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قا

سرمقاله

هنر بیان احساس و عاطفه ی هنرمند و برداشت او از زندگی و جهان هستی در قالب یک اثر هنری است  و 
تفاوت این برداشت با نگاه دیگران  در این است که هنرمند از هر اتفاقی می تواند  ایده  بگیرد و  آن را از منظر 

خود پرورش  دهد.
افراد  در اوقات فراغت کتاب می خوانند، فیلم می بینند، سینما می روند و هر کدام به نوعی سعی دارند از زندگی 
در حد امکان لذت ببرند، اما لذت اصلی برای هنرمند در خلق آثار هنری است.  خالقیت هنری می تواند در 
نقاشی کردن، در  منبت کاری و سفال، در مجسمه سازی یا معرق، در خواندن آواز و نوشتن داستان و شعر و 
نوازندگی و ده ها کار هنری دیگر جلوه گر شود. هنر هنرمند، به جسم یا وجود او محدود نمی شود و از هر طریقی 
خود را به منصه ظهور می رساند. فعالیت هنری در هر میزانی که باشد،  روی همه ارگان های بدن انسان  تاثیر 

 گذاشته و زندگی روزمره او را ارتقا می بخشد و به قولی، هنر درمان نمی کند،  شفا می دهد!
تاثیر هنر در افرادی که از نظر جسمی با محدودیت هایی مواجهند، عالوه بر  نقش شفا بخشی برای خودشان، 

مخاطبین را هم از نتیجه خالقیت شان بهره مند می کند. 
فردی نابینا با تشخیص این که ازنعمت داشتن صدای خوب برخوردار است، کیفیت صدایش را پرورش می دهد 
و با بهره گیری از آموزش موسیقی، در حدی پیشرفت می  کند که از تصنیف هایش  آلبوم تهیه شده و در بازار 
عرضه می گردد.  هنرمندانی،  فارغ از این که دست ها و پاهای شان مشکل دارد، با آموزش موسیقی و تمرین و 
تمرین و تمرین، در سالن های بزرگ در مقابل انبوهی از تماشاگران ارکستر برگزار کرده اند و کاری ارایه داده اند 

که  تعجب و تحسین مخاطبان را برانگیخته است. 
 آن ها در این تجربه،  زیستن  در کنار هم، با هم بودن، همراهی کردن و یک پارچه بودن  را تمرین کرده اند. 

 فعالیت هنری ابزاری برای آشنایی انسان با خود و تسهیل کننده زندگی اوست  و حتی میزان اندک آن نیز 
در روح و جسم او تاثیرگذار است. هنر یک نیازانسانی است، نقش آفرینندگی دارد و به حل مسائل او کمک 
می کند. هنر ابزاری  برای تخلیه عواطف و احساسات است و وقتی ماهیت درمانی به خود می گیرد، می توان 

استفاده های جانبی زیادی از آن به دست آورد.
گاه فرد در اثر جوشش یک استعداد درونی، شاهکاری  می آفریند که امکان تجربه ی مجدد آن، نه برای دیگران 
که حتی برای خود او نیز به وجود نمی آید. خلق  اثر هنری، اثرات ماندگاری در زندگی هنرمند برجای می گذارد. 
و البته، الزم  نیست که هر کسی  حتما خودش دست در کار خالقیت هنری داشته باشد تا از نعمات آن 

بهره مند گردد. همه مردم می توانند از فواید مشاهده و تجربه آثار هنری بهره مند شوند.
افراد دارای محدودیت جسمی که می خواهند در حوزه نمایش وارد شوند، انگیزه پیدا می کنند که  از خانه 
بیرون بیایند، در جلسات تمرین شرکت  کنند و با کسب اعتماد به نفس، روی صحنه بروند، چشم در چشم 
تماشاگران، نقش آفرینی کنند. هنر در توان بخشی افراد دارای محدودیت های جسمانی هم  نقش ایفا می کند.  
یکی از مهم ترین تاثیرات هنری چون موسیقی، ایجاد اعتماد به نفس و امکان ابراز وجود در افراد است. 

خودشناسی و خودباوری، بزرگ ترین حاصل موسیقی است.
 در تجربه های هنری ظرفیت های بسیار باالیی وجود دارد  و هر کسی که درگیر آن ها شود، درهایی به رویش 

باز می شوند که  حتی فکرش را هم قبل از آن نمی کرد.
چنان که فردوسی بزرگ فرموده؛ هنر برتر از گوهر آمد پدید.

د! د و آ  ر،   از 



ــری  ــش از همه گی ــا پی ــه ت ــات خیری ــب مؤسس ــد اغل ــد مانن ــع رع مجتم
ــوادث و  ــرای ح ــی ب ــای مردم ــع آوری کمک ه ــه جم ــا، تجرب ــروس کرون وی
ــه دفعــات پشــت ســر گذاشــته  ــه را ب بالیــای طبیعــی همچــون ســیل و زلزل
ــه   ــتقل، ب ــردی مس ــا رویک ــاه ب ــان و کرمانش ــای آذربایج ــود و  در زلزله ه ب
ــا عنــوان" گــروه همیــاری بحــران" حرکــت کــرد کــه  همکاری هــای گروهــی ب
در نــوع خــود، تجربــه ای جدیــد و ارزشــمندی را گذرانــده بــود. امــا ویــروس 
کرونــا،  پدیــده ای نوظهــور و البتــه غافلگیر کننــده بــود کــه پیــش از آن هرگــز 

تجربــه نشــده بــود. 
ــا در  ــروس کرون ــه وی ــی ب ــهروند ایران ــد ش ــالی چن ــر ابت ــار خب ــا انتش ب
ــا در  ــا کرون اواخــر بهمــن ۹۸، مــردم و مســؤوالن پاســخ ایــن پرســش کــه آی
ایــران  فراگیــر می شــود را نمی دانســتند. ولــی  بــا انتشــار روز بــه روز اخبــار  
ــرگ  ــش  م ــر از آن، افزای ــروس و مهم ت ــن  وی ــریع ای ــرایت س ــزان س از می
ــگیری،  ــه، پیش ــان، مقابل ــا، درم ــای کرون ــی زود خبره ــان، خیل و میرمبتالی
رعایــت بهداشــت فــردی، قرنطینــه، ضدعفونــی، شســتن دســت ها، اســتفاده 
ــت. ــرار گرف ــردم ق ــای م ــور و گفت و گوه ــار کش از ماســک و ... درصــدر اخب
بــرای مجتمــع رعــد کــه در اولویــت نخســت، حفــظ ســالمت کار آمــوزان 
دارای معلولیــت قــرار دارد، ایــن مرکــز از ابتــدای اســفند ماه، تمــام کالس های 
ــی ،  ــددکاری، توان بخش ــای م ــق واحده ــرد و از طری ــل ک ــوری را تعطی حض
آمــوزش و روانشناســی، نــوع دیگــری از ارتبــاط بــا   کار آمــوزان و خانواده هــا 
را برنامه ریــزی نمــود و گســترش داد. همچنیــن شــورای کار آمــوزان کــه 
منتخبیــن توانیابــان رعــد هســتند را موظــف کــرد کــه بــه صــورت منظــم بــا 
دوســتان خــود ارتبــاط برقــرار کــرده و نیازهــا ی آنهــا را بــه واحدهــای مســؤول 

گــزارش دهنــد.
ولــی رعــد در حالی کــه  اخبــار حکایــت از آن داشــت کــه همــه نهادهــای 
مدنــی بایــد بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده وارد عمــل شــوند، هنــوز بــرای ایفای 
نقــش اجتماعــی خــود در ایــن زمینــه تصمیم گیــری نکــره بــود.  پــس خیریــه 
ــا  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــدان مقابل ــا در می ــت،  پ ــن عل ــه همی ــد درســت ب رع
ــت  ــن فعالی ــی ای ــای قانون ــود مجوزه ــه الزم ب ــتین مرحل ــت. در نخس گذاش
ــد حســاب  ــر تأیی ــالوه ب ــر، ع ــالل احم ــت ه ــا جمعی ــه ب ــود. مکاتب ــذ ش اخ
ــا  ــد داد و ب ــه رع ــه خیری ــی را ب ــای مردم ــع آوری کمک ه ــازه جم ــی، اج بانک
ــن  ــار، ای ــق شــبکه های اجتماعــی و رســانه های در اختی اطالع رســانی از طری

ــاند. ــردم رس ــی م ــه آگاه ــا  را ب تالش ه
ــوکاری  ــه و نیک ــی مؤسســات خیری ــد در شــبکه مل ــت مجتمــع رع عضوی
ــک  ــاب بان ــاص حس ــا اختص ــا ب ــود  ت ــم نم ــت را فراه ــن فرص ــمن)، ای (س
ــم  ــبکه ســمن ها  ه ــای ش ــی در طرح ه ــای مردم ــه کمک ه ــن ب ــاد نوی اقتص

ــد. مشــارکت نمای
ایــن تــازه شــروع کار بــود و حــاال بایــد بــرای مبالغــی کــه مــردم پرداخــت 
می کردنــد، تصمیم گیــری  شــود. هدف گــذاری در کار گــروه امداد رســانی 
ــر  ــی و پرســتاران منجــر شــد و هــالل احم ــت از کادر درمان ــه حمای ــد، ب رع
بــا معرفــی بیمارســتان امــام ســجاد (ع) شــهریار، مجتمــع رعــد را بــه عنــوان 
معیــن و پشــتیبان ایــن مرکــز معرفــی کــرد. فهرســت نیازهــای این بیمارســتان 
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ــاس  ــد؛ ماســک، دســتکش، لب ــی مانن ــالم مصرف ــروه اق در دو گ
حفاظــت، مایــع ضــد عفونــی دســت و ســطوح و ... از یــک 
ــز اورژانســی،  ــتگاه دیالی ــل: دس ــی از قبی ــزات درمان ــو و تجهی س
ــور  ــون) و مانیت ــنج خ ــیژن س ــیمتر (اکس ــس اکس ــور، پال ونتیالت

عالئــم حیاتــی، از ســوی دیگــر بــه رعــد اعــالم شــد. 
ــن  ــه در ای ــی ک ــه نیکوکاران ــه ب مجتمــع رعــد، ضمــن مراجع
ــا هیــأت  ــه داشــتند و از طریــق مکاتبــه ب حــوزه  فعالیــت و تجرب
امنــای موسســه، تمایــل خــود را بــرای تأمیــن وســایل مــورد نیــاز 

بیمارســتان امــام ســجاد اعــالم کــرد. 
نتیجــه آن شــد کــه یــک دســتگاه همو دیالیــز اورژانســی و ۸ 
دســتگاه پالــس اکســیمتر بــه مبلــغ ۱۰۰ میلیــون تومــان و ارزش روز 
ــام  ــتان ام ــه بیمارس ــداری و ب ــان خری ــون توم ــدود ۲۵۰ میلی ح
ســجاد شهرســتان شــهریار اهــدا شــود. در  ضمــن خریــداری اقــالم 
مــورد نیــاز، رعــد مصمــم شــد کــه بــا مکاتبــه بــا تولیدکننــد گان 
ایــن اقــالم و مؤسســات همــکار، از آنهــا خواســت کنــد کــه  چنین 
ــل  ــه بیمارســتان تحوی ــه و ب ــی تهی ــه صــورت اهدای اقالمــی را  ب
دهنــد. از ایــن پیشــنهاد اســتقبال شــد و اقالمــی بــه شــرح زیــر  
ــر  ــت:  ۲۱۰ لیت ــرار گرف ــجاد ق ــتان س ــار بیمارس ــه و در اختی تهی
ــی  ــد عفون ــاده ض ــر م ــت، ۱۰۰ لیت ــده دس ــد عفونی کنن ــع ض مای
ــردار N۹۵، ۸۰۰ عــدد ماســک  ــده ســطوح، ۲۰۰ ماســک فیلت کنن
ــغ  ــه مبل ــت ب ــاس حفاظ ــدد لب ــتی، ۵۰۰ ع ــه بهداش ــد الی چن
ــن  ــان. ای ــون توم ــی ۱۳۰ میلی ــان و ارزش تقریب ــون توم ۵۰ میلی
اقدامــات، گوشــه ای از فعالیت هــای ایــن دوران مرکــز رعــد بــود. 
از آنجایی کــه حمایــت از افــراد دارای معلولیــت مهم تریــن 
رســالت مجتمــع رعــد اســت، ارتبــاط بیشــتر بــا شــبکه ســمن ها 
جایــگاه مناســبی بــرای تامیــن ایــن اهــداف بــود. رعــد بــا تهیــه 
و ارایــه طــرح اســتانی و ملــی بــرای حمایــت از توان یابــان، طــرح 
"حاتــم " را بــرای تهیــه و توزیــع ۱۰۰۰ بســته معیشــتی بــه ارزش هــر 
بســته ۲۵۰ هــزار تومــان را پیشــنهاد کــرد کــه پــس از موافقــت،  
مراحــل اجرائــی آن از طریــق همــکاری بــا اتــاق بازرگانــی اســتان 
ــد  و  ــری ش ــوروش پیگی ــق ک ــره ای  اف ــگاه زنجی ــران و فروش ته
ــز و  ــان ۲۰ مرک ــوزان و توان یاب ــن کار آم ــد بی ــع کارت  خری ــه توزی ب
مؤسســات همــکار اســتان تهــران و ســایر اســتان ها منجــر شــد. 
ــراد دارای معلولیــت از  ــواده اف ــٌا، ۱۰۳۰ خان ــن طــرح مجموع در ای
ــه مجتمــع  طریــق ۲۰ مرکــز تهــران و شهرســتان ها شناســایی و ب
ــدد  ــک ع ــا ی ــک از خانواده ه ــر ی ــه ه ــه ب ــی شــدند ک ــد معرف رع
کارت خریــد مایحتــاج عمومــی بــه ارزش ۲۵۰ تومــان تحویــل داده 

شــد. 
ــزار  ــون و۵۰۰ ه ــغ  ۲۵۷  ملی ــا مبل ــم" مجموع ــرح "حات در ط
ــا  ــواده آنه ــاب و خان ــن ۱۰۳۰ توان ی ــد و  بی ــه ش ــان کاال تهی توم
توزیــع گشــت.  مجتمــع رعــد نیــز بــرای اجــرای ایــن طــرح، مبلــغ  

۱۰۳ ملیــون تومــان هزینــه پرداخــت نمــود 
ــم"  ــر طــرح "حات ــالوه ب ــد ع ــان رع ــه توان یاب ــانی ب خدمت رس
از طریــق واحــد مــددکاری بــه دفعــات متعــدد و در ســرفصل های 
مختلــف نیــز بــه اجــرا گذاشــته شــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه: 
ــه  ــع بســته های بهداشــتی، تهی ــوروزی، توزی ــع ســبد ارزاق ن توزی
دارو، تأمیــن هزینــه درمــان، حمایــت مالــی از اشــتغال کارجویــان، 
حمایــت مالــی توان یابانــی کــه بــه دلیــل ابتــال بــه کرونــا، عزیــز از 
دســت داده بودنــد، حمایــت مــوردی از کار آموختــگان مبتــال بــه 
کرونــا و ... اشــاره کــرد. مجمــوع خدماتــی کــه در حوزه مــددکاری 
بیــن ۲۵۰ نفــر کارآمــوزان و کار آموختــگان رعــد و ۵۰ نفــر از 
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دانشــجویان دارای معلولیــت مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی رعــد 
توزیــع شــد، معــادل ۲۵۰ میلیــون تومــان اســت.

در پایــان ایــن گــزارش می بایســت یــادآوری کــرد کــه ویــروس 
کرونــا بــه فاصلــه زمانــی کوتاهــی پــس از ســیل اســتان سیســتان 
و بلوچســتان، کشــور را درگیــر خــودش کــرد و از آنجــا کــه 
ــز  ــه هموطنــان آن اســتان نی ــرای کمک رســانی ب مجتمــع رعــد ب
ــن  ــرای ای ــان ب ــد همزم ــود، بای ــرده ب ــع آوری ک ــی جم کمک های
ــروه  ــرد. کارگ ــری می ک ــی  تصمیم گی ــای مردم ــش از کمک ه بخ
ــی،  ۲  ــتغال و کار آفرین ــه اش ــز ب ــت تمرک ــا اولوی ــانی ب امداد رس
طــرح پــرورش ماهــی تعاونــی و محصــوالت کشــاورزی جگــر کــوه 
قصرقنــد را نیــز بــا اهــدا ۱/۰۰۰/۰۰۰ قطعــه بچــه ماهــی بــا کمــک 
۵۰ میلیــون تومانــی و ارزش ۵۰۰ میلیــون تومــان و تجهیــز کارگاه 
خیاطــی روســتای تلنــگ بــه ۲ دســتگاه چــرخ خیاطــی صنعتــی  

راســته دوزری و ســردوزی بــه ارزش ۱۰ میلیــون تومــان را نیــز دنبال 
کــرد. ایــن ۲ طــرح بــا اشــتغال ۴۰ نفــر بــه صــورت مســتقیم و ۶۰ 
ــر مســتقیم از ابتــدای ســال ۹۹ آغــاز شــد و  ــه صــورت غی ــر ب نف
خــرداد مــاه جــاری بــه اتمــام رســید. همچنیــن بــه توصیــه هــالل 
ــرای توزیــع ســبد  احمــر، مبلــغ ۱۰ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان ب
معیشــتی بیــن ۷۱ خانــوار روســتا های تلنــگ بــه عاملیــت خیریــه 

ــع شــد. ــن و توزی ــته اند" تأمی ــودکان فرش "ک
آنچــه در ایــن گــزارش بیــان شــد، شــرحی مختصــر از دریــای 
ــرای اجــرای  ــه ب ــی اســت ک ــد نیکوکاران ــا کرامــت و همــت بلن ب

ــد؛ عمــل خیرشــان، مجتمــع رعــد را انتخــاب کردن
مجتمــع رعــد قــدردان و سپاســگزار  اعتمــاد و اطمینــان ایــن 

عزیــزان اســت. 
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درس های کرونا

کرونـا آمـد تـا بفهمیـم نظافـت چقـدر خـوب اسـت. کرونـا آمـد تـا بفهمیـم در کنـار 
عزیـزان بـودن چقـدر لذت بخـش اسـت. کرونـا بـه مـا یـادآوری کـرد کـه در آغـوش 
گرفتـن عزیـزان چـه نعمتـی اسـت. با آمـدن کرونـا فهمیدیم کـه امنیـت و آرامش و 
سـالمتی بهتریـن نعمـات خدا هسـتند کـه مـا در هجـوم روز مرگی های زندگـی، آنها 

ر ا فرامـوش کـرده بودیـم. 
 کرونـا آمـد تـا بهفمیـم می توانیـم افراد بی ثمـر و خنثـی را از اطراف خـود حذف کرده  
و بـرای رسـیدن بـه آرامـش، بـا افراد شـاد، امیـدوار، مثبـت و مفید معاشـرت کنیم. 

کرونـا بـه مـا آموخـت کـه می تـوان مهربان تر بـود و فـداکاری کرد.
ایـن ویـروس چشـم های  مـا را بـاز  کـرد تـا کمک هـا  و فـدا کاری هـای نیکـوکاران و 
پزشـکان و پرسـتاران را ببینیـم و قـدردان آنـان باشـیم. کرونـا انسـان ها را قوی تـر و 
صبورتـر کـرد و بـه یـاری مـا آمـد تـا بتوانیـم خالقیت هـای خود را کشـف کنیـم و به 

شـناخت بهتـری از خـود و دیگـران برسـیم. 
مـا از کرونـا آموختیـم کـه می  تـوان جـور دیگـری زندگـی کـرد. می تـوان بـا وجـود 

غم   هـای بسـیار، شـاد بـود و  دیگـران را شـاد کـرد. 
از همـه اینهـا مهم تـر اینکـه کرونـا یادمـان آورد علـم و قـدرت خداونـد بی انتهاسـت؛ 
اوسـت کـه مـی توانـد بـه   ویروسـی کوچـک کـه حتـی با چشـم غیـر مسـلح دیده 
نمی شـود، فرمـان دهـد تـا به مـردم دنیا درس هـای بزرگ و باارزشـی بدهـد و معلم 

انسـان ها شـود.
درنهایت می توان  گفت کسـانی که توانایی درک این شـرایط را داشـتند، توانسـتند در 
ایـن شـرایط بحرانـی تجربیـات ارزنده  ای کسـب کننـد. قطعا آنـان دیگـر آن آدم های 

سـابق نیسـتند و تولد دوبـاره یافتند.
خدایا شکرت...

 نازنین رحیم زاده
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آقــای دکتــر، پرونــده ایــن شــماره نشــریه 
توان یــاب در مــورد هنــر و معلولیــت 
ــی  ــه جنابعال ــه این ک ــا توجــه ب اســت. ب
بــه عنــوان متخصــص عصــب شناســی،  
و  پژوهــش  مــورد  ایــن  در  ســال ها 
ــر  ــتیم نظ ــد، می خواس ــت کرده ای فعالی
شــما را در مــورد نقــش هنــر و موســیقی  

در توان بخشــی بدانیــم.
ــه  ــان چ ــش در انس ــر و تاثیرات ــاله هن مس
ســالم و چــه دارای معلولیــت، همیشــه 
زندگیــم  طــول  در  مــن  دغدغه هــای  از 
بوده اســت. مــن یــک انجمــن بــه نــام  
انجمــن کاربــرد موســیقی در بهداشــت 
در  کــردم.  تاســیس  را   روان  و  جســم 
ــل،    دانشــکده توان بخشــی هــم ســال ها قب
نقــش  فعالیــت هنــری در توان بخشــی 
افــراد دارای معلولیــت، در قالــب  دو واحــد 
ــد.  ــه می ش ــا ارائ ــرای کاردرمان ه ــی ب درس

ــه  ــم ب ــیاری ه ــاالت بس ــورد مق ــن م در ای
ــد تکلیــف ایــن  چــاپ رسیده اســت. اول بای
ــه  ــر چ ــه هن ــم ک ــن کنی ــوع را روش موض
ــی  ــد ول ــق می کن ــر خل ــردی دارد؟  هن کارب
در علــم کشــف صــورت می گیــرد. هنــر 
کشــف نمی کنــد  ولــی در فــرای واقعیــت و 
در کنــار واقعیــت، خلــق می کنــد. در علــم، 

طراوشــات هیجانــی قــوی نیســت ولــی 
ــم،  ــرای عل ــر هیجــان وجــود دارد. ب در هن
ــواد  ــر س ــرای هن ــی ب ــت ول ــواد الزم اس س
ــی  ــیقی، بین الملل ــان موس ــت. زب الزم نیس
اســت. در جوامعــی کــه خیلــی عقب افتــاده  
هســتند و حتــی لبــاس  ندارنــد، ولــی هنــر 
ــی  ــگاه عصب شناس ــک ن ــا ی ــود دارد. ب وج
می گویــم کــه آنچــه کــه بــه آن هنــر 
می گوییــم، چیــزی اســت کــه عملکــرد 
ــا  ــه ج ــود ب ــی از خ ــرات ملموس دارد و تاثی
ــس و  ــدا لوک ــن اســت بع ــذارد.  ممک می گ
ــی،  ــی واقع ــی در زندگ ــد ول ــر شده باش فاخ
ــا  ــه از قرن ه ــی ک ــرد دارد.  آن روغندان کارب
را  آن  موزه هــا  در  و  وجودداشــته  پیــش 
می بینیــم، بــه ایــن دلیــل مهــم اســت کــه 
عملکــرد واقعــی در زندگــی روزمــره انســان 
ــرای  ــزاری ب ــدان، اب ــت. آن روغن داشته اس
زندگــی بهتــر بوده اســت. کاربــرد هنــر، 

کارکرد هنر،  آشنایی انسان با خودش است 
پروفسور حسن عشایری، عصب شناس؛

سیستم هیجانات، کارگردان صحنه 
است نه بازیگر آن و هنر پیامی به 
قسمت های هیجانی و عاطفی  
انسان، برای آشتی او با خودش 

می فرستد 

پروفسور حسن عشایری، عصب شناس و روان شناس 
او  است.  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  و  عصبی  

بالفاصله پس از اتمام دوره متوسطه در تهران، راهی کشور 
آلمان شد و مدت ۲۰ سال در رشته نورولوژی (مغز و اعصاب) 
به تحصیل پرداخت و سرانجام از دانشگاه فرایبورگ دکترای 
مغز و اعصاب گرفت و همزمان موفق شد تخصص روانپزشکی 

نیز اخذ نماید.
وی سال های سال به پژوهش درخصوص عصب مشغول 
می باشد که نتایج آن را در مراکز توان بخشی و درمانی دنیا 
پیاده سازی می کنند و گفته می شود در سایه همین تحقیقات 
قابل تقدیر ایشان، بخش مهمی از مشکالت بیماران عصبی 

رمزگشایی و به مرحله درمان رسیده است.
دکتر عشایری در مراکز فرهنگی متعددی عضویت دارد که 
از مهم ترین آنها می توان به مؤسسه حمایت از حقوق کودکان، 
آلمان،  و  ایران  دوستی  انجمن  سالمت،  تالشگران  انجمن 
انجمن آسیب دیدگان اجتماعی، انجمن فرهنگی آریان پور، و 
انجمن کاربرد موسیقی در بهداشت جسم و روان اشاره کرد.  
با ایشان در خصوص نقش هنر در افراد دارای معلولیت به 

گفت و گو نشستیم که می خوانید. 
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ــس  ــت، پ ــی اس ــهیل در زندگ ــاد  تس ایج
ــوا و نقــش آن توجــه کنیــم.  ــه محت ــد ب بای
یــک هنــر هســت کــه کاریــردش در زندگــی 
روزمــره بــه چشــم می آیــد و مصرفــش 
ــه در  ــم هســت ک ــر ه ــک هن ــم و ی می کنی
ــم.  ــذت می بری موزه هاســت و  از دیدنــش  ل
ــری  ــه گال ــد  ک ــتم می گفتن ــرن بیس در ق
تبعیــدگاه هنــر اســت ولــی در قــرن بیســت 
و یــک می گوینــد، هنــر خــود زندگــی و  
معنــای زندگــی اســت. البتــه گالــری هــم در 

ــد.  ــد باش ــم اســت و بای ــود مه ــای خ ج

ــراد دارای  ــرای اف ــردی ب ــر کارب ــن هن ای
ــی دارد؟  ــه جایگاه ــت، چ معلولی

هنــری کــه بــه درد زندگــی می خــورد، بــرای 
ــرد  ــراد دارای معلولیــت هــم کارب زندگــی اف
دارد. نیچــه می گویــد اگــر هنــر نبــود مــا در 
ــر را  ــی هن ــدیم. یعن ــرق می ش ــت، غ واقعی
مســاوی وجــدان و جزئــی از آگاهــی و جزیــی 
ــا  ــراز ب ــتی  و هم ط ــم هس ــناخت  عال از ش
علــم می دانــد. موســیقی، انتزاعی تریــن 
ــر  ــل پذی ــی را تحم ــه زندگ ــت ک ــر اس هن
ــات را  ــد. موســیقی  سیســتم هیجان می کن
صیقــل می دهــد. انســان کامپیوتــر نیســت. 
ربــات بــا هنــر ارتباطــی نــدارد، چــون 
خالقیــت نــدارد. ولــی بــرای هنــر، هیجــان، 
ــه الزم اســت کــه انســان  خالقیــت و عاطف
ــات، بخشــی  ــوردار اســت. هیجان از آن برخ
از سیســتم تنــازع بقاســت کــه بــرای ادامــه 
حیــات الزم اســت. سیســتم هیجانــات، 
ــر آن و  ــه بازیگ ــت ن ــه اس ــردان صحن کارگ
ــی و  ــمت های هیجان ــه قس ــی ب ــر، پیام هن
عاطفــی  انســان بــرای آشــتی او بــا خــودش 
ــو،  ــرت کام ــول الب ــه ق ــر ب ــتد. هن می فرس
شــرابی نیســت کــه در تنهایــی خورده شــود، 
چــون رویکــردی اجتماعــی دارد. مغــزی کــه 
فقــط محاســبه می کنــد، بــا هنــر کاری 
نــدارد. هنرابــزاری بــرای آشــنایی انســان بــا 
ــی  ــز اجتماع ــه مغ ــاز ب خــودش اســت و نی
دارد. هنــر  نوعــی تســهیل کننده اســت کــه 
حتــی کمــش هــم خــوب اســت. البتــه الزم  
ــد  ــودش هنرمن ــی خ ــر کس ــه ه ــت ک نیس
ــر  ــد هن باشــد ولــی همــه می تواننــد از فوای
ــه  ــر  آفرینــش دارد و ب بهره منــد شــوند. هن
ــد.  ــک می کن ــی کم ــاله در زندگ ــل مس ح
ــه در  ــه البت ــر یــک نیازانســانی اســت ک هن
مواقعــی بــازاری  هــم شــده  اســت.  انســان 
مدرنــی کــه از خــود بیگانــه شده اســت، 
ــه  ــود. ب ــه می ش ــم از خودبیگان ــرش ه هن
قــول فارابــی، موســیقی نیازانگیــز و نشــاط 
 انگیــز و خیال انگیــز اســت و در زندگــی 
انســان،  بــا هــر شــرایطی اثــر گــذار اســت. 

بــرای افــراد دارای معلولیــت،  در ســال هایی 
کــه مــن در ایــن دانشــکده  ایــن موضــوع را 
مطــرح کــردم، برنامه هــای زیــادی پیرامــون 
ــه  ــد ک ــرا درآم ــه اج ــت و ب ــکل گرف آن ش
امیــدوارم  دوبــاره تکــرار شــوند.  در حقیقــت 
ــر  ــری در ه ــت هن ــه فعالی ــت ک ــد گف بای
زمینــه ای اثرگــذار اســت. مثــال در فــردی که 
ســکته مغــزی کــرده و یــک طــرف بدنــش 
ــدا  ــازی) پی ــان پریشــی( آف ــج شــده و زب فل
ــار  ــی و گفت ــا فیزیوتراپ ــود ب ــرده  را می ش ک
ــا او کار کــرد ولــی توان بخشــی او  درمانــی ب
ــد.  ــواب می ده ــر ج ــن، زودت ــا آواز اهنگی ب

یعنــی موســیقی درمانــی  بــرای افــرادی 
ــتر  ــد،  بیش ــزی کرده ان ــکته مغ ــه س ک
لــوازم  ســایر  و  درمانــی  گفتــار  از 
ــت  ــد. درس ــواب می ده ــی  ج توان بخش

ــت؟  اس
ــی  ــان پریش ــت. در زب ــور اس ــه، همینط بل
ــواب  ــیار ج ــن روش بس ــم ای ــم ه و اوتیس
در   آهنگیــن،  آواز  طریــق  از  می دهــد. 
مدارهــای ســلول های مغــزی و ملکول هــای  
نیمکــره ســمت راســت مغــز که کمتر آســیب 
ــان  ــده،  بازســازی انجــام می شــود. درم دی
ــود.  ــاد می ش ــهیل ایج ــی تس ــود  ول نمی ش
ــن  ــی در ای ــی مقاالت ــای بین الملل در حوزه ه
خصــوص، چــاپ شــده و  تاثیــرات موســیقی  
بــه اثبــات رسیده اســت.  مــا مجــوز شــرعی 
ان را هــم دریافــت کرده ایــم  کــه تاثیــر هنــر 
و به ویــژه موســیقی در درمــان، بالمانــع 
اســت. مجــوزش را گرفته ایــم  و پایــان 
ــوص  ــادی هــم در ایــن خص ــای زی نامه ه

نوشــته شده اســت. 

و  هنــر  معلولیــت،  دارای  افــراد  در 
دارد؟   تاثیراتــی  چــه  موســیقی 

ــرادی  ــه  اف ــزی ک ــل در مراک ــال های قب  س
بــا  انــواع معلولیــت، از جســمی تــا روحــی 
ــا را  ــم آنه ــتند، آمدی ــود داش ــی وج و روان
ــم و  ــرار دادی ــم ق ــرض  موســیقی ریت در مع
شــاهد تغییــر رفتــار آنهــا در عــرض ســه مــاه 

بودیــم.  

را  موســیقی  فقــط  آنهــا  یعنــی 
می شــنیدند و خودشــان فعالیــت هنــری 

نداشــتند؟
هــم  کمــی  و  می شــنیدند  فقــط  بلــه. 
می کردنــد.   مــوزون  حــرکات  ناخــودآگاه 
اثــر  حرکــت،  در  همیشــه  موســیقی 
ــد  ــا تولی ــه هــم ب ــراد ایزول ــذارد. در اف می گ
صــدا، واکنــش می بینیــم. موســیقی، زمــان 
ــن  ــی ای ــد. وقت ــردازش می کن ــز پ را در مغ
افــراد در معــرض موســیقی قــرار می گیرنــد،  
بــا قطــع آن واکنــش نشــان می دهنــد. 
ــش  ــیقی پخ ــاره موس ــه دوب ــم ک ــی ه وقت
می شــود، توجــه شــنیداری  آنهــا دیــده 
ــزی کــه حــدود هفــت ســال  می شــود. چی
ــه ای  ــلول های آیین ــده، س ــف ش ــل کش قب
اســت.  در پیشــانی، مجموعــه هســته هایی 
وجــود دارنــد کــه دیــدن،  شــنیدن و حرکت 
در  ســلول ها  ایــن  می کننــد.  بررســی  را 
در  ولــی   هســتند  قوی تــر  میمون هــا 
انســان ایــن ســلول ها بــرای یادگیــری زبــان 
و بــرای اجتماعــی شــدن کارکــرد دارنــد.  در 
اوتیســم ها ایــن ســلول ها کار نمی کننــد. 
ــا  ــه اوتیســم را ب ــال ب ــار مبت ــد بیم ــا چن م
همیــن شــرایط بررســی کردیــم و دیدیــم کــه 
بــا موســیقی نمی تــوان درمانشــان  کــرد ولی 
کاهــش عالئــم را می شــود در آنهــا دیــد. در 
مــورد الزایمــر هــم همینطــور اســت. الزایمــر 
ــی  ــدارد ول ــتقیمی ن ــاط مس ــر، ارتب ــا هن ب
وقتــی افــراد مبتــال بــه آلزایمــر، بــا ریتــم و 
ــه رو می شــوند، واکنــش نشــان  ــودی روب مل
ــه  ــد.  مثــال  ب ــه وجــد می آین ــد و ب می دهن
ــتند  ــه نمی توانس ــزی ک ــج مغ ــای فل بچه ه
ــوت  ــد، فل ــام دهن ــف را انج ــرکات ظری ح
ــتند  ــاه توانس ــه م ــد از س ــا بع ــم، اینه دادی
زبانشــان  یادگیــری  در  و  بزننــد  ســوت 
تســهیل ایجــاد شــد. در کهریــزک کــه افــراد 
ــای  ــد، فعالیت ه ــداری می کن ــه را نگه ایزول
هنــری، چــه دیــداری و چــه عملــی ســاده را 
اجــرا کردیــم و دیدیــم بعــد از مدتــی کســانی 
ــی  ــد و خیل ــان را گاز می گرفتن ــه دستش ک
عصبــی بودنــد، آرام تــر شــده  و بعــد از ایــن 
در  ایــن  می رفتنــد.  ور  اســباب بازی  بــا 
ــراد  ــرای اف ــری ب ــر کار هن حالیســت کــه اگ
دارای معلولیــت،  به صــورت جمعــی صــورت 
ــود.  ــتر می ش ــیار بیش ــش  بس ــرد، اثرات بگی

فعالیت هنری 
در هر میزانی که باشد،  روی همه 

ارگان های بدن انسان  اثر می گذارد و 
زندگی روزمره او را 
ارتقا می بخشد

8

هنر و معلولیتشماره 76- 75،  بهار و تابستان  1399



ــر  ــا هن ــان، ب ــن انس ــی ذه ــش هیجان بخ
صیقــل پیــدا می کنــد. علــم ایــن کار را 
اجتماعــی  را  هنرافــراد  ولــی   نمی کنــد 
کــرده، بــه آنهــا اعتمــاد بــه نفــس می دهــد 
و جلــوی استرسشــان را می گیــرد. فــرد 
ــا خــودش اشــتی می کنــد و  ــر ب توســط هن

ــی رود.  ــاال م ــزش ب تمرک

ــش  ــری، نق ــی کار هن ــه نوع ــع ب در واق
ــد؟ ــا می کن ــم ایف ــی ه درمان

بیشــتر توان بخشــی اســت  تــا درمــان.  هنر،  
هیجــان مثبــت ایجــاد می کنــد. می گوینــد، 
ســی دقیقــه مغــز را هیجانــی آمــاده کــن و 
ــر.   ــده و نتیجــه بگی پنــج دقیقــه آمــوزش ب
هیجــان مــددکار  توان بخشــی،  مهم تــر 
از هیجــان مددجــو اســت.  روی همیــن 
ــر اشــتی  ــا هن ــان ب ــد خودم اصــل  اول بای
ــت  ــه از فعالی ــر نتیج ــد منتظ ــم و بع کنی
توان بخشــیمان باشــیم. اگــر  انگیــزه و 
هیجــان در مربــی و کاردرمانگــر نباشــد، 
ــر جــواب  ــزار توان بخشــی کمت وســایل  و اب

می دهنــد. 

ــر  ــق هن ــی از طری ــه توان بخش در زمین
شــما بیشــتر بــه موســیقی اشــاره داریــد 
ــر  ــد موث ــم می توانن ــا ه ــایر هنره ــا س ی

باشــند؟
بلــه حتمــا. هنرهــای دیگــر مثــل، نقاشــی 
ــرد توان بخشــی  ــد کارک ــر هــم می توانن و تات
ــورد  ــی در م ــه تازگ ــی ب ــند. کتاب داشته باش
ــه  ــد ب ــز چــه می کن ــا مغ این کــه اینترنــت ب
چــاپ رسیده اســت.  فیلســوف معــروف 
ــوف  ــاعر و فیلس ــه ش ــتی  ک ــه، دوس نیچ
نیچــه  از  روزی  او  داشته اســت.  بــوده  
ــی در  ــه اتفاق ــه چ ــه  ک ــد ک ــوال می کن س
تــو افتــاده   کــه خــط و جمالتــت دیگــر آن 
ــد.  ــرق کرده ان ــد و ف ــازی ســابق را ندارن طن

ــه  ــد ک ــد، می بینن ــه بررســی می کن ــد ک بع
بــرای نیچــه یــک دســتگاه تایــپ آورده انــد و 
او دیگــر بــا دســتش تمی نویســد.  آن اســتاد 
ــردر روش  ــن تغیی باهــوش می فهمــد کــه ای
ــر گذاشــته و  ــز او اث فعالیــت نیچــه،  در مغ
بــه او توصیــه می کنــد کــه بــه جــای تایــپ 
کــردن، مثــل قبــل با دســتش بنویســد. این 
نقشــی اســت کــه تکنولــوژی در روان انســان 
ایجــاد کرده اســت. بازتابــی کــه در مغــز 
انســان، وقتــی کــه  نقاشــی می کنــد و خطی 
فوق العــاده  می شــود،  ایجــاد  می کشــد، 
ــر تکلیــف محــور اســت،  ــم اســت.  هن مه
یعنــی بــا فعالیــت هنــری، حتمــا اتفاقــی در 
مغــز می افتــد. فعالیــت هنــری،  مدارهایــی 
ــه  ــد ک ــاد می کن ــز محاســبه گر ایج را در مغ
باعــث تحرکــش می شــود  و بینایــی و حواس 
دیگــررا وارد کار می کنــد. فعــال شــدن مغــز،  
پروســه بســیار ارزشــمندی اســت. دســت، 
مغــز بیرونــی انســان اســت. در اول کــه 
کلمــه وجــود نداشــت، کار بــا دســت  انجــام 

می شــد کــه هــم منشــا زیبایــی بــود و هــم 
ــدا نیســت و خــودش  ــر از کار ج ــر.  هن هن
نوعــی کار اســت. در حــوزه توان بخشــی  مــا 
بــه آن می گوییــم، کاردرمانــی. و  جالــب 
اســت کــه بدانیــد بــه دلیــل انعطاف پذیــری 
قســمت های  هنــری،  فعالیــت  مغــز، 
دیگــر آن را هــم انعطاف پذیــر می کنــد. 
درنقاشــی، در تولیــد موســیقی، در درســت 
کــردن چیــزی و بافتــن، قســمت های دیگــر 
مغــز هــم فعــال می شــوند و  روی حرکــت و 
حــرکات ظریــف،  اثــر می گذارنــد. در افرادی 
دارای معلولیتــی  کــه خامــی حرکــت دارنــد 
ــا چلفتــی)  فعالیت هــای هنــری  (دســت وپ
در هرشــاخه ای کــه باشــد، تاثیرگــذار اســت. 
فعالیــت هنــری در هــر میزانــی،  روی همــه 
ــی  ــذارد و زندگ ــر می گ ــرد اث ــای ف ارگان ه
روزمــره او را ارتقــا می بخشــد. فعالیــت 
هنــری متناســب بــا ویژگی هــای خــاص 
هــر فــرد، در توان بخشــی  بســیار تاثیرگــذار 
ــری گروهــی هــم  ــر  فعالیــت هن اســت. اگ
اتفــاق بیفتــد، تاثیراتــش بــه مراتــب بیشــتر 
اســت. هنــر فقــط بــرای مشــغولیت و 
ــور  ــف مح ــر تکلی ــی نیســت، هن وقت گذران
ــان ها  ــه انس ــرای هم ــت. ب ــد اس و هدفمن
بایــد این طــور باشــد ولــی بــرای افــراد 
دارای معلولیــت حتمــا بایــد تکلیــف محــور 
باشــد. اگــر فــردی کــه معلولیــت دارد 
بتوانــد مســاله ای را حــل کنــد، بازتابــی کــه 
ــزت  ــث ع ــد، باع ــت می کن ــط دریاف از محی
نفــس در او می شــود. در ایــن افــراد معمــوال 
"خــود"، ضعیــف اســت.  چــون معمــوال  بــا 
ــته  ــوده  و وابس ــه رو ب ــران روب ــت دیگ حمای
ــا  ــوان ب ــر بت ــی  اگ ــت. ول ــران اس ــه دیگ ب
برنامه ریــزی دقیــق و رو بــه جلــو بــه چنیــن 
فــردی هویــت مســتقل داد، او احیــا شــده و 
انســان دیگــری می شــود و ایــن کاری اســت 

ــد.   ــام ده ــا او انج ــد ب ــر می توان ــه هن ک

هنر 
فقط برای 

مشغولیت و وقت گذرانی نیست، 
هنر تکلیف محور و 

هدفمند است
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لطفا خودتان را معرفی کنید  و از برنامه های 
هنری حوزه ای که ریاست آن را برعهده دارید 

بگویید.
فاطمــه فخــری، رئیــس گــروه امــور هنــری 
و  روزانــه  دفترتوان بخشــی  در  معلــوالن 
توان پزشــكی  ســازمان بهزیســتی کشــور 
ــر دارم واز  ــی تئات ــرای کارگردان هســتم. دکت
ابتــدا در حــوزه هنــر ومعلولیــت کار کــرده ام، 
چــون اعتقــاد دارم از هنربایــد در جهــت 
ــرد  ــتفاده ک ــی اس ــرات اجتماع ــاد تغیی ایج

ــم.  ــودم می دان ــه خ ــن را وظیف وای

می شود  دنبال  گروه  این  در  برنامه هایی  چه 
توان مندی  در  هنر  نقش  از  ارزیابی  چه  و 

وتوان بخشی افراد دارای معلولیت دارید؟
امــور  معاونــت  برنامه هــای  از  یکــی 
ــتفاده   ــتی، اس ــازمان بهزیس ــی س توان بخش
ــر،  ــون آن؛  تئات ــردر شــکل های گوناگ از هن
ــوان  ــه عن موســیقی و هنرهــای تجســمی ب
داری  افــراد  توان بخشــی  در  ابــزار  یــک 
ــه  ــت ک ــن اس ــدف ای ــت. ه ــت اس معلولی
از هنــر عــالوه بــر توان بخشــی فــردی، 
درتوان بخشــی اجتماعــی آنهــا هــم اســتفاده 
شــود. در توان بخشــی فــردی، برروی كشــف 

احساســات، كاهــش اضطــراب، افزایــش 
ــی،  ــرورش خودآگاه ــس،  پ ــه نف ــاد ب اعتم
مهارت هــای  توســعه  رفتــار،  مدیریــت 
اجتماعــی  و ارتقــا توانایی هــای فیزیكــی 
طریــق  از  طورمثــال  بــه  می کنیــم.  کار 
تقویــت  بــرروی  عروســكی  نمایش هــای 
مهارت هــای  و  آســیب دیده  اندام هــای 
حركتــی كــودكان فلــج مغــزی و یــا تقویــت 

ــرات   ــود. اث ــا کار می ش ــم آن ه ــدرت تكل ق
افــراد  درتوان بخشــی  فعالیت هــا  ایــن 
ــت.  ــات رسیده اس ــه اثب ــت ب دارای معلولی
برنامه هــای مــا دردو حــوزه برنامه ریــزی 
ــی از   ــت.  یک ــرا درآمده اس ــه اج ــده  و ب ش
ــز  ــردر  مراک ــای هن ــدازی  اتاق ه ــا، راه ان آنه
اســت.  کشــور  ســطح  در  توان بخشــی 
ــی در  ــات هنردرمان ــا خدم ــن اتاق-ه در ای
موســیقی  تجســمی،  هنرهــای  گرایــش  
اتاق هــای  می شــوند.  ارائــه  نمایــش   و 
هنربراســاس  فعالیتــی کــه انجــام می دهنــد 
ــطح  ــز در س ــک مرک ــی وی ــتصد وس درهش
کشــورتجهیز شــده  ودر حــال ســرویس دادن 
ــای تحــت پوشــش بهزیســتی  ــه مددجوه ب
۹۴بــا  ســال   از  پــروژه  ایــن  هســتند. 
هنردرمانــی شــروع شــد،  موســیقی درمانــی 
بــه آن اضافــه شــد وامســال هــم، اســتفاده 
دارای  افــراد  توان بخشــی  در  نمایــش  از 

معلولیــت، بــه آن اضافــه شده اســت.

روش کار در این مراکز چگونه  است؟
ــد  ــای جدی ــز، روش ه ــز مراک ــد از تجهی بع
درمراکزآمــوزش  مســتقر  مربیــان  بــه  را 
ــا  ــه ب ــه چگون ــد ک ــاد بگیرن ــا ی ــم ت دادی

فاطمه فخری، رئیس گروه امور هنری معلوالن در دفترتوان بخشی 
دکترای  او  است.  کشور  بهزیستی  سازمان  توان پزشكی  و  روزانه 
کارگردانی تئاتر دارد  واز ابتدا در حوزه هنر ومعلولیت مشغول به 
فعالیت شده است. او اعتقاد دارد  که از هنرباید در جهت ایجاد 
گروه  فعالیت های  مورد  در  او  با  کرد.  استفاده  اجتماعی  تغییرات 
امور هنری معلوالن در سازمان بهزیستی کشورگفت وگو کردیم و از 

برنامه های این گروه پرسیدیم.

اتاق های هنر براساس  فعالیتی که 
انجام می دهند درهشتصد وسی ویک 
مرکز در سطح کشور تجهیز شده  ودر 

حال سرویس دادن به مدد جوهای 
تحت پوشش بهزیستی هستند

 یاری دهنده مددجویانی که 
در حوزه هنر فعالیت می کنند، هستیم

دکترفاطمه فخری؛
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فرد دارای معلولیتی که می خواهد 
در  حوزه  نمایش وارد شود، انگیزه 
پیدا می کند و از خانه بیرون می آید، 

در جلسات تمرین شرکت می کند 
و با اعتماد به نفس روی صحنه 

می رود  وچشم در چشم تماشاگر، 
نقش آفرینی می کند 

کننــد.  کار  معلولیــت  دارای  هنرجویــان 
ــرای  ــتان ها ب ــه اس ــران ب ــاتیدی از ته اس
فرســتاده  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری 
شــدند. آخریــن دوره آموزشــی در حــوزه 
ــزار  ــال برگ ــود، امس ــه ده روزه ب ــش ک نمای
را  روز  بــه  آموزش هــای  مربیــان،  شــد. 
و  می كننــد  دریافــت  دوره هــا  ایــن  در 
درادامــه بــه صــورت مجــازی و از راه دوربــا  
اســاتید، درارتبــاظ بــوده ومشــاوره های 
الزم را درحیــن كارخواهنــد داشــت. در 
ــزاری  ــی، برگ ــی اجتماع ــش توان بخش بخ
داریــم.  را  ونمایشــگاه ها  جشــنواره ها 
ســال  از  کــه  جشــنواره هایی  از  یکــی 
ــی  ــنواره بین الملل ــده ، جش ــروع ش ۸۲  ش
ــن  ــروع ای ــل از ش ــود. قب ــوالن ب تئاترمعل
جشــنواره، تحقیقاتــی در مــورد تاثیر نمایش 
درتوان بخشــی افــراد دارای معلولیــت  انجام 
ــرش  ــر نگ ــودن آن را برتغیی ــم و موثرب دادی
ــا از  ــدف م ــم. ه ــی کردی ــی  بررس اجتماع
انجــام  ایــن فعالیت هــا، ارتقــاء ســطح 
ــراد  ــناخت و درک اف ــی ، ش ــی عموم آگاه
دارای معلولیــت و احتــرام بــه حقــوق آنــان، 
ــارکت  ــه مش ــک ب ــی و کم ــق اجتماع تلفی
آنهــا در جامعــه اســت. خیلــی وقت هــا 
ــه  مخاطبیــن،  اتفاقاتــی کــه در روی صحن
نقاشــی  نمایشــگاه های  در  یــا  و  تئاتــر 
ــی  ــد. کارگاه های ــاور نمی کنن ــد را ب می بینن
را هــم بــرای نمایــش تولیــدات هنــری 
ــزار  ــده برگ ــورت زن ــدان به ص ــن هنرمن ای
می کنیــم  تــا فعالیــت آنــان در معــرض 
دیــد شــرکت کنندگان قــرار گیــرد. تاکنــون 
ــزار  ــر برگ ــی تئات ــار  جشــنواره بین الملل چه
کردیــم  کــه آخریــن  دوره آن در ســال 
ــا  ــن جشــنواره ها ب ــود. ســه دوره از ای ۹۵ ب
عنــوان جشــنواره مهرآییــن برگــزار شــد. در 
ســال ۹۵ چهارمیــن دوره جشــنوارتئاتر، در 
شــهر اصفهــان و بــا شــرکت هفــت کشــور 
ــا،  ــان، ایتالی ــروژ، الم ــه ن ــی ازجمل خارج
ــتان  ــتان و هندوس ــدا، ارمنس ــد، اوگان هلن
برگــزار شــد کــه بســیار مــورد اســتقبال قرار 
ــدن  ــان خارجــی، دی ــرای مهمان ــت.  ب گرف
ــم  ــال نظ ــه در کم ــنواره ای ک ــن جش چنی
می شــد،  برگــزار  دقیــق   برنامه ریــزی  و 
ــه  ــی  ب ــد از مدت ــود. بع ــب ب ــیار جال بس
فکــر برگــزاری جشــنواره های منطقــه ای در 
کشــور افتادیــم. شــش جشــنواره منطقــه ای 
ــوع،  ــرس، طل ــق زاگ ــوان مناط ــت عن تح
ــر را  ــارس وکوی ــپین، خلیج ف ــاب، کاس آفت

ــم. ــرا نمودی ــرده و اج ــی ک طراح

این مناطق برچه اساسی انتخاب شدند؟
ــاختن   ــدف نزدیک ترس ــا ه ــق ب ــن مناظ ای

اســتان های برخــوردار از ویژگــی فرهنگــی و 
قومــی مشــترک ، انتخــاب شــده اند. مــا ۳۱ 
اســتان کشــور را بــه شــش گــروه و منطقــه 
تقســیم کردیــم. ایــن مناطق شــامل منطقه 
آفتــاب كــه دربرگیرنــده اســتان های تهــران، 
مرکــزی، البــرز، قــم، اصفهــان وچهارمحال 
بختیــاری می باشــد. منطقــه کویــر شــامل؛ 
خراســان رضــوی، یــزد، کرمان، سیســتان و 
بلوچســتان و خراســان جنوبی بــود.  منطقه 
كاســپین شــامل؛ اســتان های گیــالن، 
ــان  ــمنان و خراس ــتان، س ــدران، گلس مازن
فــارس  خلیــج  منطقــه  بــود.  شــمالی 
ــهر،  ــزگان، بوش ــتان های هرم ــامل؛ اس ش
خوزســتان، فــارس وكهكیلویــه و بویراحمــد 
و منطقــه طلــوع هــم شــامل؛ اســتان های 
غربــی،  آذربایجــان  شــرقی،  آذربایجــان 

ــد.  ــن می باش ــان و قزوی ــل، زنج اردبی

فراخوان برای چه موضوعی داده می شد؟
 فراخــوان بــرای شــركت عالقمنــدان در 
جشــنواره اســت. روش کار بــه ایــن صــورت 
ــه  ــتان ب ــك اس ــه ی ــه درهرمنطق ــت ک اس
و  می شــود  انتخــاب  میزبــان  عنــوان 
دبیرخانــه جشــنواره  دراســتان میزبــان 
ــوان داده  ــود.  ســپس فراخ ــكیل می ش تش
می شــود. عالقمنــدان متــون نمایشــی خود 
را بــه دبیرخانــه ارســال می كننــد و هیئــت 
ــد و از  ــنامه ها را می خوانن ــوان، نمایش بازخ
بیــن آنهــا بــا توجــه بــه سیاســت  ها و اهــداف 
ــد.  ــدادی را انتخــاب می كنن ــنواره، تع جش
ســپس گروه هــای نمایشــی شــروع بــه 
ــد  ــد تولی ــه بع ــد. درمرحل ــن می كنن تمری
ــورت  ــه ص ــن ب ــت بازبی ــظ هیئ ــا توس آنه
حضــوری دراســتان ها بازبینــی می شــود 
ــدادی  ــده،  تع ــار بازبینی ش ــوع آث واز مجم
جشــنواره  بــه  ورود  بــرای  نمایش هــا  از 

ــود و  ــالم می ش ــا اع ــه گروه ه ــاب و ب انتخ
ــتان ها  ــتی اس ــا توســط بهریس درآخرگروه ه
ــزاری جشــنواره اعــزام  ــه شــهرمیزبان برگ ب

می شــوند.

آیا همه شرکت کنندگان باید  از افراد دارای 
معلولیت باشند؟

ــوالن را   ــر معل ــم  تئات ــعی کردی ــر.  س خی
محــدود بــه افــراد دارای معلولیــت نکنیــم و 
فقط دوســوم از بازیگــران،  دارای معلولیت و 
یــک ســوم از افــراد غیرمعلول باشــند. هدف 
مــا ایــن اســت کــه ایــن افــراد بتواننــد بــه 

ــوند. ــه ای  ش ــای حرف ــج وارد گروه ه تدری

 منظور شما از تئاتر حرفه ای چیست؟ 
یعنــی تئاتــری کــه فقــط مختــص بــه 
ــای  ــد و گروه ه ــنواره  ها نباش ــرا در جش اج
نمایشــی  بــه حــدی برســند کــه بتواننــد از 
ایــن طریــق،  کســب درآمــد کننــد. درایــن 
فعالیــت دولــت فقــط حمایــت كننده اســت 
و مشــاركت هنرمنــدان دارای معلولیــت 
ــول،  ــدان یاریگرغیرمعل ــن هنرمن و همچنی
جهــت پیشــبرد برنامه هــا ضروریســت.  بــه 
ــه  ــه ای ک ــنواره منطق ــال جش ــوان مث عن
ــد،  ــزار ش ــزگان برگ ــتان هرم ــرا در اس اخی
ــن  ــه انجم ــن ک ــن آرت آفری ــاری انجم ــا ی ب
غیردولتــی مربــوط بــه افــراد دارای معلولیت 
اســت، انجــام شــد. مســئول ایــن انجمــن 
كــه ازهنرمنــدان معلــول اســتان هرمــزگان 
اســت، بــه خوبــی توانســت ایــن جشــنواره 

ــد.  ــت کن را مدیری

متون نمایشی از چه منابعی تهیه می شوند و 
چگونه مورد بررسی قرار می گیرند؟

ــه  ــوان ب ــط فراخ ــه توس ــی ک ــار نمایش  آث
دســت مــا می رســند، یــا از متــون نمایشــی 
موجــود در بــازار هســتند و  یــا توســط 
ــده اند.  ــته  ش ــده نوش ــركت كنن ــراد ش اف
ــی  ــه محدودیت ــن، هیچ گون ــاب مت درانتخ
وجــود نــدارد. موضــوع می توانــد مرتبــط بــا 
معلولیــت و مســائل و مشــکالت ایــن گــروه 
ــا غیــر. مهــم ایــن اســت کــه در  باشــد و ی
توانمندی هــای  شــاهد  نمایــش،  قالــب 
صحنــه  بــرروی  معلولیــت  دارای  افــراد 
ــد،  ــاره ش ــال اش ــه قب ــیم. همان طورك باش
متــون نمایشــی توســط تیمــی متشــكل از 
۳ نفرمتخصــص درحــوزه نمایشنامه نویســی 

ــود. ــی می ش ــی و ارزیاب بررس

چگونه  این آثار از میان تعداد زیادی که به 
دست شما می رسند، انتخاب  می شوند؟

ــره در حــوزه  ــم متخصــص ســه نف ــک تی ی
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محورهــای  براســاس  نمایشنامه نویســی 
جشــنواره، متــون نمایشــی را مــورد بررســی 
ــی را  ــپس آثارنهای ــرار داده و س ــی ق و ارزیاب

انتخــاب می نماینــد . 

کسانی  چه  جشنواره  این  داوران  هیات 
هستند؟

و  بازبینــی  بازخوانــی،  دربخــش  داوران 
درحــوزه  متخصصیــن  از  نهایــی،  داوری 
ــط  ــی توس ــون نمایش ــتند. مت ــر هس تئات
ــی و  ــوزه نمایشنامه نویس ــان درح متخصص
بازبینــی، توســط ســه کارگــردان متخصــص 
نیزآشــنایی  معلولیــت  بحــث  بــا  کــه 
دارنــد، انجــام می شــود. داوران نهایــی 
ــرح  ــری مط ــای هن ــه ازچهره ه نیزمجموع
كــه  هســتند  نمایــش  كشــوردرحوزه 
و  هنــری  جنبه هــای  از  را  آثارنمایشــی 
همچنیــن بــا درنطرگرفتــن نــوع معلولیــت 
بازیگــران، بــه تفكیــك مــورد بررســی و 
داوران  درگــروه  قرارمی دهنــد.  ارزیابــی 
ــت  ــد دارای معلولی ــك هنرمن ــز ی ــی نی اصل
ــت،  ــش اس ــوزه نمای ــص درح ــه متخص ك
ــچ  ــه  هی ــار ب ــی آث ــراردارد. داوران درارزیاب ق

وجــه نــگاه ترحم آمیــز ندارنــد.

برچه  و  چیست  جشنواره ها   این  جوایز 
اساسی  به گروه ها یا افراد تعلق می گیرد ؟

خیابانــی،  بخــش  ســه  از  جشــنواره ها 
ــوان  ــودک و نوج ــال  و ک ــه ای بزرگس صحن
بــه  آثاردرهربخــش  می شــود.  تشــکیل 
 ، (نمایشنامه نویســی  گرایــش  تفكیــك 
كارگردانــی، بازیگــری، طراحــی صحنــه 
ولبــاس، نــور، موســیقی، بروشــورو پوســتر) 
مــورد ارزیابــی قرارمی گیرنــد و نفــرات برتــر 
ــری،  ــش بازیگ ــوند . دربخ ــاب می ش انتخ
ــت و  ــوع معلولی ــك ن ــه تفكی ــا ب ارزیابی ه
ــه  ــن گون ــرد، بدی ــام می گی ــیت انج جنس
كــه اختــالت بینایــی بــا یكدیگــر، اختالالت 
ذهنــی بــه همیــن صــورت، اختــالالت 
ســالمندان  و  روان  و  اعصــاب  شــنوایی، 

نیزهركــدام جــدا بررســی می شــوند . 
بــه برگزیــدگان جشــنواره براســاس اعتبــاری 
کــه در اختیــار داریــم، جایــزه نقــدی، دیپلم 
ــی  ــود. یک ــداء می ش ــس اه ــار وتندی افتخ
ــه ســازمان بهزیســتی  ــی ک ــر از اقدامات دیگ
ــوالن انجــام  ــرای گروه هــای نمایشــی معل ب
نمایشــی  تورهــای  برگــزاری  می دهــد، 
اســت. ایــن ســازمان بــا ایجــاد ســازو 
محــل  نمــودن  فراهــم  و  الزم  كارهــای 
ــت و  ــذا و ســرویس رف ــن غ اســكان و تامی
ــدف را  ــه ه ــای جامع ــروه، اجرای ه ــد گ آم

مــورد حمایــت قرارمی دهــد .

برگزار  هم  منطقه ای  جشنواره   امسال  آیا 
کرده اید؟

بلــه. امســال  دو جشــنواره منطقــه ای 
کویروخلیــج فــارس را بــا حضــور ۳۳ گــروه 
ــتان  ــال جاری دراس ــاه س ــی درآذرم نمایش
ــاه  ــفند م ــم. در اس ــزار کردی ــزگان برگ هرم
هــم جشــنواره منطقــه آفتــاب و زاگــرس را 
درخراســان رضــوی برگــزار خواهیم کــرد. در 
بهار ســال ۹۹ نیزجشــنواره منطقه کاســپین  
و طلــوع را خواهیــم داشــت. یــک جشــنواره 
اســتانی هــم دراســفند مــاه ســال جاری در 

شــهر بوشــهر برگــزار خواهــد شــد.

کسانی  چه  جشنواره ها  این  مخاطبان 
هستند؟

بــا توجــه بــه اهــداف جشــنواره كــه درابتــدا 
مــردم  عامــه  مخاطبــن،  شــد  اشــاره 

ــتند.  هس

در  فعالیتی  چه  تجسمی  هنرهای  درمورد 
دفتر شما انجام می شود؟

ــای  ــعه برنامه ه ــت و توس  از ســال ۹۴ تقوی
هنردرمانــی بــه عنــوان یــک رویکــرد جدیــد 
آغازشــد  دركشــور  مراکزتوان بخشــی  در 
ــه  ــر ب ــای هن ــتا اتاق ه ــن راس ــه در همی ك
منظورارائــه خدمــات هنردرمانی ، موســیقی 
درمانــی ونمایــش درمانــی بــه توان خواهــان 
توســط  و  ایجــاد  توان بخشــی  درمراكــز 
معاونــت امورتوان بخشــی تجهیز شــد.عالوه 
ــان و  ــه مربی ــر، ب ــای هن ــز اتاق ه ــر تجهی ب
ــای الزم  ــز، آموزش ه ــی مراک ــئوالن فن مس
درخصــوص هنردرمانــی و به كارگیــری از این 
ــی  ــای توان بخش ــی دربرنامه ه ــیوه درمان ش
ــدات  توان خواهــان داده شــد. معمــوال تولی
هنــر  دراتاق هــای  توان خواهــان  هنــری 
و  اســتانی  نمایشــگاه های  به صــورت 
ــروش  ــوم وف ــد عم ــرض دی ــوری درمع کش

ــد.  ــرار می گیرن ق

آیا نقاشی های بچه ها هم به صورت نمایشگاه 
در معرض دید مردم قرار می گیرند؟

ــرای نقاشــی هایی کــه در کارگاه هــا  ــه ، ب بل
واتاق هــای هنــری توســط توان خواهــان 
برگــزار  نمایشــگاه  می شــود،  تهیــه 
بــرای  اطالع رســانی  البتــه  می کنیــم. 
معلولیــت،  دارای  هنرمنــدان  شــركت 
خــارج از مراكــز نیزانجــام می شــود. در 
ــداد  ــتیم، تع ــرا داش ــه اخی ــگاهی ک نمایش
زیــادی از آثارنقاشــی هنرمنــدان توســط 

شــدند. خریــداری  بازدیدكننــدگان 
معرفــی  منظــور  بــه  قبــل  ســال   
توانمندی هــا،  بازاریابــی و فــروش و  ترویــج 
ــع  ــمی وصنای ــای تجس ــای هنره فعالیت ه
معلولیــت،  دارای  هنرمنــدان  دســتی 
نمایشــگاه های  نــام  بــه  پــروژه   یــک 
ــی، در  ــان جنوب ــتان خراس ــی را در اس هتل
شــهربیرجند شــروع كردیــم.  یــک هتــل را 
بــه عنــوان نمونــه انتخــاب كردیــم ودرالبــی 
وهنــری  آثارنقاشــی  آن،   اتاق هــای  و 
هــم  بروشــوری  قراردادیــم.  را  بچه هــا 
ــرار  ــت ها  ق ــا توریس ــافران ی ــار مس دراختی
داده شــد کــه ضمــن ارائــه توضیحــات 
ــوالت در  ــت محص ــار، قیم ــوص آث درخص
ــا  ــتند ب ــافران می توانس ــد و مس آن درج ش
هماهنگــی بــا مســئول مربوطــه، این آثــار را 
خریــداری کننــد. درســال ۹۹ ایــن پــروژه در 
اســتان های دیگــر هــم اجــرا خواهــد شــد.
درحــوزه  شــده  انجــام  دیگراقدامــات  از 
آثارنقاشــی   چــاپ  تجســمی،  هنرهــای 
به صــورت  معلولیــت  دارای  هنرمنــدان 
ــه مناســبت های  ــه ب ــود ك كارت پســتال  ب
مختلــف نظیــر نــوروز، اعیــاد و غیــره بــرای 
ســازمان ها، انجمن هــا  و .... بــا هــدف 
ــدان و ایجــاد  ــن هنرمن ــا ای ــا ب آشــنایی آنه
ــال  ــان ارس ــری آن ــتغال هن ــای اش زمینه ه

شــد.

این نمایشگاه ها چگونه و چند بار در سال 
برگزار می شود؟

به صـورت؛   معمـوال  نمایشـگاه ها  ایـن 
برگـزار  سـالیانه  و  منطقـه ای  یـا  کشـوری 
و  جرائـد  ازطریـق  آن  فراخـوان  می شـود. 
دراسـتان ها  بهزیسـتی  مراكـز  همینطـور 
چارچوب هایـی  براسـاس  می شـود.  منتشـر 
کـه در فراخـوان مشـخص شـده، از مراکـز 
کـه  می خواهیـم  اسـتان ها  در  بهزیسـتی 
بـه  انجمن هـا ومراکـز هنـری اطالع رسـانی 
نماینـد که هنرمندان دارای معلولیت بتوانند 
دراین رویدادهای نمایشـگاهی شرکت کنند. 

دراین پروژه،  اتوبوس هایی که 
به وسایل مورد نیازبرای آموزش 

هنرتجهیز شده اند، به سراغ 
بچه های دارای معلولیت درمناطق 
روستایی ومناطق محروم شهری 

می روند و در حوزه نمایش، موسیقی 
و تئاتر به آنها آموزش می دهند
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سعی کردیم  تئاتر معلوالن را  محدود 
به افراد دارای معلولیت نکنیم و 

فقط دوسوم از بازیگران،  دارای 
معلولیت باشند ویک سوم هم از افراد 

غیرمعلول باشند

درانتخـاب محل نمایشـگاه ها، كارشناسـان 
بـه مناسـب بـودن محـل بـرای تـردد افـراد 
دارای معلولیـت،  به امكانات نمایشـگاهی و 
منطقـه جغرافیایی و دردسـترس بـودن آن، 

می نماینـد .   توجـه 

در مورد فعالیت هایی که در حوزه موسیقی 
انجام می دهید، هم توضیح دهید؟

فعالیت های موسـیقایی درمراکز توان بخشـی 
بـا هـدف به کارگیـری آگاهانـه ازشـیوه های 
برنامه هـای  رونـد  در  درمانـی  موسـیقی 
افـراد  سـازی  توان منـد  و  توان بخشـی 
دارای معلولیـت طراحـی شـده و به دنبـال 
بـه  غیردارویـی  درمانـی  خدمـات  ارائـه 
مراجعـان درمراکـز می باشـد، كـه درجهـت 
اجتماعـی،  و  فـردی  میـان  بهبودتعامـالت 
افزایـش  یادگیـری،  سـطح  بـردن  بـاال 
توانائی هـای فیزیکـی و تقویـت مهارت هـای 
حرکتـی -ذهنـی، گسـترش حافظـه دیداری 
و شـنیداری، تقویـت و بهبود گفتـار، تقویت 
و بهبـود حرکات درشـت و ظریف، گسـترش 
ادراکات و مهـارت هـای ذهنـی و اسـتقالل 

افـراد دارای معلولیـت مـی باشـد.

آیا جشنواره موسیقی هم برای افراد دارای 
معلولیت داشته اید؟

سـازمان بهزیسـتی دو جشـنواره موسـیقی 
مهرآهنـگ و مهـرآوا را بـا هـدف شناسـایی 
درعرصـه  معلولیـت  دارای  هنرمنـدان 
مشـارکت  زمینه هـای  ایجـاد  و  موسـیقی 
فعال تـر ایـن افراد درعرصه موسـیقی کشـور 
درسـال های ۷۹ و ۸۷  برگزارنمـود.  با توجه 
بـه درخواسـت  هنرمنـدان دارای معلولیـت 
درحـوزه موسـیقی و برگزاری جشـنواره های 
موسـیقی، درنظراسـت جشـنواره موسـیقی 
منطقـه ای  تئاتربه صـورت  هماننـد  هـم   را 
طراحـی واجراگـردد. درحـال حاضرمعاونـت 
درایـن  فعـال  گروه هـای  امورتوان بخشـی، 
بخـش را ازطریـق اعـزام بـه جشـنواره های 
بین المللـی و یـا برگزاری تورهای موسـیقایی 
در داخل كشـور حمایـت می نماید.  درهمین 
راسـتا الزم اسـت ازاركسـترملی ویـژه ایـران 
بـه رهبـری خانـم گیالسـیان، نـام ببـرم كه 
متشـكل از۳۵ هنرمنـد دارای معلولیـت  از 
اسـتان های مختلف كشوراسـت كه سـازمان 
دراجـرای  مذكـوررا  اركسـتر  بهزیسـتی، 
كنسـرت درشـهرهای مختلف  مورد حمایت 

قرارداده اسـت.

برنامه آینده  دفتر شما چیست؟
ــال ۹۹  ــرای س ــه ب ــی ک ــی از برنامه های یک
ــژه  ــه به وی ــتیم  ک ــام آن هس ــدد انج درص

بــرای کــودکان و نوجوانان ســاكن روســتاها 
ــت،  ــد اس ــی مفی ــهرها خیل ــیه ش و حاش
ایجــاد پایگاه هــای ســیار هنراســت. درایــن 
پــروژه،  اتوبوس هایــی کــه بــه وســایل مــورد 
نیازبــرای آمــوزش هنرتجهیــز شــده اند، بــه 
ســراغ بچه هــای دارای معلولیــت درمناطــق 
شــهری  محــروم  ومناطــق  روســتایی 
ــیقی و  ــش، موس ــوزه نمای ــد و در ح می رون
تئاتــر بــه آنهــا آمــوزش می دهنــد. مقدمــات 
ایــن پــروژه امســال انجــام شــده و امیدوریم 
از ســال ۹۹ بتوانیــم آن را عملیاتــی کنیــم. 
جشــنواره  آینــده  ســال  در  همچنیــن 
ــوالن، جشــنواره های  ــر معل بین المللــی تئات
منطقــه ای و همچنیــن نمایشــگاه کشــوری 

ــم داشــت. هنرهــای تجســمی را  خواهی

و سخن آخر....؟
و  نقص هــا  وهنــر،  اندیشــه  درعالــم 
ــد  ــی ندارن ــمانی، جای ــای جس محدودیت ه
و آنچــه کــه اثرگذاراســت، پیونــد اندیشــه ها 
ــا زبــان هنــر بیــان  وعواطفــی اســت کــه ب
را  مهمــی  پیــام  کــه  زبانــی  می شــود، 
ــازد و  ــداز می س ــه طنین ان ــوش جامع درگ
ــد  ــر از آنن ــدان فرات ــن هنرمن ــه؛ ای آن این ک
ــه درمحدودیت هایشــان خالصــه شــوند. ک
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نشریه  شماره  این  موضوع  مهندس  آقای 
توانیاب، هنر و معلولیت است. با توجه به 
اینکه شما سال های زیادی با تاسیس انجمن 
ایران  معلوالن  هنری  آفرینش های  و  علمی 
دارای  هنرمندان  از  حمایت   و  معرفی  به 
معلولیت پرداخته اید، لطفا مختصری از این 

فعالیت ها برای ما بگویید:
ــر فعالیت هــای  ــز ب ــا  تمرک ــن انجمــن ب ای
ــزان دارای  ــری عزی ــی وهن ــی وفرهنگ علم
ســایر  شــده،   پایه  گــذاری  معلولیــت 
انجمن هــای مربــوط بــه حــوزه معلولیــت، 
می کردنــد   دنبــال  را  دیگــری  اهــداف 
ولــی به طــور تخصصــی در زمینــه هنــر 
 ۱۳۵۳ ســال  در  مــن  نکردنــد.  کاری 
ــال ۱۳۵۷  ــدم و در س ــت ش ــار معلولی دچ
ســال  در  و  معلولیــن  جامعــه  انجمــن 
۱۳۵۸ فدراســیون جانبــازان را کــه خــودم 
مســئول آن بــودم، راه انــدازی نمــودم.  
اولیــن برنامــه مــا در نــوروز ســال ۵۷، بــا 
برگــزاری نمایشــگاهی از کارهــای بچه هــای 
دارای معلولیــت بــود و جامعــه معلولیــن را 

این گونــه بــه جامعــه معرفــی کردیــم. یکــی 
از اعضــای انچمــن،  خانمــی بــود کــه 
ــی  ــان نقاش ــا ده ــگاه، ب ــل نمایش در مح
اســتقبال  مــورد  بســیار  کــه  می کــرد 
ــه  ــن  ک ــد از ای ــت.  بع ــرار گرف ــن ق مدعوی
فدراســیون  و  معلولیــن  ازجامعــه  مــن 
ــر  ــالی ب ــد س ــدم، چن ــارغ ش ــازان ف جانب
تولیــد وســایل توان بخشــی متمرکــز شــدم 

ــی  ــن علم ــم  انجم ــال ۸۵- ۸۴ ه و درس
وآفرینش هــای هنــری معلــوالن را تاســیس 

ــردم. ک

کارهای  به  عالقمند  هم  خودتان  شما  آیا 
هنری بودید؟

ــتم  ــه داش ــری عالق ــای هن ــه کاره ــن ب م
ولــی تالشــم بیشــتر در حــوزه علمــی 
فرهنگــی بــود،  بعــد کــه دیــدم جــای هنــر 
ــت، آن را  ــی اس ــت خال ــوزه معلولی در ح
ــه در  ــن کاری ک ــم. اولی ــه کردی ــم اضاف ه
انجمــن انجــام دادم، تهیــه و چــاپ  کتــاب 
مشــاهیرمعلول بــود. بعــد از آن، چنــد 
کتــاب بــا موضــوع   زخــم بســتر، مســائل 
ــراد دارای معلولیــت  و مســائل  جنســی اف
ــا  ــردم ت ــاپ ک ــراد چ ــن اف ــی ای توان بخش
آنهــا بتواننــد تــا حــدودی بــر حــل مســائل 
شــخصی خــود تســلط پیــدا کننــد.  اولیــن 
ــم در  ــم آوا را ه ــاالنه فیل ــنواره دوس جش
ســال ۸۹ برگزارکردیــم  و فیلم هایــی کــه در 
ــول ومعلولیــت و مناسب ســازی  مــورد معل

مهندس منصور برجیان در سال ۱۳۲۵ در اصفهان متولد شد و 
تحصیالت خود را در رشته مکانیک به پایان رساند. در سال ۱۳۵۳ در 

اثر سانحه ا ز دو پا فلج شد. وی در سال ۱۳۵۷ به همت جمعی دیگر از 
دوستان دارای معلوالن «جامعه معلوالن ایران» را تاسیس کرد در سال 
۱۳۵۹ به سمت ریاست فدراسیون ورزش های معلوالن ایران منصوب شد 

و ورزش معلوالن و جانبازان را پایه گذاری کرد.
مهندس برجیان،  کتاب های زیادی از جمله؛ «مجموعه قوانین و مقررات 
بین المللی ورزش های معلوالن جسمی» و «قوانین و مقررات بین المللی 

والیبال نشسته معلوالن» را تالیف کرده است.
وی چندین واحد تولیدی و خدماتی در زمینه ساخت  وسایل توان بخشی 

و کمک پزشکی را نیز طراحی و راه اندازی کرده است.

چند کتاب با موضوع   زخم بستر و 
مسائل جنسی افراد دارای معلولیت، 
چاپ کردم تا آنها بتوانند تا حدودی 
بر حل مسائل شخصی خود، تسلط 

پیدا کنند 

هنر به افرادی که معلولیت دارند، 
هویت و شخصیت می بخشد 

 مهندس منصور برجیان؛
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ساخته شــده بــود را پذیرفتیــم.  هیــات 
داوران خوبــی هــم داشــتیم از جملــه؛ 
خانــم  انتظامــی،  عــزت ا...  مرحــوم 
حمید نــژاد،  آقــای  درخشــنده،  پــوران 
ــری.  ــی و مهــدی جعف ــای مســلم نایین آق
ــم  ــزی ه ــنواره جوای ــدگان جش ــه برگزی ب
داده شــد. اســتقبال بســیار خوبــی از ایــن 
ــم  ــی فیل ــد وس ــد و چهارص ــنواره ش جش
ــد.  ــتاده ش ــنواره فرس ــه جش ــه دبیرخان ب
انجمــن،  ایــن  فعالیت هــای  دیگــر  از 
کتــاب  دوســاالنه  جشــنواره  برگــزاری 
بــود کــه امســال ســومین دوره آن برگــزار 
ــا  ــه ب ــادی در رابط ــای زی ــد.  کتاب ه ش
معلولیــت و مســائل مربــوط بــه افــراد 
ــم.  ــت کردی ــود را دریاف ــت ب دارای معلولی
ــه  ــاب ب ــش  کت ــاد وش در دوره اول، هفت
ــود  ــا جالــب ب ــرای م دســتمان رســید.  ب
کــه بیــش از نیمــی از شــرکت کنندگان 
در ایــن جشــنواره، افــراد دارای معلولیــت 
ــای  ــا معلولیت ه ــه بعضــی از آنه ــد ک بودن
می خواهــم  داشــتند.  هــم  شــدیدی 
بگویــم افــراد دارای معلولیــت توانایی هــای 
ویــژه-ای دارنــد کــه متاســفانه بــه آن بهــا 
داده نشــده و جایــی بــرای عرضــه آن 
وجــود نداشته اســت. هنرمنــدان دارای 
محدودیت هــای  دلیــل  بــه  معلولیــت، 
حرکتــی و عــدم مناسبســازی محیط هــای 
عمومــی، بیشــتر در خانــه بــه ســر می برند 
ــا مطالعــه و نقاشــی وکارهــای دســتی  و ب
می کننــد.  ســرگرم  را  خــود  وهنــری 
جشــنواره هایی  چنیــن  وقتــی  ولــی 
ــروز  ــتعدادها ب ــن اس ــود، ای ــزار می ش برگ

می کنــد.

هم  ونقاشی  تئاتر  زمینه  در  انجمن  این  آیا 
فعالیتی داشته است؟

ــون  ــدیم، چ ــر وارد نش ــوزه تئات ــا در ح م
کار نمایــش وتئاتــر نیــاز بــه صحنــه و 
جایــی بــرای تمریــن  وامکانــات ویــژه  
مناسب ســازی شــده   دارد کــه بــرای 
ــا بهزیســتی در  ــی ب ــود. ول ــدور نب ــا مق م
ــرای  ــته ایم. ب ــکاری داش ــورد هم ــن م ای
بچه هایــی کــه در حوزه هــای هنــری و 
ــگاهی را  ــد، نمایش ــت دارن ــی فعالی نقاش
درتــاالر فردوســی در خیابــان ویــال از طرف 
انجمــن علمــی و افرینش هــای هنــری 
کارهــای  بچه هــا  کــه  کردیــم  برگــزار 
خــود را بــه نمایــش گذاشــتند و اســتقبال 
ــم  ــنهاد دادی ــد پیش ــم شــد. بع ــی ه خوب
ــه  ــا مجموع ــی از بچه ه ــه کس ــه چنانچ ک
کاری قابــل عرضــه در حــوزه گرافیــک 
دهنــد.  ارائــه  مــا  بــه  دارد  ونقاشــی 

آقــای  نــام  بــه  دوســتی  خوشــبختانه 
محمــد بــاوی زاد ازاهــواز،  انــواع بســم اهللا 
ــود  ــی کرده ب ــی طراح ــورت گرافیک را به ص
ــا کمــک مــا و حــوزه هنــری اهــواز  کــه ب
ایــن آثــاردر کتابــی بــا نــام“ بــاغ بســم اهللا 
ــال ۹۸   ــد. در س ــاپ ش ــع آوری وچ ” جم
بــا کمــک ســازمان بهزیســتی اســتان 
تهــران، اولیــن جشــنواره نقاشــی کــودکان 
را بــا موضــوع ”دوســت معلــول مــن 
ــودکان  ــنی ک ــروه س ــرای گ ــق دارد“ ب ح
ــردن   ــر ک ــدف درگی ــا  ه ــی ب دوره ابتدای
ذهــن  بچه هــا بــا موضــوع معلولیــت، 
برگــزار کردیــم.  کتابــی هــم از آثارکــودکان 
ــرورش  ــوزش وپ ــازمان  آم ــک س ــا کم ب
ــه مشــخصات  ــم ک اســتثنایی چــاپ کردی
هرکــدام از بچه هــا در کنــار آثارشــان ذکــر 
شده اســت. یکــی از کارهایــی کــه توســط 
انجــام  هنــری  آفرینش هــای  انجمــن 
ــغ  ــارف نواب ــاب دایرة المع ــه کت شــده ، تهی
و مشــاهیر معــروف ایــران وجهــان  اســت 
ملک پورکــه  ودکتــر  مــن  توســط  کــه 
ــام  ــتیم، انج ــت هس ــردو دارای معلولی ه
خانــم  توســط  آن  نقاشــی های  و  شــد 
ــان   ــد.  ایش ــام ش ــمند انج ــه هوش مرضی
در  هســتند.  معلولیــت  دارای  نقــاش 
کاریکاتــور  جشــنواره   هــم   ســال۸۷ 
 ، معلــول  موضــوع“  بــا  را   پوســتر  و 
برگــزار  را  ومناسب ســازی“  معلولیــت 
کردیــم.  عمــده افــرادی کــه در ایــن 
ــراد دارای  ــد از اف ــرکت کردن ــنواره ش جش
معلولیــت بودنــد و آثارشــان در کتابــی بــا 
ــه  ــتر ب ــورو پوس ــنواره کاریکات ــوان جش عن
ــا   ــکاری ب ــال در هم ــید. امس ــاپ رس چ
ــتیم  بعضــی از  ــران،  توانس ــهرداری ته ش
ایــن کارهــا را کــه موضوعیــت بیشــتری بــا 
بحــث معلولیــت داشــت  را در روز جهانــی 
وتابلوهــای  بیلبوردهــا  روی  معلــوالن 

ومعابرشــهری   اتوبان هــا  در  تبلیغاتــی 
ــن کار  ــم.  هــدف از ای ــش درآوری ــه نمای ب
ــت و  ــورد معلولی ــانی در م ــم، اطالع رس ه
آگاهــی بخشــی بــه  مــردم بــود و هــم ارج 
گذاشــتن  بــه کار هنرمنــدان  بــود. چندی 
پیــش هــم  نمایشــگاه نقاشــی در موسســه 
فرهنگــی و هنــری صبــا، واقــع در میــدان 
فلســطین   برگــزار شــد و حــدود چهارصــد 
نقاشــی  از افــراد دارای معلولیــت در آنجــا  
ــه  ــن در افتتاحی ــد. م ــش  درآم ــه نمای ب
ــدم  ــردم و دی ــرکت ک ــگاه ش ــن نمایش ای
کــه بســیاری از بچه هــای انجمــن مــا 
هــم،  آثــار خــود را در ایــن نمایشــگاه 
قراربرایــن  گذاشــته اند.  نمایــش  بــه 
ــط  ــار توس ــن آث ــه ای ــه  مجموع ــت ک اس
ــری در  انجمــن علمــی و آفرینش هــای هن
کتابــی جمــع آوری و چــاپ شــوند.  یکــی 
ــگ  ــر فرهن ــه دفت ــی ک ــای جالب از کاره
ــوری، انجــام داد،  ــای ن ــم، آق ــوالن ق معل
ایــن بــود کــه دو دوره از جشــنواره کتــاب 
ویــژه معلــوالن مــا را جمع بنــدی وگــزارش 
ــاپ  ــی چ ــل در کتاب ــورت کام آن را به ص

ــود. نم
همــه  گذشــته  ســال  در  خوشــبختانه 
فرهنگســراها بــا پیگیــری مــا و بــه همــت 
ــازی  ــهرداری، مناسب س ــالمت ش اداره س
شــدند.  بــه یــاد دارم  زمانــی را کــه  کلــی  
بایــد می گشــتیم تــا جــای مناســبی بــرای 
ــدا  ــا پی ــرای بچه ه ــگاه ب ــزاری نمایش برگ
ــرای  ــی ب ــدم مثبت ــن کار ق ــم. ای می کردی
افــراد دارای معلولیــت اســت کــه  بتواننــد 
توانمندی هــای هنــری خــود را در ایــن 
مکان هــای مناســب ســازی شــده بــه 

ــد. ــش بگذران نمای

دارای  افراد  توانمندی  در  را  هنر  تاثیر 
معلولیت چگونه ارزیابی می کنید؟

اولیــن تاثیــر هنــر در ایجــاد روحیــه مثبــت  
ــری  ــه کار هن ــرادی ک ــتر اف ــت. بیش اس
می کننــد، روحیــه ای مثبــت دارنــد  و همه 
ــراد  ــن اف ــد ای ــد. دی ــا می بینن ــز را زیب چی
ــد  ــه زندگــی و اطرافیانشــان، دی نســبت ب
ــا پژوهشــگری  ــد آنه ــی اســت.  دی متفاوت
ــه می کشــد ســوالی  اســت. در  نقاشــی ک
نهفتــه اســت.  زیبایــی آن  گل اســت کــه 
او را جــذب می کنــد تــا آن را نقاشــی 
کنــد. دیگــر ایــن  کــه،  فعالیت هــای 
اوقــات  و  زندگــی  از  بخشــی  هنــری، 
ــرف  ــد. از ط ــر می کن ــراد  را پ ــت اف فراغ
ــد   ــد زا  باش ــش درآم ــد برای ــر می توان دیگ
ــان دور  ــم از آن ــالت را ه ــرگی وکس و افس
می کنــد. مهم تــر از همــه  هویــت بخشــی 

در سال ۹۸  با کمک سازمان 
بهزیستی استان تهران، اولین 

جشنواره نقاشی کودکان را با موضوع 
”دوست معلول من حق دارد“ را برای 

گروه سنی کودکان دوره ابتدایی با  
هدف در گیر کردن  ذهن  بچه ها با  

موضوع معلولیت،  برگزار کردیم 
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بــه ایــن افــراد اســت. هنــر بــه هــر کســی 
و بــه خصــوص بــه افــرادی معلولیــت 
ــد.  ــخصیت می بخش ــت و ش ــد، هوی دارن
کــه  شــاهرخی  آقــای  مثــل  شــخصی 
مجســمه ســاز و نابیناســت، مــورد توجــه 
ــل  ــال قب ــرد.  چندس ــرار می گی ــه ق هم
تعــدادی از آثــار ایشــان را بــه نمایشــگاهی 
درآلمــان فرســتادیم، وقتــی فهمیده بودنــد 
یــک  توســط  مجســمه ها  ایــن  کــه 
نابینــا ساخته شــده، تمــام ایــن آثــاررا 
خریــداری کردنــد. ایــن فــرد احســاس 
ــه  ــورد توج ــرش م ــه هن ــرد ک ــرور می ک غ
قــرار گرفته اســت. هنــر اثــرات روحــی 
ــنوایی را  ــم ناش ــادی دارد. خان ــی زی روان
می شناســم کــه هــم نقــاش وگرافیســت و 
هــم مجسمه ســاز اســت. مــن بــه ایشــان  
ــن  ــر را دادم. ای ــن دفت ــنهاد کار درای پیش
ــزان دســتمزدش  ــاز می ــه پ ــم بالفاصل خان
ســوال کــرد. مــن گفتــم حداقــل حقــوق 
ــک  ــی ی ــان ماه ــه در آن زم ــون کار ک قان
ــت  ــود. او گف ــن ب ــون ودویســت توم میلی
نمی آیــم، مــن در یــک مــاه ده برابــر ایــن 

ــد دارم! ــغ درآم مبل

 چه انتظاری از نهادهای دولتی وغیردولتی 
دارید؟

ــه از  ــت ک ــن اس ــا  ای ــار م ــن انتظ باالتری
ــه  ــن ب ــد. م ــت کنن ــوالن حمای ــر معل هن
شــهرداری پیشــنهاد  تاســیس یــک مــوزه 
هنــری  کارهــای  ویــژه   نمایشــگاه،  و 
ــه اش  ــت اولی ــه موافق ــوالن را دادم ک معل
ــی   ــرح جامع ــن  ط ــت. م ــه   شده اس گرفت
تهیــه و در اختیــار شــهرداری قــرار دادم و 

ــوزه  ــن م ــه چنی ــه چنانچ ــرح دادم ک ش
ونمایشــگاهی دایــر کنیــد، اوال ایجــاد 
اشــتغال بــرای افــراد دارای معلولیــت 
می کنــد و دومــا  کارهــای ایــن افــراد 
مــورد  وزرا،  و  ســفرا  مــردم،   توســط 
بازدیــد قــرار می گیــرد و بــه عنــوان هدیــه  
ــوند.    ــداری می ش ــی خری ــع خاص در مواق
از  هرچــه  کــه  کــردم  اعــالم  حتــی 
کارهــای هنرمنــدان دارای معلولیــت در 
ــوزه و  ــن م ــه ای ــم را ب ــر انجمــن داری دفت
ــی  ــرد. خیل ــم ک ــدا خواهی ــگاه اه نمایش
امیــدوارم کــه چنیــن طرحــی مــورد توجــه 
قــرار گیــرد. قــرار بــود اداره فرهنگــی 
ــد  ــه ای بگذارن ــهرداری جلس ــی ش اجتماع
ــم  ــت کنی ــم صحب ــا ه ــورد ب ــن م و در ای
ــوی  ــرایط ج ــل مشــکالت ش ــه دلی ــه ب ک
دیگــری  زمــان  بــه  آمــد  پیــش  کــه 

اهدافــی  از  یکــی  ایــن  شــد.  محــول 
ــتم.  ــش هس ــال پیگیری ــه  در ح ــت ک اس
ــوزه  ــای ح ــا انجمن ه ــتی ی ــی بهزیس وقت
توان مند ســازی  از  صحبــت  معلــوالن 
یعنــی  توان مندســازی  می کننــد، 
نمایــش  بــرای  جایــی  یعنــی  همیــن. 
و ارائــه کارهــای ارزشــمند ایــن افــراد 
ــل  ــازمان هایی مث ــد. س ــود داشته باش وج
ــای  ــد از راه ه ــهرداری بای ــتی و ش بهزیس
حمایــت  بچه هــا   ایــن  از  مختلــف  
ــا  ــی دوت ــد  یک ــهرداری می توان ــد. ش کنن
ــرض  ــرای در مع ــراهایش  را ب از فرهنگ س
ــراد  ــری اف ــای هن ــرار دادن  کاره ــد ق دی
ــاص  ــا اختص ــه آنه ــت را  ب دارای معلولی
فرهنگ ســراها  مناسب ســازی  دهــد. 
ایــن  دســترس پذیری  در  مثبتــی  قــدم 
اماکــن بــرای افــراد دارای معلولیــت بــود.  
اگــر مناسب ســازی ســایر اماکــن عمومــی 
ــام  ــم انج ــرو ه ــتگاه های مت ــد؛  ایس مانن
معضــالت  بزرگ تریــن  از  یکــی  شــود، 
ایــن افــراد بــرای رفــت وآمــد در فضاهــای 
شــهری  حــل می شــود. اگــر مــن کتــاب 
کــردم،  گــردآوری  را  ونوابــغ  مشــاهیر 
می خواســتم ثابــت کنــم کــه چــه در دنیــا 
و چــه در کشــورما، معلــول کســی نیســت 
کــه دســتش را کــج می کنــد ودر آســتینش 
قــرار می دهــد و گدایــی می کنــد، معلــول 
کلــر،  هلــن  رودکــی،  ماننــد  کســانی 
بتهــون، اســتیفن هاوکینــگ و ... هســتند 
کــه دنیــا را متحــول کردنــد وبــرای جامعــه 
خــود افــراد ارزنــده  و منشــاء خیــر و 

ــتند. ــوده وهس ــات ب خدم

به شهرداری پیشنهاد تاسیس یک 
موزه و نمایشگاه، ویژه  کارهای هنری 

معلوالن دادم که موافقت اولیه اش 
گرفته  شده است
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 لطفا خودتان را معرفی کنید:
ــی  ــرای کاردرمان ــف بیگــی، دکت ــرا خل میت
زمینــه  در   ۸۰ ســال  از  مــن  هســتم. 
وروان  اعصــاب  بیمــاران  توان بخشــی 
هســتم  کار  بــه  مشــغول  بزرگســاالن 
وبــه عنــوان هیات علمــی، در دانشــکده 
توان بخشــی و دانشــکده علــوم پزشــکی 
ایــران نیــز تدریــس می کنــم. درحــوزه 
توان بخشــی اعصــاب و روان در طــول ایــن 
ســال ها، دو حــوزه فعالیتــی را دنبــال 
ــاران  ــتغال بیم ــث اش ــی بح ــرده ام؛  یک ک
اعصــاب وروان ودیگــری  بحــث کاربــرد 

موســیقی در درمــان.

درمـان  در  موسـیقی  کاربـرد  بحـث  در 
بیمـاران اعصاب وروان، چـه فعالیت هایی 

داشـته اید؟ تاکنـون   را 
ــاب  ــر اعص ــیقی ب ــر موس ــر تاثی ــن کار ب م
زمانــی   ،۸۱ ســال  از  را  بیمــاران  وروان 
ــودم  ــد ب ــی ارش ــجوی کارشناس ــه دانش ک

و بــه عنــوان پایان نامــه  فوق لیســانس 
ــق  ــل عالی ــه دلی ــد  ب ــردم. بع ــروع ک ش
ــا کمــک پروفســور عشــایری  شــخصی  و ب
ودیگــر اســاتیدی کــه در زمینــه موســیقی 
کار می کننــد، روی ایــن حــوزه متمرکــز 
شــدم. تاثیــر موســیقی بــر اعصــاب وروان،  
مــوردش  در  کــه  اســت  شــاخه هایی  از 
تحقیــق وکاربالینــی انجــام می دهــم و 
در  هــم  را  کار  یــن  می نویســم.ا  مقالــه 

کلینیک هــای کاردرمانــی دانشــکده  وهــم 
ــرون از  ــی، در بی ــای تخصص در کلینیک ه

دانشــکده انجــام می دهــم.

تاثیر هنر در توان بخشی افراد دارای  انواع 
معلولیت ها  چگونه می تواند باشد؟

اگــر بخواهــم در مــورد تاثیــر هنــر یــا 
تاثیــر  مــورد  در  اختصاصــی  به طــور 
ــم   ــد بگوی ــم، بای ــت کنی ــیقی صحب موس
کــه مــا مداخــالت زیــادی در افــرادی 
بــا نیازهــای ویــژه داریــم کــه یکــی از 
غیــر تهاجمی تریــن آنهــا بحــث هنــر و 
ــه ایــن معنــی  هنردرمانــی اســت. البتــه ب
بــدون  مداخــالت  ایــن  کــه   نیســت 
مداخلــه و هــدف انجــام شــود، چــون 
ایــن رویکــرد هــم ماننــد ســایر رویکردهــا  
و  دارد  را  خــود  خــاص  حساســیت های 
بایــد دانســت کــه در کجــا بایــد و در کجــا 
ــته  ــران رش ــود. در ای ــتفاده ش ــد اس نبای
دانشــگاهی مشــخصی بــه نــام هنردرمانــی 

میتــرا خلــف بیگــی، دکتــرای کاردرمانــی دارد. 
او از ســال ۸۰ در زمینــه توان بخشــی بیمــاران 
اعصــاب وروان بزرگســاالن در دانشــکده توانبخشــی 
ــران مشــغول  ــوم پزشــکی ای وابســته دانشــگاه عل
ــی  ــه او در دوره کارشناس ــان نام ــه کار اســت. پای ب
ارشــد، تاثیــر موســیقی بــر اعصــاب وروان بیمــاران  
می باشــد. او تاثیــر هنــر و بــه خصــوص موســیقی را 
ــی  ــای ذهن ــراد دارای معلولیت ه ــی اف در توان بخش

ــد. ــم می دان ــیار مه ــمی بس و جس

کاربرد هنر در توان بخشی، بسیار متنوع است
دکتر خلف بیگی، کاردرمانگر؛

هنر ابزاری  برای تخلیه عواطف و 
احساسات است و وقتی ماهیت 
درمانی به خود می گیرد، می توان 

استفاده های جانبی زیادی از آن به 
دست آورد 

 

17 13
99

ن  
ستا

و تاب
هار 

7،  ب
5 -

76 
اره

شم

هنر و معلولیت



یــا موســیقی درمانــی نداریــم وافــرادی 
ــل،  ــد مث ــه کار می کنن ــن زمین ــه در ای ک
ــا  ــتان، ب ــایر دوس ــایری و س ــور عش پروفس
ــز  ــا مراک ــاط  ب ــات شــخصی  و ارتب مطالع
ــن کار را  ــور تخصصــی ای ــه به ط ــی ک جهان
ایــن  در  توانســته اند  می دهنــد،  انجــام 
ــترین  ــد.  بیش ــدا کنن ــص پی ــوزه تخص ح
ــر  ــال حاض ــوردر ح ــه در کش ــی ک فعالیت
بــه  وابســته  دانشــکده های  در  چــه 
ــز وابســته  ــه در مراک وزارت بهداشــت و چ
انجــام  کشــور  بهزیســتی  ســازمان  بــه 
می شــود،  بــا ترکیــب تیــم درمانــی و 
ــار هــم روی   موسیقیدان هاســت کــه در کن
ــزار  ــا اب ــد. کار ب ــوع کار می کنن ــن موض ای
موســیقیایی در درمــان، بســیار کارآیــی 
دارد چــون هنــر ابــزاری  بــرای تخلیــه 
وقتــی  و  اســت  احساســات  و  عواطــف 
می گیــرد،  به خــود  درمانــی  ماهیــت 
زیــادی  جانبــی  اســتفاده های  می تــوان 
از آن کــرد. مثــال اگــر بخواهیــد موقعیــت  
ــدن فــردی  کــه دچــار کم توانــی هســت  ب
را بــا یــک فعالیــت درمانــی اصــالح کنیــد،  
بنشــین،   اینگونــه  اینکــه،  گفتــن  بــا 
ــن، انگشــتت را  ــدر خــم ک ــت را اینق بازوی
ــی  ــد  ول صــاف کــن و... نتیجــه نمی گیری
قلــم  توصیه هــا،  ایــن  جــای  بــه  اگــر 
نقاشــی  دســتش دهیــد، او ناخــودآگاه 
بــرای این کــه راحت تــر نقاشــی کنــد، 
مجبــور اســت خــودش را در وضعیــت 
مناســب قــرار دهــد.  یــا زمانــی کــه ســازی 
ــور می شــود  دســتش را  ــوازد، مجب را می ن
درســت حرکــت دهــد. در واقــع از طریــق 
ــی،  ــر کالم ــورت غی ــوان  به ص ــر می ت هن
خیلــی از دســتورالعمل های توان بخشــی 

ــت.  ــه گرف ــرد و نتیج ــاده ک را پی

 آیـا هنـر نقـش درمـان را ایفـا می کنـد،  
یا بـه توان بخشـی افـراد کمـک می کند؟
مقــاالت زیــادی در ایــن مــورد نوشــته 
در  هنــر  کاربــرد  بنابرایــن  شده اســت.  
زمینــه توان بخشــی بســیار  متنــوع اســت. 
می توانــد در اصــالح حرکــت فــرد از آن  
اســتفاده شــده و عملکــرد انــدام او را 
ــناختی  ــش ش ــد نق ــد.  می توان ــود ده بهب
از  و  چگونــه   و  کجــا  کــه  داشته باشــد 
ــد  ــد. می توان ــتفاده کن ــیله ای اس ــه وس چ
وباعــث  داشته باشــد  هیجانــی  نقــش 
تخلیــه احساســات شــود.  می توانــد نقــش 
ــا هــم  ــراد ب ــه  اف ــاط را در گروهــی ک ارتب
موســیقی می نوازنــد، ایفــا کنــد. همــه 

این هــا مثال هایــی  هســتند  کــه هنــر 
داشته باشــد. نقــش  آنهــا  در  می توانــد 

چگونـه توسـط شـما یـا تیم توان بخشـی 
تشـخیص داده می شـود کـه بـر افـراد با 
اختـالالت مختلـف کـدام جنبـه هنـری 

اسـت؟ تاثیر گـذار 
ــک  ــا ی ــرد را ب ــری ف ــه هن ــوان ذائق می ت
ارزیابــی ســاده  بــا ســوال از خــود او و  یــا 
ــر  ــواده اش به دســت آورد. گاهــی در اث خان
ــود   ــوش می ش ــرد خام ــه ف ــیب، ذائق آس
واکنــش  هنــری  محــرک  هیــچ  بــه  و 
ــک  ــل ی ــه دلی ــال ب ــد مث ــان نمی ده نش
آســیب فیزیکــی احســاس می کنــد کــه 
ــد.  ــاز بزن ــا س ــد ی ــی کن ــد نقاش نمی توان
ــرار  ــار او ق ــزار را در اختی در این صــورت، اب
درگیــرش  می کنیــم  وســعی  می دهیــم 
ــان  ــواردی کادر درم ــن  م ــم.  در چنی کنی
خــودش  تشــخیص می دهــد کــه چــه 
ــه فــرد بیشــتر کمــک می کنــد.  ــزاری  ب اب
طــول  پیچیده تــر،   را  ابــزار  مــرور  بــه 
ــه در  ــرادی ک ــزار و اف ــداد اب جلســات و تع
ــم .  ــتر می کنی ــد را بیش ــرار دارن ــروه ق گ
ایــن روشــی اســت کــه در همــه هنرهــا واز 
جملــه موســیقی از آن  اســتفاده می کنیــم.

بهتر  گروه  در  بچه ها  هنردرمانی،  حوزه  در 
کار  انفرادی  به طور  اگر  یا  می دهند  جواب 

کنند؟
ایــن بســتگی دارد بــه ایــن  کــه تــا چــه حد 
کم توانــی یــا آســیب وارده،  نیازهــای فــرد 
را تحــت تاثیــر قــرار داده باشــد. در بعضــی 
افــراد مجبــور می شــویم کــه اول بــا درمــان 

ــم    ــم ک ــرد ک ــا ف ــم ت ــرادی شــروع کنی انف
بــا درمانگــر یــا ابــزار هنــری ارتبــاط برقــرار 
ــه گروهــی  ــرد ب ــن ف ــد. شــاید ورود  ای کن
کــه اکثــرا مهارت هــای باالتــری نســبت بــه 
او دارنــد،  وحشــت زده اش کنــد. بنابرایــن 
ــا  گاهــی الزم اســت در شــروع، انفــرادی ب
او  کار شــود و به تدریــج وارد گــروه گــردد. 
هــر درمانــی نیــاز بــه ارزیابــی دارد و گاهــی 
الزم اســت، منحصــر بــه هــر فــرد  انجــام 
ــروه  ــک گ ــراد در ی ــی اف ــی وقت شــود. حت
قــرار می گیرنــد، نــگاه درمانگــر بایــد نــگاه 
ــه  ــه هم ــودی ک ــا وج ــد. او ب ــردی باش ف
می کننــد،   کار  چیــز  یــک  روی  دارنــد 
بایــد ببینــد کــه هــر کــدام از افــراد، چــه 

نیازهایــی دارنــد. 

همکاری در گروه و کار تیمی در موسیقی، 
چه تاثیری بر افراد می گذارد؟

در  فعالیت هــای گروهــی، از ابــزار غیــر 
افــراد  و  می شــود  اســتفاده  کالمــی 
بــا هــم حــرف نمی زننــد، یکــی نتــی 
دیگــری  نــت  بــا  دیگــری  و  می زنــد  را 
جــواب می دهــد و ارتبــاط بیــن افــراد 
از ایــن طریــق برقــرار می شــود.  بــرای 
ــات،  ــه بســیاری از مطالع ــن اســت ک همی
اثربخشــی درمان هــای هنــری را ثابــت 
کرده انــد. نکتــه دیگــری کــه در بحــث 
ــن اســت  موســیقی درمانی مهــم  اســت ای
ــر  ــاط درمانگ ــن روش،  توســط ارتب ــه ای ک
و درمانجــو شــکل می گیــرد و اول بایــد 
ایــن ارتبــاط  شــکل گرفتــه واعتمــاد الزم 
ــه  ــه مرحل ــه ب ــد  مرحل ــود،  بع ــاد ش ایج

ــد. ــش برون پی

حوزه های  چه  روی  بیشتر  هنردرمانی،  در   
هنری تمرکز وجود دارد؟

 محدودیتــی در هنــر وجــود نــدارد.  هنــر 
کــه  اســت  زیــادی  حوزه هــای  شــامل 
و  تئاتــر  موســیقی،  نقاشــی،  می توانــد 
حتــی ســاخت وســایل هنــری باشــد. مــن 
چــون  خــودم در شــاخه موســیقی وارد 
ــه  ــتر مطالع ــوزه بیش ــن ح ــده ام، در ای ش
ــال  ــف را دنب ــب مختل ــا ومکات دارم ومتده
می کنــم. در بعضــی از مکاتــب، کار بــا 
می شــود  توصیــه  کوبــه ای  ســازهای  
موســیقی های  از  دیگــر،  درمکتبــی  و 
ــدام  ــود. هرک ــتفاده می ش ــه اس فی البداه
از آنهــا  رویکــرد خاصــی دارنــد ولــی 
ــاظ  ــد لح ــای رش ــا، جنبه ه ــه آن ه درهم

 از طریق هنر 
می توان  به صورت غیر کالمی، 

خیلی از دستورالعمل های درمانی را 
پیاده کرد و نتیجه گرفت
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ــش  ــه و دان ــه عالق شده اســت. بســتگی ب
درمانگــر دارد کــه از کدامیــک از ایــن 

ــد. ــتفاده کن ــب اس مکات

شما به عنوان یک کاردرمانگر، تا چه اندازه 
خودتان باید با هنرو موسیقی  آشنا باشید؟
چــون در ایــران، موســیقی درمانــی را بــه 
ــم،  ــگاهی نداری ــته دانش ــک رش ــوان ی عن
ــا  ــه ب ــد اولی ــان در ح ــد خودم ــس بای پ
موســیقی آشــنا باشــیم.  البتــه نیــاز 
نیســت کــه موزیســین باشــیم  ولــی بایــد 
نت هــا و ریتم هــا را بشناســیم. مــا در 
ــا  ــم و ب ــرار می گیری ــین ها ق ــار موزیس کن
ــش  ــراد را پی ــی اف ــروژه توان بخش ــم پ ه
روی  می گویــم،  او  بــه  مثــال  می بریــم. 
ــه  ــذار ک ــی بگ ــه آهنگ ــعر کودکان ــن ش ای
ــا آن  ــد دســتش را ب ــودک توانجــو بتوان ک
ــه  ــد ک ــیقی دان می دان ــاورد. موس ــاال بی ب
ــد کشــش روی نت هــا  بگــذارد  چقــدر بای

ــد.  ــاق بیافت ــن اتف ــه ای ک

درکلینیــک  حاضــر  حــال  در  آیــا 
ــیقی  ــکده،  کار موس ــی دانش توان بخش

می شــود؟ انجــام  درمانــی 
کلینیــک  هفتــه  در  روز  یــک  بلــه. 
موســیقی درمانــی داریــم و بــا یــک ســری 
ــاب وروان،  ــت اعص ــراد دارای معلولی از اف
ــتیم  ــی هس ــال رایزن ــم.  در ح کار می کنی
ــم  ــروه بزرگســال جســمی ه ــرای گ ــه ب ک
در آینــده کالس موســیقی درمانــی برگــزار 
ــای  ــه حوزه ه ــیقی را در هم ــم. موس کنی
معلولیتــی ودر همــه گروه هــای ســنی؛ 
از کــودکان وبزرگســاالن جســمی حرکتی 
گرفتــه تــا کــودکان و بزرگســاالن اعصــاب 
کار  نورولوژیــک  بیماری هــای  و  وروان 
ــای  ــا آق ــر م ــیقی درمانگ ــم. موس می کنی
موزیســین های  از  دوســتدار،  هاتــف 
باســابقه و خبــره در کار موســیقی درمانــی 
هســتند کــه ســابقه ســی ســال فعالیــت 
ــر  ــری هن ــد و مج ــوزه را دارن ــن ح در ای
درمانــی ازطرف ســازمان بهزیســتی کشــور 
هســتند. ایشــان ارتبــاط بســیار تنگاتنگــی 
بــا تیــم درمــان داشــته و کتــاب و مقاالتی 
ــته اند.  ــی نوش ــیقی درمان ــه موس در زمین

چگونـه عالقمنـدان به ایـن فعالیت ها  با 
شـما ارتبـاط می گیرنـد و چگونـه اطالع 

می کنید؟ رسـانی 
معمــوال ایــن افــراد از طریــق کلینیک هــای 

توان بخشــی بــه مــا ارجــاع داده می شــوند 
ــه  ــا  ب ــود خانواده ه ــا،  خ ــی وقت ه وخیل
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــالع می دهن ــر  اط همدیگ
ایــن،  خانواده هــا از طریــق جســتجوی 
و  می شــوند  آشــنا  مــا  بــا  اینترنتــی 
تمــاس می گیرنــد و مراجعــه می کننــد. 
کلینیــک  در  هــم  مــا،  کالس هــای 
توان بخشــی دانشــکده و هــم در مراکــز 
ــزار  ــکده برگ ــارج از دانش ــی در خ خصوص

می شــود.

این  در  که  افرادی  که  می شود   ارزیابی  آیا 
کالس ها شرکت کرده اند چه مسیری را طی 

کرده  وبه چه نتایجی دست یافته اند؟
ــیاری  در  ــی بس ــای  تحقیقات ــه.  کاره بل
ــار  ــن چه ــم. م ــام داده ای ــورد انج ــن م ای
مقالــه در مــورد تاثیــر موســیقی برمســائل 
شــناختی بــا افــراد اســکیزوفرنی دارم کــه 
در اینترنــت موجــود اســت. ســه تــا از 
ــا پروفســور عشــایری  ــن تحقیقــات  را ب ای
کار کــرده ام. در مــورد تاثیــر موســیقی بــر 
ــی از  ــم، یک ــم ه ــه اوتیس ــال ب ــراد مبت اف
ــت. در  ــن کار کرده اس ــا م ــجویان ب دانش
تمــام ایــن تحقیقــات، اثربخشــی موســیقی 

ــت. ــت شده اس ــال ثاب کام

در  معلولیـت  دارای  افـراد  شـرکت  آیـا 
گروه هـای موسـیقی و ارکسـتر هـم بـه 
نوعـی هنردرمانـی بـرای آنهـا محسـوب 

د؟  می شـو
بخشــی از  برنامه هــای هنــری، بــه اوقــات 
فراغــت و تفریحــی افــراد برمی گــردد و  
بخشــی هــم بــه مســائل درمانــی.  درمــان 

کامــال بایــد هدفمنــد باشــد و حساســیت 
کار  خیلــی بیشــتر اســت. ابزاری کــه از آن 
ــه در آن کار  ــی ک اســتفاده می شــود، زمان
انجــام می شــود و ارزیابی هایــی کــه انجــام 
ــد علمــی و تخصصــی  ــه بای می شــود، هم
ــه  ــی ک ــه ابزارهای ــن  ک ــا ای ــند. کم باش
در موســیقی درمانــی از آنهــا اســتفاده 
آالت  فــروش  مغازه هــای  در  می شــود، 
ایــن  نمی شــوند.  ارائــه  موســیقی، 
ــا از  ــده  و عمدت ــازی ش ــا، ساده س ابزاره
مکان هــای خاصــی بــرای افــرادی کــه 
ــناختی  ــکل ش ــا مش ــی و ی ــکل حرکت مش

ــوند.  ــه می ش ــد، تهی دارن

چـه توصیـه ای بـه افـراد دارای معلولیت 
جسـمی حرکتـی در حـوزه هنـر دارید؟

بــا  بتواننــد  دوســتان  ایــن  اگــر  
ــرد  ــک  ف ــر نظری ــری، زی ــای هن فعالیت ه
متخصــص در ایــن حــوزه کار کننــد، از 
مزایــای درمانــی آن هــم بهره منــد شــوند. 
ــی دارد  و  ــیار باالی ــای بس ــر ظرفیت ه هن
وقتــی هــر کســی وارد آن  شــود، درهایــی 
بــه رویــش بــاز می شــود کــه  قبــل از ایــن 
ــن  ــرد. اولی ــم نمی ک ــرش را ه ــی فک حت
ــی  ــر وهنردرمان ــه هن ــه در مقول ــی ک اتفاق
ــات  ــف و احساس ــه عواط ــد، تخلی می افت
فــرد  باشــد،  آرام  فکــر  وقتــی  اســت. 
می توانــد تصمیــم بگیــرد کــه چــه کاری را 
ــد  ــر می توان ــد. هن ــام ده ــد انج می خواه
ــک  ــد ســاخت ی ــزی باشــد، می توان هرچی
عروســک باشــد، ســاخت یــک کاردســتی 
ــد، و  ــازی باش ــد جواهرس ــد، می توان باش

 ...
ــرح  ــی مط ــث هنردرمان ــی بح ــی وقت ول
می شــود، مســاله متفــاوت می شــود و 
مهــارت و دانــش درمانگــر پشــت آن قــرار 
می گیــرد. ایــن کــه چگونــه فــرد را هدایــت 
کنــد، آیــا نیــاز اســت ایــن فــرد بــا دو ابزار 
کار کنــد یــا بیشــتر؟  چــه رنگ هایــی 
بایــد در اختیــارش قــرار داده شــود؟ بهتــر 
ــرادی  ــا انف ــرد ی ــرار بگی ــروه ق اســت در گ
ــا  ــد ی ــه کار کن ــار در هفت ــد؟ دوب کار کن
بیشــتر؟ هربــار چــه مــدت الزم اســت کار 
کنــد؟ و.....بایــد بــرای تک تــک ایــن 
ســوال ها جواب هایــی براســاس منطــق 
علمــی  ارائــه شــود. هنــر درمانــی بحثــی 
ــت از  ــی صحب ــت. وقت ــی اس ــال علم کام
هنردرمانــی می شــود، بایــد بــه تمــام 
ذهنــی،  حرکتــی،  شــناختی،  مــوارد 
ادراکــی و روابــط بیــن فــردی دقــت شــود.

 هنر 
ظرفیت های بسیار باالیی دارد  و  

هر کسی که وارد آن  شود، 
درهایی به رویش باز می شود که  
حتی فکرش را قبل از آن نمی کرد 
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از شروع این فعالیت در دوره جدید بگویید:
دارای  ازبچه های  نفر  شش  اول،  جلسه  در 
مشکل اوتیسم و فلج مغزی و کم توان ذهنی 
کالس هایی  در   است  قرار  ولی  داشتیم  را 
می شود،   برگزار  کاردرمانی   کلینیک  در  که 
و  وروان  اعصاب  حوزه  در  را  اختالالت  انواع 
افرادی  کال  و  استثنایی  کودکان  و  نورولوژی 
که مخاطب کلینیک های توانبخشی دانشکده 
هستند را پوشش دهیم. این افراد  تا وقتی 
بگیرد،  شکل  آنان  سازشی  فعالیت های 
شرکت  کالس ها  در  خود  والدین  همراه  به 
می کنند ولی  بعدا ممکن است  الزم نباشد 
البته   داشته باشند.  حضور  کالس  در  والدین 
این  جریان  در  بیشتر  خانواده ها  که  هرچه 
فعالیت ها  قرار داشته باشند، بهتر می توانند 
جریان   اگردر  کنند.   کمک  بچه هایشان   به 
درمان فرزندانشان باشند،  آگاهی آنها نسبت 

به اهمیت موسیقی درمانی بیشتر می شود. 
ــی  ــت، از ارزیابی های ــن فعالی ــدای ای  در ابت
کــه دانشــکده نســبت بــه ایــن افــراد انجــام 
ــر  ــد ب ــی بع ــم  ول ــتفاده می کنی داده، اس
مبنــای ارزیابی هایــی کــه در طــول ایــن دوره  

انجــام می دهــم،  بچه هــا را گروه بنــدی 
می کنــم. گاهــی  هــم الزم اســت بــا بعضــی 
از آنهــا،  به طورانفــرادی کار شــود. بنابرایــن 
ایــن افــراد بــه دو دســته انفــرادی و گروهــی 
ــا کار  ــح م ــه ترجی ــوند.  البت ــیم می ش تقس
گروهــی اســت، چــون فعالیت هــا در گــروه 
کــه  امیــدوارم  می دهــد.  جــواب  بهتــر 
ــم.  ــو بروی ــدرت جل ــا ق ــم ب ــار بتوانی ــن ب ای
در بعضــی جلســات از والدیــن خواهــش 
می کنــم در کالس حضــور داشته باشــند، 
چــون بــه غیــر از ایــن که ایــن فعالیــت برای 

ــم  ــن ه ــرای والدی ــت، ب ــد اس ــا مفی بچه ه
مســرت بخش و هیجان-انگیزاســت. در ایــن 
ــت  ــه بهداش ــا، ب ــر بچه ه ــالوه ب کالس، ع
روانــی خانواده هــا هــم اهمیــت می دهیــم. 
هــدف دیگــر از حضــور والدیــن ایــن اســت 
کــه  آنهــا  می تواننــد ایــن تمرینــات را یــاد 
بگیرنــد و به طــور تفریحــی در خانــه بــا 
ــن کالس  ــا در ای ــد. م ــن کنن ــا تمری بچه ه
شــروع می کنیــم  اولیــه  فعالیت هــای  از 
می کننــد.  پیشــرفت  به تدریــج  کــه  
مبنــای کار مــا برحــرکات خواهــد بــود و بــا 
ــا  ــی در اینج ــور تیم ــه به ط ــی ک فعالیت های
انجــام می شــود ادامــه پیــدا می کنــد. 
البتــه خانــم دکتــر خلــف بیگــی، اطالعاتــی 
را در مــورد هرمددجــو از قبــل داده انــد و مــا 
بــا یــک پیــش فرضــی وارد شــدیم. بعــد از 
آن برمی گــردد بــه نیازهــای مراجعــه کننــده 
ــی کــه انجــام  ــه ارزیابی های ــا توجــه ب کــه ب
می شــود، یــک برنامــه درمانــی در راســتای 
آن  نیازهــا برایشــان تنظیــم می کنیــم. ایــن 
فعالیت هــا بــرای ایــن عزیــزان می توانــد 
موســیقی  چــون  باشــد،  لــذت  بخــش 

در تاریخ سوم اسفند به دانشکده علوم توان بخشی ایران رفتیم و دراولین جلسه  
موسیقی درمانی که توسط آقای دوستدار، اجرا می شد  شرکت کردیم. در این کارگاه ۶ 

نفر مددجو از  معلولیت هایی چون؛ اوتیسم و فلج مغزی همراه با پدر یا مادرشان شرکت 
داشتند. شرکت کنندگان دورادور استاد این کارگاه،  حلقه زده و روی زمین نشسته بودند 
و با فعالیت هایی که توسط او اجرا می شد، همراهی می کردند. هر کدام از شرکت کنندگان 
تکرار  را  می داد  انجام  استاد  که  را  کاری  هر  و  داشتند  دست  در  موسیقیایی  ابزار  یک 
می کردند. شعرهایی را هم که ایشان همراه با تکان دادن ابزارموسیقی، می خواند را کم 
و بیش می گفتند. قرار است یک روز در هفته کلینیک موسیقی درمانی در دانشکده 
توان بخشی ایران،  با تعدادی از افراد دارای معلولیت اعصاب وروان، کاردرمانی انجام  دهد. 
موسیقی درمانگر این درمانگاه، آقای هاتف دوستدار، از موزیسین های باسابقه و خبره در 
کار موسیقی درمانی است که سابقه سی سال فعالیت در این حوزه را دارد. او مجری هنر 

درمانی ازطرف سازمان بهزیستی کشور هم می باشد.
استاد دوستدار، هم در رشته روانشناسی وهم در رشته موسیقی تحصیل کرده  و مسئول 
موسیقی درمانی  سازمان بهزیستی کشور است. او تنها مدرس این رشته در ایران می باشد. 
قبال او روش موسیقی درمانی را به مدت پنج سال، در دانشکده علوم توان بخشی و زیر 
نظر پروفسور عشایری کار می کرد که به دالیلی این فعالیت،  متوقف شد ولی حاال دوباره  

از سر گرفته شده است.
گفت وگویی  در مورد  فعالیت موسیقی درمانی با استاد  دوستدار انجام دادیم که می خوانید. 

توان بخشی حدی ندارد و هرچه 
جلوتر  برویم باز هم جایی برای 
پیشرفت  برای افراد وجود دارد 

گزارشی از کارگاه موسیقی درمانی 
در دانشکده توان بخشی ایران

یک روز در کارگاه موسیقی درمانی؛
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ــدا  ــی را پی ــر کس ــت و کمت ــر اس ــک هن ی
ــر  ــه هن ــبت ب ــی نس ــه واکنش ــم ک می کنی
وخصوصــا  موســیقی نداشته باشــد. کامــال 
بــه اثبــات رســیده کــه موســیقی می توانــد  
بــه عنــوان یــک وســیله خــوب مداخلــه ای 
شــناختی،  توان بخشــی،  درامــور 
اجتماعــی  و  رفتــاری  مهارت هــای 
همــه  مثــل  ولــی  داشته باشــد.  تاثیــر 
فعالیت هــای توان بخشــی،  از موســیقی 
درمانــی، انتظــار معجــزه نداریــم ولــی کاری 
ــه  ــد ادام ــه بای اســت، مســتمر وتیمــی  ک

پیــدا کنــد. 

این دوره ها تا چه  مدتی  انجام می شود تا به 
نتیجه برسید ؟

برای توان بخشـی، نمی تـوان  زمان خاصی را 
معلـوم کرد. بسـیاری از این بچه ها ازمدت ها 
قبـل در کالس هایـی بوده انـد ولـی هنوز هم  
نیـاز هسـت کـه باشـند. توان بخشـی حدی 
نـدارد و هرچـه جلوتـر  برویـم بـاز هـم جـا 
برای پیشـرفت افـراد وجـود دارد. براسـاس 
سیاسـت گذاری سـازمان بهزیسـتی کشـور، 
موسـیقی درمانـی بایـد در برنامـه روزانـه یا 
هفتگـی ایـن افـراد قـرار بگیـرد. نمی تـوان 
گفـت که پس از سـه یا چهارماه، شـرکت در 
کالس موسـیقی درمانی، کار تمام می شـود. 
البتـه بـرای کاهـش مشـکالت ایـن افـراد، 
درمان هایـی  به صـورت کوتاه مـدت یـا بلنـد 
مـدت برنامه ریـزی می شـود. یـک سـری از 
نتایـج، در کوتاه مـدت بـه دسـت می آینـد، 
ولی در بیشـتر افراد  نیاز اسـت فعالیت های 
بلند مدت، بسـته  به شـرایط هر فـرد و نوع 
درمانی که برایش در نظر گرفته شـده، ادامه 
یابـد. قسـمت هایی دریک نقطـه از مغز واقع 
شـده که اعصابشـان،  خیلی نزدیـک به هم 
هسـتند  و مـا می توانیـم  بـا فعالیت هـای 
سـریع  پیشـرفت های  شـاهد  کوتاه مـدت 
در  هـم  قسـمت هایی  ولـی  باشـیم.  آن  در 
مغـز هسـتند کـه از هـم فاصلـه دارنـد و بـا 
فعالیت هـای طوالنـی، می تـوان رویشـان اثر 
گذاشـت.  نـوع ایـن فعالیت ها   بـه مباحث 

نورولـوژی برمی گـردد.

چه  از  برنامه ها  این  مورد  در  رسانی  اطالع 
طریقی صورت می گیرد و چگونه خانواده هایی 
که فرزندانشان نیاز به این برنامه ها دارند،  
م یتوانند از وجود این کالس ها با خبر شوند؟ 
اطالع رسـانی   عمومـی  به صـورت  بایـد  
انجـام  شـود کـه والدیـن بفهمنـد عـالوه بر 
درمان هـای کالسـیک موجـود، یـک سـری 
درمان هـای کمکـی  هـم وجـود دارنـد کـه 
موثـر هسـتند. البتـه  یـک بچـه کم تـوان 

خـوب  کالس،  درایـن  شـرکت  بـا   ذهنـی 
موسـیقی   کـه   تاثیراتـی  ولـی   نمی شـود 
برجسـم وروان او می گـذارد  را  می تـوان از 
طریـق انعطاف پذیـری مغز او گسـترش داد.  
اصال توان بخشـی برهمین اسـاس نام گذاری 
شده اسـت. در بعضـی ازطیف هـای بیمـاری 
بـه  تاثیرموسـیقی  درمانـی،   گروه هـای  یـا 
عنـوان درمان شـناخته شده اسـت. مثال در 
یکـی از  دسـتورالعمل ها آمده که  موسـیقی 
برای بیماران اوتیسـم،  توان بخشـی نیست،  
درمان اسـت و مانند دارو، اثر بخشـی دارد. 
بـه همیـن دلیل  در مـواردی،  لفـظ درمان 
را  بـه کار می بریـم ودر مـواردی هم  این لفظ 

را بـه کار نمی بریـم. 

 آیا بچه ها دراین کالس تشویق می شوند که 
سازی را هم یاد می گیرند؟

  در ایــن کالس، روی ســاز زدن تمرکــز 
ــم. هــدف موســیقی در توان بخشــی،   نداری
با دیــدگاه موســیقی صــرف متفاوت اســت. 
البتــه  بچه هــا ممکــن اســت یــک جاهایــی  
وارد ایــن بخــش هــم بشــوند. مثــال چــون  
مــا روی حافظــه  یــا تطابــق  چشــم ودســت 
کار می کنیــم،  ممکــن اســت  بــرای تقویــت 
آن، از یــک ســری وســایل موســیقیایی هــم 
اســتفاده کنیــم، ولــی هــدف مــا آمــوزش 
موســیقی بــه بچه هــا نیســت.  ممکــن 
اســت بچه هــا نواختــن آهنــگ را هــم یــاد 
ــاز خاصــی را  ــا س ــال م ــی  فع ــد، ول بگیرن
ــن  ــا ای ــم. کار ب ــوزش نمی دهی ــا آم ــه آنه ب
بچه هــا بســیار  تخصصــی اســت وبایــد 
انجــام   دقیقــی  برنامه ریــزی  برایــش  
شــود. متاســفانه ایــن اشــتباه گاهــی  
ــوزه  ــه ح ــنایی ب ــه آش ــرادی ک ــط اف توس
ــیقی  ــط موس ــد و فق کار توان بخشــی ندارن

صــرف را می داننــد، انجــام می شــود. 

بـه  توجـه  بـا  بچه هـا  کالس  ایـن  در   
شـده اند؟ طبقه بنـدی  توانمندی هایشـان 
 خیر. امروز روز اول بود ولی  در ادامه  کالس،  
ممکن  حتی  و  می شوند  طبقه بندی  بچه ها 
است  بسته به نیازشان و ارزیابی تیم، به طور 
در  که  بحثی  اما  شود.  کار  آنها  با  انفرادی 
سطح جهانی مطرح است این است که افراد 
با توانایی های مختلف و حتی معلولیت ها و  
نیازهای مختلف، باید در  کنار هم قرار  گیرند. 
گرچه  در این حالت  ادامه کار مشکل است، 
ولی فایده اش برای بچه ها خیلی بیشتر خواهد 
بود. البته  تیم درمانی ممکن است تشخیص 
از  نفررا  یک  است  الزم  مدتی  برای  که  دهد 
گروه جدا کنند و یک سری از حساسیت ها یا 
توانایی ها را تقویت کنند وبعد دوباره او را به 

گروه برگرداند.

با توجه به تجربیاتی که در این مورد دارید، 
موسیقی درمانی چه تاثیری می تواند بر روی 

چنین بچه هایی داشته باشد؟ 
در  هم  و  خودمان  فعالیت   حوزه  در  هم   
انجام  حال  در  جهان  در  که  فعالیت هایی 
است، اثر مثبت آن را دیده ایم. خوشبختانه  
ثمرات موسیقی درمانی در ایران مورد توجه 
موسیقی  مسئول  من  گرفته است.   قرار 
هستم  کشور  بهزیستی  سازمان  درمانی 
طرح  یک   مبنای  بر  که  است   قراربراین  و 
کشوری، بسیاری از مراکز روزانه توان بخشی 
در اغلب حوزه های معلولیتی، نه تنها اوتیسم 
حتی  حرکتی،  وجسمی  ذهنی   توانان  وکم 
سالمندان هم تحت پوشش موسیقی درمانی 

بروند.
 ایـران اولیـن کشـوری اسـت کـه توانسـت 
بـا  سـرمایه گذاری قابـل توجهـی، این طرح 
حتمـا  بنابرایـن  کنـد.  اجرایـی  را  کشـوری 
نتایـج موسـیقی درمانـی بـرای کارشناسـان 
توان بخشـی ثابـت شـده کـه دولـت  ایـن 

شده اسـت.   متقبـل  را  هزینـه 
انـواع  روی  بـر  درمانـی  موسـیقی 
تـوان  کـم  روان،  و  اعصـاب  معلولیت هـای 
 ذهنـی وجسـمی حرکتی و حتی سـالمندان 
برای پیشـگیری از آلزایمر تاثیر داشته اسـت. 
حتـی بـر بیمـاران مبتـال بـه بیماری هـای 
خـاص در کاهـش درد و عـوارض بیمـاری و 
ایجـاد روحیه مثبـت، تاثیر داشته اسـت. هر 
وقـت  شـادی ایجـاد شـود، مقاومـت بـدن 
در مقابـل بیمـاری بیشـتر می شـود. حتـی 
دیـده  شـده کـه موسـیقی درمانـی در جذب 
دارو اثـر گذار اسـت و مصـرف دارو را کاهش 
در  بسـیاری  نقـش  موسـیقی  می دهـد. 
توان بخشـی افـراد دارای هـر نـوع معلولیت 
ایفـا میکنـد و باید به آن توجه خاصی شـود. 

در بعضی جلسات از والدین  هم 
خواهش می کنم در کالس حضور 

داشته باشند، چون به غیر از این که 
این فعالیت برای بچه ها مفید است، 

برای والدین هم مسرت بخش و 
هیجان انگیزاست
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انواع  عرصه  در  حجیمی  و  قطور  کارنامه  معلولیت،  دارای  افراد 
هنرها از خود به جای گذاشته اند. هم اکنون، هر ماه فیلم ها، سریال ها، 
تابلوهای نقاشی و رمان ها و دیگر آثار هنری از طرف افراد دارای معلولیت  
تولید و عرضه می شود. هنر به معنای عاِم، فرآورده های متکی بر تخیل 
و ابتکار است که  توانایی های این افراد انطباق دارد و در کشورهای 

مختلف با شتاب پیش می رود.
برای مثال در ایران هر ماه، انواع محصوالت هنری از داستان، 
گرفته  منبت  معرق،  نقاشی،  تابلوهای  شعر،  مجموعه های  رمان، 
تا هنرهایی مثل؛ تئاتر و فیلم که توسط نابینایان، ناشنوایان، افراد 
دارای اوتیسم یا افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی و حتی ذهنی 
هم  دیگر  کشورهای  می شود.  عرضه  جامعه  به  می شود،  ...تولید  و 
کمابیش همین کارنامه را دارند. اما متأسفانه درباره موفقیت یا عدم 
موفقیت این فعالیت ها،  پژوهش های قابل تکیه ای انجام شده است. 
پژوهشگران، این فعالیت ها را کمتر رسد کرده  و به آسیب شناسی و  

کشف نقاط قوت  و ضعف آنها نپرداخته    اند. 
به هر حال واقعیت انکارناپذیری به نام هنر معلولیتی۱،  یعنی آثار 
در  اما  دارد.  وجود  آورده اند،  پدید  معلوالن  که  هنری  فرآورده های  و 
هر  فلسفه  بگیرد.  شکل  باید  هم  معلولیتی»  هنر  آن، «فلسفه  کنار 
علم  آن  منابع  و  روش شناسی  جامعه شناسی،  تاریخ،  به  معموًال  علم 

می پردازد. فلسفه هنر معلوالن هم باید این جنبه ها را بررسی کند.

1 - ParaArt

بپردازد  معلوالن  هنر  به  زاویه  همین  از  است  درصدد  مقاله  این 
و جنبه هایی که مورد غفلت قرار گرفته یا کمتر به آن پرداخته شده 
را معرفی کند و علل و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت افراد دارای 
معلولیت در عرصه هنر را کشف و معرفی نماید. تجربه  نشان می دهد 
آنها  پیشرفت  در  معلولیت،  دارای  افراد  هنری  فعالیت های  ِصرف  که 
کافی نیست و نیاز به اقداماتی در پشتیبانی، اطالع رسانی، و بستر سازی 

در جامعه دارد.
موفقیت  در  که  است  عواملی  و  علل  کشف  پی  در  حاضر  مقاله 
معلوالن هنرمند  یا عدم  موفقیت آنها   اثر گذارند. این مقاله  می خواهد 
با بررسی فرایند کلی جریان هنری معلوالن، به مشکالت و آسیب ها، 

نقاط قوت  و عوامل محرک  این حوزه را شناسایی و معرفی کند. 
این مقاله به چهار مبحث می پردازد:

ـ دامنه و گستره هنر معلولیتی
ـ فرهنگ هنر و هنرمندان

ـ اقتصاد هنری
ـ آسیب شناسی

این مباحث، هر کدام بیان کننده  بخشی از هنر معلولیتی است.  
در هر مبحث نشان می دهیم که پیشرفت یا عقب رفت هنر معلولیتی 

چگونه است و تابع چه متغیرهایی می باشد.

     

 

محمد نوری 
(مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولین)
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در جهان و در ملل مختلف، رشته های 
پارالمپیک ، «فیزیوتراپی» و «آموزش و 
رشته های  عنوان  به  استثنایی»  پرورش 
فرهنگ آموزی  و  پزشکی  ورزش،  ویژه 
معلوالن جا افتاده است. اینها حوزه های 
اما  شده اند.  تعریف  معلولیت  دارای  افراد  برای  که  هستند  مستقلی 
رشته هایی هم هستند که هنوز برای این افراد تعریف و فراگیر نشده اند؛ 

مثل جهانگردی معلولیتی۱ هنر معلولیتی و فرهنگ معلولیتی.۲ 
هنر معلولیتی از نظر قدمت و از نظر فراگیری قابل توجه هستند به 
عنوان نمونه، کسانی مثل رودکی (نام کامل او ابوعبداهللا جعفر فرزند 
محمد درگذشت ۳۳۰ق) که در سمرقند و در دوره سامانیان می زیست. 
او مادرزاد نابینا بود۳ ولی با تالش و کوشش بسیار توانست در هنرهای 
توجهی  قابل  پیشرفت های  خوانندگی  و  چنگ نوازی  شاعری،  و  شعر 
داشته باشد و در این هنرها، نوآوری ها و ابداعات مهمی داشته باشد. 
غیر از رودکی در طول تاریخ افراد بسیاری بوده اند که به رغم معلولیت، 

هنرمند  بوده اند. برخی از هنرمندان معلول ایرانی را معرفی می کنم:
پری  موسیقی دان،  و  نابینا   (۱۳۵۵-۱۲۸۵) برومند  خانه  نورعلی 
زنگنه (متولد ۱۳۱۸) نابینا و موسیقی دان، خانم زنگنه در هنر گل آرایی 
علمی و عملی هم کار کرده و صاحب سبک است. ایشان در سال ۱۳۳۴ 
کتابی با عنوان هنر تزئین گل منتشر کرد. همین اثر چند بار دیگر تا 
سال ۱۳۵۶ منتشر شده و با استقبال فراوان مواجه گردید. مقدمه ای 
که خودش بر این کتاب نوشته بسیار عالمانه و زیبا است. به رغم این که 
ایشان در این رشته هنری پیشقراول و پیشتاز است، ولی در دو سه دهه 

اخیر مغفول واقع شد و به  هنرش توجهی نشد.
دارای  و  برجسته   موسیقی دان   (۱۳۶۳-۱۲۸۳) عباسی  بتول 
و  نابینا  الهی،  نعمت  ملک جان  حرکتی.   ـ  جسمی  معلولیت 
موسیقی دان، محمد کمال الملک غفاری (متولد ۱۲۶۴)  نابینا از یک 
معلولیت  دارای  (متولد ۱۹۰۷م)  کاکو  فریدا  برجسته،  نقاش  و  چشم 
جسمی حرکتی و نقاش،  بنت خداویردی (متولد ۶۲۴ق،) نقص عضو 
و خوشنویس؛ قاراخانیان (متولد ۱۲۳۹ ) نابینا و متبحر و مشهور در 
عکاسی، میرزا رضا کلهر، کم بینا و خوشنویس. بسیار دیگر از معلوالن 
هم بوده اند که در انواع هنرهایی چون قالی بافی، شاعری، نوازندگی، 
خوانندگی، مرثیه سرایی و مداحی، نقاشی و طراحی، عکاسی، گل آرایی، 
سفره آرایی، مجسمه سازی، فیلم، تئاتر، رمان و داستان فعالیت داشته 

و کارنامه آنها در این رشته ها بسیار مطلوب است.۴

  
 

فاقد  معلوالن  فرهنگنامه  متأسفانه 
به  و  حرفه ای  طبقه بندی  اصطالح نامه، 
است.  هنری  طبقه بندی  فاقد  آن،  تبع 
اصطالح نامه ها در هر فرهنگنامه، چندین 
فایده دارد: یکی از فواید آن نشان دادن 

1- ParaTour
2- ParaCulture.
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گستره و دامنه آن علم است. با مشخص شدن گستره هر علم و حرفه، 
محتوای آن معرفی خواهد شد و از این طریق می توان به تعریف آن 
رسید. بنابراین هنر معلولیتی را از طریق محتوای آن می توان شناخت.
با مراجعه به تاریخچه هنری هنرمندان دارای معلولیت، معلوم شد 
که این افراد در رشته های هنری بسیاری فعال بوده و تولیدات قابل 
قبولی داشته اند. با جستجو در کارنامه هنرمندان ایرانی، خاورمیانه و 
نهایتًا جهان اسالم، رشته های هنری آنها را به دست آوردم. این رشته ها 
ذیًال معرفی می شوند و گویای هنر معلولیتی در ایران و منطقه است. 
با جستجو در رشته های هنری که هنرمندان دارای معلولیت در اروپا، 
آمریکا و آفریقایی غیر مسلمان به آن معروفند، می توان این رشته ها را 

در ایران هم توسعه داد. 

هنرهای نمایشی
تئاتر، فیلم، سینما، سریال، عروسک بازی، سیاه بازی

هنرهای گفتاری شنیداری
موسیقی، آواز، خوانندگی، مرثیه  سرایی، مداحی، نوازندگی

هنرهای ادبی
نمایشنامه نویسی، فیلم نامه، نثر، تکلمه، شعر، داستان، رمان

هنرهای ترسیمی
طراحی،  گرافیک،  کاریکاتور،  عکاسی،  خطاطی،  نقاشی، 

نقشه کشی، فرش، طراحی پارچه، طراحی لباس

هنرهای کامپیوتری
صفحه آرایی، طراحی

هنرهای حجمی
سفره آرایی،  گل آرایی،  معماری،  شیشه گری،  مجسمه سازی، 

ماشین آرایی، خانه آرایی، دکوراسیون، فرش، مرمت، موزه داری

هنرهای صنعتی
طراحی خودرو، زیباسازی کارخانه، زیباسازی اماکن تولیدی

صنایع دستی
مینیاتور، قالی بافی، گلیم بافی، مشبک، معرق، کاشی سازی

معلوالن در رشته های هنری فوق فعالیت داشته و آثاری را خلق 
کرده اند، بر این اساس می توان گفت که هنر معلولیتی، دانش و حرفه ای 
است که شامل این رشته ها می شوند. البته اینها  همه رشته های هنری 
نیست که معلوالن در آن وارد شده اند و الزم است با جستجوی گسترده 
همه رشته ها را جمع آوری و به صورت علمی طبقه بندی نمود. نکته 
دیگر این که هر یک از این رشته ها، چندین شاخه دارند که در این مقاله 

به آن پرداخته نشده است.
یکی از فواید دیگر گستره هنرهای معلولیتی اینست که می توان به 
صورت موردی به موفقیت های معلوالن در هر کدام از آنها پرداخت. زیرا 
یافتن موفقیت ها یا شکست های معلوالن در عرصه  هنر و آسیب شناسی 
و تصمیم  گیری برای برنامه ریزی در جهت بهبود هنر معلوالن، منوط 
به این است که گستره و محدوده هنر معلوالن مشخص گردد و معلوم 
شود که آنها در چه هنرهایی فعالیت داشته و در چه هنرهایی فعالیت 

نداشته اند.
در کشورهای اروپایی و حتی در ژاپن، گستره فعالیت هنری افراد 

23 13
99

ن  
ستا

و تاب
هار 

7،  ب
5 -

76 
اره

شم

هنر و معلولیت



دارای معلولیت را روی نقشه جغرافیایی ثبت کرده اند. این در حالیست 
که  در ایران هنوز نمی دانیم افراد دارای معلولیت  در کدام رشته های 
هنری فعالند و چه کارنامه ای دارند؟ تا وقتی پالن جامعی برای هنر 

معلولیتی به دست نیاید، نمی توان اقدامات بعدی را انجام داد. 

 
تأثیرش   و  کارآیی  نظر  از  معلولیتی  هنر 
در کل جامعه و در جامعه هدف، دارای 

وجوه سه گانه زیر است:
معلولیتی  هنر  درمانی:  هنر  ۱ـ 
می تواند نقش درمانی ایفا کند. به تجربه 
ثابت شده که هنر معلولیتی در رهایی افراد دارای معلولیت  از افسردگی 

و  انواع بیماری های روحی ـ روانی بسیار مؤثر است.
 کارهنری یا هنرورزی،  در افزایش توانایی های افراد دارای معلولیت 
هم بسیار مؤثر است. معلولیت، به معنای مختل شدن توانایی جسمی 
یا روحی یا ذهنی یا اجتماعی است. توان بخشی به روش های مختلف 
این اختالل ها را سامان دهی می کند و قوای تحلیل رفته و از کار افتاده 

فرد را بازسازی کرده و او را مجددًا در چرخه فعالیت قرار می دهد.
و  درمانی  ابعاد  درباره  است.   وسیعی  ابعاد  دارای   ۱ تراپی  آرت   
عرضه  و  تألیف  مختلف  زبان های  به  فراوانی  آثار  هنر،  توان بخشی 

شده است. 
۲ـ هویت بخشی: هنر معلولیتی می تواند در هویت بخشی و تثبیت 
جامعه هدف نقش ایفا کند. رمان، نقاشی یا فیلمی که درباره یک فرد 
فاقد بینایی ساخته می شود؛ در واقع ضعف ها و قوت های او را بیان 
می کند. مهم این که توانایی های او را به مردم و به جهان معرفی کرده و 
حتی او را به نسل های آتی هم معرفی می کند.  با اطالع رسانی در مورد 
توانایی های افراد دارای معلولیت به جامعه می توان در تثبیت هویت 

آنها کمک کرد.
۳ـ درآمدزایی: سومین جنبه پاراآرت، جنبه اقتصادی و درآمدزایی 
آن است. هنر برای معلوالن می تواند یک منبع کسب و کار و درآمد 
باشد. سینمای معلولیتی در جهان به لحاظ اقتصادی دارای گردش 

مالی قابل توجه است.
هر یک از این سه جنبه، نیازمند بررسی های مفصل است. زیرا 
مقاله  این  در  و  اینجا  البته  می باشد.  تودرتو  و  پیچیده  ابعاد  دارای 
نمی خواهم به تفصیل به این وجوه بپردازم و فقط درصدد معرفی کلی 

آنها بودم.
در ایران در وجه اول، یعنی در هنر درمانی، تا اندازه ای کار شده ولی 
درباره دو وجه دیگر،  پژوهش و تألیف به اندازه کافی انجام نشده است. 

  
 

کمی سازی و استفاده از اعداد و ارقام در 
پیشرفت مؤثر است. بر این اساس، هنر 
معلولیتی وقتی در مسیر ترقی و پیشرفت 
قرار می گیرد که بتوان ابعاد آن را با آمار و 
شاخص های کمی و عددی نشان داد. اما 
کمیت و کمی شدن فرآیندها و تولیدات هنری آن هم در هنر معلولیتی 
تاکنون مغفول بوده است. به همین دلیل آمار معلوالن فعال در عرصه 
دارای  هنرمند  چند  هنرها  از  یک  هر  در  نمی دانیم  و  نداریم  را  هنر 
معلولیت فعالیت می نمایند؟ موارد مهمی که هنوز نداریم عبارت اند از:

ـ آمار فیلم هایی که سوژه آنها درباره معلولیت است
ـ آمار فیلم هایی که شخصیت دارای معلولیت در آن ایفای نقش 

کرده 
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ـ آمار درآمد معلوالن از فیلم های تولید شده 
ـ آمار مراکز فعال در عرصه هنر معلولیتی 

ـ آمار درآمد معلوالن در صنایع دستی 
ـ آمار جشنواره ها و رخدادهای فرهنگی در حوزه هنر معلولیتی 

ـ آمار معلوالن هنرمند روستایی و شهری 
ـ آمار درآمد معلوالن نوازنده و موسیقی کار 

و ده ها نداریم دیگر هست که اگر داشتیم و اگر  اطالعاتشان  در 
اختیارمان بود، می توانستیم بهتر در این مورد تصمیم گیری کنیم.

در کشوری مثل آمریکا، هر آماری درباره معلوالن هنرمند درخواست 
شود؛ ظرف یکی دو دقیقه می توان به آن دست یافت و معلوم است 
که چه کارهایی انجام شده و  معلوالن در چه بخش های هنری کار 
نکرده یا ضعیف کار کرده اند. بر اساس این اطالعات، راحت تر و واقعی تر 

می توانند تصمیم بگیرند.
به عنوان نمونه من درباره فیلم های معلولیتی یعنی فیلم هایی که به 
موضوع معلولیت پرداخته یا شخصیت  معلول در آن ایفای نقش کرده، 
ساعت ها مطالعه کردم و توانستم  اطالعات خوبی به دست آورم، البته 

در جنبه هایی هم نتوانستم اطالعات به دست آورم. 
گزارش این مطالعه آماری را به عنوان یک نمونه ارائه می کنم تا 

معلوم شود که برای سنجش آماری، باید  بیشتر تالش کنیم. 
بر اساس اطالعات منتشر شده درباره فیلم های سینمایی، معلوم 
شد که اولین فیلم سینمایی با سوژه معلولیت، در سال ۱۳۴۱ تولید و 
اکران شده است. این فیلم با نام «گل گمشده» و به کارگردانی عباس 
شباویز ساخته شد. داستان آن، درباره دختری به نام گلی است که 
همراه خانواده در روستا زندگی می کرد. در کنار روستا بر اثر انفجار کوه، 
گلی شدیدًا ترسیده و گویایی اش را از دست داد. این فیلم به عنوان 
نخستین فیلم سینمایی در ایران، جذابیت خاصی دارد و نسبتا خوش 
ساخت است. اما اطالعات آماری دیگری مثل؛ درآمد این فیلم، آمار 

بازدیدکنندگان و ... به دست نیامد.
در سال ۱۳۴۴ هم دو فیلم  سینمایی با موضوع معلولیت تولید شد 
که یکی از آنها، فیلم «در دنیا بیگانه بودم» به کارگردانی  نادر بیات و 
دومی فیلم «سه کارآگاه خصوصی» به کارگردانی محمد متوسالنی بود.
در سال ۱۳۵۲ فیلم نعمت نفتی، با هنرپیشگی، نعمت اله آغاسی  
تولید و در سینما به نمایش درآمد. این فیلم  با استقبال خوبی مواجه 

شد.
کیمیایی  پرویز  کارگردانی  به  سنگی"  "باغ  فیلم   ، سال ۱۳۵۵  در 

ساخته شد.
در سال ۱۳۶۳ فیلم «صف» به کارگردانی علی اصغر عسگریان، در 
سال ۶۳ فیلم «گل های داودی» به کارگردانی رسول صدر عاملی، در 
سال ۱۳۶۵ فیلم دستفروش به کارگردانی محسن مخملباف، در سال 
۱۳۶۵ فیلم "رابطه" به کارگردانی پوران درخشنده،  در سال ۱۳۶۵فیلم 
"گلبهار"، درسال ۱۳۶۶ فیلم «مسافران مهتاب» به کارگردانی مهدی 

فخیم زاده و در سال ۱۳۶۶ فیلم "یاد و دیدار" تولید شدند.۲
اینها مهم ترین فیلم های ایرانی هستند که دست مایه هایی با موضوع 
معلولیت داشتند. آمارهایی مثل سال تولید و نمایش و محتوای فیلم 
که مثًال درباره نابینایان یا ناشنوایان است را می توان به دست آورد، ولی 
دیگر اطالعات آماری موجود نیست و نیاز به مطالعات وسیع دارند.  در 
صورتی که اطالعات کافی آماری درباره انواع فیلم های نسل اول و دوم 
داشتیم، تصمیم سازی و برنامه ریزی برای فیلم های آینده، آسان تر بود.

می کشند  که  نقاشی هایی  از  معلولیت  دارای  افراد  درآمد  درباره   
و می فروشند و  درباره تولیدات آنها در عرصه های مثل معرق و دیگر 
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هنرهای دستی، درباره داستان ها و رمان هایی که می نویسند و منتشر 
می کنند، آماری در دست نیست و تا وقتی که اطالعات در این زمینه ها 
به اندازه کافی نباشد، نمی توان به برنامه ریزی و تصمیم گیری درست 

دست یافت.

 
در مبحـث کارآیـی هنـر معلولیتـی، بـه 
سـه جنبـه از آن  اشـاره شـد کـه یکـی 
از آنهـا، هنـر درمانی یا هنرتراپی اسـت. 
بـه دلیـل اینکـه هنرتراپی، در «گسـتره 
هنـر معلولیتی» جایـگاه مهمی دارد، به 

توضیـح آن می پـردازم.
تا اواسط قرن نوزدهم در اروپا، افرادی که معلولیت داشتند  باید 
جدا از جامعه بودند. در عهد باستان معلوالن به دلیل شوم و بد ُیمن و 
شیطانی بودن، محکوم  به مرگ و نابودی بودند.  بعدها که خواستند 
نگهداری  خاص  اماکن  و  مراکز  در  را  آنان  کرده باشند  لطفی  آنان  به 
مثل  داروهایی  با  اندک  غذای  وعده  یک  آنها  به  حداکثر  و  می کردند 

مسکن ها و مخدرها برای خواباندن آنها تجویز می کردند.
از اواسط قرن نوزدهم متوجه شدند که این افراد هم  مثل دیگر 
تربیت  با  و  دارند  انسانی  نیازهای  و  احساسات  و  عواطف  انسان ها، 
صحیح، می توانند به نیروهای کارآمد و خالق تبدیل شوند که وجودشان 
برای جامعه سودمند است.  از این رو شروع به آموزش و پرورش معلوالن 
کردند و نیز به سراغ راه کارهایی برای رفع مشکالت  و کاهش معلولیت 

آنها کردند.
مشکل   پزشکی  کارهای  راه  فقط  درمان،  برای  دانستند   کم کم 
را رفع نمی کند، راه کارهای دیگری هم هست که گاه از نسخه های 
پزشکی مفیدترند.  به همین دلیل به سراغ ورزش درمانی، هنر درمانی، 

آب درمانی و تغذیه درمانی رفتند
که عوارض کمتری هم داشته باشد. اما در ایران مراکز توان بخشی 
و سازمان بهزیستی با اینکه به اثرات هنر درمانی و موارد مشابه اذعان 
نموده اند، ولی هنوز در این زمینه اقدامات اساسی نداشته  و  اقدامات 

عملی انجام نداده اند. 
البته نخبگان و بخش های مردمی  اقداماتی را توان بخشی شروع 
کرده اند. برای نمونه مرکز نوید است که به آموزش و توان بخشی دختران 
و پسران آموزش پذیر زیر پانزده سال می پردازد. این مرکز با استفاده از 
نقاشی، موسیقی، تئاتر و هنر درمانی، برای توان بخشی بچه های دارای 
معلولیت، استفاده می کنند. مسئول این مرکز در گزارشی گفته است:

هنر درمانی، ذهن کودکان دارای معلولیت را فعال ساخته و نیز 
آنان را تحریک می کند تا از گوشه گیری و کناره گیری فاصله گرفته و به 

دوست یابی و تحرک بیشتر تشویق شوند.۱
گاه ورود هنر به عرصه توان بخشی را به یک انقالب و تحول بزرگ 
و  ذهن  تا  ماهیچه ها  و  ازعضالت  می تواند  هنر  زیرا  کرده اند،  تشبیه 
فعالیت های درون مغز معلوالن را فعال سازد. کودکان دارای معلولیت، 
با هنر نمایشی و نقاشی متوجه مسئولیت های اجتماعی خود شده و به 

سوی جامعه پذیری سوق داده می شوند.۲
و  سالمتی  بهبود  در  هنر  نقش  درباره  شهری،  بختیاری  صدیقه 
مهارت افزایی و افزایش کارکردهای مثبت فردی و اجتماعی افراد دارای 
معلولیت تحقیقات وسیعی انجام داده و مقاالتی منتشر کرده است. وی 
در مقاله ای فرایند تأثیر هنر در اصالح امور معلوالن ذهنی را توضیح 
داده و می گوید: هنر به آنان کمک می کند تا در زمینه های خودشناسی، 
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مسئولیت پذیری اجتماعی و رابطه و تعامل با دیگران بهتر فکر کنند و 
درست تر عمل نمایند. هنر اهمیت بسیار زیادی در یادگیری کودک در 
فرایندهای خواندن، نوشتن و ریاضیات دارد. از نظر خانم بختیاری، 
هر یک از هنرهای ریتمیک، عروسک نمایشی، قصه گویی، موسیقی، 
نقاشی و سفالگری نقش ویژه در زندگی و بهبود شرایط کودک معلول 

دارد.۳
اوتیسم از معلولیت های پیچیده است که هنوز همه ابعاد آن کشف 
نشده و دارو خاصی برای آن تجویز نمی شود. ولی کارشناسان اوتیسم 
با آزمون و خطا کشف کرده اند که هنرهایی مثل نمایش عروسکی و 
سرودخوانی جمعی در رشد و بهبود رفتارهایشان مؤثر است. مطلبی 
از دکتر فربد مفیدی در روزنامه همشهری در این باره منتشر شد که 

جالب است.۴
به هر حال هنرتراپی در سرگرمی و رهایی آنان از افسردگی، در 
فرهنگ سازی و توسعه دامنه اطالعات و بصیرت آنان، در اخالق سازی 
و به کار گرفتن الگوهای اخالقی مطلوب، در توجه به توان مندی ها و 
شکوفا شدن اعتماد به نفس در درون آنها و در حل بسیاری از مشکالت 

معلوالن روش مؤثری بوده است.۵

  
بزرگ  اقلیت  یک  عنوان  به  معلوالن 
اجتماعی، تاریخ پرحادثه ای را پشت سر 
گذاشته اند. قرن ها در غرب، معلولیت، 
نقص عضو، فلج، نابینایی و ناشنوایی را 
نشانه قهر و غضب خداوند می دانستند. 
معلولیت محصول رسوخ و نفوذ شیطان یا نزدیکی شیطان بود. بنابراین 
از  دلیل  همین  به  نداشتند.  سنخیت  الهیات  و  مذهب  با  معلوالن 
معلوالن در هنر کلیسا استفاده نمی شد و آوردن آنان در برنامه های 

مذهبی ممنوع بود.
با شروع رنسانس و طرح اومانیسم و انسان گرایی به جای دیانت، 
نهادهایی پدید آمدند که به دفاع از معلوالن برخاستند و اولین بار در سده 
۱۵م این نهادها تأسیس شدند. اما آنها نمی دانستند یا نمی توانستند از 
معلوالن در هنر استفاده کنند؛ فقط گاه در سیرک ها، شعبده بازی ها 
و نمایش های خیابانی از آنان برای خنداندن و تفریح مردم استفاده 
می کردند. در واقع در این نمایش ها با تحقیر و حرکت های غیر انسانی، 

موجب سرگرمی و تفریح بینندگان می شود.
از سده ۱۵م نوانخانه ها، یتیم  خانه ها و دارالمجانین  برای معلولین 
ایجاد شد. بعدها در همین مراکز به آنها مهارت و هنر را هم یاد می دادند. 
البته نه با هدف هنر درمانی و مهارت افزایی و ارتقای شخصیت، بلکه 
در جهت مخالف این فرایندها. برای  آماده کردن آنان برای نمایش در 
تأمین  و  آنان  از  ابزاری  استفاده  منظور  به  شعبده بازی ها  و  سیرک ها 

شادی و تفریح مردم با آنان.۶
تا  شد  موجب  جدید،  شرایط  پیدایش  و  اروپا  در  صنعتی  انقالب 
معلوالن به دوره جدیدی قدم گذارند. این دوره هم آسیب های خاص 

خودش را داشت.۷
معلوالن،  جامعه  بر  پزشکی  سیطره  با  میالدی  نوزدهم  سده  از 
شرایط سخت دیگری بر آنان تحمیل شد؛ زیرا از آنها می خواستند که 
باید مثل مردم عادی، زندگی کنند و اگر نمی توانستند، خود به خود 

.۵۱-۴۸  ،  ،«    » .۳
۱۳۹۶ ،   ،«   » .۴

۳  ،۹۴  ،    ،       .۵
.       ،     .۶
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از گردونه حذف می شدند. چون قانون بقای اصلح، فقط تداوم زندگی 
را برای کسانی که با شرایط سازگاری پیدا می کردند، تأمین می نمود. 
هنر معلوالن هم در همین راستا شکل گرفت. تا رسیدیم به دوره پست 
مدرن که با نقد دوره مدرن، تالش کردند شرایط انسانی تر و بر اساس 
مقتضیات فکری، فرهنگی، حقوقی و زیستی خود معلوالن برایشان 
برنامه ریزی کنند. هنر این دوره معلوالن هم کامًال با گذشته متفاوت 

شده است.
خالصه اینکه معلوالن در یک فرایند و سیر چند هزار ساله گذر 
کرده و در هر دوره شرایط خاص خود را داشتند. هنر معلولیتی هم در 
هر دوره ویژگی های خاص خود را داشت و از نظر آسیب شناسی هم هر 

دوره، موانع و مشکالت ویژه خود را داشت.۱
در این مبحث به آسیب هایی که هنر معلولیتی در ایران و دوره 
معاصر از آنها رنج می برد می پردازم و درصدد نیستم همه آسیب ها در 
همه جوامع و در همه دوره ها را بررسی کنم. این موضوعی پردامنه 

است و نیاز به بررسی های مفصل دارد.
عوامل  و  علل  واقع  در  پرداخت  خواهیم  آنها  به  که  آسیب هایی 
در  جامعه  از  مختلف  عرصه های  در  معلوالن  َپسرفت  و  عقب ماندگی 
زمینه هنر معلولیتی است. ذیل بررسی هر آسیب، به راه کارهای رفع 

آن آسیب و رهایی از آن هم می پردازم.
مبحث  این  در  که  است  این  دهم  تذکر  باید  که  مهم  نکته  یک 
نمی خواهم ابعاد هر آسیب را به صورت کامل و جامع بررسی کنم و 
پیامدهای آن را تحلیل کنم. بلکه فقط درصدد هستم به ابعاد مهم در 
آسیب های مهم اشاره کنم و کارکرد هر یک را به اختصار بررسی نمایم. 

 
یک  از  معلولیت  دارای  افراد  ایران  در 
مشکل اساسی در سطح ملی رنج می برند  
عرصه های  در  آنان  پذیرش  عدم  آن  و 
مختلف است. برخالف کشورهای اروپایی 
که زیرساخت های حقوقی و اداری را به 
گونه ای سامان دهی کرده  که معلول از آغاز تولد یا از شروع معلولیت، 
در هر مرحله از زندگی  پذیرش می شود و همچون یک انسان با او رفتار 

می شود. 
ممکن است افرادی از عدم پذیرش معلوالن در ایران تعجب کنند 

ولی من برای اثبات سخنم، نمونه هایی می آورم: 
۱ـ حوزه علمیه قم ورود افراد دارای معلولیت را  حتی اگر فقط 
یک  دست یا یک پایش بر اثر فلج اطفال، مشکل داشته باشد ممنوع 
کرده است. البته منظور، معلوالن غیر جنگ است.  جانبازان جنگی، 
مدرسه و حقوق ماهانه دارند و کامًال در نظام حوزه پذیرش شده اند. اما 
معلوالن مادرزاد و معلول بر اثر حادثه ،  بر اساس مصوبه شورای عالی 

سیاست گذاری حوزه حق ورود ندارند.
به  کرده  تأسیس  کتاب  ویژه  نهادی  ارشاد،  و  فرهنگ  وزارت  ۲ـ 
و  کارگری  کتاب  دانشجویی،  کتاب  برای  نهاد  این  و  کتاب  خانه  نام 
برای مورخین، فالسفه، ادبا، مجله ویژه دارد. اما کتاب های مربوط به 
معلولیت، اعم از بریل و گویا و اشاره را تاکنون به رسمیت نشناخته و 

مجله ای برای معلوالن ندارد.
با  اما  است،  کتاب  خانه  عهده  بر  کتابداری  و  کتابخانه ها  نظام   

ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ    ، ــ ــ  ــ  ــ   .۱
ــ  ــ    ، ــ ــ  ــ   ــ    . ــ ــ   ــ  ــ   ، ــ
ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ   . ــ ــ  ــ  ــ   ــ 
ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ   ــ   ــ   ــ 
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مراجعه به سایت یا به کارنامه نشر، درختواره ای برای سامان دهی به 
رده بندی کتب معلولیتی نمی یابیم.  

در بخش کتب بینایی و  ویژه معلولیت ها و معلوالن، مدخل های 
شناسایی را در نظام درختواره خود وارد نکرده اند و به رغم تذکرات 
بسیار، هنوز کتاب ها و آثار فکری معلوالن به رسمیت شناخته نشده اند. 
مثًال  غایب اند.  معلوالن  و  معلولیت  حوزه  ارشاد،  وزارتخانه  در 
در معاونت قرآن و عترت، غیر از مسابقه قرآنی نابینایان که از قدیم 
بوده است، ولی ناشنوایان یا حرکتی ها یا اوتیسمی ها جایگاهی ندارند و 

در آیین نامه ها به رسمیت شناخته نشده اند.
۳ـ در معاونت مطبوعاتی هم، رده ای برای نشریات معلولیتی تعریف 

نشده و این قشر به رسمیت شناخته نشده اند.
غایب اند.  معلوالن  مختلف  شیوه های  به  اوقاف،  سازمان  در  ۴ـ 
یعنی  اگر مردم موقوفاتی به هدف معلوالن وقف کرده باشند،  دیده 

نشده که منافع و ثمرات این موقوفات به معلوالن داده شده باشد. 
۵ـ در هنر هم به صورت های مختلف معلوالن پذیرش نمی شوند. 
مثًال تولیدات و آثار آنها در جشنواره ها شرکت داده نمی شود و جایگاهی 

در موسیقی فجر و فیلم فجر برای آنان منظور نشده است. 
فقدان ساز و کار برای پذیرش هنرمندان دارای معلولیت، یکی از 
آسیب های مهم و اساسی در ایران معاصر است. عدم پذیرش، دامنه 

گسترده دارد و شامل  فرایندهای زیر می شود:
ـ اجازه ورود ندادن

ـ در اسناد و مدارک مثل آیین نامه ها، حقوقی برای معلوالن منظور 
نشده  تا با اتکا به آن بتوانند، وارد شوند.

ـ اجازه ورود داده می شود ولی بدون تابلوی معلولیت؛ یعنی اثر 
هنری که توسط یک فرد دارای معلولیت خلق شده، اجازه ورود پیدا 
می کند ولی در شناسنامه آن، به معلولیت خالق اثر  یا به محتوای 

معلولیتی خود اثر اشاره نمی شود.
که  می کنند  آماده  گونه ای  به  را  شرایط  یعنی  سانسوری،  خود  ـ 

تولیدکننده خودش از معرفی جنبه معلولیتی اثرش امتناع می کند.
 علل و عواملی که منجر به عدم پذیرش این افراد می شود، متعدد 

و متنوع اند. به برخی از آنها اشاره می کنم:
ـ ضعف فرهنگی؛ طرز فکری هست که به افراد غیر معلول امتیاز 
و برتری می دهد ولی معلوالن را تضعیف می کند. این اندیشه در همه 
اقشار تأثیر گذاشته و جوی فراهم  آمده که تولیدکنندگان دارای معلولیت 
از معرفی خودشان یا اثرشان اکراه دارند. معلولیت را موجب کسر شأن و 
نداشتن پرستیژ اجتماعی دانسته و از مطرح شدن آن امتناع و ِابا دارند.

این شرایط به گونه ای شده که حتی خانواده هایی که فرزند معلول 
دارند، سعی در مخفی کردن آن کرده و مشکالتی برای کودکان معلول 

خود فراهم می آورند.
خوشبختانه در سال های اخیر، افرادی این فضا را شکسته اند و با 
شجاعت به معلولیت خود یا فرزند خود یا تولید خود اذعان نموده و به 

صراحت واقعیت را بیان می کنند.
ـ ضعف حقوقی؛ قوانین مصوب به گونه ای نیست که همه جانبه از 

معلوالن و آثارشان دفاع کند.
ـ ضعف اجرایی؛ پشتیبانی و حمایت نکردن از معلوالن هنرمند 
آنها  عقب نشینی  موجب  معلوالن،  امور  متصدی  نهادهای  توسط 

شده است.
برای رفع این آسیب ها راه کارهایی، مثل وضع قوانین در حمایت 
از هنرمندان دارای معلولیت پیشنهاد شده است. خانم فاطمه فخری 
دبیر چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلوالن در مصاحبه با روزنامه 
تئاتر،  در  فعال  معلولیت  دارای  افراد  است:  گفته  آذر ۹۵)  ایران (۱۸ 
همواره دغدغه راه نیافتن به تئاتر فجر را دارند و تاکنون این آرزوی 
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آنان تحقق نیافته و نتوانسته اند در تئاتر فجر شرکت کنند. سپس به 
استدالل های مدیرانی که نظر منفی در مورد  هنر معلوالن دارند اشاره 
کرده و می گوید: "این مدیران باور دارند که حضور و ورود هنرمندان 
تئاتر دارای معلولیت  در تئاتر فجر،  با اینکه در تئاتر معلوالن نمونه هایی 
وجود دارند  که کارشان از سایر گروه های حرفه ای  باالتر است، مناسب 
نیست.  سازمان بهزیستی هم چون یک سازمان هنری نیست و نسبت 
به زیر و بم آثار هنری اطالع ندارد، هنوز نتوانسته از آنان حمایت کند.

به هر حال ضعف های مختلف موجب شده که تالش های  معلوالن 
دیده نشده و از حضور فعالشان در عرصه هنر جلوگیری شود." 

ایشان در ادامه راه کار ایجاد کمپانی ها را مطرح می کند و می گویند: 
"اگر هنرمندان دارای معلولیت  بخواهند موفق شوند، باید هر چند گروه 
باهم یک کمپانی کوچک تشکیل دهند و بدون اتکا به دولت با هم 

رقابت کنند و پیش بروند."۱
این راه  کار با وجود محاسنی  که دارد، مشکالتی هم دارد. 

اوًال باید تکلیف مسئله استقالل افرادی که معلولیت دارند، معلوم 
شود؟

عده ای می گویند، این افراد مثل دیگر آحاد جامعه  هستند پس باید 
مثل دیگران تحصیل کرده و فعالیت هنری و ورزشی داشته باشند و 
پارالمپیک و آموزش و پرورش استثنایی معنا ندارد و باید حذف گردد. 
در مقابل عده ای می گویند، اگر پارالمپیک نبود، همین پیشرفت های 
کنونی در ورزش را هم نداشتند، چون ممکن نیست که آنها بتوانند با 
افراد عادی رقابت کنند.  آنها معتقدند که حتی باید در زمینه پژوهش، 
هنر و در دیگر زمینه ها هم ساختارهای ویژه برای معلوالن طراحی شود 
تا آنان بتوانند در قالب این ساختارها،  خودشان را عرضه کنند و پس از 
یافتن جایگاه و دیده شدن قابلیت هایشان،  جامعه خودی را ترک گفته 

و وارد جامعه فراگیر شوند.
به هر حال باید تکلیف این مسئله روشن شود تا بتوانیم در عرصه 

کمپانی سازی موفق شویم.
افراد  مادی  و  معنوی  فکری،  حمایت  در  است   الزم  اینکه  دوم 
دارای معلولیت، سمن هایی تشکیل شوند، چون  بدون این حمایت ها 

نمی توان در عرصه هنر موفقیت به دست آورد.
خالصه اینکه عدم پذیرش معلوالن در عرصه های مختلف هنری، با 
اینکه در قرآن کریم و در روایات به صراحت از حقوق آنها دفاع شده و 
در فرهنگ ایرانی هم به حقوق این قشر زحمتکش توصیه شده است،  

رایج و متداول است.

  
بسیاری  مبدأ  که   دیگری  مهم  آسیب 
توجه  عدم  است،  دیگر  آسیب های  از 
قانون گذاران به تبعیض های هنری است. 
شرایط  از  هنرمند  معلوالن  حال  هر  به 
عادی  هنرمندان  با  مساوی  امکانات  و 
برخوردار نیستند و الزم است قوانین، مانع این تبعیض ها شوند. اکنون 

به دو قانون مهم در ایران می پردازم:
توسط   ۱۳۹۶ سال  در  که  معلوالن  حقوق  از  حمایت  قانون  در 
(امور  چهارم  فصل  ذیل  رسید،  تصویب  به  اسالمی  شورای  مجلس 
ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی) در عنوان فصل، «امور هنری» 
آمده ولی ذیل این فصل در دو ماده ی ۸ و ۹ هیچ اشاره ای به امور هنری 

مثل فیلم، تئاتر، موسیقی نشده است.
در  هنر  زیرا  است.  قانون  این  بزرگ  ضعف های  از  یکی  نکته  این 

ــ   ، ــ ــ   « ــ ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  » .۱
.۹۵  ۱۸ ، ــ

زندگی افراد دارای معلولیت، یک پایه و رکن مهم است که هم در درآمد 
و اشتغال آنها  و هم در درمان و توان بخشی و هم در فرهنگ سازی و 
جامعه پذیری آنان بسیار تأثیر دارد.  سکوت یا غفلت قانون و قانون گذار 

در این مورد بسیار تأسف برانگیز است.
در فصل هفتم (فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی) دو ماده 
۲۰ و ۲۱ آمده است. در ماده ۲۰ فقط آمده که وزارت فرهنگ و ارشاد، 
سازمان تبلیغات، سازمان صدا و سیما، شهرداری ها و دیگر نهادها که 
سالن دارند، مکلف اند سالن های نمایش فیلم را بدون اخذ هزینه در 

اختیار معلوالن قرار دهند.
در ماده ۲۱ آمده که صدا و سیما مکلف است حداقل پنج ساعت 
از برنامه های خود را در هفته به معلوالن اختصاص دهد و نسبت به 
زیرنویسی فیلم ها در برنامه های شبکه های مختلف سیما و نیز پخش 

توصیف شنیداری فیلم ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.
تمام آنچه در زمینه هنر در مهم ترین و اصلی ترین قانون معلوالن 

آمده، همین است و َبس! اما واقعًا باید پرسید این مکفی است؟
قانون دیگر، کنوانسیون حمایت از حقوق معلولین است که در سال 
۱۳۸۷ در ایران الحاق به آن تصویب شد. توجه به هنر در کنوانسیون 
حقوق افراد دارای معلولیت، نسبت به قانون حمایت از حقوق معلوالن 
بهتر است. هر چند در کنوانسیون هم آن گونه که شایسته است، به هنر 

پرداخته نشده است. اکنون گزارشی می آورم:
۱ـ در سر فصل های کنوانسیون کلمه هنر و مشتقات و مرادفات 

آن نیامده است.
۲ـ در ماده ۲۶ (توانمندسازی و توان بخشی)، توان بخشی را عام 
دیده و دولت ها را موظف کرده که هر آنچه در قادر ساختن معلوالن 
در رسیدن به استقالل و توانایی فیزیکی و ذهنی و اجتماعی و شغلی 
مؤثر است، انجام دهند. بر این اساس فیلم، هم در قلمرو این قانون 

قرار می گیرد.
۳ـ در ماده ۳۰ (مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی) 
گفته شد. دولت ها موظف اند شرایطی فراهم کنند تا زندگی فرهنگی 

معلوالن، مساوی با افراد عادی تأمین شود و آنان بتوانند:
داشته  دسترسی  غیره  و  تئاتر  فیلم،  تلویزیونی،  برنامه های  به  ـ 

باشند.
ـ به مکان های ارائه دهنده خدمات فرهنگی مثل تئاتر، سینما و 

غیره دسترسی داشته باشند.
اما ذیل همین ماده ۳۰ یک بند مهم تر آمده است:

دولت ها موظف اند با اقدامات مناسب، معلوالن را قادر سازند تا 
از خالقیت و ظرفیت های هنری شخصی خود به سود خود یا جامعه 

استفاده کنند.
یعنی آنها بتوانند فیلم بسازند و تئاتر اجرا کنند، موسیقی بنوازند 

و غیره ... .
به هر حال در کنوانسیون توجه بیشتر به هنر معلوالن مبذول شد. 

ولی هنوز نتوانسته همه جنبه های آن ا پوشش دهد.
نمی تواند  هنر  زمینه  در  ایران،  در  مهم  قوانین  اینکه  خالصه 
بنابراین  باشد.  معلولیت  دارای  افراد  پیشرفت  مبنای  و  تحول آفرین 
را  جدیدی  قوانین  است  الزم  گام،  اولین  در  معلولیتی  هنر  حامیان 

مطالبه کنند. 

 
هنر  که  نموده اند  تأکید  کارشناسان 
به  وقتی  معلولیت  دارای  افراد  نمایش 
موفقیت می رسد که مردم از آن پشتیبانی 
کنند، سالن های نمایش را پر کنند، گروه 
نمایش دهنده را تشویق نمایند، از نظر 
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مالی حمایت کنند و... .
اما الزم است توجه داشت که اگر افراد دارای معلولیت،  به سراغ 
سوژه هایی بروند که با فرهنگ و ذهنیت مردم بیگانه باشد یا اگر با 
اعتقادات و مطلوبات مردم پیوند نداشته باشند، مردم به دلیل مسلمان 
بودن و ایرانی بودن کمتر از چنین سوژه هایی حمایت می کنند. لذا باید 
سوژه هایی برای نمایش یا نقاشی یا هر هنر دیگر انتخاب شود که با 

باورهای مردم و آداب و رسوم ایرانی هماهنگ باشد.
گروه هایی در ایران هستند که به اجرای موسیقی سنتی مثل حافظ 
و موالنا می پردازند و سالن های سه هزار نفری و هفت هزار نفری پر 

می شود، این یعنی هماهنگی با باورهای مردم.
در بین کارهایی که تاکنون هنرمندان دارای معلولیت اجرا کرده اند، 
به سوژه های معلولیتی که در قرآن هست مثل؛ داستان سوره عبس یا 
زبان اشاره و زکریا یا معلولیت حضرت ایوب یا حضرت اسحاق یا نابینایی 

حضرت یعقوب بر طبق قرآن نپرداخته اند.
 توجه به فرهنگ ایرانی، یعنی به نمایش در آوردن حکایات گلستان 
و بوستان و دیوان سعدی و حافظ که سوژه معلولیت دارند، نیز مهم 

است. 
در ادبیات ایران ضرب المثل ها و حکایات فراوان درباره معلولیت 

و معلوالن هست، لذا الزم است ادبیات نمایشی هم مردمی تر شود.
دکتر قطب الدین صادقی به عنوان کارشناس تئاتر معلوالن معتقد 
از  بیگانه  سوژه های  در  ولی  شود  تخصصی  باید  معلوالن  تئاتر  است، 
جامعه هم سقوط نکند. زیرا سوژه هایی به دور از اقتضائات اجتماعی و 
عدم توجه به دغدغه های فرهنگی و اجتماعی مردم، موجب از دست 

دادن  پشتیبانی مردمی می شود.۱
خالصه اینکه هنر معلولیتی باید با باورها و آداب و رسوم مردم 
تناسب داشته باشد و مردم با دیدن یا شنیدن آن هنر احساس بیگانگی 
نکند. دور شدن از مردم و باورها و سنت های مردم یک آسیب جدی 

برای هنر معلولیتی می تواند باشد.

  
دارای  افراد  توسط  هنری  آثار  تولید 
معلولیت، مشکالت ویژه خودش را دارد 
خاص  مشکالت  هم  آثار  این  عرضه  و 
دیگری دارد. معلوالن با زحمت فراوان، 
آثار را تولید می کنند ولی به هنگام عرضه 
و فروش، مشکالت بروز می کند و موجب ضربه خوردن به اصل پروژه 
می شود. از این رو به مشکالت عرضه این تولیدات، می توان به عنوان 
آسیب نگاه کرد. اگر بهترین آثار تولید شوند ولی زمینه فروش و عرضه 

آنها فراهم نباشد، تولیدکننده عمًال موفق نخواهد شد.
جشنواره ها می توانند شرایط مناسب برای عرضه فراهم آورند، اما 
اخیرًا  هستند.  اندک  معلولیتی،  هنر  عرصه  در  کارآمد  جشنواره های 
جشنواره همام در تهران برگزار شد که در نوع خود مطلوب و کارآمد 
نقاشی های  نمایش  زمینه  در  جشنواره  مهم  ترین  جشنواره   این  بود. 
معلوالن و در معرض دید عموم قرار دادن بود.  مهم تر از آن، برگزاری 
حراجی و فروش نقاشی ها به روش مزایده ای بود که امسال (۱۳۹۸) 
در تهران برگزار گردید. این اقدام یک نقطه عطف و یک تحول تاریخی 

است.
در این باره حرف و سخن زیاد است ولی به چند مطلب مهم تر 

بسنده می کنم:
۱ـ هنر معلولیتی در ایران دارای پشتوانه ها و ظرفیت های فوق العاده 
است. مهم ترین آنها هنرمندان مستعد و خالق در جامعه هدف است.

  ۱۸ ، ــ ــ   ، ــ ــ   ، ــ ــ  ــ  ــ  ــ   .۱
.۱۳۹۵

وضع  و  نمی شود  مطلوب  بهره برداری  ظرفیت  این  از  چرا  اما  ۲ـ 
زندگی و اشتغال معلوالن هنرمند فاقد مطلوبیت است؟

مثًال  است.  مفقود  معلولیتی  هنر  نظام  در  حلقه هایی  چون 
هنرمندانی آموزش دیده شروع به تولید آثار می کنند ولی بازاری برای 
عرضه و فروش نیست، یا گاهی در حلقه پشتیبانی دولت مشکل وجود 

دارد.
یک حلقه بسیار مهم اقداماتی برای الحاق ارزش افزوده است.

یک اثر هنری به قیمت نازل فروش می رود ولی با اقداماتی می توان 
ارزش مالی آن را باال برد تا به مرز واقعی برسد. شیوه های باال بردن 
مزایده ها.  و  حراجی ها  برگزاری  مثل؛  است،  متعدد  افزوده  ارزش 

متأسفانه این شیوه در ایران ضعیف است و حلقه مفقوده است.
۳ـ دولت نمی توانند حلقه ساز باشد و ساختار را تکمیل کند و این 

وظیفه تشکل ها است که پیگیر باشند.
خالصه اینکه عرضه آثار هنری معلوالن در ایران با مشکل مواجه 

است. 

 
همه علوم و فنون یک بخش فکری دارد 
این  می دهد،  ربط  جامعه  به  را  آنها  که 
مثال  برای  می نامند.  فرهنگ  را  جنبه 
پزشکی نیاز به کتاب و تألیف کتاب، نیاز 
به نشریه، تولید چکیده برای آثار پزشکی، 
نیاز به معرفی پزشکان به جامعه و ده ها گونه از این نیازها دارد. اینها 
در خود حوزه دانش پزشکی اجرا نمی شوند بلکه در دستگاه فرهنگ به 

معنای عام پیگیری می شوند.
هنر هم باید در کنارش، دستگاه فرهنگی وجود داشته باشد و این 
دو مکمل یکدیگر اند. هنر با تخیل و احساس سر و کار دارد ولی فرهنگ 

با اندیشه آموزش و فراگیری ارتباط دارد.
 هنر معلولیتی و فرهنگ معلولیتی، مکمل یکدیگراند. یک هنرمند 
معلول، مثل نقاش یا رمان نویس یا سینماگر، فقط درصدد تولید اثرش 
است. اما این اثر باید به جامعه معرفی شود و ضعف ها و قوت هایش 
آگفته شود.  برایش تاریخ نوشته شود، آموزش داده شود، انتقال تجربه 

شود، اینها در حیطه کار فرهنگی  است.
است.  مکمل ها  از  غفلت  ایران،  در  ما  بزرگ  مشکالت  از  یکی 
یک فرهنگی پژوهشگر که می خواهد تاریخ هنر بنویسد باید به سراغ 
هنرمندان برود، هنر و هنرمند مکمل او است. بر عکس هنر باید از 

مکمل فرهنگی استفاده کند.
هنر معلولیتی بدون توجه و اهتمام به فرهنگ معلولیتی به موفقیت 
نخواهد رسید. در واقع معلوالن و پشتیبانان آنها فقط با اقدامات و 
فعالیت های هنری نمی توانند به اهدافشان در عرصه هنر دست یابند 

و الزم است اقدامات فرهنگی هم در کنار هنرشان وجود داشته باشد.
اکنون به معرفی برخی از مهم ترین اقدامات فرهنگی که معلوالن 

می توانند در عرصه هنر انجام دهند، می پردازم.

 
دانشنامه،  مثل  مرجع  منابع 
کتابشناسی،  راهنما،  دایرة المعارف، 
اصطالح نامه و راهنمای سایت ها و مراکز 
است.  معلوالن  هنر  در  مبرم  نیاز  یک 
این گونه فعالیت ها، هنر معلولیتی را به 

روز می کنند و موجب نشاط و تحرک و پیشرفت آن می شوند.
اما پیگیری و تولید این گونه آثار، بر عهده انسان های فرهنگی است، 
نه هنری. کسانی که به فرهنگ معلولیت  تسلط دارند، می توانند مراجع 
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مفیدی را  بسازند.
به  و  شرایط  با  انطباق پذیری  مراجع،  نقش  و  کارآمدی  مهم ترین 
روزرسانی برای بقاء است. مشابه یک موجود طبیعی چون یک درخت 
که با گرفتن مواد مورد نیازش از طبیعت و تغذیه شدن، در شرایط 
سخت آب و هوایی مثل سرما و گرما و طوفان و دیگر عوامل مهلک 
خودش را با این شرایط سازگار کرده و برای بقاء و تداوم خود تالش 

می کند.
یک دانشنامه در مورد هنر معلولیتی و هنرمندان دارای معلولیت،  
معرفی  را  معلولیت  دارای  افراد  هنری  تولیدات  و  آثار  و  شخصیت ها 
می کند و از این طریق حمایت دیگران را جذب می نماید.  تجارب؛ اعم 
از موفقیت ها و شکست ها را به اشتراک گذاشته و با اخذ آراء اصالحی 
و انتقادی، خودشان را اصالح و سازگار می نمایند و در نهایت با همین 
مراجع، مسیر تداوم را فراهم می آورند. بنابراین الزم است هنرمندان 
دارای معلولیت با جلب همکاری فرهنگی ها، هر سال چندین عنوان آثار 

مرجع تدوین و عرضه کنند.
دفتر  فقط  تاکنون  است.  زیاد  حوزه  این  در  کم کاری  متأسفانه 
فرهنگ معلولین است که چند عنوان کتاب مرجع عرضه کرده است. 

اما آثار مرجع مورد نیاز عبارت اند از:
ـ شخصیت شناسی هنرمندان دارای معلولیت

ـ راهنمای مراکز هنری
ـ راهنمای سایت ها و نرم افزارها

ـ راهنمای فیلم ها
ـ  راهنمای تئاترها

ـ راهنمای جشنواره ها
ـ نیز اصطالح نامه، انواع دانشنامه ها و غیره

 
مرهون  معلولیتی،  هنر  پویایی  و  تداوم 
دیگر  با  فرهنگی  ستد  و  داد  و  تعامل 
تجارب  است  الزم  است.  هنری  فعاالن 
دیگران اخذ شود و دستاوردها در اختیار 
در  که  آن گونه  شود.  گذاشته  دیگران 
روایتی آمده که رشد و نمو و توسعه علم، منوط به نشر آن است. هنر 
معلولیتی هم وقتی توسعه می یابد که به روش های مختلف منتشر شود.

برگزاری جشنواره ها، همایش ها و نشست ها یک شیوه تجربه شده و 
کارآمد برای به اشتراک گذاشتن دستاوردهای هنری است.

یا  میزگرد  صورت  به  خواه  گفت وگو  مجالس  برپایی  دیگر  روش 
مصاحبه و یا برپایی جلسات نقد و بررسی کتاب و غیره باشد.

شیوه دیگر گسترش اطالع رسانی با تأسیس سایت ها، شبکه های 
موزه ها  همچنین  است.  اینها  امثال  و  اطالعات  بانک های  مجازی، 

می توانند  تأثیرات  مهمی داشته باشند. 
جنبه های فرهنگی هنر معلوالن را با این شیوه ها می توان تقویت 

کرد.

 
نمی روند.  هنری  هر  سوی  به  معلوالن 
هنرهایی آنها را جذب می کند که عاری 
یا  فیلم ها  باشد.  ترحم  و  دلسوزی  از 
داستان هایی که سوژه آنها ترحم برانگیزی 
و برانگیختن حس دلسوزی مردم نسبت 

به آنان باشد، از نگاه آنان مذموم و مطرود است.
دارای  افراد  به  که  باشد  گونه ای  به  باید  معلولیتی،  هنر  بنابراین 
معلولیت، انرژی بدهد و جذبشان  کند نه اینکه موجب رفع و طرد آنان 
باشد. برخی کشورها توانسته اند با تقویت عناصر جذب، آنان را به تولید 
انواع هنرها جذب کنند و آنها هم آثار بسیاری را تولید کرده وتوانسته اند  
بازار را زیر سلطه خود درآورند. آنها  توانسته اند  با درآمدهای به دست 
مقاله  برسند.  مناسب  رفاه  به  و  دهند  سامان  را  خود  زندگی  آمده 
معلوالن و هنر سینما، جنبه هایی از این مبحث را بررسی کرده است.۱

سازمان  در  معلوالن  هنری  امور  کارشناس  فخری  افسانه  خانم 
بهزیستی مطلبی با عنوان حضور کم رنگ معلوالن در جشنواره های 
هنری منتشر کرده و از عدم استقبال معلوالن از برنامه های هنری و 
سردی آنان انتقاد کرده است. او علل و عوامل مختلف فقدان استقبال 

معلوالن از برنامه های هنری را در این مقاله توضیح داده است.۲

 
مبحث  معلوالن  هنر  اقتصادی  جنبه 
این  پیشرفت  و  تداوم  که  است  مهمی 
هنر به آن بستگی دارد. تولید آثار هنری، 
به  نیاز  و  می طلبد  را  بسیاری  مخارج 

.  ،     .۱
ــ   ۲۷ ، ــ ــ   ، ــ ــ   ــ   ــ  ــ  ــ   .۲

.۱۳۹۷
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سرمایه گذاری و پشتوانه های مالی بسیار دارد. اما این مخارج باید به 
گونه ای باشد که بازگشت سرمایه را به همراه داشته باشد. اگر فقط خرج 

کردن و هزینه کردن باشد، قطعًا تداوم و بقاء نخواهد داشت.
کار  و  کسب  و  درآمد  به  است  الزم  معلولیتی  هنر  در  همچنین 
عوامل هم توجه شود، به طوری که معلوالن بتوانند از طریق خلق آثار 
هنری زندگی خود را هم تأمین کنند. اما دست یافتن به این اهداف 
به راحتی امکان پذیر نیست، زیرا هنر، آن هم هنر معلولیتی و اقتصاد 
هر دو پیچیدگی ها و ظرافت های بسیار دارند. لذا فقط با استفاده از 

فرمول های علمی و با اتکا بر تجارب می توان به موفقیت رسید.

  
داستان، رمان و فیلم حداقل تأثیرشان، 
ایجاد  و  معلوالن  توانمندی های  معرفی 
شرایط مساعد فرهنگی در جامعه است تا 
کارفرمایان، آنان را جذب بازار کار کرده و 
اشتغال آنان را سر و سامان بدهد. دکتر 
نحوی نژاد در مصاحبه با ایران آنالین این جنبه هنر را بیان کرده است.۱ 

اما کسی سخنان آقای نحوی نژاد را نقد کرده و نوشته است:
مراسم  در  بهزیستی  سازمان  توان بخشی  معاون  نحوی نژاد  آقای 
اختتامیه جشنواره ملی نمایش رادیویی معلولین در مشهد در ۱۲ اسفند 

۹۷ نکاتی گفت که قابل تأمل است:
۱ـ آقای نحوی نژاد گفت: هنر یکی از ابزارهای مناسب برای ایجاد 
اشتغال معلوالن است. این گفته ایشان، واقعیتی است که در کشورهای 
مختلف جریان دارد و افراد دارای معلولیت در آن کشورها  از طریق 
درآمدهای  به  توانسته اند   دیگر  هنری  رشته  ده ها  و  تئاتر  موسیقی، 
خوبی برسند، اما در ایران بسترهای الزم برای هنری شدن و به فعلیت 

رساندن استعدادهای آنها  موجود نیست.
۲ـ آقای نحوی نژاد آیا می دانید بسیاری از گروه های فیلم و تئاتر 
و موسیقی در شهرهای مختلف از کوچک ترین امکانات محروم اند. نه 
جایی برای تمرین و نه وسایل هنری دارند. با اینکه ادارات بهزیستی 
فضاها و ساختمان های زیادی  دارند ولی  در آنها  بسته اند و به گروه های 

هنری جهت تمرین نمی دهند.
۳ـ آقای نحوی نژاد شما به راحتی می توانید در دانشگاه بهزیستی و 
توان بخشی رشته های هنری دایر کنید و معلوالن را آموزش دهید. اما 

چرا انجام نمی دهید؟
۴ـ در سال های متمادی از شما حرف های قشنگ بسیار شنیده ایم 

ولی عمل زیبا کمتر دیده ایم و در مواردی اصًال ندیده ایم.۲

  

تابع  که  آمریکایی  و  اروپایی  کشورهای 
نظام سرمایه داری هستند، در بخش هنر 
معلولیتی به حمایت آنها می پردازند و از 
بودجه های ملی در عرصه هنر معلوالن 

هزینه می کنند.
کاشف  و  خطاسنج  ناظر  و  محرک  موتور  سمن ها،  و  تشکل ها 
آسیب ها و ارائه دهنده راه کارها هستند. این نقش را دولت ها نمی توانند 

ایفا کنند.
در عرصه هنر مشکل اصلی و ریشه ای، کمبود سمن های فعال در 

عرصه هنر و به ویژه در عرصه فرهنگ هنر است. 

  ،       .۱
ــ  ــ  ــ   ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   .۲

. ــ ــ  ــ   ــ 

وجود  تشکل پیشتازی مثل انجمن آفرینش های هنری به مدیریت 
مهندس برجیان، در شهرها و استان ها اندک هستند و جای آنها خالی 

است. به برخی از وظایف آنها اشاره می شود:
ـ دولت اقداماتی در عرصه های هنری دارد، مثًال جشنواره تئاتر را 
برگزار می کند. تشکل ها باید این اقدامات را در جامعه هدف ُبلد کنند و 

نقش اطالع رسانی و زبان گویای فعالیت های دولت باشند.
با  و  کار  راه  با  کنند،  مطالبه  به  تبدیل  را  دولتی  شعارهای  ـ 

کارشناسی و دادن طرح نامه.
ـ به هنگام تعویض مسئولین، زمینه های تداوم را در شرایط جدید 

فراهم آورند.
ـ عدم اجرای طرح ها مثل جشنواره موسیقی یا جشنواره نمایش 
رادیویی یا نمایش تئاتر ناشنوایی تا جشنواره گرافیک ناشنوایان پیگیری 

کنند.

   

شرایط جامعه ما به گونه ای است که نه 
دولت  حتی  نه  و  تشکل ها  نه  معلوالن، 
میلیارد  امکانات  فراهم سازی  توانایی 
تومانی برای تولید آثار هنری را ندارند. 
استان،  هر  در  باید  دولت  علی القاعده 
زمینه  در  مثًال  مدرن  امکانات  با  هنرکده هایی  و  کارگاه هایی  حداقل 
نوازندگی یا معرق و دیگر آثار هنری دایر کند. ولی اآلن ممکن نیست. از 
این رو الزم است هنر سبک و آسان۳ یا تولید آثار هنری ساده و سبک۴ 
ترویج شود. در این مدل به سراغ مواد و امکاناتی می روند که ارزان یا 
رایگان وجود دارد. سنگ ها یا رنگ هایی که در بستر رودخانه ها و در 
کوه ها به وفور هست، اینها جمع آوری و رنگ آمیزی و خطاطی می شود 
و با یک سوراخ تبدیل به آویز برای تزیین ماشین یا خانه یا آویز سینه یا 

دستبند می شود.
با موادی مثل چوب، سنگ نمک، چرم، الیاف، مواد دریایی مثل 

گوش ماهی، صدها تولید هنری بسیار زیبا ساخته می شود.
این مدل هنری، زودتر به تولید و به درآمد می رسد، برای تولید 
نیاز به هزینه  کردن زیاد ندارد و در صورت شکست، سرنوشتش دچار 
بحران نمی شود. مشتری آن در همه جا هست و به اصطالح همه جا 

می توان بساط کرد.
اما در ایران کنونی دو مانع و مشکل وجود دارد:

منتقل  حوزه  این  در  اطالعات  و  تجارب  نشده،  سازی  مدل  اوًال 
نشده و نهادهایی عهده دار آموزش آن نیستند یا اگر هستند، گسترده 

و فراگیر نیست.
دوم واردات از چین، تایوان، اندونزی و مالزی و غیره بازار را اشباع 

کرده و بازار پر است از انواع آثار هنری سبک.

راه کار: برای حل این مشکالت و رسیدن معلوالن به کسب درآمد 
معقول از راه تولید آثار هنری این راه کارها تقدیم می گردد:

و  شهرها  در  سبک  هنر  ترویج  رویکرد  با  هنری  تشکل های  ۱ـ 
استان ها عهده دار آموزش و ترویج شوند.

۲ـ نویسندگان و پژوهشگران در این باره پژوهش نمایند و تجارب 
جهانی و داخلی را به اشتراک گذارند.

۳ـ تشکل های حامی معلوالن با جدیت از دولت خواستار ممنوعیت 
ورود آثار هنری خارجی شوند.

۴ـ تشکل های حامی معلوالن از دولت بخواهند زمینه های صادرات 
این کاالها را به خارج فراهم آورند.

3 - simple Art
4- simple Prudact 
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با توجه به مدل آسان و سبک در بین 
هنرهای موجود هنرهایی انتخاب شوند 
که نیاز به بودجه و امکانات هزینه های 
کالن نداشته باشد. هم اکنون مهم ترین 
مانع بر سر راه هنرمندان نداشتن بودجه 
کافی و امکانات مالی است لذا باید از بین هنرها مواردی که با امکانات 
ارزان تر بتوان به تولید رساند. برای مثال؛ رمان نویسی یا داستان نگاری 
به عنوان یک هنر یک خودکار و چند ورق کاغذ می خواهد و هزینه 
چندانی ندارد. اما اگر فرد دارای معلولیتی بخواهند تئاتر یا فیلم تولید 

کند، بودجه کالنی نیاز دارد.
هنری  گزینش  باید  مختلف  شهرهای  در  معلوالن  اینکه  خالصه 

داشته باشد و با توجه به سه شاخص زیر برنامه ریزی کنند:
۱ـ استعداد فردی و توانمندی ها

۲ـ فراوانی و در دسترس بودن مواد اولیه
۳ـ ارزانی وسایل و تجهیزات

 
هنری که همه چیز آن در دسترس است 
و مواد اولیه و وسایل کار آن در نزدیک 
محل زندگی به وفور یافت می شود، زودتر 

به نتیجه می رسد و سودآورتر است.
می تواند  معلولیت  دارای  فرد  یک 
زندگانی خودش یا زندگی نزدیکان و دوستانش را به صورت داستان یا 
رمان تدوین و عرضه کند. فقط الزم است اندک سواد نوشتن داشته 

باشد.
در رمان، قوه خیال و تخیل بسیار مهم است. هر مقدار قوه خیال 

آدمی قوی تر باشد انسان می تواند رمان های بهتر تولید کند.
خوشبختانه  افراد دارای معلولیت، در سال های اخیر به این توانایی  
خود پی برده و آثار خوبی عرضه کرده اند. اما باید به چند مشکل اساسی 
که در این زمینه وجود دارد و مانع تحرک و پویایی رمان معلوالن شده 

است، اشاره کنم:
بریل،  از  اعم  معلولیت،  دارای  کتاب افراد  هنوز  ارشاد  وزارت  ۱ـ 
گویا، بزرگ نویسی را به عنوان یک مقوله مستقل که نیازمند پشتیبانی و 
مساعدت است را قبول ندارد. وزارت ارشاد انواع جشنواره های کتاب با 
عنوان کتاب سال جمهوری اسالمی، کتاب دانشجویی، کتاب کارگری، 
کتاب دانش آموزی و غیره برگزار می کند و برای این رخدادها هزینه های 
بسیار پرداخت می کند، ولی برای کتاب معلوالن اقدامی نداشته است.

جلسات  است  الزم  کتاب،  ترویج  و  رونق  ایجاد  منظور  به  ۲ـ 
نقد و بررسی و نشست برای رونمایی کتاب برگزار گردد. این وظیفه 
تشکل های با همکاری نهادهای دولتی است. اما تالش ها در این عرصه 

اندک است.
۳ـ آموزش هم اندک است و در شهرها مراکز کمی هستند که به 
برگزاری دوره های آموزشی می پردازند. به این دالیل هنر رمان و داستان 

معلوالن با مشکالتی مواجه است.
خالصه اینکه الزم است رسانه ها برای افراد دارای معلولیت امکان 
آموزش را فراهم کنند و آنان را به سوی تولید آثار هنری سوق دهند. 
باید به آنها بگوید که زرق و برق برخی پروژه ها، موجب اغفال آنان نشود 

و به سراغ تولید آثار هنری پر خرج و پر هزینه نروند. 
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 لطفا خودتان را معرفی کنید:
 ۵۳ سال  متولد  نسب،  رضوی  پریسا  من 
هستم و لیسانس گرافیک  دارم. قبل از این که  
دچار مشکل حرکتی شوم، دبیرحق التدریس 
گرافیک و نقاشی  در مدارس بودم. در سال 
از  پس  بعد،  سال  چهار  کردم.   ازدواج   ۷۹
زایمان، بیماری من تشدید شد. وقتی مشکل  
جسمی پیدا کردم، آموزش وپرورش عذرم را 
خواست و  اعالم کرد که به خدمت من نیاز 
ندارد. من  یک پسر ۱۵ ساله به نام اهورا دارم.

 بیماری شما چیست واز چه زمانی متوجه 
مشکل خود شدید؟

دید  تاری  مشکل  ازدواجم  از  قبل  سال  چند 
پیدا کردم و پزشکان به بیماری ام اس مشکوک 
شدند.  دوبینی یا بی حسی نداشتم ودرآزمایشاتم 
هم چیزی مشخص نبود. از همان زمان، برایم 
داروی ام اس تجویز شد که این داروها به من 
روبه رو  دارویی  عوارض  با  مدام  و  نمی ساخت 
بودم. در زمان ازدواج  از لحاظ جسمی کامال 
بارداری   از  قبل  که  به طوری  بودم،  سالمت 
خودم داروها را قطع کردم. متاسفانه به دلیل 
مشکالت خانوادگی  که با همسرم داشتم، پس 
از زایمانم در سال ۸۳، بیماری ام تشدید شد و 

روز به روز پیشرفت کرد.

 چگونه با رعد آشنا شدید؟
جوانی  از  که  عالقه ای  خاطر  به  سال ۸۶  در 
به تئاترو بازیگری داشتم به مرکز رعد مراجعه 
نام نویسی  تئاتر  آموزش  کالس  در  و  کرده 
نمودم. االن هم بازیگر تئاتر هستم. متاسفانه 
کار  به  نسبت  خوبی  نگاه  قبل  سال های  در 
تئاتر و بازیگری در جامعه وجود نداشت، ولی 
اکنون اوضاع فرق کرده و مردم به تئاتر توجه 
وعالقه بیشتری نشان می دهند. من در کالس 

و  کردم  شرکت  رعد  در  سروری  هادی  آقای 
ایشان  هستم.  ارتباط  در  ایشان  با  هم  هنوز 
هرچند وقت یک بار نمایش  برگزار می کنند 
و از من هم برای بازی در آن دعوت می کنند.  
زمانی که برای شرکت در کالس تئاتر به رعد 
ازمن  ایشان   و  شده بودم  ویلچری  رفتم،  
سوال کردند که با ویلچر چگونه می خواهی کار 
نمایش انجام دهی؟  من توضیح دادم که به 
کار بازیگری عالقه دارم و  حدود سیزده سال 
است که به این کار مشغول هستم. ایشان مرا 
پذیرفتند و همکاری من با ایشان ادامه پیدا 
کرد.  متاسفانه  کالس تاتر  در رعد ادامه پیدا 
نکرد و آقای سروری پس از مدتی ازمرکز رعد 
رفتند ودر جاهای مختلف به آموزش بازیگری 
و تئاتر ادامه دادند.  از بین شاگردان کالس،  
فقط من و یکی دیگر از هنرجویان  با ایشان 
هنوز در ارتباط هستیم و کار می کنیم. برای 
و   می گیرند  تماس  ما  با  مختلف  نمایش های 
سرکالس های تمرین حاضر می شویم و پس از 
آمادگی کامل، در نمایش های ایشان شرکت 

می کنیم.
من با آقای بهزاد خاکی نژاد  و آقای سیدرضا 
هستند  کارگردانی  اساتید  دیگر  از  که  زمانی 

هم، کار کرده ام.

ــال ۵۳   ــد س ــب، متول ــوی نس ــا رض  پریس
اســت و لیســانس گرافیــک  دارد. او زندگــی 
پرفــراز و نشــیبی داشــته ولــی آشــنایی او بــا 
هنــر و تئاتــر، تــا حــدودی مشــکالت زندگــی 

را برایــش تحمل پذیــر کرده اســت. 

نمایش و بازی در تاتر را خیلی 
دوست دارم و وقتی با من تماس 

گرفته می شود که برای تمرین بروم، 
دیگر دل تو دل من نیست و بسیار 

خوشحال می شوم

شرکت در تمرین واجرا، 
در روحیه من بسیار تاثیرگذار است   

    پریسا رضوی نسب، بازیگر تئاتر؛   
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تئاتر و نمایش چه تاثیری بر روحیه وافزایش 
توانمندی شما داشته است؟

نمایش و بازی در تئاتر را خیلی دوست دارم 
و وقتی با من تماس گرفته می شود که برای 
و  نیست  من  دل  تو  دل  دیگر  بروم،  تمرین 
بسیار خوشحال می شوم.  شرکت در تمرین 
واجرا در روحیه من بسیار  تاثیرگذار است. 
هربار برای اجرا  در مکانی  که آقای سروری 
در  بار   آخرین  می شویم.   حاضر  می گیرند، 
پردیس تئاتر تهران در خیابان خاوران برنامه 
داشتیم. درگروهی که کار می کنیم،  تنها من 
و محمدرضا دانشی دارای معلولیت هستیم و 

سایرین تندرست هستند. 

و  می کنید  بازی  را  نقش هایی  چه  معموال 
استفبال مردم چگونه است؟

معموال نقش هایی را بازی می کنم که دیالوگ 
داشته باشد.خوشبختانه  مخاطب هم داریم 
و در نمایش آخر، چهار دفعه پشت سر هم، 
پر  کامال  سالن  اجرا  هر  در  که  کردیم  اجرا 
بود و استقبال خوبی از طرف مردم صورت 
گرفت. البته شرکت مردم در تئاتر بستگی به 
مثال   دارد،  تبلیغات  و  مناسب  اطالع رسانی 
استقبال  از  نمایش" سرزمین سپید" که در 
نبود.   خوب  اصال  شد،  برگزار  محراب  تاالر 
چون قرار بود بهزیستی تبلیغ کند که به خوبی 
این کار را انجام نداد. در رعد هم چنین اتفاقی 
افتاد و قرار بود مرکز رعد برای یک نمایش،  
تبلیغ و اطالع رسانی انجام دهد که این اتفاق 
نیفتاد وباعث دلخوری آقای سروری  شد. به 
زحمت  بازیگران،  و  تئاتر  کارگردان  هرحال  
زیادی می کشند تا نمایشی را به اجرا برسانند 
رسانی،  اطالع  عدم  دلیل  به  وقتی  ولی 
شرکت  نمایش ها  این  در  مناسب  جمعیت 
نمی کنند، باعث دلخوری و ناراحتی می شود.  
متاسفانه خیلی وقت ها  اطالع رسانی ها ، قابل 
اجرای  از  تئاتر  عالقمندان  و  نیستند   قبول 
خیلی از نمایش ها مطلع نمی شوند. در صورتی 
و  هنرمندان   خانه  در  که  اجراهایی  در   که 
دانشگاه تهران داشتیم،  به دلیل اطالع رسانی 

مناسب، شاهد استقبال خوبی بودبم.

وبازیگری  تئاتر  کار  در  خود  آمد  در  از  آیا   
راضی هستید؟

متاسفانه کار نمایش، درآمد چندانی ندارد و 
بیشتر یک نوع کاردلی وعشقی است که فقط 

عالقمندانش را به دنبال خود می کشاند.

آیا شما خودتان کارگردانی تئاتر هم هستید  
و فیلمنامه هم می نویسید؟

گاهی کارگردانی می کنم ولی بیشتر فیلمنامه 
می نویسم. البته  طرح فیلمنامه را از طریق 
ضبط صدایم در موبایل ارائه می کنم،  چون 
من  شده است.  سخت  برایم  کردن  تایپ 

فیلمنامه ای  را نوشتم و نزدیک به یک سال،  
شنیده   کردم.  کار  آن  روی  اندیشه   تاالر  در 
بودم تاالری در خیابان خاوران است که آن 
را به رایگان در اختیار افراد دارای معلولیت 
می گذارد و از فروش بلیط نمایش درصدی را 
کم می کند. ولی وقتی برای اجرای نمایش به 
این تاالر مراجعه کردم، ازمن یک چک سی 
چنین  چون  که  خواستند  تومانی  میلیون 
پولی نداشتم، نتوانستم این نمایش را به اجرا 

بگذارم.

آیا جوایزی را هم در حوزه تئاتر و بازیگری 
دریافت کرده اید؟

بله. اولین جایزه من در جشنواره تئاتر بانوان 
بودند.  جعفری  آقای  آن  کارگردان  که  بود 
تئاتر  جشنواره  به  مربوط  جایزه ام  دومین 
دلیل   معلوالن و سومین جایزه ام هم که به 
اول شدنم در کل ایران بود، برای اجرای یک 

تئاتر خیابانی بود.

تدریس   و  دارید  گرافیک  مدرک  شما 
می کردید. آیا در این رشته هم کار کرده اید؟

دلیل  به  که  بودم  گرافیک  معلم  مدارس  در 
در  که  زمانی  از  ندادم.   ادامه  شدنم  بیمار 
هم  نقاشی  کار  می خواندم  درس  هنرستان 
می کردم.االن چندین تابلو از کارهایم را دارم  
البته  فروخته ام.  هم  را  آنها  از  چندتایی  و 
مدتی است که به دلیل مشکل دستم، دیگر 

نمی توانم نقاشی کنم. 

چند خواهر وبرادر هستید؟
 چهار خواهر وبرادر بودیم که یکی از برادرانم 
از  سوزی  اثرآتش  در  سالگی،  پانزده  سن  در 
دنیا رفت. من فرزند اول خانواده هستم و یک 
خواهر وبرادر دیگر هم دارم. زمانی که در سال 
اول دانشگاه بودم، برادرم  در مقابل چشمم 
دچار حادثه شد و این اولین ضربه  بزرگی بود 

که به من وارد شد.

در مورد ازدواجتان هم برایمان بگویید؟
همسرمن  از فعاالن در حوزه تئاتر وسینماست 
که اکنون، هم کارگردانی می کند  و هم بازیگر 
است. همسرم در دانشگاه  فن بیان تدریس 
می کرد و من از همین طریق  با او آشنا شدم. 
آشنایی که به ازدواج انجامید. در سومین ماه 
بارداری بودم که متوجه شدم  باردارم و به 
دلیل بیماری که داشتم، خیلی  نگران شدیم  
که نکند بچه  دچار مشکل شود. به پزشک 
مراجعه کردیم و او گفت،  سقط کردن بچه 
می تواند عوارض بیشتری برای خودت داشته 
بارداری  دوران  اگر  که   داد  ادامه  او  باشد. 
کامل  آرامش  در  را   ازآن  بعد  ماه  چند  و 
بگذرانی، حاملگی نه تنها خطری برای تو و 
فرزندت بوجود نمی آورد،  بلکه  ممکن است 
به بهبود بیماری هم کمک زیادی کند. ولی 
متاسفانه به دلیل مشکالتی که با همسرم و 
خانواده او داشتم، دوران بارداری برای  من 
بسیار سخت و با استرس و ناراحتی گذشت.  
البته خوشبختانه برای پسرم مشکلی ایجاد 
نشد و  تندرست به دنیا آمد.  بعد اززایمان 
دچار حمله ام اس شدم و مدتی در بیمارستان 
از  جدا  که  گرفتم  تصمیم  و    بودم  بستری 
همسرم زندگی کنم. حدود پانزده سال است 
که من و فرزندم  در کنار پدرومادرم زندگی 

می کنیم.

حوزه های  به  عالقمندان  به  توصیه ای  چه 
هنری دارید؟

توصیه ام این است که بچه ها خودشان را باور 
کنند و هرنوع کاری که به آن عالقمندند  را 
دنبال کنند و منتظرتائید دیگران هم نباشند.  
دارند،   معلولیت  که  افرادی  برای  می دانم  
دنبال کردن عالیق شخصی سخت است، ولی 
شدنی است. هنر تئاتر و بازیگری، در شرایطی 
من  به  بسیار  بودم،  روبه رو  آن  با  خودم  که 
کمک کرد.  من به این کار ایمان دارم و  به 
فعالیت در  این حوزه هنری، عشق می ورزم.  
از  دارند؛   وجود  مختلفی  هنری  رشته های 
سفالگری   شیشه گری،  موسیقی،  نقاشی، 
وجود دارد تا تاتر و موسیقی و....   و هرکسی 
عالقه  هنری  رشته  یک  به  که  است  ممکن 
داشته باشد، مهم این است که عالقه اش  را 

دنبال کند.

آرزویی  چه  و  چیست  آینده  برای  برنامه ات 
داری؟ 

دارم،   را   توانش  که  تازمانی  دارم  آرزو 
کاربازیگری را چه در تئاتر، چه در تلویزین و 
چه در سینما، ادامه دهم. گرچه هنوز فرصتی 
که بتوانم در سینما یا تلویزیون بازیگری کنم 
برایم پیش نیامده، ولی به این رشته عالقه 
حوزه  همین  در  می خواهم  و  دارم  بسیاری  

فعالیت داشته باشم .

 آرزو دارم تازمانی که توانش را  دارم،  
کاربازیگری را چه در تئاتر، چه در 

تلویزین و چه در سینما، ادامه دهم. 
گرچه هنوز فرصتی که بتوانم در 

سینما یا تلویزیون بازیگری کنم برایم 
پیش نیامده، ولی به این رشته عالقه 
بسیاری  دارم و می خواهم در همین 

حوزه فعالیت داشته باشم 
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خودتان را معرفی کنید و از سابقه موسیقی 
خود برایمان بگویید؟

هاتف اسالمی شرار، معروف به هاتف شرار، 
دلیل  به  ۶۵هستم.  سال   ماه  بهمن  متولد 
اینکه  دلیل  به  و  ومادرم  پدر  ازدواج  فامیلی 
پدرم نابینا هستند، من و خواهرم که اولین 
فرزند خانواده است، نابینا هستیم ولی برادرم 
بینا هست. پدرم شاعر و استاد ادبیات هستند. 
انجمن های ادبی زیادی  را اداره می کردند و 
هنرمندان زیادی به خصوص شعرا،  در خانه 
ما رفت  و آمد داشتند. از پنج سالگی اشعار 
حافظ و آیات قرآن را توسط پدرم آموختم و از 
همان زمان دکلمه می کردم. پدرم روی گویش 
و گفتار صحیح و با احساس خواندن اشعار، با 
من کار می کرد. از آنجا که در شب های شعر از 
ساز سنتوربه عنوان زیر صدا استفاده می شد، 
طنین این ساز در من تاثیر خاصی داشت. به 
دلیل کار  پدرم، چند سالی به شهرستان منتقل 
شدیم  که در آنجا امکان آموزش سنتور نبود.  
از سال ۸۰ که به تهران برگشتیم،  شروع به 
یادگیری سنتور کردم. البته  پدرم دستگاه های 
موسیقی ایرانی را از قبل با من کار می کرد. 
در سال ۸۰، خدمت استاد  محمود نیک نژاد 

استاد سنتور رفتم و آموختن این ساز را شروع 
خدمت  هم  را  سنتور  تکمیلی  دوره  کردم. 
دکتر میالد کیایی، استاد سنتور و آهنگ ساز، 
رادیو  که    ۸۰ سال  از  گذراندم.   ۸۴ درسال 
فرهنگ، برنامه های  متعددی درباره موسیقی 
ایرانی پخش می کرد،  من  به تاریخ موسیقی 
عالقه مند شدم و به همین دلیل ازسال۸۲ تا 
۸۴ با وجودی که تنها هفده سال داشتم، در 

روزنامه ایران سپید در مورد موسیقی مطلب 
نشریه   این  تحریریه  هیات  عضو  و  می نوشتم 
شدم. به موسیقی عالقمند بودم  ولی  یک روز 
که مادرم صدای استاد بزرگ آواز، عبدالوهاب 
آواز  عاشق  من  می داد،   گوش  را  شهیدی 
که  بود  جادویی  برایم  صدا  این  آنقدر  شدم. 
آرزو  کردم یک روزی این مرد بزرگ را ببینم. 
کشور  از  خارج  در  شهیدی  استاد  زمان  آن 
زندگی می کرد و اآلن در ایران هستند و من 
به آرزویم رسیدم و با ایشان رفت  وآمد دارم. 
مناسبت  به  بزرگداشتی   ۸۴ سال  درتیرماه 
درگذشت استاد کامران داروغه، از نوازندگان 
در  موسیقی،  قدیمی  هنرمندان  و  کمانچه 
سالن شفق در فرهنگ سرای یوسف آباد برگزار 
کردم و از هنرمندان زیادی دعوت نمودم. در 
سالن دویست نفری، چهارصد نفر آمدند و این 
اتفاق،  انقالبی در زندگی من ایجاد کرد. در 
مرداد۸۴ خدمت استاد اکبرگلپایگانی خواننده 
بزرگ ایران رسیدم و  ازاین تاریخ به مدت هفت 
سال، شاگردی ایشان را کردم و آواز را با استاد 
گلپا شروع کردم. ایشان  در سال ۹۳ اجازه 
انتشار آلبوم را به من دادند. اولین آلبوم من 
نابینا  که  رضایی  محمود  شادروان  تنظیم  با 

هاتف شرار، متولد بهمن ۶۵ است. او به دلیل ازدواج  فامیلی پدر 
ومادر با نابینایی به دنیا آمد . پدرش شاعر و استاد ادبیات بود و او از 
کودکی با شعر و شاعری محشور بود.  از پانزده سالگی آموختن سنتور 
را زیر نظر اساتید معروف  آغاز کرد و کمی بعد به پرورش صدایش 
پرداخت. هاتف به مدت هفت سال آواز را با استاد اکبر گلپایگانی
کار کرد و در سال ۹۳ اجازه  انتشار آلبوم موسیقی را از ایشان گرفت. 
این هنرمند خوش صدا تاکنون دو آلبوم با صدای خودش را منتشر 

کرده است.  

هنر برای من فقط عالقه نیست، 
هنر برای من درآمد هست، برای من 

دغدغه است، برای من وظیفه است، 
تحصیل هست، عادت است، من به 
هنر اعتیاد دارم و برای من همه چیز 

است 

هنر، برای من همه چیز است
هاتف شرار، موسیقیدان و خواننده؛            

34

هنر و معلولیتشماره 76- 75،  بهار و تابستان  1399



بودند، منتشر شد. در این آلبوم  آهنگ هایی 
از خوانندگان قدیمی با  آهنگسازی همایون 
خرم و مجید وفادار خواندم. در آلبوم اولم، دو 
آهنگ را خودم ساخته بودم. این آلبوم  با نام 
" چه می شد"در دیماه ۹۳ در حوزه موسیقی 
اصیل و ارکسترال منتشر شد. سال ۸۷ اولین 
مجتمع فرهنگی فردوسی در  کنسرتم را در 
بیش از  برگزار کردم و تا کنون  خیابان ویال 
برگزار  مختلف   درشهرهای  کنسرت  پانزده 
به  چابهار  در  را   کنسرتم  آخرین  کرده ام.  
که  کردم  برگزار  آزاد  منطقه  سازمان  دعوت 

استقبال بی نظیری از آن شد.

 شما ساز سنتور را می نوازید، نواختن این 
ساز برای شما دشوار نیست؟ 

بله ساز سنتور برای نابینایان سخت ترین ساز 
است چون فرد ارتباط مستقیمی با ساز ندارد 
باید  که  دارد  دست  در  مضراب  دوتا  فقط  و 
بدون دیدن  سیم ها،  به طور دقیق رویشان 
را  ساز  این  عالقه  دلیل  به  ولی  بزند.  ضربه 
یاد گرفتم. به تازگی هم پیانو را برای این که 
را  کالسیک  موسیقی  تئوری  و  ملودی سازی 
هم  بدانم  شروع کردم. فعال در حد مبتدی 
هستم. البته تمرکز من بیشتر  بر روی آواز 
است.  از اواخر سال ۸۸ تا اواسط سال۸۹  
کارشناس ومجری رادیو فرهنگ بودم که در 
مورد موسیقی ایران و تاریخ موسیقی در ایران، 
برنامه تولید می کردم و با خیلی از هنرمندان  
در این برنامه مصاحبه انجام می دادم. مدتی 
هم در رادیو اینترنتی ایران صدا کار می کردم. 
در سال ۹۴ به دلیل اختالف سلیقه هایی که 
بوجود آمد، از رادیو بیرون آمدم. در سال ۹۵ 
شروع به ضبط دومین آلبوم با نام" انگار نه 
تیرماه ۹۷  در  آلبوم  این  که   کردیم   انگار"  
گروهی  حضور  با  و  نیاوران  فرهنگسرای  در 
بازیگران،  و  موسیقی دانان  و  هنرمندان  از 
رونمایی شد. این آلبوم نقص های فنی زیادی 
به دلیل مشکالت موجود در استودیو داشت، 
ولی ملودی های آن مدرن تر و از خودم هستند. 
هاشمی،   کیوان  آقای  موالنا،   از  اشعارش 
پدرم  و  نابینا،   سرای  ترانه  مصدق؛  سمانه 
است. دکلمه هایش را خواهرم، دکتر نرگس 
داده است.  انجام  ادبیات)،  (دکترای  شرار 
امیریل ارجمند فرزند استاد داریوش ارجمند، 
که خواننده و آهنگ ساز بسیار خوبی است، 
نکات خیلی ریز ودقیقی را درحوزه آواز به من 
آموزش داد. البته ایشان خواننده پاپ است 
ولی موسیقی ایرانی را کامل می شناسد. کاری 
را هم با کمک ایشان ضبط  کردم که بسیار 
مورد استقبال قرار گرفت. ده سال  قبل هم، 
در چهاردهم بهمن  ماه با استاد انوشیروان 

روحانی کنسرت مشترک داشتیم. 

آیا شما آهنگسازی هم می کنید؟
من ملودی سازی می کنم ولی  تنظیم کننده 
استعداد  سازی،  ملودی  نیستم.  آهنگ 
خدادادی من است و همه ملودی های آلبوم 

"انگار نه انگار" کار خودم است.

با تسلطی که در آواز پیدا کرده اید، آیا آواز را 
تدریس هم می کنید؟

آواز  آموزشگاه های  ودر  داشتم  شاگرد  مدتی 
شاگرد  حاضر  حال  در  ولی  می کردم  تدریس 
برای   کارآفرینی  درگیر  فعال  چون  ندارم، 
معلوالن هستم.   با وزیر کار در زمینه چند 
حوزه کاری،  در حال گفت وگو هستیم  که 
هنوز به نتیجه نرسیده است. طرح اولیه ما در 
حوزه بسته بندی و قالی بافی بود که تغییرش 
دیربازدهی  کار  قالی بافی  دیدم  چون  دادم، 
است که در وضعیت اقتصادی کنونی جواب 
نمی دهد.  چند طرح مونتاژ و بسته بندی در 
ذهن دارم که قراراست در تهران و اصفهان 
گرفته  کار  این  اولیه  مجوزهای  شود.  انجام 
به  آینده  سال  اواسط  در  امیدوارم  و  شده 

نتیجه برسد.

شما  در حوزه نقاشی هم فعالیت داشتید.  
در این باره بیشتر برایمان بگویید؟

من  و خواهرم، نرگس،  جزو اولین نابینایانی 
بودیم که در سال ۸۲ به کالس نقاشی رفتیم. 
نمایشگاه  اولین  و  داد  ادامه  بیشتر  خواهرم 
بعد  من  کرد.  برگزار  را  او  ایران  در  انفرادی 
که  کردم  شروع  را  نقاشی  دوباره،  سال ها  از 
از پارسال تا امسال چهار نمایشگاه انفرادی 
درتهران و اصفهان داشتم. آخرین نمایشگاه 
من در سوم آبان برگزار شد  که مجموعه کامل 
نقاشی هایم را شهرداری تهران خریداری کرد 
برای  است  قرار  نگه داری  شود.   موزه  در  تا 
نمایشگاه های خارج از کشور هم پیگیری هایی 

را انجام دهیم.  

نقاشی نابینایان چگونه انجام می شود؟
مقوله  دو  به  باید  نابینایان  نقاشی  حوزه  در 
اشاره کنم. برای افرادی که تصوری از بینایی 
را  اجسام  شکل  و  رنگ  مثال  و  داشته اند 
دیده اند، نقاشی چیز پیچیده ای نیست. ولی 
رنگ  از  تصوری  که  من  مانند  افرادی  برای  
شاید   است.  متفاوت  کامال  موضوع  ندارند، 
که  این  ولی  بفهمند،  را  تیرگی  و  روشنی 
رنگ آبی وسبز و زرد چه تفاوتی با هم دارند 
سعداهللا  نام  به  استادی  من  نمی دانند.   را 
شد.  فوت  پیش  چندی  که  داشتم  احمدی 
ایشان زحمت زیادی برای من کشید و آموزش 
رئال را با رنگ وروغن به من داد.  کار به این 
صورت بود که دست ما را می گرفت و به صورت 
دیکته شده به ما متدهایی را که برای نابینایان 
طراحی شده بود را آموزش می داد. رنگ ها به 
ترتیب در پالت ها قرار داشت و به خط بریل 
روی جعبه نام رنگ نوشته شده بود.  یک سری 
وسیله های  یا  کش  توسط  بندی هایی  کادر 
نقاشی  روش  این  با  و  می شد  انجام  دیگر 
می کشیدیم. بعد از آن برادرم که عضو انجمن 
خوشنویسان است و کارش نقاشی خط است 
و تخصصی کار می کند، آموزش نقاشی من را 
برعهده گرفت. برادرم تئوری رنگ ها و ترکیب 
رنگ ها را به من یاد داد.  با وجودی  که به 
من دیکته شده بود که آسمان و کوه و درخت 
به چه شکل هستند، من  تصورات خودم  را 
نقاشی کردم. مثال گندمزار را مشکی کشیدم، 
نقاشی   سری  یک  می بینم.  تیره  را  آن  چون 
هم کشیدم  که بعد متوجه شدم  تصورات من 
با تصورات افراد بینا متفاوت است. مثال یک 
فرد بینا، صندلی را با چهار پایه می کشد و من 
همین صندلی را با دوپایه می کشم. در واقع 
من هم درست کشیدم، ولی تصور من با تصور 
فرد بینا  که سه بعدی می بیند، فرق می کند. 
به هرحال یک سری تصورات را برادرم به من 
توضیح داد و یک سری از نقاشی هایم  را هم 
با تصورات ذهنی خودم کشیدم. در مجموع  
حدود بیست وچهار تابلو کشیدم که یکسری 
از آنها  به فروش رفت و یک سری را هم به 
کردم.  هدیه  داشتم  دوستشان  که  افرادی 
امسال هم برای اولین بار در ایران و شاید در 
بیست  نابینایان،  جهانی  روز  لوگوی  جهان، 
وسوم مهر، را من طراحی کردم که توسط وزیر  
رونمایی شد . در صفحه اینستاگرام من با نام 
هاتف شرار، این لوگو و همچنین نقاشی هایم  

قابل مشاهده هستند.

چه  و  چیست  آینده  برای  اندازتان  چشم 
آرزویی دارید؟

دارای  افراد  برای  کارآفرینی  من  دغدغه   
برای  همیشه  کشورما   در  است.  معلولیت  

پدرم در نوزده سالگی به من گفت: 
سد بزرگی به نام معلولیت جلوی تو 

وجود دارد.  توبرای عبور از این  سد، 
سه راه داری؛ یا  سرمایه زیادی،  یا 

تحصیالت عالیه  و یا هنر ومحبوبیت  
که من  دومی و سومی را 

انتخاب کردم
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اشتغال افراد دارای معلولیت، مشکل وجود 
داشته است.  خودم  هم این مشکل را دارم. 
البته من فعال  به موسیقی مشغولم وازطریق 
کنسرت ها وآلبوم هایم، درآمد کسب می کنم 
امیدوارم  هستم.  ثابتی  کار  دنبال   به  ولی 
معلوالن  کارآفرینی  حوزه  در  که  تالش هایی 

می کنم،  به نتیجه برسد.

باز هم کنسرت برگزار می کنید؟ 
دراصفهان  کنسرتی  ماه  اسفند  در  احتماال 
داشته باشم. چند آهنگ در دست کار دارم. 
سال قبل  به دنبال رفتن از ایران بودم، ولی 
امیریل ارجمند به من گفت که تو  تا نزدیک 
قله رفته ای و اگر بخواهی برگردی پایین و قله 
می کشد.  خیلی  طول  کنی،  فتح  را  دیگری 
درایران   دیگر  دوسال  یکی  گرفتم  تصمیم 
فعالیت کنم و اگر به نتیجه نرسیدم، از قله 

بیایم  پایین.

هنر چه نقشی در زندگی شما و حال کنونی 
شما داشته است؟

 هنر برای من فقط عالقه نیست، هنر برای 
هست،  دغدغه  من  برای  هست،  درآمد  من 
هست،  تحصیل  هست،  وظیفه  من  برای 
عادت است، من به هنر اعتیاد دارم و هنر 

برای من همه چیز است. 
پدرم  با  روزی   بودم  ساله  هجده  که  زمانی 
تو   : گفت  من  به  که  بودیم  ناهار  سفره  سر 
در آستانه نوزده سالگی هستی و بزودی وارد 
تو  وسال های  سن  هم  شد،  خواهی  جامعه 
چیزی بیشتر از تو دارند و آن هم این است که 
معلولیت ندارند و سد بزرگی به نام معلولیت 
جلوی تو وجود دارد.  توبرای عبور از این  سد، 
سه راه داری؛ یا  سرمایه زیادی داشته باشی،  
یا تحصیالت عالیه  و یا هنر ومحبوبیت.  که 
من  کردم.  انتخاب  را  سومی  و  دومی  من  
ولی  کرده ام،  تحصیل  روانشناسی  رشته  در 
صادر  دیگر  چندی  تا  که  هنری ام   درجه 
من  است.  فوق لیسانس  معادل   می شود،  
با این گفته که معلولیت محدودیت نیست، 
محدودیت  کامال  معلولیت  مخالفم.  کامال 
است، اما به قول مجتبی میرزاده استاد ویلن، 
کسانی  می کند.  خالقیت  ایجاد  محدودیت، 
که در دنیا به موفقیت های بزرگی رسیده اند،  
اغلب در محدودیت بوده اند.  اکثر هنرمندان 
وسرمایه داران در دنیا از شرایط سخت به جای 

بزرگ رسیدند.
 

شما برای محافظت از صدایت که به نوعی   
سرمایه ات است، چه می کنی؟

یک روز ازاستاد گلپا پرسیدم برای صدایم چه 
چیزی مضر است که  نباید بخورم؟  ایشان 

گفت اگر چیزی مضر بود خدا آن را نمی آفرید، 
خودت باید بفهمی که چه چیزی برایت خوب 
هست یا نیست. معموال قبل از کنسرت یک 
برعکس  ولی  می کنم.  رعایت  را  موارد  سری 
سرد،  خوراکی های   و  سرد  آب  دیگران،  
مثل بستنی صدایم را باز می کند. نمی شود 
برای کسی  چیزی را تجویز کرد. من خوردن  
آب جوش وعسل و آب لیمو به صورت ناشتا یا 
خوردن سیب ونخوردن انار قبل از کنسرت، را 
رعایت می کنم.  در هنگام خواندن آواز،  بیش 
از صد وهفتاد عضله هم زمان به کار می افتند 
وفشار زیادی به خواننده می آید. وقتی که چند 
روز پشت سرهم کنسرت بدهم، واقعا نیاز دارم 
که یک روز کامل استراحت کنم. چون روی 
صحنه باید راه رفت، باید هم حرف زد و هم 
خواند و هم حواست به ارکستر باشد. حسی 
مردم  به  که  حسی  و  می گیری  مردم  از  که 
می دهی هم فشار روانی و فشار جسمی زیادی 

را ایجاد می کند .

آیا کسی که می خواهد آواز کار کند حتما باید 
از قبل  صدای خوبی داشته باشد؟

 به نظرم در موسیقی ایرانی باید حتما یک 
وجود  شخص  صدای  در  فرم هایی  سری 
صدایی  هر  که  می شود  گفته  داشته باشد. 
قابلیت ساختار دارد، ولی من به این اعتقاد 
عوض  مردم  سلیقه  که  است  درست  ندارم. 
را  خوب  صدای  مردم  هم  هنوز  ولی  شده، 
بیشترمی پسندند. گاهی موجی آمده و افرادی  
نبودند.  ماندگار  ولی  خوانده اند،  و  آمده اند 
افرادی که صدای خوبی دارند، چه درموسیقی 
پاپ و چه در موسیقی ایرانی،  به قول استاد 

شجریان، ماندگار می شوند.

آیا شما در مدرسه نایبنایی درس خواندید؟
خیر. من از ابتدا به مدارس عادی رفتم،  چون 
پدرم مخالف این بود که در مدارس استثنایی 

درس بخوانم. من تا دیپلم در مدارس عادی 
بودم و دانشگاه را هم که طبیعتا به طور عادی 
گذراندم.  در مدرسه عادی با خط بریل درس 
خواندم و تا هجده سالگی هیچ دوست نابینایی 
نداشتم. چون در جامعه بینا ها زندگی کردم،  
بیشتر دوستانم  بینا هستند و حتی گاهی 
می کنیم  فراموش  گاهی  می گویند،  دوستان 
که تو نابینایی. من با دوستانم به کوه می روم 
و  تومی بینی  می گویند  من  به  آنها   گاهی  و 

خودت را به نابینایی زده ای.

 زندگی مستقلی دارید؟
می کنم  زندگی  خانواده ام  با  حاضر  حال  در 
ولی  در اولین زمانی که از لحاظ مالی توانایی 
پیدا کنم،  مستقل خواهم شد. مشکلی برای 
تنها زندگی کردن ندارم و بیشتر مسافرت هایم 
کارهای  پیگیری  برای  می روم.  تنهایی  به  را 
شخصیم هم خودم می روم در جامعه رفت و 

آمد می کنم.

نظـر  از  جامعـه  در  حضـور  شـرایط  آیـا 
شـما   بـرای  شـهری  مناسب سـازی های 
مناسـب اسـت و آیـا می  توانیـد مسـتقال  

در شـهر رفـت و آمـد کنیـد؟
عالمه جالل الدین همایی، شعری دارد که بیت 
اول آن این است، می گوید: تاجم نمی فرستی، 
زخم  نمی دهی،  مرهم  مزن     سر  به  تیغم 
دگر مزن. مناسب سازی نمی خواهیم، لطف 
به  توصیه ای  نکنند.  نامناسب سازی  کنند  
شهرداری ندارم، چون فقط شعار می دهند و 
گوش شنوایی هم نیست. الزم است که بگویم 
اصفهان تنها شهری است که ارتباط شهرداری 
و مردم با نابینایان بسیار خوب است. چون 
اولین بار مدرسه نابینایان درتبریز و اصفهان 
اقلیت ها  با  اصفهانی ها  وکال  شد  تاسیس 

ارتباط خوبی دارند.

 چه توصیه به دوستانی دارید که صحبت  های 
شما را می خوانند؟

می خواهم به دوستانم بگویم  که اگر تحقیر 
نه  خودمانیم،  آن  عث  با  هست،  ترحمی  و 
روی  دست  خودمان  مردم.   و   مسئوالن 
کرده ایم  تلقین  خود  به  و  گذاشته ایم  دست 
که "نمی توانیم" و "نمی شود". ما با هم اتحاد و 
خودباوری  نداریم. به نظرمن هر وقت انسان 
بخواهد  کاری را شروع کند، دیر نیست.  به 
من  باشیم.  وامیدوار  بخواهیم  که  شرطی 
ولی  ندارم،  دادن  واهی  امید  به  اعتقادی 
آخرین  امید،  است.  خوبی  چیز  امیدواری 
چیزی است که در انسان می میرد. به قول 
نظامی: چه خوش باشد که بعد از انتظاری     

به امیدی رسد امیدواری. 

من با این گفته که معلولیت محدودیت 
نیست، کامال مخالفم. معلولیت کامال 
محدودیت است، اما به قول مجتبی 

میرزاده استاد ویلن، محدودیت ایجاد 
خالقیت می کند
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لطفا خودتان را معرفی کنید: 
رضا عبیات هستم. اهل خوزستانم  و تا هفده 
ویک  بیست  و  زندگی  کردم  دراهواز  سالگی 
سال است که در تهران ساکن  هستم. من در 
هنرستان هنرهای تجسمی، رشته سینما و در 
دانشگاه سوره، رشته فیلم برداری را خواندم. 

حوزه کاری من فیلم-برداری است.

چطور به فعالیت در حوزه سینما عالقه مند 
شدید؟

آن  به  و  وارد  حوزه  این  به  اتفاقی  خیلی   
که  دیدم  بنری  خیابان   در  شدم.  عالقمند 
روی آن  نوشته شده بود، هنرستان هنرهای 
تجسمی در رشته سینما هنرجو می پذیرد. من 
هم  ثبت نام کردم و در رشته  سینما  مشغول 
شدم.  عالقند  بسیار  حوزه  این  به  و  شدم  
البته آن زمان هیچ برنامه ای برای این  که وارد 
حوزه بازیگری یا فیلمبرداری و کارگردانی شوم 
نداشتم. باالخره درگیر و مشغول به فعالیت 
مستند  کار  بین   تفاوتی   من  برای  شدم. 
آنها  هردوی  در  و  ندارد  وجود  داستانی  وکار 
دیده   بیشتر  مستند هایم  منتهی  کارکرده ام، 
شدند. البته مستندهایی که خوب دیده شدند، 

آنهایی بودند که من فیلم بردارشان  بودم. مثل 
"به کجا تعلق دارم "، از خانم شیخ االسالمی 
و  مصیبی  سحر  از  سکو"  تا  "صفر  مستند  یا 
.... من همیشه ذوق  کار را داشتم و به این 
داستانی.   یا  است  مستند  که  نمی کردم  فکر 
درفیلم برداری کار داستانی،  احساس مستند 
داشتم، همانطورکه در کار مستند، احساس 
داستانی دارم. به نظر من مهم تاثیری است 
که هر فیلمی روی مخاطب می گذارد،  چه از 

طریق مستند باشد  و چه  داستانی.  

چه شـد که سـراغ افـراد ناشـنوا رفتید و 
مسـتند"آنها" را ساختید؟

 معموال افرادی که در راس امور قرار دارند، 
پاسخگو  کمتری  جمعیت  به  دارند  دوست 
باشند. بنابراین گروه هایی را حذف می کنند. 
مثال زنان، اقلیت های دینی، اقلیت های نژادی 
کمتری  تعداد  به  تا  می کنند  حذف  را  و .... 
تبعیض ها  دلیل  همین   به  باشند.  پاسخگو 
شکل می گیرد. از این رو من به دنبال افرادی 
بودم که نژاد، زبان، جنسیت ودین شان خیلی 
هستند.  گروه  این  از  ناشنوایان  نباشد.  مهم 
آنها به افراد مانند خودشان، " ما " و به بقیه 
که ناشنوا نیستند، " آنها " می گویند. همانطور 
که ما به ناشنوایان "آنها" می گوییم. یعنی در 
جهان خودشان هستند و همه چیز را براین 
اساس تعبیر وتفسیر می کنند. من با این کار 
می خواستم تبعیض را، بدون این که جنسیت، 
نژاد و زبان خاصی را شامل شود، نشان دهم. 
اول می خواستم نابینایان را انتخاب کنم، ولی 
دیدم افراد نابینا، هم زبان و هم لهجه دارند که  
آنها را از هم تفکیک می کند. البته با موضوع  
ناشنوایی تا اندازه ای آشنایی هم  داشتم ولی 
دلیل انتخاب ناشنوایان، محتوای فیلمم بود.

همه  افرادی که جلو دوربین می آمدند 
به این امید بودند که  بتوانیم کاری 

برایشان انجام دهیم. مثال اشتغالی 
برایشان ایجاد شود و یا کارهایشان 

مقابل دوربین دیده شود ولی ما 
همیشه شرمنده آنان بودیم که 
جز ساختن یک فیلم کار دیگری 

نمی توانستیم برایشان انجام دهیم 

رضـا عبیات اهـل خوزسـتان و حرفـه اصلیش  
هنرهـای  هنرسـتان  در  او   اسـت.  فیلم بـرداری 
تجسـمی ، رشـته سـینما و در دانشـگاه سـوره، 
رشـته فیلم بـرداری را خوانده اسـت. اهالی سـینما 
او  ولـی  می داننـد  حرفـه ای  فیلمبـرداری  را  او 
عـالوه بـر تصویربـرداری، فیلـم هـم می سـازد.  به 
دلیل سـاختن مسـتندی بـه نـام "آنها " کـه دنیای 
ناشـنوایان را بـه مخاطـب معرفـی می کند بـا او به 
گفت وگـو نشسـتیم و از مختصـات آخرین مسـتند 
او سـوال کردیم. مسـتند "آنها" در جشـنواره سینما 
حقیقـت در مهرماه سـال جـاری به نمایـش عمومی 

درآمد.

با صدای بی صدا
درگفت وگو با کارگردان مستند "آنها"
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کجــا    از  را   موضــوع  ایــن  پیگیــری 
کردیــد؟ شــروع 

در شروع کار من به یکی از دوستانم درزندان 
ماهشهر، زنگ زدم  و پرسیدم که  "توکسی 
را می شناسی که ناشنوا باشد و خالفی هم 
مرتکب شده باشد؟ "او گفت، اتفاقا  فردی به 
نام عباس که هشت سال است به جرم قتل 
که  می شناسم  را  است  زندان  در  همسرش  
چون پول دیه را ندارد، قرار است اعدام شود. 
چون  به راحتی اجازه نمی دادند که  وارد زندان 
شوم و با او  صحبت کنم،  تصمیم گرفتم  به 
کانون ناشنوایان خوزستان مراجعه کنم. دایی 
من که خودش ناشنواست، رئیس کانون در 
خوزستان است.  او چندین کانون ناشنوایان را 
در شیراز و شهرهای دیگر راه اندازی کرده است. 
من  به کمک مترجم هایی که همراه داشتم با 
ناشنوایان آن مرکز صحبت کردم.  این افراد 
وقتی من را درون خودشان می پذیرفتند  که 
آنها  با  بتوانم  و  می گویند  چه  بفهمم  سریع  
حرف بزنم. فضای عجیبی در این ارتباط وجود 
داشت، چون من برای آنان همان" آنها" بودم. 
البته خیلی هم مقصر نبودند و  این نتیجه 
رفتاری است که با آنها شده است. همانطور 
که اول فیلم هم گفته می شود:" در ابتدا برای 
همه جذاب به نظر می آییم، ولی بعد که به 
ارتباط  نمی رسیم، آنها ازما روی برمی گردانند". 
این افراد چون همیشه در فاصله با بقیه قرار 
دارند، با افراد شنوا خیلی گرم نمی گیرند. من 
از افرادی که می خواستم با آنها حرف بزنم، 
خواستم که هرکدام  با مترجم خودش بیاید 
که ممکن بود این مترجم مادرش باشد. اینجا 
دیگر سواد  برایم مهم نبود، مهم این بود که 
می فهمد.   را  فرزندش   این  چقدر  مادر  این 
گاهی مادر چیزی می گفت که ربطی به گفته 
زبان  مترجمان  و  نداشت  ناشنوایش  فرزند  
اشاره به من می گفتند که این فرد چیز دیگری 
مادرش  که  چیزی  من  برای   ولی  می گوید، 
می گفت  مهم بود چون فرزندش را خوب می-
شناخت. در فیلم،  پسر کوچکی حرف های پدر 
ومادر ناشنوایش را برای من ترجمه می کرد. 
را  خود  خاطره  دارد  بچه  این  این  دیدم  من 
تعریف می کند چون  به خوبی پدر ومادرش 
را می شناخت. یا آن خانمی که خودش شنوا 
و همسرش ناشنواست و در فیلم می گوید که، 
این افراد  خیلی حساس هستند و هرچیزی 
آنها  درباره  داری  می کنند  فکر  بگویی،  که 
صحبت می کنی. این گفته های افراد خانواده،  

برای من ارزش زیادی داشت.

چقدر طول کشید که توانستید با این افراد 
ارتباط برقرار کنید؟

بخش  یک  داشت.  بخش   سه  پروژه  این 

آن فقط این بود که  به کانون و به انجمن 
ناشنوایان بروم  و با این افراد فقط گپ بزدم 
و  فیلم برداری  کنم. این کار را انجام دادم  
را  راش ها   این  وقتی  برگشتم.  تهران  به  و 
در تهران به هم چسباندم، متوجه شدم که 
کافی نیست.  بخش دوم با صدابردارو عوامل 
فیلم برداری رفتیم و پنج روز از آنها مصاحبه 
گرفتیم.  سفر کوتاهی هم با آنها رفتیم و با هم 
غذایی خوردیم و فوتبالشان را دیدیم. بخش 
سوم، مربوط به زندان  ومصاحبه با آن فرد 
زندانی بود. گرفتن مجوز خیلی طول کشید. 
کل این کار با گرفتن مجوز زندان  و تدوین 

حدود یک سال طول کشید.

با  ارتباط  ایجاد  عدم  ناشنوایان  مشکل 
دیگران است. شما این افراد را در مقایسه 
با سایر معلولیت ها چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظرمن چون شنوایی وبینایی جزو حواس 
در  حواس  این  چنانچه  هستند،  پنجگانه 
افرادی از بین بروند، ایجاد ارتباط برای آنها 
یا  و  دست  یک  ازنداشتن  سخت تر  خیلی 
یک پا است. درسایر  معلولیت های جسمی 
نمی شود.  قطع  با اطرافیان  ارتباط  حرکتی، 
چون  است،  مهم  خیلی  شنوایی  حس  ولی 
وقتی نمی شنوی،  نمی توانی حرف هم بزنی 
و  ایجاد ارتباط  خیلی سخت می شود. اگر  
چشمانمان را ببندیم می توانیم حس نابینایی 
را درک کنیم، ولی  هرگز نمی توانیم جلوی 
شنیدن خود را بگیریم. حتی اگر در اتاق بدون 
پژواک هم قرار بگیریم، صدای اندام های بدن  
مثل قلب و حتی رد شدن خون در رگ ها را 

خواهیم شنید.

در ایـن مسـتند  بـا چنـد نفـر مصاحبـه 
کردیـد و ایـن افـراد چگونه راضی شـدند  

بیایند؟ دوربیـن  جلـو 
از اول با حدود چهل نفر شروع کردیم ولی از 
این تعداد، بیست نفر که در فیلم هستند را  
انتخاب کردیم.  البته  افرادی که جلوی دوربین 
قرار گرفتند  با اعضای خانواده و اطرافیان، 

حدود هفتاد نفر می شدند. آنها  درشروع اصال 
عالقه ای به آمدن جلوی دوربین نداشتند و  
باید آنها را راه می انداختیم.  مترجم هایی که 
پشت سر من بودند،  نمی گذاشتند ارتباط من 
با این افراد قطع شود. مثال  من می دانستم 
که چه سوالی از آن دختر نوجوان می خواهم 
بپرسم، ولی این پروسه که من بخواهم سوال 
را بپرسم و مترجم همراهی کند و آن دختر 
جواب بدهد و باز مترجم برایم ترجمه کند، 
مدتها  همین  برای  می کشید.  طول  مدت ها 
طول کشید  تا به  مرحله ای  برسم که این 

افراد با من احساس راحتی کنند. 

بیشـتر چـه سـواالتی را از افـراد ناشـنوا 
می پرسـیدید و هـدف شـما از انجـام این 

مصاحبـه وایـن سـوال ها چـه بود؟
مخصوص  کشوری  اگر  می پرسیدم:  مثال 
ومجوز  ویزا  به  نیاز  که  باشد  ناشنوایان 
جالب  می دهید؟  راه  را  ما  آیا  داشته باشد، 
این که هیچ کدام حاضر نبودند شنوایان را به 
این کشورفرضی  راه بدهند. وقتی که بیشتر 
به آنها نزدیک شدم و دوباره همین  سوال را 
 پرسیدم،   گفتند: شما را به عنوان فیلم بردار، 
صدابردار و کارگردان راه می دهیم. می گفتند  
برای  می سازند،  فیلم  ما  درباره  که  افرادی 
هستند  بلد  را  اشاره  زبان  کار می کنند،   ما 
می دهیم.   راه  را  نمی کنند  مسخره  را  ما  و  
این سوال را اول می-پرسیدیم و  در آخرکار  
هم پرسیدیم. ولی  جواب آنها در اول و آخر 
مصاحبه با هم تفاوت داشت. البته سوال های 
دیگری هم  بود که در فیلم پرسیده می شود. 
هدف ما از این سواالت این بود که  در سی 
و  شویم  ناشنوایی  دنیای  وارد  دقیقه  پنج  و 
ناشنوایی را زندگی کنیم. هدف این بود که 
دنیای ناشنوایی را تا حدودی بشناسیم، چون 
در یک فیلم سی و پنج دقیقه ای، بیشتر از این 
نمی شد به شناخت رسید. این افراد  گاهی در 
مورد خودشان و زندگی شان و  گاهی هم در 
مورد ارتباط افراد شنوا با خودشان صحبت 

می کردند.

 افـرادی که در این مسـتند  بـا آنها رابطه 
گرفتیـد،  مسـتقل بودنـد و یا بـا خانواده  

می کردند؟ زندگـی 
همه  افرادی که جلو دوربین  آمدند به امید این 
بودند که  بتوانیم کاری برایشان پیدا کنیم و 
ما همیشه شرمنده آنان بودیم که جز ساختن 
برایشان  نمی توانستیم  دیگری  کار  فیلم  یک 
انجام دهیم. این که به آنها  توضیح دهیم که 
همین فیلم ساختن از شما و نشان دادنتان  
به نوعی کار است، کار سختی بود. بیشتر این 
افراد برای این آمده بودند که کاری برایشان 

درسایر  معلولیت های جسمی 
حرکتی، ارتباط با اطرافیان قطع 

نمی شود. ولی حس شنوایی خیلی 
مهم است، چون وقتی نمی شنوی،  

نمی توانی حرف هم بزنی و  ایجاد 
ارتباط  خیلی سخت می شود
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ایجاد شود وکسی به آنان کمک کند. البته 
چند نفر از آنان با کارشان آمده بودند. مثال 
یک فرد نقاش داشتیم که با تابلوهایش آمد 
و وانصافا کارش هم خیلی حرفه ای بود، ولی 
به دالیلی نتوانستیم در فیلم از او استفاده 
کنیم. این شخص انتظارش هم انتظار زیادی 
نبود، می خواست یک گالری، کارهایش را به 
حرفه ای  گچ کار  دیگری  فرد  بگذارد.  نمایش 
عکس  داشت.  درآمد   راه  این  از  که  بود 
بود  آورده  موبایلش   گوشی  در  را  کارهایش 
و نشان می داد. تنها در مورد  سه قلوهایی 
هستند،  هم  فیلم  ودر  بودند  ناشنوا  که 
موتوری  سه چرخه  یک  توانست  کننده  تهیه 

برایشان تهیه کند  که با آن کار کنند.

 این مستند را به خود بچه ها نشان دادید و  
فیلم را دوست داشتند؟

بله . ناشنوایان از این که دیده شوند، خیلی 
فیلم،  از  جاهایی  در  می شوند.   خوشحال 
حرف هایی زده می شد که من فکر می کردم 
شوند،  ناراحت  مطالب  این  گذاشتن  از 
چرا  که  می کردند  اعتراض  که  دیدم  ولی 
صحبت های فالن شخص را هم نگذاشتی. 
در  داشتم.  دوست  را  آنان  روحیه  این  من 
فیلم  این   که  حقیقت   سینما  جشنواره   
ناشنوایان  از  زیادی  تعداد  داده شد،  نمایش 
شرکت کردند، به طوری که بلیط  کم آوردیم 
و به سختی برای همه آنها امکان دیدن فیلم 
را فراهم نمودیم. بعد از پایان نمایش، بسیار 
تشویق کردند. من در پایان فیلم نظرشان را 
پرسیدم.  گفتند، همین که  چنین مستندی 
ساخته  شد، خیلی مهم است. آنها  از این که 
چنین فیلمی ساخته شده و  از این راه  دیده 
چنین  من  بودند.  خوشحال  بودند،  شده 

انتظاری نداشتم.

آیا زبان اشاره یک زبان بین المللی است؟
یک سری از اشارات در زبان اشاره، بین المللی 
است وغیر از آن زبان هجی است که با حروف 
می توان با فرد مقابل حرف زد. زبان اشاره 
انگلیسی یا بریتیش، بین المللی است، ولی 
بلد  را  انگلیسی  اشاره  زبان  ناشنوایان  همه 
اشاره  زبان  به  بتوانند  این که  برای  نیستند. 
بین المللی صحبت کنند اول باید انگلیسی 
بدانند و بعد زبان اشاره را یاد بگیرند. یک 
که۷۳   هست  سقز  شهر  حوالی   در  روستا 
از  ما   هستند.   ناشنوا  ساکنانش  درصد 
می کردیم  فیلمبرداری  روستا  این  کدخدای 
زلزله  منطقه  این  در  هم  قبلش  روز  دو  و 
بروم  باید  گفت،  من  به  فرد  این  بود.  شده 
گفته  به  که  کنم  اعالم  مسجد  بلندگوی  از 
هالل احمر امشب کسی زیر سقف نخوابد. او 

رفت  پشت بلندگو و گفت:  آنهایی که شنوا 
هستند به آنهایی که ناشنواهستند بگویند که 
امشب عمیق  و زیر سقف نخوابند و ... برای 
من خیلی جالب بود که این افراد، فرهنگ 
وروش های ارتباطی خودشان را با هم دارند.

آیا خود ناشنوایان بیشتر  عالقه دارند که با 
لب خوانی ارتباط برقرار کنند یا با زیان اشاره؟
این که ناشنوایان لب خوانی کنند، نیاز ماست 
که  است  این  برای  لب خوانی  یعنی  آنها.  نه 

ناشنوایان بفهمند ما چه می گوییم. 

ما اگر بخواهیم بفهمیم آنها چه می گویند، 
چکار باید بکنیم؟ 

ناشنوایان با زبان اشاره خیلی راحت با هم 
اززمان های   اشاره،   زبان  می گیرند.  ارتباط 
بسیاردور وجود داشته و در واقع  اولین راه 
زبان  اینکه  از  قبل  انسان ها،  بین  ارتباطی 
هم  اآلن  بوده است.  بیاید  بوجود  امروزی 
خیلی از افراد با اشاره با هم حرف می زنند. 
هرانسانی در کشوری که زبانش را نمی داند 

باید با اشاره حرف بزند. 

این فیلم به سفارش جایی تهیه شد یا عالقه 
خودتان بود؟

خودم  عالقه  مستند  این  ساختن  واقع  در 
بود. من هم تدوین گر، هم کارگردان و هم 
فیلم بردار این کار بودم و هیچ مبلغی هم از 
جایی دریافت نکردم. همه  افراد تیم با یک 
سرانجام  به  را  مستند  این  جمعی  فعالیت 
رساندند. البته تهیه کننده ما، خانم نجمه 
همدانی هزینه های رفت و آمد من به اهواز 
تبلیغاتی  کانون  ایشان  می شدند.  متقبل  را 
دارد و قبول کرد  که این کار را انجام دهد. 
البته عالوه بر تامین این هزینه ها ایشان وقت 
زیادی را برای انجام کارهای اداری و رفتن 
پیش استاندار و گرفتن نامه و مجوز و غیره 
صرف کرد که بسیار دشوار بود. مثال مصاحبه 
با فردی که حکم اعدام داشت بسیار سخت 
بود و با دشواری زیاد توانستیم مجوز آن را 
داشت  اعدام  حکم  زندانی  فرد  آن  بگیریم. 

واجازه نمی دادند با او مصاحبه کنیم.

آیا بازخورد خوبی از این فیلم گرفته اید؟ 
به  من  ولی  دیدند  را  فیلم  زیادی  افراد 
این  که  داشتم  انتظار  سینماگر  یک  عنوان 
بگیرد.  قرار  سینمایی  قضاوت   مورد  فیلم،  
قضاوت های  دربحث  فیلم  متاسفانه  ولی 
قضاوت های  وارد   و  نشد   مطرح  سینمایی 
بگوید  نیامد   هیچ کسی  یعنی  شد.  انسانی 
این فیلم از لحاظ ساختاراین گونه است  و 
چرا آن طور  نیست؟  بیشتر کسانی که فیلم 
را دیدند از من پرسیدند که این افراد حاال 
زنده اند؟ اآلن این افراد چکار می کنند؟ به هر 
حال  این فیلم، در نقش یک فیلم آموزشی 
برای  جمعیتی  که می خواستند بفهمند که 
چگونه  و  هستند  افرادی  چگونه  ناشنوایان 

باید با این افراد برخورد کرد، مطرح شد. 

این فیلم در کجا نمایش داده خواهد شد؟
 می خواهیـم  این فیلم را در سـینما نمایش 
دهیـم. خـود کانـون ناشـنوایان کانالـی در 
وزارت ارشـاد  دارنـد کـه می تواننـد فیلم را 
در سـینما نمایش بدهند. کانون ناشـنوایان 
منتظراسـت یـک فیلـم دیگـر هـم در کنـار 
این فیلم باشـد کـه هردو را باهـم روی پرده 
ببرنـد. در جشـنواره سـینما حقیقـت، ایـن 
فیلـم در نوزده شـهر نمایش داده شـد و من 
هرشـب از افـرادی کـه فیلم را در شـهرهای 
مختلـف دیـده بودنـد، پیـام می گرفتم. پس 
نشـان می دهـد کـه جامعـه از ایـن فیلـم 
اسـتفبال کـرده و انـگار بیشـتر بـرای افـراد 
شـنوای جامعـه تهیه شده اسـت. ایـن فیلم 
بـرای ناشـنوایان زیر نویس نشـد چـون  اگر 
ناشـنوایان ایـن فیلـم را نبیننـد هـم خیلی 
مهـم نیسـت. ناشـنوایان  مایلند خودشـان 
مثـل  کننـد،  نزدیـک  شـنوا  افـراد  بـه  را 
همـان دختـری که آرزو دارد خواننده شـود. 
خواننـده شـدن بـرای کسـی کـه شـنوایی 
نـدارد، کار سـختی اسـت  ولـی ایـن فـرد 
تمـام سـعی اش را می کـرد. به نظـرم بعد از 
دیـدن این فیلـم، مخاطب متوجه می شـود 
که دنیای ناشـنوایی، دنیای عجیبی نیسـت  

کـه نتـوان بـا آن کنـار بیایی.

و سخن آخر...؟
امیـدوارم  روزی برسـد کـه مـا انسـان ها از 
قضاوت هـای نادرسـت که همـراه آن  عصبی 
شـدن، پرخاشـگری، ناراحـت شـدن و ... 
اسـت،  دسـت برداریـم. مـا اجـازه اشـتباه 
کـردن را بـه افـراد نمی دهیم و  بـا دخالت ها 
و قضـا وت هایمـان لذت اشـتباه کـردن را از 

دیگـران می گیریـم.

 زبان اشاره انگلیسی  بین المللی 
است، ولی همه ناشنوایان زبان 

اشاره انگلیسی را بلد نیستند. برای 
این که بتوانند به زبان اشاره بین المللی 
صحبت کنند اول باید انگلیسی بدانند 

و بعد زبان اشاره را یاد بگیرند 
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لطفا خودتان را معرفی کنید؟
من،  تحصیلی  مدرک  هستم.  خدایی  یاشار   
دکترای مهندسی استراتژیک است که ربطی 
به موسیقی ندارد ولی حدود سی سال است 
که در زمینه موسیقی و تیاتر فعالیت حرفه ای 
دارم.  اولین  کنسرتم را  درسن هشت سالگی  
اجرا کردم. مدتی درواحد تولید صدا وسیما و 
مدتی با ارکستر ملی همکاری داشتم  و افتخار 
پورعطایی،   زنده یاد  مثل  بزرگانی  با  فعالیت  
پور رضا و عاشورپورو بزرگان دیگری از جمله 
کامکار٬فرهاد  ٬هوشنگ  کامکار  بیژن  اساتید 
سایر  و  بیات  بابک  یاد  زنده  فخرالدینی٬ 
موسیقی  مختلف  حوزه های  در  هنرمندان  
فعالیت  تئاتر   حوزه  در  هم  مدتی  دارم. 
سیما  تولید  دربخش  و  سینما   در  و  داشتم 
هم   آهنگ سازی و اجرای موسیقی داشته ام.  
بسیاری  از موسیقی هایی که در صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی پخش می شوند،  توسط من 
ودوستانم نواخته  شده اند. موسیقی درمانی 
ابتدا  را   هنردرمانی  تر  کامل  شکلی  در  یا  
خودآموخته بر مبنای تجربیات و دانش کسب 
کرده آغاز نمودم و سپس در آلمان وسوییس 
و  شدم  آموزی  علم  و  تجربه  کسب  به  موفق 
آلمان  درمانی  موسیقی  انجمن  عضای   ا  از 
هستم. برای اولین بار، هنردرمانی پویا و بیانگر 

موسسه  در  را   (expressive art therapy)
محک پیاده سازی کردیم و به مرور به عنوان 
می خواهد  که  وکسی  اجتماعی  فعال  یک 
کاری فراتر ازکارهای روزمره انجام دهد، وارد 
کارهای خیریه ای شدم.   انجمنی را با یاری 
افغان  کار  کودکان  برای  بزرگواری  دوستان 
تاسیس کردیم ودر چندین انجمن دیگر هم 
عضو هیات مدیره یا مشاور استراتژی هستم.  
در بیشتر این انجمن ها در بخش اتاق فکرفعالم 
ودر بخش های هنری شان  کار تئاتر وموسیقی 

را هم انجام می دهم. 

شروع  رعد  با  را  خود  همکاری  زمانی  ازچه 
کردید؟

در سال ۸۹ معاونت آموزش فرهنگی آن زمان 
کردند.  معرفی  من  به  را  رعد  ارشاد،  وزارت 
در همان ایام  از وزارت ارشاد مجوز فعالیت 
گرفته بودم وایشان از این طریق با فعالیت های 

من آشنا شده بودند. 
آغاز  رعد  مرکز  با  را  فعالیتم  سال   همان  از 
نمودم.  در رعد، کالس موسیقی  دارم و به 
هنرجویان عالقمند، تئوری موسیقی و ساز و 
آواز یاد می دهم.  با کمک وهمت کارآموزان 
راه اندازی  را  رعد  موسیقی  گروه  مرکز،   این 
نمودیم.  برگزار  هم  مختلفی  کنسرت های  و 
چهارسال است که رئیس هیات مدیره مدرسان 

رعد و عضو اتاق فکر این  مرکزهم هستم.

دارای  افراد  درتوان بخشی  را  هنر  نقش   
معلولیت چگونه می بینید؟

شفا  نمی کند،   درمان  هنر  من،  نظر  به 
می دهد. درمان یکی از مفاهیم تراپی است و 
مفهوم دیگر آن،  تکرار است . بخش انکارناپذیر 
هنر،  تکرار است و نمی شود تکرار را ازهنر جدا 
کرد. هر هنری، چه موسیقی، چه تئاتر و چه 
نقاشی، برای تسلط بر آن، نیازمند تکرار است. 
ذاتی  خصلت  تکرار،  برمبنای  هنردرمانی   

یاشار خدایی، موسیقیدان است و  بیش از سی سال است که 
رشته  اینکه  علی رغم  دارد.  حرفه ای  فعالیت  موسیقی  زمینه  در 

تحصیلی او فنی مهندسی است و در رشته  مهندسی استراتژیک تا 
مقطع دکتری تحصیل کرده و مدرک گرفته ولی عشق به موسیقی او 
را تا آلمان و سوسیس برای یادگیری و کسب تجربه رشته "موسیقی 
درمانی"، کشانده. او به عنوان یک فعال اجتماعی، از اعضای موسس 
موسس  و   ( افغان  کار  کودکان   ) پویا  کار  کودکان  یاریگران  انجمنی 
با  و  بوده  یاب  توان  افراد  به  هنر  آموزش  رویکرد  با  مهرآیین  آکادمی 
بیش از ۷ انجمن  خیریه دیگر نیز به عنوان عضو هیت مدیره یا مشاور 
استراتژی یا سرپرست هنردرمانی فعالیت دارد. خدایی نزدیک به ده 
سال است که با مرکز رعد همکاری دارد و کالس آموزش موسیقی 
را برای عالقمندان موسیقی در رعد برگزار می کند. اعضای ارکستر 
موسیقی رعد که سال هاست در مراسم مختلف  هنرنمایی دارند، از 

هنرجویان این مدرس موسیقی  هستند. 
با او و با تعدادی از هنرجویان کالس به گفت وگو نشستیم.

بچه ها تا کنون بیش از  ده ها کنسرت 
را یا در خود رعد و یا به اسم رعد، در 

مکان های دیگر اجرا کرده اند

هنر درمان نمی کند، شفا می دهد!
در گفت وگو با مدرس کالس موسیقی؛
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مجموعه  زیر  هنردرمانی  ایران  در  هنراست. 
روانشناسی وکاردرمانی است ولی در آلمان، 
مستقل  شاخه  یک  عنوان  به  درمانی  هنر 
می شود.  محسوب  مکمل  طب  نظر  زیر 
هنر  توسط  توان بخشی  پیش  سال  ازهجده 
را که برای اولین بار با  شاید توسط آقایان؛ 
شکل  به  ودکترعشایری  دکترزاده محمدی 
دیگر  چندنفر  و  وبنده  بود  شده  بیان  نظری 

درایران با رویکرد عملی شروع کردیم. 

یا  است  موسیقی  شامل  فقط  هنردرمانی   
هنرهای دیگررا در برمی گیرد؟

هنردرمانی شامل همه  هنرهاست. از معرق 
بگیرید تا نقاشی و تئاتر وموسیقی و هرچیزی 
البته  گذاشت.  برآن  بتوان  را  هنر  اسم  که 
مختص   را  هنردرمانی  ازکشورها،  بعضی  
هنرهای تجسمی می دانند، ولی ما معتقدیم 
داشته باشد،  هنری  جنبه  که  هرفعالیتی  که 

می تواند در حیطه هنردرمانی قرار بگیرد.

چگونه  موسیقی  کالس  در  شما  کار  روش 
است؟ 

این کالس  یک روز در هفته در دونوبت صبح 
آموزش  صبح ها،  می شود.   برگزار  عصر  و 
و  داریم  را  ساز  آموزش  و  موسیقی  تئوری 
اجراهای  ارکسترداریم.  تمرین  بعدازظهرها، 
ارکسترما،  در سه بخش تعریف می شوند.  یا 
در مراسمی  که رعد برگزار می کند، اجرا داریم 
و یا در مراسم دیگر انجمن ها و یا  به دعوت 
کسانی که تعریف این گروه را شنیده اند، برای 
اجرا می رویم. بچه ها تا کنون بیش از ده ها 
کنسرت را یا در خود رعد و یا به اسم رعد، در 

مکان های دیگر اجرا کرده اند.

در این مدت نسبتا طوالنی که با بچه های 
از   تاثیری  چه  می کنید،  موسیقی  کار  رعد  

موسیقی برروی کارآموزان رعد دیده اید؟ 
اجرای   در  وخصوصا  کارموسیقی  در  بچه ها 
ارکستر،  زیستن  در کنار هم، با هم بودن، 
یاد  را  بودن   یک پارچه  و  کردن  همراهی 
انتقاد پذیری،  ارکستر،   در  آنها  می گیرند. 
تحمل پذیری و زندگی اجتماعی را می آموزند، 
را  صدا  یک  باید  ارکستر  مخاطب   چون  
بشنود و چند صدایی به معنای هرج و مرج٬  
ارکستر  در  البته  ندارد.   وجود  ارکستر  در 
بنا به نوع ارکستر و سازبندی  چند صدایی 
خود  ساز  ظاهرا  هرکس  که  دارد  وجود  هم 
را می نوازد ولی برآیند این سازها و صداها، 
برای  که  است  موسیقی ای  و  صداها  وحدت 
مخاطب خوشایند و متبوع است. البته  در 
رعد با مشکالتی روبه رو هستیم. مثال؛  فضای 
ما آکوستیک نیست و فضای کالس، فضایی 

نیست که حس وحال موسیقیایی  داشته باشد 
این  کالس،  در  فعال  هنرجویان  وجود  ولی 

نواقص را پوشش می دهد.

این  از  رعد  وکارآموزان  بچه ها  استقبال 
کالس چگونه است؟

بچه ها با چند دیدگاه در این کالس شرکت 
هستند  موسیقی  عاشق  واقعا   یا  می کنند. 
که با تمرین و پیگیری به پیشرفت های خوبی 
می رسند و وارد ارکستر می شوند و یا اینکه 
چند ترم می آیند و وقتی می بینند که موسیقی 
نیست،    ساده  می کردند  فکر  که  هم  آنقدر 
بچه ها  ورودی  هرحال  به  نمی دهند.  ادامه 
به کالس موسیقی زیاد است ولی خروجی ما 
که  ندارم  عالقه  هم  من  کم.   کالس  این  از 
تدریس  روش  یا  و  دارم  نگه  زور  به  را  کسی 
نکند،  ترک  را  کالس  کسی  تا  کنم  ساده  را 
واگر  است  قاعده مند  هنری   موسیقی  چون 
وارد   و  کند  پیشرفت  آن  در  بخواهد  کسی 
ارکستر شود، باید زحمت زیادی بکشد. البته  
من به جنبه توان بخشی موسیقی هم بسیار 
توجه دارم  چون افرادی را  داریم که ظاهرا 
این  در  شرکت  ولی  بنوازند  ساز  نمی توانند 
کالس، حالت درمانی برایشان دارد و من از 
حضور آنها در کالس بسیار استقبال می کنم.
چه سازهایی را دراین کالس آموزش می دهید؟
  بیشتر سازهای سنتی مانند؛ سنتور، سه تار، 
تنبورو سازهای کوبه ای را آموزش می دهیم. 
بچه ها در این کالس تئوری موسیقی را هم 
یاد می گیرند. بیشترکسانی که به این کالس 
آمده اند، سواد موسیقی نداشتند و تنها با یک 
شدند  کالس  وارد  موسیقی،  به  اولیه  عالقه 
ولی  این عالقه به عشق تبدیل شد و  ادامه 
دادند. بچه های  این کالس،   هشت سال 

است که کارموسیقی می-کنند .

آموزش  کالس   این  در  هنرآموز  چند 
می بینند؟ 

در کالس صبح، حدود  چهارده نفر هستند  
را  زدن  ساز  هم  و  موسیقی  تئوری  هم  که 

آموزش می بینند. در کالس بعدازظهر  هشت 
نفر هستند که در حوزه ارکسترو همنوازی کار 
می کنند. افرادی هم هستند که آموزش های 
مراحل  کالس،  این  در  و  دیده  اند  را  اولیه 
ابتدایی ارکستر را آموزش می بینند. هرسال 
که می گذرد بچه ها مهارت و تجربه بیشتری 
پیدا می کنند. امسال در روزجهانی معلوالن، 
آنها در ایستگاه مترو امام خمینی برنامه اجرا 
از  فقط  موسیقی،  کالس  در  البته  کردند. 
موسیقی حرف نمی زنیم، از همه چیزصحبت 
می کنیم.  از خودشناسی و عرفان، از زندگی، 
از استراتژی و مدیریت در زندگی و... . چون 
هم  اجتماعی  آگاهی های  باید  هنرمند  یک 
کند  زندگی  خوب  خودش  باید  داشته باشد. 
و به دیگران هم کمک کند تا خوب زندگی 
کنند. تعریف هنرمند واقعی کسی است که 
هم خودش را پاالیش می کند و هم بر دیگران 
هم  کالس   بچه های  می گذارد.  مثبت  تاثیر 
اگر  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  من  مانند 
ساز وجودمان را خوب بنوازیم، نواختن بقیه 

سازها  سخت نیست. 

آیا کالس موسیقی شما درجه بندی دارد و 
هر کدام از هنرآموزان در یک جایگاهی قرار 

دارند؟
بله، همینطور است. میزان تالش و استعداد 
بچه ها با هم متفاوت است و کسی که بخواهد 
در ارکستر تقش آفرینی کند، راه دشواری در 
هدف  با  هنرجویان   از  تعدادی  دارد.  پیش 
وارد شدن به ارکستر،  در کالس نام نویسی 
می کنند ولی  من از اول به آنها می گویم که 
باید  بسیار تالش کنند وبا صبر و حوصله   جلو 
بیایند تا به مرحله ای برسند که بتوانند وارد 
ارکستر شوند. تاکنون  هشت نفر از بچه ها 
بعد از سال ها تالش وکوشش به این مرحله 
رسیده اند. من خیلی خوشحال می شوم که 
بچه ها بتوانند به مهارت وتجربه کافی برسند و 

بتوانیم چند گروه ارکستر داشته باشیم. 

چقدر طول می کشد که کسی که وارد کالس 
موسیقی می شود، بتواند وارد گروه ارکستر 

بشود؟
معموال خیلی طول می کشد. حداقل سه سال 
منظم  تمرین های  با  بچه ها   که  است  الزم 
شوند.  ارکستر  گروه  وارد  بتوانند  مداوم  و 
اگر  و  می زند  تکرار  را  اول  حرف  درموسیقی 
کسی بخواهد در این زمینه موفق شود باید 
مرتب تمرین کند. متاسفانه بعضی از بچه ها 
البته  می کنند.  وتنبلی  نیستند  پویا  خیلی 
و  شده اند  بهتر  قیل   سال های  به  نسبت 

اهمیت تکرار و تمرین را فهمیده اند.

بچه ها در کارموسیقی وخصوصا 
در اجرای  ارکستر،  زیستن  در کنار 
هم، با هم بودن، همراهی کردن و 

یک پارچه بودن  را یاد می گیرند 
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دارند،  شرکت  ارکستر  در  که  بچه هایی  
هرکدام یک ساز را باید کامال بلدباشند؟

بطور  را  ساز  یک  حداقل  آنها  از  هرکدام  بله 
مطلوب می نوازند. بعضی از آنها  چند ساز را 
به خوبی می نوازند و  آواز هم می خوانند. چون  

آواز را هم در کالس آموزش می دهیم. 

نقش موسیقی را در سال هایی که با بچه ها 
کار می کنید، بر روحیه و توان  جسمانی آنها  

چگونه ارزیابی می کنید؟
 این سوال را بهتره خود بچه ها پاسخ بدهند. 
ولی به نظرمن موسیقی واقعا معجزه گر است و 
شفا می دهد. بزرگ ترین اثر موسیقی این است 
که باعث خودآگاهی فرد می شود. بخشی از 
اثرات هنردرمانی، به تاثیراتی است که روی 
کورتکس، بخش های مختلف و یا نیمکره های 
مغز وحرکات ظریف و مکانیک بدن  می گذارد،  
 ٬ شناختی  بخش  سه  بر  کل  در  برمی گردد. 
حرکتی ٬ اجتماعی – هیجانی  تاثیر بسزایی 
دارد.بسیاری از بچه هایی که معلولیت دارند، 
روبه رو  مشکل   با  ظریف  حرکات  انجام  در 
هستند که موسیقی  و کار با سازهای مختلف، 
یک نوع فیزیوتراپی برای آنها به شمار می آید. 
موسیقی در افرادی که از لحاظ ذهنی مشکل 
دارند هم بسیار اثرگذار است. در مرکزمهرآیین 
وجود  دستورالعملی   کرده ایم،   تاسیس  که 
نوع  هر  با  افراد  آن،  برمبنای  که  دارد 
اختالل، از حرکتی و ذهنی گرفته تا هرنوع 
آسیب، مثل بزهکاری را می پذیریم. من تاثیر 
موسیقی را برهرنوع آسیب، چه روحی وچه 
روانی  به وضوح دیده ایم. در  انجمن محک 
هم، تاثیر موسیقی را در کاهش سرعت رشد 
سلول های سرطانی و کاهش عوارض جانبی 
بیماری  دیده ایم. برروی بیماران ام اس، افراد 
کم بینا ونابینا، افراد ناشنوا وکم شنوا و افراد 
جسمی حرکتی هم این تاثیرات به خوبی دیده 
شده است. ولی مهم ترین تاثیر موسیقی، ایجاد 
اعتماد به نفس  است  که به ابراز وجود افراد 
خویشتن  خودباوری،  ایجاد  می کند.  کمک 
شناسی بزرگ ترین حاصل موسیقی است. به 
امید روزی که انسان ها درآرامش وعشق با هم 
زندگی کنند وساز وجودشان را زیبا اجرا کنند.  
به نظرم زیباترین ارکستر،  زمانی است که یک 
جامعه و یک ملت هم صدا شوند و به هم برای 
ملت  این  کنند.  کمک  زیبا  زندگی  داشتن 
می تواند از کالس هشت  نفره ما شروع شود تا 
به یک گروه بزرگ تر برسد. من وظیفه خودم 
می دانم که از تک تک دوستانی که در ارکستر 
اعتراف  و  کنم  تشکر  هستند،  همراه  من  با 
می کنم که تک تک این بچه ها برای من مثل 
یک استاد هستند و از همه آنها  یاد می-گیرم. 
من به عشق این بچه ها به رعد می آیم، چون 

شرایط کالسم در رعد، شرایط مطلوبی نیست 
ولی  خوشحالم که در هفته چند ساعتی از 
وقت و زندگی ام را  با این دوستان می گذرانم. 

لطفا توضیح مختصری  هم در مورد انجمنی 
که تاسیس کرده اید بگویید:

ویژه  مرکز  اولین  مهرآیین  موسیقی  آکادمی 
افراد توان یاب در ایران است که در سال ۸۸ 

به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.
همه  به  تراپی  و  أموزش  مرکز  این  رویکرد 
طیف های توان یاب و آسیب های اجتماعی و 

فرهنگی می باشد.
نظم  و  توجه  افزایش  به  کمک  ما  رسالت 
بخشیدن به فعالیت های افراد دارای معلولیت،
تعامالت  و  ارتباطی  مهارت های  تسهیل 
اختالالت  و  شنوایی  آسیب های  اجتماعی، 

گفتاری
تقویـت حـواس پنجگانـه، کمـک بـه درمان 
سـاختار  تقویـت  یادگیـری،  ناتوانی هـای 

اسـت. و...  آموزشـی  برنامه هـای 

 آموزش هایـی کـه در کالس موسـیقی بـه 
بچه هـا میدهیـد، منجـر بـه درآمـد هـم 

بـرای آنهـا می شـود؟
بله. بچه ها  به درآمدهایی  رسیده اند. البته 
پول زیادی نیست ولی به هرحال این امکان 
بوجود آمده است. در کنسرت هایی که برگزار 
می شود، بلیط فروخته می شود و به بچه ها  
پرداخت هایی می شود.  البته اگر بخواهند به 
باید  برسند،  آواز  و  موسیقی  تدریس  مرحله 
بیشتر  تالش  کنند و تجربه بیشتری کسب 

نمایند. 
الزم است که  این را بگویم که فدیا و فرناز 
حضور  کالس  امروزدر  که  آرزو   و  ومرضیه 
خودشان  نیستم  من  که  مواقعی  در  ندارد، 
به بچه ها آموزش می دهند. یعنی به جایگاه 
توان  از  بچه ها  این  رسیده اند.  هم  مدرسی 
و   دارند  شاگرد  خودشان  برخوردارند،  باالیی 

کنسرت  اجرا می کنند. 

بعد از گفت وگو با دکتر خدایی، با چند نفر از 
هنرآموزان کالس هم به گفت وگو  نشستیم 
و نظراتشان را در مورد این کالس  پرسیدیم.

                                    
        

است  سال  ده  حدود   .  
که به رعد می آیم و کالس های متعددی را در 
رعد گذرانده ام. من از دوران ابتدایی در گروه 
موسیقی مدرسه بودم و همیشه به موسیقی 
و خوانندگی عالقه داشتم. افتخار داشتم که 
در رعد  ابتدا با استاد پاشا، تئوری موسیقی 
استاد  از   ،۹۱ سال  واز  کنم  کار  را  سلفژ  و 
خدایی موسیقی را  یاد بگیرم. من از استاد 
خدایی،  نواختن تنبک و خواندن آواز را یاد 
می گیرم. وظیفه من در ارکستر، خوانندگی  
است.  همانطور که استاد گفتند، کالس ما 
من  و  نیست  موسیقی  آموزش  کالس  فقط 
شخصا از استاد چیزهای زیادی آموختم. ما 
در این کالس، درس زندگی می آموزیم. استاد 
با صمیمیت ایرادات و مشکالت هرکدام از ما 
را یا به طور خصوصی  و یا در جمع مطرح کرده 
عقیده  به  می کنند.  صحبت   موردش  در  و 
ایشان،  آموزش مهارت های زندگی، واجب تر 

ازآموزش موسیقی است.
آیا به اشتغال در این زمینه هم فکر کرده اید؟
 در اجراهایی که در جاهای مختلف داشته ایم، 
درآمد داشتیم. ولی برای این  که بتوانم مستقال  
کار کنم و از طریق موسیقی به درآمد مناسبی 
برسم،  راه طوالنی در پیش دارم. ولی آرزویم 
این است که بتوانم از طریق موسیقی زندگی 

خود را اداره کنم. 

        
      

. من از سال۹۰ وارد     
کالس  در  ابتدا،  همان  از  و  شدم  رعد  مرکز 
به  اول  از  چون   کردم  نام نویسی  موسیقی 
عشق موسیقی به رعد آمدم. در شروع چیزی 
از موسیقی نمی دانستم و از صفر شروع کردم 
که  رسیده ام  مرحله ای  به  شکر  را  خدا  ولی 
یادگیری  درکنار  می زنم.  تنبک  ارکستر،  در 
ما  به  هم  را  موسیقی  تئوری  استاد  تنبک، 
آموزش می دهند وهمین باعث شده که نسبت 
به موسیقی وسعت دید پیدا کرده و چیزهای 
بتوانم  امیدوارم  بگیرم.  یاد  هم  را  دیگری 
سازهای دیگری را هم یاد بگیرم. من اعتماد 
به نفس و آمدن به جامعه را در این کالس 
یاد گرفتم.  هیچوقت فکرش را نمی کردم که 
بتوانم روی سن بروم و ساز بزنم یا بخوانم. 
ولی اعتماد به نفسی که در این کالس کسب 

من به جنبه توان بخشی موسیقی هم 
در کالس توجه دارم،  چون بچه هایی  

را  داریم که نمی توانند ساز بزنند 
ولی  حضور در کالس، وجه درمانی 

برایشان دارد. 
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کردم، باعث شد بر اضطرابم غلبه کنم. من 
فرار  دانشگاه  در  دادن  کنفرانس   از  همیشه 
می کردم، ولی اآلن  در روی سن کامال راحت 
هستم و این اعتماد به نفس را از موسیقی و 
استاد خدایی دارم. یکی از مواهب موسیقی 
به  اعتماد  آرامش،  برحس  عالوه  من  برای 
نفسی است که به من داده که می توانم خودم 
را در جامعه بیان کنم  و حرفم را با وجود تمام 

فشارهای موجود بیان کنم.
چرا آموزش تنبک را انتخاب کردید؟

انتخاب  را  سازی  باید  کالس  شروع  در 
کردم.  انتخاب  را  تنبک  من  و  می کردم 
تنبک  یک ساز کوبه ای پایه است وبرای یاد 
گرفتن ریتم، خیلی مفید است. در نواختن 
یک ساز،  ملودی داریم و ریتم که اگر ریتم 
را جداگانه با سازی مثل تنبک یاد بگیریم، 
خیلی راحت تر می توانیم  سراغ  ملودی برویم. 
ولی  کردم  انتخاب  را  تنبک  دید  این  با  اول 
بعد دیدم که تنبک خودش دنیایی است.  یاد 
گرفتن و کارکردن با تنبک خیلی طول کشید 
ولی  دوست دارم آن را ادامه بدهم. هدفم از 
یادگیری موسیقی این بود که به آرامش برسم  
وبتوانم روی خودم کار کنم که این هدف، در 
کالس استاد خدایی محقق شد. چون در کنار 
که  داریم  هم  عرفانی  آموزش های  موسیقی، 
در  آرامش  من کمک زیادی کرد. من هم 
زمان با کالس موسیقی، دانشجوی کامپیوتر 
دانشگاه تهران هم بودم  که باعث استرس و 
تنش در من می شد و شرکت در این کالس 
به من خیلی کمک کرد. درکنار آموزش، وارد 
گروه کنسرت هم شدم  که برایم تا حدودی 
درآمد  داشت. گرچه علت  شرکتم در کالس 
موسیقی،  عشق وعالقه ام به این رشته بود. 
و  بوده  مفید  خیلی  من  برای  آموزش ها  این 
امیدوارم که بتوانم موسیقی را ادامه بدهم. با 
وجود این  که  مدتی است  سرکاری متناسب 
با رشته ام  رفتم، ولی تمرکزم بیشتر بر روی 

یادگیری موسیقی است.

        

کالس  وارد   ۹۰ سال  .از    
آموزش های   تحت  و  شدم  رعد  موسیقی 
یادگیری  به  شروع  صفر  از  استادخدایی،  
کردم. اکنون نوازنده دف هستم. من همیشه 
به موسیقی وخصوصا به دف عالقه داشتم، 
ولی فرصت پیش نیامده بود که کالس بروم. 
این  در  بودنم  از  و   افتاد  رعد  در  اتفاق  این 
استاد  از  ما  همه  خوشحالم.  بسیار  کالس  
یاد  همچنان   و  گرفتیم  یاد  بسیار  خدایی 

می گیریم.

چـه حسـی داری کـه خـودت موسـیقی 
می زنـی و اولیـن بـا کـه روی سـن رفتی 

داشـتی؟ حسـی  چه 
هنر  یک  موسیقی  است.  خوبی  بسیار  حس 
است و هنر در ذات خود، آرامش و  احواالت 
روی  که  بار  اولین  دارد.  همراه  به  را  خوش 
سن رفتم تا حدی مضطرب  بودم. ولی چون 
در اوایل در کنار استاد،  روی سن می رفتیم  
حضورایشان  مایه  دلگرمی  ما بود.  تا این 
اضطرابمان   و   شویم  مستقل  توانستیم  که 
در  بگیرد.  را  جایش  لذت،  و  برود  بین  از 
مکان های مختلفی  کنسرت برگزار کردیم که 
یکی از بزرگ ترین آنها، در عمارت مسعودیه در 
سال۹۴ بود.  سازمان های زیادی مثل سازمان 
بهزیستی و سازمان دامپزشکی و برج میالد از 
ما درخواست اجرا کردند. جشن بزرگداشت 
استاد کامکار رادر رعد برگزار کردیم ودر کنار 
ایشان بر روی سن رفتیم وایشان با آواز ما را 

همراهی کردند.

           
    

رعد  وارد   ۹۱ سال  از   ،   
شدم . قبل از آن، کار نقاشی انجام می دادم و 
نقاشی را از موزه رضا عباسی شروع کردم. یکی 
از تفریحات  کودکی ام نقاشی کشیدن و گوش 
دادن به موسیقی بود. هنوز هم هرکاری را که 
انجام می دهم دوست دارم همراه با موسیقی 
باشد. آشنایی من با صدا، از انجمن گویندگان 
آموزش   دوره های  آنجا  در  شد.  شروع  جوان 
دوبله را  زیرنظر استاد نیما رئیسی گذراندم. 
بعد از ایشان، شاگردی آقای امین قاضی و 
انجمن  طریق  از  داشتم.  را  عسگری  آقای 
کامکار،  پریسا  خانم  به  جوان،  گویندگان 
باالبردن  برای  شدم.   معرفی  موسیقیدان 
مهارت فن بیان به خانم کامکار معرفی شدم 
ولی از بچگی خواندن را دوست داشتم. آنجا 
متوجه شدم که چقدر خواندن به من کمک 

می کند که کارهای عقب مانده ام را تمام کنم.  
وقتی خانم کامکار به خارج از کشور رفت،   به 
رعد می آمدم ودر کالس نقاشی استاد خلیلی 
شرکت  کردم. همان زمان متوجه شدم خانم 
پاشا در رعد  آواز تدریس می کنند و در کالس 
ایشان ثبت نام کردم. بعد هم  به کالس استاد 
خدایی آمدم که اتفاق خیلی خوبی برای من 
بود.لطف خدا و استاد شامل حالم شد و وارد 
گروه ارکستر مجموعه شدم. من در گروه، آواز 
خانم  با  را  سلفژ  کالس  چون  ولی  می خوانم 
کامکار گذرانده بودم وروی نت های پیانو کار کرده 

بودم، دوباره آموزش موسیقی را شروع کردم. 
چگونه  زندگیت  بر  را   وهنر  موسیقی  تاثیر 

ارزیابی می کنی؟
من آنچه که هستم را مدیون هنر و موسیقی 
ورزش  و  آواز  نقاشی،  حوزه  درسه  می دانم. 
فعال هستم. وقتی  ورزش می کنم  و نقاشی 
می کشم، حتما موسیقی به همراهش هست.  
وقتی  صدای موسیقی را در کالس می شنوم، 
خصوصا زمانی که استاد سه تارشان را می نوازند، 
ناخودآگاه تصویرهایی  در ذهنم می آید وحتی 
می توانم چیزهایی بنویسم.  با  هنر می توانیم 
خیلی از استرس هایی که در جامعه وحتی در 
خانواده ها داریم را تحمل و مدیریت کنیم. اگر 
با هنر آشنا نبودم شاید این رفتار و  شخصیت 
مخصوصا  اساتیدم،  از  نداشتم.   را  کنونی ام 
اجازه  که   سپاسگزارم  بسیار  خدایی  استاد 
دادند که هم در گروه ارکستر باشم و هم در 
این کالس شرکت کنم چون لحظه به لحظه 
از ایشان  یاد می گیرم. با وجود محدودیت هایی 
که در کشور ما وجود دارد وآواز بانوان معضل 
است، من از اجراهایی که در رعد و در خارج از 
رعد دارم، بازخورد بسیار خوبی  می-گیرم. در 
اجراهای دسته جمعی، دوستان  خیلی زحمت 
می کشند ولی به دلیل فشارهایی که در جامعه 
هست، انگار من  بیشتر دیده می شوم. ما یک 
مجموعه هستیم که باهم فعالیتی  را به نمایش 
می گذاریم و به قول استاد، یک صدای واحد  از 

اجرای ما شنیده می شود.
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پس اول باید بدانیم به کجا می خواهیم برویم. یعنی می خواهیم در ۳ ، ۷ یا ۱۴ سال آینده به کجا برسیم و کجا باشیم. یعنی 
رویاها و خواسته هایمان را شفاف بدانیم. مقصد و مقصودمان را دقیق بدانیم.

سالمت روانسالمت روحیسالمت جسمیمعنویتخانوادگیرشد فردیمالی

:  
۵میلیون درآمد 

ماهانه
دیدن فیلمشادیکاهش ۵ کیلو وزنازدواجیادگیری زبان

:  
جزو ۱۰۰ثروتمند 

ایران
۶ فرزند

ریشه کن شدن 
بیماری ها

:  
پس انداز 
۱ میلیاردی

انسان 
تاثیرگذار

شفای دوستمصلح جهانی

: استقالل مالی 
سالمت 
خانواده

کمک به 
کودکان کار

کنترل خشم

      ،  ،      ً

         ؟!
؟        

در شماره ی پیشین نشریه توان یاب، یادآور شدیم که افراد دارای معلولیت، 
در واقع افرادی نیستند که دارای نقص عضو هستند. بلکه افرادی هستند که 
در رسیدن به اهداف و آرزوها و حتی کارهای کوچک روزمره ناتوان هستند. 

در این صورت ما ملتی هستیم با انواع معلولیت و ناتوانی های پیدا و پنهان.
داستان مردی را شنیده اید که به دهی  رسید و از حکیمی پرسید:
راه فالن شهر از کدام سمت است و حکیم راه را به او نشان داد.

 سپس پرسید تا آنجا چقدر راه است؟ حکیم درنگی کرد و فرمود: 
چند قدمی برو تا بگویمت راه چقدر  است! فرد چند قدمی رفت .
حکیم گفت: سه روز. شخص پرسید: خوب چرا از ابتدا نگفتی؟ 

حکیم گفت: آن موقع نمی دانستم چگونه راه می روی،
 اکنون فهمیدم این گونه که تو راه می روی ۳ روز راه است.

؟ ــــــ
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نکته: در اینجا منظور از هدف، قصد و نیت شما از انجام آن کار نیست، بلکه منظور قله هایی است که در طول مسیر فتح می کنید.
به عبارت دیگر مثال اگر من می خواهم ( خواسته من) به درآمد ۱۰ میلیون تومانی برسم، این خواسته را به ۳ پله (هدف ) تقسیم و در فاز اول برای 

رسیدن به درآمد ۳ میلیونی تا یک سال آینده و بعد درآمد ۶ میلیونی تا ۲ سال آینده و بعد درآمد ۱۰ میلیونی تا ۴ سال آینده برنامه ریزی می کنم.
حال شما هم جدول زیر را تکمیل کنید:

سالمت روانسالمت روحیسالمت جسمیمعنویتخانوادگیرشد فردیمالی

:  

:  

:  

:  

.       

مبدا – مسیر – مقصد

مقصد شما همان خواسته ها ، آرزو و اهداف شما هستند. خواسته ها، اهداف و آرزوهای خود را ببینید....
کدام  یک از آنها از نظر شما قابل اجراست؟

آنها را بنویسید.
حال می دانیم که اینها خواسته های شدنی ما هستند، پس حاال می دانیم که به کجا می خواهیم برویم.

خوب مقصد مشخص شد، حاال مبدا ما کجاست؟
یعنی باید بدانیم من کی ام و کجای مسیر زندگی خود در راه رسیدن به اهداف و خواسته هایم هستم.

چند سالمه؟
مهارت های من چیه؟

وضعیت مالی من چطوریه؟
داشته ها و پشتوانه های من چیه؟

به چه چیزهایی و به چه کسانی تعهد دارم؟
نقش هام تو زندگیم چیه؟ ( خواهر ، برادر ، فرزند ، همسر، عمو، عمه ، معلم، دانشجو و ...)

      
مبداء مشخص، مقصد هم مشخص، دیگر چه می خواهم ؟ پیش 

به سوی خوشبختی، پیش به سوی موفقیت...
اما براستی آیا اینطور می شود به موفقیت و خوشبختی رسید؟ 
اگر این طور بود پس چرا اینهمه آدم تو دنیا به خواسته هاشون 
نرسیدن؟ اصال خود شما به خواسته ها و آرزوهایت رسیده ای؟ 
تا حاال فکر کردی که چرا نمی شود؟ چرا اهدافت تبدیل شدن 

به آرزو؟
همیشه در راه، موانع و مشکالت و سرعت گیرهایی هست که مانع 
حرکت ما به سمت مقصد و انحراف ما از مسیر اصلی می شوند.
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؟        

از جمله حصارهای درونی، افکار مزاحمی مثل: اوه اوه چقدر کار دارم، کلی کار عقب افتاده دارم، بذار اول فالن کارو بکنم بعد... یا توهم و تصور 
مشهور شدن، خیال پردازی و غرق افکار متفرقه شدن،  توهم پس از ثروتمند شدن، افکار مقابله ای :مردم چی می گن؟ نمی گن این همه پولو از 

کجا آوردی؟ چجوری ثروتمند شدی؟ از دیوار کی باال رفتی؟ و بسیاری از افکار مزاحم دیگر
افکار منفی مثل: حتمًا شکست می خوری ، اگه نشد بقیه چی می گن ؟ مردم مسخره ات می کنن ، هر روز اوضاع داره بدتر می شه، اینجا دیگه 

جای زندگی نیست، حیفه آدم عمرشو اینجا تلف کنه.
باورهای محدود کننده ای مثل: اگه می شد قبل ازمن یکی دیگه انجام داده بود، ما از دنیا صدسال عقبیم، نمی شه با آنها رقابت کرد.
عدم اعتماد به نفس: من نمی تونم، آخه من حافظه ام ضعیفه، آخه من لکنت زبان دارم،  آخه من بلد نیستم، ما جهان سومی ها...

ارزش های نامناسبی مثل: دختر باید تو خونه باشه و به پخت و پز و ... برسه! برای من مهمه که هیچ کس ناراحت نشه ( خوب بشه)
عقاید و باورهای نادرست مثل: آدم های فقیر رو خدا بیشتر دوست داره، همه پولدارا دزدن، همه سرمایه دارا حق مردمو خوردن، دخترا خنگن 

( دختر است دیگر...)، پول چرک کف دسته 
 اهمال کاری مثل: حاال ولش کن ، از شنبه ، از سال دیگه ، حاال دیر نمیشه، فردا کی مرده کی زنده

الگوهای نامناسب به همراه اطالعات غلط مثل اطالعاتی که از روزنامه های زرد به ما می رسند یا تصورات خودمان از فالن بازیگر، فالن خواننده، 
فالن هنرمند، که اینجور بود و آنجور نبود، ندیدی چه جوری بود؟ میگن هنرمندا همشون خوشبخت و پولدارن.

عدم مهارت کافی: من که بلد نیستم بازاریابی کنم (خوب برو یاد بگیر عزیز من) ، من که هوش مالی ندارم، من نمی تونم عصبانی نشم.
من که حسابداری نخوندم، من که بازاریابی و فروش بلد نیستم. 

عدم باور به توانایی های جسمی خود: با این پاهام؟  با این دستام؟ ،با این چشم های ضعیفم؟ جون از تنم در میره، تا سر کوچه هم نمی تونم 
برم چه برسه که فالن کارو بکنم.

 :    
انواع ترس - ترس از شکست - ترس از تمسخر - ترس از موفقیت -  شفاف نبودن اهداف  - 
افکار و باورهای منفی  - افکار مزاحم – بیماری – یاس – ناامیدی - مشخص نبودن سرعت 
حرکت  -  انتخاب مسیر نامناسب - عدم تمرکز روی هدف – در نظر نگرفتن منزلگاه هایی برای 
اطراق و استراحت  و لنگرهایی (ستون هایی ) برای تکیه کردن در زمان طوفان - آگاهی نداشتن 
از مهارت های مورد نیاز – تصور دانستن همه چیز و توهم دانایی  -  حواس پرتی  -  نداشتن 
انگیزه کافی  - بی توجهی به نیازهای جسمی و روانی مثل نیاز به خوراک، پوشاک، مسکن، 
درآمد، تفریح، دوستان، خانواده، معنویت، هنر، احساس تعلق و دوست داشته شدن، که 
در دراز مدت به شدت سرعت شما را گرفته و کم کم تبدیل به موانعی طاقت فرسا می شوند 
-  بروز مسایل عاطفی و احساسی –اهمالکاری – تداخل ارزش های خانوادگی، فرهنگی و یا 
مذهبی با اهداف ما  -  نشناختن استعدادها، قابلیت ها و توانمندی های خود - عدم توجه 
به عالقمندی های درونی  -  نداشتن مهارت کافی  -  قوانین حقوقی و اجتماعی  - مسائل 
فرهنگی - کمالگرایی -  وسواس فکری – حضور پر رنگ افرادی، با افکار سمی در زندگی -  

خجالت  کشیدن -  احساسات گمراه کننده (شرم و گناه ) 

 :     
فضا و شهرسازی نامناسب، بروکراسی 
وضعیت  سیاسی،  تنش های  اداری، 
قوانین  دالر،  نوسانات  اقتصادی، 
کنایه های  و  طعنه  گمرکی،  و  مالیاتی 
بالیای  سمی،  افراد  حضور  مردم، 
طبیعی مثل سیل و زلزله، بیماری های 
و  جنگ  ویروس،  کرونا  مثل  واگیردار 
تحریم، رقبا، تغییر تکنولوژی و سلیقه، 
فشارهای دوستان و خانواده ( دوستی 
دیگران  قضاوت های   –  ( خرسه  خاله 
– پارتی بازی و فضای رقابتی ناسالم و 

موارد دیگر.

      :               

موانع رسیدن به خواسته ها، اهداف ،رویاها و آرزوها
خوب حاال چیکار کنم ؟ در شماره بعد خواهم گفت که چکار 

باید کرد.
در شماره های بعد به بررسی و ارائه راهکار برای هریک از موارد 

فوق می پردازیم. 
اگر به دنبال کسب موفقیت و احساس خوشبختی هستید در 

شماره های بعد نیز با ما همراه باشید...           
ایمیل  آدرس  با  من  با  را  خود  مشکالت  و  نظرات  ضمنًا 

M.shafaaa@gmail.com در میان بگذارید .

:          
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در جشنواره سینما حقیقت که در پاییز سال ۹۸ در تهران برگزار شد، ۷ مستند با موضوع معلولیت اکران گردید.
این مستندها به قرار زیر هستند:

     -۱
فیلم مستندی از امیرمهدی حکیمی در مورد جوان طلبه ای که خودش شنواست اما از پدر و مادری ناشنوا متولد شده است. در  خانواده 
مهدی، چند فرزند شنوا و یک ناشنوا وجود دارند. پدرو مادر بزرگ، سرپرستی همه  نوه ها را برعهده گرفتند اما مادر مهدی قبول نکرد 
که سرپرستی این کوچک ترین فرزند شنوا را به آنها بسپارد. مهدی با  پدر و مادر ناشنوایش زندگی کرد و بزرگ شد. تا مدت ها از داشتن  
پدر و مادری  ناشنوا، خجالت می کشید تا این که در  بزرگ سالی، در برخورد با ناشنواهایی که قصه عاشورا را نمی دانستند، تصمیم گرفت،  
طلبه شود و با زبان اشاره این قصه را برای ناشنوایان تعریف کند. مهدی که همیشه نگران بود که اگر  ژن ناشنوایی را با خود حمل کند، 

فرزندش ممکن است ناشنوا شود، عاشق شد و با زنی ناشنوا ازدواج کرد و...

 -    
فیلم مستندی از رضا عبیات در آشنایی با دنیای ناشنوایان. این مستند  با حضور تعدادی از ناشنوایان در اتوبوسی که با هم به یک سفر 
تفریحی می روند، شروع می شود. در این مستند با دنیای  ناشنوایان آشنا شده و از مشکالتشان با خبر می شویم  و می بینیم  که ناشنواها 
به دلیل عدم توانایی در ایجاد  ارتباط با شنواها، از آنها فاصله گرفته و ترجیح می دهند اوقات خود را بیشتر با هم زبان های خود بگذرانند.  

 -۳
مستند ارغوان، قصه دختر نابینایی به نام ارغوان است. او نابینای مادرزاد است و  با مادر و پدر خود در شهر تهران زندگی می کند. او 
خواننده است، سنتور  می نوازد و این ساز را آموزش هم می دهد. ارغوان، مدرک کارشناسی ارشد موسیقی را دارد. او علی رغم میل 

خانواده، قصد دارد برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای موسیقی به کشور اطریش برود. 

 -۴
مستند آبشار به کارگردانی علی شهابی نژاد، در مورد رحمان، جوان دارای معلولیتی است که در روستای آبشار در جوار تاالب شادگان  
زندگی می کند. رحمان مربی ورزش است و   حدود ۱۷ سال به نوجوانان این روستای آموزش فوتبال می دهد. او که در هفت ماهگی 

دچار فلج اطفال شده تالش می کند که باشگاه فوتبال پرسپولیس را در این روستا به ثبت برساند.

۱۳  -۵
فیلم مستند پالک ۱۳ به کارگردانی ریحانه ظهیری، در مورد یک خانواده سه نفره است که فرزندی، مبتال به اوتیسم دارند. محمد معین، 
یازده ساله، به طور مداوم از خانه فرار می کند. مادر معین سعی دارد با آموزش  جلوی فرار او را بگیرد ولی پدر که از فرارهای او خسته 

شده، قصد دارد با قانع کردن همسرش بگذارد معین فرار کند تا شاید بتواند دلیل فرارهایش را پیدا کند.  

     -۶
       مستند چشم ها و دست ها به کارگردانی، پناه برخدا رضایی در مورد زوج میانسالی است که در روستایی در آذربایجان زندگی می کنند. 
مرد در کودکی به دلیل ابتال به سرخک نابینا شد و زن در نوجوانی به دلیل افتادن روی ریل های  قطار، دودستش را از مچ  از دست   

داد. زن برای مرد چشم است و مرد برای زن دست.

 -۷
مستند جمیله، به کارگردانی محمدباقر شاهین، در مورد زنی ساکن یکی از روستاهای سوریه به نام الفرعه است که براثر شلیک موشک، 
بینایی اش را از دست می دهد. او که مادر دو دختر خردسال است، به همراه همسرش تالش می کنند  که با جمع کردن پول از طریق 

فروش طالهایی که دارند و قرض گرفتن از دوست و آشنا پول جراحی چشم را فراهم نمایند. 

فیلم های اکران شده در جشنواره سینما حقیقت، 

با موضوع معلولیت
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با همکاری سازمان سینمایی و در قالب اجرای طرح «سینما فراگیر»، ۱۰ اثر از آثار 
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، انتخاب و برای نابینایان و ناشنوایان ترجمه 
شد.  تمامی این فیلم ها با زیرنویس و زبان اشاره ویژه ناشنوایان ارائه شد و تمامی 
صحنه های فیلم ها طبق استانداردهای جهانی برای نابینایان مناسب سازی و بازگویی 

شد. 
زینب نصیری، مدیرکل سالمت شهرداری تهران گفت: طرح «سینما فراگیر» با هدف 
بهره مندی همه افراد جامعه به خصوص افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی، 
نابینایان و ناشنوایان از آثار سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی 

ایران مال پایتخت اجرا شد.
 نصیری  اظهارداشت: اداره کل سالمت شهرداری تهران از این طرح در راستای 
تحقق شعار «تهران شهری برای همه» و بهره مندی همه افراد جامعه از امکانات و 

رویدادهای فرهنگی هنری حمایت کرد.
وی گفت: در قالب اجرای طرح «سینما فراگیر»، با همکاری سازمان سینمایی ۱۰ 
اثر از آثار سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، انتخاب و برای نابینایان و ناشنوایان 
ترجمه شد، به این صوت که تمامی این فیلم ها با زیرنویس و زبان اشاره ویژه ناشنوایان  
نابینایان  برای  جهانی  استانداردهای  طبق  فیلم ها  صحنه های  تمامی  و  شد  ارائه 

مناسب سازی و بازگویی شد.
• نصیری افزود: پردیس سینمایی ایران مال با توجه به فضای مناسب سازی شده برای 
افراد دارای معلولیت  برای اکران این فیلم ها انتخاب شد و  در تمام روزهای جشنواره 
از ساعت ۱۷ تا ۱۹ ویژه نابینایان با نشان «سینما بینا» و از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برای 

ناشنوایان با نشان «سینما اشاره»  به نمایش این فیلم ها پرداخت.
مدیرکل سالمت شهرداری تهران بیان کرد: اختصاص سانس های اکران فیلم ویژه 
نابینایان و ناشنوایان به این معنا نبود که سانس ها تنها به این گروه ها اختصاص 

داشته باشند،  بلکه سایر افراد هم می توانستند ازدیدن  این فیلم ها بهره مند شوند.
وی  ادامه داد: برای حمل و نقل و دسترسی راحت تر افراد با نیازهای خاص و دارای 
معلولیت به پردیس سینمایی ایران مال با همکاری شرکت اتوبوسرانی، اتوبوس های 
مناسب سازی شده هر روز پیش از شروع هر سانس  از مترو صادقیه تا پردیس سینمایی 

آماده حرکت بودند.
نصیری با اشاره به نیم بها بودن  قیمت بلیت در طرح «سینما فراگیر» برای افراد 
دارای معلولیت، افزود: این طرح به انجمن های حوزه معلوالن، نابینایان و ناشنوایان 
و کانون های معلوالن سطح محالت شهر تهران اطالع رسانی شد و با استقبال خوبی 

هم روبه رو شد. 
مدیرکل سالمت شهرداری تهران اظهارداشت: تمامی ۱۰ فیلمی که با حمایت این 
نهاد برای گروه های نابینا و ناشنوا ترجمه شده در سینمای خانگی هم با این ویژگی 

منتشر خواهد شد.
از  تهران  شهرداری  حمایت  قالب  در  فراگیر»  طرح «سینما  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جشنواره فیلم فجر برای نخستین بار با همکاری سازمان سینمایی در یک پردیس 
سینمایی به صورت محدود اجرا شد، ابراز امیدواری کرد که چنین طرحی تنها به 
جشنواره  و رویداد خاص محدود نشود و چنین روندی در طول سال  برای تمامی 
فیلم ها ادامه داشته باشد تا همه افراد جامعه به خصوص افراد دارای معلولیت با 
خانواده های خود در سینماها حضور پیدا کنند و از فیلم ها در حال اکران بهره مند 

شوند.

؛      

ــــ ـــ   
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لطفا خودتان را معرفی کنید؟
موسســه  مدیرعامــل  دینــاری،  ســمیره 
ــی  ــانس مهندس ــتم. لیس ــن هس آرت آفری
لیســانس  فــوق  و  اطالعــات  فنــاوری 
هنــر  دانشــکده  از  نمایــش  کارگردانــی 

دارم. را  شــیراز 

موسســه فرهنگــی هنــری معلولیــن 
آرتافریــن از چــه زمانــی و بــا چــه هدفــی 

تاســیس شــد؟
ایــن موسســه در ســال ۸۹ تاســیس شــد. 
ــای  ــه فعالیت ه ــش در زمین ــوزه فعالیت ح
بــرای  آموزشــی  و  هنــری  فرهنگــی، 
اســتان  آســیب پذیر  وافــراد  معلــوالن 
هرمــزگان اســت. ایــن موسســه بــا هــدف 
ترویــج هنــر بــرای افــراد دارای معلولیــت در 

ــد. ــدازی ش ــزگان راه ان ــتان هرم اس

چنــد نفرعضــو داریــد و چــه خدماتــی را  
ــد؟ ــه می دهی ارائ

 

موسســه دو نفــر همــکار  دارد و مدیرعامــل 
آن هــم خــودم هســتم. فعالیــت موسســه 
و  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  فعــال  
ــه  ــددکاری ب ــات م ــه خدم ــری  و ارائ هن
اعضــا اســت.  ۵۰ نفــر عضــو افتخــاری 
و  هنــری  زمینه هــای  در  کــه  داریــم 
همچنیــن برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
ــکاری  ــا موسســه هم ــان  ب ــرای مددجوی ب
دارنــد. موسســه آرتافریــن حــدود ۱۸۰ نفــر 

حرکتــی  جســمی  توان یــاب  مددجــوی 
را تحــت پوشــش خــود دارد و خدمــات 
و  فــردی  مشــاوره های  توان بخشــی، 
ــری و آموزشــی را  گروهــی و دوره هــای هن
ــن  ــد.  ای ــزار می کن ــراد برگ ــن اف ــرای ای ب
ــی  ــوالن یک ــر معل ــه تئات ــه در زمین موسس
از موسســات فعــال در اســتان و کشــور 
ــر  ــروه تئات ــا یــک گ محســوب می شــود. م
ــه  ــم ک ــت  داری ــا ســابقه ۱۴ ســال فعالی ب
و  منطقــه ای  جشــنواره های  در  هرســاله 
کشــوری حضورفعــال  داشــته و مقام هــای 
زیــادی را هــم کســب کرده اســت. الزم 
ــن،  ــه آرتافری ــه موسس ــت ک ــر اس ــه ذک ب
ــر  ــنواره تئات ــزاری دو دوره جش ــابقه برگ س
ــری  ــه دبی ــارس را ب ــج ف ــه ای خلی منطق
کالس هــای  داشته اســت.  این جانــب  
آموزشــی بــرای مددجویــان دارای معلولیت 
ــزار می شــود   تحــت پوشــش موسســه، برگ
ــزگان  ــتان هرم ــون اس ــن چ ــالوه برای و ع
ــات  ــاظ امکان ــروم از لح ــه مح ــک منطق ی

موسســه فرهنگــی هنــری معلولیــن آرتافریــن در جنــوب 
ــانس  ــاری، لیس ــمیره دین ــط س ــزگان توس ــتان هرم اس
مهندســی فنــاوری اطالعــات و فــوق لیســانس کارگردانی 
نمایــش از دانشــکده هنــر شــیرازدر ســال ۱۳۸۹ تاســیس 
شده اســت. ایــن موسســه بــا هــدف ترویــج هنــر بــرای 
ــدازی  ــزگان راه ان ــتان هرم ــت در اس ــراد دارای معلولی اف
ــراد  ــر اف ــه تئات ــود را در زمین ــای خ شــد و توانســت ج
ــاز کنــد و در جشــنواره های منطقــه ای  دارای معلولیــت ب
ــن  ــل ای ــر عام ــا مدی ــد. ب ــوب بدرخش ــی خ و بین الملل

ــد. ــه می خوانی ــتیم ک ــو نشس ــه گفت وگ ــه ب موسس

 با توجه به نقش هنر در توان بخشی 
اجتماعی افراد دارای معلولیت، 

جشنواره تئاتر معلوالن می تواند 
فرصتی برای شناخت توانایی آنها 

باشد 

هنر، نیازی است که احتیاج به 
هیچ دلیل و برهانی ندارد

در گفت وگو با مدیر عامل موسسه آرتافرین؛
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ــرای جلوگیــری  فرهنگــی هنــری اســت، ب
ــه  ــی ک ــا جای ــی ت ــیب های اجتماع از آس
بتوانیــم بــرای خردســاالن و نوجوانــان 
و  هنــری  کالس هــای  هــم   منطقــه 
آموزشــی برگــزار می کنیــم. کالس هــای 
ــری  ــامل،  بازیگ ــا  ش ــری م ــی هن آموزش
هویــه  نقاشــی،  بزرگســال،  و  کــودک 
کاری و کالس زبــان انگلیســی کــودکان 
ــدف  ــا ه ــه ب ــت ک ــی اس ــه روش نمایش ب
خودبــاوری  افزایــش  و  توان مندســازی 
ــه  ــراد جامع ــرش اف ــراد و تغییرنگ ــن اف ای
ــود.  ــزار می ش ــان  برگ ــه توان یاب ــبت ب نس

و  توان بخشــی  خدمــات  نــوع  چــه 
ــه  ــود ارائ ــای خ ــه اعض ــددکاری ب م

؟ هیــد می د
مســیر  دو  توان بخشــی،  حــوزه  در 
توان بخشــی  و  فــردی  توان بخشــی 
اجتماعــی را دنبــال می کنیــم. هنــر از 
جملــه ابــزاری اســت کــه نقــش مهمــی در 
ــراد  آگاه ســازی و مشــارکت اجتماعــی  اف
ــل  ــن دلی ــه همی ــت دارد، ب دارای معلولی
ــم. ــد داری ــیار تاکی ــاله بس ــن مس روی ای

در مــورد جشــنواره تئاتــر معلــوالن 
بیشــتر توضیــح دهیــد؟

ــرد  ــک رویک ــوالن ی ــر معل ــنواره تئات جش
ــراد  ــازی اف ــتای توانمندس ــری در راس هن
ــال ۸۲   ــه از س ــت ک ــت اس دارای معلولی
ــه همــت ســازمان بهزیســتی، در شــش  ب
ــن  ــود. ای ــزار می ش ــور برگ ــه از کش منطق
شــش منطقــه، شــامل چنــد اســتان 
ــپین،  ــر، کاس ــای کوی ــا نام ه ــوار ب همج
ــارس  ــج ف ــزر و خلی ــاب ، خ ــوع ، آفت طل
ــنواره های  ــی جش ــد. خروج اســت می باش
منطقــه ای، در جشــنواره  بین المللــی تئاتــر 
معلــوالن بــود کــه تــا ســال ۹۵ بــه صــورت 
دوســاالنه برگــزار می شــد. از ســال۹۵ بــه 
بعــد بــه دلیــل کمبــود بودجــه، برگــزاری  
ــه  ــا توج ــد. ب ــف ش ــنواره متوق ــن جش ای

بــه نقــش هنــر در توان بخشــی اجتماعــی 
ــر  ــنواره تئات ــت، جش ــراد دارای معلولی اف
بــرای  فرصتــی  می توانــد  معلــوالن 
شــناخت توانایــی مددجویــان  باشــد و 
ــری   ــت هن ــن فعالی ــه ازای ــت ک ــاز اس نی

ــود.  ــام ش ــژه انج ــت وی حمای

ــون  ــا کن ــه ای ت ــنواره های منطق در جش
ــد؟  ــب کرده ای ــی را کس ــه مقام های چ

تــا   ۸۴ ســال  از  تئاترآرتافریــن،  گــروه 
ــتانی و  ــنواره های اس ــه جش ــون درهم کن
ــوالن  ــر معل ــه ای تئات ــنواره های منطق جش
بین المللــی   جشــنواره های  همچنیــن  و 
ــادی  ــای زی ــت و مقام ه شــرکت کرده اس
هــم بــه دســت آورده اســت. در بازیگــری، 
موســیقی،  نویســندگی،  کارگردانــی، 
نورپــردازی  نمایــش،  لبــاس  طراحــی 
را  ســوم  تــا  اول  رتبه هــای  از  گریــم  و 
ــا دارد  ــا ج ــت. در اینج ــت کرده اس دریاف
ــا  ــی، کارگــردان ب ــای رضــا آزاد دریای از آق
ــا گــروه  ــر کــه از ســال    ۸۴ب ــه تئات تجرب
ــه کار  ــن شــروع ب ــوالن آرت آفری ــر معل تئات
ــن نتیجــه  ــای آرتافری ــد  و موفقیت ه کردن
زحمــات ایشــان اســت، تشــکر و قدردانــی 

ــم. کن
  قابــل ذکــر اســت کــه آذر مــاه امســال، 
جشــنواره  میزبــان  هرمــزگان  اســتان 
ــج  ــر وخلی ــق کوی ــر مناط ــه ای تئات منطق

فــارس بــود کــه موسســه آرتافریــن برگــزار 
ــر  ــم دبی ــب ه ــنواره و اینجان ــده جش کنن
جشــنواره بــودم. مدیــر اجرایــی جشــنواره 
آقــای محمــد حمــزوی بودنــد کــه در ایــن 
راه زحمــات زیــادی را متقبــل شــدند. 
همچنیــن از ســرکار خانــم دکتــر فخــری، 
مســئول امــور هنــری ســازمان بهزیســتی 
کشــور  و آقــای کاظــم ارجمندنیــا  از 
ــوالن  ــر معل ــته تئات ــای برجس کارگردان ه
ــنواره  ــزاری جش ــه در برگ ــهر ک ــهر بوش ش
ــادی  ــات زی ــال زحم ــوالن امس ــر معل تئات

ــم. ــم تشــکر  کن کشــیدند ه

ــن  ــه آرتافری ــورد موسسس ــه در م چگون
و  می دهیــد  انجــام  اطالع رســانی 
راه هــای ارتباطــی شــما بــا مــردم 

چیســت؟
ــوان  ــق فراخ ــه از طری ــری موسس عضوگی
ــا  ــی م ــای ارتباط ــود. راه ه ــام می ش انج
ــه آدرس  ــق پیــج اینســتاگرم ب هــم از طری
همچنیــن  و  اســت   artafarinjonoub
ــه  ــوان موسس ــا عن ــا ب ــی م آدرس اینترنت
فرهنگــی هنــری آرت آفریــن در گــوگل 

می باشــد. موجــود  

ــه رو  ــکالتی روب ــش و مش ــه چال ــا چ ب
هســتید و چــه انتظــاری از ســازمان های 
دولتــی ودیگــر ســازمان های مــردم 

ــد؟ ــاد داری نه

جامعه باید بداند که افراد دارای 
معلولیت با همه محدودیت هایی که 
دارند، می توانند در عرصه فرهنگ 

وهنر هم مانند سایر عرصه های 
زندگیشان، فعال و مثمر ثمر باشند
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یبشــترین مشــکلی کــه بــا آن روبــه رو 
ــرای  ــی ب ــه کاف ــتن بودج ــتیم، نداش هس
ــدازی کارگاه هــای هنــری و  ــز و راه ان تجهی
آموزشــیمان اســت. از طرفــی مکانــی کــه 
موسســه درآن مســتقر اســت، مربــوط بــه 
ســازمان بهزیســتی اســت کــه بــه  صــورت 
اســتیجاری در اختیــار ما قرار داده شــده  و 
بــه دلیــل نداشــتن درآمــد، تــوان پرداخت 
اجــاره را نداریــم.  بــه همیــن دلیــل تحــت 
ــه  فشــار هســتیم کــه ایــن محــل را تخلی
ــن  ــه ای ــه ای ک ــرای موسس ــن ب ــم. ای کنی
همــه ســال فعالیــت چشــمگیر داشــته و 
بــا تــالش بســیارجای خــود را اســتان بــاز 
ــه اســت. باتوجــه  کــرده ، بســیار بی رحمان
ــه ایــن  کــه مــا جامعــه هــدف ســازمان  ب
ــه  ــه نیســت ک بهزیســتی هســتیم، عادالن
ــا  ــویم. م ــرون و آواره ش ــکان بی ــن م از ای
ــتی،  ــل بهزیس ــی مث ــازمان های دولت از س
شــهرداری و اداره ارشــاد کــه همیشــه 
همــراه و حامــی مــا بوده انــد، انتظــار 
ــغ  ــا دری ــت خــود را از م ــه حمای ــم ک داری
ــرای موسســه  نکننــد ومحلــی دائمــی را ب

ــد . ــرار دهن ــا ق ــار م ــن در اختی آرت آفری

ــراد  ــی اف ــر را در توان بخش ــش هن نق
و  دیدیــد  چگونــه  معلولیــت  دارای 
ــر  ــازی و تغیی ــری در فرهنگس ــا تاثی آی
نگــرش جامعــه نســبت بــه افــراد دارای 

داشته اســت؟ معلولیــت 
هنــر، نیــازی اســت کــه احتیــاج بــه هیــچ 
دلیــل و برهانــی نــدارد. از زمانــی کــه 
ــان ها  ــا انس ــده، م ــینی ش ــا ماش زندگی ه
بــا یــک دنیــای خشــن و ســرد و بــی 
ــه رو  ــدون عاطفــه و احســاس روب روح و ب
شــده ایم. در ایــن شــرایط تنهــا هنــر اســت 

ــف  ــت را تلطی ــن وضعی ــد ای ــه می توان ک
ــی  ــود زندگ ــزایی در بهب ــش بس ــد و نث کن
ــر را  ــینه هن ــد. پیش ــته باش ــان داش انس
می تــوان در نمایش هــای ســنتی و انتقــال 
آداب ورســوم بــه نســل های بعــدی عنــوان 
ــرای آمــوزش،  ــر را وســیله ای ب ــرد و هن ک
روان درمانــی وتوان بخشــی افــراد دانســت. 
نقــش اصلــی تئاترمعلــوالن را می تــوان در 
توان مندســازی  بازیگــران دارای معلولیــت 
در اجــرای نقش هــای محولــه بــه روشــنی 
مشــاهده کــرد. افــراد دارای معلولیــت 
ــه  ــالوه برتخلی ــن نقش هاع ــرای ای ــا اج ب
واعتمــاد  خودبــاوری  بــه  احساســات، 
ــل  ــن دلی ــه همی ــند. ب ــس می رس ــه نف ب
ــدف  ــا ه ــی و ب ــار توان بخش ــررا در کن هن
توان مندســازی مــورد توجــه قرارداده ایــم. 
ــکاس  ــرای انع ــازی ب ــا بسترس ــه م وظیف
و  بــوده  افــراد  ایــن  توان مندی هــای 
ــراد  ــت اف ــا شناســاندن قابلی ــم ب امیدواری
بتوانیــم  جامعــه،  بــه  معلولیــت  دارای 
تغییــر نگــرش نســبت بــه ایــن افــراد ایجاد 
کنیــم. جامعــه بایــد بدانــد که افــراد دارای 
ــه  ــی ک ــه محدودیت های ــا هم ــت ب معلولی
فرهنــگ  عرصــه  در  می تواننــد  دارنــد، 
عرصه هــای  ســایر  ماننــد  هــم  وهنــر 
ــند.  ــر باش ــر ثم ــال و مثم ــان فع زندگیش
مــا بــرای کاربــردی کــردن هنــر، فقــط بــه 
ــم   ــعی داری ــم و س ــنده نکرده ای ــر بس تئات
در ســایر هنرهــا نیــز فعالیــت داشــته 
باشــیم. بایــد ببینیــم کشــورهای دیگــردر 
چنــد دهــه اخیــر در حــوزه معلولیــت چــه 
اقداماتــی انجــام داده انــد. به عنــوان مثال 
ــرای  ــروژ ب ــوئد و ن ــون س ــورهایی چ کش
ــیت زایی  ــه و حساس ــی جامع ــاء ذهن ارتق
ــت، توانســته  ــه موضــوع معلولی نســبت ب

ــی و  ــانه های گروه ــری از رس ــا بهره-گی ب
ــوژی روز  ــتفاده از تکنول ــا اس ــی و ب جمع
ــه  ــه ای تعبی ــه گون ــی را ب ــاختار فیزیک س
ــوان  ــه عن ــت ب ــا معلولی ــه اساس ــد ک کنن
ــع محســوب نشــود. در مجمــوع  یــک مان
ــه  ــبت ب ــه نس ــگاه جامع ــر ن ــرای تغیی ب
افــراد دارای معلولیــت و پدیــرش آنهــا 
ــم  ــترده  داری ــازی گس ــه فرهنگ س ــاز ب نی
ــم  ــن مه ــد ای ــی بای ــای متول ــه نهاده ک
قــرار  خــود  فعالیت هــای  ســرلوحه  را 
ــد کــه افــراد جامعــه  دهنــد. ناگفتــه نمان
ــح  ــاط صحی ــگاه و ارتب ــر ن ــا تغیی ــز ب نی
ــد در  ــت، می توانن ــراد دارای معلولی ــا اف ب
ــا  ــزایی ایف ــش بس ــازی نق ــن فرهنگ س ای

ــد. نماین

سخن پایانی:
 مــن از تمــام دوســتان، مربیــان و پرســنل 
محتــرم موسســه آرتافریــن  کــه در طــول 
ــتند  ــکاری داش ــا هم ــا م ــال ها ب ــن س ای
مجیــد  دکتــر  جنــاب  به خصــوص  و 
همــراه  و  موسســه  مشــاور  ســرنی زاده 
همیشــگی مــا تشــکر و قدردانــی می کنــم.
و  خیریــن  و  غیردولتــی  انجمن هــای  از 
کســانی کــه حامــی هنــر توانمنــدان و 
ــتند،  ــزان هس ــن عزی ــی ای ــد و بالندگ رش
ــد. ــت کنن ــا را حمای ــه م ــم ک می خواهی

ادرس موسســه: بندرعبــاس، کــوی ملت، 
ــه  ــر۳۳، موسس ــش کارگ ــر، نب ــوار وارگ بل
آرتافریــن  معلولیــن  هنــری  فرهنگــی 

ــوب جن
تلفن تماس: 

۰۷۶۳۳۴۴۱۶۰۶     ۰۷۶۳۳۴۴۱۶۰۷

این موسسه در زمینه تئاتر معلوالن 
یکی از موسسات فعال در استان و 

کشور محسوب می شود 
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همیشه روزهای پایانی اسفند برایم دلچسب و زیبا بوده، انگار که همه، چیزی از جان ته مانده سال می خواهند، برایشان 
عزیز تر و مهم تر می شود؛ مثل تکه های میوه جامانده در قوطی آب میوه که تالش می کنیم با هر ضرب و زوری از انتهای قوطی 
بیرون بکشیم، مثل پله های آخر فرودگاه ها که آرام تر طی می کنیم تا لحظه های ماندن کش بیاید، مثل آخرین جرعه آب نزدیک 
اذان صبح سحرهای رمضان... شور و هیاهوی خیابان ها بیشتر شبیه پایان دنیا می شود نه پایان سال... حاال ویروس از خدا 
بی خبری پیدا شده که یک دنیا و میلیاردها آدم را درگیر خودش کرده، یک ایران و اسفند پرشور و بهار زیبای مان را، خرید سال 
نو و دید و بازدیدمان، بوسیدن ها و در آغوش کشیدن هایمان را، عیدی گرفتن پر از ذوق بچه ها را زیر و رو کرده... اما جایی 
خواندم که تضاد خاصیت دنیا  است، زشتی نباشد زیبایی به چشم نمی آید، بی وفایی نباشد وفاداری ارزش ندارد، شب نباشد 
در انتظار و امید سپیده سحر نمی مانیم، شکست نباشد برای پیروزی نمی جنگیم، دور نشویم دلتنگ آغوش نمی شویم، بیمار 
نشویم قدردان تندرستی نیستیم، زمهریر زمستان بر تن مان ننشیند، زیبایی شکوفه ها و خنکای نسیم بهار حال مان رو خوب 
نمی کند... دلت گرم رفیق، این روزها هم می گذرد، این خاک به خود جنگ دیده باز زنده مانده، سیل و زلزله دیده باز سر پا 
شده، ایران با تن زخمی و بیمار و غارت زده باز ایران است و استوار مانده، دلت قرص جانان؛ باز می خندیم، حال مان خوب 
می شود، زیر باران های تند بهار، در تن خیس خیابان می دویم و می خندیم... ابر سیاه ناامیدی را به آسمان دلت راه نده، بهار 
نوید زنده شدن دنیاست، با عشق و امید شروعش کن... به روی دردها و نگرانی هایت بخند تا بفهمند جدی شان نگرفته ای و 
دمشان را کولشان بگذارند و بروند، بهار را پشت در ترس ها و دلهره ها و یأس  منتظر نگذار، حال مان خوب می شود مهربان... 

بگذریم از من، حضرت حافظ که بیهوده وعده نمی دهد: چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند...
با اجازه لسان الغیب من ادامه اش می دهم: بهار می آید و این درد نخواهد ماند........

مهنازصوفی  
mahnazsoofi@

نــــــــــوروز    پیــــــــــروز
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افراد دارای معلولیت باید فرصتی پیدا کنند تا خالقیت فکری وهنری 
خود را رشد دهند و عالوه بر منافع خود، برای جامعه هم موثر باشند. 
باید با مشارکت  آنها در گروه های  فرهنگی و هنری، هر چه بیشتر 
با دنیای خارج از ذهن شان آشتی کنند. در این راستا هنر، به ویژه 
نوشتن،  یکی از راه های درمان مشکالت روحی و روانی این گروه است.
همه افراد از کارآموز گرفته تا مدیر، مدیر ارشد و رییس، ممکن است در 
مسیر شغلی خود از نوشتن  به عناوین مختلفی استفاده کنند. برای آنها 
معموال نوشتن راه ساده ای برای برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن 

اطالعات است.                                                               
ولی همه چیز از زمانی آغاز می شود که ایده  ها ازدرون شخص شروع به 
جوشیدن می کند. این ایدهها ممکن است مربوط به بهترانجام دادن 
کارها و چگونگی انگیزه بخشیدن به گروه کاری باشد. معجزه زمانی 
رخ می دهد که به جای گفت وگو درباره ایده خودتان، آن را بنویسید. 
نوشتن فقط راهی برای ایجاد ارتباط نیست؛ بلکه راهی برای اجرایی  
امر  این  به  بیشتر  چه  هر  می باشد.   هم  کلمات  طریق  از  ایده  کردن 
اعتقاد داشته باشید، تحول بزرگ تری را در کار و زندگی خود شاهد 

خواهید بود.
اگر ایده ای هم نداشته باشید، با نوشتن، ایده  های مختلف به سراغ تان 
می آید. حتی اگر چنین اتفاقی هم نیفتد، توانایی کنارهم قرار دادن 
جمالت به صورت منسجم برای بیان افکار خود به دیگران به گونه   ای 

که دیگران افکار و عقاید شما را بفهمند، توانایی مهمی است.
با  آن  و  است  بودن  نویسنده  از  بیش  چیزی  بودن،  خوب  نویسنده 
شفافیت در نوشتن به دست می آید.  نوشتن واضح و شفاف، عالمت 
واضح اندیشیدن است. نویسندگان ماهر راه ارتباط با دیگران را می دانند 
و هر چیزی را برای  بهتر فهمیدن، ساده می کنند. نویسندگان می توانند 
خودشان را جای دیگران بگذارند و می دانند چه چیزی را حذف کنند. 

:     
نوشته های خود را نه تنها برای رفع اشکاالت گرامری؛ بلکه برای • 

شفاف سازی افکار مبهم ویرایش کنید. 
اگر ایمیل می نویسید حتما کوتاه و پرمفهوم باشد.• 
نوشته ها در قسمت بزرگ و جمالت زیاد ننویسید.• 
وقتی روند یک موضوع را می نویسید، آن را به صورت یک داستان • 

دارای ابتدا، میانه و انتها تصویرکنید.
وقتی خواهان چیزی هستید، آن را شفاف بیان کنید. • 

است.  توان یابان  جمله  از  افراد  همه  برای  نوشتن  فوائد  دیگر  بحث 
منظم  طور  به  که  افرادی  مورد  در  را  عجیبی  نتایج  علمی  تحقیقات 
می نویسند، نشان می دهد. فایده نوشتن بسیار فراتر از افزایش گنجینه 
ادبیاتی  چه  با  و  شکلی  چه  به  که   این  از  نظر  صرف  است.  لغات 
می نویسیم، خود فعل نوشتن می تواند  منجر به فوائد فیزیکی و ذهنی 
فوق العاده ای شود؛ مثل بهبود روحیه،  کاهش قابل توجه در سطح 

استرس و از بین رفتن عالئم افسردگی .
طبق پژوهشی که در سال ۲۰۰۵ انجام شد، تنها ۱۵ تا ۲۰ دقیقه نوشتن 
حتی به تعداد ۳ تا ۵ بار در عرض چهار ماه، برای ایجاد تغییرات معنا 

دار در سالمتی فرد کافی است.
با نوشتن در مورد رویداد های هیجانی و پر استرس و حوادث ناگوار، 
سانحه  منفی  اثرات  و  بیماری  دچار  کمتر  توجهی  قابل  طور  به  افراد 
درمانـــی  مراکز  و  بیمارستان  در  را  کمتری  زمان  افراد  ابن  بودند. 
بهتری  کبدی  ازعملکرد  و  داشتند  پایین تری  فشارخون   می گذرانند، 

برخوردار بودند.
در تحقیق دیگری نشان داده شد که نوشتن می تواند  موجب ترمیم و 
بهبود سریع تر زخم ها و جراحات فیزیکی شود. این تحقیق همچنین 
نشان داد که نوشتن درمورد حوادث ناگوار یا استرس زا به شرکت کنندگان 

    
نازنین رحیم زاده
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کمک کرده بود که با رویداد های استرس زا بهتر رو به رو شده و دچار 
تنش کمتری شوند. حتی بیمارانی که به بیماری های خاصی مانند؛ 
ایدز و سرطان مبتال هستند هم وقتی می  نویسند، رویکرد خوشبینانه تر 
و در نتیجه کیفیت زندگی بهتری نسبت به آنان که نمی  نویسند، دارند.

عالوه بر اینها نوشتن به فرد اجازه می دهد که نگاه مثبت  به زندگی 
کند.  ارزیابی  کمتری  هیجان  با  و  منطقی تر  را  زندگی  و  داشته باشد 
وبالگ نویسی باعث ترشح دوپامین در بدن می شود که اثری مشابه 
دویدن و شنیدن موسیقی بر بدن دارد و همچنین نوشتن باعث کیفیت 

بهتر خواب در افراد می شود.  

    
اگر شما دچار مشکل روحی هستید   و قصد ندارید به پزشک مراجعه 
کنید، بهتراست دست به قلم شوید. انواع مختلف نوشتار می تواند در 

بهبود شرایط روحی شما موثر باشد. 
را  حوادث  و  افکار  تمام  می نویسید،  آزاد  طور  به  وقتی  آزاد:  نوشتن 
بنویسید. ذهن خود را رها کنید. با  این کار مطالب بسیاری برای شما 
روشن خواهد شد. سپس به عقب برگردید و نوشته خود را بخوانید. 
احتماال اطالعات بیشتری درمورد احساس خود به دست می آورید. این 

نوع نوشتن اثر مطلوبی بر روحیه دارد.
نوشتن خالقانه: این نوع  نوشتن به حل و فصل احساسات و افکار 

منفی شما کمک می کند. 
نوشتن بازتابی: در این روش تجربیات مثبت و منفی خود با هر اندیشه 
مرتبط با آن را ثبت خواهید کرد؛ به عنوان مثال اگر در یک کالس 
شرکت کرده اید، دیدگاهتان را در مورد کالس، آنچه آموخته اید  واین که 
موضوع آموزش چگونه باعث پیشرفت شما شده است را بنویسید. فایده 
این نوع نوشتن این است که می توانید تجربیات بیشتری را کسب کنید. 

:     
این نوع نوشتن تمرین خوبی برای آرام شدن شماست. یک نفس عمیق 
بکشید و ازخود بپرسید برای چه چیزهایی می توانید شکرگزارباشید. 
این نوع نگارش باعث فعالیت معز در قشر قدامی می شود که با شناخت 
اخالقی، قضاوت و نظریه پردازی ذهنی افراد در ارتباط است. این نوع  
نوشتن در بهبود کیفیت خواب، حفظ سالمت جسمی و روحی و در 

درمان افسردگی به شما کمک می کند. 
نامه نوشتن: اگر می خواهید  خود را به کسی بشناسانید و تا به حال 
که  چیزهایی  و  بنویسید  نامه  می توانید   بکنید،  کاررا  این  نتوانستید 
می خواهید راعنوان کنید. این نوع نوشتن به شما کمک می کند تا 
بارمسئولیت را از دوش خود بردارید و ازتجربیات به دست آمده درس 

بگیرید. 

:     
بریتانیایی  نویسنده  و  شناس  کیهان  فیزیک دان،  هاوکینگ،  استون 
است. اعتبارعلمی  او به دلیل محاسبات علمی پیچیده و بسیار دقیقی 

است که در مورد پیدایش سیاه چاله های آسمانی انجام داده است. 
دوید رایت: وی در سال ۱۹۲۰ متولد شد. او در هفت سالگی به علت 
ابتال به  بیماری مخملک شنوایی خود را از دست داد و در چهار ده 
سالگی به انگلستان مهاجرت کرد. او درسال ۱۹۴۲ اشعار خود را در 
مجله ادبی آکسفورد منتشرکرد و به عنوان نویسنده با مجله ساندی 
تایمز هم همکاری داشت. وی استاد دانشگاه بود و ۲۴ کتاب از او 

باقی مانده است.
کریستی براون: کریستی براون نویسنده شاعر و نقاش ایرلندی بود. وی 

مبتال به فلج مغزی بود و فقط  پای چپش حرکت می کرد. او با کمک 
مادر خود توانست نقاشی کردن با پا رابیاموزد و تصاویرزیبایی خلق کند. 
او کتابی به نام «پای چپ من» نوشت که بعد ها فیلمی نیز بر اساس 

آن ساخته شد.
دارای  افراد  وضعیت  بهبود  برای  بزرگ  جهشی  باید  را  بیستم  قرن 
معلولیت در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و 
حقوقی دانست. در این قرن بود که پدیده سامان بخشـی و برابر سازی 
فرصت های زندگی با کمک سازمان های بین المللی، به ویژه سازمان 
ملل متحد را فراهم کرد و درهمین راستا افراد دارای معلولیت توانستند 
با تشکیل جمعیت های مخصوص خودشان،  برای نیل به خواسته های 

خود تالش کنند.

 :         
 « پژواک  هنری «معلولین  گروه  از  اثری  نمیاد»  بارون  نمایش «چرا 
وابسته به جامعه معلولین ایران است که در شیراز به مناسبت ده فجر 
است.  آن  عوامل  معلولیت  گروه،  این  در  توجه  قابل  نکته  شد.  اجرا 
اعضای گروه دارای ناتوانی جسمی- حرکتی، دهنی، شنوایی و دیگر 

انواع معلولیت هستند. این تئاتر پنج مقام کسب کرده است.
نمایش دیگر، نمایش «پزشک نازنین» نوشته نیل سایمون و اثر گروه 
پاپیون است که حسین رحیمی کارگردانی این نمایش را برعهده دارد. 

تعدادی از بازیگران این نمایش، افراد دارای معلولیت هستند. 

 :        
 فیلم های بسیاری در مورد توان یابان ساخته شده که از آن جمله می توان  
ابدی  بچه های  و  خوشبختی  کوچک  پرنده  رابطه،  سینمایی  فیلم  به 
ساخته پوران درخشنده اشاره کرد. فیلم ساز در این آثار به بررسی زندگی  
افراد دارای معلولیت می پردازد. نکته شایان توجه دراین سه فیلم این 
است که بازیگران اصلی ایـــــن فیلم ها، افراد دارای معلولیت هستند.

        
از فیلم  هایی که در مورد افراد دارای معلولیت  ساخته شده است  می 
توان به رنگ خدا، اینجا بدون من، بی خداحافظی، گل های داوودی، 

مسافران مهتاب و مادر اشاره کرد.

    
از فیلم سازان دارای معلولیت ایرانی می توان به ناصر شهریاری اشاره 
کرد که درفیلم وضعیت سفید، ایفای نقش کرد و ساخت نخستین فیلم 

خود با نام ۲۴ ساعت مرخصی را با موفقیت به پایان برد.

:    
از نویسندگان ایرانی می توان به جالل آل احمد، محمود دولت آبادی، 
فهیمه رحیمی و بسیاری دیگر اشاره کرد، اما در این میان نویسندگان 
توان یاب نیز پا به عرصه نویسندگی نهاده اند که کمتراز آنها نام برده 
شده است و به همین دلیل کمتر شناخته شده اند. توان یابان کتاب های 
بسیاری را به رشته تحریر درآورده اند که این کتاب ها درزمینه های ادبی، 
هنری، حقوقی، زندگی نامه، گردشگری، داستــــــان، داستان های 
ریاضیات،  آموزشی،  کتاب های  سینما،  و  فیلم  کودکان،  مخصوص 

ورزش و کتاب های توان بخشی است.
نویسندگان این کتاب ها دارای معلولیت های قطع نخاعی، ضایعه نخاعی، 

فلج اطفال، جسمی- حرکتی، کم بینا، اعصاب روان و... هستند.  
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بــا شــروع ســال جدیــد مــن هــم مثــل تعــداد زیــادی از اقوام 
ــورم از  ــه منظ ــار ســرماخوردگی شــدم. البت ــنایان، دچ و آش
دچــار، معنــی ادیبانــه ی آن نیســت کــه می گوینــد هــر کســی 
ــر  ــه طــور جــدی درگی عاشــق اســت، دچــار اســت. بلکــه ب
بیمــاری هولنــاک ســرماخوردگی شــدم. بلــه هولنــاک اســت 
چــون معمــوال مســئول مبتالیــان بعــدی خــود شــما هســتید 
و بــه طــور قطــع ایــن شــما هســتید کــه ویــروس را تقدیــم 

ــد. ــه ی بشــری کرده ای جامع

تشـخیص اکثریـت ایـن بـود کـه بیمـاری، از آن ویروس هـای 
جدیـد اسـت. دسـته ای از ویروس هـا هسـتند کـه بـا هـر بـار 
حملـه، جدیـد و نوظهـور تلقـی می شـوند، به طـوری که خود 
ویـروس بـه زبـان آمـده و ادعـای آشـنایی می کنـد و حتـی بـا 
دسـت های خـودش پادزهـر را در بـدن پیـدا می کنـد و به این 

صـورت دوسـتی دیرینـه را اثبـات می کنـد.

وارد  شـخص  منتخـب،  تیـم  تفحـص  و  تجسـس  وجـود  بـا 
کننـده ی ویـروس بـه چرخه ی روبوسـی های فامیلی شناسـایی 

نشـد و پرونـده ی  ویـروس جدیـد مختومـه اعـالم شـد.

ــا، بســیاری از روبوســی ها و عینــک خــرد  ــن قضای ــی ای در پ
ــت  ــوردم» ماس ــرما خ ــید س ــارت «ببخش ــا عب ــدن ها ب ش
مالــی شــد. البتــه افــرادی هــم بودنــد کــه آغشــته به ماســت 
نشــدند و بعضــا بــا فداکاری هــای بســیار و در مــواردی 
اعمــال زور و خشــونت، مراســم روبوســی و ابــراز محبــت الزم 
را بــا تشــریفات برگــزار کردنــد کــه از همــه ی ایــن عزیــزان و 

ــم. ــی می کن ــکاران قدردان هم

نظـر بـه ایـن کـه همـه ی مـا گاهـی بـه افـکار عمیق فلسـفی 
فـرو می رویـم و گاهـی هـم به سـواالت فلسـفی فکـر می کنیم 
کـه شـدت این حـاالت در مواقـع بیـکاری و تعطیالت بیشـتر 
اسـت، من هم هنـگام انجام حـرکات موزون بندری از شـدت 
لرز(همـان تـب و لـرز خودمـان) به فکر فلسـفه ی مـکاِن بینی 
یـا همـان دمـاغ خودمـان افتـادم. در آن لحظـات، چیزی که 
بیشـتر از هـر چیـزی در دنیا فکر و حتی جسـم مـن را به خود 

مشـغول کـرده بود، بینـی بود!

ــی  ــی در جای ــر بین ــه اگ ــردم ک ــر می ک ــن موضــوع فک ــه ای ب

ــاد؟ ــی می افت ــه اتفاق ــرار داشــت، چ ــا ق ــر از صــورت م غی

شـکنجه ی قرون وسـطایی و وحشـتناک آبریـزش بینی چگونه 
وسـط  شـاید  نداشـتیم،  بینـی  اصـال  اگـر  می افتـاد؟  اتفـاق 
صورتمـان دو سـوراخ عمیـق بود کـه از داخل آن هـا، مغزمان 
بـرای ما دسـت تـکان می داد و در مواقع سـرماخوردگی شـاید 

مجبـور بودیـم بـرای سـوراخ ها واشـر نصـب کنیم.

 احتمــال دیگــری کــه بــه ذهنــم رســید ایــن بــود کــه اگــر 
بینــی مــا در مــکان و موقعیــت دیگــری مثــل کــف دســت مــا 
بــود چطــور می شــد؟ بــا تصــور ایــن حالــت مطمئــن شــدم 
کــه مــن حتمــا از اولیــن اشــخاصی می شــدم کــه آن چــه در 
ــر داشــتن  ــه زمیــن می گذاشــتم و از خی دســت داشــتم را ب

دمــاغ می گذشــتم. بــه قــول معــروف بگــذار و بگــذر.

در کل بــا بررســی مکان هــای مختلــف بــرای بینــی، بــه ایــن 
نتیجــه رســیدم کــه اصــال ایــن قضیــه چــه دخلــی بــه مــن 
دارد؟ قبــل از دچــار شــدن بــه یــأس فلســفی، پذیرفتــم کــه 
جــای بینــی مناســب اســت و بینــی عزیــز مــا درســت همــان 

جایــی اســت کــه بایــد باشــد.

ــی و  ــم و حیات ــوال مه ــن س ــخ ای ــه پاس ــیدن ب ــد از رس بع
ــق  ــن درک عمی ــه ای ــی، ب ــان از شــرایط مناســب بین اطمین
فلســفی رســیدم کــه اصــال مــکان همــه چیــز در دنیــا کامــال 
ــودش را  ــای خ ــی ج ــه زیبای ــزی ب ــر چی درســت اســت و ه

ــه اســت. یافت

ــا  ــه جان ه ــداران و نیم ــان و جان ــه ی گیاه ــت هم در طبیع
ــان  ــر انس ــت، اگ ــی خلق ــه تمام ــردگان و خالص ــی م و حت
ــتند. ــتقر هس ــای مناســب مس ــه در ج ــد، هم ــت نکن دخال

بــدن انســان هــم کــه شــاهکار آفرینــش اســت و دســت و پــا 
و چشــم و صــد البتــه بینــی، هــر کــدام از ظرافــت و زیبایــی 
ــا  ــن ج ــی در بهتری ــتند و همگ ــوردار هس ــود برخ ــاص خ خ
ــن موضــوع، روش هــای  ــا ای مســتقر. در صــورت مخالفــت ب
مختلفــی بــرای امتحــان کــردن و اثبــات خــالف ایــن 
ــی  ــن روش مهندس ــال همی ــت. مث ــش روی شماس ــا پی ادع
ــو  ــن نح ــه بهتری ــا، ب ــون و خط ــا روش آزم ــوس، و ی معک
ــه شــما  ــدن را ب ــودن جــای اعضــای ب ــد مناســب ب می توانن
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اثبــات کننــد. نکتــه ی قابــل ذکــر ایــن اســت کــه در صــورت 
ــردن خــود شماســت. ــه گ قطــع عضــو مســئولیت ب

خالصــه مــن بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه همــه چیــز در دنیــا 
ــن  ــرار دارد، جــز مــن! در ای ــا در جــای درســت خــود ق دقیق
مــورد هــم هنــوز بــه نتیجــه قطعــی نرســیده ام کــه مشــکل از 
مــن بــود یــا چیزهــای دیگــر، امــا در آن ســاعات اگــر مهمانــی 
ــا  ــد، حتم ــا می آم ــز م ــه ی عزی ــه ی خال ــه خان ــد ب ــرای بازدی ب
ــد و  ــدی دارن ــت بن ــه ماس ــن خان ــه در ای ــرد ک ــور می ک تص
چیــزی کــه درســت وســط خانــه گلولــه شــده و زیــر پتو اســت، 
ماســتی اســت کــه بعــدا قــرار اســت خــورده شــود. بــه راســتی 
ــه  ــه ب ــزی ک ــا چی ــودم تنه ــا ب ــای مهمان ه ــم ج ــن ه ــر م اگ
ذهنــم می رســید ایــن بــود کــه حــاال ایــن ماســت قــرار اســت 
شــیرین باشــد یــا نــه؟ و اصــال بــه فکــرم خطــور نمی کــرد کــه 

ــه ســواالت دشــوار فلســفی فکــر می کنــد. ــر پتــو ب کســی زی

دوبــاره بــه ایــن فکــر افتــادم کــه اصــال مــن هیــچ، آیــا همــه ی 
مــا در ایــن دنیــا و در زندگیمــان، درســت ســر جــای خودمــان 
هســتیم؟ یــا بهتــر اســت بپرســم آیــا همــه ی مــا همان جایــی 

هســتیم کــه دوســت داریــم؟

ــون  ــت چ ــخت اس ــی س ــوال خیل ــن س ــه ای ــخ دادن ب پاس
ــل  ــت. مث ــاوت اس ــری متف ــا دیگ ــر شــخص ب ــی ه جهان بین
برداشــت هــر کــدام از مــا از مــکاِن بینــی. چنــد لحظــه ایــن 
فکــر بــه ذهنــم رســید کــه شــاید مــن هــم بینــی زمین هســتم 
ــد،  ــان کن ــن را امتح ــدن م ــا ش ــد جا به ج ــن می خواه و زمی
ــه  ــم ک ــردم و پذیرفت ــودم دور ک ــر را از خ ــن فک ــریع ای ــا س ام

ــت. ــود انداخ ــن نمی ش ــردن زمی ــه گ ــکال کار را ب اش

ــی ام.  ــتم راض ــی هس ــه در زندگ ــی ک ــن از جای ــت م در حقیق
ــای  ــه در جنگل ه ــک کلب ــه ی ــدارم ک ــم ن ــی ه ــا مخالفت ام
ــم.  ــی کن ــا زندگ ــم و در همان ج ــته باش ــن داش ــو در ژاپ بامب
شــاید بتــوان گفــت کــه ایــن یعنــی دقیقــا از جایــی کــه هســتم 

راضــی نیســتم.

و اینجا دقیقا رسیدیم به مبحث اصلی: دل!

یــک چیــزی هــم هســت بــه اســم دل. البتــه هنــوز ربــط دل و 
دمــاغ را نمی دانــم امــا قصــد هــم نــدارم ایــن ســوال فلســفی 
ــا  ــم. دقیق ــر می کن ــان دل فک ــه هم ــال ب ــم. فع را پاســخ بده
نمی دانــم کجاســت، شــاید در قلــب باشــد، شــاید هــم شــکم 
ــه  ــا ک ــر ج ــود. ه ــرل می ش ــز کنت ــرف مغ ــم از ط ــاید ه و ش
ــی  ــل بین ــده دارد و مث ــن کنن ــی نقــش تعیی هســت، در زندگ
ــه  ــل شــود. ب ــی، کارش مخت ــه در صــورت جا به جای نیســت ک
هــر صــورت کار خــودش را می کنــد و در میــان مــردم بــه زبــان 
نفهمــی یــا عناویــن دیگــر مشــهور اســت. ایــن دل اســت کــه 
ــه چــه  ــم و ب ــا چــه چیــزی را دوســت داری تعییــن می کنــد م

چیــزی احتیــاج داریــم.

دل مــا تصمیــم می گیــرد کــه آیــا مــا جایــی هســتیم کــه بایــد 
باشــیم؟ و اگــر مثــل دل مــن، دل کســی بخواهــد کــه در جــای 
ــوان دل  ــا ت ــم آی ــد ببینی ــم بای ــاز ه ــد، ب ــی کن ــری زندگ دیگ

کنــدن و رفتــن را داریــم؟ اگــر دنبــال دلمــان رفتــه باشــیم، 
آن وقــت اســت کــه دل تصمیــم می گیــرد کــه مــا خوشــحال 

باشــیم!

ــر  ــای فک ــه ج ــه ب ــد ک ــار می ده ــن اخط ــه م ــم ب ــن ه دل م
ــه دلــت فکــر کــن. انتخــاب کــن  ــه مــکاِن بینــی، ب کــردن ب
کــه دل کنــدن از مــکان زندگــی فعلــی راحت تــر اســت یــا دل 

بســتن بــه یــک مــکان جدیــد.

بعـد از ایـن همـه تفکرات شـبه فلسـفی، توجـه شـما را به چند 
نکتـه جلـب می کنـم کـه نمی دانم فلسـفی هسـتند یـا نه؟

ابتـدا بایـد عـرض کنـم که من بـه شـخصه از جای بینـی خودم 
راضـی هسـتم و همین طـور از جـای بقیه ی اعضـای بدنم. بدنی 
کـه بـه ما آدم ها هدیه داده شـده، بسـیار عزیز و دوست داشـتنی 
و همین طـور محتـرم اسـت. بلـه محتـرم! ایـن بـدن، بدنـی 
اسـت کـه بـرای مـا انتخـاب شـده، هر طـور کـه باشـد، باید از 
آن مراقبـت کنیـم و دوسـتش داشـته باشـیم. در صورتـی کـه 
احسـاس عشـق و احتـرام بـه بدنتـان داشـته باشـید، همیشـه 
دارای بهتریـن حـس و حـال هسـتید. بـه بینـی زبان بسـته هم 
خـرده نگیرید و هر جوری که هسـت، دوسـتش داشـته باشـید.

بــرای داشــتن دل و دمــاغ در زندگــی، فکرتــان را درگیــر بینــی 
ــا عمــل جراحــی و مشــت و لگــد و هــر چیــز  خــود نکنیــد، ب
ــت  ــودش درس ــم. خ ــتش کنی ــت درس ــم الزم نیس ــر ه دیگ
ــان  ــه دلم ــد ب ــط بای ــاغ فق ــتن دل و دم ــرای داش ــت. ب اس

ــم. ــا بدهی ــه آن به برســیم و ب

ــه  ــه وار ب در مواقعــی از زندگــی ممکــن اســت حــرف دل دیوان
حرف هــا،  لطیف تریــن  و  صادقانه تریــن  امــا  برســد،  نظــر 
ــتدالل ها،  ــا و اس ــه ی منطق ه ــار هم ــرف دل اســت. در کن ح
حــرف دل را هــم جــدی بگیریــم و بــه آن رجــوع کنیــم، چــرا 
کــه ممکــن اســت بهتریــن راه، رفتــن بــه دنبــال حــرف دلمــان 

باشــد.
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جامعه، نسبت به افرادی که به نوعی دچار اختالل جسمی هستند، اغلب نگرش 
نادرست و غیرواقع بینانه دارد و رفتارآنان را ناهنجار وغیرقابل قبول می پندارد. بیشترین 
عوارض روانی واحساسی دراین افراد، ناشی از برچسب هایی است که ازسوی جامعه به 
ایشان زده می شود و غالبا همین باورها  ورفتارهای نادرست، موجب سوء استفاده از 
آنها می شود. بدون شک این عوامل وشرایط تاثیر بسیارجدی بر توانائی ها، محدودیت ها 
و یا عدم کارائی این افراد دارد و موجبات ناامیدی، انزوا، افسردگی و فقدان عزت نفس 

و اعتماد به نفس آنها را فراهم می سازد.
احساس  درایجاد  زیادی  تاحدود  معلولیت،   دارای  افراد  توان بخشی  موسسات 

استقالل  ودور کردن تفکرات  منفی در افراد دارای معلولیت نقش داشته اند.
درکنارسایر برنامه های  توان بخشی، هنر و جنبه ی درمانی آن نیز می تواند از منظر 
فیزیکی، عاطفی، روانی، اجتماعی و معنوی به این افراد کمک موثری کند و راهکار 

مناسبی باشد.
پژوهش ها نشان می دهند که در ۵۰سال  گذشته، با پیشرفت علم پزشکی واستفاده 
به طور  گامان)،  (آهسته  جسمی  افرادکم توان  وجسمی  روحی  وضعیت  دارودرمانی،  از 
بر  عالوه  یافته است.  بهبود  توسعه یافته)  درکشورهای  (به خصوص  مالحظه ای  قابل 
دارودرمانی، شیوه های  دیگری ازجمله هنر و هنردرمانی در بهبود وضعیت جسمی و 
روانی این افراد به  کارگرفته شده که نتایج مثبتی را به همراه داشته است. تاثیر هنر بر 
بهبود وضعیت روحی وجسمی افراد به اثبات رسیده و این تاثیر در زنجیره توان بخشی 
بر افراد دارای معلولیت و توانائی های متفاوت ازجمله افراد کم توان ذهنی اعجاب انگیز 
بوده است. این بدان معناست که این افراد ناتوان نیستند، بلکه دارای درجات مختلفی 
از توانایی اند و تاثیر هنر نیز برافراد مورد اشاره در به کارگیری توانایی های و توانمندسازی 
آن ها غیرقابل انکاراست. قابل ذکراست وارد کردن افراد کم توان به عرصه ی هنر، آنان، 
می تواند تاثیر منفی داشته باشد و آنان راتحت فشار قراردهد. اما ورود آنان به دنیای هنر 
براساس توان جسمی و میزان درک این افراد از هنر، می تواند لذتبخش و آموزنده باشد 
و در باالبردن توانایی شان موثر واقع شود. به عبارتی استفاده از هنر در توانبخشی باید با 

رویکرد تخصص محور صورت بگیرد. 
مطالعات نشان داده است که افراد دارای معلولیت نیز از اوایل قرن بیستم بر شکوفایی 
هنر تاثیرگذار بوده اند. یکی از مشخصات بارز افراد معلول ناتوانی در برقراری ارتباط موثر 
و رضایتبخش با سایرافراد جامعه است. در واقع این افراد درکسب مهارت های اجتماعی 
دچار مشکل اند. افراد معلول  (آهسته گامان) به دلیل نقص شناختی دچار بی کفایتی 
اجتماعی و خودمحوری اند. همچنین محدودیت های شناختی باعث عدم آگاهی از 
چگونگی رفتار در موقعیت های گوناگون اجتماعی می شود. کوتاه بودن گستره ی توجه 
سبب  شناختی  راهبردهای  کارگیری  به  در  ناتوانی   و  جسمی  خاص  شرایط  دالیل  به 
می شود نتوانند مطالب را نزد خود تکرار، سازماندهی ودسته بندی کنند. بنابراین این 
افراد به آموزش های ویژه ای نیاز دارند. آموزش هنر با تاکید بر هنردرمانی در رابطه با 

هنـر  نقـش    
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این افراد نتایج و فواید بسیار مهمی را به همراه داشته است که ذیال به برخی از آن ها 
اشاره می شود:

 فعالیت هنری، باعث افزایش سرعت یادگیری دراین افراد می شود. 
آنها  مکرر  فراموشی  از  و  تثبیت  بیشتر  آنان  درذهن  را  تربیتی  محتوای  و  نتایج   

جلوگیری می کند.
 سبب سادگی روش ها و انعطاف پذیری در انجام کار می شود. 

 از طریق مشاهده و نمایش، باعث انتقال مسائل آموزشی و بسیاری از مهارت های 
خودیاری می شود.

 هنر و هنردرمانی، با کمک به خود اکتشافی فرد، دربهترین وموفقیت آمیزترین 
حالت از طریق  شناخت و بیان احساسات درون، هیجانات فرد را تحریک می 

کند. 
 هنر باعث رضایتمندی فردی می شود و دادن پاداش محسوس در ایجاد اعتماد به 

نفس و تقویت احساس ارزشمند بودن فرد مفید و موثرمی باشد.
 فعالیت هنری در توانمندسازی افرادکم توان جسمی  نقش بسزایی دارد و به این 
افراد کمک می کند که بتوانند از طریق دیداری احساسات وترس خود را بیان 

کنند.
 هنرو هنردرمانی باعث رهاسازی فشارهای عصبی می شود. استرس مزمن می 
تواند برای روح وروان وبدن مضر باشد و به سیستم ایمنی بدن آسیب برساند. 
هنر، اگر به تنهایی و یا همراه با تکنیکهای Relaxation استفاده شود می تواند 
در رها ساختن استرس مفید باشد هنردرمانی کمک می کند از طریق شناسایی و 
کارکردن روی مسائلی که باعث خشم و نفرت و سایر هیجانات استرس زا می شود 

افراد از عهده درد برآمده و روند بهبود جسمانی خود را ارتقا بخشند. 
 یکی از تاثیرات بسیار مهم هنر و هنردرمانی این است که با بهبود وضعیت روحی 
و جسمی شخص معلول  خانواده آنان نیز از  بهداشت روانی مساعدی برخوردار 

خواهندشد.
های  مهارت  توسعه ی  برای  مناسب  و  بسیارموثر  ای  شیوه  هنردرمانی  به طورکلی، 
فردی و اجتماعی گروه های مختلف معلولین است و زمینه ی الزم را جهت توانمندسازی 
آنان فراهم می سازد. همچنین، فرصت مناسبی به آنان می دهد برای کسب مهارت هایی 
اجتماعی،  جایگاه  و  هویت  پیداکردن  یگران،  باد  ارتباط  برقراری  وجود،  ابراز  قبیل:  از 
رسیدن  گروهی،  های  فعالیت  انجام  زمان،  مدیریت  و  وقت شناسی  پذیری،  مسوولیت 
ارزش  با  آشنایی  خودشناسی،  نفس،  عزت  نفس،  به  اعتماد  یابی،  دوست  هدف،  به 
هاوهنجارهای اجتماعی، انتخاب وتصمیم گیری، ارتقای بهداشت روان از طریق تغییر 
درباورهای غیرمنطقی وهیجانات و رفتارهای آنان، پرکردن اوقات فراغت، بهداشت روان 

خانواده آنان، تکامل فکری و.....  
درهمین راستا و به منظور توسعه وگسترش و بسترسازی الزم برای فعالیت های هنری 
بین گروه های هدف سازمان بهزیستی، و جهت نیل به اهداف توانبخشی و توانمندسازی، 
حوزه ی معاونت توانبخشی در سنوات اخیراقدام به برگزاری جشنواره های مختلف هنری 
برای معلولین (اولین جشنواره ی تئاتر استانی معلولین، جشنواره ی تئاتر منطقه ای معلولین 
کویر، اولین جشنواره ی موسیقی استانی معلولین، اولین جشنواره ی عکاسی با رویکرد جدید، 
مسابقه نمایشنامه نویسی برای معلولین، جشنواره ی نمایش رادیویی برای اولین بار در کشور، 
شرکت در جشنواره های کشوری، بین المللی و منطقه ای و....) برگزاری کارگاه های گوناگون 

آموزش کارگردانی و نویسندگی هنرنمایشی و هنردرمانی و... کرده است.
هنرهای  و  تجسمی  هنرهای  نمایشی،  هنرهای  حوزه  در  معلولین  خوشبختانه،   
شاهد  درآینده  امیداست  و  اند  آمده  نائل  تحسینی  قابل  های  پیشرفت  به  موسیقایی، 
تابعه ی  توانبخشی  مراکز  و  درموسسات  ها  فعالیت  قبیل  این  بیشتر  چه  هر  شکوفایی 

بهزیستی استان  باشیم.
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داود گنجه ای در سال ۱۳۲۱ هـ .ش در شهر ری در خانواده متقی و متدين و هنرمند متولد گرديد. وی در 
نوجوانی در اثر سانحه قطار به سختی آسيب ديد، به طوری که به قطع يک پا از زير زانو و پای ديگر از انگشتان 
منجر گرديد. بعد از اين حادثه او با روحيه ای مصمم و با تالش و کوشش به فعاليت و تحصيل پرداخت، وی 
آنچنان در رفع اين مشکل کوشيد که حتی دوستان و آشنايانش نقص عضو او به سادگی تشخيص نمی دهند. 
وی پس از گذراندن تحصيالت ابتدايی به فراگيری دستگاه ها و رديف های موسيقی آوازی ايران روی آورد و 
مدت هفت سال نيز به آموختن ويولون کالسيک نزد استاد خارجی به نام «واليش» پرداخت. داود گنجه ای 
پس از تحصيالت دوره متوسطه در سال ۱۳۴۶ هـ .ش دانشجوی رشته موسيقی دانشگاه تهران شد و موفق 
به اخذ ليسانس گرديد. او در زمان تحصيل در دانشگاه از محضر استادانی چون: دکتر نورعلی برومند، دکتر 

داريوش صفوت و ساير استادان استفاده کرد.
داود گنجه ای با عشق و عالقه خاصی در مرکز حفظ و اشاعه موسيقی سنتی ايران به تحقيق پرداخت. و در 
اين زمينه از مکتب بزرگانی نظير: سعيد هرمزی، يوسف فروتن، محمود کريمی بهره ها گرفت و در نواختن 
کمانچه، با اين که از محضر شادروان سعيد هرمزی استفاده ها کرد، ولی درس اصلی را از شادروان استاد 
اصغر بهاری فراگرفت و خود را مديون اين استاد می داند. در نواختن ويولون هم خود را شاگرد مکتب استاد 
فقيد ابوالحسن خان صبا می داند. سال ها در مرکز حفظ و اشاعه موسيقی سنتی ايران به تدريس کمانچه 
و تحقيق درباره رديف ها پرداخت و از سال ۱۳۵۷ هـ .ش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مناصب 
متعددی انجام وظيفه کرده است از آن جمله می توان به اين کارها اشاره کرد: عضو شورای عالی گروه موسيقی 
سنتی، عضو گروه سرود و آهنگ های انقالبی، مشاور هنری انجمن سرود و آهنگ های انقالبی اين وزارتخانه، 
مسئول خروج کليه سازها از کشور توسط هنرمندان، و مسئول بررسی صالحيت هنری کسانی که ساز از 
کشور خارج می کنند، عضو شورای نظارت بر صدور پروانه نوارهای موسيقی وی در منطقی، عضو شورای 

موسيقی صدا و سيما نيز بوده است.
داود گنجه ای اين هنرمند آزاده و با اراده و تالشگر هيچ گاه از آموختن و آموزش دادن خسته نشده و همواره 
در اين راه سر ازپا نمی شناسد، با اين که ساز تخصصی او  ويولون است ولی با راهنمايی دکتر نورعلی خان 
برومنده همه تالش خود را مصروف حفظ سبک سنتی کمانچه نمود و همه کوشش خود را در جهت ارائه 
و اشاعه موسيقی سنتی ايران بکار برده و برای اين منظور مدت هفت سال با زنده ياد محمود کريمی در 

رديف سازی و آواز و مطابقت گوشه ها کار کرده است.
 ازکتاب: مشاهیر دارای معلولیت در ایران و جهان
گردآورنده: مهندس منصور برجیان

 ( ـ .  ۱۳۲۱)    
  ، 
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رخدادها،  آثار،  فعاالن،  معلوالن:  موسیقی  فرهنگ نامه 
تشکل ها و تحوالت تاریخی، علی نوری، انتشارات توانمندان و 

دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۸، ۵۱۲ ص. ۴۰۰۰۰۰ ریال.

موضوع ها:
موسیقی دانان معلول - ایران

معلوالن و هنرها - ایران
موسیقیدانان ایرانی - سرگذشتنامه

شاعران ایرانی - سرگذشتنامه
معلوالن - ایران

هنر و اجتماع - ایران

* این کتاب به روش منابع مرجع تألیف شد؛ زیرا پژوهشگران 
موسیقی  و  معلولیتی  هنر  درباره  تحقیقاتی  پروژه های  برای 
منابع  جای  البته  دارند.  نیاز  بیشتر  آثاری  چنین  به  معلولیتی 
است.  خالی  بسیار  معلوالن  فرهنگ  و  هدف  جامعه  در  مرجع 
تا کنون در ایران، چند عنوان دانشنامه، دائره المعارف، کتاب 
موضوعات  درباره  نامه  اصطالح  و  شناسنامه  راهنما،  شناسی، 
یا  ذهنی  حرکتی،  معلولیت های  ناشنوایی،  نابینایی،  مختلف 

اجتماعی منتشر شده است؟
پاسخ این پرسش معلوم است. سازمان بهزیستی و دانشگاه 
علوم بهزیستی به عنوان نهادهای دولتی که اساسًا باید در این 
تاریخ  درباره  مرجع  کتاب  عنوان  چند  باشند،  فعال  حوزه ها 
معلولیت، تاریخ تشکل های نابینایی و ناشنوایی، هنر معلولیتی، 
موسیقی معلولیتی، آموزش و پرورش معلوالن، آسیب شناسی، 
تأسف آور  کرده اند.  منتشر  دیگر  موضوع  ده ها  و  مناسب سازی 
این که نهادهای دولتی که بودجه های کالن ملی در اختیار دارند 

می پردازند  مرجع  پروژه های  اجرای  به  که  خصوصی  بخش  از 
تاکنون حمایت نکرده اند.

پاسخ این پرسش ها متأسفانه منفی است. از طرف دیگر به 
دلیل پر هزینه بودن پروژه های مرجع، افراد عادی توانایی انجام 
آن را ندارند. نتیجه اینکه فقدان منابع مرجع درباره موضوعات 
مختلف ویژه معلولیت، راه را بر اجرای تحقیقات مستند و کارساز 

و مؤثر بسته  است.
* موسیقی معلولیتی، یک شاخه از انواع موسیقی و گویای 
فعالیت های معلوالن در عرصه نوازندگی و خوانندگی و تحقیقات 
ویژه  موسیقی  کارنامه  کتاب  این  است.  فعالیت ها  این  درباره 
معلولیت در ایران و شامل اطالعات شخصیت ها، مراکز، رخدادها 

و تحوالت، کارکردها، تأثیرات و منابع علمی است.
کتاب فرهنگ نامه موسیقی معلوالن، نمایانگر توانمندی ها و 
پیشرفت ها و گاه شکست های نابینایان، ناشنوایان و دیگر افراد 
موسیقی  عرصه  در  ذهنی  و  حرکتی  جسمی،  اختالالت  دارای 

است.
زندگینامه و اطالعات ۲۱۸ فعال موسیقی دارای معلولیت، 
۷۳ تشکل و گروه فعال، ۵۰ استاد و مربی مؤثر در آموزش افراد 
دارای معلولیت، تحوالت تاریخی موسیقی معلوالن در ایران و 

بسیاری اطالعات سودمند دیگر در این کتاب آمده است.
تجارب و دستاوردهای موسیقایی حوزه معلولیت که با تالش 
بسیار طی قرون متمادی به دست آمده، سرمایه بزرگ و غنی 
ملی است. این کتاب کوشیده  ابعاد این سرمایه و دستاوردها را 

به روش علمی به جهان و نیز به نسل های آینده معرفی کند.
* عالقه مندان و پژوهشگران می توانند فایل کامل این کتاب 
را به صورت رایگان از سایت انتشارات توانمندان دریافت نمایند 

.(www.tavanmandan.com)

فرهنگ نامه موسیقی معلوالن
Encyclopedia of Disability Music
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بیماری ام اس (MS)  چیست؟ 
بیمــاری ام اس یــک بیمــاری اتوایمیــون یــا خــود ایمنــی اســت کــه 
در مبتالیــان بــه آن بــه علــت از بیــن رفتــن میلیــن کــه پوشــش محافــظ 
اعصــاب اســت در انتقــال پیــام توســط اعصــاب اختــالل ایجــاد می شــود. 
در بیماری هــای خــود ایمنــی سیســتم ایمنــی کــه بایــد از بــدن در برابــر 
عوامــل بیمــاری زا محافظــت کنــد بــه اشــتباه بــه بافت هــای ســالم آن 

ــد. ــه می کن حمل
بــا توجــه بــه ایــن کــه چــه نــوع عصبــی آســیب دیده اســت و میــزان 
آســیب چقــدر اســت عالئمــی ماننــد ضعــف یــا بی حســی یکــی تا تعــدادی 
از اعضــای بــدن، اختــالل بینایــی، عــدم هماهنگــی قســمت های مختلــف 
بــدن، خســتگی، گیجــی و … ظاهــر می شــود. شــیوع ایــن بیمــاری در 
زنــان بیشــتر از مــردان اســت. امــا بیمــاری در مــردان ســریع تر پیشــرفت 

می کنــد.
عفونت هــای ویروســی و احتمــاًال باکتریایــی از جملــه مــواردی هســتند 
کــه در بــروز ایــن بیمــاری نقــش دارنــد. یکــی از ایــن ویروس هــا ”ویــروس 

ابشــتاین بار“ اســت.
محققــان متوجــه شــدند هــر چقــدر از خــط اســتوا کــه نــور خورشــید 
ــل  ــود. عام ــتر می ش ــیوع ام اس بیش ــویم، ش ــت دور می ش ــتر اس بیش
دیگــری کــه می توانــد احتمــال ابتــال بــه ام اس را افزایــش دهــد، کمبــود 
ــه  ــی ب ــر در دوران کودک ــه اگ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت.  ب ــن Dاس ویتامی
کمبــود ایــن ویتامیــن مبتــال باشــید، خطــر ابتــال بــه  ایــن بیمــاری بــه 

ــد. ــد می رس ــن ح باالتری

  
    

دکتر حمیدرضا فرشچی
دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی

 (MS) ــا ام اس ــکلروزیس ی ــل اس ــه مولتیپ ــال ب ــاران مبت بیم
همــواره عالقمنــد هســتند بداننــد کــه رژیــم غذایــی و مصــرف برخی 
غذاهــای خــاص چــه تاثیــری بــر روی پیشــرفت بیمــاری آن هــا دارد. 
ــه ام اس  ــال ب ــار مبت ــر روی ۱۳۵ بیم ــه ای ب ــتا مطالع ــن راس در ای
ــرای  ــده مضــرات نوشــابه ب ــج آن نشــان دهن انجــام شــده کــه نتای

ایــن بیمــاران مــی باشــد.
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ویتامیــن D بــه کمــک نــور خورشــید در پوســت ســاخته 
ــی شــامل  ــواد غذای ــی از م ــداد کم ــن در تع ــن ویتامی می شــود. ای
ماهــی، زرده تخــم مــرغ و لبنیــات غنــی شــده و مکمل هــای 

غذایــی یافــت می شــود.
ــروز  ــد در ب ــز می توان ــی نی ــه چاق ــال ب اســتفاده از ســیگار و ابت
ایــن بیمــاری نقــش داشــته باشــد. ترکیبــات شــیمیایی موجــود در 
ــا اثــر بــر سیســتم ایمنــی زمینــه را بــرای  ســیگار ممکــن اســت ب
ــت  ــه عل ــاًال ب ــز احتم ــی نی ــد. چاق ــم کنن ــه ام اس فراه ــال ب ابت
ــروز  ــال ب ــناخته احتم ــل ناش ــایر دالی ــدن و س ــاب ب ــش الته افزای

ــد. ــش می ده ــاری را افزای بیم
اگرچــه درمــان قطعــی بــرای بیمــاری ام اس وجــود نــدارد، امــا 
بــه کمــک داروهــا و تغییــر ســبک زندگــی مــی تــوان عالئــم بیماری 

را کنتــرل کــرد.

مضرات نوشابه برای مبتالیان به ام اس 
از مضرات نوشابه برای مبتالیان به ام اس چه می دانید؟

بــه منظــور بررســی مضــرات نوشــابه بــرای مبتالیــان بــه ام اس 
شــرکت کنندگان در یــک مطالعــه، پرسشــنامه  ای را در مــورد رژیــم 
غذایــی خــود تکمیــل کردنــد. ســپس میــزان شــباهت رژیــم آنهــا بــا 

رژیــم غذایــی DASH (دش) بررســی شــد.
ایــن رژیــم غذایــی، معمــوًال بــه منظــور کاهــش فشــارخون، بــه 
افــراد مبتــال بــه فشــارخون بــاال توصیــه مــی  شــود. در ایــن رژیــم 
غذایــی، بــه مصــرف میوه هــا، ســبزیجات، غــالت کامــل، لبنیــات 
کــم چــرب، گوشــت لخــم، مــرغ، ماهــی، مغزهــا و حبوبــات تاکیــد 
ــباع  ــی اش ــد و چرب ــک، قن ــاوی نم ــای ح ــرف غذاه ــده و مص ش

ــود. ــدود می  ش مح
از آنجــا کــه پیــروی از رژیــم غذایــی DASH بــا کاهــش خطــر 
ــی –  ــاری قلب ــت و بیم ــه؛ دیاب ــا از جمل ــایر بیماری ه ــه س ــال ب ابت
عروقــی نیــز مرتبــط اســت، محققــان تصمیــم گرفتنــد تاثیــر آن را 

ــه ام اس بررســی کننــد. ــان ب ــر روی مبتالی ب

بــا توجــه بــه میــزان مصــرف نوشــابه ها، شــرکت کنندگان 
ــوط  ــرف مرب ــزان مص ــترین می ــدند. بیش ــیم ش ــروه تقس ــه ۵ گ ب
ــا مصــرف ایــن  بــه گروهــی بــود کــه بــه طــور میانگیــن هــر روز ب
نوشــیدنی ها ۲۹۰ کیلوکالــری انــرژی دریافــت می  کردنــد (معــادل ۲ 
قوطــی نوشــابه). در مقابــل ایــن گــروه افــرادی قــرار داشــتند کــه به 

نــدرت از ایــن نوشــیدنی  هــا مصــرف مــی  کردنــد.
نتایــج نشــان داد کــه به طــور کلــی ارتباطــی بیــن رژیــم غذایــی 
افــراد و میــزان پیشــرفت بیمــاری وجــود نــدارد. امــا در افــرادی کــه 
نوشــابه بیشــتری مصــرف می  کردنــد در مقایســه بــا کســانی کــه بــه 
ــاری و  ــد، احتمــال پیشــرفت بیم ــا اســتفاده می کردن ــدرت از آنه ن

بــروز ناتوانــی شــدید ۵ برابــر بیشــتر بــود.
اگرچــه نتایــج ایــن مطالعــه در مــورد مضــرات نوشــابه بــرای این 
بیمــاران بایــد بــا انجــام تحقیقــات بزرگ تــری تائیــد شــود، امــا بــا 
توجــه بــه اینکــه نوشــیدنی های شــیرین فاقــد ارزش غذایــی خاصــی 
هســتند، توصیــه می شــود افــراد مبتــال بــه ام اس، از مصــرف آنهــا 

خــودداری کــرده یــا مصــرف آنهــا را بــه حداقــل برســانند.
مطالعــه دیگــری کــه در ســال ۲۰۱۸ میــالدی در مــورد مضــرات 
نوشــابه انجــام و در مجلــه Clinical Journal of the منتشــر شــد 
ــال  ــیدنی ها احتم ــن نوش ــد ای ــش از ح ــه مصــرف بی ــان داد ک نش

ــه را ۶۱ درصــد افزایــش می دهــد . ــه بیمــاری مزمــن کلی ابتــال ب
بــا توجــه بــه نتایــج تحقیقــات انجــام شــده بهتریــن نوشــیدنی 
بــرای حفــظ ســالمتی آب اســت. آب فاقــد کالــری اســت و نوشــیدن 
آب کافــی از بــروز بســیاری از بیماری هــای جســمی و ذهنــی 
ــه  ــی روزان ــت بدن ــزان فعالی ــدر می ــر چق ــد. ه ــگیری می کن پیش
ــاز  ــه آب بیشــتری نی ــدن ب ــر باشــد ب ــدن بزرگ ت ــدازه ب بیشــتر و ان

خواهــد داشــت.

منبع:
 Presented at the American Academy of Neurology’s
71st Annual Meeting in Philadelphia, 2019
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رویــداد رعــد تــاک کــه بــا هــدف تغییــر نگــرش جامعه 
ــه موضــوع معلولیــت و توســعه دسترســی های فیزیکــی  ب
و اطالعــات توان یابــان برنامه ریــزی و برگــزار می شــود 
در ســومین نوبــت میزبــان چنــد شــخصیت علمــی، 

ــود. ــاب ب ــی توان ی ــی و حقوق ــادی، ورزش اقتص

مدت هــا  از  پــس  تــاک  رعــد  رویــداد  ســومین 
ــدا، ســهیل  ــن مراســم ابت ــزی اجــرا شــد.  در ای برنامه ری
ــتان(  ــواری کوهس ــه س ــگاه دوچرخ ــر باش ــی مبتک کوچک
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــگری ورزش ــری گردش ــلو) و مج ماناس
ــیر  ــزود: در س ــود، اف ــی خ ــای ورزش ــوابق  وفعالیت ه س
درمدرســه،  تحصیــل  شــامل:  کــه  زندگــی  طبیعــی 
ــچ گاه از  ــود، هی ــربازی و کار ب ــگاه، س ــتان، دانش دبیرس
ورزش جــدا نبــودم. در همیــن فعالیت هــای ورزشــی 
روی  طبیعــت  در  دوچرخه ســواری  بــه  کوهنــوردی  از 
آوردم. مــن پــس از آشــنایی بــا همســرم در باشــگاه 
گردشــگری  تورهــای  او،  بــا  ازدواج  و  دوچرخه ســواری 
ورزشــی اجــرا کــردم کــه در یکــی از تورهــا در شــهر شــیراز 
مینی بــوس مــا واژگــون شــد( ۳ مــاه پیــش) و از ناحیــه ۲ 

ــدم. ــت ش ــار معلولی ــا دچ پ

وی  افــزود: ولــی از پــا ننشســتم واطمینــان دارم 
روزی بــا دوچرخــه ای کــه بــا دســت حرکــت خواهــد کــرد، 

ــم. ــه می ده ــم را ادام تالش

ــروه ســرمایه گذاری  ــل گ ــروز مدیرعام ــه پی ــر روزب دکت
توســعه صنعتــی ایــران بــا اشــاره بــه معلولیت شــدیدی که 
از بــدو تولــد بــا او همــراه بــود و بــا وجــود نظــر پزشــکان 
کــه گفتــه بودنــد، ایــن کــودک هرگــز نمی تــوان راه بــرود، 
ــن  ــز ای ــن هرگ ــواده م ــزرگ و خان ــادر، مادرب ــزود: م اف
نظریــه پزشــکان را نپذیرفتنــد و از همــان اول بــا تمرینــات 
ابتدایــی،  درتقویــت پاهایــم کوشــش  کردنــد تــا جایی کــه 

مــن باالخــره راه افتــادم. 

وی بــا اشــاره موقعیت هایــی کــه در دانشــگاه هــاروارد 
ــتنفورد در دوران  ــگاه اس ــت و دانش ــت ماساچوس در ایال
تحصیــل بــه  دســت آورده، گفــت: توجــه بــه ظرفیت هــای 
بســیار زیــاد  افــراد دارای معلولیــت، از آنجــا کــه همیشــه 
ــی  ــا مشــکالت و محدودیت های در طــول زندگــی خــود  ب
ــدرت  ــش ق ــب افزای ــد، موج ــارزه می کنن ــد مب ــه دارن ک

ــود. ــور می ش ــه و کش جامع

ســومین ســخنران ایــن مراســم دکتــر بهــاره هنرپــرور،  
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اســتاد و شــیمیدان برجســته دانشــگاه های آفریقــای 
ــود. جنوبــی ب

 دکتــر هنرپــرور، بــا اشــاره بــه ارتباطــی که از ۲۰ ســال 
پیــش بــا مجتمــع رعــد بــرای آشــنایی بــا فنــون کامپیوتــر 
ــم  ــه عل ــه ب ــا ک ــزود: از آنج ــت، اف ــان داشته اس آن زم
شــیمی بســیار عالقه داشــتم، بعــد از گذرانــدن کالس های 
کامپیوتــر و نقاشــی  در رعــد و برپایــی نمایشــگاه هایی از آثار 
نقاشــی خــود ، بــه دنبــال عالقــه اصلیــم کــه تحصیــل در 
رشــته شــیمی بــود رفتــم و حــاال در یکــی از دانشــگاه های 

آفریقــای جنوبــی مشــغول بــه تدریــس هســتم.  

وی بــا اشــاره بــه نظریــه پایــداری انــرژی، افــزود: بــا 
اســتفاده از ایــن نظریــه، افــراد دارای معلولیتــی که حرکت 
ــا   اراده و انگیــزه بیشــتر،  محــدودی دارنــد، می تواننــد ب
محدودیت هــای جســمی و حرکتــی خــود را جبــران کننــد.

در قســمت دیگــری از ایــن مراســم، ژوبیــن عالقه بنــد 
ســوابق  بــه  اشــاره  بــا  اســنپ  شــرکت  مدیرعامــل 
ــا مجتمــع رعــد افــزود:  همکاری هــای موفــق شــرکتش ب
ــه رعــد دعــوت شــدم   ــه ب ۲ ســال پیــش در مراســمی ک
ــت در  ــده دارای معلولی ــه ۲۰۰۰ رانن ــد ک ــان ش ــاری بی آم
اســنپ مشــغول بــه کار هســتند ولــی امــروز ایــن آمــار بــه 

۱۱۰۰۰ نفــر رسیده اســت.  مجمــوع هزینــه ای کــه شــرکت 
اســنپ از محــل عــدم دریافــت کمیســیون راننــدگان دارای 
معلولیــت و تخفیــف بــه مســافران دارای معلولیــت دریافت 

ــان اســت. ــار توم ــر ۲۰ میلی ــغ ب نکرده اســت، بال

در بخــش دوم رویــداد رعــد تــاک، ســحر تهرانــی فــرد 
وکیــل دعــاوی حقوقــی شــرکت کافــه بــازار کــه بــا وجــود 
ــان  ــان انگلیســی تســلط کامــل دارد و زب ــه زب ــی ب نابینای
ــد اســت،  ــدن و نوشــتن بل ــد خوان ــم در ح ــه را ه فرانس
ــا  ــراد نابین ــه اف ــی ب ــتگاه های اجرای ــای دس از بی مهری ه
ــازار را  ــه ب ــرش کاف ــت و نگ ــکاری گف ــرای جــذب و هم ب
کــه بــه جــذب افــراد توان یــاب مبــادرت می کنــد، قابــل 

گســترش بــه ســایر مراکــز دانســت. 

مهــران بیرامــی، ورزشــگاه توان یابــی  کــه در اثــر 
ــا موتورســیکلت از ناحیــه دســت راســت دچــار  ســانحه ب
معلولیــت شده اســت، گفــت: در مســابقه دو ســرعت کــه 
در مجموعــه آفتــاب انقــالب برگــزار می شــد، بــرای رقابــت 
بــا افــراد ســالم از مــن  حتــی ثبــت نــام هــم نمی کردنــد 
ولــی  در نهایــت بــا رضایــت کتبــی بــه مــن شــماره دادنــد 
ــا ایــن  و خــط پیســت  را قســمت چمــن قــرار دادنــد!  ب
ــام اول را  ــردم و مق ــرکت ک ــابقه ش ــن مس ــود در ای وج

کســب نمــودم.       
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اجتماعـی  مسـئولیت  نقـش  تحقـق  جهـت  در  کارسـاز  رویـداد 
مؤسسـات و سـازمان های برجسـته و صنایـع کشـور، باهـدف بررسـی 
بـا  معلولیـت  دارای  افـراد  جامعـه  شـغلی  فرصت هـای  و  چالش هـا 
حضـور مدیـران کسـب وکارهای موفـق  و متخصصـان منابع انسـانی و 

کارآفرینـی، در سـالن همایـش رعـد برگـزار شـد.
در ایـن رویـداد منصـوره پناهـی، مدیرعامـل خیریـه رعـد ابتـدا به 
توضیـح و تعریـف معلولیـت پرداخـت و گفـت: در گذشـته اگـر فـردی 
عینـک مـی زد، یعنـی در حـال اسـتفاده از یک وسـیله کمکـی بود که 
کامـال پذیرفتـه شـده بود.  ویلچـر هم مانند عینک، یک وسـیله کمکی 
اسـت کـه اگـر محیط، مناسب سـازی باشـد، دیگر معلولیت بـه معنای 

محدودیـت تلقی نمی شـود. 
پناهی در ادامه با بیان تاریخچه کوتاهی از سیسـتم کار در گذشـته 
گفـت: در زمانـی، کار اصلـی بشـر به حوزه کشـاورزی و سـپس صنعت 
محـدود بـود. در ایـن دوران، قدرت بدنـی حرف اول را مـی زد اما حاال 
توانایی های شـناختی و قدرت حل مسـاله اسـت که در اشـتغال حرف 
اول را می زننـد؛ دو مهارتـی که افراد دارای معلولیـت از آن برخوردارند.
پناهـی بـا بیـان اهمیـت عمـل بـه مسـئولیت اجتماعـی بـرای 
کسـب وکارها، بـه معرفـی سیسـتم اشـتغال حمایت شـده پرداخـت و 
گفـت: در سیسـتم اشـتغال حمایت شـده، کـه چنـد سـالی اسـت در 
خیریـه رعـد دنبـال می شـود بـرای هر فـرد کارجو یـک مربی یـا همیار 
شـغلی اختصـاص می یابـد. این همیار شـغلی، مسـئول جسـت وجوی 
کار مناسـب بـرای کارجـو اسـت و حتـی در زمانی که کار مناسـب پیدا 
شـود، او را حمایـت کـرده و مسـائل او را بـا کارفرمـا دنبـال می کنـد. 
در حقیقـت همیـار شـغلی، فاصلـه کارجـو و کارفرمـا را کم مـی کند و 

تسـهیل کننـده اشـتغال برای آنهاسـت.
مدیرعامـل خیریـه رعـد در ادامـه، بـا بیـان این کـه طبـق قانـون، 
شـرکت ها موظـف هسـتند درصـدی از اسـتخدام های خود را بـه افراد 
دارای معلولیـت اختصـاص دهند، افزود: در ایران، سـازمان  بهزیسـتی 
کشـور  تسـهیالت خوبـی را ماننـد؛ دادن وام بـرای کارفرمایانـی کـه از 

میـان توان یابـان اسـتخدام داشـته باشـد، در نظر گرفته اسـت.
بنیان گـذار روش اشـتغال حمایت شـده در ایـران، با تأکیـد بر لزوم 
مناسب سـازی فضـای شـهری بـرای افـراد دارای معلولیت، افـزود: این 
محیـط اسـت کـه باعـث محدودیـت افـراد دارای معلولیـت می شـود. 
اگـر محیط هـای شـهری مناسب سـازی شده باشـند، بیـن افـراد دارای 

معلولیـت و انسـان هایی کـه معلولیـت ندارنـد، تفاوتی وجـود ندارد.
مدیرعامـل مجتمـع رعـد با اشـاره بـه مفهـوم شـمول در رابطه با 
توان یابـان، بیـان کـرد: زمانـی کـه تغییـر نگـرش در جامعه نسـبت به 
افـراد دارای معلولیـت اتفاق بیافتـد، مردم متوجه توانمنـدی این افراد 

می شـوند.
 پناهـی در توضیـح ایـن مفهـوم افـزود: بـرای مثـال شـرکت هایی 
در اسـکاندیناوی وجـود دارنـد کـه کار اصلـی آنهـا تسـت برنامه هـای 
کامپیوتـری قبـل از انتشـار عمومـی اسـت. این شـرکت ها فقـط  افراد 
آسـپرگر را بـرای ایـن کار اسـتخدام می کنـد، چـرا کـه ایـن اختـالل، 
باعـث دقـت این افـراد در انجام کارهـای تکراری اسـت و آن ها به خوبی 

از انجـام ایـن کار برمی آینـد.
پناهـی در پایـان افـزود: امیـدوارم روزی در کشـورمان افـراد دارای 

  ،   
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معلولیـت هـم بتواننـد ماننـد افـراد بـدون معلولیـت بـه  راحتـی در 
سـطح شـهر حرکـت کننـد و بـرای اشـتغال آن هـا مانعی نباشـد.

پـس از سـخنرانی مدیرعامل مجتمـع رعد، سـامان گلریز مدرس 
آشـپزی صاحب نـام در ایـران بابیـان تجربه های خـود در دوره آموزش 
آشـپزی بـه توان  یابـان مجتمـع رعـد، گفت: ایـن دوره پـس از حضور 
مـن در برنامـه خندوانـه و بـر اسـاس قولـی که مـن به رامبـد جوان 

دادم، شـروع شد.
نویسـنده کتـاب کوچه پس کوچه هـای آشـپزی افـزود : مـن در 
یـک پـروژه ای کـه داشـتم، دسـتم را خیلـی عمیـق بریـدم و تـا آخر 
بـا یـک دسـت آشـپزی کـردم. بعـد بـا خـودم گفتـم کـه اگـر مـن 
می توانـم بـا یـک دسـت آشـپزی کنـم، پـس بقیـه هـم می تواننـد و 
شـروع بـه آمـوزش بـه کارآمـوزان رعـد کـردم و در آن دوره، بچه های 

با اسـتعدادی کشـف شـدند.
پـس از سـامان گلریـز، علـی عطـار مالـک رسـتوران دسـت در 
پشـت تریبـون قـرار گرفـت تا از تـالش خود در شـغل رسـتوران داری 
بگویـد و تجربیـات تلـخ و شـیرین خـود را بیـان کنـد؛ عطـار گفـت: 
مـن ابتدا قصدم تأسـیس رسـتورانی مناسب سـازی شـده بـرای افراد 
دارای معلولیـت بـود امـا کـم کم بـه این فکر افتـادم که چـرا از افراد 
دارای معلولیـت، اسـتخدام نکنـم؟ این شـد که با کمـک خیریه رعد 
و سیسـتم اشـتغال حمایـت شـده، چنـد نفـر را در مصاحبه شـغلی 
پذیرفتیـم کـه اتفاقـًا یکـی از آن هـا عضـو تیـم ملـی والیبال نشسـته 

است. کشـورمان 
مؤسـس اولیـن رسـتوران مناسب سـازی شـده گفـت: مـن از 
تجربـه ای کـه در کار با افراد توان یاب دارم، بسـیار راضی هسـتم و به 

همـه پیشـنهاد می کنـم بـه ایـن افـراد اعتمـاد کنند.
در ادامـه برنامـه، پنـل چالش ها و فرصت های شـغلی افراد دارای 
معلولیـت؛ بـا حضـور وحیـد رجبلـو، بنیانگـذار و مدیرعامل شـرکت 
چارگـون؛  شـرکت  هیئت مدیـره  رئیـس  طبـری  شـاهین  توانیتـو؛ 
خـداداد اصالنـی رئیـس هیئت مدیره کافه سـین و عضـو هیئت مدیره 
 dnaunion رئیـس کافه؛ ابوالفضل زمانی مدیر منابع انسـانی شـرکت
؛ محمـد شـهرمیانی مدیـر منابـع انسـانی شـرکت رهنمـا کامیابـان 

نخسـتین، برگزار شـد.
شـاهین طبری در شـروع، با طرح این سـؤال که اسـتخدام افراد 

دارای معلولیـت چـه چالش هایی دارد، نشسـت را آغاز کرد.

شایستگی در اولویت است
ابوالفضـل زمانـی با بیـان این که تخصـص و دید او به اسـتخدام 
بـر مبنـای اصـول منابـع انسـانی اسـت، بیـان کـرد: در اسـتخدام 
مهم تریـن نکتـه حائـز اهمیـت، شایسـتگی و توانمنـدی فرد اسـت و 
اگـر بخواهیـم به صـورت تخصصی بـه منابع انسـانی نگاه کنیـم، باید 
بگوییـم اسـتخدام یک توان یاب بـا فردی که دارای معلولیت نیسـت، 

تفـاوت چندانـی ندارد.
او بـا ذکـر خاطـره ای از یـک مربـی یـخ نـوردی گفـت: در ایـن 
رشـته شـاید بـه نظـر بیایـد کـه مهم تریـن اندام انگشـت های دسـت 
باشـد بااین حـال یکـی از بهتریـن مربی هـای این رشـته در ایـران، در 
دسـتانش انگشـتی نـدارد اما بـه خاطر شایسـتگی کـه در کار از خود 

نشـان داده ، یکـی از موفق ترین هاسـت.
زمانـی در پایـان با بیان این که جسـت وجوی نیـروی کار در میان 
افـراد دارای معلولیـت ماننـد کار در معـدن طال می ماند، افـزود: این 

کار اگـر چه دشـوار اسـت  ولی به زحمتـش می ارزد.

افزایش روحیه تیمی با ورود توان یابان
بیـان این کـه افـراد دارای معلولیـت  نیـز بـا  خـداداد اصالنـی 
هدفمنـد هسـتند بیان کـرد: در کافه رئیس ما چندیـن همکار دارای 

معلولیـت را اسـتخدام کردیـم و به جـرأت می توانم بگویم این مسـأله 
بیشـتر از چالـش بـرای کار مـا یـک فرصت  اسـت.

اصالنـی افـزود: افـراد دارای معلولیت، بسـیار مشـتاق یادگیری 
هسـتند و بـرای این کـه خـود را اثبات کننـد، می جنگنـد. توان یابانی 
کارشـان،  در  بـاال  تمرکـز  بـا  داریـم  همـکاری  آن هـا  بـا  مـا  کـه 
اعتمادبه نفـس خـود را افزایـش داده انـد و باعث باال رفتـن روحیه کار 

تیمـی در مجموعـه ما شـدند.
او در پایـان اضافـه کـرد: بایـد تـرس را کنار گذاشـت و به سـراغ 
جامعـه افراد دارای معلولیت برای اسـتخدام رفت؛ تا نتیجه مناسـب 

گرفته شـود.

قضاوت را کنار بگذاریم
محمـد شـهرمیانی نیـز بـا بیـان ایـن کـه تفـاوت افـراد دارای 
معلولیـت بـرای مدیـران منابـع انسـانی بایـد مثـل تفـاوت افـراد در 
چپ دسـت یا راست دسـت بودنشـان باشـد، گفـت: بایـد نگاهمان به 
افـراد دارای معلولیـت خالـی از دلسـوزی و بر پایه شایسـتگی باشـد. 
اگـر آن هـا شـرایط موقعیـت شـغلی را داشـته باشـند،  مدیـران باید 
بـدون تـرس آن هـا را اسـتخدام کننـد. چراکه عمدتـًا وفـاداری افراد 
دارای معلولیـت بـه سـازمان بیشـتر اسـت و زمانـی کـه در سـازمان 

رشـد می کننـد بـه آن پایبنـد می ماننـد.
شـهرمیانی بـا تأکیـد بـر این کـه بایـد قضـاوت را در رابطـه بـا 
ذهنـی  جهت گیـری  بـدون  اگـر  افـزود:  گذاشـت  کنـار  توان یابـان 
بـه سـراغ افـراد دارای معلولیـت بـرای اسـتخدام برویـم، می توانیـم 
اسـتعدادهای خوبـی را میـان آن هـا پیـدا کنیـم و سـازمان خـود را 

ارتقـا بدهیـم.
شـاهین طبـری بـا ذکـر تجربـه خـود از اسـتخدام افـراد دارای 
معلولیـت، گفـت: ما در شـرکت چارگـون چندین تجربـه کاری خوب 
بـا افـراد دارای معلولیـت داشـتیم. او بـا تأکیـد بـر پتانسـیل افـراد 
دارای معلولیـت افـزود: انگیـزه و اراده ای کـه این افـراد دارند، باعث 

می شـود، بسـیار متعهـد و خـوب کار کننـد.

دوستی از جامعه توان یابان داشته باشیم
وحیـد رجبلـو بنیان گـذار توانیتو نیز در این نشسـت بـا بیان این 
کـه بایـد نـگاه دلسـوزانه را در برخـورد بـا افـراد دارای معلولیت کنار 
گذاشـت، گفـت: من در شـرکت خـودم وقتـی افـراد دارای معلولیت 

بـرای اسـتخدام می آینـد، تنهـا بـه شایسـتگی آن ها نـگاه می کنم.
رجبلـو بـا تأکیـد بر این کـه جامعـه بایـد افـراد دارای معلولیت را 
ببیند، پیشـنهاد کرد: همه جامعه سـعی کنند در میان دوستانشـان 
فـرد دارای معلولیـت هـم داشته باشـند تـا متوجـه توانمنـدی آن هـا 

شـوند و تغییـر نگـرش بـه توان یابـان در آن ها اتفـاق بیافتد.
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با هدف توسعه روابط حرفه ای و ایجاد همکاری های مشترک مراکز رعد با همدیگر، گروهی از مسؤوالن مجتمع رعد مرکز، به 
استان البرز سفر کردند و از رعد کرج بازدید و با مدیران آن گفت وگو کردند. در این مالقات مدیر داخلی رعد کرج با اشاره به 
آمادگی این مرکز برای پذیرش کارآموزان دارای معلولیت، افزود: در حال حاضر ظرفیت اسمی رعد کرج در مجوز ۱۳۰ نفر ذکر 
شده است. ولی در حال حاضر  حدود ۲۰۰ نفر را پوشش می دهیم که از این تعداد، برای ۷۵ نفر یارانه آموزشی بهزیستی پرداخت 
می شود. از آنجا که  در کرج، سامانه حمل ونقل معلوالن و جانبازان را نداریم، اکثر کار آموزان ما اجبارًا درخانه کار می کنند و 
با قالی بافی و تابلو فروش، به خود اشتغالی مشغولند.  برخی از آنها آثارشان را در نمایشگاهی که در طبقه همکف ساختمان 

رعد، راه اندازی شده برای فروش عرضه  می کنند.
در ادامه مسؤوالن مجتمع رعد مرکز، ضمن بازدید از سالن ورزش، محل برگزاری بازارچه ها، نمایشگاه ها، کارگاه های آموزشی 
و واحد توان بخشی، برای راه اندازی دوره SE) )، معرفی کار آموزان و چهره های موفق در رویداد رعد تاک و حضور در بازارچه 

نوروزی و دوره  های مشترک، قول همکاری دادند.

با هدف آشنایی با فعالیت و عملکرد مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، دکتر مصطفی 
سلیمی شهردار منطقه۳ شهرداری تهران به اتفاق جمعی از همکارانش از بخش های 

مختلف خیریه رعد بازدید کرد.
دکتر مصطفی سلیمی شهردار منطقه۳ برای آشنایی با مجتمع رعد ضمن مالقات 
آموزش،  اجرایی  واحدهای  از  مؤسسه  این  هنرجویان  و  کارآموزان  از  تعدادی  با 
روند  با  نزدیک  از  و  کرد  بازدید  کارآفرینی  و  روان شناسی  مددکاری،  توان بخشی، 

اجرایی فعالیت این واحدها آشنا شد.
مدیران  کنار  در  امناء  هیأت  و  مدیره  هیأت  اعضاء  از  تعدادی  که  مالقات  این  در 
اجرایی مجتمع رعد حضور داشتند، هر واحد گزارش های عملکردی خود را ارایه 
کرد و به سؤاالت مطرح شده پاسخ داد.  در بازدید از واحد مددکاری، مهم ترین 
درخواست مسئوالن مجتمع رعد از شهرداران مناطق مختلف تهران، حمایت از 

طرح مناسب سازی شهری از جلوی در منازل افراد دارای معلولیت بود تا زمینه حضور حداکثری عزیزان توان یاب در مراکز آموزشی، درمانی، 
حرفه ای و شغلی و حتی فرهنگی و هنری بیشتر از گذشته فراهم شود.

دکتر سلیمی، در پایان بازدید خود به رستوران مناسب سازی شده «دست» مراجعه کرد و با علی عطار مجری و مدیر رستوران گفت وگو 
نمود. مدیر رستوران در این گفت و گو هدف از سرمایه گذاری و راه اندازی نخستین رستوران مناسب سازی شده غذاهای ایرانی «دست» را 
تغییر نگرش جامعه و فراهم ساختن زمینه بهبود کیفیت زندگی برای عزیزان توان یاب بیان کرد و افزود: فضایی که با مشورت های تخصصی 
از مدیریت و کارشناسان مجتمع رعد طراحی و بازسازی شد، با هدف ترویج رستوران های مناسب سازی شده و ایجاد مکانی برای اشتغال 

توان یابان و کاهش شکاف اجتماعی بین افراد دارای معلولیت و افراد غیرمعلول در جامعه است.
در خاتمه، شهردار منطقه۳ با نگارش متنی از دست اندرکاران مجتمع رعد تجلیل کرد. در این دست نوشته آمده است: سالم و درود بر 

دستان مهربان، افکار بلند و قلب های انسانی که در جهت رشد، تعالی و کمک به همنوعان، اقدامات بی نظیر را به کار گرفته اند.
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همزمـان بـا آخرین شـب برگزاری سـی و هشـتمین بازارچه خیریـه رعد پویش 
#توانـا ُبـود هرکـه ... بـا همـکاری شـرکت نیکـزی بـه منظـور توسـعه زیـر 

سـاخت های آمـوزش بـر خـط توان یابـان بـه اجرا گذاشـته شـد.
بـا امضـا متمـم تفاهم نامـه همکاری هـای آموزشـی آنالیـن شـرکت نیکزی و 
مجتمـع رعـد کـه با حضـور امیر محمـد فضلی و منصـوره پناهی انجام شـد. 
هـر ۲ مؤسسـه متعهـد شـدند، امکانـات مـورد تأکیـد در تفاهم نامـه را بـرای 
توسـعه زیرسـاخت های آمـوزش برخط از قبیـل ارایه آموزش های مجـازی و از 
راه دور، ایجـاد امکانـات فنـی و تجهیزاتی برای سـهولت دسترسـی توان یابان 
بـه محتوای هـای آموزشـی، تهیـه تجهیـزات و لپ تـاپ، اینترنت پرسـرعت و 

... را فراهـم آورند.
براسـاس ایـن گـزارش شـرکت نیکـزی با ارایه اشـتراک سـاالنه سـایت آموزشـی خود بـرای هر یـک از خیرین بـه مبلـغ ۲۰۰و ۴۰ هزار 
تومـان کـه ۴۰ درصـد تخفیـف بـه آن تعلق گرفته اسـت، عـالوه بر واگذاری یک اشـتراک بـه خریدار، اشـتراک دیگری را بـه توان یابان 
خیریـه رعـد واگـذار خواهـد کـرد و ۵۰ درصـد از مبالغ حاصـل از کمپین   #توانـا ُبود هر که ... را  در توسـعه زیر سـاخت آموزش های 

آنالیـن خیریـه رعد هزینـه خواهد کرد.
شـایان ذکـر اسـت ایـن پویـش بـرای بهره منـد سـاختن ۶۰۰۰ نفـر از کار آمـوزان و کار آموختـگان خیریه رعد بـه آموزش هـای مجازی و 

مهـارت آمـوزی بی واسـطه در سراسـر کشـور به اجر گذاشـته شده اسـت.

مراسم یادبود زنده یاد امید حاجی آقایی، در سالن همایش های رعد برگزار شد.  وی که از کار آموزان قدیمی مجتمع رعد بود در هنگام 
عمل جراحی با مشکل ریوی مواجه شد و پس از چند روز که در کما بود، دار فانی را وداع گفت. دوستان و کارکنان رعد که از این 
اتفاق بسیار متاثر شده بودند، در این مراسم شرکت کردند. در  مراسم یادبود امید،  پدر، مادر، اعضا خانواده، کار آموزان، کار آموختگان، 
گروه های همیاری بانوان و جوانان، کارکنان، مدیران و مدیرعامل رعد حضور پیدا کردند و یادش را گرامی داشتند.  اکبر خانی مربی 
تیم والیبال نشسته رعد، ضمن گرامی داشت یاد امید حاجی آقایی، به حضور منظم و مسؤوالنه او درتمرینات ورزشی اشاره کرد،  در 

ادامه مراسم هم خواهر امید، به خودساختگی او  و نقش تکیه گاه بودنش  برای اعضای خانواده اشاره کرد و یادش را گرامی داشت. 

...   ُ    
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گروهی از کارشناسان و مسؤوالن مجتمع رعد با هدف گسترش همکاری های آموزشی و 
استفاده از توان مدرسان فنی  از هنرستان علم و صنعت کرج بازدید نمودند.  محمود عامری 
مسؤول امور هماهنگی مراکز، شهرزاد چهره نگار روانشناس و مسؤول واحد کار آفرینی و 
اشتغال، فاطمه اکبرپور مسؤول فعالیت های آموزشی و رضا سخن سنج، مدیر روابط عمومی 
مجتمع از نزدیک با قباد محمودی مدیر و محمد سالمت، نماینده هنرستان مالقات و 
هوشمند  سایت  الکترونیک،  ابزار،  ماشین  و  تراشکاری  کارگاه های  از  و  کردند  گفت وگو 
کامپیوتر، سالن ورزش و بدنسازی، اتومکانیک و برق خودرو، بازدید کردند. محمد سالمت 
نماینده مؤسس این هنرستان گفت: تمام فارغ التحصیالن ما همگی بالفاصله جذب بازار کار  
می شوند و هیچ کس بی کار نمی ماند، زیرا محصل ها، همزمان با آموزش ها تئوری، مهارت های 
فنی را هم با بهترین امکانات فرا می گیرند. در این بازدید قرار شد برای ادامه همکاری، 

مسؤوالن هنرستان علم و صنعت هم از مجتمع رعد بازدید نمایند.

تیم والیبال نشسته مجتمع رعد در مسابقات لیگ دسته یک کشور با پیروزی بر حریفان، به مقام قهرمانی دست یافت. این تیم با برد قاطع 
مقابل تیم های ایالم، جوانمردان و پاکدشت، به این مقام نائل آمد. اعضا تیم والیبال نشسته رعد عبارت بودند از: فرزاد خلیلی، حمیدرضا 
عباسی، حسین گلستانی، امیرحسین رومیانی، امیررضا میرزایی، محمد عبدالعلی، مهرداد فراهانی، علیرضا علی نقیان، علیرضا بختیاری، 

سعید طاهرخانی، حسین پیرایی، اکبرخانی، امیرحسین نوری و محسن براتی. 

ــک دوره  ــاد و خاطــره شــهید ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی، ی ــه مناســبت  گرامی داشــت ی ب
مســابقه دوســتانه  بوچیــا میــان تیم هــای بوچیــای رعــد و تیــم بوچیــای کهریــزک، درمحــل آسایشــگاه 
ــن  ــزار شــد.  در ای ــران برگ ــن اســتان ته ــازان و معلولی ــت ورزش هــای جانب ــکاری هیئ ــا هم ــزک ب کهری
ــرزاد، محمدحســین  ــاد نیکف ــی، مهرش ــر بهرامعل ــان، علی اصغ ــا دهق ــیرزاد، امیررض ــر ش ــا؛ امی رقابت ه
قــادری، امیرحســین صحبتــی، علــی مظاهــری، محســن گــودرزی بــا مربیگــری محمــد بیگدلــی، بــا هــم 

بــه رقابــت پرداختنــد.

   ،        
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     His father is a poet and a professor of literature, so 
he has been familiar and along with poems and poets 
since childhood.
     He started learning how to play «santoor» - an 
Iranian musical instrument - since he was fifteen years 
old under the supervision of famous instructors, and 
soon after, he started training his voice.
     He practiced and worked on his singing with 
professor Golpayegani for seven years, and in 2014 
he got permission from him to publish a music album.
     Until now, he has published two albums with his 
own voice; furthermore, he has performed several 
orchestras as well as music concerts in different cities 
in Iran.

◢ Voiceless sound

     A conversation with Reza Abiat - the director of the 
documentary «Those»
     This movie is about some people with hearing loss, 
who talk about themselves, their lives and their wishes.
     Lack of communication of people who can hear 
very well with these people, has made their isolation 
from the society, which has caused them to prefer 
socializing with people who have hearing loss like 
them. 
     On the basis of what this director says, «I wanted to 
enter the world of deafness and live it.»

◢ Art does not treat, it heals
     A conversation with Doctor Yashar Khodaii - the 
professor of music lessons in Ra›ad - concerning the 
effects of music on improving the mood and spirit of 
people with disability 

◢ How? Definitely, we all have ambitions, 
wishes, aspirations and desires in life
     Instructions by prefessor Mohammed Ali Shafa, the 
instructor of life skills classes in Ra›ad 143

◢ What measure is your unconscious mind on 
the Richter scale?

     A note by Alireza Rezagholikhani - a Ra›ad trainee 
- about ways of release from bad memories 

◢ Released documentaries in «Haghighat» 
festival
     Introducing seven documentaries which were 
shown in «Haghighat» cinema festival in 2019

◢  Inclusive cinema for the benefit of everyone
     A report of showing the recent movies in «Iran Mall» 
complex, through sign language of the people with 
hearing disability, along with movie explanation for the 
visually-impaired ones

◢ Art is a necessity which needs neither reason 
nor justification 
     A conversation with Samireh Dinari - the managing 
director of «Artafarin» - an artistic and cultural 
institution of people with disability in the southern part 
of Hormozgan (a province in Iran)
     This institution was established in Hormozgan in 
2010 for the people with disability, with the aim of art 
promotion and extension. It could also prepare the 
way in the field of theater of people with disability.
     This institution is considered one of the active 
institutions in the field of the theater of people with 
disability, in the province as well as the whole country.

◢ The role of authorship in rehabilitation 
     A note by Nazanin Rahimzadeh

◢ Worldview or the world of smelling

◢ Art and disability 
     A note by Saiideh Toofi

◢ Luminaries with disability 
     Abdollah Ganji, a musician 

◢ A day in the city

◢ The equipment of rehabilitation 

◢ The encyclopedia of music of the people with 
disability 
     Introducing books

◢ The harms of soft drinks on people suffering 
from MS
     Health

◢ Happy Norooz

◢ What›s the news in Ra›ad?
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◢ Editorial 

◢ Report

◢ The function of art is the acquaintance of 
human with himself

 A conversation with Dr Hassan Ashayeri - the 
neurologist, neuropsychologist and the professor of 
Iran University of Medical Sciences - about the role of 
art in rehabilitation of the people with disability
     On the basis of what he says, art activities, no matter 
how much, have an effect on all parts and organs of 
the human body; moreover, they improve his daily life.

◢  We aid the people seeking help who work in 
the art area
     A conversation with Fatemeh Fakhri - the manager 
of the group of artistic affairs for the people with 
disability in the rehabilitation deputy of the State 
Welfare Organization of Iran
     She holds a PhD in «Theater Directing», and 
has been active in art and disability areas since the 
beginning. She believes that art should be employed 
and used for making social changes.
     In this conversation she talks about the artistic 
programs held by this office throughout Iran. According 
to her, the welfare organization in Iran has equipped 
artistic rooms in 831 centers in the whole country and 
is offering services to the people seeking help who 
are under the cover of welfare organisation and are 
interested in artistic affairs.

◢ Art gives identity and individuality to the 
people with disability
     A conversation with Mansour Borjian - the managing 
director of the cultural and artistic creation association 
- about its activities regarding support and protection 
of the artists with disability through holding various 
artistic festivals
     Mr Borjian, has compiled several books such as «A 

Collection of the International Laws and Regulations 
Regarding Sports of the Physically Handicapped 
« as well as «International Laws and Regulations 
Regarding Sitting Volleyball of the Disabled».
Furthermore, he has designed and established a 
number of manufacturing centers which provide 
service for making rehabilitation and medical 
assistance equipment.

◢ The use of art in rehabilitation is various and 
sundry 
     A conversation with Mitra Khalafbeigi concerning the 
role of artistic activities in rehabilitation of the people 
with disability 
     Mitra Khalafbeigi holds a PhD in occupational 
therapy. Having a PhD in this field, she has been 
working at the «School of Rehabilitation Sciences» of 
«Iran University of Medical Sciences» since 2001 in 
the area of rehabiliating adults who suffer from mental 
and nervous diseases.
     Her MA dissertation is «the influence of music on 
mental and nervous patients».
She believes that art and especially music in 
rehabiliating people who suffer from mental and 
physical disabilities have a very strong and important 
effect.

◢ The workshop of art therapy at the School of 
Rehabilitation Sciences

◢ The art of disability: causes and factors of 
development and declination 
     An article by Mohammad Noori - the managing 
director of cultural office of people with disability - 
about the artistic activities of people with disability as 
well as activities with the issue of disability which have 
been and are still done in cinemas and other artistic 
areas of people with disability.

◢ An article by Dr Khalafbeigi 

◢ Participating in practice and performance, is 
very effective in my mood and spirit 
     A conversation with «Parisa Razavi Nassab», a 
theater actress. She has a BA in Graphic Design, 
and her life has been full of ups and downs, but her 
familiarity with art and theater has made the difficulties 
and problems in her life more tolerable for her.
     Parisa suffers from MS, and wishes she could 
continue her job as an actress in theater, television 
and cinema until the time she can and is able to do.

◢ For me, art is everything
     A conversation with Hatef Sharar - the musician and 
singer of traditional music. He was born with blindness, 
due to family marriage of his parents.
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