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 سخن مدیر مسؤول  |     به مناسبت روز جهانی معلولین
زندگی در مثلِث امید، شادی  و  انگیزه

یادداشت سردبیر  |    و ناگهان، مردم می درخشند...
 

معرفی واحد های موسسه   |     جایی برای دیدار با  روان...

شوری برای هنر و شبی برای همدم  
 یادنوشتشبیکهآسمانهمدمستارهبارانهنرمندانوادباشد

بابک،انگیزهایکهخیریهایراشکلدادهاست؛
این  عرش نشیناِن تربتی...

از زندگی دختران همدم   | ُکلبه ای که از هم فروپاشید!
زندگییکیازدختران»همدم«باناممستعار»بهار«؛

معلول را به جامعه بسپاریم، نه مراکز!     
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لزوم دنبال کردن عادت های خوب

کنکاشیپیرامونیکیازامراضجهانمتمدن؛
نوموفوبیا، اضطراب جدایی از موبایل!
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نقاشیدرکودکانکمتوانذهنیبسیارمهماست 
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بررسیپروندهیبنیتاازمنظرحقوقجزا

یک نفس زندگی   | مترسک نابلد!

ماجان، ماهی درآسمان معلولیت
نگاهیبهفیلمماجان-ساختهیرحمانسیفیآزاد

نوعی نگارش در امین آباد
نگاهیبهکتاب:»امینآبادشعبهیدیگریندارد«،ازغزالنوعی

من توانستم، پس می توان...
یادنوشتصعودبهقلّهیدماوند

جدول همدم؛ شماره ی 1  

معرفی کوتاه مؤسسه

Diagnosis |   مقاله انگلیسی
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زندگی در مثلِث امید، شادی  و  انگیزه
تقویمرویمیزمناسبتهایگوناگونیرایادآوریمیکند.هر
روز،نشانازنشانیخاصاستویادآورمهمهایزندگی.مهمهایی
کهبودنشانالزماستوضرورتیبرایتامیننیازهایجامعهایپویا.
برگههایتقویِمعمریراکهگاهبهشتابوگاهآهستهمیگذرد،

بهآرامیورقمیزنموبهدوازدهمآذرمیرسم!
آیاهمزمانی»روزجهانیمعلولین«باآســتانهیفصلســرد،
نشانهیآغاززمستاِنزندگیوروزگارفرسودگیوافسردگیگروه
زیادیازجاماندگانکاروانسالمتنیست؟باور»ما«میگویدکه

خیر!نیست!
دوازدهمآذرماههرســال،میعــادمردمانسراســرجهانبا
بوستانهاییاستکهمصداقمعجزهیشکفتندرزمستانوبهبار
نشستنتوانمندیانسانهاییاستکهریشهوجودیشاناز»امید«،
»شادی«و»انگیزه«آبیاریمیشود.ایناستکهدوازدهمآذرماه
برایما،یادآوریکمفروردیننیزهست...ولذتبزرگیاستحضور
درمیاننوازندگاناینسمفونِیسراسرشکوهوافتخار.سرنوشتی
زیباکهتجربهییگانهمارامیســازدوهرروزمارابیهیچبهانهو
واسطهایدرمحضرپروردگارقرارمیدهد.بنابراین،بهسهمخود،
خداراسپاسمیگویمکهبخشعمدهایاززندگیمرابهگونهای
قراردادکههرروزبامعلولینهمراهباشموپابهپایشانقدمبردارم.از
هیاهویدنیاییکهبرمدارکشمکشوتضادمیگردد،بهجاییپناه

ببرمکهدرودیوارآنگواهیازمهربانیویکرنگیویگانگیمیدهد.
عشقهایخالصانهراجاییبیابمکهوقتیمهریرانثارتمیکنند
میدانیکهازعمقجانشاناستووقتیلبخندیرابرلبهایشان

مینشانیمیدانیکههرگزازآنلبخندبیمهرینخواهیدید.
مناینتوفیقرادارمکه؛هرصبحواردســرزمینزیبایهمدم
میشوم؛جاییکهپناهگاهفرزندانبیسرپرستودخترانمعلول
ذهنیاســتوهرروزبایدبهگلهایاینباغ،امیدبهزیستندادو
یادآوریکردکهازنگاهتانایکاشهارابهخوبیمیخوانیموبا
تمامنیروسعیدربرآوردهکردننیازهایمادیومعنویتانداریم.

فرزندانهمــدممیدانندکهباتکیهبرتوانمندیهایشــانوبا
مشارکتودیدهشدندراموراجتماعیمیتواننددرمدارهستی
نقشیروشنوماندگارراایفاکنند.ماخوشــحالیمکهباافتخار،
چهارصدفرزنداینمجموعهرابهیاریشمازیبابینانونیکاندیشان
جامعه،بهاینباوررساندهایمکه؛معلولآناستکهازخلقلحظه

هایزیبا،عاطفههاومهرجاودان،بازمیماند.
همهباهمدستدردستیکدیگروبانگاهیناب،توانمندبودن
معلوالنتمامدنیاراباورکنیموبردلتنگِیآبِیآسمانشانرنگیاز
لبخندبزنیموثابتکنیمدردنیایپرهیاهویامروز،درابدیتیکه
دنیابرایمعلوالنساختهاست،پابهپایآنانپیشمیرویموالفبای

توانمندیرادرکنارمعلولیتشانهجیخواهیمکرد...

|سخنمدیرمسؤول|

دکترزهراحجت
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 و ناگهان، مردم می درخشند...
علیرضاسپاهیالیین

سرشب،ازســروصدایزیادبلندگویمسجد
محل،دمغودلگرفتهامکههمســرمازخریدبر
میگرددوگلهمندانهمیگوید:اینچهمملکتیه،
ازدیروزتاحاالاکبرآقــاپیازروکیلویی500تومن

گرونترمیفروشه؟!
یادممیآیدکهصبح،همیناکبرآقاماشینشرا
درستپارککردهبودوسطکوچهووقتیگفتم:
حاجآقا،اآلنچهجوریردبشمبرماداره؟طلبکارانه
جوابداد:حاالمگه5دقیقهدیربرسی،چیمیشه؟!
چندساعتبعد،دارمتویگوشیموبایل،یک
گروهخبریتلگرامیراچکمیکنمکهیکبارهخبر
زلزلهیشدیدکرمانشاهرامیبینم؛زمینلرزهایبا
قدرتبیشازهفتدرجهیریشتراستانهایغربی

رالرزاند...
یادشوخیمشهوریمیافتمکهوقوعحوادث
طبیعیخسارتباررادرایران،نتیجهیرویگردانی
مردمازطاعتپروردگاروارتکابگناهانبیشمار،
دانســتهبود...ویادآنچههمینامــروزدیدهو
شنیدهام.دلمبیشترمیگیرد.باخودممیگویم،
ظاهرااینشوخی،جدیشدهاستواینکهبعضیها

|یادداشتسردبیر
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میگویندمامردمبدیشدهایموبایدکالهترابچسبیوبهکسیاعتماد
نکنی،حرفچندانبیراهینیست.

صبح،هنوزبهخیریهیهمدمنرسیدهام،درفرصتپشتچراغقرمز،
دوبارهموبایلمراچکمیکنم.اولینچیزیکهتوجهمراجلبمیکند،
کمپینیاستکهتعدادیازدوستانبرایحمایتاززلزلهزدههایمناطق
غربیراهانداختهاند....داخلاداره،همکارانمن،مثلکسانیکهپنداری
خانهیخودشاندرزلزلهیدیشبآوارشده،بههولووالیکمکرسانی
ومددکاریمصیبتدیدههایکرمانشاهوســرپلذهابوقصرشیرن
افتادهاند...چندنفریزنگمیزنندومیگوینداگرشمارهحسابیبرای
جمعآوریکمکنقدیاعالمکنید،ماآمادهایمهرچهدرتوانداریمدریغ
نکنیم...دراتاقنگهبانیاداره،تلویزیون،خودروهاوکامیونهاییرانشان

میدهدکهبههمراهنیروهاوکمکهایمردمی،عازمغربکشورند....
ظهرکهبهخانهبرمیگردم،دمدرمسجدمحل،ازکمکهایغیرنقدی
مردم،کوهیسربهآسمانبرداشته.همزماناکبرآقاباوانتبارش،مشغول

تحویلچندبستهلباسوپتویتازهاست.بقیه،هرکدامکاریمیکنند.
بیاختیارباخودمزمزمهمیکنم:چهمردمخوبیداریم.اینمردماگر
مجالعشقورزیومحبتداشتهباشند،اصالاهلکمفروشیوخست
وبیخیالینیســتند.فرصتمهربانیپیداکننــد،بیدریغوبیدروغ
میدرخشند.مگرهمینموسسهیهمدمراکمکهایمردمنمیچرخاند؟
خدامیداندکهاگریکروزکنارماننباشــند،400دخترمانسربیشام
زمینمیگذارند.دمشانگرم،مردم.شایدگاهیبایدزلزلهایاتفاقبیافتد
کهناگهان،شاهددرخششخیرهکنندهیاینمردمباشیم.خداییمردم
خوبوخیرخواهیداریم.خداکنههمهوهمیشهاینطورباشیم.خداکند

قدرهمرابدانیم...
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 جایی برای دیدار با  روان...
عباسعلیسپاهییونسی

شایداکثرمردمویاورانمهربانیکهبرایبازدیدازهمدم
بهاینموسســهمیآیندوازبخشهایمختلفموسسه
بازدیدمیکنند،خبرنداشتهباشندغیرازبخشهاییکه
نگهداریازدخترانرابرعهدهدارند،اینموسســهبخش

هایدیگریهمدارد.
اینبخشها،درعیناهمیتفراوانیکهدارند،ازآنجاکه
فعالیتآنهادربخشاداریدستهبندیشدهاست،دربازدید
هایعمومیدیدهنمیشوندوتنهاگذردخترانهمدمیا

بستگانآنهابهاینبخشهامیافتد.
ازجملهیاینبخشها،واحدروانشانسیاستکهبرای
اینشــمارهیفصلنامهیهمدم،ســراغدوستانشاغل
درانرفتهایمتاباآنهاگپوگفتکوتاهیداشــتهباشیمو
خوانندگانمانیزبیشــترباآنهاوکارشانآشناشوند.کار
بخشروانشناســیازآنجهتمهماستکهباروحوروان
دخترانهمدمدرارتباطاست.پسبایدبادقتووسواس

ادارهشود.
اتاقروانشناسیدرســاختمانشهیدشاهیدواقعشده

است؛روبرویخانهیکوچکپناهگاهیاستودرشکلظاهرفعالیتهایش،
میتوانگهگاهداخلیاخارجشــدندختریرابهآندید.امابیشترازاین
رامیتواندرتوضیحاتدوروانشاساینبخششــنید.ابتداازناهیدیاور

میخواهیمتابخشخودشانرامعرفیکند.
ناهیدیاور،کهرشتهیتحصیلیاشروانشناسیبالینیاست،دورهیطرح
رادرسازمانبهزیستیومرکزتوانبخشیدخترانهمدمگذراندهاستوپس
ازبهاتمامرسیدندورهیدوســالهاکنون7سالیاستدرهمدممشغول
بهکاراست.اودرخصوصبرنامههایواحدمحلکارش،اینگونهمیگوید:

فعالیتهایواحدروانشناسی
»بهطورکلیفعالیتهاییکهدراینواحدانجاممیشــود،شاملموارد
زیراست:اولبررســیمددجویانجهتپذیرشیاعدمپذیرشدرصورت
متناسبنبودنمددجوبافضاوشــرایطمرکزوارائهیتوضیحاتالزمبه
ادارهیپذیرشبرایاینکهاقداماتدیگریانجامشود.بعدازاینکهمددجو
پذیرششــد،تعیینجایگاهمددجوکاربعدیاســتکهازطریقبررسی
عملکردهوشی،رفتاریوشــرایطیروانیوتشکیلپروندهانجاممیشود.
اقدامدیگریکهبایدبهعنوانروانشناسانجامبدهیمارائهیبرنامهیاصالح

|معرفیواحدهایموسسه
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رفتاردرصورتلزومبرایدختران،متناسبباوضعیتشناختی،رفتاریو
سنآناناست.«

پیگیریوضعیتروانیورفتاریدختران
یاوربرایتوضیحبیشــتردربارهمســئولیتهایاینبخشمیگوید:
»ارجاعبهروانپزشکوپیگیریوضعیتروانیوداروییدختراندرحیطهی
روانپزشکیوارائهیگزارشــاتدرصورتنیازبهروانپزشکبخشدیگری
ازفعالیتهایمامیباشــدوغیرازاین،ارائهیبرنامهیتوانبخشــیدر
حیطههایشــناختی،حرفهایورفتاریوآموزشهایالزمبهدختراندر
جهتبهبودوارتقاءسطحتعامالتبینفردیواجتماعی،ارزیابیدختران
بهصورتدورهایدرحیطههایفــوقودرجاطالعاتبهصورتماهیانهدر
پروندهیدخترانوارائهیبرنامهیسهماههدرراستایتوانمندسازیفردی
براساسچارتپروندههایروانشناســی،تعاملباواحدهایکاردرمانیو

گفتاردرمانیدرراستایبهبودمشکالتدختراندرحیطههایمذکور
تعاملباواحدمددکاری،پیگیریوضعیتتحصیلی،رفتاریدختراندر
مدرسه،پیگیریوضعیترفتاریوشرایطروانیدرارتباطباخانوادهدربخش
روزانهوانجامارجاعاتدرصورتلزوم،تعاملوآموزشبهمربیاندرراستای
بهبودسطحتعامالتبینمربیودخترانمرکزوارتقاءسطحخدماتارائه
شدهبهدختران،ارتباطباخانوادهدخترانهشبانهروزیدرصورتامکانجهت
افزایششناختوآگاهیازپیشینهوشرایطآناننیزازدیگرمسئولیتهای

افرادیاستکهدربخشروانشناسیفعالیتمیکنند«
ازیاورمیپرسیم:کوتاهیدرانجاموظیفه،چهمشکالتیرادرپیدارد؟

اوپاسخمیدهد:»مسلماکوتاهیدرانجاموظیفهدرهربخشموسسه
میتواندتاثیرمنفیبرعملکردموسســهداشتهباشدودراینبخشهمبه
همینصورتاست.کوتاهیدرهرقسمتمیتواندمنجربهبروزآسیببرای
دخترانوایجادخللدرفراینددرمانوتوانبخشیدخترانشودولیبهطور
عمدهروانشناســیجزءواحدهاییمحسوبمیشودکههمیشهباتمامی
دختراندرارتباطاســتووضعیتاینعزیزانحتیدرصورتعدمبروز

مشکلبررسیمیشود.«
اینروانشناسدربارهروزهایسختکارهممیگوید:»سختترینروزها
رامیتوانزمانیتوصیفکردکهدخترانتفاوتخودشانرابهزبانمیآورند
ومیپرسند:چرانبایدمثلســایرافراد،خانوادهداشتهباشند؟ویاسواالت
دیگریازاینجنسرامطرحمیکنندواینسوالرابهخوبیمیتواندرک
کردکهباتماموجودمیپرسد.دراینجاستکهشایدسختترینلحظهبرای
یکروانشناسکهبهصحبتهایاینعزیزانگوشمیدهدپیشمیآیدو
درپاسخفقطمیتوانیکنفسعمیقکشید.واینجاستکهجایهمدلی
کردناستوشرایطحتیسختترازروزهاییمیشودکهدرلحظهبایدتعداد

زیادیازدخترانراازنظرخلقیورفتاریمدیریتکرد.«
ازیاورمیخواهیمازخاطراتشیرینکاربادخترانهمبگویدومیشنویم:
»خاطراتشیرینوشایدبهترباشداینگونهبگویملحظاتوروزهایخاصی
رابادخترانتجربهکردموایناتفاقباعثشدکهوارددنیاییبشومکهتاقبل
ازاینباآنآشنانبودموهرلحظهاشراخاصومتفاوتمیتوانتوصیفکرد.

بویژهزمانیکهبااحساساتصادقانهوخالصایندخترانروبرومیشوم«.

بعدازگفتوگوباناهیدیاور،نوبتصفامهدویاســت
تابهعنواندیگرروانشــناساینبخش،باهمبهگفتوگو

بنشینیم؛

کاریسختامالذتبخش
مهدوی،ابتدادربارهیچگونگیآشــناییخودباهمدم
میگوید:»آشناییمنبامؤسسهیهمدمبصورتاتفاقی
بامراجعهبهسایتاینمجموعهصورتپذیرفتوپسازآن
مراجعهیحضوریوارائهمدارکاتفاقافتادوپسازمدت

کوتاهیبرایهمکاریبااینمجموعهدعوتشدم.«
مهدویهمتوضیحاتیدربارهیبخشروانشناسیمی
دهدوبعدازتوضیحاتیدربارهیوظایفاینبخش،درباره
اهمیتکاردرحوزهیروانشناسیمیگوید:»اهمیتاین
بخشدرپیشــگیریازعوارضناشــیازمعلولیتشروع
میشودتابکارگیریازاهرمهایتخصصیبراساسشرح
وظایف،باهمکاریسایربخشهایتخصصیمرکزشامل
مددکاری،کاردرمانی،گفتاردرمانی،بخشدرمانوحوزهی
مراقبتی،تادرجهتبهبودعملکردذهنی،روانی،جسمی
واجتماعیمددجووسازگاریویبامحیطوارتقاءکیفی
زندگیوی،بهصــورتتیمیبرنامهریــزیوکارصورت

پذیرد.«
مهدویهمچنیــنمیافزاید:»هدفکلیازتشــکیل
اینگونهمراکزارائهیخدماتمربوطبهســالمتشــامل
خدماتبهداشتیدرمانیوتوانبخشیاستتابابهکارگیری
کادرتخصصیومراقبتی،حتیاالمکاننسبتبهکاهش
میزانمعلولیتباروشهایآموزشیمنطبقباویژگیهای
اینطیفازمعلولیــتاقداماتیمؤثرصــورتپذیرد.در
غیراینصورتحضــورآناندراینگونهمراکــزبدونانجام
فعالیتهایآموزشیوتوانبخشیحرفهایهیچگونهتغییری
دررشدوارتقایذهناینعزیزانبهوجودنخواهدآورد.«

اینروانشناسدربارهیســختیکاردراینبخشنیز
میگوید:»سختترینروزهایکاریمندربدوورودبه
مؤسسهدورانیبودکهدربخشدرمانهمکاریداشتم.بعد
ازسپریشدنمدتی،فعالیتخودرادربخشروانشناسی
آغازکردمودرحالحاضرازشغلمرضایتکاملدارم.برای
منحضوردرهمدمطیســالهایخدمت،تماماًباعشق
وعالقهبهکاروهرروزآنباروزدیگرمتفاوتبودهاســت.
باوجودتمامیســختیهایآن،هیچگاهشــکوهایازکار
نداشتهاموهموارهپسازپایانهرروزکاریبارضایتخاطر
بهخانهرفتهوروزبعدباانرژیمضاعفبهمحلکارآمدهام
وسعیکردهاماگرلحظاتتلخیهمبرایمایجادشدهاست،
بیاعتناگذرکنمچونحضوردرمحلکاروخدمتبهاین

عزیزانلذتبخشوشیریناست.«
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شوری برای هنر و شبی برای همدم  
 یادنوشت شبی که آسمان همدم ستاره باران هنرمندان و ادبا شد

دراینخاک،دراینباغچهیپاک،بهجزعشق
وبهجزمهر،دیگرهیچنکاریم

استادکیوانساکت،نوازندهیبرجستهیتارومدرس
ردیفهایموسیقیسنتیایران،هنرمندیاستنیکوکار
کهسالهاســتدرکنارفرزندانهمدمغمخوارآنهاست.
اینهنرمندبزرگازنیکوکارانیاستکهروایتناگفتهو
قصهیناشنیدهفرزنداناینخانهرامیشنودوپابهپایشان
قدممیزند،میخنددواشکمیریزد.بههمینمناسبت،
مدتهاپیشتصمیمگرفتهشدبهنامزیبایاماممهربانیها
حضرتعلیبنموسیالرضا»ع«ازهشتفرهیختهیبنام
خراسانتقدیرشودوشروعاینحرکتباناماستادکیوان
ساکت،خیرنیکوکاروهنرمندنامیخراسانیبهمناسبت

روزجهانیمعلولین،کلیدخورد.

ستارهبارانآسمانهمدمباحضورچهرههای

پرافتخارحوزهیفرهنگوهنرایرانزمین
تالوتزیبایقاریقرآنســیدجاللرضویازمدرسینبهنامانجمن
خوشنویسانمشهدفضایسالنهمایشهایهمدمرامعطرکرد.سرود
ملیجمهوریاسالمینواختهشــدوتکتمفرزندمحبوبهمدمباصدای

آسمانیاشحاضرینرابهشنیدنسرودامامرضا»ع«فراخواند.
مجریمراسم،استادســهیلمحمودی،درجایگاهحاضرشدوپساز
خیرمقدمبهمیهمانانوتبریکهفتهیوحــدتوروزجهانیمعلولین
گفت:»همدمیکباردیگرباتمامتــوانوتعهدغیرقابلوصفشپایکار
آمدوکارستانیبهپاکرد؛دیدنی!باورکردنینیستمؤسسهیتوانبخشی
بتواندگامیچنینسنگینومهموماندگاردرراستایپاسداشتفرهنگو
هنرایرانبرداردوامشبازاستادیقدردانیکندکهدرنوازندگیواخالق
شهرهخاصوعاماست.اوبهراستینمونهیواقعییکهنرمندمتعهداست
وهمینبسکهزمانزیادیازوقتگرانبهایشرابرایخدمتبهفرزندان
اینمرکزبهکارگرفتهوبهجاستدرایامگرامیداشتروزجهانیمعلولیناز

اینموسیقیداننیکوکار،تقدیرشود.«

گرامیداشتاستادکیوانساکتدرسکوتیلبریزازفریادوشوق
درروزهایمنتهیبهدوازدهمآذروروزیکهخاصبزرگداشتمعلولیناستمؤسسهیتوانبخشیهمدمدرشور
وشوقیغیرقابلوصفساعتهاوثانیههارامیگذراند.عقربههایساعتتیکتاککنانثانیههایزمانراپشت

سرگذاشت.دیوارفاصلهدرهمشکستوبهتاریخدوازدهمآذرماههزاروسیصدونودوششنزدیکشد.
اینروزازدوجهتمهمبود،بزرگداشتروزجهانیمعلولینوهشدارهایپیدرپیسازمانهواشناسیکشوردر
خصوصپیشبینیبرودتهوایمشهد.قراربودهوایشهرماندراینروزازهمیشهسردترباشد؛قراربودهمهی
برگهایدرختانکهتاآنشبباهجومبادهایپاییزیمقاومتکردهبودندرویسنگفرشخیابانبریزند،قرار
بودسرمایاستخوانسوزخراسانمردمشهررادرخانههایشاننگهبداردوبقولاخوانثالث؛کسیسربرنیارد

کردپاسخگفتنودیداریارانرا...
امادرگوشهایازشــهر،فرزندانوکارکنانهمدمدرتبوتابهمایشیبزرگبودندکهآسمانزندگیشانرابا
حضورهنرمندانموسیقیونقشآفرینانفرهنگوادبیاتایرانستارهبارانکنند.بادسوزناکآذرماهبهخیابان
عبدالمطلبمشهدرسیدومهربانشد.انگارمیدانستنبایدامشببهدلهایمنتظر400فرزندبیسرپرستاین

خانهآزاریبرساند.بادراهشراکجکردوازایندیارمهربانبهآرامیگذشت...

مژگانهمایونی/کارشناسمسئولامورفرهنگیهمدم
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سهیلمحمودی،سپساسامیمیهمانانویژهرابرایمدعوینقرائت
کرد.اساتید:فرهادفخرالدینی)رهبرارکســترملیایران(،محمدسریر
)موسیقیدانورئیسهیأتمدیرهیخانهیموسیقیایران(،حسنناهید
)پیشکسوتوصاحبســبکنینوازیایران(،نادرمشایخی)آهنگسازو
رهبرارکستر(،محمددلنوازی)هنرمند(،رسولمرادی،اسرافیلشیرچیو
مجتبیسبزه)اساتیدبهنامخوشنویسی(عثمانمحمدپرست)استادبنام
دوتارنوازیخراســان(دکترمحمدجعفریاحقی)پژوهشگرونویسندهی
ایران،عضوپیوستهیفرهنگستانزبانوادبپارسیودانشمندنمونهی
سال(امیرمحمودحریرچی)مؤلفوجامعهشــناس(محمدباقرکالهی
اهری)شاعروپژوهشگر(ومحمدجابانی)مؤلفومورخمردمشناسبنام
خراسان(وترانهمیالدی)نویسندهوطراح(وهمچنینمیهمانانبزرگواری
ازمسئولینبلندپایهیاستانازجمله؛سیدجوادحسینی)معاونسیاسی
امنیتیاجتماعیاســتاندارخراسانرضوی(،دکترســیدسعیدسرابی
)مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیخراسانرضوی(،دکترتحفهگر)معاون
هنری،سینمایی(،دکترحمیدرضاپوریوسف)مدیرکلبهزیستیخراسان
رضوی(،محمدرضاحیدری)رئیسشورایاسالمیشهرمشهد(احسان
اصولی)رئیسکمیســیونفرهنگیشورایشهرمشــهد(،مجیدخرمی

)مدیرعاملمؤسسهیشــهرآرا(،بخشیازاینمیهمانان
ارجمندحاضردرتاالرهمدمبودند.

پسازآن،جعفرشــیرازینیا)ریاســتمؤسســهی
توانبخشــیهمدم(ضمنخوشآمدگوییبهمیهمانانو
عذرخواهیازانبوهجمعیتیکــهبهدلیلپربودنفضای
سالنهمایشایستادهبودند،روزجهانیمعلولینراتبریک
گفتوادامهداد:»ماوفرزندانماندرهمدمبادیدننوابغ
روزگاروتعدادقابلتوجهیازاساتیدفرهنگوهنرادبیات
کشورمانخودراخوشبختمیدانیموبهخودمیبالیمو
سپاسگزاریمازاستادساکتهنرمندتوانمندروزگارمانو
یاورخوبوقدیمیمؤسسهکهاجازهدارندایننکوداشت

توسطمابرگزارشود.«
درادامهیبرنامه،دکترسرابی)مدیرکلفرهنگوارشاد
اسالمیخراســانرضوی(درجایگاهحاضرشدوگفت:
»همکاریهمدم،انجمنموسیقیخراسانرضویواداره
کلفرهنگوارشاداسالمیخراسانرضوی«دربرگزاری
اینمراســم،اتفاقمبارکیبود.منازتالشهایانجمن

استادکیوانساکت،نوازندهیبرجستهیتارومدرسردیفهایموسیقیسنتی
ایران،هنرمندیاستنیکوکارکهسالهاستدرکنارفرزندانهمدمغمخوارآنهاست
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موسیقیخراســانصمیمانهتشــکرمیکنموامیدوارم
بتوانیمهمکاریهایمشترکبیشتریبااینموسسهی

خیریهیپویاوفعالداشتهباشیم.
دکترپوریوســفمدیرکلبهزیســتیاستانخراسان
نیزبعدازدعوتدرجایگاهوتبریکروزجهانیمعلولین
گفت:»ازهمراهیخوبهمهیدوستانیکهتالشکردند
اینهمایشدرچنینسطحیوباحضوراستادانبزرگ
حوزهیفرهنگوهنرکشورمانبرگزارشودتشکرمیکنم
وامیدوارممؤسسهیخیریهیهمدمپیشرودرنکوداشت

خیرینویاوراننیکوکارکشورمانباشد.«
بعدازخیرمقدمهایرسمیمیزباناننکوداشت،گروهآوایهمدمبعد
ازاجرایآهنگهای»امامرضا»ع«و»ایران«،بهاجرایترانهی»همدم«
ساختهیاستادکیوانساکتباشعریازعلیرضاسپاهیالیین)مدیرروابط
عمومیهمدم(پرداختندکهباتحسینوتشویقهایمداومحضارروبرو

شد.
رازرویشخاکباراناستوآفتاب...

حضورانبوهمشــتاقاندرتاالرهمایشهایهمدم،نشانازمحبوبیت
استادکیوانساکتداشت.درسایهیهمیاریوهمدلیمیهمانان،مراسمبا



11
زمستان 96 

سخنرانیوزینوتخصصیاستادانیچونمحمدسریر،عثمانمحمدپرست
وحسنناهیدادامهپیداکرد.

ترانهمیالدیبهنیابتازجامعهیمعلولینبهجایگاهدعوتشدوگفت:
»استادساکتباخدماتشایانیکهبهجامعهیمعلولینایرانیداشتهاست
جایشدرقلبوذهنماست«.پیاممنبهدوستانیکهمثلمنمعلولیت
دارندایناســتکهبدانندمعلولیتبهمعنایپایانزندگینیست.مناز
مسئولینهمدرخواستمیکنمضمنایجادزمینهیحضوربهتروبیشتر
معلولیندرنهادهاوارگانهایدولتیوخصوصی،بکوشندتاشهرهاواماکن

عمومیرابادیدودرکحضورمعلولینبسازندوادارهکنند.
استادفرهادفخرالدینیباصالبتخاصیصحبتهایشراآغازکرد:»ای
کاشگروهارکستریدراینجاحاضرمیشدومنامشببهافتخارکیوان
عزیزمرهبریآنرابهعهدهمیگرفتم.کارخیریهیهمدمرادربرگزاری
ایننکوداشتباعظمتستایشمیکنم،طیبازدیدیکهازاینمرکزداشتم
متوجهشدمهنرواستعدادفرزنداناینموسسهبهزیباییکشفشدهاست.
شمادرهمدمکارتانارزشمندوموردتاییدبندهاستوچهکاریبهتراز
استفادهازهنرعالیایرانی،درتوانبخشیبهمددجویانمعصوم.ویادامه
داد:»کسیکهارزشهنررابداندبهنظرمنارزشمعنویتوانسانیتراهم
میداندوخداوندراستایشکردهاست.«همدمشخصخوبیرابرایتقدیر

انتخابکردهاست.

رونماییکتاب»گزیدهردیفکاربردیموسیقی
ملیایران«

نوبتبهرونماییازکتاب»گزیــدهیردیفکاربردی
موســیقیملیایران«اثرجدیداستادکیوانساکتشد.
سهیلمحمودیمجریوشاعرتوانمندایرانازفرهیختگان
ومقاماتاداریاستاندعوتکرددرجایگاهحاضرشوندو
باهمازاینکتابارزشمندرونماییکنند.کیوانساکتدر
ابتدایرونماییگفت:»خوشحالمکهآسمانهمدمامشب
پرازستارههایفرهنگوهنرشدهاســتوازاینکهاین
مؤسسهیخیراندیشباهمکاریانجمنموسیقیاستان
زحمتتقدیرازبندهیحقیررابهعهدهگرفتندتشــکر
میکنموامیدوارمبتوانمضمنجبرانزحماتآنهاهمواره

خادمخوبیبرایاهالیهمدمباشم.«
مجرینکوداشتازدکترزهراحجت)مدیرعاملهمدم(
بهعنواننماینــدهیهمدموبانــوانفرهیختهیحاضر
درسالن،محمدجعفریاحقی،دانشــمندبرگزیدهکشور
درسال96ونمایندهیفرهنگستانزبانوادبفارسی،
استادکالهیاهریواســتادجابانیبهعنواننمایندهی
ادیبانخراسانی،دکترحسینینمایندهیدولتیازدهم،
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دکترحیدریرئیسشــورایاسالمیشهرمشهدوتمام
اساتیدیکهازتهرانبهایننکوداشتدعوتشدهبودند
خواهشکرددراینرونماییحاضرشوندوهمزمانباآنو
ضمنتوضیحاتیپیرامونمطالبایناثرارزشمند،جمعی
ازمدیرانصنایعوخیرینحاضردرتاالرکتاباستادساکت

راباامضایاو،بهنفعفرزندانهمدمخریداریکردند.
آخرینسخنراننکوداشتپرستارهیکیوانساکت،
دکترحســینی)معاونسیاســی،امنیتــیواجتماعی
استانداریخراسانرضوی(بودکهضمنتبریکهفتهی
وحدتوروزجهانیمعلولینگفت:»بهنمایندگیازدولت
تدبیروامیدبهبرگزارکنندگانایننکوداشــتارزشمند
تبریکمیگویموخوشحالمدرمجلسیکهفرهیختگیاز

مکانوزمانشمیبارد،حاضرشدهام.«
فرزندانهمدممســببحضورســتارههایدرخشان

فرهنگ،هنروادبیاتایرانزمینشدهاندواینمکانمقدستوانستهاست
بامهربانیودرایتنقشموثریدرتاریخخراسانبازیکند؛قطعاامشبو
اتفاقاتمبارکآندرحافظهیتاریخیاینکهندیاروبومباقیخواهدماند.
برنامهینهایینکوداشت،اجرایموسیقیزندهبودکهضمنآن،استاد
کیوانساکتباهمراهیاستادسروشعازمیخواه)پیانیست(بهاجرای
بداههنوازیدرراستپنجگاه،اصفهانوشــورپرداختوهمزمان»شعر

دست«سرودهیزندهیادفریدونمشیریرانیزدکلمهکرد.
پایانبخشمراســمتقدیمهدایاییازطرففرزنــدانهنرمندکارگاه
قلمزنیهمدم،انجمنموسیقیخراسانرضوی،وهدایاییدیگرازطرف

مدعوینبودکهبهرسمیادگاریبهاستادساکتاهداشد.
همراهیبیدریغانجمنموسیقیخراسانرضویوادارهیکلفرهنگ
وارشاداسالمیخراسانرضویباموسسهیتوانبخشیهمدمازاتفاقات
خوببرگزاریمراسمبزرگداشــتاستادکیوانســاکتبود.آشناییو
همراهیبیشترباآقایصدرایوسفینمایندهیمحترمادارهیکلفرهنگ
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وارشاداسالمیخراسانرضویوآقایحامدطاهریریاستمحترمانجمن
موســیقیخراســانرضویدرهمینرویدادنصیبهمدمشد؛عزیزانی
کهازابتدایمراحلاجراییبرایاینبزرگداشــتتوفیقحضوروفعالیت
بیدریغشانرادرکنارخودداشتیم.حضوریازجنسرفاقتهایماندگار.
نیکمیدانیمبرگزاریاینمراسموزینممکننمیشدمگرباحمایتو

مشارکتوهمراهیاینبزرگواران.


پایانمراسموپایانسخن
بهنامتوآغازکردیموســرانجامنیزبهنامتوبایدباشد.صحبتازمسیر
سختکارفرهنگیقصهایاستمکرر.بهنامخدااینقصهراآغازکردیمو
درتداومآن،دستیاریشمانیکاندیشانفرهیختهرابهگرمیمیفشاریم.
البتهکاستیهاوتنگناهایمسیرفرهنگوهنررامیدانیموبراینباوریم
کهسپیدهدمهرگزروزنمیشودمگرپسازتاریکی،واینشکفتنگلدر
میانخارهاوبرفهادلیلبرجاودانگیامیدبهروشناییاست.مؤسسهی

توانبخشیهمدمامیدواراستدرایجادپلهایارتباطیبا
مخاطبانفرهنگیوهنریخویشموفقباشدتایخهای
فاصلهذوبوزحماتجمعی،منتهیبهآنشودکهمعنی
حقیقی»عشــق«رابیابیموحسهمدلــیرادرافکارو
دستانهنرمندانبیدارکنیم.اینشایدآرزوییبزرگباشد

امادورازانتظارودسترسنیست.
وکالمآخراینکه؛دعاکنیمریشههایفرهنگیمانتا
ژرفایابدیتنفوذکند.دعاکنیمتالشخستگیناپذیرو
عاشقانهیخیریههمدمدرراستایفعالیتهایتوانبخشی
واعتالیفرهنگوهنراینمرزوبومبارقهیامیدیباشد

کههیچگاهبهخاموشینگراید...
»رازیستدرترنمسبزدرختان؛رازیبهژرفایعشق

وبلندایهمت.«
بدرود...
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هرکدامازمراکزنگهداریمعلــوالنویاخیریههایی
کهمیشناسیمبرایخودداســتانیدارنداماشایدمااز
داستانآنهابیخبرباشیمدرستمثلداستان»موسسهی
خیریهیعرشنشــینانتواناجام«کهشنیدنماجرای

شکلگیریاشخالیازلطفنیست.
اینموسسهبامشهددوســاعتیفاصلهداردودرشهر
تربتجامدربلــواروالفجر،بعدازخیابانقاســمانواردر
حاشــیهیخیاباناصلیواقعشــدهاســت.اماماجرای
شکلگیریاینموسسهکهکودکانمعلولقابلدرمان،
آموزشپذیرواتیسمراشناسایيوتحتحمایتخودقرار

میدهد،چیست؟

ماجراازآنجاشروعشدکه...
ســال1392خانمشــیخاحمدیازاهالیتربتجام
دریکیازمراکزبهزیســتیشــهر،باکودکیبهنامبابک
آشنامیشــود.بابککودکیاستبامشکالتمادرزادی
درناحیهیصورت)ناقصالخلقه(واینباعثمیشــود
کهسرازمراکزنگهداریمعلوالنبهزیستیدربیاورد.او
کهمشهدیاستچندسالپیشبهتربتجامفرستاده
میشودووقتیدریکیازروزهاگذرخانمشیخاحمدی
بهواسطهاداینذریبهمحلنگهداریبابکمیافتد،هم
مســیرزندگیبابکوهمخانوادهیجاننثاروبخصوص
مادرخانواده،یعنیخانمشیخاحمدیدچارتغییرمیشود؛
خانمشیخاحمدیمیشودحامیبابک.بهزیستیتربت
جامهمراهیوهمکاریمیکندوبابککههمنامفرزند
بزرگترخانمشیخاحمدیاست،درمدرسهیمعمولی
ثبتناممیشودوباپیگیریاوسالمتیذهنیبابک1۰۰
درصداثباتوازمرکزنگهداریمعلوالنذهنیترخیص
میشود.خانمشیخاحمدیتصمیممیگیردبرایمداوای
بابکاقدامکندودراینمسیرباپزشکفرشتهصفتیبهنام
دکترعبدالجلیلکالنترهرمزیآشنامیشود؛پزشکیکه

کمکهایاوبهکودکاندارایمعلولیتهاییازجنسمعلولیتبابک،زبانزد
استوچندعملاووتیمپزشکیاشباعثمیشودچهرهیبابکتغییر

کند.پروسهایکهالبتهتاامروزهنوزادامهدارد.

وقتیخانوادهبابکپیداشدند
بعدهاخانوادهاصلیبابکپیدامیشــودواوبهآغــوشخانوادهاشبر
میگردد.اما،حضوراودرزندگیخانمشیخاحمدیباعثمیشوداووچند
نفرازدوستانخیرشبهفکرایجادمرکزیبرایکمکبهکودکانمعلول
قابلدرمان،آموزشپذیرواتیسمبیفتند.موسسهایکهبهطوررسمیاز
فروردینسال1395کارخودراشروعکردهاستوخانمشیخاحمدیدر

حالحاضرمدیریتشرابرعهدهدارد.
خودشدراینبارهمیگوید:درحالحاضرموسسهاز225مددجوی
تحتپوششخودحمایتمیکند.اینمددجویانکودکانونوجوانانیتا
سن18سالگیراشاملمیشــوندوحمایتماهمازاینمددجویاندر

خانوادهصورتمیپذیرد.

 بابک، انگیزه ای که خیریه ای را شکل داده است؛

این  عرش نشیناِن تربتی... 

|معرفیموسساتخیــریـه
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اودربارهیوضعیتوشرایطخانوادگیاینمددجویانمیگوید:دربین
اینمددجویانهمکودکیتیمداریم،همکودکانیکهبادارابودنپدرو
مادرخانوادههایبسیارنیازمنددارندوهمکودکانیکهسرپرستموثری
ندارندو6۰درصداینمددجویانهمازروســتاهایتربتجاماندکهدر

خانهیبعضیازآنها،بهجاییکمعلول2وحتی3معلولوجوددارد.
شیخاحمدیدرتوضیحبیشــترمیگوید:ازاینتعدادبیشازپنجاه
کودکباشــرایطدشــواردرحالتحصیلدرمدارسعاديوآموزشدر
مدارساستثنائيومدارستوانبخشيهســتندوالباقيدرحالدرماناز
طریقتوانبخشيودیگرحمایتهايدرماني.لذابههمت،حمایتوکمک

هاينقديوغیرنقديخیرینعزیزدرهرموردممکن،شدیدانیازداریم.

شناساییبیماراناُتیسم
یکبخشدیگرفعالیتموسسهخیریهیعرشنشینانتوانا،شناسایی
کودکاندارایبیماریاُتیسممیباشدواینموسسهطرحغربالگریاین
بیماریرادرتربتجامانجاممیدهدتاازاینطریقبتواندبهکودکانیکه
بهاُتیسممبتالهســتندوبهخانوادههایآنها،کمککند.شیخاحمدی
بهعنوانتوضیحبیشــتردربارهیفعالیتهایموسســهمیگوید:جدااز
مسئولیتاصلیکهبرایموسسهتعریفکردهایمدرحالحاضر،مابه2۰
خانوادهمتفرقهنیزکمکمیکنیمواینخانوادههادارایشرایطبسیارمالی
بدیهستندکهمثالپدرخانوادهفوتشدهاستومادرخانوادهبایداز7یا
8فرزندخودشنگهداریکند؛آنهمدرحالیکهبعضیازاینخانوادهها
حتیشناسنامهایهمندارندویارانهایهمدریافتنمیکنند.پسشرایط

زندگیآنهابسیاربداستونیازبهحمایتجدیدارند.
ویادامهمیدهد:جداازکمکهاییکهدرحدتوانموسسهبرایدرمان

وآموزشمددجویانانجاممیشــود،سعیمیکنیمدر
طولسالدرمناســبتهایمختلف،کمکهایغذایی

ویالباسبهخانوادههاینیازمندتحتپوششبرسانیم.

وقتیخدامیخواهد...
وقتیحرفهایشــیخاحمدیرامیشنوم،خاطرات
دیدارمبااینزنمهربانوبابکبرایمزندهمیشود؛اولین
دیدارمبااینخانموخانــوادهاشدرتربتجاموآخرین
دیدارسالقبلودرشبافتتاحموسسهاتفاقافتادوحاال

فکرمیکنمروزگارچهبازیهاکهندارد.
کودکیباشرایطخاصبهدنیامیآیدوسرازیکیاز
مراکزبهزیستیدرمیآورد.بهدستانسانهایمهربان
مقدارزیادیازمشــکالتاوبادرمانحلمیشود.وبعد
وجوداوبهانهایمیشودتامرکزیبرایتعداددیگریاز
کودکاناینسرزمینایجادشودکهخوشبختانهتاامروز
توانستهاستکمکهایخوبیبهاینکودکانوخانواده

آنهابکند.
حرفخانمشــیخاحمدیدرگوشمتکرارمیشودکه
میگوید:درحالحاضرماباکودکانیروبروهســتیمکه
درمانآنهاباعثشدهمشکالتشانکمشودومثالکودکی
کهتا4سالگینتوانستهاستراهبرود،سرانجامراهبیفتد.
ومااینراازلطفخداوندبزرگوکمکخیرینیمیدانیم
کهچهدرقالبپزشک،چهدیگرشهروندان،بهکمکماو

بهکمکبچههایشهرشانآمدهاند.



16
زمستان 96 

ُکلبه ای که از هم فروپاشید!
 زندگی یکی از دختران »همدم« با نام مستعار »بهار«؛

| اززندگیدخترانهمدم|

دنیاپــراززندگــیهایجــورواجوراســت.هم
زندگیهایروشندارد،همزندگیهایتاریک.تازه
زندگیهاینیمهروشنونیمهتاریکهمدارد.چرایش
رامننمیدانم.شایداینهمبخشیازقوانینخلقتدر
اینجهاناست.شایدبایدجنسبازاردنیاجورباشد.
خب،البداگرهمهیزندگیهاروشــنمیبود،دچار
یکنواختیمیشــدیم!یانمیدانمدچاریکمشکل
دیگر...برایهمینبایدهمهجورزندگیوجودداشته
باشدویکیازاینزندگیها،زندگی»بهار«است؛که

دخترمهربانیاست9ساله.

آنروِزخوش...
کودِکتازهمتولدشــدهدختربود.پدرومادرش
لبخندزدندودیگرانآمدنشراتبریکگفتند.مثلهر
پدرومادریبراینامشنظرهامختلفبوداما،سرانجام
اسمدخترک»بهار«شدو»بهار«چهقدراسمزیبایی
است.اگراهلشعروادبیاتونوشتنباشی،فکرترا

پروازمیدهدتازمزمهمیکنی:
صاحبدلینمانددراینفصلنوبهار

االکهعاشقگلومجروحخاراوست
دخترکهنوزآنقدرکوچکبودکهنداندبهکجا
آمدهاســتوچهسرنوشــتیدرانتظاراوست.دلش
روزهاییپرازجستوخیزهایکودکانهمیخواست؛
روزهاییکهپدراورادرآغوشکشــد.اوراببوسدوبو
کند.روزهاییمیخواستکهسرشرارویدامنمادر
بگذاردوبهخوابیخوشفروبرود...امابختآنقدربا
بهار-ایندخترمعصوم-یارنبــودکهزندگیآرامیرا
تجربهکند.شایدشــروعزندگیتاریکبهار،باهمان
تولدآغازشد.ازهمانروزیکهاختالفپدرومادراوبا
همدیگرشروعشد.ازهمانروزیکهخانهیآنهامحل
بگومگوهایگاهوبیگاهپدرومادرشبود.پدردادمیزد

ومادرهمگاهیدادمیکشیدوگاهیازترسمردخودشرابهپناهی
میکشیدتاازدستاودرامانباشدوچشمهایمهربانمعصومبهار،
همهیایندادزدنهارامیدید.گاهیازترسگریهاشمیگرفت،اما
چهمیتوانستبکند؟تنهادرکنجیپناهمیگرفتویابهطرفمادر
میدویدکهاوهمخودبهدنبالپناهیبود.برادرشکهاوهممشکالت
خودشراداشت،همینوضعیتراتجربهمیکرد.اوهمبایداینجنگ

ودعواهاراتحملمیکرد.تااینکهآناتفاقافتاد.

روزیکهآناتفاقافتاد
مدتیبودبهخاطراعتیادپدرش،بگومگوهابینپدرومادرشباال
گرفتهبود.مصرفمواداوزیادشدهبود.پدر،کریستالمصرفمیکرد.
زن،دیگرنمیتوانســتوضعراتحملکنــدوازطرفیمردهمبهزن
بدبینشدهبودواینشکدرکنار،اعتیاد،ماجراراسختترکردهبود.
معلوماستکهوجودهریکازایندوعامل،کافیاستتایکزندگی

راازبینببرد..
آنروز،بعدازمشاجرهایشــدیدبینزنومرد،پدربهارباچاقوبه
همسرشحملهواوراباســهضربهچاقوازناحیهکتفمجروحکردو
خودشهمفراریشد.بچههاگریهمیکردند.وقتیخونرارویبدن
مادرشاندیدند،جیغکشیدند.وحشتکردهبودندونمیدانستندچه
بایدبکنند...واصالآنهاچهکاریمیتوانستندبکنند؟!صدایگریهو
کمکخواهیمادر،همسایههارابهخانهآنهاکشید.زنرابهبیمارستان

بردندوبچههاماندندباخانهایبدونپدرومادر.
همسایهها،بچههایتنهاشدهرابهعمهآنهاسپردند.بچههاامادر
نبودپدرومادرسرازیکیازمراکزنگهداریکودکانبهزیستیدرآوردند
وبعدهمبهموسسههمدممنتقلشدند.عمهگفتهبودبچههادرحین
بازیدرکوچهگمشدندوبعدبهوسیلهپلیسبهبهزیستیتحویلداده
شدند...وبعد،مادرکهبعدازترخیصازبیمارستاندنبالبچههاگشته

بود،آنهارادرمرکزهمدمیافت.
بعدازمتواریشدنپدر،شــایداگرمادربهار،تواناییمالیداشت
میتوانســتازفرزندانخودشنگهداریکندامااوتواناییمالیبرای
اجارهکردنخانهایراندارد.اوگاهیدرآرایشگاهیشاگردیمیکندو

عباسعلیسپاهییونسی
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چونجاومکانیازخودشندارد،گاهیپیشخواهرشزندگیمیکند
وگاهیهمبهخانهبرادرشمیرودواینالبتهسادهنیست.مخصوصا
کهاوبهدلیلپیشآمدنمشکالتفراوان،دچارمشکالتروحیهم

شدهاست.
اوتنهامیتواندهرازگاهیبهدیدندخترشدرمرکزبیایدوبهدیدن
پسرشکهدریکیازمراکزنگهداریکودکانمعلولنگهداریمیشود
برود.گاهیهممرخصی»بهار«رامیگیردواوراباخودمیبرداما،نمی
تواندیکیدوروزبیشتراورانگهدارد.همحالواحوالخودشخوب
نیستوبایدسرکاربرودوهمهرچهباشد،خودشهمسرباردیگران

است...

یکیازدختران400دخترهمدمشد
حاالبهاریکیازدخترانهمدمشدهاست،زندگیدیگریراتجربه
میکند.شایداینجاآنچیزینباشدکهدوستدارداماهرچهباشد
ازآنخانهپرازجنگودعوابهتراست...ازاینبهتراستکهپدرچیزی
راپرتکندومادرجیغبکشد.ازاینبهتراستکهروزهایتپرازترس
ودعواباشدوهیباخودتفکرکنیامروزقراراستچهاتفاقناگواری

بیفتد...
زندگیبهار،حاالخیلیهمخالینیست.دوستانیبرایخودشپیدا

کردهاستوروزهایاغلبشادوگاهغمگینیراتجربه
میکند.بهپروندهاشکهنگاهکنیبیشازهرچیزی
گزارشمیهمانیرفتناوبابچــههایدیگربهدعوت
خیریناستواوخوشحالاستکهازجملهبچههایی
استکهمیتواندگاهیبادوستانشبهمیهمانیهایی
برود.برنامههاییکهآدمهایمهرباناینشــهربرای
دخترانهمــدمتدارکمیبینند.وقتــیدرخانهی
خودشــانبودازاینخبرهانبودچونپدرشترجیح
میداداگرپولیبهدستمیآوردآنراصرفخریدن
موادبرایخودشبکندتابرایرفاهبچههاوتفریحآنها.
»بهار«،حاالیکیازدخترانهمدماستکهبعداز
خداتنهاامیدشآدمهایمهرباناینسرزمیناست.او
هممثلدیگردخترانهمدمبادیدنلبخندآدمیخّیر
گلازگلشمیشــکفدوآنوقتاستکهغصههای

کودکانهاشرافراموشمیکند.
چقدرخوباستمنوشماهمانآدمهایخّیری
باشــیمکهمهربانیرابه»بهار«و»بهارها«درهمدم
هدیهمیدهند،تادلشان،برایخانوادهونزدیکانیکه

دارندیاندارند،کمترتنگشود.
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 معلول را به جامعه بسپاریم، نه مراکز!     
 ساعتی همصحبتی با؛ دکتر حمیدرضا پوریوسف )مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی(  

تقویمپرازروزهاومناسبتهاستوهمهاینروهاالبد
بهانهایاستبرایاندیشیدنبیشتروتوجهیجدیتربه
آنروزبخصوصویاموضوعیخاص.سال1992بودکه
ازسویمجمععمومیســازمانمللمتحدروزیبهنام
معلولیننامگذاریشدوشــد12آذریا3دسامبرروزی
برایاینعزیزان.حتمافردیاافرادیکهاینروزراپیشنهاد
دادندهمبهدنبالاینبودهاندتاتوجهبهاینقشرازجامعه
بیشترشودوازاینرهگذربتوانزندگیبهتریبرایآنها
رقمزد.بههمینمناسبت،برایاینشمارهیهمدم،سراغ
حمیدرضاپوریوسفمدیرکلبهزیستیخراسانرضوی-
کهازآبانماه1394اینمســئولیترابــرعهدهگرفته
اســت-رفتهایموپیراموندغدغههایمعلولینومدیران

اینعرصهگفتوگومیکنیم:

بااینسوالشروعبکنیمکهدرمشهدواستان
چهتعدادمعلولداریم؟

درمشــهدبیشاز4۰هزارمعلولداریمکهشناسایی
شدهاند،دربهزیستیپروندهدارندودراستاننیزنزدیک

1۰۰هزارمعلولداریم.

بهزیستیچهقدرتالشکردهاستوچهاندازهکمک
کردهاســتتااینمعلولینازخانههاخارجشوندونقش

موثریدرجامعهداشتهباشند؟
ببینیدازابتدانظرسازمانبهزیســتیبرتوانافزایی،
توانبخشیوقادرسازیمتمرکزبودهاستامااینادبیات
تامدتیمغفولماندهبودوصرفاتوانبخشــیدراهداف
دنبالمیشد.یعنیدرپیآنبودیمکهفردیکهبهیک
نقصجسمی،حسیویاروانیمبتالشدهاست،نقصاوبه
حداقلبرسدواستقاللاوبیشترشودامادرسالهایاخیربه
دنبالاینبودیمکهشرایطپیشرفتوشکوفاییفردمعلول
درجامعهفراهمشــود.یعنیمعلولبتواندخودشبرای
خودشتصمیمبگیردوکارکردنمعلوالنبرایخودشان

ودیگرمعلوالنهمشکلبگیرد.اینامرزمانیمعناپیدامیکندکهمحیط
برایحضورمعلولفراهمشودودرقالبتوسعهمؤسساتمردمنهادامکان
مشارکتمعلولیندرجامعهبیشترشودوشکلگیریاینامرنیازبهشفاف
سازیاطالعاتومنابعبودتامعلوالنخودشانبرایخودشانبرنامهریزی
کنند.رویکردمادربهزیستیدرقالبهایتوســعهمراکزروزانه،افزایش
مهارتهایحرفهوحرفهآموزی،افزایشخدماتمراقبتدرمنزلوطرح
مراقبینو...استوطرحهایجدیدیکهدرحالاجراستتامعلولبهجای

سپردهشدنبهمراکزبهجامعهسپردهشود.

پسبااینتوصیفخیلیبامراکزشبانهروزیموافقنیستید؟
اعتقادمانایناستکهمرکزشــبانهروزیباهمهیاهمیتیکهدارند،
متاســفانهفردمعلولوخانوادهاش،درقالبآنهــا،کمترینکنترلرابر
زندگیاشدارند.درصورتیکهمادنبالاینهستیمکهفردبیشترباجامعه
درارتباطباشد.وجودمرکزشبانهروزیبهاینمعنیاستکهبیستوچهار
ساعتزندگیمعلولدرمرکزمیگذرددرحالیکهجامعهوخانوادهدرآن
مشارکتیندارند.ولیوقتیمعلولبهمرکزروزانهسپردهمیشود،ساعاتی
دراختیارمرکزاستوساعاتیدراختیارجامعهودراختیارخودوخانواده
است.کوتاهسخن،معلولبایددرجامعهنقشداشتهباشدحتیاگرایننقش

بهدالیلوضعیتجسمیویادیگرشرایطاوکمباشد.

اینکهمراکزدرپذیرشمعلولینســختگیریمیکنندبه
همینتوضیحاتبرمیگردد؟

بهدودلیلوروشســختگیریمیشــود؛ســختگیریتخصصیو
غیرتخصصی.سختگیریتخصصییعنیاینکهماتاوقتیمطمئننشویم
کهمعلولدربیرونازمرکزنمیتواندبهتوانمندسازیبرسداوراپذیرش
نمیکنیم.سختگیریدیگریکهوجودداردبحثامکاناتاست؛مثالما
کمبودفضاداریم،کمبودفضایخدماتیداریموعلیرغماینکهممکناست
خانوادهچارهایجزســپردنمعلولخودبهمراکزنداشتهباشد،امابعضی

وقتهاهممراکزپراستوجایخالیوجودندارد.

خیرینچهنقشیمیتواننددرحلاینمشکالتایفاکنند؟
خیریندربخشهایمختلفیاریگربهزیستیبودهاندوهستند؛مثالدر

|گفتگویویژهزمستان؛
بهمناسبتروزجهانیمعلولین|
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تامینهزینههایمعلولین،تجهیزوتکمیلمراکزویادیگراقالمموردنیاز.

آقایدکتر،اگرخواستهباشیدازمرکزهمدمارزیابیداشته
باشید،نظرشماچهخواهدبود؟

صحبتکردندربارهیمرکزهمدمخیلیسختاست،بهخاطراینکه
خدماتمرکزهمدمخدماتیبســیارباکیفیتوتخصصیاستوکمتر
مرکزیرامیتوانباهمدممقایسهکرد.سطحخدماتدرمرکزهمدمخوب
استوخیلیخوبانجاممیشودویکنکتهمثبتدربارهیهمدمایناست
کهخیرینخیلیخوبیدارد.باچندنفرازخیرینهمدمکهدرارتباطهستم
میبینمکهبسیارآدمهایمحترمومخلصوخدمتگزاریبرایمعلولین
هستند.بهنظرمیرســدکهبعضیازخیرینمصداقاصطالح»مسئول
اجتماعی«هســتندونسبتبههمنوعانخودشــاناحساسمسئولیت
میکنندوازاینجهت،ماازخیرینمرتبطباموسسهیهمدمخیلیتشکر
میکنیمچونانسانهایسلیمالنفسونیکوکاریهستندکهبسیارتمایل

بهکارخیردارند.خوشبختانهداردزمینهفراهممیشودتا
مرکزهمدمبافضاییکهبرایساختوسازجدیددرنظر
گرفتهاست،جهشیدرخدمترسانیبیشترداشتهباشد
ومطمئنمدرچندسالهیآینده،خدماتباکیفیتبسیار

خوبیازهمدمانشاهللشاهدخواهیمبود.

دربرخیازمراکزوازجملههمدمدرسالهای
اخیربهبرنامههایفرهنگیوهنریهمتوجهمیشود.
اینرویکرد،تاچهاندازهدرسرنوشتمعلوالنتاثیرگذار
اســتوچقدرنگاهمردمرابهاینخیریههاومراکزتغییر

میدهد؟
ما،رفتنبهســمتبرنامههایفرهنگیرابرایافراد
معلولضروریمیدانیم.البتهبرایهرمعلولبستهبهنیاز
وتواناییکهداردبایدفعالیتتعریفکرد.مثالدرهمدم

خیرینمصداقاصطالح»مسئولاجتماعی«هستندونسبتبههمنوعانخودشان
احساسمسئولیتمیکنندوازاینجهت،ماازخیرینمرتبطباموسسهیهمدم

خیلیتشکرمیکنیمچونانسانهایسلیمالنفسونیکوکاریهستند
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معلولیداریمکهبهنوعیبسترگراوتختگراست.برایاین
فردمشارکتاجتماعیممکناستبهحداقلبرسدچون
ممکناستازنظرجسمیبسترگراباشدوازنظرتوانمندی
عقلیوهوشیوضعیتپایینیداشتهباشد.امابچههایی
همهستندکهزمینهیکارفرهنگیبرایآنهاوجوددارد
وکارفرهنگیباعثمیشوداینبچههابهتوانمندسازی
بیشتریبرسند.وقتیکارفرهنگیتوسطبچههاارائهشود
وبچههادرکارهایفرهنگیمشارکتداشتهباشند،باعث
میشودکهفردمعلولبهتوانمندیباالییذهنیوجسمی
برسدوباعثشکوفاییواعتمادبهنفسدراوبشود.باعث
میشودکیفیتزندگیاشبهتربشودوآمادهبشودبرای
جامعهپذیرشدنوارتباطاتاجتماعیاوتقویتمیشود.
اعتقادماایناستکهخیلیوقتهاهنرمیتوانددرخدمت
توانبخشیباشد.ازجهتدیگر،کارفرهنگیبرایمؤسسه
باعثافزایشمشارکتاجتماعیومردمیمیشود.همبچه
هابیشتردیدهمیشوندوهمخدماتمرکز.اگرمشارکت
اجتماعیباشد،مشــارکتمادیهممیآیدولیعکس
اینقضیهشایدصحتنداشــتهباشد.بهاینخاطرتاکید
برمشارکتاجتماعیاستوکارفرهنگیباعثمشارکت

اجتماعیمردمبامرکزمیشودکهمیتواندموثرباشد.

درشهرمشهدچنددرصدفضایشهریبرای
معلولینمناسبسازیشدهاست؟

مااعتقادداریمکهبایدکلفضاهایشهراعمازمبلمان
شــهری،پارکها،معابر،فضاهــایاداریوعمومیبرای
معلوالنمثلافراددیگرقابلدســترسواستفادهباشد.
یعنیهمفردمعلولبهاینفضاهادسترسیداشتهباشد
وهمامکانبهرهمندیوجودداشتهباشد.درحالحاضر
متاسفانهشــایددربهترینشکل1۰درصدمعابرشهری
برایمعلولینمناسبسازیشــدهباشدواینخیلیکم
است.یاشایدحداکثر2۰الی3۰درصدفضایعمومیو
دولتیبرایافرادمعلولقابلدسترسیوقابلبهرهبرداری
باشد.روندیشروعشدهاستامابسیارکنداست.وقتی
معلولازخانهاشبیرونمیآید،قاعدتاًمشکالتزیادی
داردواینمشکالتکهبخشیازآنبهتردداوبرمیگردد،
باعثمیشوددرخانهبماندوبیروننیاید.اینترجیحخانه

براجتماعخیلیوقتهاباعثانزواوگوشهگیریوعزلتمعلولینمیشود.
اینروندیاستخالفجهتتوانمندسازیمعلولین.اماسعیشدهاست
فردراازمنزلوخانهوازتنهاییبهاجتماعبکشیمتامشارکتیدراجتماع

داشتهباشدوباعثخودشکوفاییاوبشود.

مشکلکجابودهکهتابهحالایناتفاقنیفتادهاست؟
کاردرحالانجاماست.چندیندســتگاهدراینماجرادرگیرنداماباید
شتاببیشتریبگیردوخوشحالیمکهدرحالحاضرهرچندکمامادرصدی
ازکارانجامشدهاست.بعضیازخواستههاونیازهایمعلولینخوشبختانه
درحالپذیرشاستاماامیدوارمکهباشتاببیشتریانجامبشود.شایدالزم
استایننگرشایجادشودکهمعلولهمبایدسهمیدراجتماعوامکانات
آنداشتهباشد.بایدخودرادرموقعیتمعلولقراردهیمتاببینیموقتی
اینفردازخانهبرایانجامامورروزمرهخودخارجمیشودباچهمشکالتی

روبرومیشود.

درجامعهیما،هنوزهمباخانوادههاییمواجهیمکهچندمعلول
دارند.مشکلکجاست؟؛خانوادهکمکاریکردهاست،یانهادهای

مرتبط،کهشاهداینوضعیتهستیم؟
غفلتدرتمامســطوحبودهاست.درســال2۰تا3۰هزارفردمعلول
درکشــورمتولدمیشــوندکهازاختالالتژنتیکیقابلپیشگیریرنج
میبرند.اینکهچهکمکاریهاییشــدهاســتکههمچنانافرادمعلول
متولدمیشوندجایتاملوبرســیدارد.البتهایننکتهراهمبایدافزود
کهتعدادمتولیدنمعلول،درمقایســهباگذشتهکمترشدهاند.امادراین
ماجراهمهمقصریم.خیلیوقتهاتشخیصمشکالتقبلازتولدازجهت
هزینههاگراناست.بهنظرمبهتراستجلوبارداریکهحاصلآنکودک
معلولاست،گرفتهشودواینآگاهسازیانجامبشود.زوجینموقعازدواج
وقبلازبارداریبایدمشــاورهبگیرند.الزماستبهسمتیبرویمکهانجام
اینمشاورههایقبلازازدواجوقبلازتولدنوزادانبهمطالبهخانوادههای
ایرانیتبدیلبشودنهاینکهماسراغآنهابرویموآنهاراملزمبهانجامبرخی
مشاورههابکنیم.بایدبهآنروزبرسموبرایرسیدنبهایننقطهبایدتالش
بیشتریانجامبدهیم.بهنظرمیرسدکهبایدازرویکردهایسلبیبهسمت
رویکردهایایجابیحرکتکنیم.اگربهایننقطهبرسیمکهخانوادههاخود
درپیانجاماینمشاورههاباشندکمترشاهدتولدنوزادانیبااینشرایط
خواهیمبود.اینباعثخواهدشدهزینهکمتریبرخانوادهوجامعهودولت،

تحمیلشود.

بعضیازخواستههاونیازهایمعلولینخوشبختانهدرحالپذیرشاستاماامیدوارم
کهباشتاببیشتریانجامبشود.شایدالزماستایننگرشایجادشودکهمعلولهم

بایدسهمیدراجتماعوامکاناتآنداشتهباشد
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خبرهاکهنهنمیشــوند.مشــروحاخبارهمدمرامیتوانیددرفضایمجازیدنبالکنید،
امااشارهایکوتاهدراینصفحاتبراییادآوریمهربانیوتشکرازدوستانهمدماست.

 www.hamdam.org  /@hamdamcharity       / @hamdamcharity    

خبرهای خوب این خانه
مروری بر مهمترین اتفاقات همدم در سه ماهه ی  گذشته
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   دیدار فوتبالی در  سالن فرودگاه
22شهریور،ســیدمحمدناظمالشریعه)ســرمربیتیمملی
فوتسالایران(درفرودگاهمشهد،درمیاناستقبالفرزندانهمدم،
گفت:»دیداربااینبچههایمعصوم،همیشهبرایبازیکنانوکادر
تیمملیفوتسالانرژیبخشبودهاست.شهرزادمظفر)سرمربی
تیمملیفوتســالبانوان(همدرایندیدارگفت:»توصیفدعای
فرشتههایزمینیهمدمدرمیانبچههایفوتسالیکشورهمه

جابهگوشمیرسد.«

   همراهان ششمین بازارچه ی همدم،  تقدیرشدند

چهارشنبهشب22شهریورماه1396جشنسپاسوتقدیرازهمکاران،یاوران،خبرنگارانوغرفهدارانششمینبازارچهیخیروخرید
همدمدرمیانانبوهیازابرازاحساساتویادآوریخاطراتبرگزاریاینبازارچه،درتاالرهمایشهایموسسهبرگزارشد.

  مهر حسین)ع( و مهر دانش در همدم


35نفرازفرزنداناینخانهدراولینروزازماهمهرکهباشروعماه
محرمهمزمانبود،بهمدرسهرفتند.

ایندانشآموزانازمقطعآمادگیتادبیرســتانمشــغولبه
تحصیلهســتندکهتعدادیازاینفرزنداندرمدارسعادیو

تعدادیدیگردرمدارساستثناییادامهتحصیلمیدهند.
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   گرامیداشت روز جهانی 
و هفته ی ملی کودک در همدم

درروزجهانیوآغازهفتهیملیگرامیداشتکودک،تعدادی
ازهنرمندان،بسیجان،دانشــجویان،دانشآموزانوتنیچنداز
فرماندهانپلیسراهورخراسانرضویبههمدمآمدندوبااهدای
شــیرینیوگلوهدایاینقدیوغیرنقدیدیگریاینروزرابه

فرزندانمعصوماینموسسهیخیریهتبریکگفتند.

   صدای همدم در سالن سران طنین انداز شد 


دخترانگروهآوایهمدمدرآیینافتتاحفعالیت15۰مرکزاورژانساجتماعیکشوردرسالناجالسسرانتهران،آهنگغرورافرین
»ایران«رااجراکردند.درضمناینحضور،رامبدجوان،باتکتم)دخترهنرمندوتکخوانگروهآوایهمدم(دیدارکردواوراموردتشویق

وتفقدقرارداد.

   حضور آ تش نشانان در همدم
به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی 

درایامگرامیداشتروزآتشنشانیوهفتهیایمنی،دکترحسن
جعفریبههمراهتعدادیازمعاونانومدیرانسازمانآتشنشانی
وخدماتایمنیمشــهد،میهمانموسسهیهمدمشدند.دکتر
جعفریدرایندیدارگفت:»گرامیداشتروزآتشنشانیدرکنار

فرزندانمعصومهمدم،زیباوبهیادماندنیتراست.«
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   یک تبریک دوستانه ی استاندارد

درروزجهانیاستانداردوبرایدیداربامدیرانبزرگوارادارهی
کلاســتانداردوتحقیقاتصنعتیخراســانرضوی،جمعیاز
فرزندانوکارکنانهمدمبههمراهخانمدکترحجت،مدیرعامل

مؤسسههمدمراهیاینمجموعهشدند.

   بچه های همدم به کالنتری رفتند


چندتنازدخترانوکارکنانهمدم،باحضوردرپاسگاهانتظامی
شــفا)کالنتری19(،فرارســیدنهفتهیناجارابهکارکناناین
کالنتریودیگرنگهبانانامنیتوآرامشاینآبوخاک،تبریک

گفتند.

  ورزشکاران، دوستان همیشگی همدم   


فرزندانورزشکارهمدم،هفتهیتربیتبدنیرادرکنارقهرمانانورزشکار،یاورانومسئولینهیاتهایورزشیاستانگرامیداشتند.
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    قول برگزاری مسابقه ی فوتبال
 به  نفع همدم 


غالمحسینپیروانی)مربیباسابقهیفوتبالایران(کههمراه
محمدناظمالشریعه)سرمربیتیمملیفوتسالایران(،ابوالفضل
کریمیان)سرپرستاینتیم(وحمیدشاندیزی)مربیتیمملی
فوتســالامید(،بههمدمآمدهبود،گفت:»اگــرخدایاریکند،
بهزودییکمسابقهیفوتسالبهنفع4۰۰دختربیسرپرستاین

خانه،برگزارخواهیمکرد.«

   همدمی ها و همدردی 
با هموطنان آسیب دیده در زمین لرزه 


یکشنبهشب21آبانماه،ساعتحوالي1۰شب،ناگهانزلزلهای
باقدرت7.3درمقیاسریشتر،بخشهایوسیعیازغربایرانرا
تکانداد.کارکنانوفرزندانموسسهیهمدم)فتحالمبین(،ضمن
ابرازهمدلیباآسیبدیدگانوعرضتسلیتبهمصیبتدیدگاناین
زلزله،ضمناطالعیهیتسلیت،اعالمکردندکه؛دلهاودستهایی
کههمدموهمبستهوهمراهباشند،درمواجههبامصایب،هرگز

نمیلرزند.

   شکوفایی عشق همدم
در استقبال از قهرمانان عشق آباد


یکشنبه2مهر96فرزندانهمدم،ازقهرمانانتیمملیدوچرخه
سواریایراندربازگشتپیروزمندانهاینتیمازبازیهایآسیایی

داخلسالنترکمنستان،استقبالکردند.

   قناعتی خدادادی در همدم


11مهر96مهدیقناعتی)شومنومجری(وعلیرضاخدادادی
)خواننده(ضمندیداربافرزندانموسســه،بانثارشــکوفههای

لبخند،مهرماههمدمرابهاریکردند.
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   حضور همدمی ها 
در آیین تجلیل ورزشکاران معلول 

چهارشنبه26مهر96درمراسمبزرگداشتروزملیپارالمپیک
وتجلیلازورزشکارانمعلولبرتراستاندرسالنشهیدبهشتی

مشهد،فرزندانهمدمحضوریبانشاطوپررنگداشتند.

   مدیران بانک توسعه درهمدم


پنجشــنبه27مهرماه96،مدیرانوکارکنانبانکتوسعهی
تعاونبافرزندانهمدمدرفضاییهمدالنهیدیدارکردند.

   کارگاه آشنایی با انواع  حریق


18مهرامسال،کارگاهآشناییباانواعحریقوخاموشکنندهها
درمحیطهایاداریوخوابگاهی،باهمکاریسازمانآتشنشانیو

خدماتایمنیشهرداریمشهد،درهمدمبرگزارشد.

   مدیران ارشد بهزیستی
 و دیدار  با کودکان همدمی


17مهروبهمناسبتگرامیداشتهفتهیکودک،دکتررفیعی
ودکتررستمی)معاونوکارشناسستادپیشگیریازمعلولیتها
سازمانبهزیستیکشور(همراهدکترپوریوسف)مدیرکلبهزیستی
خراسانرضوی(،ازکارگاههاوبخشهایمختلفهمدم،بازدید

کردند.
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 دیدار همدمی ها با هنرمندان ایران   
و تماشای فیلم ایتالیا، در آفریقا 


یکروزبهپایانمهر،ســحرونداضمناستقبالازکاوهصباغ
زاده)کارگردان(وحامدکمیلیوســارابهرامی)بازیگران(فیلم
سینماییایتالیاایتالیا،اینفیلمرادرکنار25نفردیگرازدختران

همدم،درسینماآفریقایمشهدتماشاکردند.

  خاله و خان عموی همدمی  


29مهر96،محمدعیوضی»خانعمو«وبهارحصاری»خاله
بهار«)مجریانکودکونوجوانشبکههایملیواستانیصداو
سیما(ضمنبازدید،درحضورگروهتئاترفرزندانهمدم،برنامه

اجراکردند.

   نمایشگاه عکس، در قاب  همیاری


6الی1۰آبان96،درنگارخانهیفردوسیمشهد،نمایشگاهتخصصیعکسیباعنوان؛»ایرانزیبایفراموششده«،باشرکت12عکاس
همشهری،بهنفعفرزندانهمدمبرگزارشد.
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   مهر پاییزی دانشجویان حکیم

سومآبان،جمعیازدانشــجویاندانشگاهحکیمتوس،ضمن
بازدیدازهمدم،مهربیپایانپاییزیخودرانثارفرزنداناینخانه،

کردند.

   همدمی دانش آ موزان

3روزماندهبه13آبان)روزگرامیداشــتمقــامدانشآموز(
دانشآموزاندبیرستانشهدایبانکصادراتمشهد،برایدیدار

وهمدلی،بههمدمآمدند.

  دکتر سمیعی و همکاران در همدم  

7آبان،دکترســمیعی)مدیرمرکزبیماریهایعفونیدانشگاه
علومپزشــکیمشــهد(وهمکارانشــانخانمعظیمیوآقای

یوسفینسب،میهماناهالیهمدمبودند.

   آزمایشگاه فردوس مشهد
در خدمت فرزندان همدم شهر


اوایلآبان،دکترعلیرضاطالبزاده)مدیریتآزمایشگاهفردوس
مشــهد(،آزمایشغربالگریرابرایتعــدادیازدخترانهمدم
بهرایگانبهعملآوردوبرایپذیرشدیگرفرزندانوهمکارانهم،

اعالمآمادگیکرد.
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  دیداری ساکت، همراه با صدای اهل هنر    

دوازدهمآبان،فرصتیدســتدادتاکیوانســاکت)اســتاد
برجســتهیموســیقیایرانی(همراهباجمعــیازهنرمندانو

هنردوستانخراسانی،باهمدمیهادیدارواحوالپرسیکند.

   نشست آموزشی با یاوران همدم

چهاردهمآبانماه،جلسهیآموزشیوتوجیهییاورانهمیشه
همراهموسسه،پیرامونبررسیامورنگهداریوتوانبخشیفرزندان

همدمبرگزارشد.

  تجارت همدلی در همدم  

درنیمهیآبان،محمدهادیشــمس)رییسشعبه(ومهدی
زهرایی)مسئولدایرهاعتبارات(ازمدیرانبانکتجارتشعبهی

مرکزیمشهد،ازهمدمبازدیدکردند.

   یک بازدید تخصی

حمیدرضااسماعیلی)رییسگروهتوانبخشیسازمانبهزیستی
کشور(ومحمدصادقباقری)کارشناستوانبخشیوزارتتعاون،
کارورفاهاجتماعی(درروز2۰آبان،بهشــکلتخصصیازهمدم

بازدیدکردند.
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   بازدید تخصصی فنی ها از همدم

حرفهایخراسان تعدادیازمدیرانومعاونینادارهیکلفنیـ
رضویبهطورتخصصیازکارگاههایفرزندانهنرمندهمدم

بازدیدکردند.

  لبخند بهار در حضور پاییزی هنرمندان  

دیدارهنرمندســینماوتلویزیون)نازنینبیاتی(ونویسندهو
کارگردان)حامدمحمدی(لبخندهایسردپاییزیرابرایفرزندان

همدمدلچسبکرد.

   صدور کارت هوشمند؛ گام اول در همدم 

سامانهیسیارصدورکارتهوشمندباحضوردکتردرخشاننیا)معاونوزیرورئیسسازمانثبتاحوالکشور(ودکترحسینی)معاون
استاندارخراسانرضوی(درموسسهیتوانبخشیهمدمافتتاحشد.
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   افتتاح کارگاهی که زیور همدم است

کارگاه»زیورآالتمهرای«باهمکاریسازمانمیراثفرهنگی
مشــهدوحمایتوهدایتهنرمنداندلسوزخانمها»امیدفر«و

»ابریشمی«درمؤسسهیهمدمافتتاحشد.

  میزبانی از لیالی همدم و دانایی هنرمند   
  

»لیالبلوکات«و»امیرعلیدانایی«)بازیگرانسینماوتلویزیون(
میهمانانیکسفرپاییزیپرازمهروهمدلیدرهمدمبودند.

   این خانه بوی حرم گرفت

جمعیازاهالیحرماماممهربانیهابافرزنداناینخانهبهمناسبتگرامیداشتروزجهانیمعلولیندیدارکردند.
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  مهربانی استاندار  و میزبانی ما  
در نمایشگاه پژوهش

علیرضارشیدیان،استاندارخراســانرضوی،ضمنحضوردر
نمایشــگاهپژوهشدانشــگاهعلمیکاربردیبهزیستیوتأمین
اجتماعیخراســانرضوی،بامهریپدرانــهدرغرفهیفرزندان

هنرمندهمدمحضوریافت.

  قرار دوباره ی هنرمنــدان و قهرمانان در   
همدم

قهرمانوشویجهان،شــهربانومنصوریان،همراهباستارگان
سینماوتلویزیون،پویاامینی،علیصالحی،آرامجعفری،فرحناز
منافیظاهروشرارهارمغانیبرایبازدیدبهمؤسسههمدمآمدند.

   موج موفقیت در ساحل طبرستان

فرزندانافتخارآفرینهمدمکههمراهبادکترزهراحجت،مدیرعاملمؤسسه،درالمپیکویژهیایراندرشهرساحلیطبرستانشرکت
کردهبودند،باکسبچندمقامقهرمانیدررشتههایفلوربال،بدمینتونوبوچا،خوشدرخشیدند.
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رویپــِلزندگــی،آنچــهازرفــتو
آمدهاوتکرارهابــهجامیماند،
آرزوهاوانتظارهایبیپایاناست.
وامیــدیکــه؛روزیبــادســتهای

مهربانخواهدآمد...
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 زلزله ای در غرب و زلزله ای در قلب... 
گزارش کوتاهی از4شب برگزاری نمایشگاه همدم حامی-30 آبان تا سوم آذر

|گزارشویژه|

ارسالشــد؛آثاریفراهمآمدکهدرنوعخودبینظیربودوهنرمندان
بدونهیچگونهچشمداشتیوبااشرافبهاینکهکلیهیعوایدفروش

آثاربهنفعآسیبدیدگانزلزلهخواهدبود،آثارشانراعرضهکردند.
سرانجام،سیامآبانماهسالیکهزاروسیصدونودوششفرارسید
ودرغروبیزیباوپرخاطره،یکبرگباشکوهازهمدلیونوعدوستیو
عشق،بهدفترخاطراتتلخوشیرینماوهمزیستیآدمیان،اضافهشد...
هنرمندانخراســان،همراهباخیریننیکاندیش،برایشرکتدر
آئینافتتاحیهینمایشگاه»همدمحامی«درنگارخانهیهمدمگردهم
آمدندتایکصدابگویند:بخشندهبودن،بیشازآنکهتوانمالیبخواهد،
قلبیبزرگمیطلبدوهنرمندانخراسانیبههمراهمسئولینوفرزندان
توانبخشیهمدموپیشکسوتانواساتیدانجمنخوشنویسانمشهد،
بااینکارانسانیودرنوعخودبینظیر،اثباتکردندکهبرایمهربانیو

مهربانبودن،مثلهمیشهپیشقدمهستند.
آئینگشایشنمایشگاه»همدمحامی«اگرچهخیلیرسمیومفصل
نبود،امادرفضاییصمیمیوگرم،باحضورتعــدادزیادیازخیرین،
هنرمندانوهمچنینحضورارزشمنددکترحمیددرخشاننیا)معاون
وزیرورئیسسازمانثبتاحوالکشور،دکترحسینیمعاوناستاندار
خراسانرضوی،استادصحافیمقدمنائبرئیسشورایعالیانجمن
خوشنویسانایران،اکبرصابریفر،ریاســتمحترمهیأتمدیرهی

توانبخشیهمدمبرگزارشد.
سیروسیاحتدرآفاقنمایشگاه،توقفهایگاهطوالنیپایهریک
ازتابلوهاوگشودنپنجرههایخیالبهسمتدنیاهاینقشوخطوط
وتزیینوگلوآسمانآبیوافقابریو...،خاطرهیماوهمهیکسانی
شدکهپسازبریدنروبانافتتاحیه،درشطیازموسیقیوتصویرشناور
شدیمودردوردست،بهدلهایزخمیوزاللیرسیدیمکهاینشبها،
درخرابههایشهروروستایخود،باچشمهایاشکبارانتظار،برایطلوع

خورشیدفردالحظهشماریمیکنند.
نخستینشــبازچهارشــببرگزارینمایشــگاههمدمحامی،
باتماشــاوتاملوگاهیخریدحاضران،بهپایانرســیداماازجمله
دیدنیهایایننمایشگاهکهبهشکلجنبیوغیررسمی،توجهبسیاری
ازشرکتکنندگانرابهخودجلبمیکند،حضورخانودهایازُکردهای

برشــانهیزاگرس،جاییکهآفتــابایرانغروب
میکند،زمینوزمان،در21آبان1396،تکانخورد
وخورشیِدزندگیبسیاریمردمانمهربانهممیهن،
خاموششد.خاک،هستیُکردهایصبوروسربلند
میهنمارابلعیدوایرانبهخودلرزید...ابرازهمدردی،
دستهگلیغمگینونسیمیگرموروحنوازبودکهاز
هرگوشهیایرانبزرگ،راهیسرزمینکرمانشاهان

شد.
ســاکنانخانهیهمدمهمکهمعنــیهمدلیو
همبستگیویاوریراخوبمیدانند،بیدرنگپیام
همدردیدادندتادراینجهادخودجوشعشقورزی
ومهربانی،ســهیمشوند...دربخشــیازپیامهمدم
آمدهبود؛»...ببخشیدمارا،اگردردستهایکوتاهو
کوچکمابیشازاینممکننیست.هرچندظاهرادر
کنارتاننیستیمتااشکهایداغتانراباآستینمهرو
نوازش،ازگوشهیچشمخونآلودوچهرهیخشدار
وپیشانیپرگردوغبارتانپاککنیم،امافراموشتان

نمیکنیم....«
ومردم،بهیکبارهبارودخروشانمهربانیونوازشو

همدردیبهمیدانوخیابانآمدند...
موسسهیهمدمنیز،بهارســالپیاماکتفانکرد....
ابتدا،میزانقابلتوجهیازکمکهاینقدیوغیرنقدی
همکارانویاورانموسسه،جمعآوریوراهیمناطق
زلزلهزدهشد...سپس،اتفاقدرخشانیشکلگرفت؛

بهپیشنهادانجمنخوشنویسانمشهد،وباحمایت
مؤسســهتوانبخشــیهمدم،درمدتزمانیکوتاه
برگزارینمایشــگاهیازهنرهایتجســمیبهنفع
زلزلهزدگانکرمانشاه،کلیدخوردوطیسهروز،بیش
ازیکصدودهاثرزیباوارزشــمندهنریازهنرمندان
شهرمانمشهدوهمچنینهنرمندانخوبوتوانای
کاشمر،نیشــابوروقوچانبهمرکزتوانبخشیهمدم
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خراسانیاستکهبهمنظورسپاسوقدردانیازهنرمندانوخریدارانآثار
نمایشگاهومشــارکتدراینخیرهنری،یکیازسمبولهایعاشقانهی
اینقومراباعنوانسیوینیاسیبعشق)سیبمزینبهگلمیخک(،به
خریدارانآثارهدیهمیکنندویکیازاینسیوینهاراهمبهدکترحمید

درخشاننیاتقدیمکردندکهبااقبالوتحسینایشانهمراهبود.
نمایشگاه»همدمحامی«تاتاریخسومآذرماه،ادامهیافت.چهارشب
ازپیهمآمدنــدورفتندوفضــاینگارخانهیهمدم،درشــبهای
نیمهســردآذرماه،بالبخندهایمهرباناهلحــالوهنر،گرموگرمتر
شــد...مردمانمهربانوخیرخواهانومیهندوستوانسانهایدلسوز
وقدردانوهنرشناس،دستهدســتهبهنگارخانهیهمدمآمدندوضمن

تماشــایآثارزیبایهنرمنداننقاشوخوشنویسو
خریدبرخیتابلوها،قامترعناودستهایتوانایخود
رادرآیینهیخیرواحســانوخدمت،زیباترازهمیشه
بهنظارهایستادند.بعدازاتمامنمایشگاههمتعدادزیادی
ازآثارهنریبرایبرنامههایمشابه»همدمحامی«به
تهرانفرستادهشدوتعدادیازعزیزانهنرمندازجمله
استادحسینصالحی،استادهادیسیدخوانی،اقایرضا
فردوسی،آقایسعیدخادمی،خانممهنازکمالیانوخانم
ریحانهسلطانی،آثارخودرابهرسمیادگاریبهمؤسسهی

همدمهدیهکردند.
ازاینکهدرچنینســرزمینپرخیروبرکتیزیست
میکنیموچنینهنرمندانعاشقوهموطنانباشکوهی
داریم،بهخودبالیدیموبااعتقادعمیقبهاینکه؛هنرو

انسانیتدوبالضروریپروازند،زمزمهکردیم:
هنرکههدیهیعشقاست،جاودانهشود
اگربهداددلودستمردمانبرسد....
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سیاه کوچکم، بخوان
عرفاننظرآهاری

کالغ،لکهایبــودبردامنآســمانووصله
یناجوربرلباسهســتی.صــدایناهموارو
ناموزونشخراشــیبودبرصورتاحساس.با
صدایشنهگلیمیشــکفتونهلبخندیبر

لبیمینشست.
صدایشاعتراضیبودکهدرگوشزمینمی

پیچید.
کالغخودشرادوستنداشت،بودنشراهم.

کالغازکائناتگلهداشت.
کالغفکرمیکرددردایرهیقسمتنازیبایی

تنهاسهماوست.
کالغغمگینبودوباخودشگفت:

-کاشخداونداینلکهیزشــتراازهستی
میزدود.

پسبالهایشرابستودیگرآوازنخواند.
خداگفت:

-عزیزمن!صدایتترنمیاستکههرگوشی
شنوایآننیستامافرشتههاباصدایتوبه

وجدمیآیند.
سیاهکوچکم!بخوانفرشتههامنتظرند.

ولیکالغهیچنگفت.
خداگفت:

-توسیاهی.ســیاهچونانمرکبکهزیبایی
راازآنمینویسندوزیباییاترابنویس.اگر
تونباشــی،آبیمنچیزیکمخواهدداشت.

خودتراازآسمانمدریغنکن.
وکالغبازخاموشبود.

خداگفت:
-بخوان،برایمنبخوان.اینمنمکهدوستت

دارم،سیاهیاتراوخواندنترا.
وکالغخواند،اینبارعاشقانهترینآوازشرا.

خداگوشدادولذتبردوجهانزیباشد.

|یکنفسزندگی
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نیک اندیشان ارجمند؛
جنابآقایدکترمهدیکامگاری

جنابآقایدکترمحمدحسینطیرانی
جنابآقایدکترجعفرکالهی

جنابآقایمهندسمرتضیاعزازی
جنابآقایسیدجاللمیرشفیعی
جنابآقایعلیرضاروبندفروش

سرکارخانمنجیبهآخوندی

همکاران گرامی:
جنابآقایمحمدتقینوباغی

سرکارخانمصغریکارگر
سرکارخانمالههقویدل
سرکارخانمطلعتثقفی

همدمواهالیاینخانهخودرادراندوهفقدانعزیزانتانشریکمیدانند.

|همـــدردی|

همدردیماراپذیراباشید.

چندلحظه علمی
و آموزشی
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چندلحظه علمی
و آموزشی
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نگاهی به؛ دالیل ودرمان ناتوانی های کودکان در یادگیری؛

لزوم دنبال کردن عادت های خوب
فلوشیپکودکانونوجوانان/استاددانشگاهعلومپزشکیمشهد دکترابراهیمعبدالهیان/روانپزشکـ

ناتوانیدریادگیری،مشکلیاستکهبردریافتوپردازش
اطالعاتدرمغزتأثیرمیگذارد.اینناتوانیممکناســت
باعثشــودکودکاندرانجامفعالیتهاییمانندخواندن،
نوشتن،انجامتمریناتریاضیوتشخیصجهتهابامشکل

مواجهشوند.
ناتوانیدریادگیری،ارتباطیبــامیزانهوشکودکان
ندارد.افرادیکهدچارایناختاللهستند،ممکناستدر
دیدن،شنیدنوفهمودرک،بهگونهایمتفاوتعملکنند.
آنهادرانجامفعالیتهایروزمرهمانندمطالعهیاحتیتمرکز

درکالسدرسبامشکلروبرومیشوند.
اینکــودکانمیتوانندبادنبالکــردنروشهایی،بر

ناتوانیهاییادگیریغلبهکنند.

انواعمختلفناتوانیدریادگیری
انواعمختلفیازناتوانیهاییادگیریوجوددارند.باید
)ADHD(توجهداشتاختاللهاییهمچونبیشفعالی
واُتیسم،نبایدبهعنوانناتوانیهاییادگیریدرنظرگرفته

شوند.
اصلیترینانواعناتوانیهاییادگیریعبارتنداز:

دیسپراکسیا)نارساییحرکتی(
اینبیماری،مهارتهایحرکتیفردرابامشکلمواجه
میکند.کودکیکهبهاینبیماریمبتالســت،درانجام
فعالیتهاییازجملهبرداشــتناشیایابستنبندکفشبا
مشکلمواجهمیشودوبعدهادرانجامفعالیتهاییمانند

نوشتنیاتایپکردننیزبامشکلمواجهخواهدشد.
مشکالتدیگریکهبهدلیلبیماریدیسپراکسیاایجاد

میشود،عبارتنداز:
دشواریدرصحبتکردن

حساسشدنبهنور،لمسفیزیکی،طعمهاوبوها
اختاللدرحرکتچشمها

دیسلکسیا)اختاللدرخواندن(

اینبیماری،درانجامفعالیتهاییکهبهیادگیریزبانمربوطاست)مانند
خواندنونوشتن،فهمدستورزبان،درکمطلب،گفتگووتمرکزدرهنگام

مکالمه(مشکالتیبرایکودکانایجادمیکند.

دیسگرافیا)اختاللدرنوشتن(
اینبیماری،مهارتنوشتاریفردرادچاراختاللمیکند.افرادیکهبه
اینبیماریمبتالهستند،غالبابامشکالتیازجملهدستخطبدواختاللدر

هجیکردنکلماتروبروهستند.

دیسکلکولیا)اختاللدرریاضیبامحاسبه(:
افرادمبتالبهاینبیماری،درریاضیاتبامشکلمواجههستند.البتهاین
مشکلدرافرادمختلف،عالیممتفاوتیدارد.دیسکلکولیامیتواندکودکان
رادریادگیریمحاسباتریاضیوتشخیصاعداد،بامشکلمواجهکند.این
کودکانباباالرفتنسن،حتیدرحلمســائلسادهریاضییاحفظکردن

جدولضربنیزبامشکلمواجهخواهندشد.

اختاللدرپردازششنوایی:
اینمشکلمربوطبهپردازشصداهاتوسطفرداست.معموالاینبیماران

درمواردزیردچارمشکلهستند:
یادگیریمهارتهایمطالعه
تشخیصصداهایپسزمینه

دنبالکردنمسیرصدایدیگران
درکتفاوتمیانکلماتیکهصداهایمشابهدارند

حفظکردنآنچهکهشنیدهاند

اختاللدرپردازشبینایی
شــخصیکهدچاراختاللدرپردازشبیناییاســت،درفهماطالعات
دیدارینیزضعفدارد.چنینافرادیدرخواندنیادرکتفاوتمیاناشیایی
کهدیدهاند،بامشکلمواجهند.معموالافرادیکهدچاراختاللدرپردازش
بیناییهستنددربرقرارریهماهنگیمیانچشمهاودستهانیزبامشکل

روبرومیشوند.

|چندلحظهعلمیوآموزشی|
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تشخیصناتوانیومشکالتیادگیری:
ازآنجاکهعالیماختالالتیادگیریدرکودکان،متفاوتاست،تشخیص
اینمشکلدشــوارخواهدبود.بهعالوه،بســیاریازکودکانمبتالبهاین
بیماری،سعیدرپنهانکردنآندارند.بنابراینممکناستتنهاچیزیکه
درمورداینکودکانمتوجهشوید،اینباشدکهازتکالیفمدرسهشکایت

داشتهیاعالقهایبهرفتنبهمدرسهنداشتهباشند.
مواردزیرمیتوانندنشانههایاختالالتیادگیریباشند:

بیعالقگینسبتبهخواندنیانوشتن
مشکلدربهخاطرسپاریوحفظکردنمطالب

کندکارکردن
مشکلدرجهتیابی

مشکلدرتمرکزبرانجامفعالیتها
دشواریدرفهمایدههایانتزاعی)تواناییاستنباطودرکمفاهیم(

بیتوجهیبهجزئیاتیاتوجهبیشازحدبهآنها
ضعفدرارتباطاتاجتماعی

اختاللحواس
قبلازتشــخیصقطعیبیماری،الزماستباچندینپزشکمتخصص
دراینخصوصمشورتکنید.ممکناستپزشکانمتخصص،بستهبهنوع
اختاللکودک،ارزیابیتوسطروانشناسبالینیمانندروانشناسمدرسه،
روانشناسرشدکودک،یاگفتاردرمانگر،راتوصیهکنند.باتوجهبهمشکالتی
کهاینکودکانباآنهامواجهند،برایارزیابیمشــکل،بهصورتریشهای،

چندینتستبرایتشخیصدقیقبیماریانجامخواهدشد.

تشخیصبموقعناتوانیهاییادگیری
تشخیصنشــانههایاولیهناتوانیهاییادگیریباعثمیشودوالدین
بتوانندهرچهسریعتربهکودککمککنند.کندیدرانجامفعالیتهایی
مانندراهرفتن،صحبتکــردنیابرقراریروابــطاجتماعی،درخصوص
کودکاننوپاوکودکانیکههنوزدرسنرفتنبهمدرسهنیستند.میتواند

عالمتوجودناتوانیدریادگیریباشد.
آموزشکــودکاناســتثنایی،رایجتریــنروشدرمانیبــرایدرمان
ناتوانیهاییادگیریاست.کودکانیکهدچارمشکالتیادگیریهستند،باید
بتواننددرمدارسدولتی،بهطوررایگانتحتآموزشهایخاصقرارگیرند.
پسازارزیابیوضعیتکودکومشــخصشــدناینکــهکودکدچار
مشکالتیدریادگیریاســت.گروهیازمعلمان،برنامهآموزشیمختص
کودکشــماراطراحیکردهوتعیینمیکنندکهارائهکدامیکازخدمات

آموزشی،میتواندبهموفقیتکودکدرمدرسهکمککند.
بهعالوهمعلمانبهکودککمکمیکنندتابرنقاطقوتخوددریادگیری
تمرکزکردهوبهاینترتیبنقاطضعفیکهدراینزمینهداردراجبرانکند.
البتهمنابعوبرنامههایدیگریکهخارجازسیستممدارسدولتیهستند
نیزمیتوانندبهکودکانیکهناتوانــیهاییدریادگیریدارندکمککنند،

ازجمله:
مدارسخصوصیکهمختصدرمانکودکانیبــاتواناییهاییادگیری

هستند.
فعالیتهایفوقبرنامهکهمختصکودکانیباناتوانی

هاییادگیریطراحیشده
استخداممعلمخصوصییااستفادهازخدماتدرمانی،به
یادداشتهباشیدکهناتوانیهاییادگیری،مانعیدرمسیر
موفقیتکودکاننخواهندبود.چراکهکودکانمیتوانند
بابهکارگیریابزارهایصحیح،بــرناتوانیهاییادگیری

غلبهکنند.
نگهداریازکودکانیکهناتوانیهاییدریادگیریدارند.
اطالعازاینکهکودکشمادچارناتوانیدریادگیریاست.
ممکناستشماراآشفتهوناراحتکند.بسیاریازوالدین
تصورمیکنندفرایندتشخیصناتوانیکودک،امریبسیار
خستهکنندهاستوحتیپسازتشخیصناتوانیکودک،
کمکبهاووبرآوردننیازهایشبســیاردشوارخواهدبود.
امادرنظرداشتهباشــیدبهترینکاریکهشمامیتوانید
بهعنوانپدریامادرانجامدهید،خیلیسادهاستودراین
خالصهمیشــودکهکودکخودرادوستداشتهباشیدو

حمایتشکنید.
ناتوانیهاییدریادگیریداردکمککنید.

همهچیزرایادبگیرد؛سعیکنیدهرآنچهدرموردناتوانی
یادگیریکودکانوجــودداردبیاموزید.بهاینترتیبمی
توانیددرانتخاببهترینروشدرمانیبرایکودک،نقش

فعالایفاکنید.
حامیکودکتانباشید؛سعیکنیدبامدرسهکودکتان
درتماسباشیدتابتوانیدشیوهآموزشفردیمشخصرا
برایویبرنامهریزیکنید.اینبرنامهبایدبهگونهایباشد
کهاهدافآموزشــیخاصیرابرایکودکدرنظرگرفته
واقداماتیکهجهتدســتیابیبهآناهدافالزماسترا
نیزدربرگیرد.درکقوانینمربــوطبهآموزشهایویژهو
سیاستهایخاصمدارس،باعثمیشودکهکودکشما،
مواردآموزشیالزمراحتیدرخارجازمدرسهنیزفراگیرد.
اکنونبسیاریازاینخدماتآموزشیدردسترسهستند.
اماطبیعیاستتازمانیکهبرایدریافتآنهااقدامینکرده

باشید،نمیتوانیدازآنهااستفادهکنید.
اطمینانحاصلکنیدکهکودکشماعادتهایزندگی
سالممانندورزش،خوابکافیوبرخورداربودنازیکرژیم

غذاییسالمرادنبالمیکند.
بهوضعیتخلقیکــودکتوجهکنیــد:ناتوانیهای
یادگیریمیتواندموجبکاهشاعتمادبهنفساوشــود.
بنابراینالزماستبهبروزنشانههایافسردگیدرکودک
مانندبدخلقی،تغییراشتها،خوابیابیعالقگیبهانجام

فعالیتهایروزمرهتوجهداشتهباشید.
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کنکاشی پیرامون یکی از امراض جهان متمدن؛

نوموفوبیا، اضطراب جدایی از موبایل!
تالیف:صدیقهبختیاریشهری/مدرسدانشگاهومسئولآموزشمؤسسههمدم

اگربهشمابگویندقراراستتلفنهمراهتانبهمدتیک
هفتهدریکمحفظهیامننگهداریشودوشماحقاستفاده،
لمسوحتینگاهکردنبــهآنراندارید،چهعکسالعملی
نشانمیدهید؟دانههایعرقرویپیشانیتانمینشیند؟
لبهایتــانمیلرزد؟ماننــدبچههایدوســالهکجخلقی
میکنید؟ویااینکهنمیدانیدچهعکسالعملینشاندهید؟
طی5سالاخیرمحققانمختلفیازسراسردنیابهبررسی
وتحقیقدربارهیتاثیرفناوریهایجدیدازجملهتلفنهمراه
برســالمتکاربرانپرداختهاند.ترسازجداشدنازتلفن
همراه،نوعیبیماریاستکهدرعلمروانشناسینوموفوبیا

نامیدهمیشودوبهمعنیترسازبدونموبایلبودن،است.

نوموفوبیابهچهمعنیاست؟
نوموفوبیادرواقعاصطالحیاستکهآنراترسازدست
دادنتلفنهمراهمعنیمیکننــد.امامنظورازتلفنهمراه
وسیلهایبرایحرفزدننیست.بلکهابزاریبرایدیدهشدن
ودیدناست.منظور،نگرانیازقطعآنتن،قطعاینترنت،تمام
شدنشارژوقطعارتباطباشبکههایاجتماعیواینترنت
است.افراددچارنوموفوبیا،دائمتلفنهمراهشانرابررسی
میکنندواگرتلفنهمراهیاحتیاینترنتنداشتهباشند،کار

یاروابطخودرافدامیکنندتاخودرابهمکانیاشرایطیبرسانندکهبتوانندبه
شبکههایاجتماعییاایمیلیاپیامکهایخوددسترسیپیداکنند.

نوموفوبیادرواقعنوعیاختاللروانیمحســوبمیشــود.اختاللهای
اضطرابی3اصطالحرایجاست؛وسواس،فوبیاووابستگی.وسواسفکریاعملی
تکرارشــوندهاســتکهبهمروربرایفردیااطرافیاناوآزاردهندهمیشودو
میتواندباعثاختاللدرروابطفردشودوسطحاضطراباوراباالببرد.وابستگی
بهحالتیمیگویندکهدرآنفردازنظرروانییاجسمیبهموضوعینیازپیدا
کندونبودآنباعثاضطرابشدیدوبروزاختاللدرکارتحصیلیاروابطبین
فردیشخصشود.فردوابستهبههرکاریدستمیزندوممکناستحتی
برخیمواردراقربانیکندتابهنیازشبرسد.فوبیانیزشایعتریناختاللروانی
دردنیاستو1۰درصدافرادبهآندچارهستند.فوبیاترسغیرمنطقیازروبرو
شدنباموضوعیکامالمشخصاست.فردمبتالحتینمیتوانددرموردآن
موضوعفکریاصحبتکندوروبروشدنباترس،باعثحاالتاضطرابیشدید

درفردمیشود.

میزانشیوعنوموفوبیا
گرایشبهتکنولوژی،اینترنتوشبکههایاجتماعیدرحالحاضربیشتر
شدهاســت.درحالتعادی،همهافرادتلفنهمراهشانرابررسیمیکنندو
واردشبکههایاجتماعیمیشوندتانیازهایروانیخودراارضاکنندامااگر
نشستنپایتلفنهمراهباعثشودفردازکاروتحصیلعقببماندیاروابط
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بینفردیاشمختلشودنوعیاختاللروانیاست.بهطورطبیعی،افراددر
طولروز1۰۰مرتبهتلفنهمراهشانرابررسیمیکننداماممکناستفرد
بیکاریاتنهاییبرایرفعنیازهایخودتمامروزپایتلفنهمراهبنشیند.این
اختاللروانیمحسوبنمیشود.درصورتیکهزندگیفردیبهدلیلبررسی
کردنشبکههایاجتماعییاوصلشــدنبهاینترنتو...مختلشود،دچار
وسواسیاوابستگییافوبیاست.خوشبختانهبهنظرمیرسدفرهنگاستفادهاز
تکنولوژیکمکمدرحالجاافتادنبینمردماستواینروزهاافرادکمتریدر
مهمانیها،سردرتلفنهمراهخودفرومیبرند،چونمیداننداینکاردرنگاه

دیگرانمنفوراست.


چهکسانیمستعدابتالبهایناختاللهایروانیهستند؟
اینمسالهبهعواملمختلفیبستگیدارد.مثالافرادخودشیفتهومبتالبه
وسواساجباریمستعداختاللهایروانیازاینقبیلهستند.برخینیازهای
فردیمثلتنهایینیزگاهیافرادرابهســمتوابستگیبهتکنولوژیسوق

میدهد.
اختاللهایروانیبیشتردرافرادجواندیدهمیشودوشیوعآندرمردان
وزنانیکساناست.اماممکناســتحتییکفرد5۰سالههمباشخصیت

نمایشیباخودشیفته،دچارنوموفوبیاشود.

درماننوموفوبیا
درمانمبتالیانبهاختاللهایروانیبههمکاریخودآنهانیازدارداماکمتر
بیماریشخصابرایدرمانمراجعهمیکندزیرانیازروانیاشازاینطریقرفع
میشود.بیشتر،خانوادههابیماررابهروانشناسارجاعمیدهندولیتاخود
شخصنخواهددرجلساتدرمانیشرکتنمیکند.فردابتدابایدبپذیردکه
عملکردشدچاراختاللشدهاست.درمانهاشاملرفتاردرمانیوکاردرمانی
وگاهیدارودرمانیاست.درصورتیکهشخصیتفرددراینمیاندخیلباشد
رواندرمانیمفیداستامادرصورتیکهفردفوبیاداشتهباشد،آرامآرامباید
اوراباترسواضطرابناشــیازآنروبروکرد.پیشازاینبرایدرمانفوبیا،
فردراناگهانیباترسشروبرومیکردندامااینروشدرحالحاضربهندرت
انجاممیشود.اگرتلفنهمراهراازفردوابستهبهتکنولوژیبگیریدیااینترنترا
قطعکنیدسطحاضطرابشراباالمیبرید.بهتراستاینکارآرامآرامزیرنظر
متخصصانجامشود.درضمنبایدجایگزینیمثلورزش،تفریحو...برایآن

درنظرگرفتهشود.
درتحقیقاتیکهانجامشدهاستنشانمیدهدزنانبیشترازمرداندرگیر
اینبیماریمیشوندودرمقایسهبا61درصدمردانیکهمیترسندازگوشی
خودجداشوند،7۰درصدزنانهستندکهاینترسرادرخوددارند.البتهدر
مقابلتحقیقاتنشانمیدهدکهبیشــترمردانهستندکهتمایلدارنددو
گوشیهمراهخودداشتهباشندکهاگریکیازآنهاراازدستدادنددچاراسترس

زیادینشوند.
عوارضوپیامدهایزیادیبرایاستفادهطوالنیمدتازگوشیهایتلفن

همراهووابستگیبهآنمطرحشدهاست.
عوارضجســمانی:احتمــالایجادوگســترشتومورهایســرطانیو
آسیبپذیریبدندربرابرعواملبیماریزا،اختالالتخواب،فراموشی،سردرد
وافسردگی،احساسداغیدرداخلسر،افزایشاحتمالابتالبهآلزایمروبروز

مشکالتژنتیکازجملهاصلیترینآسیبهایجسمانی
استکهفرددچاراینوابستگیبهآنمبتالمیشود.حتی
بروزاختالالتجنسیوکاهشتوانباروریونهایتاناباروری
نیزازعواقبناخوشاینداینبیماریعنوانشدهاست.بهدلیل
استفادهزیادوطوالنیمدتازدستها،خطرابتالبهالتهاب

مفاصلانگشتاننیزبیماریشایعیدراینافراداست.
پیامدهایاجتماعی:وابســتگیبهتلفنهمراهمنجربه
اختاللدردرسخواندن،فعالیتهــایروزانه،کار،روابط
خانوادگیوزندگیاجتماعیمیشــود.فرددچاراختاللرا
ازجمعروابطصمیمانهخانوادگیدورکردهوباعثمیشود
هوشیاریکمترینسبتبهمحیطاطرافخودداشتهباشد،
فردباگذراندنساعتهایزیادیباتلفنهمراهخودکمکم

عالقهیخودرابهمحیطاطرافازدستمیدهد.
برخیازرایجترینراهکارهایدرماناینبیماری،شامل

مواردزیرمیشود:
آموزشآرامشذهنی:دراینروشبهبیمارانیکهدچار
عالئمجســمیازجملهتپشقلب،گرفتگــیعضالتو...
میشــوندراههاییازجملهکاهشاضطــرابآموزشداده
میشودکهشاملتمرینهایآرامســازیبدنودورکردن

تنشعضالنیاست.
آموزشاینتفکرکهموبایلیکوسیلهاستونهچیزدیگر:
مثالبهبیمارانآموزشدادهمیشوداخبارروزمرهراازروی
تلفنهمراهخودپیگیرینکنندوتنهابرایبرقراریتماساز

آناستفادهکنند.
آموزشراهحلجایگزین:بهبیشترمبتالیانتوصیهمیشود
همیشههمراهخودیککارتتلفنداشتهباشندتاهروقتکه
نتوانستندازگوشیتلفنهمراهشانتماسبگیرند،ازآنکارت
استفادهکنند.درضمنلیستیازمخاطبانوشمارهتلفنهای
افرادیکهباآنهادرارتباطهستندراتهیهنمایندتادرصورت

گمکردنتلفنهمراهباآنهادرارتباطبمانند.
درنظرگرفتنساعتمشخصبرایفرد:بایدسعیکرد
تااستفادهفردراازاینوسیلهمحدودکردوتنهاوقتیازآن
استفادهکندکهنیازبهزنگزدنداشــتهباشد.برایمثال
میتواندبازیهایگوشیراپاککندیاازبرنامههایاینترنتی
آنکمتراســتفادهکند.لزومینداردکهشــبهااخباررااز
اینترنتبگیرد،بایدفردتنهابهگوشــیخودبهعنوانیک
وسیلهارتباطیسادهنگاهکندویااینکهبهجایعضویتدر
چنینشبکهاجتماعیحداقلدریکشبکهفعالیتداشته

باشد.
منابـع: 

Techopedia
Nomophobia

you Govمؤسسهیتحقیقاتی
هفتهنامهیسالمت
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1-چندوقتیکباربرایزمانیطوالنیترازآنچهکهدوستداشتی،دراینترنتمیمانی؟
همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات

2-چندوقتیکبارازانجامکارهایخانهصرفنظرمیکنیتازمانبیشتریرادراینترنتبمانی؟
همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات

3-چندوقتیکبارهیجانبودندراینترنترابهگذراندنوقتخودباهمسرت)یاهردوستنزدیک(ترجیحمیدهی؟
همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات

4-چندوقتیکباربهدنبالایجادارتباطتجدیدیباکاربراناینترنتیهستی؟
همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات

5-چندوقتیکبارافرادخانوادهاتازمدتزمانیکهدراینترنتصرفمیکنی،ابرازناراحتیمیکنند؟
همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات
6-چندوقتیکبارمقدارزمانیکهدراینترنتصرفمیکنی،موجبانجامندادنوظایفیاانجامتکالیفمدرسهاتمیشود؟

همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات
7-چندوقتیکبارقبلازانجامهرکارضروری،ایمیلخودراچکمیکنی؟

همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات
8-چندوقتیکبارپرداختنبهاینترنت،موجبایجادمشکلدرکارتمیشود؟

همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات
9-چندوقتیکبار،وقتیاطرافیانازشمامیپرسنددراینترنتچکارمیکنی،حالتدفاعییاپنهانکاریبهخودمیگیری؟
همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات
1۰-چندوقتیکبارسعیمیکنیخودتراازدستافکارآزارندهدرزندگی،بامشغولکردنخوددراینترنتخالصکنی؟

همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات
11-چندوقتیکبار،دوبارهوارداینترنتشدنرازودتراززمانیکهقصدداشتیشروعمیکنی؟

همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات
12-چندوقتیکبارمیترسیکهزندگیتبدوناینترنتماللآور،پوچوبدونشادیخواهدبود؟

همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات
13-هرچندوقتیکبارزمانیکهدراینترنتهستیوکسیمزاحمتشود،ناراحتمیشویوبهطورناگهانیفریادمیزنی؟

همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات
14-چندوقتیکبارخوابترابهخاطراینکهشبتادیروقتدراینترنتهستیازدستمیدهی؟

همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات
15-چندوقتیکباروقتیکهدراینترنتنیستیاحساسمیکنیکهبدجوریفکرتدرپیآناستوهوسرفتنبهاینترنتداری؟

همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات
16-هرچندوقتیکباربهخودتمیگویی»فقطچنددقیقهدیگر«موقعرفتنبهاینترنتاست؟

همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ
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شیوهنمرهگذاریوتفسیر
تستاعتیادبهاینترنتیکیازمعتبرترینتستهایمربوطبهسنجشاعتیاداینترنتیاستکهتوسطدکترکیمبرلییانگابداعشده
است.اینپرسشنامهدارای2۰سوالبودهوهدفآنسنجشمیزاناعتیادبهاینترنتدرافرادمختلفمیباشد.طیفپاسخدهیآنبه

صورتلیکرتبودهودارایپنجدرجهمیباشد.نحوهامتیازدهیبهاینپنجگزینهدرجدولزیرارائهشدهاست:

همیشهبیشتراوقاتاغلبگاهیاوقاتبندرت
12345

بنابراینبرایبدستآوردنامتیازکلیپرسشنامهحاصلجمعامتیازاتدادهشدهتوسطپاسخدهندهبهتکتکسواالتپرسشنامه
راباهمجمعمیکنیم.نمرهبدستآمدهکلیپرسشنامهبودهودامنهایاز2۰تا1۰۰راخواهدداشت.بدیهیاستکههرچهایننمره
باالترباشد،بیانگراعتیادباالترفردبهاینترنتخواهدبودوبرعکس،درجدولزیرحالتهاییازمیزاناعتیادپاسخدهندهبهاینترنتعنوان

شدهاست:

عدماعتیادبهاینترنتجمعنمرات2۰تا49
درمعرضاعتیادبهاینترنتجمعنمراتبین5۰تا79

اعتیادبهاینترنتجمعنمراتبین8۰تا1۰۰

رواییوپایایی:
اینپرسشنامهاستاندارداستورواییوپایاییآندرمطالعاتقبلیباآلفایکرونباخ۰/9۰گزارششدهاست.نسخهیفارسیاین
مقیاسدرایراننیزمورداستفادهقرارگرفتهوناسستیزاییپایاییآنراباآلفایکرونباخ۰/81وقاسمزادهباالفایکرونباخ۰/88تایید

کردهاند.)بهنقلازبحریوهمکاران،139۰(

منابع:
.Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, and Treatment )1999( Reference: Young, k, s

 Innovations in Clinical Practice, )1999( ,).Reproduced from VandeCreel, L., Jackson, t., L )e.d
)17( ,Professional Resource Press

-بحری،نرجس،صادقمقدم،لیال،خدادوست،لیلی،محمدزاده،جالل،بنفشه،الهه)139۰(،وضعیتاعتیادبهاینترنتوارتباطآن
باسالمتعمومیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیگناباد،مراقبتهاینوین،فصلنامهعلمیدانشکدهپرستاریوماماییدانشگاهعلوم

پزشکیبیرجند،8)3(،173-166
  

17-هرچندوقتیکبارسعیمیکنیمدتزمانیراکهدراینترنتهستیراکوتاهکنی،امانتوانستی؟
همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات

18-هرچندوقتیکبارسعیمیکنیمدتزمانیدراینترنتبودنتراازدیگرانپنهانکنی؟
همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات

19-هرچندوقتیکبارصرفکردنوقتبیشتردراینترنترابربیرونرفتنبادیگرانترجیحمیدهی؟
همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات

2۰-هرچندوقتیکباراحساسمیکنیکهوقتیدراینترنتنیستیافســردهیاعصبیهستی،درحالیکهایناحساسهاوقتیبه
اینترنتمیرویازبینمیروند؟

همیشه بیشتراوقات اغلباوقات گاهیاوقاتاوقات بندرتاوقات
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نقاشی؛ عمِل پیونِد اندیشه به احساس!
نقاشی در کودکان کم توان ذهنی بسیار مهم است 

اعظممنعمیزاده/دانشجویکارشناسیارشدارتباطتصویری-گرافیک

نقاشیدرکودکانکمتوانذهنیهمچونکودکانعادی
بسیارمهماستومیتواندبهکودکبرایدرکتجربهی
زیباییشناختیکمککند.یادگیریزیباییشناسانه،به
معنایپیوندزدناندیشهواحساساست.ازطریقنقاشی
افکارواحساساتابرازمیشــوند.همهکودکانکمتوان
ذهنینمیتوانندهنرمندانبزرگیشوند،ولیمیتوانند
حسزیباییشناسیرادرخودشانپرورشونمایانسازند.
اینکودکانپیشازآنکهبتوانندآگاهانهفکرکنندازطریق
احساساتشانبهدنیایاطرافواکنشنشانمیدهندکه
نقاشییکیازآنهااست.نقاشــیحسپنهانانسانهایی
اســتکهماآنهارابامعیارهایخودمانکمتوانذهنی
فرضمیکنیم.اینتوانمندهامیتوانددیدگاهجامعهرادر
خصوصمعلوالنبهچالشبکشاند.نقاشی،زبانمشترک

همهیانسانهاست.
»اگرزیبابیندیشیموزیبابنگریم،زیباییپنهاننقاشی

کودکانکمتوانذهنینیزنمایاناست.«

نقاشــیدرکودکانعادیوکودکانکمتوان
ذهنی

نقاشیوسیلهایبیانیاستکهبهکودکاجازهمیدهد،
خودراازتنشهارهاکندواینرهاییازدلهرههاوتنشها
زمانیصورتمیگیردکهنقاشــیازناخــودآگاهکودک
سرچشمهگرفتهباشد.بنابرایناگرکودکراوادارکنیم
نقاشیهایشرابراساستعالیمانجامدهدواوراتشویقبه
کپیکردنازرویمدلهاینقاشیکنیم،اشتباهبزرگی
مرتکبشدهایم.درنقاشــیکودکانخطوطویاحذف
چیزیوبهکارگیریرنگهاهمگیحکایتازنشانههاو
عالئمیمیکنندکههرکدامدارایمعانیروشنوواضحی
استوبزرگســاالنباکمیدقتقادربهمشاهدهوتعبیر

آنهستند.
نادیدهگرفتناینموضوعویاسرکوبکردناینمیل

باکپیبرداشتنورسمهندسیکشیدنبهمعنیرهاکردنکودکبهحال
خودیامجبورکردناوبرایورودزودرسبهزندگیسرکوبگراست.

دراینتصویریکیازدخترانموسسههمدمرانشانمیدهدکهخودش
رادرطبیعتفرضمیکندواگرچهکهفضاینقاشیروزرانشانمیدهد،

اماستارههمدرآسماندیدهمیشود.*
ازآنجاکهپرورشفکریکودکانعقبمانــدهذهنیبهصورتآرامی
صورتمیگیرد،نقاشیهایآنهانیزدارایموضوعوخصوصیاتعجوالنهای
استکهخاصاینکودکاناستوبهعلتوقفهوتأخیردررشدفرایندهای
ادراکی،حافظه،شناختوبصیرت،نقاشیآناندارایمشخصاتیاستکه
بانقاشیهایکودکانعادیمتفاوتاســت.اینکودکان،معموالبهدلیل
نقص،تثبیتویاتأخیردررشدهوشنمیتوانندازتجربیاتگذشته،درک
مفاهیموتصوراتذهنیاستفادهکنندوآنهارادرنقاشیهایشانبهکاربرند.
همچنینبهدلیلضعفدرتوانائیهاییادگیری،استداللوسازگاریبا
محیط،اختاللیادگیریرادرفرایندهایمختلفادراکی،شناختی،حافظه،

تجسمفضاییوبصرینشانمیدهند.
کودکعقبماندهذهنیفاقدکنجکاویهایخالقانهاست.معموالاین
کودکاندرکالسنقاشیدچاراحساسکسالتوافسردگیمیشوند.زیرا
دارایشوقوانگیزهبرایترســیماشیاءومناظرنیستندومعلمنمیتواند
روشتدریسثابتیرادرزمینهنقاشیبهکاربنددتانهایتابهنتیجهمطلوبی

برسد.
عدمکنجکاویدرنقاشــیکودکانعقبماندهذهنیمشخصاست.
درکودکانعقبماندهذهنیاستقاللدربدســتگرفتنقلم،نگرشبه
اشیایپیرامونهمچنینکوششبرایترسیمیاثبتآنهاکمتربهچشم
میخورد.بههمیندلیلکودکانعقبماندهذهنیازدرکارتباطبیناشیاء
ومحرکهایپیرامونخودعاجزندوبدلیلعدمتمرکزفکری،بیقراریو
پائینبودنبهرههوشیقادرنیستندتصاویرواشیاءموجوددرمحیطرابا

هماهنگیوتطابقخاصآنهارسمنمایند.
بطورکلیکودکعقبماندهذهنیازرنگآمیزیدقیقوتمرکززیاد،
بسیارزودخستهمیشودونمیتوانددراینموردپایداریازخودنشاندهد.
اکثریتاینکودکانحالتتنشوبیقراریخودرادرکشــیدنخطوطبا

فشارزیادیکهبهنوکمدادشانواردمیآورند،آشکارمیکنند.
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دررنگآمیزشکلهاعجلهبسیارینشانمیدهندواشکالرادربیشتر
بصورتقالبیوکلیشهایطراحیمیکنند.

موضوعدیگریکهدرنقاشیآنانمشهودمیباشدترسیماشکالبطور
واژگوناست.

روانشناسیرنگها
یکیدیگرازمباحثیکهدرهنرجایگاهمهمیراداراسترنگهاوکیفیت
هماهنگیآنهاست.دردنیایامروزودرزندگیاکثرجوامعانسانیرنگها
ازاهمیتویژهایبرخوردارندودربسیاریاززمینههایاجتماعیزندگی
انساننقشبسیارمهمیراایفامیکنندتاجائیکهحتیدروضعغذاخوردن،
لباسپوشیدن،هماهنگیاشیاءدرمحیط،صرفاوقاتفراغتدرطبیعت
وحتیدرزمینهیدرمانبســیاریازاختالالتروانیازآنهاکمکگرفته

میشود.

بطورکلیرنگهابهچنددستهتقسیممیشوند:
زرد آبیـ 1-رنگهایدستهاولیارنگهایاصلیکهعبارتندازقرمزـ

تمامرنگهایدیگررامیتوانبــامخلوطکردناین3
رنگبهنسبتهایمختلفبدستآورد.

2-رنگهایدستهیدومیارنگهایفرعیکهازترکیب
3رنگاصلیبوجودمیآیند،مثالاگردورنگقرمزوآبی
رامخلوطکنند،رنگبنفشوازاختالطقرمزوزرد،رنگ

نارنجیوازترکیبزردوآبی،رنگسبزبوجودمیآید.
3-دستهسومرنگهایمیانهکهمخلوطیازرنگاصلی

وفرعیاست.
کودکانعقبمانــدهیذهنیدرنقاشیهایشــاناز
رنگهایتنداستفادهمیکنند.کودکعقبماندهذهنی
دورنگکامالمتضادراکناریکدیگرقرارمیدهد.اگرتصویر
زنیرانقاشیکندبدونتوجهبههماهنگیرنگهالباس
آنراباچندرنگمیپوشاند.مثالبلورراآبیدامنرازردو
کفشرابهرنگقهوهایمیکشد.عدمهماهنگیرنگهادر
نقاشیهایکودکانعقبماندهذهنینسبتبهکودکان

سالممحسوستراست.

کودکعقبماندهذهنیازرنگآمیزیدقیقوتمرکززیاد،بسیارزودخستهمیشود
ونمیتوانددراینموردپایداریازخودنشاندهد.اکثریتاینکودکانحالتتنشو
بیقراریخودرادرکشیدنخطوطبافشارزیادیکهبهنوکمدادشانواردمیآورند،

آشکارمیکنند

*نقاشیاززهرهفیاضی/26سالهازدخترانهمدم
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بدینترتیبباتوجهبهرنگیکهدرنقاشیهایکودکان
بکاررفتهمیتوانتااندازهایبهافکاروعواطفآنانپیبرد.
یکیازراههایشــناختبیماریروانیکودکانوحتی

بزرگساالنآزمایشرنگاست.
کودکدررنگآمیزیهیچاجبارینداردکهرنگهای
پختهرابکارببرد.اوفقطازرنگهاییاستفادهمیکندکه
موردپسندشباشدوبرحسبسلیقهرنگهایتندیامالیم
رابرمیگزیند.کودکدرتوازنوتقسیمرنگهاازحس
غریزیتعجبآوریبرخورداراستوتهوریکهدراینراه
نشانمیدهدقابلتحسینوتشویقمیباشد.تنهابامشاده
رنگلوازمواشیاءنمیتوانقدرتدرککودکرانسبتبه
رنگهاافزایشدادبلکهبازیبارنگ،بازییادآوریرنگها،
بازیتناسبرنگهابایکدیگر،بازیباکارتشناساییرنگ
نیزنقشموثریدارند.ازراهرنگآمیزیمیتوانبهنقص
چشمیاعدمشناختپارهایازرنگهادرکودکانپیبرده
آنهارامعالجهکرد.درواقعنقاشــیکودکانکتابیاست
جالبوارزندهکههمهاینمطالبرامیتواندرآنخواند
وایندرصورتیامکانپذیراستکهکودکبهروشآزاد

پرورشیافتهباشد.

بحثونتیجهگیری
باتوجهبهاهمیتونقشهنرهایتجسمیبهویژههنر
نقاشیدرتشــخیص،درمانوآموزشکودکانکمتوان
ذهنیبایدمتخصصان،روانشناسان،معلمان،کاردرمانگرو
حتیخانوادهکودککمتوانذهنیبااهمیتاینموضوع
آشناشوندوازنقاشــیبهعنوانابزاریمهمدرکمکبه
حلمشکالتاینکودکاناستفادهکنند.بههمیندلیل
برنامهیآموزشنقاشــیبایدبهطورخاصدربرنامهی

درمانیکودکانبامشکالتذهنیقرارگیردونیزدرمدارسبهویژهساعات
بیشتریبهآناختصاصدادهشود.آموزشنقاشیدرکودکانبامشکالت
ذهنیموجبرشدآنهابهلحاظذهنیمیشودومیزانشناختوادراکرا
عصبیآموزشاینهنرموجب درآنهاافزایشمیدهدونیزبهلحاظروانیـ

فعالسازیهردونیمکرهیمغزیمیشود.'
بههمیندلیلتمامیافرادیکهباکودکانکمتوانذهنیسروکاردارند
ودرامرآموزشوتوانبخشیآنهاهمکاریمیکنند،بایداهدافالزمبرای
آموزشنقاشیراتعیینکردهوبراســاسهمیناهدافبرنامهآموزشیو

راهبردهایموردنظرراتعیینکنند.
تجربهنشانمیدهدکهترکیبنقاشــیآزادوگروهینیزبرایکودک
بسیارمفیداست.نقاشییککودککمتوانذهنیهممیتواندبهاندازهیک
کودکعادیبهلحاظجنبههایزیباییشناختیقویوپرمحتواوبامفهوم
باشد.چوننقاشییکاستعداداست،کهبیشترازاستنباطومنطقریاضی
وIQبهتواناییفرددرزمینهEQبرمیگرددواینکهیکفردبااینمیزان
IQهماگرآموزشببیندچوندرمرحلهآموزشپذیرتقسیمبندیمیشود،
میتوانداصولاولیهینقاشی،اشکالهندسی،رعایتاندازهونسبتهاو
تناسبورنگهایاصلیوترکیبیو...کاملیادبگیرد.حتیبااینمیزان

هوششایدبعضیسبکهاینقاشیراهمبتوانبهآنهاآموزشداد.

منابع:
1-پاکباز،روئین1318،دایرهالمعارفهنر)نقاشی،پیکرهسازیوهنر

تهران:فرهنگمعاصر1378. گرافیک(تألیفروئینپاکبازـ
2-مقدسی،حمیده)1372(،روانشناســیهنربرایکودکانعادیو

نشر:چاپارفرزانگان. استثنایی،تألیفحمیدهمقدسیـ
3-ارزشیابیشخصیتکودکانبراســاسآزمونهایترسیمیدکتر

چاپدوم. انتشاراترشدـ پریرخدادستانـ
4-مقــدم،کاوه،آمــوزشنقاشــیبــهکــودکانکمتــوانذهنی،

www.noormags.ir ،اخرینزمانمراجعه:1395/۰9/۰2.
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 اتفاقی از قضا و انتظاری از قضا
بررسی پرونده ی بنیتا از منظر حقوق جزا

محبوبههمایونی،دانشجویکارشناسیارشدحقوقجزاوجرمشناسی

بنیتا،دختربچههشــتماههایبودکهپدرشدر29تیرماهسال96در
حالیکهخودروروشنبوده،برایبستندرپارکینگازخودروپیادهمیشود
ودراینلحظات،مردجوانیبرایســرقتخودروبهســرعتپشتفرمان
مینشــیندوپسازحرکتبهصورتدندهعقبواردخیاباناصلیشدهو
بالفاصلهازمحلحادثهمتواریمیشود.ایناتفاقدرحالیرخمیدهدکه
پدربنیتابادیدناینصحنه،خودرابهجلویخودرومیاندازدوسعیمیکند
مانعسرقتخودرووربودهشدنکودکاشبشود.امااینتالشهافایدهای
نداردوسارقجوانبهسرعتپابهفرارمیگذارد.ماجرایاینکودکربایی
وسرقتخودروبهمأمورانکالنتری169مشیریهمخابرهمیشودوپساز
انجامتحقیقاتابتداییوثبتشمارهیپالکخودرویسرقتیدرسامانهی
سراسریپلیس،ماجرایکودکرباییبهبازپرستحقیقاتبرایپیداکردن
کودکوکودکربایانآغازمیشود.7روزازماجرایربودهشدنمیگذردو
درحالیکههمهدرانتظاربازگشتبنیتابهخانهاشهستند،کشفجسداو

باعثبهتوماتممیشود.
دراینمقالهسعیشدهاســتکلیهیابعادحقوقیاینپروندهازمنظر

حقوقجزابررسیشود.
اما،قبلازورودبهمســائلحقوقی،الزماستخاطرنشانکنم؛هرچند

اینحادثهبرایخانوادهبنیتاوجامعهناگواربودهاست
امانبایدبافشــاربهدســتگاهقضاییومتشنجکردن
جوازمســیرعدالتوقانونخارجشــویم.بایداجازه
دهیمدستگاهقضاییبراساسجمیعشواهدومدارک
جمعآوریشدهبهدورازهیاهوحکمیعادالنهصادر
کند.البتهتوقعافکارعمومیایناستکهدستگاهقضا
خارجازنوبتوبادقتبیشــتریرأیبدهدوطبیعتاً
کسیمیتواندحکمدرســتومتقضیصادرکندکه

آگاهبههمهجزئیاتپروندهباشد.

بحثسرقتوآدمربایی
برایاستنادومجرمشناختنهرمتهم،نیازاستکه
سهعنصردرعملمرتکبوجودداشتهباشد،درصورتی
کهحتییکرکنازارکاندارایشبههباشددرخصوص
اتهامواردهبایدتردیدداشتونمیتوانجرمرابهراحتی
مستندبهمتهمدانست.عناصرسهگانهعبارتانداز:
عنصرمادی،معنویوعنصرقانونی.بهزبانبسیارساده
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عنصرمادیهمانانجامفعلمجرمانه،عنصرمعنویهمان
نیتمجرمانه،وعنصرقانونیعملیاستکهدرقانونجزا

برایآنمجازاتدرنظرگرفتهشدهاست.
درخصوصبحثسرقتوآدمرباییتردیدینداریمکه
همهیارکانمادیومعنویوجودداردوتنهااختالفنظری
کهمیتواندبینبرخیازحقوقدانانباشددرعنصرقانونی
استکهدرخصوصربایشکودکاســتنادبهماده621
کتابپنجمقانونمجازاتاسالمی)تعزیرات1(شودیااستناد
بهماده2631.تفاوتاین2مادهایناســتکهدرمادهی
631ازلفظنوزادتازهمتولدشدهسخنگفتهمیشودکه
دراینپروندهباتوجهبههشتماههبودنکودکنمیتوان
اینلفظرااطالقکردوبهنظربایدبهسراغهمانماده621
برویم.البتهدرذیلماده621آمدهاستکهاگرسنقربانی
کمتراز15سالباشدبایددستگاهقضااشدمجازاترابرای
کودکربادرنظربگیرد.نظربــهاینکهدراینپروندهبحث
فوت)ازاصطالحقتلبهدلیلعدماثباتاستفادهنمیشود(
مطرحاستومجازاتقتلعمدمشدداستبرمجازاتآدم
رباییوسرقتخودرو،ازاینمبحثگذرکردهوبهتحلیل

فرضقتلپروندهمیپردازیم.

فرضقتلبودنعملمرتکب:
درماده289قانونمجازاتقتلبهسهدستهتقسیمشده
است.اوالًعمد،ثانیاًشبهعمدودرآخرخطایمحض.قتل
عمدوشبهعمدشــرایطیبرایاحقاقداردکهدرادامهبه
آناشارهخواهدشد،قتلخطاءمحضدرصورتیاستکه
جانینهقصدجنایتنسبتبهمجنیعلیهراداشتهباشدونه
قصدفعلواقعشدهبراورامانندآنکهتیریبهقصدشکاری
رهاکندوبهشخصبرخوردنماید،کهالبتهدراینجاخطای

1.هرکسبهقصدمطالبهوجهیامالیابهقصدانتقامیابههرمنظور
دیگربهعنفیاتهدیدیاحیلهیابههرنحودیگرشــخصا”یاتوســط
دیگريشخصيرابربایدیامخفيکندبهحبسازپنجتاپانزدهسال
محکومخواهدشددرصورتيکهسنمجنيعلیهکمترازپانزدهسال
تمامباشدیاربودنتوسطوسایلنقلیهانجامپذیردیابهمجنيعلیه
آسیبجسميیاحیثیتيواردشودمرتکببهحداکثرمجازاتتعیین
شدهمحکومخواهدشدودرصورتارتکابجرایمدیگربهمجازاتآن
جرمنیزمحکوممیگردد.تبصره-مجازاتشروعبهربودنسهتاپنج

سالحبساست
2.هرکسطفلیراکهتازهمتولدشدهاستبدزددیامخفیکندیااورا
بجایطفلدیگرییامتعلقبهزندیگریغیرازمادرطفلقلمدادنماید
بهششماهتاسهسالحبسمحکومخواهدشدوچنانچهاحرازشود
کهطفلمزبورمردهبودهمرتکببهیکصدهزارتاپانصدهزارریالجزای

نقدیمحکومخواهدشد.

محضبهطورکلیمنتفیاستوبایدبینعمدوشبهعمدبودناینقتلنظر
داد.

بررسیقتلعمدبودنعملمرتکب
درمادهی29۰قانونمجازاتاســالمی،قتلعمددارایارکانیدانسته
میشــودکهاینارکانبهصورتحصریموردتوجهقرارگرفتهاستوبه
صورتتمثیلیومثالینیستوقاضیبرایآنکهقاتلرابهقتلعمدمتهم
کندبایدالزاماًرکنمادیرابهیکیازبندهایچهارگانهیاشارهشدهدراین

ماده،مرتبطکند.
دربندالفدربارهقصدقتلمطالبیعنوانشدهکهاگرکسیقاصدباشد
قتلعمدیاست،دراینجاقصدمنتفیاستزیرااین2متهمقصدشانبدواً
سرقتخودروبودهوبهموضوعقتلفکرنمیکردند.دربند»ب«اینماده
گفتهمیشودکهفعلمتهمانبایدنوعاًکشندهباشدوموجبجنایتشود
هرچندکهمرتکبقصدجنایتنداشتهباشــد.حالممکناستبرخیدر
تشــریحاینپروندهعنوانکندکهعملاینافرادنوعاًکشندهنبودهاستو
اینکهیکطفلیدرگوشهخیابانداخلیکخودرورهاشودکشندهنیست.
درحالیکهقانونگذاردرســال92یکبنددیگربهاینمادهاضافهکرده
استوگفتهشایدعملنوعاًدربرابرافرادعادیکشندهنباشداماهمانعمل
دربرابرافرادخاصوناتوانکشندهقلمدادشودکهدراینجاکودک8ماهه
مصداقهمینبندیاســتکهقانونگذاراضافهکردهزیرابهدلیلضعفو

ناتوانینمیتوانستهاستازخودمراقبتکند.
همهیاینهامارابهبند»پ«ماده29۰وعمدیقلمدادکردناینقتل
ســوقمیدهدهرچندکهدرتبصره2بند»پ«آمدهاســتقاضیزمانی
میتواندکسیرابهقتلعمدمتهمکندکهفردبهاینموضوعآگاهباشدکه
عملیکهانجاممیدهدنوعاًکشندهبودهوحتیمیگویداگراینموضوعاثبات
شودکهمتهمازکشندهبودنعملشمطمئننبودهجنایتعمدینیست.به
نظرمیرسدادعایمتهماینپروندهمبنیبرکشندهنبودنعملادعایکذبی
است،چراکهکودکیهشتماههحتیباضریبهوشیباالتواناییبازکردن

دربخودروورهاییازشرایطموجودراندارد.
برایانتسابقتلهرچندصرفافعلمثبتمادینیازینیستوترکفعل
هممصداقدارد،امارهاســازیکودکیدریکوضعیتخطرناکخودش
فعلمثبتاستضمناینکهبایدبهماده633قانونتعزیرات3توجهکنیمکه
درآنجاعنوانشدهاستهرگاهیکشخصیکهقادربهحفاظتازخودش
نیسترادرجاییکهخالیازسکنهاسترهاکنندچنانچهایناقدامسبب
واردآمدنصدمهبهاینفردشودعالوهبرمجازاتقاضیمیتواندمتهمرابه
قصاصمحکومکند.کهازاینرومیتوانفهمیداینعملمتهمانیکترک

3.هرگاهکسیشخصایابهدستوردیگریطفلیاشــخصیراکهقادربهمحافظتخود
نمیباشددرمحلیکهخالیازسکنهاســترهانمایدبهحبسازششماهتادوسالویا
جزاینقدیازسهمیلیونتادوازدهمیلیونریالمحکومخواهدشدواگردرآبادیوجایی
کهدارایسکنهباشدرهاکندتانصفمجازاتمذکورمحکومخواهدشدوچنانچهایناقدام
سببواردآمدنصدمهیاآسیبیافوتشودرهاکنندهعالوهبرمجازاتفوقحسبمورد

بهقصاصیادیهیاارشنیزمحکومخواهدشد.
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فعلنبودهبلکهیکفعلمثبتبودهاست.
بااســتنادبهدوماده29۰و633درهردوحالتفاعلبهقصاصمحکوم

خواهدشد.

بررسیقتلغیرعمدبودنعملمتهمیاعدمانتسابقتل
استداللحقوقیدیگرینیزمیتواندصحیحباشددالبراینکه،درانتساب
قتلعمد،تردیداستوبایدبرغیرعمدبودنآنویاعدمانتساببزهقتلبر

متهمتاکیدکرد:
نظربهاینکهدراینپروندهانتسابفعلمادیدارایتردیدمیباشد،قاضی

میتوانداتهامقتلعمدراردکند.

درایناستداللبایدتوجهداشتکهبســیاریازافرادنمیدانندکهباال
کردنشیشهاتومبیلمنجربهتشدیدبهخطرافتادنجانیکنوزادمیشود
ونمیتوانصرفاینفعلبهتنهاییرامکفیاتهامقتلعمدیدانستودر
موردرفتاردومنیزبایدتوجهشــودکهیکشخصدرچهشرایطیمرتکب
رفتارمجرمانهمیشود.قید»متوجه«بودندرقانونمجازاتاسالمیسال
92اضافهشدهاستوبهاستنادتبصره2همینمادهبایداینتوجهوآگاهی
توسطدادگاهاثباتشود.وقتییکمعتادخماردرحالسرقتاستتاچه
میزانمیتواندنسبتبهاقداماتخودشآگاهباشد؟دراینپروندهمتهم،بنیتا

رادرنزدیکیکمغازهابزارفروشیبادربهایقفلنشدهرهاکردهاست.
تصورمتهماینبودهاستکهپلیسیامردماتومبیلراپیداخواهندکرد
واینمیزانازرفتاربهاینشکلرانمیتوانقابلتطبیقبابندپماده29۰
دانســتچوناینشخصنســبتبهآثارونتایجرفتارخویشکهمیتواند
کشندهباشد،آگاهومتوجهنیستوچگونهدادگاه،آگاهیوتوجهمتهمرا

اثباتکردهاست؟
آنجاکهگفتهآگاهباشدراشایدبتوانحملبرمعیارنوعینمودلیکنباقید

»متوجه«بودن،معیارشخصیبهذهنمتبادرمیشود.دوم
اینکهتفسیرمضیقوبهنفعمتهمهماقتضامیکندکهمعیار
کشندهبودندربندپاینماده،معیارشخصیباشد.وقتی
معیارشخصیباشدبهاینمعنیاستکهتشخیصفردمتهم
بایداینمیبودهکهکودکدراینشرایطتابوتواناییتحمل
گرماوفرارازشرایطرانداردوممکناستشرایطمنجربه
مرگاوشود،اماوقتیمعیارنوعیباشدیعنیهرفردیاز
افرادجامعه،عقالومنطقامیتوانددرککندکهکودکیدر

آنشرایطتابزندهماندنراندارد.
بنابراینباآنچهبیانشدبهنظرمیرسداتهامقتلعمدی
صحیحنیســتبهایندلیلکهمتهــمدرزمانرهاکردن
خودروآگاهومتوجهآثارونتایجخودنبودهاست.دررابطه
بااینپرونده،نظراتمخالفوموافقهردومحترماســت
لیکنوقتیدرموردیکمســألهاینچنینیاختالفنظر
میانصاحبنظرانوجوددارد،حداقــلبحثماده12۰
قانونمجازاتاســالمیکهقاعدۀ4درأرابیاننمودهاست
بایدموردتوجهقراربگیردودرانتسابقتلعمدیبهمتهم

احتیاطکرد.

نتیجه
الزماســتکهاینموضوعــاتازمنظرروانشناســی،
جرمشناســیوآسیبشناســیامنیت،تحلیلوموضوع

آموزشوپیشگیریازوقوعجرمپررنگترشود.
دستگاهقضاونیرویانتظامیبایدنسبتبهافرادیکه
درزمرهمجرمانخطرناکقلمدادمیشوند)دراینموردبه
خصوصکهدررسانههاآمدهاستمتهمانسابقه12۰تا
13۰سرقتداشتهاند(اهتمامبیشتریکنندوسیاستهای
مناسبتریرادرخصوصمراقبتازاینافرادانجامدهند.

درارتباطبااینپروندهنظرمخالفانوموافقانانتساب
جرمقتلبیانگردید،حقوقعالماثباتاســت،ازنیتو
قصدواقعیمرتکبفقطخوداووخداوندمطلعاســت،به
حقنشستندرمســندقضاوقضاوتکردنبرقصاصیا
ادامهحیاتیکانسانکاردشواریست،ازسوییخانواده
داغداروازسویدیگرانتظارجامعهواعتمادمردمنسبتبه
دستگاهقضاییکشور.اجرایعدالتودفاعهمهجانبهوکال...
هرچندانتسابقتلعمدنزدیکبهثواببهنظرمیرسد،اما

نظرنهاییوخاتمهاینپروندهباقضاتاست.

4.قاعدهیدرأازقواعدحاکمبرفقهجزاییاست.بهموجباینقاعده
باوجودتردیددرحرمتعملیاوقوعیاانتصابآنبهمتهمیاتردیددر
علممتهمبهحرمتعملیاماهیتموضوعنمیتوانحکمبهمجازات

داد.
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مترسک نابلد!
سهیالیزدانی

کشاورزچندقدمعقبرفتوسرتاپایمترسکرابراندازکرد.
لبخندیزدوگفت:»عجبلولوسرخرمنیشدی!چههنرمندیبودموخبرنداشتم.ازامروز
اینمزرعهذرترومیسپرمدستت.نبینمکالغهابیاناینجاجولونبدنومزرعهروغارتکنن.«
مترسکگفت:»اینکتیکهتنمکردیخیلیزشته!یهلباسبهتربرامبیار!اینکالهرودوست

ندارم،عوضشکن!یهرادیوجیبیدوموجوهندزفریهم
میخوامکهحوصلهامسرنره.«

کشاورزازکورهدررفتوگفت:»چهخوردهفرمایشا!
مگهمیخوانعکســتوبندازنروجلدمجله؟!رادیوبی
رادیو!بهونهنگیروکاریروکهگفتمدرستانجامبده.«

مترسکبادلخوریگفت:»اینجوریاست؟!باشه!پساگهاومدیدیدیکالغاهمهیذرتهاروبردن
وخوردن،شاکینشو!اصالاینجوریمندستودلمبهکارنمیره.«

کشاورزکمیمکثکردوناگهانخیلیمحکمگفت:»تو،اخراجی!«وبهسرعتکتراازتنمترسک
درآوردوپوشید.کالهشرابرداشتوبرسرخودشگذاشتوبعدمترسکرااززمینکندوبهگوشهای
پرتکرد.آنوقتآرامجایمترسکایستاد،دستانشرابازکردوگفت:»تاتوباشیدیگهواسهکارفرمات

شاخوشونهنکشی.خودمبلدملولوسرخرمنبشم،حتیخیلیبهترازتو.«

|یکنفسزندگی
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|معرفیفـــیـــلـــم

درتاریخسینمایجهان،فیلمهایبسیارموفقی
درارتباطبامعلولین،مشکالتوالبتهتوانمندیهای
اینقشرســاختهشــدهاســت.دراینشمارهی
فصلنامهیهمدم،بهمناسبت12آذروروزجهانی
معلولین،فیلم»ماجان«بهکارگردانیرحمانسیفی
آزادراکهبهتازگیدرسینماهایکشوراکرانشده

است،بهشماعزیزانمعرفیمیکنیم؛
فیلم»ماجان«تندیــسبلورینوســیمرغاز
جشنوارههایداخلیکشــورراازآنخودنکردهو
بهجشــنوارههایجهانیهمراهپیدانکردهاست؛
»ماجان«یکشــاهکارســینمایینیستوشاید
مناســببرایفیلمهایمناسبتیتلویزیونباشد،
ولیفیلمشریفوبسیارنجیبیاست.فیلمنامهایکه
شایدذهنبینندهرابهسمتفیلمهایدههیشصت
تاهفتادسینمایایرانببردولیموضوعانتخابیو

چالشوبررسیدرحوزهیمعلولینذهنیجایتقدیردارد.رحمانسیفی
آزادکهتاکنــونفیلمنامههایموفقیچــون»خوابزدهها«و»منمادر
هســتم«رادرکارنامهیهنریاشدارد،کارگردانیاولینفیلمسینمایی
خودرابامضمونمشکالتاجتماعیوبیشترازآنفرهنگجامعهشناسی
دررابطهبامعلوالنذهنیعمیقراساختهاستوایننشانازدغدغهیاین
مهمومشکالتمعلوالنسراسردنیادردلوذهنکارگرداناستکهشاید
رفتهرفتهداستانمعلولیتبرایاینروزگارتاحدودیکهنهبهنظرمیرسد

ودرغریبیرهاشدهاست.
»ماجان«فیلمیاستملودرامبانقشآفرینیمهتابکرامتیدرنقش
»ماجان«کهمادرسهفرزنداستوپســرکوچکخانوادهدچارمعلولیت
ذهنیعمیقمیباشدوهمراهبافرهاداصالنیدرنقشهاشم،پدرخانواده

بهایفاینقشمیپردازند.
محوراصلیفیلمبرمدارحضورکودکیمعلــولدرخانوادهمیگذرد.
گوشهایکوچکازرنجخانوادههایفرزنددارایمعلولیتاستثناییرانشان
میدهدواتفاقاتیکهدرراستایاینموضوعرخمیدهدوهمهمسائلتحت
تأثیرکودکمعلولوکشمکشوبحثهایماجانوهاشمصورتمیگیرد.

 ماجان، ماهی درآسمان معلولیت
نگاهی به فیلم ماجان- ساخته ی رحمان سیفی آزاد

مژگانهمایونی

شــروعفیلمبهگونهایاستکه
»ماجان«درحالزیرپاگذاشــتن
شهروســرزدنبهتمامموسسات
توانبخشــیونگهداریازکودکان
معلولاســتوبدنبالفرزندخود
میگرددکهتوسطهمسرشهاشم
بهیکیازاینمراکزســپردهشده

است.
اوبهســختیفرزنــدشراپیدا
میکندوبــهخانهبــرمیگرداند
امابــاآمدنفرزنــدشبحرانهای
عصبیخانوادهشــدتمیگیردو
معضالتزیادیپیــشمیآید.ما
پــدررادرتنگنایدرونــیوروانی
میبینیم؛تصورشایناســتکه
نتیجهیگناهانشباعثشــدهعقوبتشداشــتنفرزند
معلولباشدونمیتواندحضورپسرشرادرخانهتحملکند
واصرارزیادیداردکهبایدکودکشدرمراکزتوانبخشی
نگهداریشودودرمقابلمبارزهیمادریرامیبینیمکه
ناکارآییفرزندشراقبولنمیکند.اینمادررنجدیدهبا
عاطفهایعمیقمیخواهدنقایصفرزندشرانبیندواورا
بهجامعهبرگرداندوبههمینمنظورتالشزیادیمیکند
وســختیهایمســیرراباجانمیخردتاآموزشهای
توانبخشیرابهفرزندشارائهدهد.درمتنفیلماشارهای
بهآموزشهایتوانبخشیومراحلدرماننیزمیشودکه
اینسکانسهابرایآگاهیعموممردموخانوادههاییکه

دارایفرزندانمعلولهستندبسیارمفیداست....
ماجانمادریاستازبسیارانمادرانباگذشتوعاشق
دردنیاواینسرزمین،کهبهپایفرزندمعلولشهرآنچهدر
توانداردباجانودلشنثارمیکندوپیامعشقوامیدرا

برایبینندهبهارمغانمیآورد.
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»فرهنگشرقیازکودکیبهمامیآموزدکهبایدبرای
حفظخانوادهبکوشــیم.بایدکهازخودوخواســتههای
شــخصیخودبگذریم،چوننهادخانوادهارجحاســت.
خواستهیاناخواسته،اینآموزههادرماریشهدوانیدهاند.
آنجاکهبایدحرفبزنیم،سکوتمیکنیم،آنجاکهبایدهوار

بزنیم،ازدرونمیگرییم...«.
اینچندســطرراازصفحهی78کتابیحدودا15۰
صفحهایانتخابکردهامبهنام:»امینآبادشعبهدیگری
ندارد«.کتابیکهتوسطانتشاراتآیینمابهچاپرسیده،
آنراغزالنوعینوشتهودرهمینسال96روانهیبازار

کتابکردهاست.
کتابغزالنوعیکهدرمجموعبینخاطرهنوشــتو
قصهیکوتاهویادداشــتروزانهوحتیتحلیلوتفسیر
جدیاززندگیوفرهنــگایرانیجماعت،دررفتوآمد
است،عالوهبرپیشگفتار،27سرفصلداردوهربخششبه
شرحوبسطتاملیمستقلودرعینحالمرتبطبازندگی

نویسنده،اختصاصیافتهاست.
آنچهکتابغزالنوعیراخواندنــیمیکند،عالوهبر
صمیمتوصراحت،ایناستکه:نویسندهیکتاب،باذوق
خاصیاتفاقاتمختلفوگاهمتضادرا،بربستریازمالحت
ومطایبهروایتمیکند،تابهزعماو،کمکحالمخاطب
برایدنبالکردنداستانزندگیاشباشد.اماآنچهدراین
میانبیشــترجلبتوجهمیکند،تمهیدنویسندهبرای
همراهکردنمخاطبنیســت،بلکهروانیوراحتیاودر

مواجههباوقایعروزمرهوهوشمندیمالیموپیوستهایاستکهدرنگاهو
زبانوبیانش،زنجیرواربههمگرهمیخوردومثلدستهیسینهزنی،در

خیابانیازدرختانوانسانوپرندگانوزنبورخان*،پیشمیرود.
اینکتابراطیساعاتیکههمیندردســتداشتم-والبتهبهدلیل
گرفتاریهایمتعدد،قاعدتابیشترازیکیدوساعتدرروزنبود-هممن
خواندموهمهمسرودخترم.گاهیپیشآمدکهدونفریسروقتکتاب
میرفتیموخواهانخواندنشبودیم.دلیلشهمایناستکهامینآباد،در
کنارنثریکدستوویرایشنسبتاخوبیکهدارد،کتابیشیرینومتنوع
استوپاسخگویسالیقوسطوحمختلفذوقیوادبی.برایهمین،چه
ذوقوذهنسیالداشتهباشــیودغدغهیپساساختارگراییوچهخط
قرمزتدرداستانخوانی،ازهزارویکشبوسندبادنامهوامیرارسالننامدار
فراترنرود،امینآباد،میتواندبرایتشعبهایبازکندومتقاعدتکندکه
ساعاتیدمدراینشعبهبنشینیوبازیروروکردناوراق،ازآمریکاواروپا
تادوبیوایران،پابهپایغزالنوعی،بهنوعیطیاالرضکنی.شعبهایکه
بههیچوجهقصدشعبدهبازیوداستانسازیهایمعمولندارد،نمیخواهد
قوتقلمنگارندهرابهرخبکشــد،نمیکوشــدبههــرقیمت،قصههای
مکشمرگمایسانتیمانتالیستیزنانهتعریفکند،سعینداردتخیالت
زنمدارانه)بهتعبیرمعروففمینیســتیوبهپیشنهادمنفهیمیستی/
فهیمهرحیمیوار(ببافدودرعینحــال،ازتمهیداتالزمبرایهمذاتو

همراهکردنمخاطبهمغافلنیست.
همسرممیگویدکتابخیلیسادهنوشتهشدهاستومنتاکیدمیکنم

که؛سادهنوشتن،سادهنیست.
آنچهدراینکتاببرایمنازحیثجامعهشناختیوروانشانسیفردی
وفرهنگملی،مغتنماستوجالبمینماید،راحتیوبیپیرایگینویسنده

 نوعی نگارش در امین آباد
نگاهی به کتاب: »امین آباد شعبه ی دیگری ندارد«، از غزال نوعی

مرضیهزیدانلو
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دربرخوردبابرخیتابوهایدیرسالبخصوصدرحوزهیمسایلمذهبی
است.بخشیازمصداقســخنمرفتارهایرمبو)همسرسابق(ونقدهایی
استکهخانمنوعیبهعنواننویسندهازاینرهگذربهمسایلجاریداخل

وخارجایراندارد.
یادممیآیدکهخودخانمنوعیدرمراســمرونماییکتابش،درهمین

ارتباطبامضمونیمشابهگفتهبود:
درجامعهیماخیلیهابهدلیلتعارفاتمتعارف،بهخودشــانجرأت
نمیدهندکهبنویسندواحساساتشخصیشــانرابهاشتراکبگذارند،
ولیباوجوداینکههمهمالحظاتوترسهاییدارند،بایداینجرأترابه

خودمانبدهیمکهبرترسغلبهکنیموحرفمانرابزنیم....
ازمنظرمن،امینآباد،سرزمینماستوخانمنوعی،نوعیازنوشتندر
اینزادبومارائهمیکندکههرچندازمنظرحرفهایدردســتهبندیهای

ادبیروزگارماجایچندانینــدارد،امابهدلیلصداقت
واصالتش،میتواندزمینهسازرشــدوشکوفاییذوقیو
شــکوهیمنَتَظربرایقلماینزنپایمرد)ازجنسآنچه

برای»جیکیرولینگ«اتفاقافتاد(،باشد.
بهخانمنوعیبراینوشتناینکتابشادباشمیگویم
وامیدوارم،جادهیپرپیچوخمزندگی،برایاوبهمناظری
منتهیشــودکههرچهمیخواهددریــغکندجزمجال

دقیقتردیدن،بیشتردانستنوبهترنوشتن.


*زنبورخان،عروسکشخصییاشخصیتعروسکیوناظر
همیشهیوقایعزندگینگارندهیکتاباست.
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آرزویهرکوهنوردیدرایران،صعودبهقلّهیدماونداست.
منازحدودسال1368جزوگروهکوهنوردی»طبیعت«

بودموپزشکگروه.
اینگروهدرهمانسالتشکیلشــد.بههّمتدوستان
متعددازجملهسرهنگسعیدی،حاجآقااسدی)کاپیتان(،
حاجآقایاکبری)پیشکســوت(وچندنفردیگرونفرآخر

صاحباینقلم.
دوستاناینگروهویاگروههایدیگردائمآبهقللدیگرایران
صعودمیکردند،تابستانهابهدماوندمیرفتندودردلمن

آرزویصعودبهقللدیگرومخصوصآدماوندرامیکاشتند.
گاهیاینخواستهیقلبیوآرزویباطنیامرابهکاپیتان
ابرازمیکردمولیایشانازسِرخیرخواهیویاهردلیلدیگری
کههنوزهمبرایمروشننیستبهبنده،دوستانهنهیبمیزد:

»قلّهدماوندمیخوایبریبرایچهکار؟«
بهدلیلاحترامبهپیشکســوت،ازجوابدادنخودداری
میکردم،اصاًلمنجوابینداشــتم.بله.»درقلّهدماوندچه

خبراست؟«
اینآرزووقتیمثلشــعلههایآتشزبانهمیکشیدکه
»رانندهدربست«میگفت:»ماایندفعهقلّهدماوندراازراه

دختردبیرستانیهارفتیم«.
باخودمگفتم:»یعنــیمنازیکبچهمدرســهایهم

کمترم...؟!«
تااینکهدرتاریخ95/5/2۰ناگهان،بلی،خیلیناگهانیو
برحسبتصادفخودمراباالیقلّه5671متریدماونددیدم!

***
فروردیناینسال)1395(کتاب»اثرمرکب«نوشتهدارن
هاردیآمریکائی؛ترجمهاکبرعباسیوشاهینبیاتبهدستم

رسیدواز»ب«بسماهللتا»نون«پایانشراخواندم.
خواندناینکتابیأسوناامیدیراازوجودمپاککرد.
مثلانســانیکهبهقولمرحومآیةاهللبهجتبهزیارتامام
رضا)ع(میآیدوتمامگناهانشپاکمیشود.اینکتابتعلیم

میدهدکهتدریجآبهارتفاعقلّهبیفزایی.

اگرازقلّهکوتاهمیتوانیباالبروی،بروولیکمکمارتفاعاتبیشــتروقلل
مرتفعترراطیکن.

اگرمیتوانیروزییککیلومتربدویهرروزطولمسیررا،کمکم؛اضافهکن.
اگروزنهی3۰کیلوگرمــیرامیتوانییکضربباالیســربلندکنیو
میخواهیدرمسابقاتکشوریویاجهانیشرکتکنیکمکمبهوزنههااضافه

کن.
»کیتفرازی«Keith Ferrazziنویسندهیکتابهایپرفروشنیویورک

تایمز،باعنوان»چهکسیهوایشمارادارد«دربارهیاینکتابمینویسد:
»اینکتابیاســتکهجویندگانموفقیتبایدآنرابخوانند.میخواهید
بدانیدبایدچهکاریانجامدهید؟تمامپاســخهایتاندراینکتاباست.این

کتابدستورالعملمؤفقّیتاست«.
***

ازدانایانعلماالدیانشنیدهامکهدرمثلمناقشهنیست،گروهکوهنوردی
طبیعتمشهدنیزماننددینمبیناسالمشاخهشاخهشدهاست.هرکدامبه
راهیمیروندوهرکدامکاپیتانیدارند.اماهمهقبولدارندکهکاپیتاناصلی
یکیاستوفقطدرمناسبتهاهمهزیرگروههادورهمجمعمیشوند،مخصوصآ
اگرمناسبتشجوجهباشدوآنهمصبحجمعهدرکوهویاقیمهپلوباشددر
روستایرادکان،محلشروعآموزگاریخاتماالصوات»محمدرضاشجریان«

)سیاوش(.

من توانستم، پس می توان...
یادنوشت صعود به قّله ی دماوند 

دکترعلیشمسا/استادارولوژیوپیوندکلیهدانشگاهمشهد
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یکیازاینگروههاراآقایعلیعابدیراهنمائیمیکندوخوبراهنمائی
میکند.درکوهنوردیبایدهوایآخرصفراداشت.دستهجمعیحرکتکرد.
بابرنامهومنظمراهپیمود.شناختازمنطقهداشتواینمشخصاتوبهتراز

اینهادراینمردجوانهست.
تصمیمگرفتنددرمردادماه95بهدماوندبروند.همزمانگروهکوهنوردی
نظامپزشکیهمکهسرپرستشخانمدکتریتوانا،منظموپشتکارداراستنیز،
قصددماوندداشت،امابهشرطهاوشروطهاوبندهنبودمازشروطها.چرا؟بایددو
هفتهقبلبرایآخرینآمادگیبهقلّهیشیربادمیرفتیمومنبهدالیلینرفتم.
برایکوهنوردیلباسمناسبداشتم،ولیخانمدکترراهنمائیکردکهباید
عینکآفتابیوکاپشنمخصوصوچهوچهبخرم.حدود2-1/5میلیونتومان

توپاچهامشد!!
تازهبدونپوتینمخصوصکوهکهقبالًازملبورنخریدهبودم.بانرخ3-2سال

قبل:یکمیلیونتومان.
***

مطب،تعطیل،عملجراحیتعطیل.
باهواپیمابهتهرانرفتیموازآنجاباسواریبهرینه.

دوستانماهمکهســهخانموآقاویکآقابودندباقطاربهتهرانرفتندواز
آنجابهرینه.

رینه،یکیازشهرهاینزدیکدماونداست.شهریدر79کیلومتریجاده
هراز)جادهآملبهتهران(.

دراینشهر،فدراسیونکوهنوردییکقرارگاهدارد.محلیبرایاستراحت.
یکشبمهمانآنهابودیم.مرداندریکاطاقوخانمهاهمدریکاطاقدیگر،
مسجدیوار؛شبرابهروزرساندیم.صبحانهسبکصرفشد،سپسیکوانت
نیسانکرایهکردیموکولههاوخودمانداخلوانتسوارشدیموبهگوسفندسرا

یامسجدصاحبالزمان)عج(رفتیم.
دراینمحلکولههایبزرگراسوارقاطرهاکردیموخودمانکولهیحمله
بهپشت،پیادهطیچهارساعتخودمانرابهپناهگاهیدرارتفاع42۰۰متری

رساندیم.
دراینپناهگاه،رستورانهمبود.سوپرهمداشت.میزوصندلیهمبود.غذای

برنجدارهمبود،سوپوچایهممشتریفراوانداشت،یکیهمخوِدما.
دستشــویی،توالتهمبودوکثیف.یادTable Mountain)کوهمیزمانند(
ژوهانسبورگافتادم.کوهیتمیزوقلّهاششبیهمیز.یکمیزبزرگوتمیز.ُگله

بهُگلهدستشوئیهاییتمیزباآبلولهکشیوایضآبوزینهها.
نزدیکغروبکهخورشیدخانممیخواستدرپشتکوههاقایمشودازکوه
باالرفتیمبرایهمهوائی.یاعادتبههوایکماکسیژندرارتفاعات.شبدرچادر

یکیازهمنوردان،مهمانبودم.هوایآنشببسناجوانمردانهسردبود.
ساعت5صبحاســتارتقلّهرازدیم.کاپیتانچادربهچادرمیرفتومثل
فرماندهایکهبهسربازانشسرمیزدبهماسرزدوِهیخواهشتوأمبادستور

صادرمیکردکهسریعباشید.
وســطراه،یعنیدرارتفاع53۰۰متریحالیکیازهمنوردانقدیمیوبا
سابقهبهمخورد.همخودشوهمکاپیتانصالحندانستندکهبهقلّهبیاید.راه
بازگشترادرپیشگرفت.کاپیتانازمنهمکهسّنمازدیگرانبیشتربودسؤال

کردودرواقعاتمامحّجتکردکهاگرتوانباالآمدنرادرخود
احساسنمیکنیدازهمینجابرگردید،زیرادرآنصورتنظم

گروهبهممیخورد.
هماننیروئیکهمراباالیدماوندگذاشت،جوابشراداد:

»منمیتوانم«.
درمسیرحوادثجالبیدیدیم؛

خانمودخترکرواسییائی.آقایآلمانی،آقاییازآمریکای
جنوبی،ازسوئدو...

ازکشورهایعربزبانکسیندیدم.
خانمکرواسیبهمنروحیهمیدادومیگفت:»توشجاعی،

تومیتوانی«.
یکیازهمیناروپائیهاپالستیکبزرگیبهدستداشت
وزبالههاراکهدراطرافپخشوپالشدهبودجمعمیکردو

گالیهداشتازاینرفتارناپسند.
بندهخدانمیدانستبرخیازهمینماایرانیان،آشغالها،
پوستتخمهوپستهخودمانراازخودروبهبیرونمیاندازیم.
مامیرفتیــموعدهزیــادیقلّــهراپیمــودهوفاتحانه

برمیگشتند،بهقولعطار:


هفتشهرعشقراعطارگشــتماهنوزاندرخِمیک
کوچهایم


برخیمیگفتندمادیروزتاوسطراهآمدیمولیبهعلتبدی
آبوهواازنیمهراهبرگشتیم.حاالآنهافاتحانهبرمیگشتند.

ازاصولمحکموخللناپذیرکوهنوردیتوقفوبرگشتاز
محلیاستکهبهدلیلآبوهواویاقدرتجسمیویاسختی
فوقالعادهمسیر،امکانرفتننیست؛زیرادرکوهیکاشتباه،

آخریناشتباهاست)ضربالمثلکوهنوردان(.
ساعت4بعدازظهررویقلّهبودیم.بههمینراحتی.

بهخاکافتادموسجدهشکربجاآوردم.
ضربالمثلهایماواقعآنغزوپرمعنااست.یکیشهمین

که:»آرزوبهرجوانانعیبنیست«.
نشستناینبنده،رویارتفاع5671متریازسطحدریا،

تحّققهمینشعاراست.
لطفخدابودوخوانــدنکتاب»اثرمرکــب«کهچون
مهمیزبهارادهیمنمیکوبیدکه:»میتوانی«وبهلطفحق:

»توانستم«.
عکسیادگاریدستهجمعیدرکناریادبودفلزیمخصوص
قلّهیدماوندگرفتیموبهامرکاپیتانعابدیبهســرعتراه

بازگشتراطیکردیم.
آفتابازآسمانپرکشیدهبودوستارههاکمکمازخانههای

خودبیرونمیآمدندوسکوتبودوسکوت.
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|جدولهمدم؛شمارهی1

افقی:
کارراهنماییروانی،اجتماعیوتحصیلیفرزنــدانمرکزهمدمرا
انجاممیدهد-کامروا2.غذایســتور-خوردنروزانهیکعددازاین
میوهانســانراازپزشکبینیازمیکند-دســتشفقتبرسرکسی
کشیدن3.شکلهندسیموردعالقهفراعنه-ضدعفونیشده-قلیل
4.گرداگرددهان-خوان-غذایآبکی-جیحون5.بهشــتزیرپای
اوست-شــهریدرخراســانرضوی-یکویک!-صدمترمربع6.
امپراطوریباستانی-غزال-کتابتقلیداحکامدینی7.جایگزینیبرای
شــیرمادر-بیماریارثیکهبهعلتنوعکمبودآنزیمدرکبدنوزادبه
وجودمیآید8.باالبرخودرو-آموختنیلقمان-ماهیکنسروی-من+
شما!-تکراریکحرف9.لیستغذایرستوران-مالیات-شیرخوراکی
1۰.چاقخودمانی-خودروسازباسابقهامریکای-بهیغمابردن11.پول
کشوراژدها-بهمراسمدفنکسیرفتن-بادخنکومالیم12.اقامت
دادن-سرگذشتقدما-چوبیکهبرگردنگاوشخمزنمیگذارند13.
صنم-ازظروفغذاخوری-اینهمپولسابقآلماناست-ازاحشام
14.بسنده-سابقابهآنمالیهمیگفتند15.بهاینخانوادههامسکن

حمایتیاعطامیشود-تلخترینحاللخداوند.

عمودی:
1.ابزاراعالمتغییرمســیرخودرو-ازآموزشهایمهمبرایتردد
نابینایاندرمسیرهایشهری2.بلیغ-تردید-جلد3.عمومیتر-
کبکمشهور-زمیندار-کجاست؟4.برجداستانیفرانسه-بزرگانو
روسا-بهمراددلنرسیده5.اشیاءپشتآننمایانهستند-خراشیده
شــده-ســوددهنده6.کشــیدنیآدمفضولدرکارمردم-مظهر
سیاهی-پوســتین-آببنیانکن7.هالککردن-بریانشده8.
بدبویپرخاصیت-سودایناله-ازاپراتورهایبیفروغتلفنهمراه
درکشورمان-ســرایمهروکین!9.بهنامروزبهزیستینامگذاری
شدهاســت1۰.نوعیحلوا-جوانمرد11.لحظه-ازاماکنتفریحی
باسابقهمشهدباشهربازیوفضاییبســیاردلانگیزدرابتدایبولوار
وکیلآباد-چوبتراش12.لقبیدرچرخنخریســی!-گندمراآرد
میکند-پیمانه13.ویرگول-صوتندا-پسرشاهپورونوهاردشیر
بابکان-صوتندا14.حرصوطمــع-خوگرفته-پیامبرصبور)ع(
15.قبالازازدواجاجباریشدهاست-ازمعلولیتهایمهموپرعارضه
کهمعموالدردورانجنینیپایهگذاریمیشودوبامشاورهیژنتیک

دورانبارداری،قابلپیشگیریاست
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جایی درآستانه ی آسمان...
)نگاهی به  تاریخچه ی همدم؛ از گذشته تا امروز(

زمینخداوسیعوهوشیاروخوشبختاست...امابعضیتکههایزمین
خداخوشبختترندچونمیشــودنردبانیرویآنگذاشتوازدرخت

آسمانباالرفت...
درگوشهایازشــهرمشــهد،تکهزمینیقراردارد،خوشبخت؛جایی
درآستانهیآسمان...محلازدحامدلهایمهربان...جاییپُرازآرزو...پُراز

ذهنهایسپیدوبیفریب...
سال1361بودکهتکهایاززمینخدا،بهاندازهی1۰۰۰۰مترمربع،
سهمدخترانکمتوانذهنیشدتادرآنجازندگیکنند،آموزشببینند،
خدماتتوانبخشیدریافتکنندوچندقدمبهآرزوهایشاننزدیکترشوند.
اینمکانکهابتداموسسهیفتحالمبیننامگرفتوسپسبا»خیریهی
همدم«کاملشد،کارشراتحتپوششسازمانبهزیستیباپذیرش6۰

دخترشروعکرد.
ازسال138۰،نوعمدیریتمجموعهبهشیوهیهیئتامناییتغییریافت
کهاتفاقمبارکیبود.ازهمانسال،اعضایهیئتامناکههمگیازخیرین
ونیکاندیشانشناختهشدهاند،باتمامهمتونیرو،درجهتبهترشدن

شرایطدخترانهمدم،گامبرداشتهاند.
اقداماتموثریمثل؛تجهیز،بازســازیونوســازیبخشهایمختلف
مجموعه،راهاندازیسیســتمهایهواساز،احداثســالنهایهمایشو
نمازخانه،الندریوتهویهوهمچنینتکمیلوبهرهبرداریازساختمانشهید
شاهیدبرایکودکانآموزشپذیر،درکارنامهیایننیکوکارانمیدرخشد.
درسال1384موسسهبهطورکاملازسازمانبهزیستیمستقلوتحت
عنوان»خیریهیتوانمندسازیوحمایتازمعلولین«بههیئتامناواگذار

گردید.
هیئتمدیرهیموسسه،هفتعضواصلیودوعضوعلیالبدلدارد:

حاجاکبرصابریفر)رئیسهیئتمدیره(،مهندسحمیدطیبی)نائب
رئیس(،دکترزهراحجت)مدیرعاملموسسه(وآقایانحسینمحمودی،

علیاکبرعلیزاده،مهندسعلیکافیوجعفرشیرازینیا،
دیگراعضایهئیتمدیرهیهمدمهستند.

فرزندانتحتحمایتهمدم،همگیدختربیسرپرست
یابدسرپرستاند.اینموسســهدرابتدایواگذاری186
مددجوو93کارمندرسمیماموربهخدمتداشت.این
رقمدرحالحاضربه4۰۰مددجــووقریب15۰نیروی

قراردادی،افزایشیافتهاست.
اینروزها؛فرزنداناینخانه،براســاسنوعمعلولیت
یاشرایطشــاندردوساختمانمســتقلومجزازندگی
میکنند:ساختمانشمارهی1)فتحالمبین(بهمساحت
1۰/۰۰۰/۰۰۰متــرمربعوزیربنایحــدود68۰۰متر
مربع،محلنگهداریوآمــوزشمعلولینذهنیعمیقو
دخترانتربیتپذیراســتوساختمانشمارهی2)مرکز
شهیدحمیدشاهید(،بهمساحت26۰۰مترمربعوزیر
بنای35۰۰مترمربعمحلزندگیدخترانآموزشپذیرو
خانهیکوچکپناهگاهیاست.مددجویان7تا12سالهای
کهمرکزباآمدنشانافتتاحشدهبود،حاالدرسنین5تا6۰
سالگیهستندودرپنجزیرمجموعهنگهداریمیشوند:

•ســرایمهر؛محلنگهداریفرزندانکمتوانذهنی
عمیق

•تربیتپذیر؛محلنگهداریفرزندانکمتوانذهنی
متوسط

•آموزشپذیر؛محلنگهداریفرزندانکمتوانذهنی
خفیف

•خانهیپناهگاهی؛محــلنگهداریفرزندانآموزش
پذیردرسنین5تا12سال

•مرکزآموزشروزانه
مددجویانموسسهیهمدم،بهطورهمزمانازامکانات

وخدماتمختلفیبرخوردارند،ازجمله:
استفادهازخدماتتوانبخشیازقبیل:فیزیوتراپی،گفتار

درمانیوکاردرمانی.
حضوردرفعالیتهایمختلفورزشیبرایدستیابیبه

حداکثرتوانمندیجسمی.
شــرکتدرکارگاههایهنــریازقبیــلگلیمبافی،

گلسازی،سوزندوزی،سرمهدوزیوفرشینه.
بدیهیاستکهفراهمساختنفضاییشبیهخانهبرای
دختراناینمرکز،هزینههایسنگینیبهدنبالدارد.در
حالحاضر،برایهرمددجو،ماهانهبیشاز15/۰۰۰/۰۰۰
ریالهزینهمیشــودکــهیارانهیدریافتیازســازمان
بهزیستیتنهاحدودیکسوماینهزینهراتأمینمیکند.

دوسومدیگر،باکمکهایمردمیتامینمیشود.
مردمیکهتقســیمکنندهیخیروخوبیوبرکتاندو
رویپیادهروها،بهدنبالگامهایشان،همیشهخطروشنی
باقیاســت...مردمیکهدرشناسنامههایشاننامآشنای

شمامیدرخشد.

|معرفیکوتاهمؤسسه
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categorize degrees of intellectual disability.
Since current diagnosis of intellectual disability is not based 
on IQ scores alone, but must also take into consideration a 
person’s adaptive functioning, the diagnosis is not made rigidly. 
It encompasses intellectual scores, adaptive functioning scores 
from an adaptive behavior rating scale based on descriptions of 
known abilities provided by someone familiar with the person, 
and also the observations of the assessment examiner who is able 
to find out directly from the person what he or she can understand, 
communicate, and such like. IQ assessment must be based on 
a current test. This enables diagnosis to avoid the pitfall of the 
Flynn Effect, which is a consequence of changes in population IQ 
test performance changing IQ test norms over time

Epidemiology
Intellectual disability affects about 2–3% of the general 
population. 75–90% of the affected people have mild intellectual 
disability. Non-syndromic or idiopathic ID accounts for 30–
50% of cases. About a quarter of cases are caused by a genetic 
disorder. Cases of unknown cause affect about 95 million people 
as of 2013. 

Distinction from other disabilities
Clinically, intellectual disability is a subtype of cognitive 
deficit or disabilities affecting intellectual abilities, which is 
a broader concept and includes intellectual deficits that are 
too mild to properly qualify as intellectual disability, or too 
specific (as in specific learning disability), or acquired later 
in life through acquired brain injuries or neurodegenerative 
diseases like dementia. Cognitive deficits may appear at any age. 
Developmental disability is any disability that is due to problems 
with growth and development. This term encompasses many 
congenital medical conditions that have no mental or intellectual 
components, although it, too, is sometimes used as a euphemism 
for intellectual disability.

ccording to the fifth edition of the 
Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders )DSM-IV(, three 
criteria must be met for a diagnosis of 

intellectual disability: deficits in general mental 
abilities, significant limitations in one or more areas 
of adaptive behavior across multiple environments 
)as measured by an adaptive behavior rating scale, 
i.e. communication, self-help skills, interpersonal 
skills, and more(, and evidence that the limitations 
became apparent in childhood or adolescence. In 
general, people with intellectual disability have 
an IQ below 70, but clinical discretion may be 
necessary for individuals who have a somewhat 
higher IQ but severe impairment in adaptive 
functioning. 
It is formally diagnosed by an assessment of IQ 
and adaptive behavior. A third condition requiring 
onset in childhood is used to distinguish intellectual 
disability from dementia such as Alzheimer’s 
disease or due to traumatic brain injuries.

Intelligence quotient
The first English-language IQ test, the Stanford-
Binet Intelligence Scales, was adapted from a 
test battery designed for school placement by 
Alfred Binet in France. Lewis Terman adapted 
Binet’s test and promoted it as a test measuring 
“general intelligence.” Terman’s test was the 
first widely used mental test to report scores in 
“intelligence quotient” form (“mental age” divided 
by chronological age, multiplied by 100). Current 
tests are scored in “deviation IQ” form, with a 
performance level by a test-taker two standard 
deviations below the median score for the test-
taker’s age group defined as IQ 70. Until the most 
recent revision of diagnostic standards, an IQ of 
70 or below was a primary factor for intellectual 
disability diagnosis, and IQ scores were used to 
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Board of Trustees method, which was a good event. The 
Board of Trustees is all donors and benevolent human be-
ings and with their all vigor and effort try to improve the 
conditions of these beloved girls. Some of the effective 
steps that have been done include: tooling up, rebuilding, 
and reconstruction of the different parts of the Charity, 
installation of air conditioning system, a laundry room, 
ventilation system and furthermore, completion and utili-
zation of Shahid Shahid Building. 
In 2006, the Charity separated from the Welfare Organiza-
tion and assigned to the Board of Trustees under the name 
of Charity of empowerment and support of the disabled. 
The Board of Trustees consists of 17 members: 2 alternate 
members and 7 members of the Board of Directors. The 
members are: Mr. Akbar Saberi Far )Chairman(, Mr. Ha-
mid Tayebbi (Vice President), Dr. Zahra Hojjat (Director 
of the Charity), Mr. Ali Kafi, Mr. Ali Akbar Alizade, and 
Jafar Shiraziniya are the other members of the Board of 
Directors, and the head of the Rehabilitation Center is Mr. 
Shirzinia. 
Around 400 unattended or without an efficient guardian 
live in the Charity now. Approximately, 150 employees 
and nearly 2000 social workers do services and care to 
these dear girls round the clock. Hamdam Fatholmobin is 
composed of these parts: 
1. Special care with the IQ: 25 around 70 girls
2. Trainable with the IQ: 35-50 around 132 girls

3. Educable with the IQ: 50-80 roughly 136 
girls
4. A small shelter around 20 students
5. Daily, educable nearly 50 girls
The girls of this Charity utilize several fa-
cilities and services simultaneously. Reha-
bilitation services such as physiotherapy, 
speech therapy, occupational therapy, various 
exercises for getting the maximum physical 
strength, participating in different art work-
shops including: carpet weaving, needle-
work, embroidery and providing a situation 
like the real life for the girls of this Charity 
cost too much.
Approximately, 12,000,000 rials is paid for 
the expenses of each girl. The subsidy of the 
Welfare Organization does not suffice and 
therefore several philanthropists pay the re-
mainder of the expenses. Under the shoes of 
these benevolent humans remains a golden 
trace on the sidewalk… somewhere on the 
luckiness of earth.
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Some of the patches of God’s 
earth are luckier than the oth-
er parts since you can put some 
ladders in it and climb the heav-
ens’ sky… God’s earth is so vast. 
God’s earth is conscious. When 
plenty of human beings, from 
one spot on the earth, make their 
wishes, the purity of that spot 
grows… The Lord will get kinder 
to them… 
In a corner of Mashhad, there is 
a piece of land full of wishes of 
innocent and naïve minds… It 
was 1982 that a patch from God’s 
earth (10000 square meters) was 
constructed for the girls with 
mental disability in order to re-
side there, get education, receive 
rehabilitation services, and get 
closer to their wishes. 
Hamdam Fatholmobin Rehabil-
itation Charity began its work 
under the supervision of Welfare 
Organization by adopting 60 
girls. In 2002, the administration 
method of the Charity changed to 
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