ــا، ش ــى گوناگونى  ه ــال فزون ــاى در ح ــک دنی ی
ــا یــک صفــت خــوب  ــا تنه ــه آنه ــرام ب ــا و احت تفاوت ه

ــت. ــرورت اس ــک ض ــه ی ــد. بلک ــمار نمى آی ــه ش ب

بـراى  گوناگـون  چیزهـاى  از  خانـه  محیـط  در 
کنیـد. اسـتفاده  تفاوت هـا  شناسـاندن 

ــا موضوعــات فرهنگ  هــاى گوناگــون، شــناخت تفاوت هــا  کتاب  هایــى ب
و احتــرام بــه آنهــا بــراى بچه  هــا بخوانیــد. از ســایت  هاى مربــوط در 
ــى را در  ــاى فرهنگ ــد. گوناگونى  ه ــتفاده کنی ــد اس ــز مى توانی ــر نی کامپیوت
ــه  ــازه اى اضاف ــد. چیــز ت ــه کار ببندی ادبیــات، موســیقى و تزئینــات منــزل ب
ــى  ــد فرهنگ ــاى چن ــک و بازى  ه ــباب بازى، عروس ــالت اس ــد. در تعطی کنی

ــه دهیــد. هدی

بـا  بچه  هـا  تـا  آوریـد  وجـود  بـه  فرصت  هایـى 
افـراد گوناگـون و تفاوت هاى آنها آشـنا شـوند

ــى کنیــد. تعریــف  ــه دقــت تعریــف کــودك از کلمــه نرمــال را ارزیاب ب
ــم  ــى هم چــون مســاجد حضــور به ه ــن مذهب ــد. در اماک او را بســط دهی
رســانید و آنهــا را بــا مراســم مختلــف آشــنا کنیــد. بــه زمین  هــاى بــازى 
ــا  ــژاد ی ــا ن کــه کــودکان متفاوتــى در آنجاهــا حضــور دارنــد (بچه  هایــى ب
ــاى  ــف، فرهنگ  ه ــادى مختل ــى اقتص ــابقه اجتماع ــاوت، س ــت متف قومی
ــت  ــه وق ــد ک ــویق کنی ــا را تش ــد. بچه  ه ــون و... ) بروی ــى گوناگ خانوادگ

ــد. ــزرگ بگذرانن ــزرگ و مادرب ــال پدرب ــا مث ــا بزرگ تره ــترى را ب بیش

4

5
8

9

10
6

7

19

13
95 

تان
ابس

6،   ت
ره 0

شما

حیاط خلوت



"عادی سازی" از مدارس آغاز می شود 
و بعد به خانواده و جامعه می رسد

دکتــر افســانه وارســته فر جامعــه شــناس در حــوزه 
ــان اســت. او در  ــات زن ــرورش و مطالع ــوزش  و پ آم
کشــور فرانســه تحصیــل کــرده  اســت. تحقیقــات 
او در کشــور فرانســه، در دو حــوزه مطالعــات زنــان 
و جامعه شناســی آمــوزش و پــرورش بوده اســت. 
ــی  ــات علم ــو هی ــال عض ــته فر ۲۵ س ــر وارس دکت
دانشــگاه آزاد بــوده  و ســال هایی را هم در دانشــگاه 
ــت. او  ــس کرده اس ــراء تدری ــم و الزه ــت معل تربی
ــه  ــه ک ــتر از آنچ ــم بیش ــد: در دوره تدریس می گوی

بــه دیگــران آموختــه ام، از آنهــا یــاد گرفتــه ام!
 بــا ایشــان در مورد جایــگاه افــراد دارای معلولیت در 
جامعــه و نقــش فرهنــگ عمومــی در گوشه نشــینی 

آنهــا صحبــت کردیــم کــه می خوانیــد. 

برای  انزوا  ایجاد  در  عمومی  فرهنگ  نقش 
افراد دارای معلولیت چیست؟

ــم  ــت کنی ــالمت صحب ــم از س ــر بخواهی اگ
بایــد بگویــم کــه ســازمان بهداشــت جهانــی 
ــه  ــد بلک ــاری نمی دان ــدم بیم ــالمت را ع س
اجتماعــی  و  روانــی  جســمی،  ســالمت 
بحــث  در  می دانــد.  بیمــاری  عــدم  را 
ــن  ــه ای ــت ک ــت بایدگف ــراد دارای معلولی اف
افــراد هــم از نظــر ســالمت جســمانی و 
ــیب  ــی آس ــی و اجتماع ــالمت روان ــم س ه
دیــده و رنــج دیــده هســتند. معلولیــت 
ــا فیزیکــی و آشــکار اســت ولــی همــان  آنه
مشــکل جســمانی روی روان آنــان نیــز 
تاثیرگــذار می گــذارد و از نظــر اجتماعــی 
ــه  ــور در جامع ــرای حض ــراد ب ــن اف ــم ای ه
دچــار  وقتــی  انســان ها  دارنــد.  تردیــد 
معمــوًال  می  شــوند  مزمــن  بیماری هــای 
ســه کار انجــام می دهنــد؛ یــا پنهانــش 
یــا  و  می  کننــد  انــکارش  یــا  می  کننــد 
خودشــان را از جامعــه طــرد می  کننــد و 
در  متاســفانه  می شــوند.  خانه نشــین 
ــمانی  ــکلی جس ــه مش ــت ک ــورد معلولی م
ــود و  ــده می  ش ــم دی ــر ه ــت و در ظاه اس
قابــل انــکار و پنهــان کــردن نیســت، بیشــتر 
ــی  ــه راه ســوم یعن ــت ب ــراد دارای معلولی اف

ــند.  ــه می  رس ــود از جامع ــردن خ ــرد ک ط
ایــن یــک مســاله اجتماعــی اســت کــه بــه 
صــورت نــگاه منفــی بــه ایــن افــراد جلوه گــر 
ــی در  ــگاه منف ــن ن ــفانه ای ــود. متاس می ش
فرهنــگ مــا وجــود دارد. یــک فرهنــگ 
نشــان  می  ســازد،  کــه  هنجارهایــی  بــا 
ــاری  ــت، بیم ــالمت چیس ــه س ــد ک می  ده
چیســت و معلولیــت چیســت؟ آنچــه کــه ما 
بــه عنــوان بیمــاری می  شناســیم، شــاید در 
غــرب بیمــاری شــناخته نشــود. مهــم ایــن 
ــن  ــا در ای ــه م ــای جامع ــه نهاده ــت ک اس

جامعه شناســان  می  کننــد؟  چــه  مــورد 
در ایــن خصــوص پیشــنهادهایی دارنــد، 
"عادی ســازی"  را  معلولیــت  این کــه  اول 
کنیــم. دوم این کــه "ســازش مجــدد" بــا 
ایــن وضعیــت ایجــاد کنیــم و ســوم این کــه 
شــخص دارای معلولیــت "پذیــرش نشــانگان" 
معلولیــت را کســب کننــد. ایــن ســه توصیــه 
بــه جامعــه اســت. حــاال ایــن جامعــه 
ــه  ــتند ک ــی هس ــت؟ اول خانواده های کیس
فرزنــد دارای معلولیــت خــود را پنهــان 
ــان  ــمی  او را بی ــکل جس ــا مش ــد ی می  کنن
نمی کننــد. ایــن مســاله در کشــورهای غــرب 
ــز،  ــگاه تحقیرآمی ــک ن ــه ی ــت ک ــم هس ه
ترحــم و تمســخر بــه ایــن افــراد وجــود دارد. 
خانــواده هــم بــرای این کــه فرزنــدش ضربــه 
نخــورد و آســیب نبینــد او را در خانــه پنهان 
می  کنــد یــا جلــوی فرزنــدش از معلولیــت او 
ــاره آنچــه کــه باعــث معلولیــت او  ــا درب و ی
ــر کســی هــم در  ــد. اگ شــده حــرف نمی زن
ــا ایمــا و اشــاره  ــد ب ــاره صحبــت کن ــن ب ای
ــن روش  ــد. ای ــع می  کن ــن کار من او را از ای
نوعــی انــکار و آگاهــی نــدادن اســت. دوم، 
ــرش  ــا پذی ــه ب ــتند ک ــتان هس ــروه دوس گ
یــک  "هنجاری کــردن"  و  "عادی ســازی" 
ــد و  ــم خودشــان آن را بپذیرن ــت، ه معلولی

 «عادی سازی» معلولیت و پنهان 
نکردن فرد در خانه و فرستادن 

بچه ها به مدارس عادی از اهمیت 
خاصی برخوردار است. در کشورهای 
پیشرفته آنها  در مدارس عادی درس 

می  خوانند و چنانچه نیاز باشد ساعت 
اضافه ای برای کمک درسی به این 

افراد اختصاص می  یابد
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ــد نشســت و  صــورت تخصصــی باشــد. بای
برنامه ریــزی کــرد کــه چگونــه می  تــوان 
ــفانه  ــود آورد. متاس ــرات را به وج ــن تغیی ای
ــاد  ــه ابع ــای درســی ب ــرات کتاب ه در تغیی
جامعه شناســی  از  بیشــتر  روانشناســی 
صورتی کــه  در  داده  می شــود  اهمیــت 
جامعــه شناســی و فرهنــگ عناصــر اصلــی 
هســتند. بایــد بــه آمــوزش معلمــان توجــه 
اساســی کــرد. معلمــی کــه خــودش دارای 
ــه  ــبت ب ــناخت نس ــدم ش ــش داوری و ع پی
معلولیــت اســت نمی دانــد کــه چگونــه 
بایــد بــا شــاگرد دارای معلولیــت خــود رفتار 
کنــد و نمی دانــد کــه رفتــارش چــه تاثیــری 
بــر ســایر بچه هــا می گــذارد؟ انتظــاری 
ــوز دارد  ــدام از دانش آم ــر ک ــم از ه ــه معل ک
ــا عــدم موقعیــت آنهــا موثــر  در موفقیــت ی
اســت. اگــر یــک معلــم نشــان دهــد کــه از 
ــدارد او هــم  دانش آمــوز انتظــار پیشــرفت ن
ــد  ــی خــودش را طــرد می کن از لحــاظ روان
و انتظــار بــاال رفتــن نخواهــد داشــت. ولــی 
ــا  ــم نشــان دهــد کــه از همــه آنه اگــر معل
انتظــار پیشــرفت دارد، خــود بــه خــود 
ــر می  گــذارد. انتظــار  روی پیشرفتشــان تاثی
ــه او  ــت، ب ــرد دارای معلولی ــرفت از ف پیش
ــاوت  ــودش را متف ــه خ ــد ک ــک می  کن کم
ــا  ــد ب ــد و بتوان ــران احســاس نکنن ــا دیگ ب
افــراد جامعــه در حــد توانــش تعامــل برقــرار 
کنــد. ایــن رفتــار بــه خواهــر و برادرهــای او 
و فامیــل هــم یــاد می  دهــد کــه بــه صــورت 

ــد. ــار کنن ــادی رفت ع

در مدرسه هم 
کودک دارای معلولیت عادت می  کند که با 
بچه های دیگر ارتباط بگیرد و هم سایر 

بچه ها و معلم ها به حضور او عادت می  کنند. 
ولی الزم است معلمان آموزش نحوه 

برخورد با دانش آموزی که معلولیت دارد را 
دیده باشند نه این که دائماً از بچه های دیگر 

بخواهند که مواظب او باشند

ــاس  ــه احس ــچ وج ــه هی ــرد ب ــرار می  گی ق
دارد!  فــرق  دیگــران  بــا  کــه  نمی کنــد 
ــک  ــطح کوچ ــه در س ــم ک ــی می  بینی وقت
ــی  ــه خوب ــد و نتیج ــی می  افت ــن اتفاق چنی
ــن را در  ــد ای ــرا نبای ــود، چ ــل می  ش حاص
ــم.  ــرار دهی ــر ق ــورد نظ ســطح وســیع تر م
اول  رســالت  فرهنگ ســازی  در  بنابرایــن 
ــون  ــرورش اســت چ ــوزش  و پ ــر دوش  آم ب
ــواه،  ــواه ناخ ــت. خ ــاد اس ــن نه فراگیرتری
بچه هــا بیســت و دو روز در مــاه و نــه 
مــاه در ســال را حداقــل ۵-۴ ســاعت در روز 
ــد و  ــر می  برن ــه س ــه ب ــط مدرس را در محی
ــرای شــروع  ایــن محیــط بهتریــن مــکان ب
بــه  آموزش هــا  بایــد  اســت.  آمــوزش 

ــن  ــد کــه ای ــه شــخص نشــان بدهن هــم ب
ــا  ــوم انجمن ه ــد. س ــوع را پذیرفته ان موض
و ســازمان های مــردم نهــادی هســتند 
کــه داوطلبانــه در حــوزه معلولیــت فعالیــت 
دارنــد. ســمن ها و ســازمان های مــردم 
نهــاد در "عادی ســازی" معلولیــت در جامعــه 

می تواننــد تاثیــرات زیــادی بگذارنــد. 

 مدرسه در "عادی سازی" چه نقشی می تواند 
ایفا کند؟

ــردن  ــان نک ــت و پنه ــازی" معلولی "عادی س
بچه هــا  فرســتادن  و  خانــه  در  فــرد 
بــه مــدارس عــادی از اهمیــت خاصــی 
برخــوردار اســت. در کشــورهای غربــی 
درس  عــادی  مــدارس  در  بچه هــا  ایــن 
می  خواننــد و چنانچــه نیــاز باشــد ســاعت 
ــن  ــه ای ــی ب ــک درس ــرای کم ــه ای ب اضاف
ــطح  ــه س ــا ب ــد ت ــاص می  ده ــراد اختص اف
ــر  ــواردی از دیگ ــا در م ــند ی ــران برس دیگ
شــاگردان می  خواهنــد کــه بــه انهــا کمــک 
کننــد. حتــی در مــورد بچه هــای ســندروم 
داون کــه عقــب ماندگــی ذهنــی دارنــد هم 
ایــن کار را انجــام می  دهنــد. معلولیــت 
معلولیــت  از  جــدا  حرکتــی  و  جســمی 
ذهنــی اســت و کســانی کــه مشــکل ذهنــی 
ــدارس  ــد در م ــی می  توانن ــه راحت ــد ب ندارن
بایــد  مــدارس  بخواننــد.  درس  عــادی 
"هنجارســازی"  و  "عادی ســازی"  جریــان 
را انجــام داده و بچه هــای دیگــر را بــه 
پذیــرش افــراد دارای معلولیــت عــادت 
ــروع  ــدارس ش ــازی" از م ــد. "عادی س دهن
خانواده هــا  بــه  ســپس  و  می  شــود 
می  رســد چــون بســیاری از خانواده هــا 
ــی  ــد اصل ــد. تاکی ــی ندارن ــات کاف اطالع
مــن بــر روی مــدارس اســت چــون مدرســه 
جایــی اســت کــه همــه بایــد برونــد و 
آنجاســت کــه بیشــترین فرهنگ ســازی 
صــورت می  گیــرد. در مدرســه هــم کــودک 
ــا  ــه ب ــد ک ــادت می  کن ــت ع دارای معلولی
ــه  ــرد و هم ــاط بگی ــر ارتب ــای دیگ بچه ه
ــن  ــور ای ــه حض ــا ب ــا و معلم ه ــایر بچه ه س
ــت  ــی الزم اس ــد. ول ــادت می  کنن ــرد ع ف
ــا  ــورد ب ــوه برخ ــوزش نح ــان آم ــه معلم ک
ــه  ــه اینک ــند، ن ــده باش ــراد را دی ــن اف ای
ــه  ــد ک ــر بخواهن ــای دیگ ــب از بچه ه مرت
ــن تعامــالت  ــد ای مواظــب او باشــند. بای
طبیعــی صــورت بگیرد کــه عادی شــود. 
مــن دختــر ناشــنوایی را می  شناســم کــه 
ــوش  ــزون گ ــل جراحــی حل تحــت عم
قــرار گرفــت. او در مدرســه عــادی 
ــا وجــودی کــه  تحصیــل می  کنــد و ب
خانــواده اش از تحصیــالت باالیــی 
هــم برخــوردار نبودنــد چنــان ایــن 
ــس و  ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــه را ب بچ
کرده انــد  تربیــت  نفــس  عــزت 
ــتانش  ــروه دوس ــی در گ ــه وقت ک



بـرای رسـانه های عمومـی مثـل تلویزیون 
کـه مخاطبین فراگیـری دارند، چه نقشـی 

در "عـادی سـازی" قائلید؟
ــازی"  ــن "عادی س ــز در ای ــانه نی ــش رس نق
اســت.  مهــم  بســیار  "هنجارســازی"  و 
تلویزیــون نیــاز بــه برنامه ریــزی دقیــق دارد 
کــه چگونــه بایــد بــه ایــن مســاله بپــردازد. 
ــه  ــت دغدغ ــه معلولی ــد ک ــر می  رس ــه نظ ب
ــد  ــم چن ــر ه ــتند واگ ــا نیس ــانه های م رس
بحــث کارشناســی در روز جهانــی معلــوالن 
معلولیــت  دارای  فــرد  یــا  و  می  گذارنــد 
موفقــی را نشــان می  دهنــد، بــه این مســاله 
خیلــی فــردی نــگاه می  کننــد. یعنــی صرفــًا 
فــردی کــه دارای عــزت نفــس اســت و 
ــکالت  ــور مش ــاور دارد و مقه ــودش را ب خ
نشــده اســت را نشــان می  دهنــد. بــه نظــر 
ــگاه  ــردی ن ــاله ف ــن مس ــه ای ــد ب ــن نبای م
شــود. بایــد بــه نقــش جامعــه در موفقیــت 
آن فــرد اشــاره شــود. نقــش اصلــی در 
مرحلــه اول خانــواده اســت ولــی وقتــی اکثر 
ــه  ــبت ب ــتی نس ــناخت درس ــا ش خانواده ه
مســاله ندارنــد، آموزش وپــرورش بایــد ایــن 
ــت  ــرای موفقی ــد و راه را ب کار را انجــام ده
ایــن افــراد همــوار کنــد. اگــر بچه  هــا گلــه 
دارنــد کــه در فیلم هــا و ســریال ها فــرد 
ــت معلولیــت  ــا عقوب ــی را ب خطــاکار و منف
ــت  ــای نادرس ــد، از باوره ــازات می  کنن مج
ــفانه  ــه متاس ــت ک ــی اس ــگ غلط و فرهن
ــگ و  ــر فرهن ــود دارد. تغیی ــه وج در جامع
اصــالح آن نیــاز بــه مداومــت و پیگیــری در 
ارائــه الگوهــای قابــل قبــول دارد.  فرهنــگ 
جامعــه یــک شــبه به وجــود نیامــده کــه بــا 
دســتور و قانــون هــم تغییــر  کنــد. آن چــه 
ــه  ــریال ها ب ــا و س ــی از فیلم ه ــه در بعض ک
باورهــای  همــان  از  درمی آیــد،  نمایــش 
کهــن و غلــط فرهنگــی هزاران ســاله اســت 
و بایــد بــا ایــن مســاله برخــورد شــود. 
تلویزیــون بایــد برخــورد علمــی و صحیحــی 
ــد  ــدن چن ــد. آم ــام ده ــورد انج ــن م در ای
کارشــناس و اجــرای جلســات تئــوری و 
خشــک در مــورد معلولیــت؛ مشــکلی را حل 
ــذاب  ــریال های ج ــا و س ــد. فیلم ه نمی کن
ــد.  ــر می گذارن ــه تاثی ــه در جامع هســتند ک
ــواده  ــراد خان ــی از اف ــی یک ــه در فیلم اینک
ــره اش را  ــی روزم ــر باشــد و زندگ روی ویلچ
بگذرانــد همــان بحــث "عادی ســازی" اســت 
کــه بــه پذیــرش "نشــانگان معلولیــت" کمک 
ســریال ها  ســاخت  بــر  بایــد  می  کنــد. 
تــا  بگیــرد  صــورت  تخصصــی  نظــارت 

ــج شــود. ــری تروی فرهنــگ بهت

 مناسب سازی در شهرها چه تاثیری می تواند 
در "عادی سازی"  داشته باشد؟

در  هــم  شــهری  مناسب ســازی  بحــث 
"عادی ســازی " فرهنگــی اهمیــت زیــادی 
ــاخته  ــی س ــه صورت ــا ب ــهرهای م دارد. ش

نشــده اســت کــه بــرای همــه گروه هــا قابــل 
اســتفاده باشــند. بــه هــر حــال ده تــا پانــزده 
درصــد از افــراد ایــن جامعــه معلولیــت 
دارنــد و مــا ایــن افــراد را بــه نوعــی محکــوم 
بــه مانــدن در خانه هــا و طــرد شــدن از 
جامعــه کرده ایــم. مــا در فرهنــگ و بینــش 
خــود، پنهــان کــردن افــراد دارای معلولیــت 
را داریــم، خــود او هــم از لحــاظ روانــی 
ــم  ــوی چش ــاد جل ــه زی ــدارد ک ــت ن دوس
باشــد، جامعــه نیــز ایــن مســایل را تشــدید 
می  کنــد. نــه آمــوزش و پــرورش کمکــی بــه 

ــهر! ــه ش ــد و ن ــراد می  کن ــن اف ای

پـس بـه نظـر شـما یکـی از عوامـل اصلی 
فرهنگ سـازی در جامعـه، مدرسـه اسـت 
کـه هنوز نتوانسـته درمورد پانـزده درصد از 
جمعیت کشـور نقـش مناسـبی  را ایفا کند. 
ــوزرش و  ــش آم ــن نق ــه اول م ــه. در وهل بل
پــرورش را مهــم می  دانــم. در جوامعــی مثــل 
مــا کــه ادعــای تغییــرات اساســی داشــته و 
در  آموزش وپــرورش  کرده اســت،  انقــالب 
ــی  ــی خیل ــار اجتماع ــا و رفت ــالح باوره اص
ــر می توانــد باشــد. دوم نقــش رســانه ها  موث
اســت کــه صــد درصــد تاثیرگــذار هســتند، 
ــا  ــادی را ب ــت زی ــردم وق ــا و م چــون بچه ه
آن می  گذراننــد و ســوم هــم انجمن هــا و 
ــی  ــان خیل ــه فعالیتش ــتند ک ــمن ها هس س
تاثیــر گــذار اســت. انجمن هــا می  توانــد بــه 
ــد اســت و  دولــت و مســووالن فشــار بیاورن
صــدای ایــن افــراد را به گوششــان برســانند. 
صداهــای فــردی بــه جایــی نمی رســد. بایــد 
ــودن در  ــردی ب ــراد را از ف ــن اف ــایل ای مس

بیاوریــم و آنهــا را در جامعــه ببینیــم. 

فرهنگ سـازی  در  دیگـر  جنبـه  یـک 
دارای  خودبچه هـای  تـالش  می  توانـد 
معلولیـت باشـد. آنهایی کـه موقعیت های 
کرده انـد  پیـدا  اجتماعـی  یـا  تحصیلـی 
می  توانند خودشـان در "عادی سـازی" موثر 
باشـند، از حضـور در جامعـه نترسـند، از 
خانـه بیـرون بیانیـد تـا جامعه بـه دیدن 
آنهـا عـادت کنند.شـما چـه نقشـی برای 

ایـن افـراد قائلیـد؟
خــودش  هرکســی  کــه  اســت  درســت 
ــد و در  ــف کن ــتعدادهایش را کش ــد اس بای

شــکوفاییش تــالش کنــد ولــی مــن معتقدم 
ــا  ــن شــرایط را او مهی ــد ای ــه بای ــه جامع ک
کنــد. مــن مســوولیت بیشــتر را بــه جامعــه 
می  دهــم کــه فرهنــگ را تغییــر دهــد. 
افــراد دارای معلولیــت موفقــی کــه در صــدا 
گذاشته می شــوند،  نمایــش  بــه  وســیما 
و  خصوصیــات  از  کــه  هســتند  کســانی 
اســتفاده  خودشــان  فــردی  ویژگی هــای 
کرده انــد. مــن می  گویــم جامعــه بایــد 
ــر  ــد. ه ــرفت را بده ــکان پیش ــرد ام ــه ف ب
ــای  ــًا ویژگی ه ــی حتم ــرد دارای معلولیت ف
منحصــر بــه فــردی دارد ولــی بایــد دیــد کــه 
ــن  ــروز ای ــرای ب ــرایطی را ب ــه ش ــه چ جامع

ــت؟ ــرده اس ــاد ک ــت ایج موفقی

شما  در کشور فرانسه تحصیل کرده اید. آیا 
پیشرفته  کشورهای  در  فرهنگی  هنجارهای 
کامًال  معلولیت  دارای  افراد  با  ارتباط  در 

تصحیح شده است؟
زمانــی که مــن در دانشــگاه فرانســه دکترای 
ــه  ــتم ک ــی داش ــک همکالس ــدم ی می  خوان
ــا  معلولیــت جســمی و حرکتــی داشــت و ب
ویلچــر رفــت و آمــد می کــرد. رفــت و آمــد 
او از طــرف ســازمان های تامیــن اجتماعــی 
تامیــن می شــد. بعضــی از دانشــجوها هــم 
ــه  ــد ب ــک می  کردن ــه او کم ــا ب در درس ه
ــخصی را  ــم ش ــواده ه ــه خان ــه اینک اضاف
ــاب  ــش کت ــه برای ــا در خان ــد ت ــه بودن گرفت
بخوانــد. در دانشــگاه هــم اســتاد از بچه هــا 
خواســته بــود کــه بــه او کمــک کننــد. بــه 
هــر حــال پذیــرش اجتماعــی در ایــن کشــور 
ــر  ــرادی راحت ت ــن اف ــت و چنی ــتر اس بیش
کشــوری  چنیــن  اجتمــاع  محیــط  در 
پذیــرش  فرانســه  در  می کننــد.  زندگــی 
اجتماعــی آنهــا خیلــی بهتــر از ایــران اســت 
و مناسب ســازی شــهری هــم بســیار بهتــر از 
ــاز هــم کاســتی هایی  ــی ب ــران اســت. ول ای
وجــود دارد. هرچــه بــه کشــورهای شــمال 
می  بینیــم  می  شــویم،  نزدیک تــر  اروپــا 
ــه ایــن مســایل  کــه برخوردشــان نســبت ب

راحت تــر اســت. 

اگر صحبتی با بچه های دارای معلولیت دارید 
بفرمایید؟

بــه بچه هــا می  گویــم کــه از مســؤوالن 
بخواهیــد کــه برایتــان شــرایط زندگــی 
ــد  ــا بخواهی ــد. از آنه ــم کنن ــادی را فراه ع
کــه شــرایط را بــرای حضــور شــما در جامعه 
فراهــم کننــد تــا شــما هــم بتوانیــد دیگران 
ــاب  ــان مج ــت خودت ــرش معلولی را در پذی
کنیــد. ایــن بچه هــا بایــد مجراهایــی از 
ــان  ــد و خواسته هایش ــدا کنن ــه را پی جامع
ــال،  ــک کان ــد. ی ــری کنن ــرح و پیگی را مط
رســانه ها و نشــریات هســتند، یــک کانــال، 
مــدارس و دانشــگاه و یــک کانــال هــم 

انجمن هــا و ســمن ها هســتند. 

 این که در فیلم ها و سریال های 
تلویزیونی فرد خطاکار و فاسد با 

عقوبت معلولیت مجازات می  شود، 
ناشی از باورهای نادرست و فرهنگ 
غلط هزار ساله ای است که در جامعه 

وجود دارد 
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تک تک ما در منزوی کردن ١١ درصد از جمعیت مسوولیم!

ــون  ــزاری چارگ ــرکت نرم اف ــس ش ــری موس ــاهین طب ش
اســت. او ایــن شــرکت را هفــده ســال قبــل تاســیس کــرد و حــاال 
بــا حضــور ۴۰۰ پرســنل متخصــص بــه کار خــود ادامــه می  دهــد. 
ــه در  ــرادی ک ــر از اف ــزار نف ــت ه ــون و دویس ــک میلی ــدود ی ح
وزارتخانه  هــا و شــرکت  ها مشــغول هســتند از خدمــات نرم افــزاری 
ــًا  ــرکت غالب ــن ش ــان ای ــد. کارکن ــتفاده می  کنن ــرکت اس ــن ش ای
جواننــد و همــه آنهــا از اقشــار فرهیختــه مملکــت هســتند، بــه 
همیــن دلیل نســبت بــه معضــالت جامعــه حساســند. از ایــن رو از 
حــدود ده ســال قبــل بــه فکرتشــکیل یــک ســازمان مــردم نهــاد 
ــگام"  ــن هم ــد. "انجم ــود افتادن ــای شــرکتی خ ــار فعالیت  ه در کن
ــود.  ــاز نم ــود را آغ ــه خ ــای داوطلبان ــان فعالیت  ه ــان زم از هم
ــن  ــای انجم ــورد فعالیت  ه ــون در م ــرکت چارگ ــل ش ــا مدیرعام ب
همــگام و "کمپیــن ۱۱ ایــران" کــه در ارتبــاط بــا حــوزه افــراد دارای 

ــو نشســتیم. ــه گفت وگ ــت اســت ب معلولی

آقـای طبری! شـرکت چارگون یک شـرکت 
تخصصـی نـرم افزاری اسـت، چه شـد که 
بـا همـه مشـغله هایی کـه در فعالیت های 
تخصصـی داریـد بـه فکـر تاسـیس یـک 

سـازمان مـردم نهـاد افتادید؟
ــگاه  ــک بن ــوان ی ــه عن ــون ب ــرکت چارگ ش
اقتصــادی موفــق و یکــی از برترین  هــای 
حــوزه نرم افــزار درکشــور فعالیــت می کنــد. 
از آنجایــی کــه پرســنل ایــن شــرکت از افــراد 
ــه  ــبت ب ــتند نس ــد هس ــال و دغدغه من فع
ــر  ــند و ه ــز حساس ــی نی ــایل اجتماع مس
ــانی  ــکالت کس ــل مش ــا در ح ــدام از آنه ک
کــه نیازمنــد کمــک بودنــد خدماتــی ارایــه 
می  دادند.مثــًال اگــر کســی معرفــی می  شــد 
ــی  ــیمی درمان ــرای ش ــتان ب ــه از شهرس ک
آمــده و قــادر بــه تامیــن هزینــه نبــود، بــا 
ــاری  ــه او ی ــات، ب ــول و امکان ــع آوری پ جم
مرتبــًا  مــواردی  چنیــن  می  رســاندند. 
تکــرار می  شــد. باالخــره در جمع بنــدی 
ســاالنه فعالیــت شــرکت در ســال ۸۵، 
ــه  ــیدیم ک ــی رس ــری جمع ــک همفک ــه ی ب
قالــب  در  را  جانبــی  فعالیت  هــای  ایــن 
ــا  ــم ت ــک تشــکل رســمی، ســازمان دهی ی
از پراکنــده کاری جلوگیــری شــود. مثــال در 
ــدود  ــرکت ح ــنل ش ــان پرس ــه آذربایج زلزل

ــد  ــول جمــع کردن ــان پ ــون توم ــده ملی هف
ــرکت  ــرون از ش ــه از بی ــی ک ــا ۵۰ ملیون و ب
جمــع شــد و بــا کمــک انجمن  هــای دیگــر 
توانســتیم ۳۷ کانکــس را در روســتاهایی 
کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
بودنــد مســتقر کنیــم. مــن قبــال مطالبــی 
در مــورد "بانــک گرامیــن" کــه توســط 
"محمــد یونــس" در بنــگالدش تاســیس 
شــده بود را خوانده بــودم و اطالعاتــی در 
ــردازش  ــا پ ــودم ب ــورد کســب کرده ب ــن م ای
ــه ایــن نتیجــه رســیدیم  ایــن اطالعــات، ب
کــه چنیــن فعالیتــی را مــا هــم می توانیــم 
انجــام دهیــم. ایــن فلســفه ایجــاد "انجمــن 

ــود. ــگام" ب هم

 مدیرعامل این انجمن، شما هستید؟
خیــر. مــن یکــی از اعضــای هیــات مدیــره 
هســتم. مدیرعامــل انجمــن در حــال حاضر 
خانــم دامــون درویــش از همــکاران شــرکت 
مجمــع  در  ایشــان  هســتند.  چارگــون 
اعضــا  ســایر  رای گیــری  بــا  و  عمومــی 
انتخــاب شــدند.البته بــه دلیــل فشــار 
مضاعفــی کــه بــر دوش مدیرعامــل انجمــن 
ــک  ــت ی ــد وق همیشــه وجــود دارد، هرچن
بــار مدیرعامــل بــا رای گیــری اعضــا عــوض 
ــر نباشــد. ــر یــک نف ــا فشــار ب می  شــود، ت

فعالیت  های انجمن همگام را با چه اقدامی 
شروع کردید؟

ــب  ــه در قال ــی ک ــن فعالیت  های ــی از اولی یک
انجمــن همــگام آغــاز کردیــم طــرح "صــدای 
ســفید" بــود. ایــن طــرح را مــا آغــاز کردیــم و 
بعــد شــرکت سامســونگ آن را ادامــه داد. ایده 
اولیــه مــا تولیــد کتــاب صوتــی بــرای نابینایان 
بــود. یکــی از اعضــای هیــات مدیــره شــرکت 
ــی  ــی کتاب ــت؛ وقت ــه می  گف ــود ک ــردی ب ف
ــد  ــه در خاطــرم بمان ــرای اینک ــم ب را می  خوان
خالصــه آن را ضبــط می  کنــم تــا بتوانــم 
دوبــاره محتوایــش را مــرور کنــم. او می  گفــت 
وقتــی ایــن کار را در اینترنــت قــرار دادم مــورد 

چیزی که 
مانع حضور افراد دارای معلولیت 

در جامعه می  شود، 
جدی تر از موانع فیزیکی است 

تک تک ما در منزوی کردن ١١ درصد از جمعیت مسوولیم!
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ــن  ــا همی ــت. م ــرار گرف ــادی ق ــتقبال زی اس
ــدیم  ــه ش ــد متوج ــم و بع ــروع کردی کار را ش
کــه امــکان ضبــط و تولیــد کتــاب صوتــی در 
موسســه حســینیه ارشــاد فراهم اســت. از این 
رو تعــدادی از اعضــا ایــن کار را بــا اســتفاده از 
امکانــات موسســه شــروع کردنــد. یکــی دیگــر 
از فعالیت  هــای مــا قصه گویــی بــرای کــودکان 
بیمــار بســتری در بیمارســتان ها بــود. با کمک 
ــی را  ــودک قصه گوی ــاب ک ــورای کت ــوان ش بان
ــاد گرفتیــم و در مراجعــه بــه بیمارســتان  ها  ی
و مراکــز نگهــداری کــودکان بیمــار، بــرای آنهــا 
ــتقبال  ــی اس ــا خیل ــم. بچه  ه ــه می  گفتی قص
ــود و روح  ــنگینی ب ــروژه س ــی پ ــد ول می  کردن
ــه  ــی  داد. ب ــرار م ــر ق ــان را تحــت تاثی و روانم

هــر حــال فعالیت  هــای متنوعــی را 
انجــام داده ایــم. 

بگویید.  ایران"   ۱۱" پروژه  مورد  در 
چه شد که بر مسایل مربوط به افراد 

دارای معلولیت متمرکز شدید؟
آن  روی  جدیــدًا  کــه  فعالیتــی 
ــران"  ــروژه "۱۱ ای متمرکــز شــدیم، پ
اســت. جرقــه ایــن کار بــا مشــاهده 
دارای  افــراد  حضــور  میــزان 
معلولیــت در کشــورهای پیشــرفته 
ــران زده شــد.  ــا ای ــه آن ب و مقایس
کشــور  بــه  خــارج  از  هرکــس 
ــوان  ــب عن ــا تعج ــت، ب برمی گش
می  کــرد کــه مثــًال؛ کشــور فرانســه 
معلولیــت  بــا  افــرادی  چقــدر 
می  کــرد  شــکر  را  خــدا  و  دارد 
ــه  ــی ک ــم! در صورت ــا نداری ــه م ک
جمعیــت افــراد دارای معلولیــت در 
ــاالی  ــار ب ــه دلیــل آم ــا ب کشــور م

تصادفــات و جنگــی کــه از ســر گذرانده ایــم، 
از بســیاری از کشــورهای دیگــر باالتــر اســت 
امــا فرقــی کــه مــا بــا کشــورهای پیشــرفته 
ــر  ــراد کمت ــن اف ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای داری
ــا  ــی وقت  ه ــد. خیل ــور دارن ــه حض در جامع
مناســب نبــودن معابــر و فضاهــای شــهری 
را علــت عــدم حضــور افــراد دارای معلولیــت 
ــن  ــه ای ــی ک ــد در صورت ــه می  دانن در جامع
ــر  ــال  های اخی ــت. در س ــی نیس ــل کاف دلی
ــات  ــهری اقدام ــر ش ــازی معاب در مناسب س
ــه در  ــد ک ــام شده اســت(هر چن ــادی انج زی
خیلــی از مــوارد اســتانداردهای الزم رعایــت 
نشده اســت!) ولــی بــه هرحــال، در بســیاری 
از پیاده روهــا، راه مخصــوص بــرای نابینایــان 
و رمپ  هایــی بــرای عبــور ویلچــر وجــود دارد 
و در مجمــوع امکانــات شــهری بــرای زندگی 
قبــل  از  بیشــتر  معلولیــت  دارای  افــراد 
شده اســت. ولــی چیــزی کــه مانــع حضــور 
ــه می  شــود  ــت در جامع ــراد دارای معلولی اف
ــت.  ــی اس ــع فیزیک ــر از موان ــیار جدی ت بس
موانــع فرهنگــی مهم تریــن مانــع بــرای 
ــه  ــت در جامع ــراد دارای معلولی ــور اف حض

اســت. مثــال در صداوســیما ســریالی تولیــد 
می  شــود کــه عاقــب کار بــد هنرپیشــه 
داســتان، ویلچــر و معلولیــت اســت و ایــن 
ذهنیــت ایجــاد می  شــود کــه هــر معلولیتــی 
ــواده اش اســت!  ــا خان ــد فــرد ی ــاوان کار ب ت
ایــن ذهنیــت باعــث می  شــود کســانی کــه 
فرزندشــان معلولیــت دارد، از جامعــه فاصله 
  بگیرنــد. یــا اینکــه خیلــی از افــراد بــا دیــدن 
ــر  ــا روی ویلچ ــت دارد ی ــه معلولی ــردی ک ف
ــت،  ــنوا اس ــا و ناش ــا نابین ــت، ی نشسته اس

ــد! ــکر می  کنن ــدا را ش خ
ــرادی  ــه ای ــود، چ ــه ش ــت گفت ــن اس ممک
دارد کــه چنیــن چیــزی موجــب شــکر خــدا 
شــود؟ آنهــا نمی داننــد کــه چنیــن رفتــاری 
چقــدر موجــب آزردگــی می  شــود! متاســفانه 
ــه ای  ــن لطم ــه چنی ــردم متوج ــت م اکثری
ــت می  رســانند  ــراد دارای معلولی ــه اف ــه ب ک
نیســتند!به ایــن دلیــل کــه اکثریــت مــردم 
از نظــر ظاهــر شــبیه هم هســتند، هرکســی 
ــگاه و  ــا ن ــد را ب ــان نباش ــل خودش ــه مث ک
رفتــار آزار می  دهنــد. ایــن لطمات ســنگینی 
وارد  اشــخاصی  چنیــن  بــه  کــه  اســت 
می  شــود. جامعــه مــا از لحــاظ آموزش  هــای 

شــهروندی بســیار ضعیف اســت و متاســفانه 
ــن  ــه ای ــرای ارای ــوری ب ــالش درخ ــوز ت هن
آموزش  هــا بــه صــورت عمومــی صــورت 

ــه اســت.  نگرفت
در کشــورهای پیشــرفته بهتریــن صندلــی و 
اتوبوس  هــا  در  مــکان  ســهل الوصول ترین 
دارای  افــراد  و  ســالمندان  مخصــوص 
معلولیــت اســت و حتی اگــر در اتوبــوس 
چنیــن افــرادی نباشــند ایــن صندلــی خالی 
ــراد تندرســت حــق نشســتن  ــد و اف می  مان
روی ایــن صندلی  هــا را ندارنــد. چنیــن 
کمبودهایــی در فرهنــگ عمومــی، مــا را بــر 
ایــن داشــت کــه به ایــن خالهــا توجــه کنیم 
ــت  ــراد دارای معلولی ــر اف ــه اگ ــم ک و ببینی
ــوند  ــده نمی ش ــا دی ــه م در جامع
ــه فعــال  ــا ک ســهم هــر کــدام از م
و  چیســت  هســتم،  تندرســت 
ــراد  ــن اف ــتر ای ــور بیش ــرای حض ب
در جامعــه چــه کاری می  توانیــم 
ــه همیــن دلیــل  ــم؟ ب انجــام دهی
اطالع رســانی  کمپیــن  یــک 
ــه نقــش  ــردم ب ــا م ــم ت راه انداختی
خــود در عــدم حضــور افــراد دارای 
ــد.  ــی ببرن ــه پ ــت در جامع معلولی
بســیاری از مــردم حضــور نداشــتن 
ــه  ــه را ب ــرادی در جامع ــن اف چنی
مســایل شــخصی خودشــان یــا کــم 
کاری شــهرداری بــرای مناســب 
و  می  داننــد  مربــوط  ســازی  ها 
ــوول  ــودش را مس ــس خ ــچ ک هی

ــد.  ــی دان نم
آمــار  مــا  کشــور  در  متاســفانه 
دارای  افــراد  تعــداد  از  دقیقــی 
آمــار  نــدارد.  وجــود  معلولیــت 
جهانــی عــدد ۱۵ درصــد را بــرای هــر جامعه 
تعریــف کــرده کــه البتــه ایــن آمــار در کشــور 
ــا خودمــان  ــا م ــر اســت. ام ــا باالت ــا قطع م
یــک آمــار ۱۱ درصــدی را تعریــف کرده ایــم. 
مــا در کمپیــن ۱۱ ایــران نســبت بــه مســوول 
ــراد در خصــوص عــدم  کــردن تــک تــک اف
ــه  ــت در جامع ــراد دارای معلولی ــور اف حض
ــن  ــم ای ــالش می  کنی ــم. ت ــازی کنی آگاه س
ــم و حساســیت  ــه داری ــده نگ ــن را زن کمپی
ــاال  ــوع ب ــن موض ــه ای ــبت ب ــه را نس جامع

ــم. ببری

موضوع این کمپین چیست؟
ــد کــه  ــه ایــن اشــاره می  کن ایــن کمپیــن ب
ــران معلولیــت  وقتــی ۱۱ درصــد از مــردم ای
ــده نمی شــوند؟  ــه دی ــد، چــرا در جامع دارن
در ایــن کمپیــن می  گوییــم اگــر افــراد دارای 
معلولیــت در اجتمــاع نیســتند ایــن اشــکال 
مــن و اشــکال ماســت. بــا ایجــاد امکانــات 
ــردم و  ــگاه م شــهری معجــزه نمی شــود و ن
ــه  ــت در جامع ــراد دارای معلولی ــگاه اف جای
تصحیــح نمی شــود. در ایــن کمپیــن دنبــال 

در این کمپین 
دنبال این هستیم که

 وظیفه همگانی را نسبت به
 ۱۱ درصد از هموطنان

 گوشزد کنیم 
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ایــن هســتیم کــه وظیفــه همگانی را نســبت 
بــه ۱۱ درصــد از هموطنــان گوشــزد کنیــم. 
اطــالع رســانی ایــن کمپیــن از چــه طریــق 

اســت، شــما ســایت خاصــی داریــد؟
بلــه مــا یــک ســایت بــه نــام ۱۱ ایــران داریــم 
بــه عــالوه ایــن کــه در تلگــرام و شــبکه  های 
مجــازی دیگــر هــم حضــور داریــم و اطــالع 

ــم. رســانی می  کنی

مثال چه اطالعاتی را منتشر می  کنید؟
اولیــن قــدم در راه انــدازی هــر کمپیــن 
کار  اســت.  فرهنگ ســازی  و  آماده ســازی 
ــخت  ــای س ــازی و فعالیت  ه ــا مناسب س م
فعالیت  هــای  مــا  کار  نیســت  افــزاری 
ــردم نســبت  ــردم م ــزاری و حســاس ک نرم اف
ــا  ــر ذهنیت ه ــت و تغیی ــده معلولی ــه پدی ب
نســبت بــه ایــن موضــوع اســت. تغییــر ایــن 
ــد  ــار می انجام ــر رفت ــه تغیی ــا، ب ذهنیت ه
کــه مــردم بداننــد بــا دیــدن یــک فــرد دارای 
معلولیــت چــه رفتــاری بایــد انجــام دهنــد و 
چــه رفتــاری را نبایــد انجــام دهنــد؟ آیا فقط 
ــا ایــن  او را نــگاه کننــد و ســرتکان دهنــد ی
کــه اگــر نیــاز بــه کمــک داشــت بــه کمــک 
ــد حــق و حقــوق او را  ــه بای ــد. چگون او برون
بــه رســمیت بشناســند. ایــن کــه اگــر فــرد 
دارای معلولیتــی وجــود داشــت حتمــا جــای 
خــود را در نشســتن در اتوبــوس و متــرو بــه 
او بدهنــد، حــق تقــدم را در ســوار شــدن بــه 

ــد. ــه او بدهن آسانســور ب
ــات نمایندگــی مجلــس متاســفانه  در تبلیغ
ــراد دارای  ــه اف هیــچ کاندیدایــی وعــده ای ب
معلولیــت کــه حداقــل ده درصــد از جمعیت 
شــامل  را  انتخابــات  در  شــرکت کننده 
می  شــوند را نــداد. البتــه خــود افــراد دارای 
ــاری نداشــتند  ــن انتظ ــم چنی ــت ه معلولی
و چنیــن خواســته ای را بیــان نکردنــد! 
تشکل  هایشــان  در  خودشــان  آنهــا  اگــر 
می  کردنــد،  مطــرح  را  خواسته  هایشــان 
کاندیداهــا هــم در وعده  هایشــان گوشــه 
نشــان  افــراد  ایــن  بــه  هــم  چشــمی 
موفــق  وقتــی  کمپین  هــا  می  دادنــد. 
می  شــود کــه در زندگــی حداقــل یــک 
درصــد از مــردم تغییــر در نــگاه و در رفتــار 
دارای  افــراد  از  بســیاری  کنــد.  ایجــاد 
معلولیتــی هســتند کــه در دانشــگاه قبــول 
ــکاری  ــدم هم ــل ع ــه دلی ــا ب ــوند ام می  ش
قــراردادن  بــرای  دانشــگاه  مســووالن 
کالس  هــا در محیط  هــای مناســب، از درس 
خوانــدن منصــرف شــده اند. هــدف مــا 
ــن کمپیــن اطــالع رســانی  ــدازی ای در راه ان
ــدام  ــر ک ــه ه ــت ک ــرادی اس ــه اف ــه هم ب
خــود  مســوولیت  حــوزه  در  می  تواننــد 
ــراد  ــی اف ــهیل زندگ ــت تس ــی در جه قدم

دارای معلولیــت بردارنــد.

موجود  سمن  های  میان  از  می  رسد  نظر  به 

روی  تاکیدتان  که  هستید  سمنی  تنها  شما 
که  کرده اید  فکر  این  به  است.  فرهنگسازی 
به  تنها  و  دهید  راافزایش  حضورتان  دامنه 
اگر  مثال  نکنید.  اکتفا  مجازی  سایت  های 
افتتاحیه  مراسم  در  را  آن  می  سازید  فیلمی 
جشنواره  های مثل فجر، حقیقت و... اکران 
فیلمی  چنین  بخواهید  سینماها  از  یا  کنید 
قبلم  شروع  از  قبل  تبلیغات  البالی  در  را 
عمومی تر  فرهنگ سازی  این  تا  بگنجانند 

شود؟
ــتیم  ــزی هس ــن چی ــال چنی ــا دنب طبیعت
ولــی تخصصــی مــا در فضــای مجــازی 
اســت و معتقدیــم اطــالع رســانی در فضــای 
ــا قشــر  ــاط گســترده ای ب ــه ارتب مجــازی ک
ــاز اســت.  وســیع جــوان دارد بســیار کارس
و شــاید حتــی تاثیراتــش از صداوســیما 
و... هــم بیشــتر اســت. از طرفــی کســانی 
کــه بــا فضاهــای مجــازی در ارتباطنــد 
به روزتــر هســتند، تاثیرپذیریشــان بیشــتر 
اســت و تعدادشــان هــم بیشــتر اســت. بــه 
هــر حــال بــه دنبــال ایــن هــم هســتیم کــه 
رویدادهایــی کــه برگــزار می  شــود در آن 
حضــور پیــدا کنیــم و خودمــان و اهدافمــان 
ــه  ــی ک ــر اتفاق ــا از ه ــم. م ــی کنی را معرف
بتوانیــم ایــن کمپیــن را معرفــی کنیــم 

می  کنیــم. اســتقبال 

و  شده  استقبال  چقدر  ایران   ۱۱ کمپین  از 
چقدر مورد توجه قرار گرفته است؟ 

مــا در شــبکه  های مختلفــی حضــور داریــم، 
در توییتــر، در فیس بــوک، در تلگرام هســتیم 
و در رویدادهــای مختلــف هــم حضــور پیــدا 
ــا بــه حــال هــزاران امضــا جمــع  کــرده  و ت

کرده ایــم.

درمتنی که تهیه کرده  و برای آن امضا جمع 
می کنید چه نوشته اید؟ 

در ایــن متــن آمده اســت؛ "مــا متوجــه 
دارای  افــراد  بــرای  موجــود  مشــکالت 
معلولیــت هســتیم و تعهــد می  کنیــم در 
هــر جایــی کــه بتوانیــم، هــر کاری را انجــام 

متاسفانه
 در تبلیغات نمایندگی مجلس، هیچ 

کاندیدایی وعده ای به افراد دارای 
معلولیت که حداقل ده درصد از جمعیت 

رای دهنده بودند را نداد، البته خود 
افراد دارای معلولیت هم چنین انتظاری 

و چنین خواسته ای را بیان نکردند!

ــا  ــود ت ــته ش ــا برداش ــه فاصله  ه ــم ک دهی
ــه  ــددر جامع ــت بتوانن ــراد دارای معلولی اف
حضــور داشته باشــند". بــرای ایــن جملــه و 
ایــن اعــالم موافقــت، هــزاران امضــا جمــع 
تولیــد  هــم  فیلم  هایــی  مــا  کرده ایــم. 
کرده ایــم کــه در شــبکه های اجتماعــی 
کار  می  شــوند.  گذاشــته  اشــتراک  بــه 
ــن  ــم ای ــام می  دهی ــه انج ــم ک ــری ه دیگ
ــه  ــر پرســنلمان ب ــه از ۳۰۰-۴۰۰ نف اســت ک
همــراه خانــواده در آخــر هــر ســال دعــوت 
ــن  ــان ای ــم در جری ــا را ه ــم و آنه می  کنی
ایــن  تــا  می  دهیــم  قــرار  فعالیت  هــا 
ابتــکاری  شــوند!  خانوادگــی  دغدغه هــا 
ــود  ــن ب ــم ای ــرج دادی ــه خ ــال ب ــه امس ک
کــه از چنــد کارگــردان دعــوت کردیــم و از 
ــا موضــوع  آنهــا خواســتیم کــه در رابطــه ب
ــره ای  ــر خاط ــازند. اگ ــم بس ــت فیل معلولی
ــر  ــرای نقــش خــود در تغیی ــر ب ــد و اگ دارن
نگــرش مــردم ایــده ای دارنــد فیلم بســازند. 
یکــی از محورهایــی هــم کــه مطــرح کردیــم 
کمپیــن ۱۱ ایــران بــود و اعــالم کردیــم 
کــه هرکــس در ایــن مــورد فیلــم مناســبی 
بســازد بــه او جایــزه می  دهیــم. چنــد 
فیلــم بســیار خــوب ســاخته شــدند کــه آن 
ــه  ــم ک ــم. می  دانی ــایتمان قراردادی را در س
تغییــر در فرهنــگ جامعــه بســیار بطیــی و 
ــم در  ــالش می  کنی ــا ت ــت، ام ــی اس تدریج
حــد بضاعــت  انــدک خــود در جهــت تغییــر 
نگــرش جامعــه نســبت بــه کســانی کــه در 
ظاهــر معلولیــت دارنــد، تاثیرگــذار باشــیم. 
ایــن وظی فــه ماســت و خــود را نســبت بــه 

انجــام آن مســوول می  دانیــم. 
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در هنر، 
به ذهن سالم 

نیاز است
 نه، دست و 

پای سالم!

ــری نوظهــوری در تهــران اســت کــه  ــری علیهــا گال گال
ــت.  ــاز کرده اس ــش آغ ــال پی ــد س ــود را از چن ــری خ ــت هن فعالی

ــار هنرمنــدان،  ــر برپایــی نمایشــگاه از آث بنیانگــذاران ایــن گالــری عــالوه ب
ــر  ــد. نیلوف ــدام نموده ان ــم اق ــردی ه ــور گالری گ ــایت و ت ــدازی س ــه راه ان ب
ــن  ــده ای ــا از موسســین ســایت هنرگردی۱هســتند. ای و کســری محمدعلیه
ــن  ــه ای ــه دو ســال و نیــم پیــش برمی گــردد کــه موسســان ســایت ب کار ب
نتیجــه رســیدند جــای اطالعــات هنــری در دســترس، نــه فقــط بــرای هنــر 
دوســتان و هنرمنــدان بلکــه بــرای عمــوم افــراد جامعــه خالــی اســت. ایــن 
ــر شــود. ســایت  ــار هنــری فراگیرت ســایت را راه انداختنــد کــه انتشــار اخب
هنرگــردی، از هشــت عضــو اصلــی واز ســه دپارتمــان تشــکیل شده اســت. 
ــوولیت  ــتاری. مس ــی و ویراس ــی و طراح ــط عموم ــی، رواب ــان اجرای دپارتم
ــا  ــا آن ــا اســت و خانم ه ــر علیه ــا نیلوف ــان طراحــی و ویراســتاری ب دپارتم
ــی در  ــید فنای ــان و رخش ــا مختاری ــاه محمدی، مین ــارا ش ــاه محمدی، س ش
آن فعــال هســتند. علیرضــا محمدشــاه مســؤول دپارتمــان اجرایــی اســت. 
یــک عضــو خــارج از ایــران هــم بــه نــام کتایــون علیهــا کــه گزارش هــا و 
خبرهــای گالری هــای شــهر پاریــس و کشــورهای دیگــر را بــرای ســایت تهیــه 
می کنــد هــم از فعــاالن موثرایــن ســایت اســت.با نیلوفــر و کســری علیهــا، 
موســس گالــری گــردی، در محــل گالــری علیهــا بــه گفت وگــو نشســتیم. 

چه شد که به فکر راه اندازی سایت هنرگردی 
افتادید؟

ــرو  ــکده هن ــن در دانش ــا: م ــر علیه نیلوف
همیشــه  و  خوانــده ام  درس  معمــاری 
ــا دوســتان دیگــر در  ارتباطــی تنگاتنــگ ب
ــی  ــک و عکاس ــی، گرافی ــته های نقاش رش
داشــتم. ولــی همیشــه احســاس  می کــردم 
گســترده،  و  فراگیــر  خبررســانی  جــای 
در مــورد تولیــدات هنــری خالیســت و 
اطالع رســانی نبایــد فقــط بیــن طیــف 
هنرمنــد و بــه طــور مجــزا و محــدود 
مجــالت  گرچــه  داشته باشــد.  وجــود 
مطرحــی مثــل مجلــه تندیــس و نیــز یکــی 
از قدیمی تریــن ســایت های اطالع رســانی 
ایــن  بــا  ولــی  وجوددارنــد،  گالری هــا۳ 
حــال جــای گــردش اطالعــات بــه صورتــی 
عالقه منــد  بــود.  خالــی  قابل قبــول، 
بودیــم کــه برنامــه روزانــه گالری هایــی 
را  می کننــد  فعالیــت  تهــران  در  کــه 
ــوم  ــار عم ــترده در اختی ــورت گس ــه ص ب
گالری هــای  اخبــار  قراردهیــم.  مــردم 
ــیحون  ــری س ــل؛ گال ــده ای مث شناخته ش
ــوند  ــر می ش ــاد منتش ــری اعتم ــا گال و ی
ولــی ســایر گالری هایــی کــه هنرمنــدان در 
ــد در یــک ســکوت  ــه می دادن ــا کار ارای آنه
رســانه ای قــرار گرفتــه و کســی از آنها مطلع 
ــن خــالء را  نمی شــد. دوســت داشــتیم ای
پــر کنیــم. ایــن ایــده از گالــری گردی هایــی 

در مــورد کارشــان توضیحاتــی بدهنــد. 
محصــول  فقــط  گالری هــا  در  چــون 
ــه  ــانی ک ــود و کس ــته می ش ــری گذاش هن
ــد  ــد، نمی توانن ــه ای ندارن ــات زمین اطالع
ــی  ــد. ول ــرار کنن ــاط برق ــوع ارتب ــا موض ب
ــری از  ــن کارهن ــا ذهنیتــی کــه ای وقتــی ب
ــع  ــرده  آشــنا شــوند، آن موق ــراوش ک آن ت
ــل  ــس و قاب ــل لم ــان قاب ــن کار برایش ای
درک می شــود. اگــر عالقــه ای ایجــاد شــد 
پیگیــر فعالیت هــای بعــدی آن هنرمنــد 
هــم می شــوند و به تدریــج ذوق هنــری 
ــردم  ــوز م ــفانه هن ــد. متاس ــدا می کنن پی
ــا  ــاط ب ــری رفتــن و ارتب ــا از گال ــه م جامع
هنرهــای تجســمی فاصلــه زیــادی دارنــد و 
کمتــر بــه صــورت خودجــوش ایــن اتفاقات 
کــه  آنجایــی  از  می کننــد.  پی گیــری  را 
ــاز  ــه ب ــای جمع ــا در روزه ــر گالری ه اکث
هســتند، در صــورت ایجــاد ارتبــاط مــردم 
بــا هنرهــای تجســمی آنهــا می تواننــد ایــن 
فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری را در ایــن 

ــد. ــام دهن ــل انج روز تعطی

دریافت  مثبتی  خورد  باز  فعالیت ها  این  از 
کرده اید که عالقه مند به ادامه اش شوید؟

ــه  ــن کار ب ــروع ای ــداز ش ــه. بع ــر: بل نیلوف
ــت و  ــای مثب ــه ای، بازخورده ــکل حرف ش
قابــل قبولــی از اطرافیــان دیدیــم و تشــویق 
بــه گســترده تر کــردن آن شــدیم. شــروع به 

ــم شــکل گرفــت  ــًال انجــام می دادی کــه قب
تــا اینکــه تصمیــم گرفتیــم بــه شــکل 
ــانی  ــورد اطالع رس ــن م ــجم تری در ای منس
ــایت  ــی س ــه طراح ــود ک ــا ب ــم. اینج کنی

ــم. ــروع کردی ــردی را ش هنرگ

در این سایت تنها اطالعات گالری ها را ارایه 
می دهید؟

عــالوه  بــر  ســایت  ایــن  در  نیلوفــر:   
ــا،  ــه گالری ه ــورد برنام ــانی در م اطالع رس
در چندیــن حــوزه دیگــر هــم اطالع رســانی 
ــدان  ــا هنرمن ــه ب ــه اینک ــم. از جمل می کنی
مصاحبــه  می کنیــم،  برقــرار  ارتبــاط 
انجــام می دهیــم و از آنهــا می خواهیــم 

یکی از کارهای ما بافت نگاری۲ است. 
این فعالیت برای برجسته کردن یک 
موضوع خاص است. در روز جهانی 

معلوالن این کار را در موسسه رعد برای 
جلب توجه افراد نسبت به ویلچر، که 

وسیله ای برای رفت وآمد تعداد زیادی از 
هموطنانمان است انجام دادیم
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ارتبــاط بــا هنرمندانــی کــه در ایــن زمینــه 
فعالنــد و حرفــی بــرای گفتــن دارنــد کردیــم 
و مقــاالت آنــان را در ســایت هنرگــردی 
سلســله  یــک  جملــه  از  دادیــم.  ارایــه 
مقــاالت از اســاتید خــط کــه تاریخچــه 
خــط درکشــور و در جهــان را نوشــته بودند 
از  خطاطــی  گذاشــتیم.  ســایت  در  را 
هنرهایــی اســت کــه درایــران پیشــنیه 
دارد و ماننــد شــعر از قدمتــی تاریخــی 
برخورداراســت و بــا روح و روان مــا ارتبــاط 
ــی  ــد. از صاحب نظــران مقاالت ــرار می کن برق
دریافــت کردیــم و در ســایت گذاشــتیم کــه 
موجــب نقدهایــی هــم شــد. بــه مــرور زمان 
ــت و  ــتری گرف ــجام بیش ــت انس ــن فعالی ای
ــه مــا اضافــه شــدند.  دوســتان بیشــتری ب
در ابتــدا یــک هســته اولیــه کوچــک بودیــم 
ــر  ــتانی دیگ ــدن دوس ــه ش ــا اضاف ــی ب ول
توانســتیم مجموعــه ای را شــکل دهیــم تــا 
ــه  ــوند. البت ــی ش ــم عمل ــان کم ک ایده هایم
در ایــن کار ســختی ها و محدودیت هایــی 
هــم وجــود دارد و گاهــی مجبــور بــه انجــام 
ــا روش آزمــون و خطــا می شــویم.  کارهــا ب
بــه هــر حــال ارتباطــی را کــه دوســت 
داشــتیم بیــن طیف هــای مختلــف جامعــه 
شــکل  هنــری  فرهنگــی  بخش هــای  و 
ــکل گیری  ــال ش ــج در ح ــه تدری ــم، ب دهی
اســت. گرچــه هنــوز بــا ایده آل هایمــان 

ــم. ــه داری فاصل

در مورد تور گالری گردی برایمان بگویید. این 
تور را از چه زمانی راه انداختید و تاکنون چند 

تور برگزار کرده اید؟
بــه  فعالیت هــا،  ایــن  ترویــج  در  مــا 
راه انــدازی ســایت بســنده نکردیــم. از اواخر 
پاییــز ســال قبــل تــور گالــری گــردی را هــم 
راه انداختیــم کــه مــورد اســتقبال قــرار 
گرفــت. در حــال حاضــر یــک لیســت پانصد 
نفــره داریــم کــه خبرنامــه هنرگــردی را 
برایشــان ایمیــل می کنیــم. می تــوان گفــت 
خبرنامــه هنرگــردی یکــی از کامل تریــن 
بحــث  در  کــه  اســت  خبرنامه هایــی 
اطالعــات هنــری مربــوط بــه گالری هــا 
ــا قبــال فکــر  ــه می شــود. م ــه تهی هــر هفت
ــران  ــای ته ــداد گالری ه ــه تع ــم ک می کردی

چیــزی حــدود پنجاه،شــصت گالــری باشــد 
ــد و  ــدود ص ــه ح ــم ک ــی االن می بینی ول
ده، بیســت گالــری فعــال در تهــران داریــم. 
چــون  گالری هــا  از  ســری  یــک  البتــه 
ــردم  ــت م ــتر اس ــی بیش ــان خیل فعالیتش
آنهــا را می شناســند. بــه ایــن منظــور 
مــا یــک تیــم گالــری گــردی تشــکیل 
آن  در  عالقه منــد  افــراد  از  کــه  دادیــم 
ثبت نــام می کنیــم. در روزهــای جمعــه 
طــی یــک برنامــه چهارســاعته بــا انتخــاب 
نزیک ترنــد،  هــم  بــه  کــه  گالری هایــی 
ــا  ــم. ب ــرار می دهی ــد ق ــورد بازدی ــا رام آنه
خــود هنرمنــدان نیــز هماهنــگ می کنیــم 
کــه در محــل گالــری حاضــر باشــند و 
توضیحــات الزم را بــرای بازدیــد کننــدگان 

ــد.  بدهن

بازخـوردی کـه از ایـن تـور گالری گـردی 
بـه  تـا  بوده اسـت؟  چگونـه  داشـته اید 

حـال چنـد تـور برگـزار کرده ایـد؟
خوبــی  خیلــی  بازخــورد  نیلوفرعلیهــا: 
ــه  ــم ک ــر می کردی ــدا فک ــم. در ابت گرفته ای
ــای  ــه در توره ــر دفع ــخصی ه ــف مش طی
دیدیــم  ولــی  می شــوند  حاضــر  مــا 
ــری در  ــر قش ــر از ه ــه هن ــدان ب عالقه من
ــی  ــد. حت ــرکت می کنن ــا ش ــن برنامه ه ای
ــداران  ــم کــه از طرف ــراد ســالمندی داری اف
ــن  ــده اند. ای ــا ش ــن توره ــرص ای ــر و پاق پ
نشــان دهنده ایــن اســت کــه مــردم در هــر 
بعــدی احســاس خــالء  کننــد، بــه دنبــال 
پــر کردنــش می گردنــد. در ایــن تورهــا بــه 
عالقــه مــردم بــه هنــر پــی بردیــم. تقریبــًا 
هــر هفتــه ایــن برنامــه را اجــرا می کنیــم. 
عــالوه بــر ایــن فعالیــت هفتگی، در ســایت 
ــات  ــار اطالع ــر انتش ــالوه ب ــردی، ع هنرگ
ــری  ــای هن ــی، رویداده ــای داخل گالری ه
در جهــان را هــم پوشــش می دهیــم. مثــًال 
ــه  ــس را ک ــری در شــهر پاری نمایشــگاه هن

مزیت هنر این است که وقتی 
در عالم واقعیت قادر به انجام کاری 

نیستیم، می توانیم همان ایده را روی 
بوم نقاشی یا در کادر عکاسی و یا با مواد 

مجسمه سازی عملی کنیم!
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در ایــام نــوروز برگــزار شــد را پوشــش 
ــم  ــده ای داری ــا نماین ــا در آنج ــم. م دادی
کــه برایمــان گــزارش ویــژه و عکــس تهیــه 
می کنــد. ســعی داریــم بــا کشــورهای 
ــًال  ــم؛ مث ــرار کنی ــاط برق ــم ارتب ــر ه دیگ
بــا مــوزه فرهنــگ و هنــر کشــور مکزیــک. 
قبــل از نــوروز نماینــده خاورمیانــه ای آنهــا 
بــه ایــران آمــد. آنهــا یــک فیلــم اختصاصی 
ــه  ــد ک ــرده بودن ــه ک ــران تهی ــورد ته در م
ــد.  ــش گذاشته ش ــه نمای ــا ب ــری م در گال
ــا گالری هــای شــهر پاریــس و کشــور  مــا ب
کانــادا ارتبــاط داریــم و ســعی می کنیم  
ــم.  ــترش دهی ــایت را گس ــانی س اطالع رس
افــق دیدمــان بــاز اســت و امیدواریــم پلــه 

ــت  ــداف دس ــن اه ــه ای ــه ب پل
بدانیــم  بایــد  کنیــم.  پیــدا 
کــه اطرافمــان چــه اتفاقــی 
از  ترکیــه  و  دبــی  می افتــد. 
در  کــه  هســتند  کشــورهایی 
هنــری  آثــار  فــروش  حــوزه 
ــد  ــل می کنن ــوی عم ــی ق خیل
و مــا هــم بــا توجــه بــه ســابقه 
بایــد  هنریمــان  و  فرهنگــی 
ــه  ــا ب ــم. م ــل کنی ــر عم قوی ت
ــه ای  ــانه حرف ــک رس ــوان ی عن
ــری  ــای هن ــم و رویداده مراس
ــم،  ــش می دهی ــادی را پوش زی
مثــًال جشــنواره پــوکال را از 
ســال قبــل پوشــش خبــری 

می دهیــم. 

جهانی  روز  مراسم  از  شما  با  ما  آشنایی 
معلوالن در موسسه رعد بود که یک چرخ 
ویلچر را که با الیاف بافتنی پوشانده  و به 
کار  این  از  انگیزه ای  چه  گذاشتید.  نمایش 

داشتید؟
مــا   کارهــای  از  یکــی  علیهــا:  نیلوفــر 
ــرای  ــت ب ــن فعالی ــت. ای ــگاری اس بافت ن
برجســته کــردن یــک موضــوع خــاص 
ــن کار  ــوالن ای ــی معل ــت. در روز جهان اس
ــه وبلچــر،  ــرای جلــب توجــه نســبت ب را ب
کــه وســیله ای بــرای رفت وآمــد تعــداد 
انجــام  اســت  هموطنانمــان  از  زیــادی 
ــه معنــی پوشــاندن  ــگاری ب ــم. بافت ن دادی
ایــده  می باشــد.  الیــاف  بــا  وســیله ای 
بــا  ویلچــر  پوشــاندن  یــا  بافت نــگاری 
ــی  ــط یک ــار توس ــن ب ــرای اولی ــاف، ب الی
علیرضــا  نــام،  بــه  گالــری  اعضــای  از 
محمدشــاه بــه اجــرا گذاشــته شــد کــه در 

هنرگــردی هــم آن را اجــرا کردیــم.

چه شـد کـه این ایـده را در مرکـز رعد به 
گذاشتید؟ نمایش 

ــز  ــا مرک ــن ب ــنایی م ــا: آش ــری علیه کس

صــورت  اخیــر  ســال  یــک  در  رعــد 
طریــق  از  را  رعــد  آن  از  قبــل  گرفــت. 
می شــناختم.  غذایــش  جشــنواره های 
البتــه یــک بــار هــم در رعــد ثبت نــام 
کــردم ولــی عمــال فعالیتــی نداشــتم. 
ولــی از وقتــی کــه مرکــز رعــد بــه دنبــال 
یعنــی  رفــت،  وســیع تری  فعالیت هــای 
ــذا،  ــنواره های غ ــزاری جش ــر برگ ــالوه ب ع
در حوزه هــای هنرهــای تجســمی هــم وارد 
ــی  ــا محل ــید که اینج ــرم رس ــه نظ ــد، ب ش
ــم در  ــردی را ه ــوان هنرگ ــه می ت اســت ک

آن دخیــل کنیــم. 
چــون در رعــد ظرفیت هــای بســیار باالیــی 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــت هن وجــود دارد. مزی
ــه انجــام  ــادر ب ــم واقعیــت ق وقتــی در عال
ــده را  ــم همــان ای کاری نیســتیم، می توانی
ــی و  ــا در کادر عکاس ــی ی ــوم نقاش روی ب
یــا بــا مــواد مجسمه ســازی انجــام دهیــم. 
ــه  ــاز اســت ن ــه ذهــن ســالم نی ــر ب در هن
ــده  ــن ای ــا از ای ــالم. م ــای س ــت و پ دس
ــراد دارای  ــم اف ــم و معتقدی اســتفاده کردی
معلولیــت خیلــی راحــت می تواننــد بــا 
ــر از افــراد تندرســت  ذهــن خالقشــان بهت
ــه  ــد ک ــن ش ــد. ای ــق کنن ــری خل ــر هن اث
ســعی کردیــم در هنرگــردی پروژه هایــی 

ــکار  ــه اف ــم توج ــه ه ــم ک ــف کنی را تعری
دارای  افــراد  توانایی هــای  بــه  عمومــی 
ــن  ــود ای ــم خ ــود و ه ــب ش ــت جل معلولی

ــد.  ــی ببرن ــان پ ــه توانایی هایش ــراد ب اف

تا به حال به فکر شرکت دادن افراد عالقمند 
گالری گردیتان  تورهای  در  معلولیت  دارای 

افتاده اید؟
از  یکــی  اتفــاق  ایــن  علیهــا:  کســری 
ــده ای  ــکل عم ــا مش ــت ام ــای ماس آرزوه
دارذ،  وجــود  راهمــان  ســر  بــر  کــه 
گالری هاســت.  نبــودن  مناسب ســازی 
ــازی  ــا مناسب س ــدام از آنه ــا هیچک تقریب
ــطح  ــک س ــی ی ــده اند، حت نش
ــرای  ــی هــم ب شــیب دار معمول
و  نشده اســت  دیــده  آنهــا 
دارنــد.  پلــه  چنــد  اکثــرا 
دسترســی  امــکان  بنابرایــن 
ــی  ــدارد. ول ــود ن ــی وج فیزیک
خوشــبختانه ایــده ای وجــود 
بــه  گالــری  یــک  کــه  دارد 
صــورت مجــازی و بــه صــورت 
ــور نشــان  ۳۶۰ درجــه در مانیت
داده شــود. البتــه مــا هنــوز این 
امــکان را در ســایت هنرگــردی 
ــی در  ــی صحبت های ــم ول نداری
ایــن زمینــه انجــام شده اســت. 
بیفتــد  اتفــاق  ایــن  اگــر 
ــزل نشســته  ــه در من ــردی ک ف
اســت بــه راحتــی و از طریــق فضــای 
مجــازی می توانــد در گالری هــا حضــور 
داشته باشــد و بــه طــور ۳۶۰ درجــه از 
فضــای گالــری دیــدن کنــد. البتــه مســلما 
ــل  ــرد در داخ ــک ف ــه ی ــی ک ــال و هوای ح
ــچ  ــه هی ــد ب ــد داشته باش ــری می توان گال
وجــه در فضــای مجــازی ایجــاد نمی شــود 
ــن  ــز ای ــاره ای ج ــال چ ــفانه فع ــا متاس ام

ــت. نیس

تاکنـون چندیـن گالری هنرهای تجسـمی 
در موسسـه رعـد برگـزار شده اسـت. آیا 
ایـن امـکان وجـود دارد در زمـان برپایی 
کارآمـوزان  رعـد،  در  نمایشـگاه ها  ایـن 
تجسـمی  هنرهـای  بـا  را  عالقه منـد 

کنیـد؟ بیشترآشـنا 
افتخــار  باعــث  ایــن  علیهــا:  کســری 
ــه  ــی اســت ک ــی از ارزش های ماســت و یک
مــا  کرده ایــم.  تعریــف  هنرگــردی  در 
ــته ایم.  ــردی داش ــه گالری گ ــن برنام چندی
همیــن تــور را می تــوان خیلــی ســاده 
در مقیــاس مناسب ســازی شــده بــرای 
ــد  ــز رع ــود مرک ــد و در خ ــوزان رع کارآم
ــم  ــی بدهی ــم فراخوان ــام داد. می توانی انج
و داخــل فضــای مرکــز رعــد را بــه صــورت 

می توانیم فراخوانی بدهیم و
 فضای داخلی مرکز رعد را 

به صورت گالری درآوریم که اگر 
بچه های دارای معلولیت نمی توانند به 

گالری ها بروند،
 هنرمندان هنر خودشان را 
در رعد به نمایش بگذارند 
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ــر بچه هــای دارای  ــه اگ ــم ک ــری درآوری گال
گالری هــا  بــه  نمی تواننــد  معلولیــت 
ــان را در  ــر خودش ــدان هن ــد، هنرمن برون
ــه  ــد. خودشــان ب ــه نمایــش بگذارن رعــد ب
ــا  ــن هنره ــا ای ــا را ب ــد و بچه ه ــد بیاین رع
آشــنا کننــد. ایــن اتفــاق بــه راحتــی 

اســت.  امکان پذیــر 

نیلوفرعلیهــا: یکــی از کارهایــی کــه در آینــده 
در نظــر داریــم این اســت کــه از مــکان مرکز 
ــوان یــک نمایشــگاه اســتفاده  ــه عن رعــد ب
کنیــم و هنرمنــدان را طــی فراخوانــی دعوت 
ــی  ــوع خاص ــان موض ــی برایش ــم و حت کنی
ــا  ــم ب ــن کار را می توانی ــم. ای ــف کنی تعری
ــه  ــه در زمین ــری ک ــایت های دیگ کمــک س
ــا آنهــا  هنرهــای تجســمی کار می کننــد و ب
در ارتبــاط هســتیم انجــام دهیــم و آن رایک 
پوشــش گســترده  بدهیــم. از آنجــا کــه مرکز 
رعــد معمــوال خیلــی قــوی عمــل می کنــد و 
مــردم ارتبــاط خوبــی بــا ایــن مرکــز دارنــد، 
حتمــًا از چنیــن فعالیت هایــی اســتقبال 
می کننــد. گالــری علیهــا هــم در زمان هایــی 
می توانــد در اختیــار آثــار هنــری هنرجویــان 
ــه  ــان راب ــرد و آثارش ــرار بگی ــد ق ــز رع مرک
فــروش برســاند. بــه ایــن ترتیــب یــک 
ــه ایجــاد می شــود، هــم  همــکاری دو جانب
ــراد  ــه اف ــد وارد جامع ــدان می توانن هنرمن
ــراد دارای  ــم اف ــوند و ه ــت ش دارای معلولی
ــود را در  ــری خ ــد آثارهن ــت می توانن معلولی
ــن  ــد. ای ــش بگذارن ــه نمای ــا ب ــری علیه گال
یکــی از اهــداف ماســت. از دیگــر اهــداف ما 
ایــن اســت کــه بتوانیــم هنرمنــدان جــوان 
دارای معلولیــت را شناســایی و توانایی هــا 
ــرض  ــی و در مع ــان را معرف و استعدادهایش

دیــد قــرار دهیــم. 

آیـا ویلچری که بـرای روز جهانـی معلوالن 
در  کردیـد،  عرضـه  رعـد  موسسـه  در 
جاهـای دیگـری هـم در معـرض نمایـش 
گذاشـته اید کـه توجـه مـردم نسـبت به 

افـراد ویلچرنشـین جلـب شـود؟
ــوط  ــانی مرب ــا اطالع رس ــا: م ــری علیه کس
هنرگــردی  ســایت  طریــق  از  را  آن  بــه 
ــن کار را در  ــوز ای ــی هن ــم ول ــام دادی انج
گالری گــردی بــه نمایــش نگذاشــته ایم. 
یکــی از دغدغه هــای مــا در هنرگــردی 
ــه  ــبت ب ــردم را نس ــوم م ــت عم ــن اس ای
توانایی هــای افــراد دارای معلولیــت آگاه 
ــا  ــش بســوزد و ی ــه کســی دل ــم؛ اینک کنی
ــاوت  ــی متف اینکــه کســی آگاه شــود، خیل
ــم  ــا ه ــی ب ــدگاه خیل ــن دو دی ــت و ای اس
را  آگاهــی  بتوانیــم  اگــر  دارنــد.  فــرق 
ــم،  ــال دهی ــوزی انتق ــب دلس ــدون جل ب
ــی  ــی افتاده اســت. وقت ــی خوب ــاق خیل اتف

ــال در  ــدر فع ــن ق ــد ای ــه رع ــم ک می بینی
ایــن زمینــه عمــل می کنــد، مــا هــم الگــو 
می گیریــم و توجــه مضاعفــی بــه ایــن 

می کنیــم.  موضــوع 

لطفا در مورد گالری گردی بیشتری صحبت 
اطالع  چگونه  عالقه مند  دوستان  کنید. 

پیدا می کنند؟
نیلوفرعلیهــا: مــا یــک هفتــه قبل در ســایت 
هنرگــردی اطالعــات الزم را نشــر می دهیــم. 
ایــن کــه گالری گــردی در چــه تاریخــی 
ــی و در  ــه گالری های ــود، از چ ــام می ش انج
ــود،  ــد می ش ــهر بازدی ــه از ش ــدام منطق ک
هنرمنــدان مربوطــه معرفــی می شــوند و 
اطالعــات مــورد نیــاز در اختیــار عالقمنــدان 
افــراد  مــا  مخاطبــان  می گیــرد.  قــرار 
عالقمنــدی از هــر ســن و جنــس و شــغلی 
هســتند. گالری گــردی فعالیتی چهارســاعته 
اســت کــه از ســاعت آغــاز بــه کار گالری هــا، 
ــه شــروع  ــر روز جمع ــار بعدازظه ــی چه یعن
شــده و در ســاعات پایــان آن یعنــی هشــت 
شــب خاتمــه می یابــد. در طــول ایــن چهــار 
ســاعت تــالش می شــود تــا بیشــترین بهــره 
ــا  ــدگان ب ــود و بازدیدکنن ــرده ش ــان ب از زم
آثــاری کــه در گالری هــای پایتخــت در قالــب 
ــزار  ــی برگ ــرادی و گروه ــگاه های انف نمایش
می شــوند آشــنا می شــوند. در حــال حاضــر 
ــه وســیله مینــی  حمــل و نقــل دوســتان ب
بــوس انجــام می شــود. عــالوه برگالــری 
گــردی در ایــام عیــد نــوروز برنامــه ای را 
ــه  ــم ک ــرا کردی ــپید اج ــر س ــروه هن ــا گ ب
تهرانگــردی بــود. ایــن برنامــه نیــز از طریــق 
ــن  ــای ۷ و۹و۱۱ فروردی ــوان و در روزه فراخ
انجــام شــد. در ایــن تورهــا مناطــق قدیمــی 
تهــران مــورد بازدیــد دوســتان قــرار گرفــت. 
در ایــن تــور عــالوه بر راهنما اســتاد عکاســی 
داشــتیم کــه بــه دوســتان کمــک می کردنــد 

ــد. ــری بگیرن ــای بهت عکس ه

چه چشم اندازی برای گسترش فعالیتهایتان 
دارید؟

کســری علیهــا: برنامه هــای زیــادی داریــم. 
ــک  ــکل ی ــه ش ــردی ب ــه هنرگ ــم ب معتقدی
ــم  ــعی می کنی ــرد. س ــگاه ک ــد ن ــازل بای پ
خودمــان را بــا هــر گــروه یــا  اندیشــه نــو و 
جدیــدی هماهنــگ کنیــم و ایــده بگیریــم. 
ــعی  ــت س ــکل گرف ــردی ش ــی هنرگ از وقت
کرده ایــم انحصارطلــب نباشــیم و همــکاری 
بــا گروه هــای دیگــر را ارزش می دانیــم. 
ــکاری  ــم هم ــم بتوانی ــی دوســت داری خیل
گروه هــای هنــری کــه در ســایر نقــاط 
ــری  ــت کمت ــتند و فرص ــال هس ــران فع ای
بــرای دیــده شــدن دارنــد را جلــب کنیــم. 
در هنرگــردی تمرکــز مــا تاکنــون روی 
ــران اســت چــون  ــدان ای ــو هنرمن نســل ن
پیشکســوتان تریبون هــای خــود را دارنــد و 
شــناخته شــده اند ولــی نســل جدیــد هنــوز 
معرفــی  هســتند.  شناخته شــده  کمتــر 
ــو  ــتعدادهای ن ــازه کار و اس ــدان ت هنرمن

ــت دارد. ــی اهمی ــا خیل ــرای م ب

ارتقای  در  نقشی  چه  هنر  شما  نظر  به 
فرهنگ جامعه می تواند ایفا کند؟

ــدگاه  ــد در دی ــر می توان ــا: هن کســری علیه
ــر  ــد. هن ــته باش ــی داش ــر مثبت ــراد تاثی اف
ــی  ــی نظم ــک ب ــدارد و ی ــی ن ــم ریاض نظ
دنبــال  بــه  آن  در  کــه  اســت  خالــص 
شــخصیت خــود و بــه دنبال شخصی ســازی 
ــود دارد  ــر ســبک هایی وج ــتیم. در هن هس
ــد  ــر دی ــت. اگ ــد نیس ــال قانونمن ــه اص ک
هنــری در نســل جــوان ایجــاد شــود وقتــی 
ــر  ــی راحت ت ــند خیل ــالی می رس ــه بزرگس ب
می تواننــد بــا موضوعــات گوناگــون برخــورد 
کننــد. زمانــی کــه می بینیــم در هنــر هیــچ 
نظمــی وجــود نــدارد و هــر هنرمنــدی قائــم 
بــه ذات خــودش اســت و اگــر بخواهــد 
ــد  ــد نمی کن ــد، رش ــد کن ــران تقلی از دیگ
ــودن مهــم اســت  ــم کــه "خــود" ب می فهمی
ــم  ــا ه ــه ب ــه هم ــت ک ــرار اس ــا ق و اتفاق
ــه  ــه هم ــرار نیســت ک ــند. ق ــاوت باش متف
مثــل هــم باشــند. بــاور بــه ایــن متفــاوت 
ــدون  ــودن، همزیســتی مســالمت آمیز را ب ب
ــد و  ــاد می کن ــر ایج ــه یکدیگ ــگ ب زدن ان
دنیــا قابــل زندگی تــر از چیــزی کــه هســت 
می شــود. وقتــی کــه فردیــت افــراد را 
ــازی را  ــع ب ــم آن موق ــول کنی ــم قب بتوانی
برده ایــم و اینجاســت کــه فرهنگ ســازی 
ــه  ــالش هم ــک ت ــن ی ــد. ای ــاق می افت اتف
جانبــه از طــرف دولــت، مــردم، مدرســه ها 

می طلبــد.  را  ســمن ها  و 

گالری علیها 
می تواند زمان هایی را 

در اختیار آثار هنری هنرجویان
 مرکز رعد قرار دهد تا آثارشان 

در این گالری
 به فروش برسد

1. honargardi.ir
2. yard bombing
  3. galeryinfo
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از خدا خواستم عادت هاى زشت را ترکم بدهد.
خدا فرمود: خودت باید آنها را رها کنى.

از او خواستم فرزند معلولم را شفا دهد.
فرمود: الزم نیست ، روحش سالم است، جسم هم که موقت است.

از او خواستم که الاقل به من صبر عطا کند.
فرمود: صبر  ، حاصل سختى و رنج است. عطا کردنى نیست، آموختنى است.

گفتم: مرا خوشبخت کن.
فرمود: نعمت از من خوشبخت شدن از تو.

از او خواستم مرا گرفتار درد و عذاب نکند.
فرمود: رنج، از دلبستگى هاى دنیا  تو را جدا و به من نزدیک تر مى کند.

از او خواستم روحم را رشد دهد.
فرمود: نه تو خودت باید رشد کنى. من فقط شاخ و برگ اضافى ات را هرس مى کنم تا 

بارور شوى.

از خدا خواستم کارى کند از زندگى لذت کامل ببرم.
فرمود: براى این کار من به تو، زندگى داده ام.

از خدا خواستم کمکم کند همان قدر که او مرا دوست دارد، من هم دیگران را دوست بدارم.
خدا فرمود: آها، باالخره اصل مطلب دستگیرت شد!

با یک دعای ز
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نام کتاب: معلولیت نیست مانع راهم 

کتـاب "معلولیـت نیسـت مانـع راهـم"، کتابی اسـت که توسـط فرزانـه حبوطی نوشـته 
شده اسـت. این کتاب شـامل مقاالت، یادداشـت ها و اشـعاری اسـت که توسـط او نوشته 
و جمـع آوری  شده اسـت. این کتاب توسـط انتشـارات دانشـیاران ایران در سـال ۹۴ و در 

تیـراژ هـزار جلد بـه چاپ رسیده اسـت.

 حبوطــی در معرفــی ایــن کتــاب می گویــد: در نــگاه اول بــه نــام کتــاب شــاید تصــور کنیــد 
«شــعار» اســت. شــاید در دل خــود بگوییــد مگــر می شــود معلولیــت مانــع راه آدم نشــود؟ 
یــا بــا خــود بگوییــد کمتریــن مانعــی کــه ممکــن اســت از «معلولیــت» پیــش بیایــد همانــا 
ــس  ــت. پ ــازی شده اس ــاختمان های مناسب س ــا و س ــودن راه ه ــازی، نب ــب س ــر مناس ام

چطــور ممکــن اســت کــه بگوییــم معلولیــت مانــع راه نمی شــود؟ 
بــا وجــود ایــن بایــد بــاز هــم بگویــم معلولیــت مانــع حرکــت مــن و دوســتان معلولــم نشــده 
اســت. کــه اگــر مانــع شــده بود ایــن همــه تالش هــای بــه ثمــر رســیده، وجــود نداشــت. 
مــن خــودم بــه عنــوان عضــو کوچکــی از جامعــه معلــوالن کــه معلولیــت بســیار شــدیدی 
هــم دارم، بــا تمــام وجــود اعــالم می کنــم کــه معلولیــت شــدید نتوانســت مانــع تالش هــا، 
فعالیت هــا و پیگیــری اهدافــم شــود. دردهــای جســمانی زیــادی را متحمــل شــده ام، تمــام 
اســتخوان هایــم بــه دلیــل بیمــاری مــادرزادی در طــی ســالیان عمــر شکســته و معلولیتــم 
درحــال پیشــرفت اســت ولیکــن بــا وجــود تمــام اینهــا، اول بــا تــوکل بــه خداونــد مهربــان و 
بعــد هــم بــا محبت هــای بــی دریــغ مــادر فــداکارم، توانســتم تحصیــل کنــم، تــالش کنــم، 

و از آن اســتعدادی کــه خداونــد در وجــودم قــرار داده بهــره بــرده و قلــم بزنــم. 
ــا تمــام تجربیاتــی کــه از معلولیــت خــودم و دوســتان همنوعــم داشــتم، مقــاالت  مــن ب
زیــادی نوشــتم تــا جامعــه بــا توانایــی و نیازهــای مــا آشــنا شــود. نوشــته ام تــا دیگــران نیــز 
بداننــد بــا وجــود ســختی های زیــاد هــم می تــوان زندگــی کــرد، می تــوان امیــدوار بــود و 

ــرد. ــوان حرکــت ک می ت
ــاالت و  ــدادی از مق ــعارم، تع ــی از اش ــم" قطعات ــع راه ــت مان ــت نیس ــاب "معلولی در کت
داســتان های کوتاهــم، در حــوزه معلــوالن، توانایی هــا، خواســته ها و مشــکالت ایــن عزیــزان 
ــع اســتقالل  ــه مان ــم ک ــی پرداخت ــی معضالت ــه معرف ــن ب ــه چــاپ رسیده اســت. همچنی ب
افــراد دارای معلولیــت و توانیــاب می شــود. مقــاالت ایــن کتــاب در زمینــه مســایل اساســی 
مربــوط بــه معلــوالن اســت؛ مــن جملــه، مناسب ســازی، اشــتغال، ازدواج، ســرویس ایــاب 
و ذهــاب، مســکن ، اعتمــاد بــه نفــس ایــن عزیــزان، کــودکان دارای معلولیــت، ارتبــاط بین 
معنویــت و معلولیــت، نیازهــای خــاص ایــن قشــر و ارائــه راهــکار جهــت رفــع مشــکالت، 
مســائل مربــوط بــه جوانــان دارای معلولیــت، شــرایط خــاص ایــن جوانــان و همچنیــن نقش 
ــان معلــول نیــز از  و وظیفــه جــوان معلــول در امــر بیــداری اســالمی و بیــان اینکــه جوان
ــوالن  ــد غیرمعل ــد مانن ــتند و می توانن ــتثنی نیس ــری، مس ــی و بش ــم اجتماع ــائل مه مس

نقش هــای بســزایی در تمامــی امــور جامعــه و کشــور داشــته باشــند.
امیــدوارم همانطــور کــه همیشــه امیــدوار و پــر انــرژی بوده ایــم، همچنــان باشــیم و دســت 
از تــالش برنداریــم تــا بــه همــگان باالخــص بــه خودمــان ثابــت کنیــم کــه معلولیت نیســت، 

مانــع راهمــان. ان شــا اهللا... 

کتابکتابمعرفیمعرفی
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مسأله  با  چطور  بود.  نابینا  شما  اول  فرزند 
نابینایی او کنار آمدید؟

زینــب ناصــرى: وقتــی کــه بــرای اولیــن 
ــه  ــم متوج ــوش گرفت ــن را در آغ ــار حس ب
شــدم کــه چشــم هایش هماهنگــی ندارنــد. 
در آن زمــان فکــر کردیــم کــه عضــالت 
ــت  ــن اس ــت و ممک ــف اس ــمش ضعی چش
بــه مــرور بهتــر شــود. ســه ماهــه بــود کــه 
توســط یکــی از پزشــکان بیمارســتان رســول 
ــت،  ــان گف ــد و ایش ــه ش ــرم(ص) معاین اک
ــرده  ســلول های شــبکیه چشــم او رشــد نک
و بینایــی اش محدودیــت دارد و فقــط در حــد 
درک نــور اســت. به عبارتــی نابینایــی او را به 
اطــالع مــا رســاند. مــن در آن زمــان بیســت 
ســاله بــودم و از ایــن حــرف شــوکه شــدم. در 
دوران مدرســه همیشــه نســبت بــه افــرادی 
ــودم و  ــاس ب ــتند حس ــت داش ــه معلولی ک
بــه آنهــا کمــک می  کــردم ولــی از خــدا 
می  خواســتم کــه اگــر روزی دچــار معلولیــت 
شــدم، نابینــا نشــوم! وقتــی خــدا بــه مــن 
یــک فرزنــد نابینــا داد اولین ترســم از آینــده 

ــود کــه در آینــده چــه خواهــد کــرد؟ او ب
ــاور  ــن ب ــه ای ــی ب ــس از مدت ــره پ باالخ
ــار  ــن شــرایط کن ــا ای ــد ب ــه بای رســیدم ک
بیایــم و ســعی کــردم کــه هــر کاری 
از دســتم برمی آیــد را بــرای او انجــام 
ــه  ــود ک ــت نب ــان اینترن ــم. در آن زم ده
بتوانــم منابــع آموزشــی را از آن طریــق 
روی  از  کــردم  ســعی  کنــم.  جســتجو 

ــای  ــرای بچه ه ــه ب ــی ک ــای آموزش کتاب ه
بینــا وجــود داشــت، آموزش هــای مختلفــی 
ــود  ــم ب ــه ام ک ــم. تجرب ــن بده ــه حس را ب
و نمی  دانســتم کــه آیــا می  توانــم بــه او 
رنگ هــا و یــا اشــکال حیوانــات را یــاد 
بدهــم. آن زمــان بــه دلیــل ادامــه تحصیــل 
ــهر  ــن ش ــدان، در ای ــهر هم ــرم در ش همس
زندگــی می  کردیــم. مــن بــه بهزیســتی 
همــدان مراجعــه کــردم و از آنهــا راهنمایــی 
خواســتم. آنهــا مــرا بــه مرکــزی در خیابــان 
خزانــه تهــران معرفــی کردنــد. حســن یــک 
ــرم درس را  ــه همس ــود ک ــه ب ــال و نیم س
نیمــه کاره رهــا کــرد تــا بــه تهــران بیاییــم. 
ــان  ــز نابینای ــه مرک ــم و ب ــران آمدی ــه ته ب
مراجعــه کردیــم. ایــن مرکــز انــرژی منفــی 
شــدیدی داشــت و طــول کشــید تــا قبــول 
کردیــم وارد چنیــن محیطــی شــویم. همــه 
اتاق هــا تاریــک بودنــد و فقــط یــک المــپ 
ــراد  ــان اف ــور داشــت. مربی ــم ن ــی ک مهتاب
مهربــان و دلســوزی بودنــد ولــی فضا بســیار 
غمگیــن بــود. در شــروع آموزش هــای ایــن 
مرکــز بــرای مــن بســیار جالــب بــود. مثــًال 

 در شروع، آموزش های این مرکز 
برای من بسیار جالب بود. مثًال 

مهره نخ کردن را آموزش می  دادند 
تا حس المسه کودکان از این طریق 
تقویت شود. در سال اول حسن این 
آموزش ها را دید ولی در سال دوم و 

سوم هم همین آموزش ها تکرار شدند

جدا کردن فرزندان 
دارای معلولیت

 از جامعه، 
ظلم بزرگی 
به آنهاست!

پــدر و مــادر جوانــی در مواجهــه بــا نابینایــی نــوزادی کــه اولیــن 
فرزندشــان بــود، شــوکه شــدند. اولین تــرس آنهــا از آینــده بــود 

ــا  ــا ب ــید ت ــول کش ــی ط ــد؟ مدت ــه می  کن ــده چ ــه او در آین ــن ک و ای
شــرایط کنــار آمدنــد. مــادر و پــدر هــر دو دســت بــه کار شــدند. پــدر 
پــس از اتمــام تحصیــل در شهرســتان، خانــواده را بــه تهــران آورد و مــادر 
ســعی کــرد از روی کتاب هــای آموزشــی دانــش خــود را نســبت بــه کاری 
ــه  ــر دو ب ــد. ه ــا ده ــد ارتق ــام ده ــدش انج ــرای فرزن ــد ب ــه می  توان ک
ایــن درک رســیدند کــه فرزنــد را بایــد در جامعــه موجــود و در ارتبــاط 

تنگاتنــگ بــا آن آمــوزش داد.
 حــاال آن کــودک نابینــا بــه ســن هفــده ســالگی رســیده اســت. او بعــد 
از اتمــام دوره راهنمایــی در کنــار دانــش آمــوزان بینــا، بــا معدل بیســت، 
ســه ســال اســت کــه طلبــه شــده و در حــوزه علمیــه مهــدوی تهــران 
مشــغول بــه تحصیــل اســت. حســن محمدخانــی، از ۴ ســال اول دوران 
ــده  ــان گذران ــوص نابینای ــتثنایی مخص ــدارس اس ــه در م ــش ک تحصیل
ــی درس  ــه معمول ــه در مدرس ــالی ک ــا از ۴ س ــی دارد ام ــرات تلخ خاط

ــد.  ــاد می کن ــه خوشــی ی ــده ب خوان
 دکتــر امیــر محمدخانــی پــدر حســن، دکتــرای معمــاری از ایتالیــا دارد 
ــر  ــه ظاه ــن، ب ــادر حس ــری م ــب ناص ــت. زین ــگاه اس ــتاد دانش و اس
ــر  ــا انگیزه ت ــر و ب ــاغلی، فعال ت ــوی ش ــر بان ــا از ه ــت ام ــه دار اس خان
ــودکان  ــرای ک ــی را ب ــی و آموزش ــای تفریح ــا برنامه ه ــت. او مدت ه اس
ــت.  ــرده اس ــم اداره ک ــفید را ه ــادر س ــایت م ــزی و س ــا برنامه ری نابین

ــالت او در رشــته گرافیــک اســت. تحصی
بــا پــدر و مــادر پرتــالش و فعــال و فرزنــدی کــه نابینایــی مانــع رشــدش 
نشــده اســت بــه گفت وگــو نشســتیم. فرزنــدی کــه آرزوهــای بزرگــی در 

ســر دارد و کارهــای بزرگــی در پیــش!
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مهــره نــخ کــردن را آمــوزش می  دادنــد 
ــق  ــن طری ــودکان از ای ــه ک ــا حــس المس ت
ــن  ــن ای ــال اول حس ــود. در س ــت ش تقوی
آموزش هــا را دیــد ولــی در ســال دوم و 
ســوم همیــن آموزش هــا تکــرار شــدند. 
ایــن باعــث شــد کــه بــا جمعــی از اولیــا بــه 
مراکــز توانبخشــی مراجعــه کنیــم و از آنهــا 
درخواســت امکانــات جدیــدی نماییــم. یــک 
ســری وســایل آموزشــی مثــل مجســمه های 
ــش و  ــه پولی ــش، پارچ ــاغ وح ــات ب حیوان
مقــوا درخواســت کردیــم کــه در اختیــار مــا 
قــرار دادنــد. بــا ایــن وســایل شــروع بــه کار 
کــردم. بــا پارچه هــای پولیــش و از روی 
ــات  ــای حیوان ــی الگوه ــاب خارج ــک کت ی
ــانت  ــا ۵۰ س ــزرگ، ۴۰ ت ــای ب را در اندازه ه
درآوردم و حیواناتــی مثــل مــار، دایناســور، 
فیــل و ببــر و... را ســاختم. بــا وجــودی کــه 
ــازی  ــه ای در کار عروسک س ــچ پیش زمین هی
نداشــتم ولــی ایــن کار را انجــام دادم و 
کارهــای خوبــی هــم ساخته شــد. بعــد 
ــوا  ــا مق ــش را ب ــاغ وح ــای ب از آن ماکت ه
ــم.  ــر درســت کردی ــادران دیگ ــا کمــک م ب
خیلــی از مــادران ایــن کار را بی نتیجــه 
می  دانســتند. آن زمــان ذهــن اولیــا خیلــی 
ــا  ــر بچه ه ــد اگ ــر می  کردن ــود و فک ــته ب بس
بخواهنــد بــاغ وحــش را بشناســند باید همه 
جــا را دســت بکشــند و بــاور نمی  کردنــد بــا 
ــش  ــاغ وح ــود ب ــم می  ش ــا ه ــن ماکت ه ای
ــی،  ــاغ وحــش مقوای ــن ب را آمــوزش داد. ای
ــه  ــود ک ــل ۵۰ در۷۰ و ۳۰ در ۴۰ ب ــد پن چن

وقتــی کامــل شــد حــدود شــش متــر فضــا 
را می  گرفــت. مــا از چــوب بســتنی و فنــس 
ــا  ــم ت ــات قفــس درســت کردی ــرای حیوان ب
جنســیت ها و بافت هــا متفــاوت باشــد و 
بتوانیــم بــه آنهــا حجــم بدهیــم تــا بچه هــا 
بــا لمــس آنهــا اطالعاتــی پیــدا کننــد. پــس 
ــالع دادم  ــه اط ــز خزان ــر مرک ــه دفت از آن ب
ــاغ وحــش  ــه ب ــا را ب ــم بچه ه ــه می  خواه ک
ببــرم و ســرویس رفــت و آمــد  خواســتم. بــا 
ــد ولــی خــودم  ایــن برنامــه موافقــت نکردن
بچه هــا را بــه همــراه مادرانشــان و بــا 
هزینــه شــخصی بــه بــاغ وحــش بــردم. اول 

خیلــی  تــرس داشــتم چــون از مرکــز انــرژی 
منفــی زیــادی گرفتــه بــودم. می  گفتنــد 
ــخره و  ــا را مس ــردم آنه ــش، م ــاغ وح در ب
ــد.  ــت می  کنن ــان را اذی ــر آن ــای دیگ بچه ه
ولــی ایــن طــور نشــد. کســی اذیتــی نکــرد و 
بچه هــا هــم از بــودن در بــاغ وحــش خیلــی 
ــدم  ــه فهمی ــود ک ــا ب ــد. در آنج ــذت بردن ل
آنچــه کــه بــا چشــم می  بینیــم، بــا آنچــه بــا 
ــی  ــاوت اســت. وقت ــنویم متف ــوش می  ش گ
وارد بــاغ وحــش شــدیم بچه هــای کوچکــی 
کــه چندتایشــان اوتیســم داشــتند، بــه 
شــدت  ترســو بودنــد و همیشــه بــه مــادران 
ــرده  ــا ک ــادر را ره ــبیدند، دســت م می  چس
ــه  ــود ک ــا ب ــدند. آنج ــط ش ــذب محی و ج
ــدن  ــط دی ــش فق ــاغ وح ــدم ب ــه ش متوج
ــدن هــم هســت و  نیســت، شــنیدن و بویی
ــا آن  ــای نابین ــه بچه ه ــود ک ــزی ب ــن چی ای
را خــوب درک می  کردنــد. هــر حیوانــی 
یــک بــو و یــک صدایــی داشــت کــه بچه هــا 
ــم  ــا و ه ــم مادره ــد. ه آن را درک می کردن
کــودکان از ایــن برنامــه خیلــی راضــی 
بودنــد و فهمیدنــد کــه بینایــی فقــط یکــی 
ــه  ــد ب ــت و نبای ــه اس ــای پنجگان از حس ه
ــدود  ــا را مح ــه حس ه ــی بقی ــر نابینای خاط
ــه  ــه ب ــد ک ــث ش ــتقبال باع ــن اس ــرد. ای ک
ــه را  ــن برنام ــال ای ــر س ــال ه ــدت ده س م

ــم.  ــرار کردی تک
هــر بــار کــه بــه بــاغ وحــش می  رفتیــم یــک 
اتفــاق جالــب می  افتــاد. بچه هــا ســوار 
اســب می  شــدند، یــک بــار صــدای طــاووس 

در برنامه های اردویی 
سعی می کردیم به بچه ها یاد بدهیم که 

از اجتماع نترسند و با مردم 
ارتباط برقرار کنند. 

حتی برنامه آموزش خرید را هم 
برای آنها می گذاشتیم. با کمک و 

هماهنگی دوستان در ساعت های کم 
تراکم، بچه ها را به فروشگاه شهروند 

می  بردیم و بن های خرید در اختیارشان 
قرار می دادیم تا خودشان خرید کنند
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را شــنیدند کــه صدایــی مثــل صــدای گربــه 
ــاال بــود و وقتــی بــه دنبــال  ــا فرکانــس ب ب
گربه هــا بودیــم بــه طــاووس رســیدیم! 
ــک  ــیر را از نزدی ــرش ش ــدای غ ــا ص بچه ه
ــی  ــوش و میمون ــار خرگ ــک ب ــنیدند. ی ش
ــا  ــا آنه ــد و بچه ه ــرون آوردن ــس بی را از قف
ــی  ــاق خوب ــار اتف ــر ب ــد. ه ــس کردن را لم
می  افتــاد و نگرانــی مــا از برخــورد نامناســب 

مــردم از بیــن رفــت.
بعــد از بــاغ وحــش بــا همــکاری مســؤوالن 
مــوزه حیــات وحــش هفــت چنــار، از آنجــا 
دیــدن کردیــم. حیوانات تاکســیدرمی شــده 
ــد.  ــد و بچه هــا آنهــا را لمــس کردن را آوردن
ــت  ــوزه هف ــه م ــا را ب ــار بچه ه ــن ب چندی

چنــار بردیــم.

حسن در آن ایام در چه کالسی درس می خواند؟
ــام کالس چهــارم دبســتان  حســن در آن ای
ــود. مــن در وبــالگ خــودم گــزارش ایــن  ب
برنامه هــا را می  نوشــتم و از ایــن طریــق 
یــک ســری دوســتان جدیــد پیــدا کــردم که 
عالقمنــد بودنــد بــرای بچه هــا کاری کننــد. 
یکــی از ایــن افــراد متخصــص نقاشــی بــود 
و بــرای بچه هــا کالس آمــوزش نقاشــی 
گذاشــت. یــک ســری دیگــر آمدنــد و بــرای 
بچه هــا کالس آمــوزش  ترافیــک گذاشــتند. 

هنوز هم باوجود بزرگ تر شدن بچه ها، آنها را 
اردو می  برید. چنین برنامه هایی چه تاثیری در 

رشد اجتماعی آنها دارد؟
ــادی در اجتماعــی  ــر زی ــن برنامه هــا تاثی ای
از  آنهــا  از  نترســیدن  و  بچه هــا  شــدن 
جامعــه دارد. هنــوز هــم برنامــه ســفر 
بــه مشــهد را هــر ســاله داریــم. یکــی 
از برنامه هایــی کــه در تابســتان داریــم 
تهــران  در  اســت.  تهرانگــردی  برنامــه 
مکان هــای خیلــی خوبــی هســت کــه 
می  تــوان بچه هــا را بــه آنجــا بــرد. در 
می  کردیــم  ســعی  اردویــی  برنامه هــای 
ــاع  ــه از اجتم ــم ک ــاد بدهی ــا ی ــه بچه ه ب
نترســند و بــا مــردم ارتبــاط برقــرار کننــد. 
هــم  را  خریــد  آمــوزش  برنامــه  حتــی 
بــرای بچه هــا می گذاشــتیم. بــا کمــک 
ســاعت های  در  دوســتان  هماهنگــی  و 
فروشــگاه  بــه  را  بچه هــا  تراکــم،  کــم 
شــهروند می  بردیــم و بن هــای خریــد در 
ــا خودشــان  ــم ت ــرار می دادی اختیارشــان ق
خریــد کننــد. بچه هــا همــه چیــز را لمــس 
ــه  ــه برنام ــد ک ــد می کردن ــد و خری می  کردن

ــود.  ــی ب ــی خوب خیل

دوران تحصیل حسن چگونه بود، آیا او به 
مدرسه نابینایان می  رفت؟

ــتانی  ــش دبس ــرى: دوره پی ــم ناص خان
ــه  ــه مدرس ــتان را ب ــال اول دبس و چهارس
نابینایــان رفــت و بعــد از آن در مدرســه 

ــرد. ــل ک ــادی تحصی ع

ــه  ــالگی ب ــن در ســن شــش س حســن: م
مدرســه محبــی رفتــم و دوره پیش دبســتانی 
ــی  ــره خوب ــی خاط ــدم. ول ــا گذران را در آنج
ــا  ــدارم. بعضــی از معلم ه ــه ن ــن مدرس از ای
ــد  ــا بچه هــا می  کردن برخوردهــای خشــنی ب
ــود و باعــث دلزدگــی  کــه اصــًال درســت نب

ــد.  ــه می  ش ــط مدرس ــا از محی بچه ه

ناصــرى:  خانــم 
معلم هــای  البتــه 
خیلــی خوبــی هــم در 
هــا  مدرســه  ایــن 
مثــًال  بودنــد. 
کالس  معلم هــای 
ســوم  و  دوم  اول، 
معلم هــای  حســن 
دلســوز و فهمیــده ای بودنــد ولــی معلم پیش 
صالحیــت  چهــارم  کالس  و  دبســتانی 
نداشــتند و چندماهــی طــول  آموزشــی 
کشــید تــا توانســتیم ثابــت کنیــم کــه معلــم 
کالس چهــارم صالحیــت آموزشــی نــدارد که 

حتی حکم معلمی او لغو شد.

پسرتان  که  فکرافتادید  این  به  که  شد  چه 
درمدارس عادی ادامه تحصیل دهد؟

ــن دوســتانی  ــى: در بی ــر محمدخان  دکت
کــه در آمــوزش و پــرورش اســتثنایی بودنــد 
دو نظــر وجــود داشــت. گروهــی کــه نــگاه 
بازتــری داشــتند معتقــد بودنــد کــه چنیــن 
عــادی  مــدارس  در  بایــد  را  بچه هایــی 
ثبت نــام کــرد و در کنــار آن از مربیــان 
ــت و  ــک گرف ــم کم ــی ه ــوص تلفیق مخص
ــرد.  ــا ک ــا را جــدا از ســایر بچه ه ــد آنه نبای
یــک گــروه هــم بــه روش ســنتی و تحصیــل 
در مــدارس اســتثنایی اعتقــاد داشــتند. مــا 
نظر گروه اول را بیشــتر پســندیدیم و حســن 
ــران کــه  را در دبســتان شــهید بهشــتی ته
ــام  ــود ثبت ن یــک مدرســه دولتــی عــادی ب
ــش  ــی رضایت بخ ــا خیل ــه اتفاق ــم ک کردی
ــه  ــیدیم ک ــن می  ترس ــدا از ای ــود. در ابت ب
ســایر بچه هــا او را مــورد آزار و اذیــت و 
تحقیــر قــرار دهنــد امــا دیدیــم کــه اصــال 
ــدارد. اتفاقــا  ــرای نگرانــی وجــود ن ًجایــی ب
فضــای دوســتانه ای بیــن او، معلمــان و 
بقیــه دانش آمــوزان بوجــود آمــد و تــرس او 
از بــودن در مدرســه معمولــی از بیــن رفــت.

نحـوه تدریـس بـرای حسـن در مدرسـه 
عـادی چگونـه بـود؟

محمدخانى:  دکتـر 
نحـوه تدریـس بـه این 
گونـه بـود کـه معلـم 
عمـوم  بـرای  را  درس 
مـی  داد  دانش آمـوزان 
معلـم  یـک  ولـی 
تلفیقـی هـم هفتـه ای 
یک جلسـه سـرکالس 
حسـن  بـا  و  می  آمـد 

کار می  کرد و اشکاالتش را رفع می  کرد.

زینــب ناصــرى: حســن بیشــتر درس هــا 
ــم  ــح معل ــا توضی ــنوایی و ب ــق ش را از طری
فــرا می  گرفــت. یــک ســری درس هایــی 
هــم مثــل ریاضــی کــه ممکــن بــود نیــاز بــه 
توضیــح بیشــتری داشــت، معلــم دلســوزش 
بــه او کمــک می  کــرد. همــکاری و دلســوزی 
ــت را  ــود داش ــادی وج ــدارس ع ــه در م ک
در مــدارس اســتثنایی ندیدیــم.  تــرس و 
ــه  ــود ک ــا ایجــاد شــده ب ــه در م ــی ک نگران
ممکــن اســت حســن مــورد آزار و اذیــت و 
تحقیــر و مســخره کــردن بقیــه بچه هــا قــرار 
بگیــرد، اصــال محلــی از اعراب نداشــت و در 
ــه او در مدرســه عــادی درس  چندســالی ک
ــا  ــم. تنه ــزی را ندیدی ــن چی ــد چنی خوان
شــاهد روابــط صمیمانــه و دوســتانه میــان 
حســن بــا ســایر دانش آمــوزان بودیــم. 
ــه مدرســه عــادی فصــل  ــا ورود حســن ب ب
ــد. اول  ــروع ش ــا ش ــی م ــدی در زندگ جدی
فکــر می  کردیــم بــه خاطــر وابســتگی زیــاد 
بــه دوســتان نابینانیــش او دچــار افســردگی 
روابــط  و  محیــط  قــدر  آن  ولــی  شــود 
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جدیــدی کــه بــا بچه هــا پیــدا کــرد برایــش 
جــذاب بــود کــه روحیــه اش خیلــی عــوض 
شــد. هــر کــدام از دوســتان نابینایــش 
هــم کــه بــه مــدارس عــادی رفتنــد مســیر 
زندگیشــان عــوض شــد. یکــی از معلم هــای 
او خاطــره ای جالبــی بــرای مــا تعریــف کــرد 
و آن ایــن بــود کــه یــک بچــه شــیطان بــه 
ــه مدرســه از  ــود ک ــاس در کالس ب ــام عب ن
دســتش عاجــز بــود ولــی بعــد از مدتــی این 
بچــه خیلــی آرام و معقــول شــد. ایــن بچــه 
ــن در آن  ــود. حس ــده ب ــن ش دوســت حس
زمــان بچــه الغــر و ضعیفــی بــود و هــر روز 
صبــح یــک دســتگاه پرکینــز چهــار – پنــج 
کیلویــی را بــه همــراه یــک کیــف ســنگین با 
خــوش بــه مدرســه می  بــرد. بعــد از دوســت 
شــدن عبــاس بــا حســن هــر روز ایــن پســر 
ــوی مدرســه می  ایســتاد و هــم کیــف و  جل
هــم پرکینــز او را تــا کالس حمــل می  کــرد. 
ــدر  ــا چق ــه بچه ه ــد ک ــان می  ده ــن نش ای
ــد و  ــرار می  کنن ــاط برق ــم ارتب ــا ه خــوب ب
چــه دوســتی هایی در محیط هــای طبیعــی 
شــکل می گیــرد و مگــر نقــش مدرســه غیــر 
ــه  ــن مدرس ــط ای ــت؟ در محی ــن اس از ای
اطالعــات عمومــی حســن بســیار بــاال رفت 
ــم  ــا دور ه ــای بین ــه بچه ه ــا ک ــر ج و ه
ــد او  ــت می  کردن ــدند و صحب ــع می  ش جم
ــک  ــرد. ی ــر می  ک ــرکت و اظهارنظ ــم ش ه
بــار مــن حســن را بــه پــارک ســاعی بــرده 
بــودم او روی تــاب ســوار بــود و پســری هــم 
ســن و ســال خــودش آمــد و کنــارش ســوار 
ــت را  ــر صحب ــم س ــم ک ــد. ک ــاب ش ــر ت ب
ــرد و اســمش را پرســید.  ــاز ک ــا حســن ب ب
کمــی کــه باهــم حــرف زدنــد، حســن از او 
دربــاره بازی هــای کامپیوتــری ســوال کــرد. 
آن پســر پرســید، تــو مگــر بــازی می  کنــی؟ 
حســن گفــت: خــودم بــازی نمی  کنــم ولــی 
همــه رمزهایــش را بلــدم و آن قــدر قشــنگ 
روش بــازی را بــرای ایــن پســر تعریــف کــرد 

کــه باعــث تعجــب او شــده بــود. 
حســن تــا ســوم راهنمایــی در مدرســه غیــر 
انتفاعــی ســینا کــه یــک مدرســه عــادی بود 
درس خوانــد. تــا زمانــی کــه او در مدرســه 
یــک  حتــی  می  خوانــد  درس  اســتثنایی 
ــون  ــرد، چ ــت بگی ــم نمی  توانس ــت ه بیس
ــی  ــه ها گاه ــن مدرس ــوزش در ای ــد آم مت
بــود.  ســختگیرانه  و  بی رحمانــه  واقعــا 
ــا  ــه تنه ــا را ن ــها بچه ه ــی از کالس در بعض
تشــویق نمی کردنــد بلکــه دلسردشــان هــم 
ــن  ــان معلمی ــن می ــه در ای ــد. البت می  کردن
خوبــی هــم بودنــد کــه بایــد از ایشــان هــم 
ــخ هــم  تشــکر کــرد امــا مســایل بســیار تل
کــم نبودنــد. در مقابــل در مدرســه عــادی 
ایــن طــور نبــود. حســن بیشــتر درس هــا را 
ــت و از او  ــاد می  گرف ــنیداری ی ــق ش از طری
بــه صــورت شــفاهی ســوال می  شــد البتــه 
ــر.  ــد ورزش و هن ــی مانن ــز دروس عمل بج

وقتــی بچــه ای قــدرت تکلــم و شــنیدارایش 
ــن  ــا از همی ــم دان ــک معل ــت، ی ــوی اس ق
روش هــا اســتفاده می  کنــد. در مدرســه 
اســتثنایی اصــرار بــر یادگیــری خــط بریــل 
بــود، در حالــی کــه حســن از طریــق بریــل 
ــرار  ــاط برق ــران ارتب ــا دیگ ــت ب نمی توانس
کنــد. وقتــی بچــه ای از طریــق گفتــار 
می  توانــد ارتبــاط برقــرار کنــد و درســش را 
جــواب بدهــد چــرا بایــد تأکیــد بــر نوشــتن 
باشــد؟ نوشــتنی که دیگــران نمی  توانســتند 
ــادی  ــه ع ــه در مدرس ــد. البت آن را بخوانن
ــم  ــوز ه ــت و هن ــل می  نوش ــا بری ــم او ب ه
ــد  ــن مــدارس تأکی ــی در ای می  نویســند، ول
روی گفتــار بچه هــا بــود. االن او از دســتگاه 
ــام  ــد و تم ــتفاده می  کن ــوت اس ــط ص ضب
ــته  ــتگاه، دس ــن دس ــش را در ای درس های
بنــدی و ضبــط می  کنــد و در منــزل گــوش 

می  دهــد و یــاد می  گیــرد. 

آیا شما پدر و مادران دیگری را می  شناسید 
مدارس  به  را  خود  نابینای  بچه های  که 

عادی برده باشند؟

خانــم ناصــرى: بلــه خیلــی از ایــن 
کار  ایــن  کــه  می  شناســم  را  خانواده هــا 
را انجــام داده انــد. البتــه ایــن کار بســتگی 
ــر  ــت مدرســه دارد. اگ ــکاری مدیری ــه هم ب
ــد  ــد، می  توان ــکاری کن ــه هم ــر مدرس مدی
نظــر معلم هــا را هــم مســاعد نمایــد. 
ولــی اگــر مدرســه ای معلــم خوبــی داشــته 
باشــد ولــی مدیــر همــکاری نکنــد فایــده ای 
نــدارد. بــه هــر حــال چنیــن دانش آموزانــی 
ــًال در  ــی دارد، مث ــرای مدرســه زحمت های ب
امتحانــات حتمــا بایــد یــک منشــی وجــود 
ــا  ــدارس اولی ــی م ــد. در بعض ــته باش داش
ــن کار  ــر ای ــه یــک نف ــد ک ــول بدهن ــد پ بای

را انجــام دهــد. در مــورد حســن بــه خاطــر 
منشــی ها  معلم هــا  و  مدیــر  همــکاری 
ــود  ــی خ ــد و گاه ــت نمی  کردن ــول دریاف پ
معلم هــا و یــا دانش آمــوزان کالس هــای 
ــورد کمــک  ــن م ــد و در ای دیگــری می  آمدن
می  کردنــد. امتحانــات حســن در دفتــر 
مشــاور انجــام می  شــد و اصــال امــکان 
تقلــب وجــود نداشــت. مــن خــودم تأکیــد 
ــه خاطــر این کــه  ــادا ب ــودم کــه مب کــرده ب
بچــه مــن نابیناســت کســی دلســوزی 
کنــد و یــا بخواهــد جــواب اضافــی برایــش 
بنویســد. جالــب اســت بدانیــد کــه معــدل 
کالس پنجــم حســن بیســت شــد و معــدل 
ــه  ــک ب ــی او نزدی کالس اول و دوم راهنمای
ــم  ــی او ه ــوم راهنمای ــدل س ــت و مع بیس

بیســت شــد.

مدارس  در  خاطراتت  مورد  در  آقا!  حسن 
عادی برایمان بگو؟

ــه مدرســه عــادی  کالس پنجــم کــه مــن ب
رفتــم واقعــا بهتریــن ســال تحصیلــی ام بــود. 
ــام  ــه ن ــی ب ــی خوب ــم خیل ــم معل ــون ه چ
آقــای جعفــری داشــتم کــه خیلــی خــوب به 
مــن آمــوزش مــی  داد و مــن همیشــه مرهون 
لطــف و زحمــات ایشــان هســتم و هــم 
ــدا  ــادی پی ــه ع ــادی در مدرس ــتان زی دوس
ــت های  ــه دوس ــیدم ک ــردم. اول می  ترس ک
ــی  ــی خیل ــم ول ــت بده ــی ام را از دس قدیم
ــرار  ــاط برق ــا ارتب ــای بین ــا بچه ه ــوب ب خ
کــردم و آنهــا مــرا خیلــی خــوب پذیرفتنــد. 
یــک خاطــره خــوب از معلمــم دارم. وقتــی 
ــدم  ــرکالس آم ــار س ــن ب ــرای اولی ــن ب م
ایشــان بــه یکــی از بچه هــا گفــت حســن را 
ببــر و همــه قســمت های مدرســه را نشــانش 
بدهــد و همــه را بــا او آشــنا کــن. در واقــع 
ــپرد و  ــا س ــت علیرض ــه دس ــرا ب ــم م معل
دوســتی خوبــی بیــن مــن و علیرضــا ایجــاد 
ــه  ــم در مدرس ــی ام ه ــد. دوران راهنمای ش
عــادی درس خوانــدم و از کمک هــای ناظــم 
و مدیــر و معلم هــای خــوب آن مدرســه 
ــم  ــی ه ــدم. در دوران راهنمای ــد ش بهره من
دوســتان جدیــدی پیــدا کــردم و بــا بچه هــا 

ــی داشــتم. ــاط خوب ارتب

دکتــر محمدخانــى: حســن در ســه ســال 
راهنمایــی از لحــاظ معــدل و نمرات همیشــه 
جــزو چهــار نفــر اول کالس بــود و همیشــه 
ــختی اســت  ــن کار س ــت. ای ــزه می  گرف جای
کــه یــک فــرد نابینــا بــا تکیــه بــر شــنوایی 
ــات  ــه امتحان ــی ک ــوم راهنمای در کالس س
ــدل  ــزار می شــد مع ــی برگ ــه صــورت نهای ب

بیســت بگیــرد و شــاگرد اول شــود. 

بعد از دوران راهنمایی چه کردید؟ شما بعد 
از این دوران به دنبال دروس حوزوی و ادامه 
تحصیل در این مدارس رفتید، درست است؟

در ابتدا از این می  ترسیدیم که 
دانش آموزان مدارس معمولی، حسن 
را مورد آزار و اذیت و تحقیر قرار دهند 

اما دیدیمً  جایی برای نگرانی اصًال 
وجود ندارد. اتفاقا فضای دوستانه ای 
بین او، معلمان و بقیه دانش آموزان 

بوجود آمد و ترس او از بودن در مدرسه 
معمولی از بین رفت و این ترس تبدیل 

به روابط عمیق و دوستانه میان او و 
سایرین شده بود 
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حســن: یــک شــب بــا خانــواده ام نشســته 
بودیــم و در مــورد شــرایط دبیرســتان و 
رشــته تحصیلــی در دبیرســتان صحبــت 
ــدرم پیشــنهاد کــرد  ــا اینکــه پ ــم ت می  کردی
ــل  ــوزه تحصی ــروم و در ح ــوزه ب ــه ح ــه ب ک
ــه ای  ــه عالق ــه ب ــا توج ــم ب ــن ه ــم. م کن
ــی و  ــی و سیاس ــات تاریخ ــه موضوع ــه ب ک
مذهبــی داشــتم از ایــن پیشــنهاد اســتقبال 
کــردم. بــا پــدر و پدربزرگــم از چنــد حــوزه 
بازدیــد و بــا مسووالنشــان صحبــت کردیــم 
و باالخــره در یکــی از آنهــا مشــغول بــه 
تحصیــل شــدم. اکنــون از ایــن کــه درحــوزه 
مشــغول بــه تحصیــل هســتم، خیلــی 
و  دارم  خوبــی  خیلــی  اســاتید  راضیــم. 
دوســتانی دارم کــه از وقــت خــود می  زننــد 

ــد.  ــاد می  دهن ــن درس ی ــه م و ب

دکتــر محمدخانــى: حســن عالقــه و 
اســتعداد خاصــی در حــوزه تاریــخ داشــت و 
حافظــه بســیار قــوی هــم دارد. او از لحــاظ 
ــدی اســت  ــه معتق ــی بچ ــوی و مذهب معن
ــت  ــم دوس ــی را ه ــی و مذهب و دروس دین
داشــت. فکــر کردیــم کــه چــه رشــته هایی 
ــی  ــته های مختلف ــکان دارد. رش ــش ام برای
را در علــوم انســانی و حتــی فنــی مهندســی 
و مــدارس مختلــف را بررســی کردیــم. بعــد 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــی ها ب ــن بررس ــه ای از هم
ــدارس  ــوزش در م ــیوه آم ــه ش ــیدیم ک رس
ــل  ــر مث ــای دیگ ــه فضاه ــه نســبت ب علمی
دانشــگاه بهتــر اســت. فضــای حــوزه علمیه 
بــه شــدت انســانی تر و معــارف و معنویــات 
در آن خیلــی زیــاد اســت. ارتبــاط در حــوزه 
و  صمیمی تــر  دوســتانه تر،  خیلــی  هــم 
انســانی تر اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه شــیوه های آمــوزش در حــوزه بهتــر 
از شــیوه های دانشــگاهی اســت، چــون 
ــور  ــث مح ــور و بح ــو مح ــتر گفت وگ بیش
ــد  ــث می  کنن ــم بح ــا ه ــا ب ــت. بچه ه اس
تــا چیــزی را یــاد بگیرنــد. شــور و اشــتیاقی 
کــه در فضــای حــوزه علمیــه وجــود دارد را 
در دانشــگاه نمی  بینیــم. مــن خــودم مدتــی 
رئیــس دانشــکده ای در تهــران بــودم و چنــد 
هــزار دانشــجو داشــته ام ولــی فضایــی کــه 
ــم  ــگاه نداری ــم را در دانش ــا داری در حوزه ه
و ایــن باعــث تاســف اســت. بــه هــر حــال 
ــود  ــوزه وج ــبی در ح ــای مناس ــم فض دیدی
دارد و از طرفــی حســن خــودش هــم عالقــه 
ــا  ــا هــم ب و اســتعداد الزم را دارد و درس ه
اســت.  نزدیک تــر  حســن  ویژگی هــای 
شــرایط هــم بــرای او مناســب تر اســت چون 
ــا  ــرای درس ه ــادی ب ــی زی ــای صوت فایل ه
ــنیدن  ــا ش ــد ب ــه او می  توان ــود دارد ک وج
ایــن فایل هــا درس هــا را بیامــوزد. ایــن 
بــود کــه مــن چنیــن پیشــنهادی دادم و او 
ــا حوزه هــای مختلــف  هــم قبــول کــردم. ب
صحبــت کردیــم چــون ورود یــک نابینــا بــه 

حــوزه شــاید هــم بــرای مدیریت و هــم برای 
ــب باشــد. جســتجوی  اســاتید کمــی عجی
زیــادی انجــام دادیــم تــا اینکــه بــه حــوزه ای 
رفتیــم کــه رئیــس آن انســان بزرگــواری بود 
بــه نــام جنــاب آیــت اهللا منتظــری کــه هم، 
ســن وســالی داشــت و هــم یکــی از اســاتید 
ــه تدریــس  ــر پای ــود و زندگیشــان ب ــام   ب به ن
و آمــوزش حــوزوی طــی شــده بــود. ایشــان 
بــه راحتــی حســن را پذیرفتنــد و بعــد 
ــوزه  ــی در ح ــچ نابینای ــه هی ــم ک فهمیدی
هــای علمیــه حضــور نــدارد و شــاید حســن 
تنهــا روشــندلی اســت کــه اکنــون در حــوزه 

ــد.  ــل می  کن ــه تحصی علمی

ــه در مراحــل و در  ــم ناصــرى: البت خان
ــاز در  ــندل جانب ــراد روش ــر اف ــنین باالت س
کســی  ولــی  می  خواننــد  درس  حوزه هــا 
کــه از ســن پاییــن و از ســیکل بخواهــد وارد 
حــوزه علمیــه شــود بــه گفتــه خــود اســاتید 
حــوزه تاکنــون نبــوده اســت. بعــد از اینکــه 
حســن وارد حــوزه شــد خانواده هــای زیــادی 
بــا مــا تمــاس گرفتنــد و پــرس و جــو کردند 
ــود را  ــای خ ــه بچه ه ــدند ک ــد ش و عالقمن
بــه حــوزه بفرســتند. ایــن حرکتــی بــود کــه 
ــدند در  ــه ش ــا متوج ــای نابین ــازه بچه ه ت
ایــن مســیر هــم می  تواننــد موفــق باشــند و 

ایــن امــکان برایشــان وجــود دارد.

چندسال است که شما در حوزه درس می  خوانید؟

ــوزه  ــه در ح ــال اســت ک ــه س ــن: س حس
درس می  خوانــم. دو ســال دیگــر ســطح 
یــک را تمــام می  کنــم کــه معــادل بــا 
ــی  ــس از آن در صورت ــت. پ ــم اس فوق دیپل
ــا  ــوم ی ــس ش ــم ملب ــم می  توان ــه بخواه ک
ــاری  ــدن اختی ــس ش ــار ملب ــوم. افتخ نش

ــت. اس

دکترمحمدخانــى: اگــر ســطح یــک حوزه 
را معادل ســازی کننــد برابــر بــا مــدرک 
ــد از ســطح  ــی بع ــم اســت. یعن ــوق دیپل ف
ــور  ــان کنک ــد در امتح ــک حســن می  توان ی
شــرکت کنــد و از فــوق دیپلــم تــا لیســانس 
را در دانشــگاه ادامــه بدهــد و یــا می  توانــد 
ــه  ــر ادام ــطح دیگ ــا س ــوزوی را ت دروس ح
ــا نشــاطی  بدهــد. فضــای حــوزه فضــای ب
اســت و تمــام مســایل  تربیتــی در آن وجــود 
دارد و بچه هــا در یــک محیــط جمعــی 
بــا هــم زندگــی می  کننــد. او خیلــی از 
مواقــع شــب ها هــم در حــوزه می  مانــد 
ــد،  ــی می  کن ــر زندگ ــای دیگ ــا طلبه ه و ب
ــه  ــم ک ــاس می  کن ــن احس ــه م ــوری ک ج
ــد  ــوزه بمان ــد ســال ها در ح حســن می  توان
بــدون اینکــه نیــازی بــه پشــتیبانی خانــواده 

داشــته باشــد.

حسن آقا می  خواهید در آینده چه کاره شوید؟

حســن: مــن می  خواهــم در آینــده رئیــس 
ــد  ــل متحــد شــوم، چــون چن ســازمان مل
ــن  ــه مظلومی ــک ب ــی کم ــان دارم. یک آرم
ــت از کشــور فلســطین  ــان و دوم حمای جه
و دیگــر کمــک بــه حــل مشــکالت دنیاســت 

ــرد. ــر می ب ــه س ــگ ب ــه االن در جن ک

ــه مســایل  ــر محمدخانــى: حســن ب دکت
روز دنیــا خیلــی مســلط اســت و اگــر 
ــا  ــه ای از دنی ــی در گوش ــن اتفاق کوچک تری
بیفتــد اولین کســی کــه در اطرافیــان متوجه 
می  شــود، اوســت. او عالقمنــد بــه پیگیــری 
اخبــار سیاســی دنیاســت و اتفاقات سیاســی 

ــد.  ــل می  کن ــت تحلی ــه دق را ب

زمانـی کـه شـما در مدرسـه عـادی درس 
می  خوانـدی و اکنـون کـه در حـوزه درس 
می  خوانـی، آیـا هیچوقت احسـاس تفاوت 

بچه ها   کـرده ای؟ بـا 

حســن: مــن هیــچ وقــت احســاس متفاوت 
بــودن بــا بقیــه را   نکــرده ام و همیشــه 
ارتبــاط خوبــی بــا دیگــران داشــتم. در 
خیلــی جاهــا فکــر می  کــردم از آنهــا جلوتــر 
ــتری دارم.  ــات بیش ــتم و اطالع ــم هس ه

خانم ناصری چرا به شما مادر سپید می  گویند؟
ــن روی  ــه م ــود ک ــمی ب ــپید، اس ــادر س م
ــه  ــوری ک ــته ام. تص ــودم گذاش ــالگ خ وب
مــن از نابینایــی دارم ایــن اســت کــه 
ــتند  ــا نیس ــا نابین ــان مطلق ــوم نابینای عم
ــر  ــًا تاریــک نیســت. اکث و دنیایشــان مطلق
نابینایــان درکــی از نــور را دارنــد. ایــن 
ــود و وبالگــی کــه می  نوشــتم  تصــور مــن ب
ــا عنــوان مــادر یــک روشــندل بــود ولــی  ب
وقتــی کــه خواســتم نــام وبالگــم را عــوض 

یکی از همکالسی های حسن پسری به 
نام عباس بود، او هرچند قلبی مهربان 

داشت اما ظاهری نا آرام و پر تنش 
داشت. حسن خیلی زود با او دوست 
شد و کار به جایی رسید که هر روز این 
پسر جلوی در مدرسه می  ایستاد و هم 
کیف و هم دستگاه پرکینز او را تا کالس 

حمل می  کرد. این نشان می  دهد که 
بچه ها چقدر خوب با هم ارتباط برقرار 
می  کنند و چه دوستی های انسانی در 
محیط های طبیعی شکل می گیرد. و 
مگر نقش مدرسه غیر از این است؟
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ــام  ــی، ن ــور ذهن ــن تص ــاس ای ــم، براس کن
ایــن  در  کــردم.  انتخــاب  را  مادرســپید 
وبــالگ در مــورد مســایل آموزشــی بــه 

می کــردم.  اطالع رســانی  نابینایــان 
در ســه ســالی کــه حســن از سیســتم 
آمــوزش و پــرورش خــارج و وارد حــوزه 
ــی  ــدی در زندگ ــل جدی ــد، فص ــه ش علمی
مــا بــه وجــود آمــد و مــن توانســتم کمــی 
ــرم  ــای دیگ ــه بچه ه ــودم و ب ــه خ ــم ب ه
ــاظ  ــن از لح ــر م ــر دیگ ــه دو پس ــم. ب برس
تحصیلــی خیلــی اجحــاف شــد چــون تمــام 
وقــت مفیــد مــن صــرف خوانــدن درس هــا 
ــاله  ــن چندس ــد. در ای ــن می  ش ــرای حس ب
کــه فــراغ بــال بیشــتری دارم توانســته ام بــه 

ــا هــم بیشــتر برســم.  آنه

چه صحبتی با خانواده هایی که تجربه مشابه 
شما دارند، دارید؟

بــا  مــن  ســخن  ناصــرى:  خانــم 
ــا  ــه ب ــه در مواج ــن اســت ک ــا ای خانواده ه
جامعــه از اتفاقاتــی کــه می  افتــد، نترســند. 
ــه  ــرای جامع ــد فرهنگ ســازی شــود و ب بای
جــا بیافتــد کــه یــک فــرد نابینــا یــک فــرد 
چهــل ســاله ای نیســت کــه شــما دســتش 
را بگیــری و از ایــن طــرف خیابــان بــه 
آن طــرف ببــری. بچه هــای نابینــا بایــد 
تــا  باشــند  داشــته  حضــور  جامعــه  در 
هــم نیازهاشــان و هــم توانایی هایشــان 
ــد  ــه فرزن ــی ک ــرای مادران ــود. ب ــده ش دی
ــی  ــد خیل ــا دارن ــا نابین دارای معلولیــت و ی
غم انگیــز اســت کــه وقتــی فرزندشــان 
ــکان  ــوزی و ت ــا دلس ــد ب ــرون می  برن را بی
دادن ســر مــردم روبــه رو شــوند کــه چنیــن 
واکنشــی ســبب بیــرون نبــردن کودکانشــان 
شــود. ایــن وظیفــه مــا مــادران و خانــواده 
اســت کــه فرزنــد دارای معلولیــت و نابینــای 
ــه بیاوریــم و او را  ــه خــارج از خان خــود را ب
ــه را در  ــن بچ ــی م ــم. وقت ــور نکنی محص
ــا  ــم و تنه ــور کن ــه محص ــواری خان چهاردی
ــا  ــو و ی ــه رادی ــوش دادن ب ــرگرمی اش گ س
بــازی بــا چنــد اســباب بــازی تکراری باشــد 
ــته  ــه داش ــم از جامع ــی می  توان ــه توقع چ
باشــم کــه بــا او درســت رفتــار کننــد و حق 
ــودم  ــن خ ــد. م ــه او بدهن ــش را ب و حقوق
ــه او خدمــات بدهــم و بهتریــن  ــد ب اول بای
ــم  ــم بده ــی می  توان ــه از کودک ــی ک خدمت
ــم  ــاع کن ــه او را وارد اجتم ــت ک ــن اس ای
تــا بتوانــد تجربــه کنــد. بچــه مــن ممکــن 
اســت مــورد عتــاب افــرادی قــرار بگیــرد و 
ــن  ــا ای ــع نشــود، ام ــت واق ــورد محب ــا م ی
رفتارهــا نبایــد موجــب انــزوا و گوشــه گیری 
فرزنــدم شــود. همــه افــراد جامعــه فرهنــگ 
مشــابهی ندارنــد، ممکــن اســت فــردی بــا 
دیــدن فرزنــد مــن آه بکشــد یــا خدا را شــکر 
کنــد! نبایــد ناراحــت شــد و واکنــش نشــان 

داد چــون حتمــا افــرادی هــم هســتند کــه 
ــد و  ــک کنن ــا کم ــای م ــه بچه ه ــد ب مایلن

ــد. ــاد بدهن ــا ی ــه آنه ــد را ب راه هــای جدی
خاطــره جالبــی دارم از زمانــی که حســن در 
کالس پنجــم بــود و بچــه ای از کالس دیگــر 
بــه او اهانتــی کــرده بــود، همکالســی های 
حســن آن بچــه را حســابی زده بودنــد 
کــه چــرا بــه حســن توهیــن کــردی؟ 
ــراد  ــم همــه اف ــر کنی ــه فک ــاز نیســت ک نی
جامعــه بچــه مــرا می  پذیرنــد و او را دوســت 
ــرد  ــی ط ــا جاهای ــت، حتم ــد داش خواهن
می  شــود و جاهایــی هــم مــورد قبــول واقــع 
می  شــود. ایــن تجربــه ای بــرای فرزنــد مــن 
ــه از زمــان  ــن تجرب ــر اســت ای اســت و بهت
کودکــی آغــاز شــود، نــه اینکــه یــک دفعــه 
ــه دانشــگاه  یــک جــوان هجــده ســاله را ب
بفرســتیم کــه بــا برخــورد نامناســب دیگران 
ــه احساســاتش توهیــن شــود و احســاس  ب

شکســت کنــد. 
ــا افــرادی  حســن از کودکــی در جامعــه و ب
ــت  ــا را تندرس ــالح آنه ــه اصط ــا ب ــه م ک
می  نامیــم، بــزرگ شــد. ولــی مــن در ایــن 
هفــده ســال هیچوقــت شــاهد نــگاه منفــی 
ــودم و همیشــه هرجــا  ــه نب از طــرف جامع
کــه کوچک تریــن مشــکلی هــم پیــش بیایــد 
ــن  ــد. بنابرای ــک می  آین ــه کم ــر ب ــا نف ده ه
ــه  ــد بترســند ک ــراد دارای معلولیــت نبای اف
ــت  ــن اس ــکل ای ــوند. مش ــه ش وارد جامع
ــد و  ــراد را نمی  شناس ــن اف ــه ای ــه جامع ک
نمی  دانــد کــه در مواجــه بــا ایــن افــراد چــه 
کار بایــد بکنــد. اکثــر مــردم دوســت دارنــد 
ــه کار  ــد چ ــی نمی  دانن ــد ول ــی بکنن کمک
کننــد و ممکــن اســت کار اشــتباهی انجــام 
ــه نیســت  ــودن جامع ــد ب ــن از ب ــد، ای دهن
ــانه ها  ــردم اســت و رس ــه از ناآگاهــی م بلک
و نشــریات نقــش مهمــی در آگاهــی بخشــی 

بــه مــردم دارنــد. 
ــه  ــرد ک ــود آرزو می  ک ــی حســن بچــه ب وقت
پدرومــادرش هــم نابینــا باشــند چــون 
ــا  ــک فرصــت می  دانســت. م ــی را ی نابینای

ســعی کــرده بودیم ایــن را به حســن آموزش 
ــی  ــری چیزهای ــک س ــه اآلن ی ــم ک را دهی
و  می  دانــد  او  ولــی  نمی  دانیــم  مــا  را 
ــد.  ــواده   اطالع رســانی کن ــه خان ــد ب می توان
ــه  ــت هم ــرق می  رف ــب ب ــی ش ــال وقت مث
ــم  ــه چــه کار کنی ــران می  شــدیم ک ــا حی م
ولــی حســن دســت مــا را می  گرفــت و 
ایــن طــرف و آن طــرف می  بــرد. مــا ســعی 
ــه او  ــم چنیــن فرصت هایــی را ب کــرده بودی

ــم. نشــان دهی

حســن: بــه نظــر مــن نابینایــی یــک ضعف 
ــم  ــوت ه ــه ق ــک نقط ــی ی ــت و گاه نیس
حســاب می  شــود. درســت اســت کــه یــک 
ــت دارم را  ــه دوس ــی را ک ــری از کارهای س
ــن  ــا همی ــی ب ــم ول ــام بده ــم انج نمی  توان
نابینایــی خیلــی چیزهــا را بــه دســت 
آورده ام و شــاید خیلــی کارهــا هــم هســت 
ــد  ــام دهن ــته اند انج ــران نتوانس ــه دیگ ک
ــم  ــی مــن موفــق شــده ام. مــن نمی  گوی ول
کــه مــدارس نابینایــان بایــد برداشــته شــود 
ــد اصــالح  ــم ایــن مــدارس بای ــی می  گوی ول
شــوند و بــه یــک نابینــا مهارتــی یــاد بدهــد 
ــد  ــد کن ــت و آم ــه رف ــد در جامع ــه بتوان ک
ــات و  ــن زحم ــد. ای ــی کن ــتقل زندگ و مس
فداکاری هایــی کــه مــادرم بــرای مــن انجــام 
داد را بایــد مدرســه اســتثنایی بــرای مــن و 
دیگــر دوســتان نابینــا انجــام مــی  داد. مــن 
از زحمــات پــدر و مــادرم بســیار متشــکرم و 

ــود.  همیشــه قــدردان آنهــا خواهــم ب
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   فرهنگ معلولیت و نگرش جامعه:  

اولیــن مرحلــه مهمی کــه بهتــر اســت آن  را مــد نظــر قــرار داد، نــوع نگــرش انســان بــه فــرد ناتــوان 
یــا کــم تــوان اســت. چــون اگــر معلولیــت را ناتوانــی در انجــام تمــام یــا قســمتی از ضروریــات عادی 
زندگــی فــردی یــا اجتماعــی بــه علــت وجــود یــک یــا چنــد نقــص مــادرزادی یــا عارضــی در قــوای 
ــادی از مــردم  ــا هــردو تعریــف کنیــم، در می یابیــم کــه در واقــع تعــداد زی ــا روانــی ی جســمانی ی
بــدون آنکــه خــود بداننــد یــا بپذیرنــد، در ایــن طیــف قــرار می گیرنــد و تنهــا شــدت و در معــرض 

دیــد بــودن آنهــا، متفــاوت اســت.
مثًال کسی که کف پایش صاف است یا ضعف بینایی دارد، معلول به شمار می رود.

ــه قضــاوت و  ــم، ب ــا و مفاهی ــه درخصــوص واژه ه ــردم اســت ک ــِگ م ــا و فرهن ــا، ارزش ه هنجاره
برداشــتی خــاص و بیــان معانــی آن می نشــینند و از دیــدگاه همیــن فرهنــگ اســت کــه شــاخص ها 

ــوند. ــن می ش ــی تعیی ــت اجتماع ــای منزل و مالک ه
بنابرایــن اشــتباه اســت اگــر تصــور کنیــم فــردی معلــول (جســمی یا ذهنــی) بایــد در انــزوا و بــه 
دور از جمــع باشــد و فــردی ســالم از تمــام حقــوق، مزایــا، امکانــات و تســهیالت جامعــه، برخــوردار 

. شد با
ــوان، ماننــد انســان ســالم،  ــا کم ت ــوان ی بــه همان ترتیــب نیــز نبایــد انتظــار داشــت کــه فــرد نات

ــی را داشته باشــد. ــر کار و فعالیت ــی انجــام ه توانای
ــرا باشــیم و  ــد باشــد، پذی ــه هســت و می توان ــه ک ــان گون ــر کســی را هم ــارت ســاده تر ه ــه عب ب

ــرای او قایــل باشــیم. ــراز وجــود را ب فرصــت و مجــال معرفــی هویــت و اب
ــل داشــتن  ــه دلی ــت، ب ــا وجــود امنی ــواده ب ــه خان ــه وجــود دارد ک ــی در جامع نمونه هــای فراوان

ــد. ــرده ان ــری ک ــه شــدن فرزندشــان جلوگی ــراوده و وارد جامع ــت، از م معلولی
ــش را  ــه همنوعان ــش ب ــن نیت ــرش و حس ــد، نگ ــان می کاه ــه نفس ش ــاد ب ــزوا از اعتم ــن ان ای
ــی از  ــای عظیم ــه نیروه ــود و در نتیج ــی می ش ــی و دنیای ــات دین ــار تعارض ــد، دچ ــر می ده تغیی
ســرمایه های انســانی را عمــًال از دســت می دهیــم. بنابرایــن خــود فــرد و جامعــه بایــد بپذیرنــد کــه 
ــی و از کار افتادگــی نیســت و از طرفــی نگرش هــا، قضاوت هــا، برداشــت ها و در  ــت، ناتوان معلولی

کل فرهنــگ جامعــه نیــز بایــددر خــود تغییــر ایجــاد نمایــد.

انــزوا میــزان و درجــات مختلفــی دارد امــا عمومــًا فــرد منزوی، احســاس تهــی بــودن، تنهایی، 
ــه  ــد ب ــر می توان ــت و کمت ــزان اس ــه گری ــع و جامع ــدی دارد. از جم ــم امی ــودن و ک منفعل ب

کســی اعتمــاد کنــد و از زندگــی لــذت ببــرد.
امــا فــرد اثربخــش، روحیــه ای قــوی دارد کــه اغلــب خواهــان بــه هــدف و نتیجــه رســیدن 

وتغییــر اوضــاع، بکارگیــری خالقیــت و بهــره  بــردن از لحظــات زندگــی اســت.
انــزوا تــا اثربخشــی روی طیفــی وســیع قــرار می گیــرد امــا ســه مرحلــه و قــدم اصلــی را کــه 
برداریــم می توانیــم از فــردی منــزوی (بــه نســبت های مختلــف) بــه فــردی اثربخــش (بــاز بــه 
ــی (در  ــی- روان ــع ذهن ــه موان ــد ک ــم می طلب ــن مه ــم. ای ــر کنی ــف)، تغیی نســبت های مختل
درونمــان) و عینــی- واقعــی (در جامعه مــان) را تشــخیص دهیــم و بســترهای الزم را جهــت 

جلــب مشــارکت و فعالیــت ایجــاد نماییــم. ایــن ســه اصــل، عبارت انــد از:

فرهنگ معلولیت
 از انزوا تا اثربخشى1
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برنامه ریزى و توانبخشى: 

معلولیت ممکن است به علت مادرزادی باشد یا ممکن است به علتی عارضی (رویدادی) مانند؛ امراض، 
حوادث طبیعی و ترافیکی، جنگ وغیره به وجود آمده باشد. در هر صورت، روشن است که نیاز به 

برنامه ریزی و داشتن دیدگاه و چارچوب نظری در برخورد با آن وجود دارد.
کامــل بــودن در تمامــی فرهنگ هــا، اشــعار و ادبیــات و حتــی آرزوهــای بشــری بــه عنــوان یــک 

ویژگــی آرمانــی و ایــده آل غایــی، مطــرح شــده اســت.
چنانکــه شــیخ محمــود شبســتری می گویــد: «بــدان اول کــه تــا چــون گشــت موجــود    کز او انســان 
کامــل گشــت مولــود» هــر چــه از آن نقطــه اوج کامــل بــودن، فاصلــه گرفتــه شــود، فــرد از دیــد خود 

و دیگــران، دچــار نقــص و کمبــود شــده و بــه همــان نســبت نیــاز به تــالش و جبــران دارد.
انســان، فــی النفســه، ارزشــمند اســت، چــه کامــًال ســالم و بی عیــب باشــد چــه ســراپا ناتــوان و 
ناقــص›. بســیاری از آیــات کتــب آســمانی، احادیــث انبیــا، روایــات ائمــه و قوانیــن حقــوق بشــر 

جهــان معاصــر، گــواه بــر ایــن ادعاســت.
ــی در  ــن توانبخش ــن، ۴). بنابرای ــدال (تی ــن اعت ــن، ۳) در نیکوتری ــان را (الرحم ــوع انس ــد ن آفری
ــه بیشــتر  ــول ب ــراد معل ــه ای ســبب می شــود اف زمینه هــای پزشــکی، اجتماعــی، آموزشــی و حرف

ــند. ــز باش ــذار نی ــوند و تاثیرگ ــی وارد ش ــِی جمع ــی واقع قســمت های زندگ
مثــًال توانبخشــی اجتماعــی بایــد شــرایطی ایجــاد کنــد کــه فــرد دارای معلولیــت بتوانــد بــه راحتــی 

در جامعــه حضــور و مشــارکت داشته باشــد.
نیــل بــه ایــن مهــم می طلبــد کــه مجلــس شــورای اســالمی، دولــت، شــورای شــهرها و 
ــن، تعییــن بودجــه، اجــرای پروژه هــای  ــد تصویــب برخــی قوانی شــهرداری ها اقدامــات الزم (مانن
عمــران و مبلمــان شــهری  و...) را در زمینــه فراهــم شــدن جلــب مشــارکت افــراد دارای معلولیــت 

ــد. ــرا درآورن ــه اج ــان، ب ــام فعالیت هایش ــان کاری در انج ــه و آس در جامع

نوع و میزان مشارکت: 

اگــر نگــرش فــرد دارای معلولیــت بــه نقــاط ضعــف و قــوت خــود و فرهنــگ جامعــه نســبت بــه 
ایــن واقعیــت، کانالیــزه و تعریــف شــده باشــد و در راســتای جلــب مشــارکت و پویــا نگــه داشــتن 
ایــن قشــر در جامعــه، برنامه ریــزی صــورت گیــرد، می تــوان بــه بعــد ســوم یعنــی نــوع و میــزان 
مشــارکت پرداخــت. بــه ایــن معنــی کــه بــه جــز مــواردی خــاص و برخــی مشــاغل، هیــچ ممنوعیت 

قانونــی و اخالقــی بــرای جلــب مشــارکت معلــوالن وجــود نداشته باشــد.
در تاریــخ سیاســی- اجتماعــی میهــن عزیــز خــود داشــته ایم افــراد دارای معلولیــت بــا اراده ای کــه 
نامــزد انتخابــات نمایندگــی مجلــس شــورای اســالمی بــوده یــا عضــو شــورای شــهر شــده و یــا  الگو 
و قهرمــان عرصه هــای مختلــف هنــری- ورزشــی هســتند و یــا دارای پســت های مدیریتــی- اجرایــی 

ــی می باشــند. و کرســی های تدریــس در دانشــگاه ها و آمــوزش عال
بنابرایــن نــوع و میــزان مشــارکت آنهــا بســتگی بــه همــت، امکانــات، توانایی هــا و همکاری هــای 

دیگــران دارد.

پیشنهادها:
جهــت عملیاتــی شــدن ایــن بحــث، پیشــنهاد می شــود کــه رســانه های جمعــی (ماننــد نشــریات، 
اینترنــت، صداوســیما و...) کــه بــر اســاس قانــون جامــع حقــوق معلــوالن بایــد هفتــه ای ۲ ســاعت 
از برنامه هــای خــود را بــه افــراد دارای معلولیــت اختصــاص دهنــد بــه ایــن امــر مبــادرت ورزنــد 
ــتر و  ــی بیش ــالع و آگاه ــا اط ــه آنه ــبت ب ــه نس ــردد و جامع ــن تر گ ــف آن روش ــب مختل ــا جوان ت

ــد. ــراد دارای معلولیــت را معرفــی نماین ــری داشــته باشــند و نمونه هــای موفــق اف عمیق ت
ــی-  ــف سیاس ــای مختل ــت، در عرصه ه ــراد دارای معلولی ــف اف ــای مختل ــن انجمن ه ــر ای ــالوه ب ع
اجتماعــی و فرهنگــی- هنــری وارد جامعــه شــوند و بــا اراده، برنامــه و ایمــان، بــا دیگــران بــه رقابــت و 
همــکاری بپردازنــد و در راســتای مهیــا نمــودن شــرایط و امکانــات دلخــواه،  پیشــقدم و مشــوق شــوند.

۱. غفور شیخی- دکترای جامعه شناسی 
روزنامه مردم ساالری

39

13
95 

تان
ابس

6،   ت
ره 0

شما

یادداشــت



بهتر شدن ارتباط با افراد دارای معلولیت
● شیوه ى برخورد با افرداى که از صندلى چرخ دار استفاده مى کنند. 

۱. صندلی چرخ دار را تا زمانی که فرد، خودش نخواسته نگه ندارید یا هل ندهید. صندلی چرخ دار بخشی از فضای 
شخصی صاحب آن محسوب می شود.

۲. برای صحبت کردن با شخصی که روی صندلی چرخ دار است مقابل چشمان فرد، نشسته یا بر روی زانوانتان 
قرار بگیرید.

۳. پیش از این که شخص به محل دیدار با شما برسد، برای سهولت حرکت صندلی چرخ دار، مبلمان یا صندلی ها 
را جابه جا کنید.

۴. شخص را در مورد محل قرار گرفتن توالت، تلفن و آبخوری ویژه ی معلوالن راهنمایی کنید.
۵. هنگامی که فرد دارای صندلی چرخ دار را در مسیری راهنمایی می کنید، مسائلی چون فاصله، شرایط آب و 

هوا و موانع فیزیکی (حصارها، پله ها، برآمدگی های شیب دار و...) را در نظر بگیرید.

● شیوه ى صحبت با افرادى که داراى ناشنوایى یا کم شنوایى هستند. 

۱. به فرد اجازه دهید تا خودش چگونگی و نوع برقراری ارتباط اعم از استفاده از لب خوانی، زبان اشاره و یا کاربرد 
نوشتار را تعیین کند. حتی در مواقعی که رابط ناشنوایان حاضر است، خطاب به فرد ناشنوا صحبت کنید.

۲. چنانچه شخص قادر به لب خوانی است، به روشنی و با سرعتی متوسط ، مستقیمًا با او سخن بگویید.
۳. در ارتباط با برخی از افراد دارای اختالل شنوایی بهتر است از جمالت ساده تر، حرکات چهره و زبان ایما و 

اشاره ی بدن استفاده نماییم.

● شیوه ى برخورد با فردى که اختالل در تکلم دارد. 

۱. در صحبت با چنین فردی توجه داشته، صبور باشید و برای تکمیل کالم و تفکر فرد به او فرصت دهید، سعی 
در پایان دادن به صحبت های او نداشته باشید.

۲. چنانچه متوجه نشدید، از او بخواهید کالم خود را تکرار کند و آنچه شنیده اید را بیان کرده تا دریابید که آیا 
به درک گفته ی فرد نزدیک شده اید یا خیر؟

۳. برای استفاده از ابزاری که به سهولت برقراری ارتباط و پیشرفت گفت وگو کمک می کنند آمادگی داشته، 
همچنین در ایجاد ارتباط با شخصی که برای صحبت، تخته ی الفبا یا کامپیوتر مجهز به برنامه ی گفتار ترکیبی به 

کار می برد، اضطراب نداشته باشید.

● شیوه ى برخورد با افرادى که داراى اختالالت یادگیرى یا کم توانى ذهنى مى باشند. 

۱. ساده ارتباط برقرار کرده و عبارات یا سؤال خود را به روشنی بیان نمایید.
۲. هنگامی که فرد به شما پاسخ می دهد، تمرکز و توجه داشته باشید.

۳. به شخص فرصت دهید تا آنچه را در ذهن دارد، بیان کرده یا نشان دهد.

● شیوه ى برخورد با افرداى که داراى نابینایى، کم بینایى یا معلولیتى هستند که بینایى شان را دچار اختالالتى 
کرده است؛ 

۱. هنگام آغاز مکالمه، اطمینان حاصل نمایید که فرد شما را شناخته، در غیر این صورت خودتان و افراد دیگری 
را که احتماًال به همراه دارید، معرفی کنید.

۲. بدون دلیل و خداحافظی فرد را ترک نکنید.

شیوه هایی برای 
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۳. هنگام راهنمایی فرد دچار اختالالت بینایی هرگز او را هل ندهید یا نکشید. اجازه دهید فرد خودش بازوی شما 
را گرفته سپس با فاصله ی بسیار کمی از او حرکت کنید تا بتوانید هنگام نزدیک شدن به درها، پله ها و موانع 

شخص را آگاه ساخته و به محل آنها اشاره نمایید.
۴. چنانچه با فرد وارد فضایی می شوید، در مورد محیط و محل قرار گرفتن صندلی ها توضیح دهید.

۵. در مورد جایگاه قرار گرفتن اشیا توضیح دقیق دهید. (مثًال: در یک و نیم متری شما ، در جهت عقربه های 
ساعت یک صندلی قرار دارد.)

● مالقات و صحبت با فرد داراى معلولیت 

۱. دست دادن، همیشه شیوه ی استاندارد آغاز یک گقت وگو نیست. اگر تردید دارید، از فرد بپرسید که آیا مایل به 
دست دادن هست یا نه. لبخند و عبارات معمول احوال پرسی برای آغاز صحبت مناسب ترند.

۲. با همراهان فرد دارای معلولیت سخن نگویید، بلکه مستقیمًا با خود او حرف بزنید.
۳. در مورد معلولیت فرد تا زمانی که خودش نمی خواهد یا به بحث مرتبط نیست، صحبت نکنید.

۴. با افراد دارای معلولیت بزرگسال، مانند دیگر بزرگساالن برخورد کنید و با لحن کودکانه ( کمتر از سن شان) 
با آنها سخن نگویید.

۵. صبر و توجه کامل داشته باشید به خصوص در مواردی که فرد به آهستگی یا با مشقت بسیار صحبت می کند.
۶. هرگز تظاهر نکنید آنچه فرد می گوید را درک کرده اید بلکه از او بخواهید حرف خود را تکرار کند و چنانچه 

متوجه َنشدید از ابزار نوشتن استفاده کنید.
۷. در ارتباط با افراد دارای معلولیت می توان از اصطالحات معمول روزمره و دیگر عباراتی که همه به کار می برند 

مانند: "به زودی می بینمت" استفاده کرد.

●اجازه ندهید ترس و تردید مانع ارتباط شما با فرد داراى معلولیت گردد! 

ترس از ناآگاهی و کمبود دانش الزم جهت برخورد در مالقات با فرد دارای معلولیت باعث ایجاد اضطراب می شود.
یادمان باشد: فرد دارای معلولیت، دارای احساس است. بنابراین همان طور با او رفتار کنیم که دوست داریم با 

خودمان رفتار شود.
سعی کنید همیشه معلولیت فرد را نبینید. چنانچه فردی غیر طبیعی و متفاوت رفتار می کند، شما در برخورد، 

خودتان باشید و اجازه دهید منطق و دوستی موانع احتمالی را از میان بردارند.

● اصول اولیه ى شیوه ى رفتار 

۱. از پرسش سؤاالت شخصی در مورد معلولیت فرد اجتناب کرده و اگر ضرورتی وجود دارد، محتاطانه و محترمانه 
سؤال مورد نظر را طرح نمایید. در صورتی که فرد تمایلی به پاسخگویی ندارد، به بحث در این ارتباط ادامه ندهید.
۲. توجه نمایید که فرد دارای معلولیت ممکن است برای انجام کار یا بیان مسأله ای نیاز به زمان بیشتری نسبت 

افراد غیر معلول داشته باشد.  
۳. پیشنهاد کمک خود را مؤدبانه و صبورانه طرح نموده و تا زمان پذیرش آن توسط شخص صبر کنید. در مورد 

نحوه ی کمک حتمًا به توضیحات فرد گوش کرده یا در صورت نیاز از او سؤال نمایید.
۴. هنگامی که درصدد برگزاری یک جلسه، مالقات و... هستید، امکاناتی که فرد دارای معلولیت نیاز دارد را 
فراهم کنید و چنانچه در این زمینه مانعی وجود دارد که قابل رفع نیست پیش از آمدن فرد، به او اطالع دهید.

● نوشتن یا سخن گفتن در مورد معلولیت.  

۱. فقط به هنگام ضرورت و در جای مناسب به معلولیت فرد، رجوع نمایید.
۲. در سخن گفتن از ادبیاتی استفاده نمایید که به شخص، جدا از نوع معلولیت او اشاره کند. (مثًال بهتر است 

بجای "معلول" از عبارت "فرد دارای معلولیت" استفاده کنیم.)
۳. واژگان زیر نباید در بافت مربوط به معلولیت به کار روند زیرا مفهوم منفی داشته و موجب القای حس ناتوانی 

به فرد می گردند:
علیل، محدود به ویلچر، ناقص، ناتوان، سالم، قربانی، فلج، رنجور از، بیمار

۴. از واژگانی که نشان دهنده ی خاص بودن افراطی، شجاعت بی نهایت و یا َابر انسان بودن افراد دارای معلولیت 
هستند، پرهیز کنید.

کانون معلوالن محالت شهر تهران
به منظور ترویج فرهنگ و توانمندسازی افراد دارای معلولیت، مجموعه بروشورهای آموزشی با عنوان (از خواستن 

تا توانستن) را ارایه می دهد.
برای کسب اطالعات بیشتر به پورتال کانون مراجعه نمایید:

www.kmt22.rog
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ــال  ــپتامبر س ــانزدهم س ــوون در ش ــک وان بته لودوی
ــد  ــان متول ــهرهای آلم ــون از ش ــهر ب ۱۷۷۰ م. در ش
شــد. اجــداد پــدری او از هلنــد بــه آلمــان آمــده  
بودنــد، پدربــزرگ لودویــک موســیقیدان بــود و در 
ــتر منصــوب  ــه ریاســت ارکس ــن ب ــاهزاده کل ــار ش درب
بهتــوون،  پــدر  م.)   ۱۷۹۲-۱۷۳۹) یوهــان  شــد. 
ــرد.  ــی ک ــن کار م ــار لک ــود و در درب ــده ب ــز خوانن نی
ــواده را، از  ــد خان ــن فرزن ــک  بزرگ تری ــدرش، لودوی پ
ــا نــه ســالگی  ــو آشــنا کــرد و ت ــا پیان چهــار ســالگی ب
ــه او  ــه از موســیقی می دانســت را ب ــدی ک ــه قواع کلی
آموخــت. لودویــک خیلــی زود توانســت در کلیســا ارگ 
بنــوازد و در دوازده ســالگی بــه عضویــت ارکســتر دربــار 
ــتادان  ــور اس ــه حض ــا ب ــد و در آنج ــاب ش ــن انتخ کل
ــی از  ــه، یک ــپ نف موســیقی رســید. کریســتیان گوتلی
آن اســتادان اســت کــه در پــرورش و تعلیــم موســیقی 
لودویــک ســهم بزرگــی داشــت. نفــه، کالونــس تعدیــل 
شــده بــاخ را بــه او آموخــت و در فــن تصنیــف آهنــگ 
ذوق او را پــرورش داد. در ایــن مــورد نفــه دربــاره 
شــاگرد خــود مــی گفــت: اگــر او هــم چنــان کــه آغــاز 
کــرده کار خــود را ادامــه دهــد، یقینــًا روزی موتســارت 

ــد. ــد ش دوم خواه
ادبــی  آثــار  از  بعضــی  بــا  بتهــوون  دوره  ایــن  در 
نویســندگان ماننــد هومــر، افالطــون، پلوتــارک و 
ــا در ســبک  ــکار آنه ــرد. اف ــدا ک شکســپیر آشــنایی پی
موســیقی او بــی تأثیــر نبــود. در بهــار ۱۷۸۷ م. وقتــی 
هفــده ســال از عمــر بتهــوون مــی گذشــت بــه کمــک 
والدشــتاین، کــه بعدهــا یکــی از ســونات های خــود را 
بــه نــام او نوشــت، بــه ویــن رفــت و آنجــا بــه حضــور 
ــاد  ــیقی ی ــد درس موس ــید و از او چن ــارت رس موتس
گرفــت. معــروف اســت روزی موتســارت تــم کوچکــی 
ــون او  ــوون داد و چ ــه بته ــف ب ــط و تصنی ــرای بس ب
کار خــود را تمــام کــرد و نــزد موتســارت آورد، اســتاد 
بــزرگ در حالــی کــه بتهــوون را بــه دوســتانش معرفــی 
می کــرد گفــت: مواظــب او باشــید کــه روزی غوغــای 

ــد. ــا خواهــد افکن بزرگــی در دنی
چنــدی نگذشــت کــه مــادر بتهــوون دارفانــی را بــدرود 
گفــت و او ناچــار رشــته تحصیلــی را رهــا کــرد و بــرای 
رســیدگی بــه امــور خانوادگــی بــه بــن برگشــت. تکفــل 
ــالت  ــت تحصی ــه آرزو داش ــی ک ــرای جوان ــواده ب خان
خــود را ادامــه دهــد بســیار ســخت بــود. ولــی بتهــوون 
ــکیبایی  ــر و ش ــا صب ــت را ب ــه سرنوش ــتین ضرب نخس
تحمــل کــرد. در ســال ۱۷۹۲ م. هنگامــی که ســپاهیان 
ناپلئــون دره رود رن را تحــت اشــغال درآورنــد، بتهــوون 
شــهر خــود را تــرک کــرد و بــار دیگــر بــه ویــن مراجعت 
نمــود. او هنــوز تحصیــل موســیقی را از خاطــر نبــرده 

بــود، امــا اســتاد محبوبــش موتســارت یک ســال پیش 
در گذشــته بود و بزرگ تریــن آهنگســاز مکتــب ویــن در 
آن زمــان، هایــدن بــود. ایــن بــار بتهــوون نــزد هایــدن 
ــس او  ــی از تدری ــت ول ــیقی پرداخ ــل موس ــه تحصی ب
رضایــت نداشــت. بتهــوون بــا بدیهه نــوازی عجیبــش، 
ــوی  در محافــل اشــرافی راه یافــت و تصنیف هــای پیان

ــد. ــا ش او ورد زبان ه
در ســال ۱۷۹۴ م. پرنــس لیخنوســکی او را بــه کاخ خود 
ــزد پرنــس زیســت. در ایــن  آورد و بتهــوون دو ســال ن
مــدت بــا خانــواده برونســویک نیــز آشــنا شــد. او بــه 
ــن  ــی داد. بزرگ تری ــو م ــواده درس پیان ــای خان دختره
ــه عشــقی بتهــوون در ایــن ســال ها واقــع شــد.   حادث
او کــه در آن وقــت ســی ســال از عمــرش می گذشــت، 
بــه دختــری از بســتگان خانــواده برونســویک بــه نــام 
جولیتا گویچپــاروی دل باخــت. بتهــوون ســونات اپــوس 
۲۷ شــماره ۲ را کــه بعدهــا بــه نــام ســونات مهتــاب، 
معــروف شــد بــرای او تصنیــف کــرد. امــا جولیتــا کــه 
در آن زمــان شــانزده ســال داشــت، قــدر او را ندانســت 
ــن  ــا مــرد دیگــری ازدواج کــرد. ای و پــس از چنــدی ب
حادثــه روح حســاس بتهــوون را ســخت متأثــر کــرد و 

آهنگســاز جــوان مدتــی از ایــن واقعــه مکــدر بــود.
ــرق  ــان ف ــردم آن زم ــا م ــوون ب ــار بته ــالق و رفت اخ
ــه او را  ــانی ک ــی از کس ــول یک ــه ق ــت. ب ــیار داش بس
مــی شــناخت: بتهــوون انســان بــا اســتعدادی اســت 
امــا روحیــات او شــبیه کســی اســت کــه در جزیــره ای 
دورافتــاده زندگــی کــرده و ناگهــان بــه دنیــای متمــدن 

قــدم گذاشته اســت.
البتــه بتهــوون مــردی عــادی نبــود، زیــرا هیــچ مــرد 
ــی او را نداشــت.  ــه عال ــر و قریح ــادی اســتعداد فک ع
و  عواطــف  همــه  آن  کــه  کســی  اســت  طبیعــی 
ــه  ــد، ب ــی کن ــان م احساســات در موســیقی خــود بی
ــوون  ــالوه بته ــه ع ــاس اســت. ب ــبت حس ــان نس هم
هیــچ گاه ســعی نمی کــرد احساســات و حــب و بغــض 
ــط  ــگاه دارد. محی ــی ن ــا مخف ــد ی ــل کن خــود را تعدی
اشــرافی و تشــریفات معمــول آن زمــان بــه نظــر بتهوون 
زایــد بــود و او بــا آنکــه از کلیــه رســوم دربــاری اطــالع 

ــد. ــا برمی آم ــرای آنه ــدد اج ــر درص ــت، کمت داش
ناشــنوایی بتهــوون در نشــیب و فــراز زندگانــی او 
ــه  ــه مثاب ــه ب ــت بلک ــده نیس ــر کنن ــه ای متأث صحن
تکیــه گاه شــرافتمندانه ای اســت. وقتــی در ســی و 
ــه  ــرد ک ــی ســال ۱۸۰۲ م. احســاس ک دو ســالگی یعن
ــود را  ــاخته های خ ــد س ــنود و نمی توان ــزی نمی ش چی
ــا عزمــی  بشــنود، ضمــن تأثرشــدید، منقلــب شــد و ب
خلل ناپذیــر و اراده ای راســخ مبــارزه خــود را آغــاز 
ــری در  ــی و هن ــع حیات ــه موان ــا هم ــوون ب ــرد. بته ک

بتهوون، لودویک وان
۱۸۲۶- م۱۷۷۰
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مبــارزه بــود، بــا طبیعــت نامســاعد و بــا اصــول کهنــه و 
قیــود اجتماعــی جنگیــد و در ایــن راه، موســیقی، نبــرد 
ــزان  ــرد. می ــان می ک ــی او را بی ــروزی نهای ــی و پی دایم
ناشــنوایی بتهــوون بــه اعصابــش ارتبــاط داشــت. وقتــی 
عصبانــی بــود تقریبــًا هیــچ چیــز نمی شــنید. در چنیــن 
ــود.  ــر ب وضعــی مکالمــه فقــط از راه نوشــتن امکان پذی
ــن  ــرای جزئی تری ــی ب ــش حت ــال از زندگی ــدت دو س م
مســائل روزمــره راه ارتبــاط بــا او منحصــرًا بــه همیــن 
روش بــود. آن طــور کــه برخــی از اطرافیانــش گفته انــد: 
ــوع  ــوری موض ــد و ف ــگاه می بلعی ــک ن ــا ی ــته را ب نوش
ــدن  ــرای خوان ــران ب ــه دیگ ــی ک ــرد درحال را درک می ک
ایــن قبیــل یادداشــت ها بــه زمــان بیشــتری نیــاز 
داشــتند. بتهــوون نیــز هماننــد همــه ناشــنوایان خیلــی 
بلنــد حــرف مــی زد و اغلــب بــرای شــنیدن دســتش را 
نزدیــک گوشــش می بــرد، و بــا حرکتــی خــاص آنچنــان 
قیافــه ای بــه خــود می گرفــت کــه نشــان دهنده آن بــود 
ــده  ــار گوین ــه از گفت ــک کلم ــی ی ــد حت ــه نمی خواه ک
را از دســت بدهــد. دوران رفــاه زندگانــی بتهــوون 
از ســال های ۱۸۱۰ تــا ۱۸۱۵ م. بــود. در ایــن دوره، 
ــدی  ــام ارجمن ــزد اشــراف و شــاهزادگان مق ــوون ن بته
داشــت و بســیاری از هنرمنــدان و ادبــا کــه نــام بتهوون 

ــدار او را داشــتند. ــد آرزوی دی ــنیده بودن را ش
بتهــوون بــه تدریــج اندک شــنوایی خــود را نیز از دســت 
داد تــا آن کــه عاقبــت در ســال ۱۸۱۹ م. بکلــی ناشــنوا 
شــد و ارتبــاط او بــا دنیــای اصــوات قطــع گردیــد. امــا 
هرچــه مشــکالت و فشــار زندگــی بیشــتر مــی شــد بــر 
ــب  ــت. اغل ــی گش ــزوده م ــل او اف ــدرت اراده و تحم ق
آثــاری کــه او در ایــن دوره نوشــته بــا آهنــگ مــارش کــه 

ــان می رســد. ــه پای نماینــده فتــح و پیــروزی اســت ب
بتهــوون نمی خواســت مشــکل مــادی و عارضــه کــری 
خــود را بــه دیگــران بگویــد امــا بــه تدریــج چنــان روزگار 
بــر او ســخت شــد کــه ناگریــز بــرای امــرار معــاش بــه 
فــروش آثــار خــود دســت زد. از ایــن زمــان صدهــا نامــه 
بــه یــادگار مانــده کــه احتیــاج شــدید بتهــوون را بیــان 
ــب و  ــه مصای ــود هم ــد. در ســال ۱۸۲۳ م. باوج می کن
مشــکالت و باالتــر از همــه علی رغــم ناشــنوایی مطلــق 
و ســکوت محــض، بتهــوون ســمفونی نهــم «کــورال» 
و میساســولمنیس، دو اثــر بــزرگ خــود را در موســیقی 
ســمفونیک و آزادی خلــق کــرد. ایــن آهنگ هــا کــه در 
ــرای  ــد ب ــته ش ــوون نوش ــر بته ــات عم ــن لحظ تلخ تری
ــده و  ــده ش ــی آفری ــادی و پایکوب ــه ش ــردم ب ــوت م دع

افتخــاری ابــدی بــرای او باقــی گذاشــت.
کارل هولتــس یکــی از دوســتان بتهــوون کــه ســمفونی 
ــد:  ــود می گوی ــو از بتهــوون شــنیده ب دهــم را روی پیان
ــود و قســمت  ــد و قــوی ب مقدمــه ســمفونی بســیار تن
آخــر ماننــد ســمفونی نهــم بــا آواز و ارکســتر بــه پایــان 

مــی رســید، ولــی ایــن ســمفونی باالخــره نوشــته نشــد، 
چــون بتهــوون مــردی فوق العــاده دقیــق و زحمت کــش 
ــرای تهیــه یــک آهنــگ مدت هــا فکــر می کــرد  ــود؛ ب ب
و نت هــا را در خیــال خــود پــرورش مــی داد، و تــا وقتــی 
ــذ نمــی آورد. ســمفونی  ــه روی کاغ ــل نمی شــد ب تکمی
ــود کــه  ــه آن درجــه تکامــل نرســیده ب ــوز ب دهــم، هن
بتهــوون پارتیســیون های آن را بنویســد. بتهــوون در 

ایــن اوقــات، بــر اثــر ضعــف قــوا از پــا افتــاد.
در پاییــز ســال ۱۸۲۶ م. بتهــوون بــه زکام ســختی 
ــر درد شــدیدی  ــه س ــن عارضــه او را ب ــال شــد. ای مبت
دچــار کــرد و در بســتر بیمــاری افتــاد. پــس از مشــورت 
ــا جراحــان معروفــی او را تحــت عمــل جراحــی قــرار  ب
دادنــد. باالخره در روز بیســت و ششــم مــارس ۱۸۲۷ م. 
ســاعت پنــج و پنــج دقیقــه بعــداز ظهــر بتهــوون چشــم 

از جهــان فــرو بســت.
ــت  ــادی یاف ــای زی ــش نت ه ــرگ در کاغذهای ــد از م بع
نشــد مگــر آنچــه مربــوط بــه پنــج آهنــگ و ســمفونی 
دهــم بــود، بــه عــالوه دفتــر یادداشــتی که وی همیشــه 
بــا خــود داشــت و افــکارش را در آن ثبــت می نمــود. در 
ایــن دفتــر بیشــتر مطالــب دربــاره موســیقی بــود به جــز 
چنــد گواهینامــه افتخاری بــی ارزش. نــه نامــه ای ازاو به 
جــا مانــد و نــه اشــیائی گران بهــا. هفــت ســهم بانکــی 
بــه اضافــه یــک صــد لیــره انگلیســی کــه بــرای مخــارج 
خاکســپاری صــرف گردیــد مــا تــرک او بــود. عــالوه بــر 
آن دو نامــه بــا دســت خــط خــود او پیــدا شــد. نامــه ای 
بــه برادرانــش کــه وصیــت نامــه معنــوی او بــود. ایــن 
ــود. در آن  ــته ب ــود نوش ــنوایی خ ــاز ناش ــه را در آغ نام
نامــه از خداونــد درخواســت می کنــد کــه بــه او اجــازه 
ــه پایــان رســاند. نامــه  ــا بتوانــد کارهایــش را ب دهــد ت
دیگــر خطــاب بــه معشــوقه جاودانــی اش بــود. ایــن دو 
نامــه تقریبــًا همزمــان نوشــته شــده و هرگــز بــه کســی 
ــود و مــدت بیســت ســال در کشــوی  ارســال نگردیده ب

ــر نویســنده باقــی مانده بــود. میــز تحری
آثــار بــا ارزش او عبارتنــد از: ســونات مهتــاب، ســونات 
پاســتورال، ســونات آپاســیوناتا، ســونات پاتتیــک، 
ســمفونی ســوم موســوم بــه اروئیــکا، ســمفونی پنجــم 
و ششــم موســوم بــه پاســتورال، ســمفونی نهــم موســوم 
ــور  ــور اگمنــت، اورت ــوالن، اورت ــور کری ــه کــورال، اورت ب
ــرای  ــوس، اپ ــدگان پرمتئ ــت، آفری ــن، بال خرابه هــای آت

ــون. ــوری، کنســرت ویول ــو، کنســرت امپرات فیدلی

زندگــی بهتــوون، فرهنــگ معیــن، دایره المعــارف پرویــز 
اســدی و همــکاران

رویدادهای مهم تاریخ، تاریخ موسیقی
منبع: کتاب نوابغ و مشاهیر معلول جهان

گردآورنده:منصور برجیان
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ســیدمهدی موســوی ۳۶ ســال دارد، متاهــل 
ــپ  ــای چ ــد پ ــدو تول ــد اســت. او از ب و دارای دو فرزن

ــن نقــص در  ــا ای ــی هیچوقــت ب ــو نداشــته ول ــاالی زان را از ب
ــت. او  ــورد نکرده اس ــکل برخ ــک مش ــوان ی ــه عن ــدام ب ان
معتقــد اســت هــر انســانی بــه نوعــی بــا انــواع معلولیت  هــا 
و کاســتی  ها روبه روســت امــا گاهــی ایــن معلولیــت پنهــان و 
گاهــی آشــکار هســتند. او مشــکل جســمانی خود را خواســت 
ــا  ــاآگاه ب ــراد ن ــدادی از اف ــورد تع ــا از برخ ــد ام ــدا می  دان خ
افــراد دارای معلولیــت گله منــد اســت. موســوی در ایــن عمــر 
ــا  ــت. باره ــادی را گذرانده اس ــیب  های زی ــراز و نش ــاه، ف کوت
ــت  ــه شکس ــه ب ــرده ک ــروع ک ــدی را ش ــای جدی فعالیت  ه
ــدی را  ــده و راه جدی ــد نش ــت ناامی ــی هیچ وق ــده ول انجامی
ــر مسافرکشــی  ــدا آغــاز نموده اســت. حــاال او عــالوه ب از ابت
ــردی  ــق، در مرکــز علمــی کارب ــواده از ایــن طری ــزاق خان و ارت
رعــد حســابداری می  خوانــد و بــرای تمــدد روحیــه اش معــرق 
هــم کاری کنــد.او آرزو دارد کــه بعــد از اتمــام تحصیالتــش بــه 
عنــوان یــک حســابدار حرفــه ای در شــرکتی مشــغول بــه کار 
ــنوم. ــودش می  ش ــان خ ــتر را از زب ــای بیش ــود. صحبت  ه ش

از خودتان بگویید؟
مــن از بــدو تولــد بــه بیمارســتان وابســته 
ــپ  ــاى چ ــادرزادى پ ــور م ــه ط ــودم. ب ب
ــان  ــتم و در زم ــاال نداش ــه ب ــو ب را از زان
زایمــان هــم لگــن پــاى راســتم در رفــت. 
ــب  ــل مشــکالت جســمانى  ام مرت ــه دلی ب
ــتان  ــه بیمارس ــد ب ــت و آم ــال رف در ح
بــودم. زمانــى را بــه یــاد دارم کــه از 
ــادرم  ــودم و م ــچ ب ــن در گ ــه پایی ــر ب کم
بــا دشــوارى زیــاد مــن را بــه بیمارســتان 
ــن  ــى  آورد. م ــرد و م ــان مى  ب شــفا یحیایی
ــدم،  ــتان درس خوان ــا کالس اول دبیرس ت
ولــى چــون درس خــوان نبــودم تحصیل را 
رهــا کــردم.در ســال 72 بــود کــه بــا فــرد 
جانبــازى آشــنا شــدم و او مرکــز رعــد را 
بــه مــن معرفــى کــرد. او کارت مرکــز رعد 
را بــه مــن داد و توصیــه کــرد کــه بــه رعد 
ــن کار را  ــوزم. همی ــه اى بیام ــروم و حرف ب
ــد  ــز رع ــه مرک ــدرم ب ــا پ ــام دادم. ب انج
رفتیــم. در آن زمــان موسســه رعد وســعت 

ــول  ــن را قب ــى م ــت ول ــى را نداش کنون
کردنــد و در آغــاز، آمــوزش تایپ را شــروع 
ــپ، در  ــدن دوره تای کــردم. پــس از گذران
کالس نقشه کشــى ثبت نــام کــردم. در 
ــم و  ــتر نبودی ــر بیش ــه نف ــن کالس س ای
اســتادمان، مهنــدس ســعادت طلب بودنــد. 
نقشه کشــى  دوره  هــاى  کالس  ایــن  در 
را  ســاختمانى  و  صنعتــى  مقدماتــى، 
گذراندیــم. حــاال بعــد از ایــن همــه ســال 

ــتم و  ــق هس ــتان رفی ــا آن دوس ــوز ب هن
ارتباطمــان را حفــظ کرده ایــم. دوره  هــاى 
نقشه کشــى کــه حــدود یــک ســال ونیــم 
ادامــه داشــت، بســیار منضبــط و منظــم 
از  بایــد  روز  هــر  مى  شــدند.  برگــزار 
ســاعت 8 تــا 12 ظهــر ســرکالس بودیــم 
و بعدازظهــر هــم از ســاعت 1 تــا 5 کالس 
داشــتیم. آن زمــان ایــن کالس  هــا طبــق 
برنامــه ســازمان فنــى و حرفــه اى برگــزار 
ــى  ــى صنعت ــن دوره نقشه کش ــد. م مى  ش
و ســاختمان را گذرانــدم و مــدرك گرفتم. 
اواخــر ســال 77 بــود کــه بــه همــراه یکى 
از دوســتانم از طــرف مجتمــع بــه شــرکت 
ــه طــور  طــرح توســعه تلفــن معرفــى و ب
قــراردادى اســتخدام شــدیم. دو ســال در 
آنجــا بــودم ولــى بــه دلیــل تعدیــل نیــرو 
از کار برکنــار شــدم. یــک ســال در مغــازه 
دایــى ام مشــغول بــه کار شــدم تــا اینکــه 
ــل و  ــرکت حم ــه ش ــنایان ک ــى از آش یک
ــه مــن پیشــنهاد  نقــل شــهرى داشــت ب

من همیشه مانند 
یک آدم تندرست زندگی کرده ام و
 هیچ وقت احساس نکرده ام که 

معلولیت یا نقصی دارم. به همین دلیل 
لحظه ای نبوده که از فعالیت

 دست کشیده باشم

هیچ راهی بن بست ندارد، 
با هر سدی می شود راه دیگری را باز کرد

44

شماره 60،   تابستان 1395

چهره موفق



ــه  ــال 80 ب ــردم و در س ــول ک کار داد قب
ــدم.  ــغول ش ــر مش ــدى دفت ــوان متص عن
در آن زمــان حجــم واردات و مبــادالت 
حــدود  و  بــود  زیــاد  بســیار  تجــارى 
صدوچهــل ماشــین و کامیــون در ایــن 
ــال  ــس از یک س ــد. پ ــر کار مى  کردن دفت
و نیــم فعالیــت در ایــن شــرکت کامــال بــه 
ــر را  ــى دفت ــه تنهای کار مســلط شــدم و ب
اداره مى  کــردم. در ســال 83 ازدواج کــردم 
ــه ایــن فکــر افتــادم کــه  و در ســال 86 ب
ــاز کنــم.  خــودم شــرکت حمــل و نقــل ب
ایــن کار را کــردم و تــا حــدود هفــت مــاه 
ــه  ــاد ک ــى افت ــى اتفاقات ــودم ول ــق ب موف
ــد.  ــدارم ش ــت دادن دار و ن ــث از دس باع
ــه شــخصى  ــود ک ــرار ب ــن ق موضــوع از ای
به واســطه مــن کامیونــى خریــد کــه 
ــوده  بعــد متوجــه شــدیم ســند جعلــى ب
ــودم  و چــون مــن واســطه ایــن معاملــه ب
مجبــور شــدم هرچــه داشــتم را بفروشــم 
بدهــم.  را  دزدى  ماشــین  آن  تــاوان  و 
دوبــاره بــه نقطــه صفــر رســیدم. شــرایط 
بــد مالــى فشــار زیــادى بــه مــن وارد کــرد 
و بیمــارى مزمــن خونــى کــه از قبــل 
داشــتم عــود کــرد. حــدود یــک ســال در 
منــزل بســترى بــودم و فشــارهاى عصبــى 
ــم  ــى بدن ــه سیســتم داخل ــد ک ــث ش باع
به کلــى بــه هــم بریــزد. تحــت عمــل 
جراحــى قــرار گرفتــم و طحــال و کیســه 
صفرایــم را درآوردنــد. در یــک ســالى کــه 
ــه  ــودم، پــدر و مــادرم ب بیمــار و بــى کار ب
ــه  ــود ک ــى ب ــن در حال ــد، ای کمکــم آمدن
پیــش از آن کوچک تریــن کمکــى از آنهــا 
نگرفته بــودم. حتــى مخــارج ازدواج و پــول 
رهــن خانــه ام را خــودم تهیــه کرده بــودم. 
ــود  ــارى ام ع ــه بیم ــال 88 ک ــى در س ول

ــد.  ــادرم کمکــم کردن ــرد پدروم ک
بعــد از اینکــه کمــى بهتــر شــدم، در 
ســال 89، در یــک آژانــس مســافرى بــه 
عنــوان مســوول پذیــرش مشــغول بــه کار 
شــدم. تــا یــک ســال آنجــا بــودم. در ایــن 
ســال  ها تــالش زیــادى کــرده بــودم کــه 
بتوانــم زمینــى از وزارت صنایــع بگیــرم و 
ــتهارد  ــى در اش ــدازم. زمین کارى راه بیان
ــردم  ــاطى تهیه ک ــورت اقس ــه ص ــرج ب ک
ــى و  ــر مهندس ــدازى دفت ــم راه ان و هدف
انجــام نقشــه کشــى ســاختمان بــود. 
ــت  ــا را پرداخ ــیار چک  ه ــت بس ــا زحم ب
کــردم و مجــوز ســاخت هــم گرفتــم 

ولــى پولــى بــراى ســاختن کارگاه برایــم 
ــراى  ــرد ب ــم نک ــم کمک ــد. کســى ه نمان
همیــن بعــد از گذشــت یــک ســال زمیــن 
ــد.  ــول را برگرداندن ــد و پ ــس گرفتن را پ
ــتغالى  ــک وام خوداش ــول و ی ــن پ ــا ای ب
بــه میــزان 5 ملیــون تومــان کــه از 
بهزیســتى گرفتــم توانســتم یــک ماشــین 
پرایــد بخــرم کــه اکنــون بــا همیــن 
ماشــین کار مى  کنــم. البتــه دو ســالى 
ــه  ــه پیشــنهاد یکــى از دوســتان ب هــم ب
عنــوان منشــى در مطــب چشــم پزشــکى 
ــازه  ــان، در مغ ــم زم ــدم و ه ــغول ش مش
عینک ســازى هــم کار کــردم. گرچــه 
بــه  چــون  ولــى  بــود  کــم  حقوقــم 
دنبــال یادگیــرى عینک ســازى بــودم، 
ــدت  ــن م ــه دادم. در ای ــن کار ادام ــه ای ب
ــخه خوانى  ــم نس ــازى و ه ــم عینک س ه
ــازى کار  ــه عینک س ــم. حرف ــاد گرفت را ی
مناســبى بــراى افــراد داراى معلولیــت 
کــه دو دســت ســالم دارنــد هســت. مــن 
در جلســه اى کــه قبــل از عیــد در مرکــز 
رعــد برگــزار شــد پیشــنهاد آمــوزش ایــن 
حرفــه بــه بچه  هــا را دادم. چــون هــم کار 
تمیــزى اســت و هــم درآمــد خوبــى دارد، 
ــا علــم  ــه آشــنایى اندکــى ب ــاز ب تنهــا نی
ریاضــى و دودســت ســالم دارد. در ســال 
ــر  ــه دفت ــى ک ــناى قدیم ــان آش 91 هم
ــاس  ــن تم ــا م ــت ب ــل داش ــل و نق حم
ــه کارم کــرد.  گرفــت و مجــددا دعــوت ب
ــار  ــوق و رفت ــه از کمــى حق ــم ک ــن ه م
ــت  ــازى ناراح ــب کارم در عینک س صاح
بــودم بــه دفتــر باربــرى برگشــتم و دیــدم 
ــل  ــدود صدوچه ــال ح ــه قب ــرکتى ک ش
ماشــین داشــت دچــار کســادى شــده و 
تمــام ماشــین  ها را بــه جــز چهــار و پنــج 
تــا فروختــه اســت. بــه هــر حــال دوبــاره 
شــروع بــه کار کــردم، مشــتریان قدیمــى 

ــم. ــر را راه انداخت ــردم و دفت ــدا ک را پی
ــه  ــرکت ب ــب ش ــال صاح ــس از دو س پ
دلیــل مشــکالت مالــى دو، ســه تــا دیگــر 
ــه مــن  از کامیون  هــا را هــم فروخــت و ب
پیشــنهاد داد کــه دو ماشــین باقــى مانده 
را بــا شــرایطى بــردارم. مــن قبــول کــردم 
ــر از  ــه دفت ــا کرای ــال 94 ب ــل س و از اوای
ــه کار  ــروع ب ــون ش ــا دو کامی ــان ب ایش
ــر  ــفانه ه ــاه متاس ــد از چهارم ــردم. بع ک
دو کامیــون خــراب شــدند و مــن هرچــه 
در طــول ایــن مــدت به دســت آورده 
دوازده  حــدود  چیــزى  یعنــى  بــودم 
ملیــون تومــان را خــرج ایــن دو ماشــین 
کــردم. بعــد هــم مجبــور شــدم شــرکت 
ــم  ــش برگردان ــه صاحب ــین  ها را ب و ماش
و پولــى را کــه در ایــن مــدت بــه او داده 
بــودم را پــس بگیــرم. از نیمه  هــاى ســال 
ــه دارم  ــدى ک ــا پرای ــم ب ــون ه 94 تاکن
ــق  ــن طری ــم و از ای ــى مى  کن مسافرکش

زندگــى  ام را مى  گذرانــم.

بـا توجـه بـه انگیزه قـوی که برای رشـد و 
پیشـرفت دارید، چـه برنامه ای بـرای آینده  

دارید؟
علمــى  مرکــز  در  پیــش  ســال  مــن 
ــردم و در  ــام ک ــت ن ــد ثب ــردى رع کارب
رشــته حســابدارى مشــغول بــه تحصیــل 
ــدوارم  ــم و امی ــرم دوم هســتم. االن در ت
بــا گرفتــن مــدرك کاردانــى حســابدارى، 
بــه عنــوان حســابدار در جایــى مشــغول 
بــه کار شــوم. بــا توجــه بــه تجربــه کارى 
ــت آورده  ام  ــه دس ــدت ب ــن م ــه در ای ک
فکــر مى  کنــم بتوانــم در ایــن شــغل 
موفــق شــوم. در کشــور مــا داشــتن 
مــدرك بــراى شــروع بــه کار مهــم اســت 
بــه  مى  کنــى  کــه  کارى  اگــر  حتــى 

مدرکــت ربطــى هــم نداشته باشــد. 

آیا هیچوقت سعی نکردید که در رشته نقشه 
کشی که در رعد دوره اش را دیده بودید کاری 

را شروع کنید؟
مــن بعــد از گرفتــن مــدارك نقشــه کشــى 
از ایــن رشــته فاصلــه گرفتــم و وارد حرفــه 
حمــل و نقــل شــدم. البتــه بــراى ورود بــه 
دوره  هــاى  نقشــه بردارى  رشــته  در  کار 
تکمیلــى را هــم گذرانــدم امــا بــا ورود بــه 
ــه  ــته فاصل ــن رش ــل از ای ــوزه حمل ونق ح

من هیچ وقت در کار کردن 
خودم را معلول نمی بینم و فکر می  کنم 

افراد دارای معلولیت هم نباید
 مشکل جسمی خود را بهانه ای 

برای کار نکردن قرار دهند
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ــتهارد را  ــن اش ــه زمی ــى ک ــم. زمان گرفت
ــک  ــه ی ــودم ک ــال آن ب ــه دنب ــدم ب خری
دفتــر مهندســى در آن راه راه انــدازى کــرده 
و در حــوزه نقشه کشــى کار کنــم. در آن 
منطقــه کارخانجــات زیــادى کار مى  کردنــد 

و ساختمان ســازى رونــق داشــت.

زیادی  فرودهای  و  فراز  اینکه  وجود  با  شما 
را در زندگی و فعالیت کاری خود گذرانده اید 
ولی هنوز امیدوار هستید و برای آینده برنامه 
دارید.آیا هیچ وقت معلولیت مانعی در مسیر 

کارتان ایجاد کرده است؟
بــه هیــچ وجــه. هیچوقــت احســاس نکردم 
کــه معلولیــت یــا بیمــارى  ام مانــع فعالیتــم 
اســت. در حــال حاضــر هــم اگــر هــر 
کارى بــه مــن پیشــنهاد شــود کــه درآمــد 
ــم. ــتقبال مى کن ــد اس ــبى داشته باش مناس

حتــى در یــک دوره، نگهبانى شــبانه روزى 
مــى  دادم کــه بــه خاطــر بیمــارى خونــى 
ــبانه  ــتراحت ش ــه اس ــاز ب ــه دارم و نی ک
دارد، ایــن کار را کنــار گذاشــتم. بــه 
ــد باعــث  شــود  ــن معلولیــت نبای نظــر م
ــا  ــک و ت ــان را از ت ــا خودش ــه بچه  ه ک
بنشــینند.  خانــه  گوشــه  و  بیاندازنــد 
ــال کار  ــه دنب ــه ب ــى در روزنام ــن زمان م
را  طوالنــى  مســافت  هاى  و  مى گشــتم 
بــا عصــا یــا پروتــز پیــاده مى  رفتــم. 
ــاختمان، شــش  ــن مجــوز س ــراى گرفت ب
و  بــرف  در  زیربغــل  عصــاى  بــا  مــاه 
ــه اشــتهارد مى  رفتــم و  ــا متــرو ب ــاران ب ب
مى آمــدم. مــن همیشــه ماننــد یــک آدم 
ــت  ــرده ام و هیج وق ــى ک ــت زندگ تندرس
یــا  معلولیــت  کــه  نکــردم  احســاس 
فعالیــت  از  لحظــه اى  و  دارم  بیمــارى 
دســت نکشــیده ام. شــاید دلیــل اینکــه تــا 
بــه حــال دوام آوردم و هنــوز هــم امیــدوار 
هســتم ایــن بــود کــه از همــان اول روى 
ــد  ــف خداون ــه لط ــودم. ب ــودم ب ــاى خ پ
تکیــه دارم و خــدا را شــکر مى  کنــم و 
ــیب  هاى  ــراز و نش ــود ف ــا وج ــم ب زندگی
ــراوان، مى  چرخــد. مــن هیــچ وقــت در  ف
ــم  ــول نمى بین ــودم را معل ــردن خ کار ک
ــت  ــراد داراى معلولی ــم اف ــر مى  کن و فک
هــم نبایــد مشــکل جســمى خــود را 
ــد.  ــرار دهن ــراى کار نکــردن ق ــه اى ب بهان
ــى  ــت زندگ ــگاه مثب ــا ن ــد ب ــه بای همیش
ــن  ــم ای ــر مى  کن ــى فک ــى حت ــرد. گاه ک
ــه درد مــن  معلولیــت در جاهایــى هــم ب
خــورده اســت، مثــال همیــن پــالك 

ــت! ــینم اس ــه روى ماش ــرى ک ویلچ

شـما همیشـه با عصـا راه می  رویـد؟ آیا در 
دوران کودکـی و تحصیـل مشـکلی از ایـن 

نداشـته اید؟  لحاظ 
مــن از پنــج ســالگى بــا پروتــز بــودم و بــا 
پروتــز به مدرســه مى  رفتــم. اوایل هرســال 
ــه مــن  ــگاه خاصــى ب ــا ن ــى بچه  ه تحصیل
کردنــد امــا بــه مــرور این مســاله برایشــان 
ــا  ــک پ ــا ی ــى ب ــن حت ــد. م ــادى مى  ش ع
ــى کــه  دوچرخــه ســوارى مى  کــردم! زمان
ــم  ــى مى  کردی ــن خان زندگ ــه حس در قلع
ــیر  ــه مس ــه را ک ــا مدرس ــه ت ــیر خان مس
طوالنــى بــود بــا دوچرخــه مى  رفتــم. 
در مدرســه فوتبــال بــازى مى  کــردم و 
ــى  ــدم. زمان ــه ورزش عالقمن ــوز هــم ب هن
ــردم و  ــاده مخصــوص زندگــى مى  ک در ج
شــرکتى کــه از طــرف رعــد بــه آن معرفى 
شــده بودم ســه کیلومتــر ازخانــه مــا 
دورتــر بــود کــه مــن ایــن مســیر را پیــاده 
مى  رفتــم تــا اینکــه موتــورى   خریــدم و بــا 
موتــور ســرکار مى  رفتــم. زمانــى کــه بــراى 
آمــوزش بــه رعــد مى  آمــدم مجبــور بــودم 
بــا مینى بــوس بــه میــدان آزادى و ســپس 
ــا میــدان شــهرك غــرب  ــا مینى بــوس ت ب
بیایــم. مابقــى راه را هــم پیــاده مى  آمــدم. 
خوشــبختانه االن ســرویس  هاى رفــت و 
آمــد بــراى جانبــازان و معلــوالن از طــرف 
ــال  ــى قب ــت ول ــود آمده اس ــهرداى به وج ش
وجــود نداشــت و مــن بــا ســختى بســیار در 
بــاران و بــرف زمســتان ایــن راه را مى آمــدم. 

آیـا هنـوز ارتباط خـود را بـا مرکزرعد حفظ 
کرده اید؟

دوره  هــاى  گذرانــدن  از  پــس  مــن 
قطــع  رعــد  بــا  ارتباطــم  نقشه کشــى 
شــد ولــى از ســال قبــل کــه در دانشــگاه 

ــدم.  ــل ش ــاره وص ــردم دوب ــام ک ــت ن ثب
االن بــه جــز تحصیــل در دانشــکده رعــد 
در کالس  هــاى هنــرى معــرق و در کالس 
ــم.  ــرکت مى کن ــم ش ــک ه ــب روبی مکع
در مرتــب کــردن مکعــب روبیــک اســتاد 
شــده ام و همیــن کار باعــث تمرکــزم 
شده اســت. بــه نظــر مــن مکعــب روبیــک 
مثــل مراحــل زندگیســت کــه وقتــى 
ــدر  ــد آنق ــورى بای ــکلى برمى خ ــه مش ب
ــدا  ــا راهــش را پی ــى ت بچرخــى و بچرخان
کنــى. مــن بــه حســابدارى عالقمنــد 
ــدرك  ــم م ــه بتوان ــدوارم ک ــده  ام و امی ش
آن را بگیــرم. حــاال هــم در کنــار رانندگــى 
و مسافرکشــى هــرکارى کــه از دســتم 
ــى  ــن حت ــم. م ــام مى  ده ــد را انج ــر   آی ب
ــردم  ــاى م ــازى خانه  ه ــار کار بازس چندب
ــر کار را خــودم  را انجــام داده  ام. نظــارت ب
ــتان و  ــق دوس ــه و از طری ــده گرفت برعه
واســطه  هایى کــه دارم کارهایــى مثــل 
ــت و.. را انجــام  ــزى، نصــب کابین رنگ آمی
مى  دهــم. کارهایــى مثــل لولــه کشــى 
ــدودى  ــا ح ــم ت ــرق را ه ــى ب و سیم کش
بلــدم. مــن از اســتادم آقــاى ســعادت طلب 
ــت  ــى بن بس ــچ راه ــه هی ــم ک ــاد گرفت ی
نــدارد بــه همیــن دلیــل هــر وقــت 
ــده  ــش آم ــرم پی ــکلى در براب ــا مش هرج
ــه  ام.  ــو رفت ــرده   و جل ــدا ک ــرى پی راه دیگ
انجــام یــک کار هنــرى مثــل معــرق باعث 
در  وقتــى  مى  شــود.  عصبــى  آرامــش 
ــا را  ــوش بچه  ه ــب و ج ــرق جن کالس مع
ــان  ــن نش ــرم. ای ــه مى  گی ــم روحی مى  بین
ــر  ــراد داراى معلولیــت اگ ــه اف مى  دهــد ک
ــق  ــد موف ــام بدهن ــد کارى را انج بخواهن
خواهنــد شــد. زمانــى کــه بیمــار بــودم و 
ــى  ــرم مدت ــم، همس ــتم کار کن نمى توانس
بــه عنــوان مربــى مهدکــودك کار کــرد. او 
حتــى کالس  هــاى مدیریــت مهدکــودك را 
ــودك را  ــوز تاســیس مهدک ــد و مج گذران
هــم گرفــت. مــن زمانــى بــه دنبــال اخــذ 
ــى  ــر کاریاب ــدازى دفت ــراى راه ان ــوز ب مج
بــراى افــراد داراى معلولیت بودم کــه وزارت 
کار بــا درخواســتم موافقــت نکــرد. اکنون با 
ــد  ــز رع ــتغال مرک ــى و اش ــر کارآفرین دفت
در ارتبــاط هســتم و حاضــر بــه هــر گونــه 

ــوزه هســتم. ــن ح ــت در ای خدم

کمی در مورد زندگی خصوصی خود بگویید.
ــى  ــبتا مذهب ــواده نس ــک خان ــن در ی م

 در مرتب کردن مکعب روبیک استاد 
شده ام و همین کار باعث تمرکزم 

شده است. به نظر من مکعب روبیک 
مثل مراحل زندگی ماست که وقتی به 

مشکلی برمی خوری باید آنقدر بچرخی 
و بچرخانی تا راهش را

 پیدا کنی
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دیگــر افــراد جامعــه فــرق دارنــد و نــگاه 
غلــط جامعــه بــه معلولیــت را بــراى 
ــان را  ــد خودش ــد. بای ــم نکنن ــود مه خ
ــزان  ــه آن آوی ــه جامعــه بچســبانند و ب ب
ــرایط  ــوند! ش ــره دیده ش ــا باالخ ــوند ت ش
مــردم  همــه  بــراى  جامعــه  کنونــى 
ــکالت  ــى کارى و مش ــت و ب ــخت اس س
اقتصــادى بــراى همــه مــردم وجــود دارد 
ــراد داراى  ــراى اف ــال ب ــر ح ــه ه ــى ب ول
ــن مشــکالت بیشــتر اســت  معلولیــت ای
ــه دســت  ــل نمى شــود ک ــن دلی ــى ای ول
از فعالیــت و کوشــش برداریــم. مــا بایــد 
ــیم و از   ــته باش ــور داش ــه حض در جامع

ــم.  ــاع کنی ــود دف ــوق خ حق

بــزرگ شــدم. پدرومــادر پــس از پانــزده 
ســال زندگــى مشــترك از یکدیگــر جــدا 
شــدند. مــن یــک خواهــر بزرگ تــر 
از خــود و یــک بــرادر ناتنــى هــم از 
ازدواج دوم پــدرم دارم. دوران ســختى 
ــن  ــل در س ــن دلی ــه همی ــدم ب را گذران
ــم  ــه بتوان ــردم ک ــالگى ازدواج ک 24 س
مســتقل شــوم. همســرم کارشناســى 
ــل  ــه دلی ــى ب ــى دارد ول ــوم اجتماع عل
داشــتن دو فرزنــد فعــال شــاغل نیســت. 
در ســال 84 اولیــن فرزنــد و در ســال 93 
فرزنــد دومــم بــه دنیا آمــد. خوشــبختانه 
همســر  بــا  خوبــى  زندگــى  اکنــون 
بتوانــم  امیــدوارم  و  دارم  فرزندانــم  و 
باشــم.  بچه  هایــم  بــراى  پدرخوبــى 
ــود دارد و  ــادى وج گرچــه مشــکالت زی
قــادر بــه بــرآورده کــردن همــه نیازهــاى 
ــا نیســتم. دوســت دارم پســرم را در  آنه
ــان و  ــل زب ــه مث ــوق برنام ــاى ف کالس  ه
موســیقى ثبــت نــام کنــم کــه متاســفانه 
فعــال ایــن امــکان وجــود نــدارد. همیشــه 
ــودم  ــاى خ ــه روى پ ــته  ام ک ــعى داش س
بایســتم و بــار کســى نباشــم و هــر وقــت 
هــم کــه توانــش را داشــتم بــه دیگــران 

ــردم.  کمــک ک

شـما با هیـچ کـدام از سـمن  های موجود 
می  کنید؟ همـکاری 

 مــن عضــو هیــچ انجمنــى نیســتم ولــى 
ــراى  ــى را ب ــودم انجمن ــت دارم خ دوس
ــه  ــراد داراى معلولیــت ایجــاد کنــم. ب اف
نظــر مــن ســازمان بهزیســتى بــه دلیــل 
کــه  طــور  آن  مشــغله هایش  وســعت 
بایــد بــه افــراد داراى معلولیــت خدمــات 
بــراى  بارهــا  مــن  نمى دهــد.  ارایــه 
فراکســیون حمایــت از حقــوق معلــوالن 
ــه  ــته  ام و همیش ــه نوش ــس نام در مجل
خواســته  هاى به حــق آنهــا را مطــرح 
کــرده  ام و یکــى از آرزوهایــم ایــن اســت 
کــه بتوانــم خــودم انجمنــى در حــوزه 
ــاق  ــم در احق ــم و بتوان ــت بزن معلولی
حــق افــراد داراى معلولیــت فعالیــت 

کنــم.

دارای  دوستان  با  صحبتی  چه 
معلولیت خود دارید؟

ــد  بچه  هایــى کــه معلولیــت دارن
ــا  ــه ب ــد ک ــاس کنن ــد احس نبای

 بچه  هایی که معلولیت دارند نباید 
احساس کنند که با دیگر افراد جامعه 

فرق دارند و نگاه غلط جامعه به 
معلولیت را برای خود مهم نکنند. 

باید خودشان را به جامعه بچسبانند 
و به آن آویزان شوند تا باالخره 

دیده شوند!
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 خربزه: 
خربــزه نیــز عــالوه بــر تامیــن ویتامیــن C ، منبــع غنــی از پتاســیم اســت کــه بــه کاهــش 
ــا ٩٢  ــه ب ــت ادرارآوری اســت. هندوان ــن دارای خاصی ــد؛ هم چنی ــارخون کمــک می کن فش
درصــد آب عــالوه بــر رفــع نیــاز بــدن بــه آب، دارای رنگدانــه گیاهــی بــه نــام لیکوپــن اســت 
ــر ســرطان می شــود.  ــدن در براب ــه موجــب محافظــت ب ــه یــک آنتی اکســیدان اســت ک ک

قنــد موجــود در آن می توانــد بخشــی از انــرژی مــورد نیــاز بــدن را تامیــن کنــد 

گیالس: 
گیــالس ایــن میــوه آبــدار و خــوش طعــم و متنــوع در رنگ هــای زرد، قرمــز یــا ســیاه اســت. 
انــواع گیــالس منبــع خوبــی از ویتامیــن C و پیش ســاز ویتامیــن  A(کاروتــن) هســتند بــه 

ویــژه گیالس هــای تــرش نســبت بــه انــواع شــیرین، از ایــن نظــر غنی ترنــد. 
گیالس هــای حــاوی مــواد شــیمیایی گیاهــی هســتند کــه احتمــاال به پیشــگیری از ســرطان 

کمــک خواهــد کرد. 

خرید و نگهداری: 
ــد،  ــاب کنی ــتند انتخ ــراق هس ــه ســفت، روشــن و ب ــی را ک ــا، آنهای ــاب گیالس ه در انتخ
ــداری  ــرایط نگه ــا ش ــی ی ــان از کهنگ ــره نش ــوب تی ــا چ ــده ب ــا چروکی ــرم ی ــای ن میوه ه
ــل  ــه دلی ــوند، ب ــرف نمی ش ــورا مص ــا ف ــه گیالس ه ــد چنانچ ــد از خری ــت دارد. بع نادرس
خاصیــت جــذب بایــد در ظــرف سربســته در یخچــال نگهــداری شــوند. گیالس هــای تــازه را 

ــرد.  ــداری ک ــزر نگه ــا یکســال در فری ــه در یخچــال ت ــا یــک هفت ــوان ت می ت

میوه هاى تابستانى 
 چـه مى دانیـد؟

از فـواید

فصــل تابســتان، فصــل گرماســت، بنابرایــن بــه دلیــل تعریــق بیشــتر، نیــاز بــدن بــه آب، امــالح و ویتامین هــا بیشــتر 
می شــود و میوه هــا از بهتریــن منابــع تامیــن کننــده ایــن مــواد مغــذی هســتند زیــرا عــالوه بــر تامیــن نیازهــای بــدن 

ــوند.  ــا می ش ــگیری از بیماری ه ــت و پیش ــراوت پوس ــادابی و ط ــب ش موج
هندوانــه، خربــزه و میوه هــای آبــدار شــیرین مــزه ایــن خانــواده بســیار نشــاط آور و برطــرف کننــده عطــش و تشــنگی و 
تامیــن کننــده آب از دســت رفتــه بــدن بــه خصــوص در فصــل تابســتان هســتند. در بیــن میوه هــای ایــن خانــواده طالبــی 

منبــع غنــی از ویتامیــن C و همچنیــن منبــع خوبــی از ویتامین هــایB  و A اســت. 
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هلو: 
هلوهــا میوه هــای نارنجــی رنگــی هســتند کــه بــا داشــتن رنگدانه هــای گیاهــی از انــواع 

ــد.  کاروتن هــای آنتی اکســیدان در پیشــگیری از ســرطان موثرن

فوائد مصرف هلو 
هلــوی تــازه بــا داشــتن مقــدار قابل توجهــی پتاســیم می توانــد بــه کاهــش فشــار خــون 

کمــک کنــد. 
هلوهــا مقــدار قابل توجهــی کاروتن هــای آنتی اکســیدان، فالونوئیــدر و ویتامیــن C دارنــد 
ــواع  ــی و ان ــای قلب ــر بیماری ه ــن نظی ــای مزم ــا بیماری ه ــه ب ــی در مقابل ــش مهم و نق

ســرطان دارنــد. 
شــواهد علمــی بیــان می کنــد کــه بیمــاری خونریــزی از لثه هــا و شــل شــدن و افتــادن 
دندان هــا در افــرادی کــه ســطوح ویتامیــن C پایین تــری دارنــد، ٣/٥ برابــر افــرادی اســت 
 C آنهــا نرمــال اســت. بنابرایــن مصــرف هلــو کــه منبــع غنــی از ویتامیــن C کــه ویتامیــن
اســت (هــر یــک هلــوی متوســط، ٣٤ میلــی گــرم ویتامیــن C دارد) بــه پیشــگیری از ایــن 

بیمــاری کمــک شــایانی می کنــد. 
 C مطالعــات نشــان داده اســت رژیــم غذایــی شــامل دریافــت میوه هــای غنــی از ویتامیــن
نظیــر هلوهــا می توانــد بــه بهبــود ناتوانــی جنســی در مــردان کمــک کنــد. بــرای افــراد 
ســیگاری کــه در معــرض خطــر مــواد ســرطانزای بیشــتری هســتند، بســیار مفیــد اســت. 

نگهداری: 
ــذی  ــت کاغ ــک پاک ــارس را در ی ــای ن ــوان هلوه ــو، می ت ــیدن هل ــه رس ــک ب ــرای کم ب
پیچیــده و بــه مــدت ٢-۳ روز در دمــای اتــاق نگهداشــت. پــس از رســیدن می تــوان آنهــا 
ــرای مــدت بیشــتری در یخچــال نگهــداری  ــا ب ــاق ی ــه صــورت ٣-۴ روز در دمــای ات را ب

کــرد. 

زردآلو: 
ــگ زرد  ــت، رن ــیرین اس ــوه ای ش ــاکاروز، می ــد س ــادی قن ــدار زی ــتن مق ــا داش ــو ب زردآل
ــه هــر  ــن اســت ک ــه آنتی اکســیدان آن، B کاروت ــه خاطــر رنگدان پوســت و گوشــت آن ب

ــن آن بیشــتر اســت.  ــوی B کاروت ــر باشــد محت ــدر رنــگ آن پررنــگ ت ق

فوائد مصرف زردآلو 
ــرات ســرطان در  ــاد تغیی ــه مســوول ایج ــی ک ــازی ترکیبات ــو در پاک س ــن زرد آل B کاروت
ــر ســیگاری ها در  ــن ســیگاری ها و غی ــر بی ــن ام ــد و ای ســلول ها هســتند کمــک می کن

پیشــگیری از ســرطان ریــه در زنــان و مــردان بــه طــور یکســان صــادق اســت. 
ــه  ــان داده اســت ک ــات نش ــتند و تحقیق ــیم هس ــی از پتاس ــع غن ــو منب ــای زردآل برگه ه
دریافــت پتاســیم مــازاد در رژیــم غدایــی روزانــه، موجــب کاهــش فشــار خــون در افــراد 

ــاال می شــود.  ــا فشــار خــون ب ــراد ی ــی و اف دارای فشــار خــون طبیع
زرد آلــو بــه دلیــل داشــتن پتاســیم بــاال، بــه عنــوان یــک میــان وعــده و دســر خــوب 
ــم  ــدان پتاســیم در رژی ــی و گیجــی ناشــی از فق ــرای ســالمندان کــه از افســردگی روان ب

ــد اســت.  ــیار مفی ــد بس ــج می برن ــی رن غذای
ــه  ــراد ب ــی در اف ــوری و دیدکاف ــی از شــب ک ــن کاف ــتن کاروت ــل داش ــه دلی ــا ب زرد آلوه
ــری  ــد، جلوگی ــری مصــرف می کنن ــازه کمت ــوه و ســبزی ت ــه می ــالمندان ک خصــوص س

می کننــد. 
زردآلــو بــه دلیــل داشــتن فیبــر غذایــی و افزایــش تدریجــی قنــد خــون بــه عنــوان یــک 
میــان وعــده کامــل کــم کالــری بــرای افــراد کــه برنامــه کاهــش وزن دارنــد، مفیــد اســت. 

توجــه: هرگــز مغــز هســته تلــخ زرد آلــو نخوریــد چــون حــاوی مــاده ای به نــام آمیگدالیــن 
اســت کــه در بــدن ســیانید آزاد می کنــد و موجــب اختــالل تنفســی، فلــج و حتــی مــرگ 

ــود.  می ش
زردآلوهــا را در کیســه های پالســتیکی درون یخچــال نگــه داشــته و در عــرض چنــد روز 

مصــرف نماییــد.
منبع : روزنامه جوان
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لباس متناسب با هوای گرم بپوشید. برای مثال از لباس های نخی و سبک با رنگ های روشن، 
کاله و یا حتی چتر آفتابی استفاده کنید.

 آب زیاد بنوشید. همیشه همراه خود شیشه آب یا آب میوه داشته باشید و مدام مایعات 
بنوشید. حتی اگر احساس تشنگی هم نمی کنید نوشیدن دائمی مایعات را فراموش نکنید. 

از مصرف الکل و کافئین پرهیز کنید چون باعث کم  شدن آب بدن می شوند.

 حتمًا حجم غذا را در هر وعده کاهش داده و تعداد وعده ها را افزایش دهید. از مصرف غذاهایی 
که حاوی پروتئین زیاد هستند، اجتناب کنید چون این غذاها حرارت سوخت و سازی بدن را افزایش 
می دهند. هم چنین سعی کنید آرام باشید و از انجام فعالیت های پرتحرک در ساعات گرم تر روز خودداری 
کرده و در عوض این گونه فعالیت ها را به ساعات خنک تر روز که معموال بین ساعت ۴ تا ۷ صبح است، 

موکول کنید.

 تا جایی که امکان دارد در روزهای گرم در فضاهای سرپوشیده و داخل ساختمان بمانید و از حضور در 
فضای آزاد، پرهیز نمایید. اگر در ساختمانی هستید که سیستم تهویه هوا ندارد حتی المقدور در طبقات 
پایین تر باشید که تابش خورشید در آنها کمتر است. به خاطر داشته باشید که پنکه ها و هواکش های برقی 

هوا را خنک نمی کنند بلکه فقط موجب چرخش هوا در فضای اتاق می شوند.

زمانــی کــه فــردی در مــدت زیــادی در معــرض گرمــا و نــور آفتــاب قــرار  گیــرد یــا بــدون در نظر 
گرفتــن شــرایط جســمی و ســنی، بیــش از انــدازه فعالیــت بدنــی کنــد «خســتگی گرمایــی» 
اتفــاق می افتــد. معمــوال ایــن مشــکل در مــردم مناطــق شــهری نســبت بــه مناطــق روســتایی 
ــزان  ــا را به می ــهری گرم ــق ش ــون در مناط ــفالت و بت ــه آس ــرا ک ــود، چ ــتر دیده می ش بیش
ــع  ــط می شــود. در واق ــای محی ــن موجــب مضاعــف شــدن گرم ــرده و ای بیشــتری جــذب ک
خســتگی گرمایــی شــایع ترین نــوع گرمازدگــی اســت و مشــخصه اصلــی آن تعریــق فــراوان و از 

دســت رفتــن آب و امــالح بــدن اســت.
کارگــران، قهرمانــان ورزشــی، نیروهــای انتظامــی و افــرادی کــه هنــگام کار یــا ورزش در هــوای 

داغ مایعــات کافــی نمی خورنــد بیشــتر بــه ایــن مشــکل دچــار می شــوند.
کارشناســان چنــد توصیــه و اقــدام احتیاطــی را پیشــنهاد کرده انــد کــه در صــورت عمــل بــه 
آنهــا می توانیــد در مواقعــی کــه دمــای هــوا بســیار بــاال اســت بدنتــان را خنــک نگــه داریــد 

و از گرمــای شــدید در امــان بمانیــد.

براى حفظ سالمت در گرماى تابستان
توصیه هاى پزشکى 

این 
کارشناسان 

توصیه 
مى کنند
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 همسایه خوبی باشید یعنی وقتی موج گرمای شدید شهر و محل زندگی شما را فرا می گیرد اگر در 
همسایگی خود ساکنان سالمندی دارید حتما به آنها سر بزنید و در صورت نیاز به آنها کمک کنید 
تا توصیه های فوق را حتی المقدور انجام دهند. مرکز خدمات ملی آب  و هوایی امریکا در گزارشی 
اعالم کرده است که گرمای شدید هوا درواقع قاتل درجه یک مرتبط با عوامل جوی و تغییرات آب 
و هوایی است که هر سال بیش از سایر رویدادهای جوی شامل سیل و صاعقه و توفان و گرد و باد، 

قربانی می گیرد.

  نشانه هاى گرمازدگى 

تشنگی و تعریق شدید، پوست سرد، رنگ پریده یا برافروخته، نبض ضعیف، مردمک های گشاد، 
بی حالی، تهوع، سرگیجه ، خستگی، سردرد و در نهایت غش از جمله علل این نوع گرمازدگی است.

  اقدامات درمانى در گرمازدگى 

 مصدوم را فوری از محیط گرم خارج کرده و در معرض هوای خنک قرار دهید.

 او را به پشت بخوابانید و پاهایش را یک وجب باال برده و تا حد امکان لباس های او را درآورید 
یا شل کنید.

 اگر مصدوم هوشیار است به او آب دهید و اگر در عرض ۲۰ دقیقه تاثیری در حال او ندیدید به 
او محلول سرم خوراکی دهید. از دادن قرص نمک به مصدوم اجتناب کنید،  چرا که نمک معده را 

تحریک کرده و بر شدت تهوع و استفراغ می افزاید.

 با آب خنک پوست مصدوم را مرطوب کنید و همزمان او را باد بزنید. اگر در عرض ۳۰ دقیقه 
بهبودی حاصل نشد مصدوم را فوری به مراکز درمانی انتقال دهید.

  تفاوت میان خستگى گرمایى با گرمازدگى 

 تفاوت بین خستگی گرمایی و گرمازدگی را می توان از راه های گوناگونی تشخیص داد. اگر بدن 
مصدوم در لمس بسیار داغ باشد به گرمازدگی مشکوک شوید. نشانه مهم دیگر گرمازدگی تغییر در 
وضعیت رفتاری مصدوم است که از گیجی، بی قراری و پرخاشگری شروع می شود و تا نداشتن آگاهی 

از زمان و مکان و در نهایت اغما ادامه می یابد.

 خستگی گرمایی به دلیل تعریق شدید و از دست رفتن مایعات و امالح بدن می تواند به گرفتگی 
عضالنی منجر شود. در این حالت معموال در ساق یا ماهیچه های ناحیه شکم انقباض عضالنی روی 
داده و به سفتی و تغییر شکل عضله منجر می شود. در این مورد نیز بهترین کار نوشیدن مایعات و 

کشیدن عضله است.

بسیار  می تواند  و  شده  تبدیل  گرمازدگی  به  نشود  رسیدگی  گرمایی  خستگی  به  که  صورتی  در   
خطرناک باشد.

همچنین پزشکان هشدار می دهند که گرمای شدید روزهای تابستان می تواند تهدیدی جدی برای 
به  مسابقات  و  تمرین ها  برای  که  مشتاق  و  جوان  ورزشکاران  باشد.  جوان  و  سن  کم  ورزشکاران 
میدان ها و زمین های ورزشی می روند باید در روزهای گرم تابستان در برابر مشکالت و حمالت شدید 

گرمازدگی محافظت شوند.
مهم ترین راه برای محافظت از این ورزشکاران جوان و کم سن و سال رساندن مقادیر کافی مایعات 

به بدن آنها و جلوگیری از تلف شدن آب بدنشان است.
نوشیدن مایعات به میزان کافی قبل، بعد و در طول بازی ها و تمرینات با کمک به افزایش حجم 
می کند.  جلوگیری  دما  افزایش  از  ناشی  بیماری های  بروز  از  خون  گردش  عملکرد  بهبود  و  خون 

بنابراین ورزشکاران در هوای گرم باید دو برابر مصرف عادی خود مایعات بنوشند.

منبع :ممتاز نیوز 
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خبر گزاری مهر                                                                                   ۹۵/۱/۳
راه اندازى خط اتوبوس مطهرى – بهشتى

مدیــر عامــل شــرکت اتوبوســرانى تهــران و حومــه همچنیــن از مناســب 
ســازى خــط یــک. بــى آرتــى خبــرداد و گفــت: نصــب نــام ایســتگاه ها 
بــه خــط بریــل و مناســب ســازى کــف ایســتگاه ها در ایــن خــط بــه 

ــت. ــام رسیده اس اتم

خبر گزاری دانشجویان ایران( ایسنا)                                                          ۹۵/۱/۱۶
نظارت اولویت بهزیستى در سال 95

ــا خبــر نــگار اجتماعــى  انوشــیروان محســنى بندپــى در گفــت وگــو ب
ــا  ــى اســت کــه بیشــتر آنه ایســنا گفــت:  بهزیســتى داراى چالش های
در زمینــه پیشــگیرى اســت و در زمینــه نظــارت نیــز داراى ضعف هــاى 

عمده  اســت کــه بایــد دررفــع آنهــا بــه طــور جــدى اقــدام کنــد.
بندپــى همچنیــن عنــوان کــرد خدمــات بایــد از کیفیــت و اثربخشــى 
الزم برخوردارباشــند ومراکــزى کــه بــه عنــوان طــرف همکاربهزیســتى 
هســتند، موظفنــد ظرفیــت علمــى بکارگیــرى نیروهــا را رعایــت کنند تا 
خدمــات ارائــه شــده اثربخشــى الزم را داشــته و بدیــن ترتیــب فــرد را بــه 
چرخــه احیــا، توانمنــد ســازى و بازگشــت پذیرى بــه جامعــه وارد کنــد.
ــون ششــم  ــه از ظرفیــت قان ــع بهزیســتى آن اســت ک ــزود: توق وى اف
توســعه در جهــت تحقــق اهــداف ســازمان و ارتقــائ ســطح خدمــات 
ارائــه شــده بــه جامعــه هــدف به طــور صحیــح اســتفاده شــود. 
ــن  ــگیرانه در قوانی ــات پیش ــى از اقدام ــم برخ ــار داری ــن انتظ همچنی
وارد و بــه صــورت قانونــى اجبــارى شــوند. در چنیــن شــرایطى اســت 
ــه مســاله آســیب هاى اجتماعــى و  ــه طــور واقعــى ب ــم ب ــه مى توانی ک

معلولیت هــا وارد شــویم. 

مردم ساالری                                                                                      ۹۵/۱/۱۶
بیمه تکمیلى معلوالن در آینده نزدیک

ــت از  ــون حمای ــب قان ــا تصوی ــت: ب ــتى گف ــازمان بهزیس ــس س ریی
معلــوالن در آینــده اى نزدیــک تمــام معلــوالن شــدید و نیمــه شــدید 
ــان  ــا بی ــى ب ــد. محســنى بندپ ــد ش ــد خواهن ــل بهره من ــه مکم ازبیم

ــن در 12 فصــل و31  ــوق معلولی ــت ازحق ــع حمای ــون جام ــه قان اینک
مــاده نهایــى شــده و طبــق اصــل 85 قانــون اساســى در کمیســیونى 
ــوراى  ــون در ش ــن قان ــب ای ــا تصوی ــت: ب ــد.او گف ــى ش ــژه بررس وی
ــوالن شــدید و نیمــه شــدید از  ــده نزدیــک تمــام معل ــان در آین نگهب

ــد.  ــد ش ــد خواهن ــل بهره من ــه مکم بیم

مردم ساالری                                                                                 ۹۵/۱/۲۲
دانش آموزان نابینا 

صاحب دستگاه پرکینز مى شوند
مجیــد قدیمــى درگفــت وگــو بــا خبرگــزارى مهــردر مــورد خدماتــى 
ــه مى شــود گفــت:  ــا ارائ ــا بین ــا و ن ــوزان نیمــه بین ــه دانــش آم کــه ب
ــم،  ــا برنامــه حمایتــى داری ــا بین ــوزان ن در زمینــه حمایــت از دانش آم
یعنــى مى خواهیــم بــه آنهــا دســتگاه تایــپ برقــى بدهیــم. وى تاکیــد 
کــرد: هزینــه یــک بســته کامــل ایــن دســتگاه 6 میلیــون تومان بــرآورد 
شده اســت و ازســال تحصیلــى آینــده دســتگاه تایــپ پرکینزبــه دانــش 
ــن  ــده ای ــال آین ــا 5 س ــود و ت ــى  ش ــطه داده م ــوزان دوره متوس آم

دســتگاه رابــه تمــام دانــش آمــوزان نابینــا خواهیــم داد.

شرق                                                                                             ۹۵/۱/۲۴
اندروید ویژه معلولین هم آمد

گــوگل در حــال انجــام آزمایشــاتى بــرروى انرویــد اســت تــا بــه کاربران 
ــود و  ــل خ ــداى موبای ــط ص ــا توس ــه صرف ــد ک ــکان را بده ــن ام ای
تبلت هــاى هوشــمند اندرویــدى خــود را مدیریــت کننــد، بــدون آنکــه 
ــد  ــان مى کن ــوگل بی ــرکت گ ــد . ش ــگر باش ــه لمــس نمایش ــازى ب نی
کــه ایــن ویژگــى بــراى افــراد مبتــال بــه ناتوانــى حرکتــى بســیار مفیــد 
خواهــد بــود تــا ایــن گونــه اشــخاص قادرشــوند ازهســته اصلــى اندروید 

اســتفاده بهتــرى داشــته باشــند.       
ــن  ــه ای ــد ب ــوالن از اندروی ــراى اســتفاده معل ــوگل ب ــد گ ــکار جدی راه
ــه  ــى ک ــا زمان ــرا کند،ی ــه را اج ــتگاه برنام ــد دس ــازه مى ده ــراد اج اف
مى خواهــد بــه صفحــه اصلــى برگــردد، کافــى اســت دســتورالزم را بــه 

زبــان بیــاورد تــا بــه صفحــه اصلــى برگــردد

اخبار رسانه ها در حوزه معلولیت
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خبرگزاری میزان                                                                            ۹۵/۱/۲۹
بازگشت الیحه بازنگرى حمایت از حقوق معلوالن

ــدن  ــوراز بازگردان ــى کش ــور توانبخش ــاون ام ــزان- مع ــزارى می خبرگ
قانــون حمایــت از حقــوق معلولیــن بــه مجلــس بــه ســببت ایــرادات 

ــرداد. ــى خب قانون
ــژاد  ــزان،  حســین نحــوى ن  ــه گــزارش گــروه جامعــه خبرگــزارى می ب
ــى  ــا اصالحات ــه ب ــن الیح ــون اساســى ای گفت:براســاس اصــل 85 قان
ــع  ــه مطل ــان ارســال شــد ک ــوراى نگهب ــه ش ــب رســید و ب ــه تصوی ب
ــون  ــل 85 قان ــداق اص ــه را مص ــن الیح ــورا ای ــن ش ــه ای ــدیم ک ش
اساســى ندانســته و آن رابــه مجلــس برگردانــده اســت. وى همچنیــن 
گفــت: حمایــت ازفرصت هــاى شــغلى معلولیــن، حــق بیمــه کارفرمــا، 
فضاهــاى آموزشــى معلولین، تســهیالت و معافیت هــاى مراکزنگهــدارى 
ــون  ــرى قان ــه بازنگ ــاد الیح ــر مف ــن و ... را ازدیگ ــى معلولی وتوانبخش
حمایــت ازحقــوق معلولیــن برشــمرد و تصریــح کــرد مفــاد ایــن الیحــه 
ــتند و  ــراى آن هس ــه اج ــف ب ــتگاه ها مکل ــى دارد و دس ــه تکلیف جنب
یــک شــورا از ســوى ریاســت جمهــورى بــر چگونگــى اجــراى قانــون 

نظــارت خواهــد کــرد. 

خبرگزاری مهر                                                                             ۹۵/۱/۲۹
مناسب سازى محیط پیرامونى منازل معلولین

خواســتار  معلــوالن،  دردیدارازخانواده هــاى  تهــران  مشاورشــهردار 
مناسب ســازى محیــط پیرامونــى منــازل معلــوالن شــد.

ــان در  ــران در امورتوانیاب ــهردار ته ــات مشاورش ــن القض ــى اصغرعی عل
جریــان ایــن بازدید هــا گفــت: رفــع نیازهایــى همچــون اصــالح راه هــاى 
دسترســى و تعبیــه باالبــراز مــواردى اســت کــه در حیــن بازدیــد مــورد 
بررســى قــرار مى گیــرد و خانواده  هایــى کــه معلــوالن بیشــترى دارنــد 

ــد.       ــرار مى گیرن ــت ق در اولوی
ــه  ــبت ب ــه نس ــرش جامع ــر نگ ــت تغیی ــان اهمی ــات بابی ــن القض عی
ــاى  ــراى پروژه ه ــازها در اج ــاخت و س ــالح س ــرورت اص ــوالن،  ض معل
شــهرى را مــورد تاکیــد قــرارداد و افــزود: اصــالح و بازنگــرى درمناســب 
ســازى ســاختمان هاى شــهردارى تهــران ، گام نخســت برنامــه  ریــزى 

ــان شــهرتهران اســت. ــژه توانیاب ــراى مناســب ســازى محیــط وی  ب

همشهری                                                                                            ۹۵/۲/۹  
اعطاى وام خود اشتغالى به مددجویان بهزیستى

رییــس دبیرخانــه اشــتغال و کار آفرینــى ســازمان بهزیســتى گفــت: وام 
ــا ســقف 15 میلیــون تومــان از محــل بنــد ج  هــاى خــود اســتغالى ت
تبصــره 16 قانــون بودجــه بــه مددجویــان بهزیســتى کــه داراى شــرایط 
الزم باشــند، بــا مهلــت 5 ســاله بــا کارمــزد 4 درصــد اهــدا مى شــود.

البتــه متقاضیــان قبــل از درخواســت وام بایــد آمادگــى شــغلى داشــته 
باشــند و حتمــا دردوره هــاى آمــوزش کســب کار ســازمان فنــى 

ــند. ــرده باش ــرکت ک ــه اى ش حرف

خبرگزاری فارس                                                                        ۹۵/۲/۲۱
مناسب سازى ساختمان هاى ادارى ومعابر براى 

تردد معلولین در اسالم شهر
بــه گــزارش خبــر گــزارى فــارس از غــرب اســتان تهــران بــه نقــل از 
ــدارى شهرســتان اســالم شــهر، جلســه کمیتــه  روابــط عمومــى فرمان
ــاون  ــه ریاســت مع ــن، ب ــراى معلولی ــى ب ــن عموم ــازى اماک مناسب س
امــور فنــى عمرانــى ایــن شهرســتان در فرمانــدارى اســالم شــهر برگــزار 

شــد.
مصطفــى آقــا علیخانــى درایــن جلســه بــا اشــاره  بــه اهمیــت و ضرورت 
مناســب ســازى تمــام ســاختمان هاى ادارى،  شــعبات بانــک ، دســتگاه 
ــار  ــن اظه ــردد معلولی ــراى ت ــى ب ــى و درمان ــز ورزش ــرداز، مراک خودپ
ــوس و یــک دســتگاه ون توســط شــهردارى  ــرد: یــک دســتگاه اتوب ک
بــراى اســتفاده جانبــازان و معلولیــن مناســب ســازى خواهــد شــد . وى 
ــازى  ــه مناســب س ــتان نســبت ب ــهردارى هاى شهرس ــام ش ــزود تم اف
ــراى اســتفاده  ــردد ب ــر ت ــر اصلــى و پ ــا اولویــت معاب ــر عمومــى ب معاب

معلولیــن اقــدام خواهنــد کــرد. 
ــى  ــاختمان هاى ادارى عل ــاورت س ــد در مج ــر ش ــان متذک وى درپای
الخصــوص اداراتــى نظیــر بهزیســتى، بنیــاد شــهید ،شــهردارى ها ، اداره 
امورمالیاتــى و...محــل پــارك خــودرو ویــژه جانبــازان و معلولیــن پیــش 
ــد  ــز نصــب خواه ــى رانندگــى نی ــاى راهنمای ــى مى شــود و تابلوه بین

شــد.

خبر گزاری جمهوری اسالمی ایران                                                            ۹۵/۲/۲۶
ربات پوشیدنى که بارهاى سنگین را سبک مى کند

ــه  ــاختند ک ــیدنى س ــات پوش ــک رب ــاروارد ی ــگاه ه ــان دانش محقق
ــه  ــرد را ب ــاز ف ــرژى موردنی ــار ســنگین ، ان ــد درزمــان حمــل ب مى توان
طــور متوســط 7/3 درصــد کاهــش دهــد،  دســتاوردى کــه امیدهایــى 

ــه معلولیــن ایجــاد کــرده اســت. ــراى کمــک ب را ب
ــن  ــرت ،ای ــورك ال ــایت ی ــا از س ــرى ایرن ــروه خب ــزارش گ ــه گ ب
ــر  ــار وارده ب ــا، فش ــاوب و گام ه ــردر تن ــه تغیی ــاز ب ــدون نی ــات ب رب
ــاف  ــراى انعط ــاروارد ب ــان ه ــد. محقق ــش مى ده ــا را کاه ــوزك پ ق
ــرکات  ــژه در ح ــر بوی ــل کارب ــش آزادى عم ــتر و افزای ــرى بیش پذی
مفاصــل،  مــواد ســخت تشــکیل دهنــده ایــن ربــات را بــا منســوجات 
ــه  ــد، دوقطع ــک کمربن ــامل ی ــاس ش ــن لب ــد . ای ــن کرده ان جایگزی
پوششــى بــراى ران هــا کــه توســط کابل هایــى  بــه دوموتــور متصــل 
ــد و  ــرار دارن ــتى ق ــه پش ــک کول ــا درون ی ــن موتوره ــوند. ای مى ش
ــپس  ــاس و س ــه لب ــل ب ــق کاب ــا از طری ــل از موتوره ــرژى حاص ان
ــد  ــر مــى توان ــات انعطــاف پذی ــر منتقــل مى شــود، ایــن رب ــه کارب ب
انــرژى موردنیــاز بــراى حمــل بــار را کاهــش دهــد و بــا اســتفاده از 
ــا  ــه ام ــات پوشــیدنى فشــار برمفاصــل و لگــن کاهــش یافت ــن رب ای

ــدارد . ــر چشــمگیرى ن ــت عضــالت تغیی فعالی
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خبــر
تیم ملی ماهرین دارای معلولیت در نهمین دوره رقابت های جهانی 
ابی لیمپیک که در شهر بوردوی کشور فرانسه  در فروردین ۹۵حضور 
یافت. کارگروهی متشکل از سازمانبهزیستی،سازمان فنی و حرفه ای، 
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و انجمن باورتشکیل شده بود با این 
متعدد  جلسات  برگزاری  پی  ودر  گذشته  سال  ماه  آذر  اواخر  وجود 
امتیازات  بیشترین  که  توان یابانی  از  نفر   ۱۵ نهایت  در  کارشناسی؛ 

آزمون های انتخابی و نهایی را کسب کرده بودند اعزام شدند.
تیم ایران در ۷ رشته ۲ نفر مسابقه دهنده و در برنامه نویسی به دلیل 
عدم وجود نفر دوم واجد شرایط فقط یک نفر شرکت کننده به مسابقات 

اعزام کرد. مسؤولیت اعزام تیم برعهده مجمتع رعد بود.
در نخستین گام کار ثبت نام و تکمیل فرم های اعضا تیم و همراهان 
آغاز و به وب سایت مسابقات ارسال شد و پس از اطمینان از ثبت نام 
تیم مراحل اخذ ویزا همزمان با برگزاری دوره های آموزش تکمیلی هر 
شرکت-کننده آغاز و امور پشتیبانی تیم از قبیل تولید لباس فرم و سایر 

موارد پی گیری شد.
در مراسمی که به مناسبت مشایعت رسمی تیم در روز سه شنبه ۱۸ 
اسفند اجرا شد، دکتر محمدامین سازگارنژاد رئیس محترم سازمان 
ملی  مسابقات  امیدوارم  گفت:  سخنانی  طی  کشور  حرفه ای  و  فنی 
مهارت را به صورت ساالنه برگزار کنیم هرچند کار پرزحمت و پرهزینه ای 
است اما باید یک طرحی را تهیه کنیم که مجتمع رعد با همکاری سایر 
خیریه ها کنسرسیومی تشکیل بدهند و مسابقات ملی را ساالنه برگزار 
کنند. همچنین سازمان فنی و حرفه ای هم با دولت صحبت می کند 

تا از برگزاری مسابقات مهارت در رشته های گوناگون حمایت کنیم. 
بهزیستی  سازمان  معاون  نحوی نژاد  دکترحسین  مراسم  ادامه  در 
کشورگفت: آرزویی که ما برای توانبخشی آینده در نظر داشتیم، امروز 
توانمندسازی  که  است  این  ما  احساس  می کنیم.  مشاهده  رعد  در 
افراد دارای معلولیت از طریق مهارت افزایی و بدست آوردن یک شغل 
آبرومند، مناسب و مولد، تأمین می شود. به نظر من افتخار جمهوری 
اسالمی نباید این باشد که مستمری بگیران دارای معلولیت را زیاد 
کند، بلکه افتخار جمهوری اسالمی ایران به این است که شاغل معلول 

و توانمندان معلول را افزایش دهد. 
تیم  ابی لیمپیک  جهانی  مسابقات  دوره  نهمین  در  حضور  منظور  به 
ملی جمهوری اسالمی ایران متشکل از ۱۵ مسابقه دهنده و ۱۵ همراه 
همکاران  و  مدیران  از  جمعی  بدرقه  با  فروردین  چهارشنبه ۴  بامداد 
خیریه رعد و همراهی جمعی از خانواده های مسابقه دهندگان تهران 

را به مقصد بوردوی فرانسه ترک کرد.
اعضای تیم ایران پس از ورود به بوردو در مراسم افتتاحیه مسابقات که 
روز پنج شنبه ۵ فروردین برابر با ۲۴ مارس برگزار شد، شرکت کردند 

و سپس از ساعت ۸ صبح روز ۶ فروردین در محل برگزاری مسابقات 
حاضر شدند.

از  الهام  با  بارز  رزقی  آرش  نقاشی  رشته  در  مسابقات  روز  اولین  در 
خروس که نماد کشور فرانسه است، تابلوی زیبایی نقاشی کرد و همتای 
حضرت  دیوان  کشیدن  تصویر  به  با  پناه  جهان  محمدرضا  ایرانی اش 

حافظ گوشه ای از فرهنگ پربار کشور ایران را به نمایش گذاشت.
همزمان عباس جاللی کیا و محمد امیری شرکت کنندگان کنده کاری 
روی چوب در روز نخست با سایر شرکت کنندگان به رقابت پرداختند.

 این دوره از رقابت ها اعضا تیم ملی ایران با ۶۵۰ نفر مسابقه دهنده از 
۳۵ کشور جهان طی ۲ روز به رقابت پرداختند و بامداد سه شنبه ۱۰ 
فروردین با سالمتی کامل وارد تهران شدند که مورد استقبال مسؤوالن 

مجتمع رعد و خانواده ها قرار گرفتند.
 براساساینگزارشدرحاشیهاستقباالزتیمملی،حامدراستیمسابقهدهنده
رشتهعکاسیکهعنوان باالترین امتیازآور تیم ایران را به خود اختصاص 
داده بود در گفت و گوی کوتاهی با خبرنگار مجتمع رعد ضمن ابراز 
خرسندی از حضور در رقابتی جهانی و با کیفیت، گفت: برای برگزاری 
این مسابقاتعالوه بر شهر بوردو به نظر می رسید امکانات یک کشور به 
کار گرفته شده بود و آمادگی باالیی از لحاظ امکانات، تجهیزات، حمل 

ونقل و نیروی انسانی مشاهده می شد. 
وی با بیان آنکه حضور در چنین عرصه هایی کافی نیست، افزود: برای 
نتیجه گرفتن در این مسابقات باید کار منسجم و برنامه ریزی شده 
سرلوحه وظایف دستگاه های مسؤول قرار بگیرد تا برای دوره های بعد 

حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم.
همچنین مهدی کمری مسابقه دهنده رشته معماری (اتوکد) با ذکر 
این مطلب که تیم ما چیزی از سایر کشورها کمتر نداشت، افزود: در 
دو دوره اخیر کشورهای کره جنوبی و ژاپن برنامه ریزی منسجمی برای 
موفقیت مسابقه دهندگانشان انجام داده اند به عنوان مثال در هیچ 
رشته ای امکان نداشت که یک داور از کشور کره جنوبی شرکت نکرده 
باشد و در اعالم نتایج هم در میان نفرات برگزیده حتمّا یک مدال به 

این کشور تعلق می گرفت.
وی افزود: عالوه بر باال بودن سطح توانایی های مسابقه دهندگان باید 
به ارتقاء سطح تیم همراهان هم توجه شود، از انتخاب و اعزام داور و 
سرداور گرفته تا مترجم و تایپیست، ماساژور و دیگر نفرات، همه در 

موفقیت تیم تأثیر دارند.
تیم  عزیزان  تالش  به  با ارج نهادن  رعد  نیکوکاری  مجتمع آموزشی   
برای  است  امیدوار  ابی لیمپیک  رقابت های  دوره  نهمین  به  اعزامی 
دوره های بعد با بکار بستن تجارب این دوره شاهد حضور با کیفیت تر 

اعضا تیم ملی ایران باشیم.

گزارش حضور تیم ملى ابى لیمپیک ایران در رقابت هاى فرانسه
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ــی  ــی و خوشنویس ــی نقاش ــن الملل ــابقه بی ــومین دوره مس س
ــه  ــاد ب ــاوری و اعتم ــت خودب ــدف تقوي ــا ه ــن» ب ــاراآرت ژاپ «پ
نفــس افــراد داراي معلوليــت، بــاال بــردن آگاهــي و درك عمومــي 
از مســائل معلــوالن و ترويــج مبــادالت هنــری معلــوالن در 
ــا  ــوی محدودیت ه ــر فراس ــعار « هن ــا ش ــی ب ــه بين الملل عرص
ــع  ــود و مجتم ــزار می ش ــو برگ ــهر توكي ــا «در ش و معلولیت ه
آموزشــی نیکــوکاری رعــد بــا توجه بــه همــکاری در دوره گذشــته 
و انتخــاب آثــار ۲ هنرمنــد ایرانــی در جمــع ۱۰ اثر برتــر آن دوره از 
مســابقات، بــار دیگــر فراخــوان دعــوت از هنرمنــدان توان یــاب 
را منتشــر کــرد و از میــان ۳۰۰ اثــر دریافتــی پــس از طــی مراحــل 
داوری ۳۲ اثــر را بــرای اعــالم نظــر نهایــی بــه وب ســایت مســابقه 

ــت. ــال کرده اس ارس

هنر فراسوي محدودیت ها و معلولیت ها

تشکیل انجمن ورزش کارآموزان رعد

توانیابــان،  ورزش  فعالیت هــای  توســعه  هــدف  بــا 
ــر  ــور ورزشــی در دفت نشســت هم فکــری و ســاماندهی ام

ــد. ــزار ش ــد برگ ــع رع ــل مجتم مدیرعام
ــوزان  ــن ورزش کارآم ــدازی انجم ــروه راه ان ــت کارگ نشس
ــن  ــل، حس ــی مدیرعام ــوره پناه ــور منص ــا حض ــد ب رع
محمودآبــادی رئیــس گــروه تربیــت بدنــی مرکــز آمــوزش 
علمــی کاربــردی رعــد، حســین خرســند قهرمــان توانیــاب 
دو و میدانــی و فــارغ التحصیــل رشــته تربیــت مربیگــری 
ــد،  ــردی رع ــی کارب ــوزش علم ــز آم ــوالن مرک ورزش معل
ــری  ــت مربیگ ــته تربی ــل رش ــی فارغ التحصی ــمانه خزای س
ورزش معلــوالن، محمدرضــا دشــتی و رضــا ســخن ســنج 
اعضــای روابــط عمومــی مجتمــع رعــد برگــزار شــد و در 
ایــن نشســت ابتــدا منصــوره پناهــی مدیرعامــل مجتمــع 
ــه  ــی ب ــای ورزش ــت فعالیت ه ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــد ب رع

ــور  ــا حض ــزود: ب ــت، اف ــراد دارای معلولی ــرای اف ــژه ب وی
ــار  ــه موجــب افتخ ــند ک ــی چــون حســین خرس قهرمانان
مجتمــع رعــد و کشــور هســتند، میبایســت فعالیت هــای 
ورزشــی ایــن مجتمــع از کیفیــت باالتــری برخــوردار شــود.

وی همچنیــن افــزود: در مجتمــع رعــد ورزش در ۲ ســطح 
ــه  ــت و چنانچ ــری اس ــل پیگی ــی قاب ــی و قهرمان همگان
انجمــن ورزش بــا همــکاری کارآمــوزان برنامه هــای مدونی 
ــا  ــن نیازمندیه ــا تأمی ــد ب ــت رع ــد، مدیری ــم کن را تنظی
اعــم از فیزیکــی و مالــی بــه توســعه فعالیت هــای ورزشــی 

کمــک خواهــد کــرد.
در پایــان ایــن نشســت اعضــا تصمیــم گرفتنــد بــا 
ــی و  ــای ورزش ــه فعالیت ه ــی برنام ــه اجرای ــکیل جلس تش
ــت  ــه مدیری ــن و ب ــاری را تدوی ــال ج ــای س نیازمندی ه

ــد. ــس نماین ــد منعک ــع رع مجتم
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ــط  ــی) توس ــکلتی بیرون ــات اس ــوپد (روب ــاخت اکس ــی س در پ
ــی در  ــتاورد مل ــن دس ــش ای ــی و نمای ــوان ایران ــان ج متخصص
نمایشــگاه تجهیــزات آزمایشــگاهی چنــد نفــر از مدیــران خیریــه 
ــط عمومــی از «اکســوپد»،  رعــد در کلینــک توانبخشــی و رواب
ربــات اســکلتی بیرونــی کــه توســط شــرکت پوینــدگان دانــش 
ــد  ــده بازدی ــاخته ش ــیس) س ــزا (پداس ــوان اف ــتم های ت سیس

ــدس  ــره، مهن ــأت مدی ــو هی ــی عض ــر ارگل ــا دکت ــد و ب کردن
ــمی  ــر هاش ــدس ناص ــل و مهن ــر عام ــی مدی ــی حوایج مصطف
مســئول بازاریابــی مذاکراتــی منبــی بــر نحــوه همــکاری و 
ــن دســتاورد  ــد از ای ــوکاری رع ــع آموزشــی نیک ــت مجتم حمای
ملــی بــه خصــوص انجــام آزمایش هــای کلینیکــی و روش هــای 
ــد. ــل آوردن ــت به عم ــراد دارای معلولی ــه اف ــتگاه ب ــی دس معرف

حرکت دوباره توپ هاى کوچک بوچیا در رعد

ورزش  از  حمایــت  و  گســترش  راســتای  در 
ــاب  ــد و حضــور ورزشــکاران توان ی ــان رع توان یاب
ــوزش  ــور دوره آم ــه ای ورزش کش ــطح حرف در س
و تمریــن ورزش بوچیــا بــا حضــور توان یابــان 
مجتمــع رعــد و چندیــن ورزشــکار میهمــان ایــن 
رشــته ورزشــی زیــر نظــر محمــد بیگدلــی مربــی 
بــا ســابقه و دارای کارت مربیگــری از فدراســیون 
ــه  ــنبه و س ــای دوش ــوالن روزه ــازان و معل جانب
شــنبه هــر هفتــه از ســاعت ۱۳تــا ۱۶ در مجتمــع 

ــود. ــزار می ش ــد برگ ــوکاری رع ــی نیک آموزش

بازدید مدیران مجتمع رعد از نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهى
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بــه منظــور ارتقــا ســطح همکاری هــای مشــترک و شــناخت دقیــق 
از توانایی هــای مؤسســات فعــال حــوزه معلــوالن سلســله بازدیدهــای 

مدیرعامــل رعــد و مدیــران بخش هــای مرتبــط برگــزار شــد.
در انجمــن خانــواده ناشــنوایان ایــران، منصــوره پناهــی مدیــر عامــل 
ــانی  ــا و خدمت رس ــان فعالیت ه ــک در جری ــد از نزدی ــع رع مجتم
ــه ای  ــط حرف ــا هــدف تقویــت رواب ــرار گرفــت و ب ــان ق ــه مددجوی ب
و هــم افزایــی ۲ مؤسســه بــا مســؤوالن ایــن انجمــن بــه گفت وگــو 

پرداخــت.
وی همــکاری مؤسســات بــرای ارتقــا ســطح خدمــات بــه مددجویــان 
ــان  ــزود: در پای ــر دانســت و اف ــاب  ناپذی ــوارد اجتن را در بســیار از م
ســال گذشــته اگــر همــکاری داوطلبانــه انجمــن خانــوداه ناشــنوایان 
ایــران در مراحــل آماده ســازی تیــم ملــی ابی لیمپیــک اتفــاق 
نمی افتــاد، یقینــًا مجتمــع رعــد در اعــزام ایــن تیــم بــه مســابقات 

جهانــی فرانســه بــا مشــکالت فراوانــی مواجــه می شــد. 
ــوداه  ــن خان ــرد: انجم ــنهاد ک ــد پیش ــع رع ــل مجتم ــر عام مدی
ناشــنوایان ایــران بــرای تســریع در برقــراری ارتبــاط بــا افــراد ناشــنوا 
یــک دوره آمــوزش زبــان اشــاره را در خیریــه رعــد برگــزار کنــد تــا 
عالقه منــدان بــه ایــن گــروه از شــهروندان کمک هــای مؤثرتــری بــه 

جامعــه هــدف ارایــه دهنــد.
ــان  ــدس منصــور برجی ــا حضــور مهن ــه ب ــن در نشســتی ک همچنی
ــی  ــره، عل ــأت مدی مدیرعامــل، مهنــدس ســعید برنچــی عضــو هی
نقدلــو عضــو هیــأت مدیــره و دکتــر علــی ملک پــور مشــاور مدیرعامل 
در دفتــر انجمــن علمــی و آفرینشــهای هنــری معلــوالن ایــران برگزار 
ــوالن  ــری معل ــهای هن ــی و آفرینش ــن علم ــل انجم ــد، مدیرعام ش
ــوالن و  ــاس معل ــنواره لب ــوالن، جش ــاب معل ــنواره کت ــران جش ای
همایــش کاربــردی نگهــداری و اســتفاده صحیــح از تجهیــزات کمک 
حرکتــی و توانبخشــی را بــه عنــوان زمینههایــی همــکاری مشــترک 

بــا مجتمــع رعــد نــام بــرد. 
در ادامــه منصــوره پناهــی مدیرعامــل مجتمــع رعــد افــزود: هــدف 
نهایــی مجتمــع رعــد فراهــم آوردن زندگــی بــا کیفیــت بــرای افــراد 
دارای معلولیــت اســت و در ایــن مســیر از پیشــنهاد هــر همــکاری 

ــه گرمــی اســتقبال می کنــد. مشــترکی ب
ــن  ــؤوالن انجم ــد و مس ــع رع ــل مجتم ــت کاری مدیرعام در نشس
آســیب نخاعــی اســتان تهــران راه هــای همــکاری دو جانبــه بــه ویژه 
در بخــش اشــتغال توان یابــان آســیب هــای نخاعــی بررســی شــد.

 فاطمــه قمیشــی مدیرعامــل انجمــن آســیب نخاعــی اســتان تهــران 
ضمــن  تشــریح اهــم فعالیتهــای حمایتی آن مؤسســه به ارتباطشــان 

بــا انجمــن آموزشــی نعنــا در کشــور ژاپــن اشــاره کــه ســینمارهای 
ــه دعــوت  ــا موضــوع افــراد دارای معلولیــت ب آموزشــی متعــددی ب
ــرای  ــت و ب ــرده اس ــزار ک ــران برگ ــی در ته ــیب نخاع ــن آس انجم
ــوت  ــد دع ــع رع ــود از مجتم ــزار میش ــده برگ ــه در آین همایشــی ک

کــرد.
بــه پیشــنهاد منصــوره پناهــی مدیرعامــل مجتمــع رعــد و موافقــت 
فاطمــه قمیشــی مدیــر عامــل انجمــن آســیب نخاعــی مقــرر 
ــایت  ــه وب س ــه ب ــا مراجع ــن ب ــا تحــت پوشــش  انجم ــد، اعض ش
ــی شــده و  ــد۱ از تســهیالت پیش بین ــع رع ــی مجتم واحــد کارآفرین

ــوند.  ــد ش ــده بهره من ــه ش ــغلی ارای ــای ش فرصت ه
همچنیــن بــر اســاس تفاهــم صــورت گرفتــه از ایــن پــس اعضــای 
انجمــن آســیب نخاعــی تهــران پــس از ثبــت نــام در بانــک اطالعات 
اشــتغال توان یابــان؛ مــی تواننــد از خدمــات دفتــر کارآفرینــی 

مجتمــع رعــد بهــره منــد شــوند.
ــن ۲  ــترکی بی ــه مش ــد جلس ــت ش ــت موافق ــن نشس ــان ای در پای
مؤسســه خیریــه و ســازمان و هــالل احمــر و اورژانــش تهــران برگــزار 
ــال و  ــار، انتق ــوه رفت ــی نح ــای حیات ــه آموزش ه ــا در زمین ــود ت ش
کمــک بــه آســیب  دیــدگان تصادفــات و حــوادث طبیعــی در قالــب 
دوره هــای آموزشــی بــه امدادگــران و گروه هــای مردمــی ارایــه شــود 
تــا در مواجــه بــا افــراد دارای معلولیــت یــا آســیب دیــده صدمــات 

بیشــتری بــه آنهــا وارد نشــود.
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بــه ابتــکار شــرکت مادیــران طــرح فراگیــر دکمــه  های ســحرآمیز 
ــزاف  ــای گ ــز از هزینه ه ــداف پرهی ــا اه ــز ب ــتاره های مهرآمی س
ــئولیت های  ــل مس ــتفاده و عم ــی بالاس ــای تبلیغات ــاپ هدای چ
اجتماعــی بــا تشــریک مســاعی مؤسســات خیریــه؛ بنیــاد امــور 
بیماری هــای خــاص، مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد، 
ــتی  ــات بهزیس ــر، خدم ــان غدی ــک آفرین ــه نی ــه خیری موسس
ــزار  ــیان برگ ــراث پارس ــش می ــات وح ــه حی وردآورد و مؤسس

شــد.
در مراســم پایانــی کمپیــن دکمه هــا و ســتاره ها کــه بــا 
حضــور مؤسســات خیریــه همــکار و گروهــی از اصحــاب رســانه 
و شــرکت های مشــارکت کننده در ایــن طــرح برگــزار شــد، 
ــه کــه شــرکت در  ــان ایــن نکت ــا بی ــران ب ــی مادی ــر بازرگان مدی
ــر در فعالیت هــای اجتماعــی  ــر و کارآمدت ــا نقشــی اثربخش ت ایف
ــر  ــال حاض ــمی در ح ــای رس ــاس آماره ــر اس ــزود: ب ــود، اف ب
ــه رســمًا در کشــور فعالیــت  ۱۷۰۰۰ مؤسســه نیکــوکاری و خیری
فراگیــری  طرح هــای  و  اجتماعــی  رســانه های  و  می کننــد 
می تواننــد کمــک مؤثــری بــه تحقــق اهــداف مؤسســات خیریــه 

داشــته باشــند.
وی افــزود: بدیــن منظــور مادیــران شــرایط الزم را بــرای حضــور 
همــه هموطنــان اعــم از اشــخاص و ســازمانها را فراهــم کــرد 
تــا بــا یــک دکمــه، ســتاره امیــد را بــرای تعــدادی از مددجویــان 
روشــن کننــد و بــه هــر تعــداد کــه تمایــل داشــتند کارت تبریک 
بخرنــد و مبلــغ آن را بــه یکــی از مؤسســات خیریــه اهــدا کننــد. 
ــت کارت  ــکان دریاف ــازی، ام ــته مج ــر بس ــالوه ب ــن ع همچنی
تبریــک واقعــی هــم وجــود داشــت تــا هــر یــک از کارتهــا را کــه 

مزیــن بــه آثــار هنــری هنرمنــدان معاصــر ایرانــی بــود بــرای هــر 
کــدام از دوســتان و خویشــاوندان خــود ارســال و آنهــا را در ایــن 

طــرح مشــارکت دهنــد.
علیــزاده بــا اشــاره بــه برگــزاری نخســتین دوره کمپیــن 
افــزود:  مهرآمیــز،  ســتاره های  ســحرآمیز   دکمه هــای 
ــن  ــع آن بی ــال و توزی ــون ری ــغ بیــش ۴۰۰ میلی جمــع آوری مبل
ــه ایــن امیــد را افزایــش داد کــه در ســالهای  ۵ مؤسســه خیری
ــوکاران  ــوی نیک ــتری از س ــتقبال بیش ــا اس ــرح ب ــن ط ــد ای بع

ــود. ــه ش مواج
شــایان ذکــر اســت در ایــن مراســم همــکاران روابــط عمومــی 
مجتمــع حضــور داشــتند،  و محمدرضــا دشــتی بــا حضــور در 
جایــگاه چــک نقــدی کمــک بــه خیریــه رعــد را دریافــت کــرد.

حضور مجتمع رعد در کمپین دکمه ها و ستاره  ها
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حســین خرســند از فــارغ التحصــالن مرکــز آمــوزش علمــی 
ــی  ــی دو ومیدان ــن المل ــای بی ــد در رقابت ه ــردی رع کارب
معلــوالن فــزاع (امــارات) در رشــته پرتــاب نیــزه بــه نشــان 

طــال دســت یافــت.
وی از فــارغ التحصیــالن موفــق رشــته تربیــت مربــی ورزش 
معلــوالن مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی رعــد اســت کــه 
ــر  ــر و ۸۴ ســانتی مت ــه مســافت  ۱۳ مت ــزه ب ــاب نی ــا پرت ب
 F۵۲ در رشــته دو میدانــی افــراد دارای معلولیــت در کالس

توانســت مــدال طــالی ایــن مســابقات را کســب کنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش رقابتهــای بیــن المللــی دو و 
ــا  ــه میزبانــی کشــور امــارات و ب ــوالن فــزاع ب میدانــی معل
ــفند  ــان از ۲۷ اس ــور جه ــکار از ۴۹ کش ــور ۶۸۰ ورزش حض
آغــاز و تــا یکــم فروردیــن ۹۵ ادامــه داشــت و کاروان ایــران 
بــا ۴۳ ورزشــکار در ایــن رویــداد بــزرگ ورزشــی کــه پــس از 
پاراالمپیــک و مســابقات جهانــی، ســومین مســابقه بــزرگ 
ــور  ــی رود، حض ــمار م ــه ش ــوالن ب ــی معل در دو و میدان
یافــت کــه در پایــان بــا کســب ۳۵ نشــان رنگارنــگ بــه کار 

ــن مســابقات خاتمــه داد. خــود درای
ــی  ــن الملل ــابقات بی ــده طــالی مس ــند دارن ــین خرس حس
ــایت  ــا وب س ــاه ب ــه ای کوت ــزاع در مصاحب ــی ف دو و میدان
ــورت  ــه ص ــال ۹۰ ورزش را ب ــت: از س ــد گف ــع رع مجتم
حرفــه ای دنبــال کــردم و در رشــته دو و میدانــی مشــغول 
متعــدد  مقام هــای  ســال ها  ایــن  در  و  شــدم  فعالیــت 

ــردم. ــوری کســب ک کش

خرســند کــه مربــی ورزش معلــوالن اســت، گفــت: از نظــر 
ــتههای  ــت در رش ــرای موفقی ــاب ب ــکاران توانی ــن ورزش م
ــم روز  ــتمر از عل ــات مس ــر تمرین ــالوه ب ــد ع ــی بای ورزش
ورزشــی آگاه باشــند و فعالیــت ورزشــی را بــه صــورت 
علمــی انجــام دهنــد. از ایــن رو بــه علــت عالقــه زیــاد بــه 
ــاال از ســال ۹۲ تحصیــالت  ــه اهــداف ب ورزش و رســیدن ب
خــود را در رشــته تربیــت بدنــی در دانشــگاه جامــع علمــی 
کاربــردی رعــد شــروع کــردم تــا بتوانــم بهصــورت علمــی و 

ــه ورزش ادامــه دهــم. ــی ب عمل
وی افــزود: خوشــبختانه در ایــن دانشــگاه بــا وجــود 
ــزه مــن افزایــش یافــت و  اســاتید خــوب و ورزشــکار، انگی
ــر مثبتــی روی تالشــم داشــت و در نهایــت  ایــن مســأله اث
ــه  ــارات ب ــزاع ام ــی ف ــابقات بین الملل ــد در مس ــث ش باع

ــم. ــزه برس ــاب نی ــته پرت ــام اول رش مق
خرســند افــزود: درحــال حاضــر مشــغول تمریــن و رســیدن 
ــرای مســابقات انتخابــی پارالمپیــک در  ــه آمادگــی الزم ب ب

خــرداد هســتم.
شــایان ذکــر اســت، حســین خرســند قهرمــان خــوش آتیــه 
کشــورمان متولــد ۱۳۶۵ در شــهر ری اســت ایــن قهرمــان 
ملــی از ســال ۸۸ فعالیت هــای ورزشــی خــود را در رشــته 
دو و میدانــی آغــاز کــرده و در رشــته تربیــت مربــی ورزش 
ــردی  ــی کارب ــوزش علم ــز آم ــت از مرک ــراد دارای معلولی اف

رعــد فــارغ التحصیــل شــده اســت. 

حسین خرسند ورزشکار توان یاب، 
طالى رقابت هاى بین المللى دو و میدانى امارات را کسب کرد
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در آخرین ساعات کار بازارچه سی و یکم خیریه رعد، انجمن خیریه 
هستمت ۴ دستگاه ویلچر اهدایی خود را به توان یابان مراکز رعد اهدا 

کرد.
همکاری کمپین هستمت با مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد از اواسط 
سال ۹۴ آغاز شد در آن زمان مدیر انجمن هستمت برای شناسایی 
توان یابان نیازمند به ویلچر به مجتمع رعد مراجعه کرد و این مالقات 
طریق  از  ویلچر  توزیع  و  تهیه  موضوع  در  مدتی  بلند  همکاری  بنای 

جمع آوری در پالستکی بطری ها را پایه گذاری کرد.
در بازارچه نوروزی خیریه رعد که مورد استقبال گسترده شهروندان 
مسؤوالن  از  یکی  موسوی  ساالر  تا  کرد  فراهم  فرصت  است  نیکوکار 
هستمت با حضور در جایگاه یک دستگاه ویلچر را به صورت نمادین به 

منصوره پناهی مدیرعامل مجتمع رعد اهدا کند.
وی با اشاره به رویایی که امروز به واقعیت پیوسته، افزود: سال هاست 
که آرزو داشتم با یک اقدام خیرخواهانه اهدافی چون حمایت از افراد 
دارای معلولیت، حفظ محیط  زیست و مشارکت اجتماعی را تحقق 
بخشم و امروز با تشکیل انجمن هستمت تمام این رویاها جامعه عمل 

پوشیده است. 
دارای  افراد  از  هستمت  انجمن  حمایت  فرآیند  به  اشاره  با  موسوی 
معلولیت، گفت: در این اقدام انسان دوستانه همه هموطنان مشارکت 
دارند و با جمع آوری در بطری ها و تحویل آنها به پایگاه های سطح شهر، 
ما را در تأمین هزینه خرید ویلچر کمک می کنند و حاصل این مشارکت 
اجتماعی اهدا ۵ دستگاه ویلچر در این شب به مؤسسات خیریه حامی 

معلوالن است که ۴دستگاه آن به مراکز رعد  اهدا می شود.
در ادامه منصوره پناهی مدیرعامل رعد با اشاره به اینکه تنها افرادی که 
روی ویلچر می نشینند، معلول محسوب نمی شودند، افزود: برخی افراد 
بدون اینکه از ویلچر استفاده کنند، دچار معلولیت هستند و ما وظیفه 
داریم که با شناخت از تمام افراد دارای معلولیت برای رفع نیازهایشان 

به آنها کمک کنیم.
شایان ذکر است انجمن هستمت با جمع آوری در بطری های پالستیکی 
درآمدهای  با  بازیافت  کارخانه های  به  آنها  فروش  و  کشور  سراسر  از 
کسب شده برای خرید ویلچر و اهدا به توان یابان نیازمند اقدام می کند.

توزیع ویلچرهاى کمپین هستمت در بازارچه خیریه رعد  

نوجوانان پرچمدار پایدارى فرهنگ نیکوکارى

ــت از شــهروندان  ــر و حمای ــج فرهنــگ کار خی ــا هــدف تروی ب
توان یــاب، مدیــر دبســتان کیهــان ضمــن آشــنا ســاختن 
ــه،  ــات خیری ــرد مؤسس ــا عملک ــا ب ــواده  ه ــآموزان و خان دانش
فضایــی فراهــم کــرده تــا دانش  آمــوزان بــا پس اندازهــای 

خــود در امــور نیکوکارانــه مشــارکت کننــد در راســتا ۱۵ نفــر از 
دانش آمــوزان ســوم ابتدایــی ایــن دبســتان بــا حضــور در خیریــه 
رعــد پس انــداز خــود را بــه مبلــغ ۲میلیــون و ۳۲۰ هــزار ريــال 

ــد. ــه مجتمــع اهــدا کردن ب
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ــه  ــرای محل ــت س ــه هم ــالمت ب ــه س ــام هفت ــا ای ــان ب همزم
ــه  ــه ۷ شــهرداری منطق ــر اجتماعــی ناحی شــهرک غــرب و مدی
ــال اطالعــات بهداشــتی، میزهــای مشــاوره  ــا هــدف انتق ۲ و ب
ــط  ــکی توس ــی و پزش ــون، مامائ ــد خ ــت قن ــی، تس فیزیوتراپ
همیــاران ســرای محلــه شــهرک غــرب درخیریــه رعــد برپــا شــد 
و توان یابــان مجتمــع رعــد ضمــن حضــور در محــل از خدمــات 

ــد. ــت اســتفاده بردن ــه شــده، نهای ارای
ــان  ــت، توان یاب ــراد دارای معلولی ــالمت اف ــش س ــه پای در برنام
مجتمــع رعــد بــه تناســب نیازهــای شــخصی خــود از توصیه های 
ــانه  ــه نش ــان ب ــد و مجری ــتفاده کردن ــی اس ــکی و تخصص پزش
مشــارکت در ایــن طــرح فراگیــر بــه هــر نفــر یــک ســیب ســالمت 

اهــدا کردنــد.
شــایان ذکــر اســت هفتــه ســالمت در اردیبهشــت مــاه بــا شــعار 
غلبــه بــر دیابــت برگــزار شــد و مباحثــی چــون عــزم ملــی بــرای 
تحقــق اهــداف ســند بیماری هــای غیــر واگیــر، بهداشــت 
عمومــی، فعالیــت بدنــی، ورزش و ســالمت، غلبــه بــر دیابــت بــا 
ــه ســالم، ســالمت، نقــش غــذا و دارو، اقتصــاد  تحــرک و تغذی
ــود  ــوزش، خ ــوزه ســالمت و آم ــل در ح ــدام و عم ــی اق مقاومت

ــرار داد. مراقبتــی و ســالمت را مــورد توجــه ق

کالس های  در  توان یابان  از  جمعی  مستمر  حضور  سال   ۴ از   پس 
تای چی استاد مرجان وحیدنیا، ۷ نفر از ورزشکاران به نامهای نرگس 
مینا  بهرامعلی،  اصغر  علی  جعفری،  داود  سجادی،  علی  نجفی، 
سرلک، فاطمه داودآبادی و کبری پورمحمد موفق به اخذ نشانهای 
آبی، سبز و زرد این رشته از دستان منصوره پناهی مدیرعامل شدند.

تای  چی یکی از سیستم های نرم و درونِی هنر رزمی ووشو یا کونگ فوی 
چینی است که برای بهبود سالمتی، افزایش طول عمر و آرامش روحی 
اجرامی شود که با نگرش عمیق فلسفی و با کمک ایجاد چرخش انرژی 
در انسان و تخلیه انرژی درونی یا انرژی بایو الکترومغناطیس درون 

بدن یکی از قدرتمندترین سبک های رزمی در جهان است.

سیب سالمت در دست توان یابان رعد 

احکام و نشان هاى توان یابان تاى چى کار رعد توزیع شد
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An educational package about the ways of makinga 
proper relationship with people with disabilities, has 
been published by the centre of the disable people in 
the municipality.

______________________________________

◢ Ludwig Van Beethoven

Celebrities/ Famous People with disabilities

______________________________________

◢ There is no dead end to anything, you can make 
your way through any barrier

A Conversationwith Seyed Mahdi Mousavi; a person 
who was born without his left leg but has never 
consideredthisas a problem

______________________________________

◢ Health 

______________________________________

◢ The benefits of fruits

Advice on staying healthy in hot weather

______________________________________

◢ In the media

______________________________________

◢ What›s the newsin Raad

The news of Ra›ad Institute in the previous season
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DrGooya believes that in order for all the students to 
enjoy equal facilities, broad and pervasive education 
should be developed. Moreover, she believes that 
segregating students in schools will be a great harm 
to their socialization as well as their social skills.

______________________________________

◢ Blue rose

A note 

______________________________________

◢ Oh my child, know the differences!

A note about educating children on recognizing 
individual differences and respecting them

______________________________________

◢ Normalization initially starts in schools and is 
followed by families and the society

A Conversationwith DrAfsanehVarastehFar about the 
role of the general culture in the isolation of people 
with disabilities.
DrVarastehFar believes that as long as there’s no 
normalization in the society regarding disability, the 
disabled people will not emerge from islolation.

______________________________________

◢ Each and every one of us is responsible for the 
isolation of 11% of the population

A conversation with ShaahinTabarione of the 

members of the board of directors of Hamgam 
Institute who has launched a campaign in the field of 
creating the proper culture with respect to disability

______________________________________

◢ In arts we need sound body, not sound arms and 
legs

______________________________________

◢ Introducing a book

«Disability Is No Barrier to Me», By:FarzanehHabouti

______________________________________

◢ Segregating children with disabilities is very cruel 
to them

A conversationwith Amir Mohammadkhani’s parents 
who have managed to turn their visually impaired 
child into an active member of the society through 
considerable and tremendousefforts.

______________________________________

◢ The culture of disability, from isolation to 
effectiveness

A note

______________________________________

◢ How to makea proper relationship with people 
with disabilities
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◢ Editorial

◢ Building culture should start from childhood.

(A 

conversation with TaranehMiladi,Amember of 
BavaarInstitute and the ryheadof the office of 
thecommunities of municipalities.

Inthis conversation, Miladi defines the word “culture” 
and believes that building culture starts from 
childhood. That’s why, after years of devoting her 
efforts to this, she has designed an educational and 
expert-supervised program for teaching to children 
how things differ from one another;besides, she has 
performed the program with a number of elementary 
schools.

______________________________________

◢ «Hello MyClassmate»

The national contest of»Hello MyClassmate» which 
was held in a number of schools by BaavarInstitute.

With the mindset of making equal opportunities for 
all children of Iran and teaching them how to strike 
up a suitable interaction with those in special needs, 
Baavar Institute held this contest in Day 1394, 
through calling on contestants via the artistic website: 
www.artline.com .

______________________________________

◢ We should know that people with disabilities have 
countless abilities

A 

Conversationwith Dr Hossein Banyanyanthe _ the 
manager of  the cultural and commission of the 
Supreme Council of Cultural Revolutionon how 
the society canmake a better life for the people 
withdisabilities.

______________________________________

◢ The real world is a kaleidoscopic mosaic

A Conversationwith Dr Zahra Gooyathe professor of 
mathematics in ShahidBeheshti University
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