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 سخن مد یر مسوول  

دکتر زهرا حجت

بدرود، تابســتاِن  سرمازده!

روزهای گرم و داغ تابستان چون غروب های سرد پاییزی گذشت؛ 
این روزهای پر اضطراب در زیر ســایه ی نامهربان کرونا اتفاقاتی 
برای دنیا رخ داد که مشــابه آن را کســی به یاد نمی آورد. جنس 
دغدغه های روزمره ی زندگی همه ی انســانها تغییــر پیدا کرد. 
دل مشغولی های سابق کمرنگ شــد و روزمره گیها ممنوعه شدند!
شــاید دنیا نیاز بــه تغییر و تحولی داشــت که حــال مادرمان 
زمین بهتر شــود. امــا در این تحــول خداحافظی بســیار تلخ 
و غم انگیز و غریبــی با برخــی از هم وطنانمان داشــتیم که به 
خاطــر ویروس کرونــا دنیــا را در غربتی خــاص وداع گفتند... 
بشر چه می دانســت روزی می رســد که نتوانی فرزندت، پدر و 
مادر و عزیزانت را در آغوش بگیری! انســان چه می دانســت که 
روزی قــدم زدن در فضای ســبز بــه ممنوعه ها تبدیل شــود! 
ممنوعه های روزمــره ی زیادی که همه ی آنها بــه آرزویی دیرین 
مبدل شده اســت و شاید بیراهه نیســت که اگر بگویم زندگیمان 
بــه دوران قبــل و بعد از کرونا تقســیم بندی شــده اســت.
مدت هاست که ناباورانه، از دوربین های مدار بسته دختران همدمم 
را می بینم و حسرت به آغوش کشیدنشــان تمام وجودم را در بر 
می گیرد. ماســک صورتم را جابه جا می کنم و به فکر فرو می روم؛
هر ســال در خانه ی فرزندان همدم دعای عرفه خوانده می شــد؛ 
دســتان پاک و بی  ریای دخترانمان با نوای یارب یارب برای دعا باال 
می رفت و فقط خود خدا می داند که از سر دلتنگی چه از دلهایشان 
می گذشت و از چشمهایشان جاری می شــد. اما امسال.... وای از 
امسال! که چه غم انگیز گذشــت و چه روزهای سختی را پشت سر 
گذاشتیم! یاد صحرای عرفات افتاده ام و معشرالحرامی که هر کس 
به دنبال انجام اعمال خود است که مباد از قافله ی دعا و زیارت عقب 
بماند. اما آن حس کجا و این دلهره و اضطراب تمام نشــدنی کجا؟!
در این دوران سخت، دورانی که غم انگیزترین نگاه ها را کادر درمان و 
خدماتی داشتند و غمگین ترین سوگ ها را جامعه پشت سر گذاشت 
برایمان غم انگیزتر نگاه خسته، مستاصل و محزون فرزندان موسسه 
بوده اســت. همه دلتنگ تر و دلگیرتریم از گذشــته برای شرایط 
قرنطینه ی خانگی. در این روز و شب های کرونایی شاید عشق غریب و 
منزوی تر از گذشته شده است اما در همدم همچنان عشق جاری است. 
در این وانفسای سخت تهیه ی دارو، ملزومات بهداشتی و دیگر اقالم 
خاص مورد نیاز زندگی دختران همــدم، مدیریت این خیریه کاری 
بس نفس گیر بود ولی با یاری خداوند و کمک خیرین و نیکوکاران که 
فرزندان خود را در موسسه همدم فراموش نکردند، بار این مسئولیت 
خطیر را همراه با شــما به دوش گرفتیم. شــما همراهمان بودید و 
امیدواریم باز هم در ادامه ی این مســیر سخت تنهایمان نگذارید.
بــه امیــد روزهــای پســاکرونایی کــه شــاید بعــد از آن 
جهــان جــای زیباتــری بــرای زیســتن و همدلی باشــد... 
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اینجملهیتحسینیراالبدشنیدهایدکهمیگویند:فالنیمثلکامپیوترکارمیکند!
کمالکسیباشــد.کامپیوترهاحافظههایفوقالعادهای اینجملهدرجایخودشگزارهیمثبتیاســت،ولیدرمجموعنمیتواندنشــانهیاتماموا
هســتندکــهجــزدرچارچــوببرنامــهودادهیدیگــرانکارینمــیکننــدوجــزدرهمــانمحــدودهیالقایــِیسیســتم،هنــریندارنــد.قدرتپــردازش
کامپیوترها،درهمانســطحذاتیدادههاوطراحیاولیهاســتوبههیچعنوانامکاِنانطباقوســنجشونوآوریوقدرتبرآمــدنازپسموقعیتهای
گــرکامپیوتــریرابــاشــرایطغیرقابــلپیشبینــیمواجــهکنیــد،کارنمیکنــد،هنــگمیکند... تــازهوتصمیمــاتآنــی،ندارند.بــرایهمیناســتکــها
بــه مــا یــادآور اســت، صــرف« »تقلیــد دیرآشــنای چارچــوب یــادآور کامپیوتــری زیســت و اســت کامپیوتــری زندگــی مبنــای کامپیوتــر،
عاجزنــد. دیگــران مســایل و حــال درک از بعضیهــا کــه ایــن و هــم، از بــودن بیخبــر یــادآور بودنمــان. طوطــیوار یــادآور خودمــان.
شــایدکامپیوترهــادلشــانرابــه»بازآفرینــی«خــوشکننــدوخــودرافریــبدهنــد،ولــیعمــالبــدونانســانها،بــیبرنامــهوبــیروحوبیثمرنــد!
کامپیوتــرنمیتوانــدپــایدرددلــش کامپیوترهــادرمواجهــهبــاشــرایطنــو،قــادربــهتصمیمــاتمهــمنیســتند.وقتــیانســانیغمگیــناســت،
بنشــیند.نمیتوانــددســتشرادرازودیگــرانرانــوازشکنــد.نمیتوانــدازکســیبپرســدچــراتنهایــیوچطــوربایــدشــادیاترابازیابــیکنــی!
گرنسلتازهایازنوعخودباشندوهزاراننوععملیاتمحاسبهایسریعوپیچیدهومحیرالعقولانجامدهند،یکمشخصهیمنفی کامپیوترها،حتیا

مهمدارند،آنهم»بیشعوری«است.کامپیوترهاشمارابهاعجابوامیدارند،امابهتفکرهرگز!
گرهمابرکامپیوترباشند،صرفاابرانبارند...ابرانبارهاییکهمیتوانندحافظهورمونرمافزارشانراارتقادهند،اماشناختیازدردونیازدیگران کامپیوترها،ا
پیدانمیکنند.کامپیوترهانمیدانندکهدرشرایطکرونادستدخترانهمدمچقدرازدامناحسانواحساسدیگرانکوتاهاست.کامپیوترها،خوباند

ولیدرکیازبدیحالآدمهایمنتظر،ندارند!
کامپیوترنباشیم،بهتراست.



علیرضا سپاهی الیین

یادداشت سردبیر

مثِل کامپیوتر  بودن؟!
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یک نفس زندگی

مامثلاسکناسیم؟!

سخنرانمعروفیدرمجلسیکهمســتمعینزیادیدرآنحضورداشتند،یک
صددالریراازجیبشبیرونآوردوپرسید:چهکسیمایلاستایناسکناس

راداشتهباشد؟دستهمهیحاضرینباالرفت.
ســخنرانگفــت:بســیارخــوب،مــنایــناســکناسرابــهیکــیازشــماخواهم
دادولــیقبــلازآنمــیخواهــمکاریبکنــم.وســپسدربرابــرنــگاههــای
متعجــب،اســکناسرامچالــهکــردوپرســید:چــهکســیهنــوزمایــلاســت
ایــناســکناسراداشــتهباشــد؟وبــازهــمدســتهــایحاضریــنبــاالرفــت!
اینبار،مرد،اسکناسمچالهشدهرابهزمینانداختوچندبارآنرالگدمالکرد
وباکفشآنرارویزمینکشید.بعداسکناسرابرداشتوپرسید:خوب،حاال
چهکسیحاضراستصاحبایناسکناسشود؟وبازدستهمهباالرفت...
ســخنرانگفــت:دوســتان،بــاوجــودایــنبالهایــیکــهمــنســراســکناسدر
آوردم،ازارزشاســکناسچیــزیکــمنشــدوهمــهشــماخواهانآنهســتید.
ســپسادامهداد:درزندگــیواقعیهمهمینطوراســت،مادربســیاریموارد
باتصمیمــــاتیکهمیگیریمیابامشکالتیکهروبرومیشــویم،خممیشویم،
کآلودمیشــویمواحســاسمیکنیمکهدیگرپشیزی مچالــــهمیشــویم،خا
ارزشنداریم.ولیاینگونهنیستوصرفنظرازاینکهچهبالییسرمانآمده
اســتهرگزارزشمانراازدســتنمیدهیموهنوزهمآدمباارزشــیهســتیم!
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مصاحبه با خیرین

گفت وگو با سيد محمدجواد حسيني؛ قاری جوان و صاحب نام مشهدی
محمد رحیمی

در قرآن، شبکه ای از آیات
 درباره ی معـــلولین هست

 ســید محمدجواد حســیني، قاری قرآن صاحب نام مشــهدی، متولد 
1362 اســت و قرائت قرآن را از دوران کودکي آغاز کرده است. او، براي 
اولین بار در بیست و ششــمین دوره مســابقات بین المللي قرآن کریم 
ایران که یکي از معتبرترین مســابقات قرآن کریم در جهان اســام به 
شــمار مي رود حضور یافت و موفق شــد که رتبه نخست رشته ی قرائت 
را به خود اختصاص دهد. حســیني، درمســابقات متعدد بین المللی و 
داخلي در سطح ملي و کشــوري مانند مسابقات بســیج، دانش آموزي 
اوقاف و… حضوریافته و در آنها نیز رتبه اول را به دســت آورده است…
قاری بین المللی کشورمان »ســیدمحمدجواد حسینی« که با اجراهای 
بی نظیر و مانــدگار خود، در محافــل داخل و خارج از کشــور به عنوان 
یکــی از خوش الحان ترین قاریان جهان اســام به شــمار مــی رود، در 
خیریه ی همدم و در محافل انس با قرآن کریــم ویژه ماه مبارک رمضان 
نیز دوبار در ســالهای 1397 و 1399 به قرائت قــرآن پرداخته که خیر 
و برکت معنوی زیادی بــرای اهالی این خانه به همراه داشــته اســت.
بــه همیــن دلیــل، در ایــن شــماره از نشــریه ی همــدم، بــا 
ایشــان بــه گفتگــو پرداختیــم تــا نظــرات ایــن ســتاره ی قرآنی 
را پیرامــون خیــر و خیرخواهــی در قــرآن کریــم جویــا شــویم.
همانطور کــه ماحظه خواهیــد کرد، ســواالت ما دو بخــش خواهد 
داشــت. بخش اول مختص معرفــی و برنامــه ی قرائت قرآن ایشــان 
و بخش دوم در مــورد اهمیــت نیکــوکاری از منظر قرآن می باشــد:
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مصاحبه با خیرین

* پیــش از هرچیــز، لطفــا خودتــان را بــه اجمــال معرفــی بفرماییــد؟

بنــدهســیدمحمدجــوادحســینیهســتممتولــدســال1۳۶2قــاریو
مــوذنحــرمآقــاامــامرضــا)ع(ونفــراولمســابقاتبیــنالمللیایــراندر
ســال۸۸ونفــراولمســابقاتسراســریاوقــافســال۸۷ورتبــه
هــایمتعــدددانشآمــوزیومراحــلاســتانیوشهرســتانیاوقــاف.

* بفرماییــد کــه از چــه زمانــی به طــور تخصصــی به قرائــت قــرآن کریم
 پرداختید و اساتید شما چه کسانی بودند؟

بندهازدوراننوجوانیتالوتقرانروشــروعکردموازمحضراساتیدزیادی
اســتفادهکردمازجملهســیدمجتبیســاداتفاطمی،مجتبیجاویدی

سیدحسنحسینی.

* چه عاملی یا عواملی باعث شــد که به طور حرفه ای و جدی به ســمت
 قرآن کریم بروید؟

دروهلهیاوللطفخداونــدمنانباعثحصولایننعمتبزرگشــد.
وبعدازآنتشویقاســاتیدوحضوردرمحافلقرآنیوبازخوردهایخوب
والبتهبعدهاعشــقبهتالوتآیاتالهــیدروجودمعمقبیشــتریپیدا
کــرد.البتهتاثیــرگرفتنازقــرآنکریمونشــروتبلیغبیشــترمعــارفنورانی
قرآنی،باعثشــدجدیتروحرفهایترفعالیتهایخودمرادنبالکنم.

 *آیــا بــه جــز قرائــت، در رشــته های دیگــر قــرآن کریــم هــم کار کرده ایــد؟

درحــالحاضــربــهصــورتتخصصــیدرزمینــهیتــالوتقــرانکریــم
مشــغولهســتموبــهمطالعــهیتفســیروحفــظآننیــزعالقمنــدم.

* در خصــوص ســفرهایی که جهــت مســابقات قرائت قــرآن به خــارج از 
ایران داشته اید صحبت کنید و بهترین خاطره ای را که در این زمینه دارید  

بفرمایید؟

بهلطــفخداوندبهکشــورهایمختلفیبــرایتالوتقراندعوتشــدم
کســتان،عــراق،بنــگالدش،افریقای ازجملــهترکیــه،لبنــان،ســوریه،پا
جنوبــی،افغانســتانوعربســتانســعودی.ازحضــوردرایــنکشــورهاو
تــالوتخاطــراتبســیاریدارمامــابهتریــنخاطــراتتالوتمدرمســجد
الحراموبینالحرمین،قبرستاننورانیبقیعوعتباتمقدسهمیباشد.

* شرکت در مسابقات قرآن کریم معموال با چه انگیزه ای صورت می گیرد؟

مسیرپیشرفتوشــناختقاریانممتازدرعرصههایقرآنیبینالمللی
فقــطازهمیــنراهشــرکتدرمســابقاتاســتوتــاوقتــیقــاریقــرآندر
محافلبیــنالمللــیکســبرتبهنکنــد،ممکــناســتدرمحافــلقرآنی
خاصازایشــاناســتفادهاینشــود.گرچهبنــدهقبلازکســبرتبههای
بینالمللیهمبهاســتانهایمختلفکشــورســفرمیکردموتالوتقرآن

گزیرتصمیــمبهحضوردرمســابقاتگرفتموبــهلطفخدا داشــتم،امانا
درزمــانکوتاهیموفقبهکســبرتبههایخــوببینالمللینیزشــدم.

*اســتاد عزیز، به دلیل آشــنایی و لطف خاص شــما نســبت بــه خیریه ی 
همــدم، می خواهیــم دربــاب دســتورات قــرآن بــه خیــر و نیکــوکاری  و 
نظــرات شــما در این مــورد به گفتگــو بنشــینیم. اصــوال دید قرآن نســبت 
بــه خیــر و خیرخواهــی خصوصــا بــه اطفــال بی سرپرســت چیســت؟

دیــناســالمبــهعنــوانکاملتریــنوجامعتریــندیــنالهــی،همــواره
مســتضعفانومحرومــاناجتمــاعرازیــرحمایــتخویــشداشــته
اســتودرایــنمیــانایتــامبیشــترازســایرمحرومــانمــوردعطوفــتو
رحمــتقــرارگرفتــهانــد.بــرایروشــنشــدناهمیــتموضــوعایتــامدر
اســالمکافــیاســتکــهبدانیــمواژهیتیــمومشــتقاتآن2۳بــاردرآیات
قــرآنواردشــدهوافــزونبــرایــن،آیاتــینیــزهســتندکــهایــنواژهوتعبیر
درظاهرآنمشــهودنیســت،ولــیمضمــونآنآیــاتدربارهیتیماســت.
قــرآنکریــممــیفرمایــد:»یســألونکعــنالیتامــیقــلإصــالحلُهــمَخیر
یتیمــان دربــارهی تــو از ]بقــره:220[ فإخوانکــْم تَخالطوهــْم إن و
گــرزندگــیخــود کارآنــانبهتــراســتوا مــیپرســند،بگــو:اصــالح
رابــازندگــیآنهــابیامیزیــد،آنهــابــرادراندینــیشــماهســتند.«
قــرآنکریم،بــانفیهــرگونهمســائلغیــرمنطقــیوخرافــی،ماجــرایبه
کــرم)صلــیاهللعلیــهوآلــه(رامطرح فرزندخواندگــیزیــدتوســطپیامبــرا
کردهودرواقعیکیازشیوههایسرپرستیازایتامراقبولیتیمبهعنوان
فرزندخواندهوپرورشاودرمحیطخانوادهمیداند،چنانکهمیفرماید:
»خداپسرخواندههایتانراپسرانتاننکرده،اینسخنانیاستکهشمااز
پیشخودمیگویید،ولیخداحقرامیگویدوبهسویراهدرستهدایت
میکند.پسرخواندههارابهنامپدرانشانصدابزنید،کهایننزدخدابه
عدالتنزدیکتراستوبهفرضکهپدرآنانرانمیشناسید،برادردینی
خطابشانکنیدویابهعنواندوستصدایشانبزنیدوخدادرآنچهکه
کنوناشتباهکردهاید،شمارامؤاخذهنمیکند.ولیآنچهراکهعمدًا تا
مرتکبمیشوید،مؤاخذهمیکندوخداهموارهآمرزندهورحیماست«

* چرا باید از کودکان بی سرپرســت حمایت شــود؛ خصوصــا کودکانی که
 معلولیت هم دارند؟

براســاسآیاتقــرآنکریم،بــاایتامبایــدبهنیکــیومهربانیســخنگفت
کدادوآنهــاراهمــه وبــهآنهــابــهشــیوهیپســندیدهاطعــاموپوشــا
جــاگرامیداشــتوبهآنهــاپنــاهدادونبایــدهیچــگاهآنهــاراآزردویابا
قهرآنهــاراازخویــشدورکرد،قرآنکریــممیفرماید:»بایتیمانســخن
نیکوودلپســندبگوییــد،بــهآنهااطعــامدهیــد،آنهــاراگرامــیدارید
وبــهآنهــاپنــاهدهیــدوهرگــزآنهــاراآزردهخاطــروازخــوددورنکنیــد«
درروایتآمدهکهامامســجاد-علیهالسالم-سرپرســتیوتأمینمخارج
حــدودصــدخانــوادهازیتیمــانوفقــرایمدینــهرابــهعهــدهداشــتوبا
دســتخویشبهیتیمانغذامیدادوآنهاراتکریمونــوازشمینمود.
میدانیمکــهدرقــرآنکریــمشــبکهایازآیــاتدربــارهمعلولینهســتو
دوماینکهبراســاستحقیقــاتدانشــمندانعلومقــرآنمیدانیمنظمو
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مصاحبه با خیرین

پیوستگیمعناداريبرهمهآیاتوسورازجملهآیاتمرتبطبهمعلولین
کماســتوآنهابــهصورتهایمختلــفیکدیگرراپشــتیبانیکردهاند حا
تقدماخالقبرحقــوق،حداقلدرجامعهمعلولینحتمیــتدارد.چون
گربهتریــنمــوادحقوقیدربــارهرعایــتقوانیــنمعلولینتصویبشــود ا
ولیمــردمدرزمینهاحتــراممعلولینتوجیهنشــدهباشــند،ایــنقوانین
اجرانخواهدشــدیابداجــراخواهدشــدوپیامدهــایمنفیبســیاربهبار
گرمســئولینومدیــراندرهمــهیردههــا،احتــرامورعایت میآید.امــاا
شــؤونمعلولیــنرابهعنــوانیــکوظیفــهیقطعــیووظیفهیشــرعی
پذیرفتهباشند،قوانینمصوبواحکامشــرعیهممراعاتخواهدشد.
ســورهیمبارکه»عبــس«همیــننکتــهرادردومحوریادآورشــدهاســت:
آنهــا. بــه احتــرام عــدم هنــگام بــه عتــاب و توبیــخ الــف:
ب:تزاحمخواستهمعلولینباخواســتهدیگرانوتقدمخواستهمعلول.
گراحتــراممعلولیرا ازاینســورهمیآموزیــمهرکسدرهــرردهایباشــدا
مراعاتنکــرد؛چهآنکــهمعلــولفقیهیــاازطبقــاتپایینجامعهباشــد،
عمــوممســلمانانوظیفــهدارنــد،فــردعابــسوتــرشروراتوبیــخکننــد.
عملــیواجرایــیســاختنایــننکتــه،موجــبرواجفرهنــگاحتــرامبــه
معلولینمیشــود.حالدرمقابلکودکمعلولبیسرپرستوظیفهی
جامعهبسیارســنگینترمیباشــدوبایدباروییگشــادهتربرخوردشود.

همــدم  بــه  و  فرمــوده  زحمــت  قبــول  دوبــار  کنــون  تا شــما   *
بفرماییــد؟ داشــتید  کــه  حالــی  و  حــس  از  آورده ایــد.  تشــریف 

برایبندهحضــوردرمیــاناهالیهمدم،فرصــتمغتنمیبودکــهبا400
فرزندبیسرپرستهمدمآشناوازمشکالتشانباخبرشوم.اینکهبتوانم
بهنوبهیخودمخدمتیکنمونــوایایاتقرانکریــمراطنیناندازکنم
وباعــثایجادفضــایمعنویبشــودتوفیقیبــزرگبودهاســت.مفتخرم
کههمبــادختــرانبیسرپرســتومعلــولوهمبــاهمکارانخدومشــما
آشناشــدمودرمحافلانسباقرآناینموسســهیخیریهشرکتکردم.

* با توجه به برگزاری مراسمی همچون شب قدر، دعای عرفه، برگزاری 
نماز عید فطرو محافل انس با قرآن در همدم، فکر می کنید برنامه های 
دینــی - فرهنگــی همــدم بــه ســمت و ســوی خوبــی پیــش مــی رود؟

ابتــدااجازهدهیــدبگویــم،جوانانیکــهازکیفیتباالیســالمتمعنوی
برخوردارند،عالئمافسردگيراکمترازسایریننشانميدهندورفتارهای
پرخطــردورانجوانــیراکمتــرانجــاممیدهنــد.ایــنافرادبــهرفتارهای
مرتبــطبــاارتقــایســالمتبیشــترازجوانانــیکهکمتــرمذهبیهســتند
اقداممیکنندواینامرپیشبینیکنندهیسالمتبزرگسالینیزهست.
تمرکزویژهبهکودکانهمدموتوجهبهاموراتدینیدردورهاوایلکودکی
کردنشرایطمؤثربررشدوتکاملمعنویکودک اولینفرصتبرایمهیا
شــخصیت زیــرا اســت معنــوی و مذهبــی آموزههــای انتقــال و
بزرگســالیکــودکدرایــندورانشــکلمیگیــردومیتوانــدبســیاریاز
خالهــایعاطفــیراپوشــشدهــد.دوراننوجوانــینیــزبــهعنــوان
دومیــندورهیبحرانــیوحســاسزندگــیدومیــنفرصــتبــرای
رشــدمعنویــتاســت،بــهگونــهایکــهبــاایجــادآمادگــیالزم،ازطریــق

ارتقــایمعنویــتوســالمتمعنــوی،فــردرابــرایمقابلــهبــامشــکالت
زندگــیوتــابآوریکمبودهــایاحساســیوعاطفــیمهیــامیســازد.

* و پرسش آخر اینکه؛ در ایام کرونا، پیشنهاد شما برای برگزاری مراسم 
دینی در همدم چیست؟

امیــدوارمهرچهزودتربســاطایــنویروسمنحــوسازکشــورمانوتمام
جهانبرچیدهشودوخیرینبتوانندبچههایهمدمراازنزدکببینند.
کارهــایموثــر،اجــرایتالوتهــایکودکانــه درحــالحاضــرازجملــه
توســطقاریــانوحافظــانخردســالازطریــقحضــوردرموسســه
مجــازی فضاهــای از اســتفاده مــن نظــر بــه همچنیــن اســت.
کــودکانبــیسرپرســتومعلــول،کاراســت. همــدمجهــتتشــویق
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یکنفسزندگی

فرهنِگ یک کشور...
بعد از جنگ جهاني اول، اتریش کاما ویران شده بود؛
 فقر، گرسنگي و بیماري د ر این کشور بی  داد می کرد. 

 د ر پایان جنگ، د ولت آمریکا، مقداري پول به د ولت اتریش د اد که د وباره شهرهایش را بسازد 
و کارخانه بسازد تا د وباره چرخ هاي اقتصاد اتریش ویران شده، به  گرد ش د رآید.

اما، کشور اتریش با این پول سالن اُپرا و ُکنسرت ساخت!! سالن هاي تئاتر ساخت و کتابخانهها 
را ترمیم کرد !!

وقتي د ولت آمریکا پرسید چرا با این پول کارخانه نساختید؟!
گفتند: تا فرهنگ کشوري ساخته نشود کارخانه ها ویران می مانند!
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آشنایی با خیرین خراسان

این قوچانی های نیکوکار...
معرفیخیریــهیقوچانیهایمقیــممشــهدوپایهگــذارآناســتادزندهیادمحمــدجابانی...

*حسیناسفندیاری

یکیازســوگهایســنگینیکهبــرجامعــهیخراســاندرماههــایاخیر
واردشــد،درگذشــتاســتادمحمدجابانیبــود؛زندهیادمحمــدجابانی
عــالوهبــرقریبیــکقــرنحیــاتبابرکــتوتالیــفونشــرقریــب40عنوان
کتابپیرامونتاریــخوادبوفرهنگعامــهیقوچانوخراســانوایران
انســانیبهغایتنیکاندیشبودکهازجملهیاقداماتــشدراینزمینه
میتــوانبهپایهگــذاریخیریــهیقوچانیهایمقیممشــهداشــارهکرد.
بیــان از ابتــدا کمنظیــر، انســان ایــن یــاد و نــام بزرگداشــت در
خیریــهی بــه داشــت خواهیــم نگاهــی عامــری، مســعود آقــای
کــرد خواهیــم مــروری ســپس و مشــهد مقیــم قوچانیهــای
جابانــی: اســتاد غرورآفریــن زندگــی دهــه، 9 کارنامــهی بــر

مؤسســهخیریهقوچانیهــایمقیــممشــهددر24دیماهســال1۳۷2با
دســتورآســمانی»تعاونواعلــیالبــروالتقــوی«درحمایــتازنیکــوکاریو
خیرخواهــیبهدعوت»شــادرواناســتادمحمــدجابانی«ازهمشــهریان
عزیــزقوچانــیوجمعــیازقوچانیهــایمقیــممشــهددرمحــلمســجد
ســجاد)ع(مشــهد،تشــکیلشــدواندیشــههایواالیمؤســسودیگــر
عزیزاندرطولســالیانمتمادیهمیشــهراهگشــایکارهابودهاســت.
رییــس عامــری، مســعود جنــاب بــا کــه گفتوگویــی ضمــن
شــد مشــخص دادیــم، انجــام خیریــه ایــن مدیــرهی هیــأت
خیریــهیقوچانیهــایمقیممشــهدبااهــدافبســیارارزشــمندیچون
تاســیسدرمانــگاهومحلــیجهــتنگهــداریازکــودکانبیسرپرســت
فعالیتهــایخــودراآغــازودنبــالکــردهاســتکــهبــهدالیلــیبــاانجــام
برخــیکارهــاموافقــتنشدهاســت.درعیــنحــال،درتمــامایــنســالها
تالشهــایبســیاریدرزمینههــایمختلــفدرحــالانجــامبــودهکهدر

همــهیآنهــا،ایــنخیریــهازایدههــاوســرمایهوراهنماییهایمؤســس
هیأتمدیره،هیأتامنا،اعضاوهمشــهریانبزرگواربهرههابردهاست.
بهگفتهیآقایعامری،درحالحاضرفعالیتهایخیریهبهشرحذیل

میباشد:
1-تعــداد500دانشآمــوززیــرپوشــشخیریــهیقوچانیهاهرســالهدر
شــهریورماهلوازمالتحریــرواســفندماهلبــاسعیــددریافــتمیکننــد.
2-تعداد20دانشــجو،هــرترمباارائــهیگواهیتحصیلــی،کمکهزینه

تحصیلیدریافتمیکنند.
۳-هرماهبه120خانوادهمددجوسبدکاال)شاملبرنج،روغن،گوشت
کارونــی،رب،پودردســتیوصابــون( غ،قنــد،چــای،عــدس،ما یــامــر

تحویلمیشود.
4-بــهمددجویــانزیرپوشــشدرصــورتنیــازمبلغیــکمیلیــونتادو
میلیونوامبهصورتقرضالحسنهبابازپرداخت20ماههدادهمیشود.
5-روزهــایدوشــنبههــرهفتــهبــاویزیــترایــگانتوســطپزشــک
خانوادههــای از فرخــی محمــد دکتــر آقــای انساندوســت
زیرپوشــشونیازمنــدانمعاینــهبــهعمــلمیآیــدکــهدرصــورتنیــاز
میشــود. پرداخــت خیریــه طــرف از نیــز آنهــا نســخهی وجــه
۶-هرماهمبلغچهلمیلیونریالبهحسابانجمنحمایتازبیماران
کلیــویقوچــانجهــتبیمــاراندیالیزی)شــاملهزینهســفر،چاشــت

دارو(واریزمیشود.
۷-تهیــهوارائهجهیزیهتوســطکمیتهبانــوانبهنوعروســانمددجوی

زیرپوششدرمشهدوقوچان.
کیداســتکــهکلیــهیمــواردفــوقدرمشــهدوقوچــانانجام الزمبــهتا

میگیرد.
همچنیــنخیریــهبــاهمــتنیکــوکارانعزیــزدرامــوریازجملــهایجــاد
ســالن ایجــاد قوچــان، صنعتــی دانشــگاه آزمایشــگاه تجهیــز و
فرهنگــیواجتماعــیمعلمــانقوچــان)ســالنزنــدهیــادمهنــدسماه
کرمــی(ایجــادوتجهیــزبیمارســتاناورژانــسزنــانقوچــان منیــرا
)زندهیادحاجحسینســراجیان(وموارددیگریپیشــقدمبودهاست.
هیأتمدیرهیخیریهیقوچانیهایمقیممشهد،درحالحاضرشامل

اینافراداست:
1-آقــایمســعودعامــری،رییــسهیــأتمدیــره2-آقــایمهنــدس
کبریــانکاهانــی احمــدرفیــعزاده،مدیرعامــل۳-آقــایناصرعلــیا
نایــبرییــسهیــأتمدیــره4-آقــایدکتــرمحمدفرخــی،عضــواصلی
5-آقــایمهنــدسعبــاساقبــال،خزانــهدار۶-آقــایمهنــدس
آقــایمحمــودداورپنــاه البــدل۷- فریــدونصنعتــی،عضــوعلــی
گرجیــدوز،بــازرساصلــیو عضــوعلــیالبــدل۸-آقــایمحمــود
9-آقــایرمضانعلــیاســماعیلپــورقوچایــن،عضــوعلــیالبــدل.
حنــابآقایعامــریدرپایــانتوضیحاتخویــش،ضمناعالمنشــانی
خیریــهیقوچانیهابــهآدرس:مشــهدـبلــوارفلســطینـفلســطین20ـ
ک۶4تلفــن:۳۷۶۸911۷،ازهمهیهمشــهریان،اعضا،دوســتانو پال
نیکوکارانیکههمیشــهیارویــاوراینخیریــهبودهاندسپاســگزاریکرد.

****
محمد جابانی؛ یک قرن جانفشانی  

اعتمــاد و اخــالق و ادب بــزرگ اســتاد جابانــی، محمــد اســتاد 
و پژوهشــگر شــاعر، قلــم، و قــول اهــل قوچانیــان پیشــاهنگ
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اســت. خراســانی افتخارآفریــن کــردان از یکــی نامــی، نیکــوکار
استادمحمدجابانی،درسال١٣٠٧خورشیدی،درمحلهیحاجیملکی
قوچــانبهدنیاآمــد؛دورهیابتداییرادردبســتانمهردادســپریکرد.
همزمانباجنگجهانیاولوهجومبیگانگان،ناچارازترکدبیرستان
شــدوبهمدتدوماهدرروســتایجعفرآبادســفلیبهبقالــیپرداخت.
مدتینیزنزداســتادرجبعلیخیاطبهکارخیاطیمشــغولشد.سپس
راهیمشــهدمقدسشــدوبعدازمدتــیدوبارهبــهقوچانبرگشــتودر
کاروانســرایبازارقوچانمشغولکارشد.درســال١٣٢٣ش،باتوجهبه
عالیقواستعداد،بهکمکآموزگاریمشغولشــدودرمهرماه١٣٢٥ش
بهخدمتمعلمیآمــوزشوپرورشدرآمدوبهروســتایزوارمشــیروان
اعزامشــد.در1۳۳5بهعنوانمربیتعلیماتاساســینجــفآبادفاروج
انتخابشــدواز1۳۳۷ضمنتدریسدردبیرســتانهایجوینیو1۷دی
بازرسفنــیآموزشــگاههارانیزبهعهدهداشــت.ســپسدردانشســرای
مقدماتیمشــهدکــهبــرایمعلمانتشــکیلشــدهبــود،پذیرفتهشــد.
اودرســال١٣٤٠ش،بــهعنــوانماموربــهخدمت،بــهتهراناعزامشــدو
پسازفراغــتازتحصیــلدوبــارهبهشــهروزادگاهشبرگشــت.بهســال
1۳41درکنکورمعلمانشــرکتکــرد،باعالیتریــننمرهپذیرفتــه،مامور
بهتحصیــلوراهــیتهرانشــدودانشســرایعالــیرادر۳ســالگذراند.
اســتادجابانی،باوجودیکهبرایدســتیاریدکترصرافانتخابشده
بودبــهقوچــانبرگشــتوبــاســمتمعــاونادارهیآمــوزشوپــرورشو
مسئولسپاهدانششهروروستاوپادگانقوچان-کهکالسهایآموزشی
داشــت-شــدوتامهــرمــاه1۳50درآمــوزشوپــرورشدرخدمــتنظام
آموزشیبود.سپس،انجمنشهرقوچاناورابهسمتشهردارانتخاب
کردکــهتــا1۳5۳دردودورهمتوالیدرپســتشــهرداریبههمشــهریان
قوچانــیخدمــتکــردومنشــاءخدمــاتبســیاریبــرایمنطقــهشــد.
اســتادجابانی،پسازآن،تا1۳5۸ســمتهاییچونرئیسساختمان
ادارهکلآمــوزشوپــرورش،رئیــسناحیــهییــکمشــهد،معــاون
آموزشــیو...راتجربــهکــردودرنهایــت،یکســالپــسازانقالب،باســی
ودوســالودهمــاهودوروزخدمــت،بهافتخاربازنشســتگینایلشــد.
صدالبتهبرایمردانمردســتانوانســانهایهدفمندوموثر،بازماندن
وبازنشســتنبیمعناســت.در40ســالاخیــر،بهرغمتمــاممرارتهای
زندگــیوســازندگی،اســتادجابانیبیــشازپیــشمشــغولکاروتــالش
علمیواقدامــاتاجتماعیبــود؛تاســیسخیریــهیقوچانیهایمقیم
مشــهدومطالعــهونوشــتنبیوقفــه،ازجملــهیایــنتالشهاســت.
ماحصــلعلموحلــموقلــماســتادجابانیعزیــز،چــاپوآمادهســازیو
انتشــارمقاالتبســیاروقریب40کتــاباســت.درپایاناینیادداشــت
کوتاه،فهرســتیگزیدهازآثارچاپشــدهیاســتادراباهممرورمیکنیم:
ســیرفرهنــگقوچــان/واژهشــماریکتــاباول/دوجلــدکتابهــای
آســان/تربیــتدرگلســتانســعدی/خانخانــی/ســرزمینومــردم
قوچــان)۶جلــد(/ –بــاکــودکانمحــرومازمحبــتپــدرچــهبایــدکرد/
غذاهــایســنتیقوچــان/تحــولمرثیــهدرادبیــاتکهــنپارســی/
آذرســتان؛مجموعــهشــعر/اندیشــههــاودیدگاههــادرتــرازویزمــان/
نــوایهــزاردســتانازســرزمینقوچــان/ادبیــاتدردنیــایکــودکان/
کتــابســیاحتشــرقآیــتاهللآقــانجفــیقوچانــیو... دربــارهی
آن روح بخشــندگی، و دانایــی پــرورگار کــه آرزومندیــم
کنــاد. مانــا بــرایهمیشــه را نامــش و شــاد را بیدریــغ نیکــوکار
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تکلیف چشم های تماشا به سر رسید!
خب،بیتعارفبگوییــمکهمذهبونظامماهرچــهدرحالحاضردارند
ازحسینبنعلی)ع(دارند؛فیالواقع،مذهبشیعه،جزشکوهپیشوایی
امامعلیبنابیطالب)ع(،وشانوشــیوهیامامصادق)ع(،یکرئیس
فکــریوفقهیواقعــیداردوآنامامســومشــیعیان،حســین)ع(اســت.
بــهتاســیازآموزههــایمذهبشــیعه،فرهنــگایرانــیجماعــت،بیش
ازهمــهچشــمبــهمفاهیــمومولفههاییچــون؛قیــام،شــهادت،آزادگی
کاریداردکــههمــهرامدیــونمیــدانکربــالو ستمســتیزیایثــاروفــدا
مکتبعاشوراســت.شــیعهیمنهــایمحرموســوگســاالرشــهیدانو
یارانــش،قابلتصــورنیســت.درواقعــهیکربالوقیامعاشــوراوشــهادت
سیدالشــهدا،آنقدرمعنیومضموننهفتهاســتوازاینقیــام،آنقدربه
گرآن رفتاروگفتارماجماعتاندیشــهوآمالمهمالهامشــدهاســتکــها
راازمذهبشــیعهوملــتایرانبگیریــم،گماننکنمبشــودجایــشرابه
آســانیباداســتانومعنیدیگریپرکرد.عباراتیچون»شــورحسینی«
»ضدیتبایزیدویزیدیان«،»عدمتســیلموســازشدربرابرظالم«،»تن
نــدادنبــهذلــت«،»آزادهزیســتنوجوانمــردنبــودن«»دروغنگفتــن
وتــنبــهننــگنــدادن«و...چیزهایــیهســتندکــهبیشــترینکاربــردرا
درزبــانوبیــانمــامــردمیافتهانــدوهمــهیایــنکلمــات،درنهایــتاز
سرچشمهیکربالوماجرایقیاموشهادتامامحسین،آبمیخورند.
امــاپرســشبــزرگواساســیایــناســتکــه:آیــاایــنداســتانشــورانگیز
گذشــته ازمرحلــهیتئوریــک»شــهادتطلبیبــرایاحقــاقحــق«
وگامدرمیــداناجــراو»عملیاتــیشــدنایــدهیستمســتیزی«هــم
کارامــام نهــادهاســت؟آیــابــاوربــهاصالــتقیــامعاشــوراوارزش
بکشــاند هــم اقــدام عرصــهی بــه را مــا توانســته شــیعیان، ســوم
بگیــرد؟ عمــل بــه قــول تبدیــِل بــرای تضمینــی مــاجماعــت از و
هرپاســخیبهاینپرســشبدهیم،حقیقترانمیتوانکتمــانکردکه:
ماجماعت،عاشــقانحســینومحرموقیامعاشوراوداســتانکربالییم
امــانــهداســتانراخــوبمیدانیــمومیفهمیــم،ونهبــهرفتارحســینی
تمایلیصادقانهنشــانمیدهیم.رفتارحسینی،هزینهســازاست.رفتار

کاریوعدممماشــاتباظالمتعریف حســینی،برمبنایروراســتیوفدا
میشــودوهزینهدارد؛هزینهاشحصروحرمانوبیحرمتیوتشــنگیو
تنهاییاست.اینهزینه،کمترینشاسارتوبیشترینششهادتاست.
بهنظرمیرســدکهبــرایمــردممــا،امــامحســینوقیامش،بیشــتریک
خاطــرهاســتتــایــکبرنامــهیزندگــی.ایــنخاطــره،همهســالهدرماه
محرمیــادآوریومــرورمیشــودوما،بــاطبلوســنجوعلموکتــلدورهم
جمــعمیشــویمومطابــقســنتودرچهارچوبــیمشــخصبــرای
ایــنخاطــرهیقدیمــی،ســینهمیزنیــمواشــکمیریزیــم.همیــن.
امــامحســین)ع(ومحــرم،بــرایمــایکمراســماســت،نــهیــکمعرفت
ومســئولیت.بــرایمــایعنــیامــامحســینکارشراکــردهوتمــامشــده.
گــردین مــاهیــچکاریبــهایــننداریمکــهامــامحســینگفتــهاســت:»ا
نداریــد،الاقــلآزادهباشــید.«یــاچــهاهمیتــیداردکــهامــامفرمــوده
»مــرگبــاعــزتبهتــراززندگیبــاذلــتاســت«؟وچــهفرقــیمیکنــدکه
گردینجدمجزباکشــته بدانیمیــاندانیم،امــامدرروزعاشــورافرمــود»ا
شــدنمنقــوامنمیگیرد،پــسایشمشــیرهامــرادربــربگیریــد....«؟!
ازنظرذهنمنفعتطلبومصلحتپرستما،امامحسینیکپروندهی
بستهشــدهاســت!پروندهیدردسرســازیاســتکههروقتبازشکنی
ازآنبــویخــونوشمشــیرواســارتواذیتوزحمتشــنیدهمیشــود.
بــرایهمیــنهــم،منبــریمــاســعیمیکنــد،ایــنپرونــدهرابهطــور
کاملبــازنکنــدوصرفــابــهحواشــیکماهمیــتوکمکاربــردشبپــردازد.
خطیــبوروضهخــوانمــا،جــزاشــکگرفتــنازملــت،کارینــدارد؛
نــهقولــیمیگیــردبــرایآزادگــیونــهشــناختیمیدهــدازجانبــازیبــر
کاری! انجــام بــرای میگــذارد قــراری نــه و عقیــده و عشــق ســر

واینچنیناستکهمااینچنینیم؛
حسینبنعلیعلیهالسالم،نهدرســال۶1هجریبهشهادترسید،که
سالییکباربهدستمنبریهایما،وسالیهزارباربهدستماپیروان
بیرمقوراحتطلب،بهشــهادتمیرســدوازاینشــهادت،جزاسفو
حسرتچیزیعایدکســینمیشــود.شــاهداینمدعا،خیلشیعیانی

محرم
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کانبهخوشیوخوشبختی اندکهدراســارتاربابزوروزروقدرت،کما
روزگارمیگذرانندوصرفا،هرازگاهدرخصوصبدبختیهاوپسرفتگیها
ونابسامانیهایشهروکشورشاننقمیزنندولیگامازگامبرنمیدارند!
در یکبــار و امســال- همیــن مثــال ســال– یــک صــدکاش، و کاش
آســتانهیمحرم،بنشــینیمونســبتمانرابــااستراتژیســتبــزرگآزادگی
وســربلندیوصداقــتشــیعه،یعنــیحســینبنعلــیبســنجیمو
حســینگونگیرابهدرســتیتحلیــلوتعبیــنوتئوریــزهواجــراکنیــم.

درکوفه!
خواباستکوفهوخبرینیستازحسین)ع(
درکوچههایشهر،اثرینیستازحسین)ع(

دیگرحسین،راهبهجایینمیبرد
آنسویجادهها،سفرینیستازحسین)ع(...

حاالکهبیبرادرولبتشنهماندهاست
دیگرامیدبیشترینیستازحسین)ع(...

گرکههست آنسوترازفرات،فروغیا
جزخیمههایشعلهورینیستازحسین)ع(!

تکلیفچشمهایتماشابهسررسید...
برروینیزهغیرسرینیستازحسین)ع(!

آنکاروانکهراهیشاماست،درغبار
جزخاندانخونجگرینیستازحسین)ع(!

**
حاال،خیالکوفهبههرحیثراحتاست

دیگرنشانهیانظرینیستازحسین)ع(...

دیگرنیازنیستبترسندازبال
دیگربرایشانخطرینیستازحسین)ع(!

**
وقتیحسینکشتهشود،َمردزیستن

جزانتظاربیثمرینیستازحسین)ع(...

کسپردیموآمدیم ماعشقرابهخا
دیگرنشانمعتبرینیستازحسین)ع(!

اینگریههایشیههوشهوتهمایعزیز
جزفهمچشمهایترینیستازحسین)ع(

زحمتنکشبهپایزیارتکهدرضریح
جزخطخوِنمختصرینیستازحسین)ع(...

*سپاهیالیین

محرم
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* مریم همایونی

کقرمــز ناخنهــایدســتوپایــشبــهگونــهایکامــالشــلختهوارانهال
کزدهحتمــابــهخاطــرتعــادلنداشــتن گــرخــودشال زدهشــده.ا
گــردوســتوهمــراه جســمیاشبــهایــنصــورتدرآمدهاســتوا
دســتهای آن بــا قطعــا زده ک ال برایــش فریــده همیشــگیاش
کاردربیایــد؛ کوچــکوغیرطبیعــیاشنمیتوانســتهبهتــرازایــناز

اختررامیگویم...
درآســمانبــاالیســرمان،اخترهــایزیــادیداریــمولــیدرســرزمین

کوچکمانهمدم،یکاختربیشترنیست.
اندیشــیدهاید. »عشــق« واژهی عمــق بــه حــال بــه تــا حتمــا
و دیــده و خوانــده زیــاد عشــق از افســانهها و کتابهــا در
کــه:»اختــرخانــهی شــنیدهایمامــامیتوانــمبــاقاطعیــتبگویــم
مــا. زندگــی عشــقهای همــهی از اســت چکیــدهای مــا«
ســیوهفت کنــون تا و اســت مردادمــاه دختــر مــا قصــهی اختــر
تابســتانراپشــتســرگذاشــته.دربیمارســتانحشــمتیهســبزواربــه
بــهعلــتنقــصمــادرزادیمدتــیدردســتگاه دنیــاآمدهاســتو
کــرده نگهــداریشــدهووالدینــشبــهتصــوراینکــهفرزندشــانفــوت
اســت،بیمارســتانراتــرککــردهودیگــربازنگشــتهاند.وشــایددوســت
داشــتهاندایناتفــاقبیفتــدوقبلازوقــوعمرگبــهپیشــوازآنرفتهاند.
گرفتنــدبرونــدو کــهفقــطخــدامیدانــد،آنهــاتصمیــم بــاهــرنیتــی
نباشــندوبــازهــمفقــطخــدامیدانــدسرنوشــتزندگیشــانچــه
شــدهوآیــاحســرتدیــداراختــربــهدلشــانمانــدهاســتیــانــه!
بهزیســتی و بیمارســتان مدیــران بســیار تحقیقــات وجــود بــا
و زندگــی و مانــد زنــده اختــر و نشــد. پیــدا اختــر خانــوادهی
آمــد همــدم بــه شــیرخوارگاه از بعــد و شــد بــزرگ سرنوشــت؛
وحــدودســیســالاســتکــههمــدمخانــهوکاشــانهاششدهاســت.
نمیدانیمچهکســینام»اختــر«رابرایاخترمــاانتخابکــرده،ولیچه
انتخابخوبــی!اخترهاوســتارگانبــرخالفصــورفلکیمثلانســانها
درمعــرضتغییــروتحولانــدوچــونانســانهامتولدمیشــوند،عمری
راســپریمیکننــدومیمیرنــد.ســتارههادربــدوتولدســردومــاتوکدر
هســتندولیبهتدریــجداغترمیشــوندوشــروعبــهنورافشــانیمیکنند
ونــورمهربــانوزیبایشــانازفاصلــهیزیــادبــهزمیــنوبــهمــامیرســد.
از کــه اختــری اخترکهاســت. همــان از هــم مــا اختــر
میکنــد. وا غنچــه زیبایــی بــه عشــق ذاتــیاش مهربانــی
اختــررابایــددیــدوآنوقــتفهمیــداینقــدرشــاعرانونویســندگانکهاز
عشــقومهربانــینوشــتهوســرودهاند،بیخــودنگفتــهوننوشــتهاند.
شــایدبتــوانگفــتعشــقیعنــیگذشــتنواقعــیوبــیهیــچتوقعــی

ستاره ی روشنی به نام اختر!
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ازخــودورســیدنبــهکمــالمطلــق.شــایدالزمنباشــدهمیشــهبــرای
بیــانعشــقحتمــاازشــیرینوفرهــاد،امیرارســالنوفرخلقــاویــارومئــو
وژولیــتمثــالزد؛میتــوانبــهاختــروفریــدههــماشــارهداشــت!
فریدهراحتماشــماهممیشناســید.دخترهمیشــهخندانموسسهی
کــهبــااختــرازکودکــیدربخــشمراقبتهــایویژه)ایزولــه( همــدم
بودنــدوبــایــاریوکمــکزیــادکادردرمــان،کاردرمانــی،مادریــارانو...
وضعیــتجسمیشــانبهتــرشــدوبــهدیگــربخشهــامنتقــلشــدند.
اختر،ازهمانابتدادربرابرفریدهکهجثهینامتعارفبادستهاوپاهای
بسیارکوچکوکوتاهدارد،خودشرامسئولمیدانست.تمامهموغم
زندگیشفریدهبودوباوجودمشــکالتفیزیکیوهوشیخودشجوش
گــربچههاجاییدعوتمیشــوندکهبرای فریدهرامــیزد.همینحاال،ا
نداشــتنامکاناتویلچیری،فریــدهنمیتواندبهمهمانیبــروداخترهم
بدونذرهایتردیدنمیرودوترجیحمیدهدویلچیرخواهرشفریدهراهل
بدهدودرساختمانزندگیوحیاطهمدمشانراهبروندوحرفبزنندو
گرازدغدغههاوآرزوهایاختربرایتانبگویم حتیگاهیقهرودعواکنند.ا
بیمحاباوبیتاملبهدیدارشمیآییدتااینفرشتهوستارهیآسمانی
راکهدرزمینسکنیداردببینید.بینخودمانبماندولیبارهابهفریده
حســودیکردهام!مگرمیشــوددرایندنیایشــلوغوپرازرنگوفریب
هنوزهمچنینعشــقهایخالــصوصداقتهایبیبدیلــیپیداکرد؟
بادیــدنفریــدهواختــر،میپذیرمکهگویــامیشــودوبایدهنوزبــهدنیاو

آدمهایشامیدواربود...
ازمســیرصحبتــمغافــلنشــوم،ازآرزوهــاودغدغههایــشبگویــمواز

حسادتهایش!
مدتیقبلخیــریمهربــانبــرایراحتیفریــدهویلچیــربرقــیآوردوباید
اختــررامیدیدیــدکــهچگونــهبــهســمتافســردگیپیــشمیرفــتو
تکنولــوژیرانفرینمیکــرد.چوننقشــشدرراهبردنویلچیــرفریدهکم
شــدهبود!ازایــنرو،بــاتدبیــرمدیــرانومربیــانمرکــز،کالویلچیــربرقی
فریــدهبــرایاســتفادهیگهگاهــیدرآمــدواختــرخوشــحالشــد!یکــی
دیگــرازدغدغههایاختــرایناســتکهبهخاطرنداشــتنماشــینهای
مناســببــرایمعلولیــنهربــارکــهفریدهنیــازداردســوارماشــینبشــود
کلــیاذیــتمیشــودوگاهــیگریــهمیکنــدوایــنغــمهمیشــگیاختــر
کــهدرایــنمجــالنمیگنجــد. اســتوبســیاردغدغههــایدیگــر
فرصتــیدســتدادوبــااختــرنازنیــنومهربــانبــهگفتگــونشســتمو
خواســتمازآرزوهایشبگویــدوچهزیباوپراحســاسبودگفتگــویما...

اختر جان اآلن دلت چی می خواد؟
_دلممیخوادخانوادهمپیدابشن،بعدخوشحالبشم.بافریدهبرم

خونمون.

دوست داری خونتون چه شکلی باشه؟
_صافباشه.پلهنداشتهباشه.فریدهراحتباشه.سماور

داشتهباشیم.کتریداشتهباشیم.چایبخوریم.

از روزگارت بگو. از پدر و مادرت چیزی می دونی؟
_بافریدهتویایزولهبودم.ازپدرومادرمچیزییادمنیست.ندارم

دیگه!مردنشاید...

دلت برای کی تنگ شده؟
_خانممرتضوی

خانم مرتضوی رو نمی شناسم. کی هست؟
_مربیبود.خیلــیمهربونبود.مامانمبود.بازنشســتشــده.کرونابره

میادپیشممنوببینه.

اختر حاال یک آرزوی خیلی بزرگ بگو، هر چی بود با لطف خدا یک 
خیر  پیدا می کنیم تا آرزوی تو رو برآورده کنه

_مامان،بابامپیدابشن....

ازسوالوقولیکهدادمپشیمانشدم.اماچهمیشودکردآرزوآرزوست!
سوالیدیگرهمپرسیدمکههمچنانبرایاینسوالازخودم

دلگیرم....

گه فریده از اینجا بره چی میشه؟ ا
نگاهزاویهدارشبهگوشهیسمتچپاتاقگرهخورد.سکوتغمگینی
تمامفضایاتاقرادربرگرفت.بدونهیچحرفیبلندشــدوبهسمتدر
رفتوگوییدیگرصدایمرانمیشنیدکهملتمسانهگفتماخترنرو.توکه
چایزیاددوســتداریبشــینچایــیاتروبخــور...رفتونمانــد.....

اخترکزیبایمانشاندادعشقآننیستکهماتصورمیکنیم.عشق
درنگاهوقلبمهرباِناختِرخانهیکوچِکهمدمماست...
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نمک شناس!
اودزدىماهــربــودوبــاچنــدنفــرازدوســتانشبانــدســرقتتشــکیل
دادهبودنــد.روزىبــاهــمنشســتهبودنــدوگــپمیزدنــد.درحیــن
صحبــتگفتنــد:چــرامــاهمیشــهبــافقــراوآدمهایــیمعمولــیســروکار
داریــموقوتالیمــوتآنهــاراازچنگشــانبیــرونمیآوریــم؟!بیائیداین
بارخــودرابــهخزانــهســلطانبزنیــمکهتــاآخرعمــربرایمــانبسباشــد.
دسترسیبهخزانهسلطانکارآسانینبود.آنهاتمامیراههاواحتماالت
ممکنرابررســیکردند،اینکارمدتــیفکروذکرآنهارامشــغولکردهبود
تاســرانجامبهترینراهممکنراپیداکردندوخودرابهخزانهرســانیدند.
خزانــهمملــوازپــولوجواهــراتقیمتــیبــود.آنهــاتــامیتوانســتند
ازانــواعواقســامطالجــاتوعتیقهجــاتدرکولهبــارخــودگذاشــتند
تــاببرنــد.درایــنهنــگامچشــمســرکردهبانــدبــهشــیءدرخشــندهو
ســفیدىافتــاد.گمــانکــردگوهــرشــبچــراغاســت.نزدیــکرفــتآن
رابرداشــتوبــراىامتحــانبــهســرزبــانزدومعلــومشــدنمــکاســت!
ســرکرده،بســیارناراحــتشــدوازشــدتخشــموغضــبدســتشرابــر
پیشــانیزدطــورىکــهرفقایــشخیــالکردنــداتفاقــیپیــشآمــدهیــا
نگهبانانخزانــهباخبرشــدهاند.خیلیزودخودشــانرابهاورســانیدند
وگفتند:چــهشــد،چــهاتفاقــیافتــاد؟دزدکهآثــارخشــمدرچهــرهاش
پیــدابــودگفــت:افســوس!زحمتهــاىچندیــنروزهمــابــههــدررفت
گیــرســلطانشــدیم.مــنندانســتهنمکــشراچشــیدم. ومــانمــک
دیگــرنمــیشــودمــالودارایــیپادشــاهرابــرد.ازمردانگــیومــروتبــه
دوراســتکــهمــانمــککســیرابخوریــمونمکــداناوراهــمبشــکنیم!
دزدان،دردلســکوتشــب،بــدونایــنکــهکســیبویــیببــرددســت
خالیبــهخانــههاشــانبازگشــتند.صبــحکهشــدوچشــمنگهبانــانبه
درهاىبازخزانهافتادوتازهمتوجهشــدندکهشبخبرهاییبودهاست
سراسیمهخودرابهجواهراتسلطنتیرسانیدنداماپسازبررسیدقیق

دیدندکهدزدخزانهرانبردهاست!
خبربهگوشسلطانرسیدوخوداوآمدوازنزدیکصحنهرامشاهدهکرد.
آنقدراینکاربرایشعجیبوشگفتآوربودکهانگشتبهدندانگرفتو
باخودگفت:عجب!اینچگونهدزدىاست؟براىدزدىآمدهوباآنکه
میتوانستههمهچیزراببردولیچیزىنبردهاست؟آخرمگرمیشود؟!
او،درهمــانروزاعــالمکــرد:هــرکــسشــبگذشــتهبــهخزانــهآمــدهدر
امــاناســت،مــنبســیارمایلــمازنزدیــکاوراببینــموبشناســم.
اعالمیــهســلطانبــهگــوشســرکردهدزدهــارســید.دوســتانشراجمــع
کــردوبهآنهــاگفــت:ســلطانبــهمــاامــاندادهاســت،برویــمببینیمچه
کــهبــاور کردنــد.ســلطان گویــد.آنهــارفتنــدوخــودرامعرفــی مــی
نمیکردباتعجــبازرییسدزدهاپرســید:ایــنکارتوبوده؟گفــت:آرى.
پرســید:چرابااینکهمیتوانســتیهمهچیــزراببرى،چیــزىرانبردى؟

گفت:چوننمکشماراچشیدمونمکگیرشدم!
بعدجریانرابراىسلطانگفت…

سلطانکهسختعاشقوشیفتهبزرگوارىاوشدهبود،گفت:حیف
استانساننمکشناسیمثلتو،جاىدیگرىباشد،توبایددر

دستگاهحکومتمنکارمهمیرابرعهدهبگیرى.
وحکمخزانهدارىرابراىاوصادرکرد.

آندزد)عیــار(،یعقــوبلیثصفــاریبــود.اوبعدهاسلســلهصفاریــانرا
تاسیسکرد.

یعقوبلیثصفاری،سرداربزرگونخستینشــهریارایرانیپسازاسالم
قــرونمتوالــیاســتکــهدرآرامگاهــشواقــعدرروســتایشــاهآبادواقــع
در10کیلومتــریدزفــولبهطرفشوشــترآرمیــدهاســتواغلبمــااینرا

نمیدانیم!
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                                              www.hamdam.org                             
   @hamdamcharity       @hamdam.charity    

خبرها کهنه نمی شــوند . مــــشروح 
اخبار هــمد م را می توانید  د ر فـــضای 
مجازی د نبال کنید ،  اما اشــــاره ای 
کوتاه د ر این صفــحات برای یاد آوری 
مهربانی و تشکر از د وستان همد م است.

خـبرهای خوب این خانه
            مروری اجمالی بر رخدادهای سه ماه گذشته ی خیریه ی همدم

عکساز:فاطمهفیروزی)دختراناینخانه(
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همــدم عامــل مدیــر دفتــر در 1۳99 تیرمــاه چهــارم چهارشــنبه
دیــداریصــورتگرفــتکــهطــیآنعابــسقدســی)مدیــرکافــهکتــاب
کمــک بــرای کــه طرحــی اتمــام بــرای  همکارانشــان و مشــهد(
آمدنــد. موسســه بــه بودنــد، کــرده آغــاز همــدم فرزنــدان بــه
آقــایقدســیدرایــندیــدار،دربــارهیطــرحاجــراشــدهگفــت:»مــابنــا
بــرمســئولیتهایاجتماعــیکــهبرعهــدهداریــم،بــهایــنفکــرافتادیــم
کمکــیهرچندکوچــکبهشناســاییهمــدمدرمیــاناهالــیکتابخوان
وفرهنگدوســتمشــهدکنیــمودرهمیــنراســتا،یکــیازنقاشــیهای
علیمیــری)نقــاشمشــهدی(رابــهپازلهــایمختلفــیتقســیمکردیم
وازمــردموهنرمنــدانمشــهدیخواســتیمدررنگآمیــزیایــناثــر
مشــارکتکننــد.درنهایــتحــدود۳00نفــرازمراجعهکننــدگانبــهکافــه
کتــاب،دراینطــرحشــرکتکردنــدو4پازلنیــزتوســط4نفــرازدختران
هنرمندهمدمرنگآمیزیشــدوپسازتکملبهمزایدهگذاشــتهشد.«
علــی شــدهی رنگآمیــزی تابلــوی بازدیــد، ایــن پایــان در 
میــریووجــهجمــعآوریشــده،بــهفرزنــدانهمــدماهــداشــد.

گزارش مدیرعامل
 از تداوم حیات و نشاط در همدم

مدیرعامــلهمدم،درآســتانهیروزوهفتهیگرامیداشــتبهزیســتیاز
تداومحیاتونشاطدرهمدمگفت.

دکترزهراحجتدرآستانهیروزوهفتهیگرامیداشتبهزیستی،گفت:
»400فرزنــدهمــدمدرطــول40ســالگذشــتهودرهــرشــرایطیبــه
فعالیتهــایخــوددرکارگاههــایهنــریموسســهادامــهدادهانــدوایــن
تــالشهیــچگاهوبههیــچدلیلــیمتوقفنشــدهاســت؛حــالبــاتوجهبه
نزدیکشدنبههفتهیگرامیداشتبهزیســتیبایدازمردم،هنرمندان
ورزشکارانوسایرخیرینیکهدرطولهمهیاینسالهاوخصوصادرایام
گسترشویروسکرونا،باانجامدیدارهایمجازیونوشتههاوپیامهای
دلگرمکنندهاشــاندرکنــارخادمینموسســهبودنــدقدردانیکنیــمواز
آنهابخواهیمباهمیــنروحیهوتوانمعنویومادیدرکنارماباشــند.«

 

تجلی پیوند بین کتاب  و همدم
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دختران همدم 
در جشنواره" دامن قرار" خوش درخشیدند!

بــهگــزارشروابــطعمومــیموسســهیخیریــهیهمــدموبــهنقــلازدکتــرزهــراحجــت)مدیرعامــلموسســه(،»کرونــابــاتمــامنامهربانیهــا،بــدون
دعــوت،میهمــانزندگــیمــاشــدوســازمانبهزیســتیایــندلتنگــیرابــهفرصتــیبــراینشــاندادنتوانمنــدیمعلولیــنازاقشــارمختلــفتبدیــل
دلنوشتههایشــان نوشــتن بــا دارنــد، قــرار ذهنــی معلولیــن زمــرهی در کــه همــدم توانبخشــی ازدختــران تــن ســه میــان ایــن در کــرد.
شــدند.« توجهــی قابــل رتبههــای صاحــب خوشــبختانه و کردنــد شــرکت قــرار" جشــنوارهی"دامن در کرونــا ویــروس بــا رابطــه در
دکترحجتدرتوضیــحاینموفقیت،افــزود:»دخترانمانندافکوریان،ســمیهخــاوریوخدیجهالیجهبافبهموفقیتخوبیرســیدند؛نــدارتبهاولو
سمیهرتبهســومرادربخشمعلولیت"اختالالتذهنی"کســبکردند.ندا،ســمیهوخدیجهثابتکردندباوجودمعلولیتوبیسرپرستبودنبازهم

میتوانندتوانمندباشند.«

شهرداری مشهد
 موسسات خیریه را فراموش نمی کند

امیراقتنایی)مشاورشــهردارومدیرروابطعمومیشهرداریمشهد(که
بهمناســبتگرامیداشــتروزوهفتهیبهزیســتی،درمحلموسســهی
خیریهیهمدمحضورپیداکردهبــود،افزود:»ماشــاهدکیفیتخاصی
ازتوانبخشــیدرهمــدمهســتیمکهبــهدنبــالخودکفاکــردنبچههای
کنموسســهاســتوایننتیجهیعشــقوایثارخادمینومادریاران سا
اینموسســهیخیریهبــهفرزندانعزیزشــاناســت.امیدواریــمباتالش
خیریــنونهادهــایدولتــی،درشــرایطخــاصکنونی،بــهنیازهــایاین
موسسهتوجهبیشــتریبشــود.مجموعهیمدیریتشــهریمشهدنیز
باجدیتتمامواردفــازجدیدوموثریازخدماترســانیبــهخیریههای
کــهامیدواریــمدرایــنمســیرســربلندشــویم.« مشــهدشدهاســت
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با اهدای کتاب از سوی یک خیر زنده یاد؛ 
خیریه ی همدم، کتابخانه دار شد...

 
درآستانهیعیدسعیدقربان،موسسهیخیریهیهمدم،بادریافت۳00
عنوانکتابهدیهشدهتوسطخانوادهیمرحوم»بانوتیموری«صاحب

کتابخانهشد.
کبــریمفاخــر،اســتاددانشــگاهوعضوبنیــادفردوســیکهدر دکتــرآرشا
اینکارخیرنقشمعرفویاورموسسهراداشــت،گفت:»ازسالگذشته
بهواسطهیآموزششاهنامهخوانیبهفرزندانهمدم،باروحیهیآنهاو
عالقهشانبهکتابوکتابخوانیآشناهستموبهنظرمرسیدمطالعهنقش
مهمیدرتوانبخشــیاینبچههاکهدارایشــرایطویژههســتند،دارد.«
ضمــن نیــز موسســه( عامــل )مدیــر حجــت زهــرا دکتــر خانــم 
دکتــر تالشهــای و تیمــوری بانــو مرحــوم خانــوادهی از تقدیــر
مفاخــرگفــت:»ایــنکارخیــررابــهفــالنیــکمیگیریــموآمادگــیخــود
اعــالممیکنیــم.« کتابهــایاهدایــیخیریــنعزیــز تقبــل بــرای را

مدیرعامل خیریه ی همــدم، خبرنگاران را، 
همدمی های خارج از همدم دانست

 
دکترزهراحجــت)مدیــرعامــل(درآســتانهیگرامیداشــتروزوهفتهی
خبرنگارباحضوردردفترروابطعمومیموسسهگفت:»خبرنگارانواهالی
رسانه،همکارانماجزوخادمینهمیشگیوخاصهمدمهستندکهدر
خارجازموسسهبه400دختربیسرپرســتاینخانهخدمتمیکنند.«
کیــدکــرد:»بــرایاهالــیهمــدم،روزخبرنــگار دکتــرحجــتهمچنیــنتا
یــادآورزحمــاتوتالشهــایشــبانهروزیســفیرانقلــمدرخدمــتبــه
کودکانبیسرپرســتاینخانهاســتچراکهماهمــوارهجهتنگهداری
وآمــوزش400دختــربیسرپرســتهمــدمبــههمــکاریاهالــیرســانه
نیازمندیموامیدواریمازقلمپرمهرشــانهمچونهمیشــهبهرهببریم.«
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جمعــیازخادمینحــرمامــامرضا)ع(ضمــنجویاشــدنحــالفرزندان
همدماقدامبهاهدایماسک،پارچهیگانونباتمتبرکبهاهالیاین

خانهکردند.

دیدارمدیرعامــلوتنیچنــدازاعضــایهیاتمدیرهیموسســههمدم
بادکترحســنمونســان)مدیریــتشــعببانکملیخراســانرضــوی(و
قدردانیبرایحمایتوهمیاریهمیشگیشانبااینموسسهیخیریه.

بانویهنرمند،یلداعباسیکهدرمیالنایتالیادانشجوست،درروزهای
کرونایــی،بــرایدختــرانهمــدمپیــامهمدلــیوحمایــتارســالکــرد.

خادمان امام در کنار خواهران همدم

دیدار با اهالی بانک ملی
و قدردانی از همکاری هایشان

یلدا عباسی
 خواهران همدمی اش را فراموش نکرده است
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فعالیتهــایهنریـتوانبخشــیفرزنــدانهمدمدرایــامکروناادامــهدارد؛
حضوردرفضایبازوتالشمعصومانهبارعایتاصولایمنیوفاصلهگذاری

اجتماعیمناسب.

مهــدیشــهابی،رییــسبانــکصــادراتشــعبهیســجادمشــهد
ضمــنبازدیــدازکارگاههــاوفضاهــایآموزشــیموسســهیخیریــهی
کــرد. همــدم،ســاختههایدســتفرزنــدانایــنخانــهراتحســین

زینب،دخترهنرمندوپرتالشهمدم،متولدتیرماهاستواتفاقادرهفتهی
بهزیســتیبهدنیاآمده.بههمیــنمناســبت،خواهرانشبرایاوجشــن
تولــدگرفتند؛درتنهاییوســکوت،امــاسرشــارازروحیهوامیدبــهآینده.

همدمی هــا، همچنان فعــال و امیدوارند

تحســین فرزندان همدم 
از طرف یک دوست بانکی

جشن تولدی همدمانه
 در سکوتی سرشار از صدا
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هنرمنــدمحبــوبایــرانهمایــونشــجریانبــرایسپاســگزاریازمهــر
مخلصانهفرزندانهمدمکهبادستانهنرمندشانعشقرابهمناسبت
تولداینســفیرهنریخودقلــمزدهبودند،یکپیــامامیدبخشودلگرم

کنندهفرستادند.

بازدیــددکترحمیدرضاپوریوســف)مدیرکلبهزیســتیخراســانرضوی(
ازفعالیتهایامیدبخشهمدمجهــتجلوگیریازشــیوعکرونادرمیان
اهالیایــنخانــهواظهــاررضایــتایشــانازاقدامــاتانجامشدهاســت.

بچههایهمدمضمناجرایپروتکلهایدقیقبهداشتیوفاصلهگذاری
اجتماعی،دریکعصرشادتابستانیمیزبانمحمدرضافکری)کمدین
وخوانندهیمشــهدیموفقفصلدومعصــرجدید(وگــروهویبودند.

  

 پیام همایون ایرانزمین، به فرزندان همدم

بازدید و اظهار رضایت جناب آقای رئیس
 از همدم

یک میهمان
 و یک عصر شاد تابستانی در  همدم
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ازنخستینروزیکهاعضایبنیادفردوسی،همتکردندوبرایبچههای
همــدمکالسشــاهنامهخوانیبرگــزارکردنــد،حــدوددوســالمیگذرد.
اوائل،بچههاتمایلچندانیبهشــرکتدراینکالسهانداشتندوالبته
گردلشــانخواســت مدیــرانموسســههــمآنهــاراآزادگذاشــتهبودندتاا
پــایداستانســراییاســاتیدادبیــاتوشــاهنامهپژوهیبنشــینند.
آمــد خوششــان داســتانها از بچههــا اینکــه از پــس و کــم کــم
وبــرایهــمازلــذتپیروزیهــاوتالشهــایقهرمانهــایشــاهنامه
نبــود. دورههــا ایــن در انداختــن ســوزن جــای زدنــد، حــرف
زهراکهدرخوابگاهشــاهیدزندگیمیکنــدمیگوید:»هــرهفتهجمعهها
وقبلازشــیوعکرونامنتظربودیمدکتــرمفاخربیایدوبرایمانشــاهنامه
گرفتــهبودیــم. بخوانــد.همــهیمــابــهایــنکالسهــاحســابیخــو
ازقهرمانهــایداســتانهامخصوصــارودابــهورســتمخیلــیخوشــمان
میآمــد.بچههاخودشــانهمیــادگرفتــهبودنــدداســتانهایکوتاهی
رانقــلکننــدوحتــیمهتــابویکــیدونفــردیگهنقــالشــدهبودنــد...«
بچههــایهمدمســالگذشــته)شــهریور1۳9۸(بــرایتقدیــراززحمات
اســاتیداعضــایبنیــادفردوســی،مخصوصــادکتــرخالقــیمطلــقکــه
ســالهایســالرویشــاهنامهپژوهشکردهبودوریاســتبنیادراهمبه
عهدهداشــت،تولدیباشــکوهگرفتند.پــسازایــنآیینزیبــاوماندگار،
دکترخالقیمطلــقدرســفریکهبهمشــهدداشــت،بهدیــداربچههای
همدمآمدوبــرایآنهــاازشــاهنامهگفتواشــارهکردکــهمردمــانایران
زمیــنازدورانباســتان،بــهمهربــانبــودنمعروفنــدودرشــاهنامههم
کیــدشــدهاســت. بــهدســتگیریازمحرومــانوافــرادبیسرپرســتتا
بچههــایکالسشــاهنامهامســالهــمدوســتداشــتندبــرایاســتاد
خالقیمطلقجشــنتولــدبگیرنــد.آنهابــاهماهنگیخانــمدکترحجت
کپور)عضــوفعــالبنیــادفردوســی(،درآخریــن )مدیــرعامــل(وخانــمخا
روزمــرداد1۳99مراســمیکوچــکولــیدلنشــینبرگــزارکردنــدکــهدر
ایــنمراســم،غیــرازدکتــرخالقــیمطلــقبــرایچهــارنفــردیگرنیزشــمع
تولــدروشــنواززحمــاتوالطــافآنهــادرحــقهمــدمتشــکرکردنــد.

در روزی که متولدین شهریوماه بنیاد فردوسی، میهمان ما بودند؛

اعالم خواهرخواندگی بنیاد و همدم
 به دختــران این خانــه امید بخشــید!

درروزمراســم،تصاویریازمرحومدکترطوســیوند)پزشــکوبنیانگذار
بنیــادفردوســی(،دکتــرخالقــیمطلــق،دکتــرمفاخــر،دکتــرقیامتــی
دکترغفوریوخانمموســویانرویبنریزیباچاپشــدهبودورویمیز
مخصوصیخودنماییمیکــرد.همهیآنهامتولدشــهریورمــاهبودند.
البتهدکترقیامتیودکترمفاخرخودشــاندرمراســمحاضــربودند.دکتر
قیامتیبهنمایندگیازبنیادفردوسی،ضمنسخنانکوتاهیگفت:»از
خادمیــنهمدمبرایتشــکیلکالسشــاهنامهخوانیتشــکرمیکنیم.
همدمنشــاندادهاســتکهدرکنــارنگهــداریوتوانبخشــیبچهها،به
فرهنگوادبیاتایراننیزخدمتمیکند.متونشاهنامهوداستانهاو
حماسههایآننقشکلیدیدرپرورشذهنوخالقیتاهالیاینخانه
داردونتیجهیآنبهخوبیملموساست.امیدواریمپسازبرطرفشدن
کرونا،دوبارهاینکالسهاراتشــکیلدهیموازنقالیبچههالذتببریم.«
کپورهمکــهدربرگــزاریاینآییــنتولدزحمتزیادیکشــیده خانــمخا
بــود،گفــت:»هرچنــدتولــددکتــرخالقــیمطلــقوســایراعضــایبنیــاد
درشــهریورمــاهاســتصــالحدرآنبــودکــهقبــلارشــروعمــاهمحــرم،
ایــنمراســمرابرگــزارکنیــم.امــروزمیخواهیــمخواهرخواندگــیبنیــاد
فردوســیوموسســهخیریههمدمرانیــزاعالمکنیــموباایــنکارامیدوار
باشــیمپیوندهــایبیــنایــندوموسســهعمیقتــرازقبــلبشــودودر
شــوند.« بهرهمنــد آن مبــارک نتایــج از همــدم دختــران نهایــت
درپایــانمراســمنیــزخانــمدکتــرحجــتضمــنتشــکرازاعضــایبنیــاد
گفــت:»بایــدابتــداازدکتــرطوســیوندبنیانگــذاربنیــاد فردوســی
فردوســییــادوبــرایآرامــشروحایــناســتادوپزشــکبــزرگایرانــی
دعــاکنیــم.وچــهزیباســتکــهقبــلازروزاولشــهریور)روزپزشــک(
ایــنمراســمبرگــزارمیشــود.همچنیــنبایــداززحمــاتبیپایــاندکتــر
کــهســالهادرخدمــتشــاهنامهوپژوهــشدرایــن خالقــیمطلــق
کتــاببزرگبــودهاســتتشــکروبــرایطولعمــربابرکتــشدعــاکنیم.«
دکترحجــتادامهداد:»اســاتیدبنیادفردوســیمشــهدنشــاندادهاند
کــهحــرفوعملشــانیکــیاســتودرطــولایــندوســالآشــناییبــا
همــدم،دوســتیولطفشــاننصیــبمــاوبچههایمانشــدهاســت.
زادروزهمــهیاســاتیدایــنبنیــادراتبریــکمیگوییــموامیدواریــم
خواهرخواندگیهمدموبنیادفردوســیمایهخیروبرکتدائمیباشد.«
بچههــایکالسشــاهنامهپــسازاینحرفهــاوصحبتهایشــیرین
بــااســاتیدکالسشــانعکــسیــادگاریگرفتنــدوازتــهقلبشــانبــرای

سالمتیهمهیهمدمدوستانایرانزمیندعاکردند.

گزارشویژه
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این دسته گلها دســت رنج دختران 
همدم است؛ گلی که شما به مراسم ها 
و همایش هایتان می  برید و بخشی از 
هزینه ی خیریه همدم را تامین میکند.
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یک نفس زندگی
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جناب آقای علی اکبر علیزاده قناد ) عضو محترم هیات مدیره همدم( 
و  بانوی گرامیتان سرکار خانم عراقی

جناب آقای  بهنام محمدی
جناب آقای دکتر پیروزپور

حاج آقای رضوی راد
جناب آقای مهندس بنانژاد
خانواده محترم آغاسی زاده

خانواده محترم جابانی
خانواده محترم آقای رزاقی

حاج آقای حسین جالئی مرادزاده
جناب آقای مهندس ادیبی ) عضو محترم هیات مدیره همدم( 

سر کار خانم دکتر حجت
جناب آقای جندقی  
جناب آقای سیدی  
سر کارخانم  پودینه
سر کار خانم ناصری

سرکار خانم اسفهبدی

همدم و اهالی این خانه خود را در اندوه فقدان  عزیزانتان شریک می دانند. 

همدردی مارا  پذیرا باشید.

  همکار گرامـی؛

نیک اندیشان ارجمند
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چند لحظه ی علمی
و آمـوزشی

مددرسانی ُربات ها به کودکان طیف اوتیسم

کرونا ویروس؛ تشخیص، درمان، توانبخشی )جسمی و روانی(

کودک، نیازمند احترام و اعتمادبه نفس است
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اختاللطیفاوتیسم)ASD:Autismspectrumdisorder(یکبیماری
عصبــیاســتکــهبــانقــصدرارتباطــاتاجتماعــی،تعامــلوالگوهــای
.)201۸,.Demetriouetal(محــدودوتکــراریازرفتــارتعریــفمیشــود
معیارهایحاضربرایتشخیصاوتیسم،براساسراهنمایتشخیصی
وآماریاختالالتروانیDSMنسخه5درسال201۳منتشرشدهاست.

اینمعیارهاشامل:
الــف(نقــصمــداومدرارتباطــاتوتعامــالتاجتماعــیدرزمینــههــای
گونکــهدرحــالحاضــروجــودداردیاپیــشازایــنرخدادهاســت. گونا
ب(الگوهایرفتاری،عالیقوفعالیتهایتکراریومحدود،مشــاهده
دومــوردازمــواردزیــرکــهدرحــالحاضریــاپیــشازایــنرخدادهباشــد.
ج(نشــانههابایددردورهرشــداولیهمشــاهدهشــود)اماممکناســتتا
زمانیکهنیازهایاجتماعیظرفیتهایمحدوددراینزمینهرانمایان
سازد،بهطورکاملآشکارنگرددیاممکناستبهوسیلهاستراتژیهای
آموختــهشــدهدرمرحلــههــایبعــدیزندگــیپوشــیدهشــدهباشــد(.
د(نشــانههاازنظربالینیباعثبــروزاختاللهایمهــمدراموراجتماعی
شــغلییــادیگــرزمینههــایمهــمدرعملکــردکنونــیفــردشــدهباشــد.
ه(ایــناختاللهــابــهواســطهمعلولیــتذهنــییــاتأخیــردررشــدکلــی
معلولیــت نمیشــوند. مطــرح هوشــی( ـ رشــدی )اختاللهــای
دارنــد. هــمهمراهــی بــا اغلــب اوتیســم اختــاللطیــف و ذهنــی
بــرایتمایــزایــندوبایــدتعامــلوارتبــاطهــایاجتماعــیســطح
بگیــرد. قــرار مدنظــر تکاملــی، رشــد مرحلــه بــرای انتظــار مــورد
ازنظــراپیدمیولــوژی،میزانشــیوعاختــاللاوتیســمروزبــهروزدرحال
کنــوندههــامیلیــوننفــربــاایــناختــاللشناســایی افزایــشاســتوتا
شــدهاند.باتوجهبهافزایــشروزافــزونآن،درراســتایاحقــاقحقوقو
کسبآزادیدرانتخاب،ضرورتآیندهنگریوفراهمسازیامکاناتالزم
استتاازدسترســیافراددارایاوتیســمبهملزوماتحمایتیاطمینان
حاصلشــود.درهمینجهتبودکهشــعارروزجهانیاوتیســمدرسال
1۳9۸شمسی)2019میالدی(فنآوریهاییاریرسان،مشارکتفعال
)"AssistiveTechnologies,ActiveParticipation"(انتخــابشــد.
بهدنبــالپیشــرفتهاییکهطــیســالهایاخیربهدســتآمدهاســت
پژوهشگرانروشهاومدلهایمختلفیرابرایکمکبهکودکانمبتال
)DenverModel(بهاختالالتطیفاوتیســمارائــهکردهاند.ِدنــِورمــدل
TECCHبرنامــه،)ComprehensivePrograms(برنامههــایجامــع

AppliedBehavioral(تحلیــلرفتــارکاربــردی،))TECCHProgram
Analysis(وDIR/Floortime)فلورتایــم(ازایــندســتهســتند.آنچــه
درایــنتحقیقمــدنظــربــوده،بررســیاســتفادهازتکنولوژیهوشــمند
بــرایکمــکبــهکــودکانمبتــالبــهاوتیســمدرباالبــردندرکرفتــاریو
برقــراریارتبــاطبادنیــایبیــروناســت.دراینراســتابرخــیروباتهاو
بازیهایکامپیوتریشناســاییشــدکههریکباداشــتنقابلیتهای
متفاوتبهکــودکانمبتالبهاوتیســمکمــکمیکردتابرمشــکالتخود
فایقآیند.هــریکازایــنروباتهــاوبازیهایکامپیوتــرینظرعدهای
ازپژوهشــگرانرابــهخــودجلــبکــردهاســت.تحقیقهــایمختلفــیبا
موضــوعبررســینحــوۀکارکــردایــنابزارهــاییاریرســانوجــوددارد.
درایــنمطالعــهتــالششــدیافتههــایمقــاالتمذکــوربررســیشــود.
پیشــرفتهایســریعدرحــوزۀفنــاوری،بهویــژهروباتیــک،شــرایط
فوقالعادهایرابراینــوآوریدردرمانیاحتیآمــوزشکودکانمبتالبه
اختــالالتطیفاوتیســمفراهــمآوردهاســت.پژوهشهایاخیرنشــان
دادهاســتکــهیادگیــریبــهکمــککامپیوتــر،ســهمبزرگــیدرآمــوزش
کــودکانمبتالبهاختــالالتیادگیریداشــتهاســت.اینروشبــهدانش
آموزانامــکانمیدهــدتامســئولیتیادگیــریخــودرابهعهــدهبگیرند
زیراایندانشآموزانازراه»تکرارلذتبخش«وافزایشتدریجیســطح
چالش،انگیزهپیدامیکنند.براساساستدالل»بالمایر«،فناوریهای
تواناســاز،امــکاندســتیابیبــهفرصتهــایآمــوزشوتجربیــاتزندگی
رافراهــمودریافــتوپذیــرشدانــشوافــرادراآســانکردهاســت.ایــن
فناوریهــایکمکی،طــیروشهاییتعاملــیوباترکیبگفتــار،تصاویر
گیران کلماتوانیمیشن،مفاهیمیرامتناسبباسطحدرکوعالقهفرا
ایجــادمیکنــد.البتــهاثربخشــیدرمانهایــیکــهبــهکمــککامپیوترو
برایآموزشمهارتهــایاجتماعیانجــاممیگیرندبایدتضمینشــود
تاکیفیتایــنمداخــالت،توجیهپذیرباشــد.مقــاالتمختلفکیفیت
ابزارهــایمختلــفومداخلههایانجامشــدهباآنهــارابررســیکردهاند.

)Nao(روباتنائو
نائوبهروباتهایانساننماییگفتهمیشودکهبهشکلموفقیتآمیز
وبرایآموزشکودکانبهکارمیرود)شــکلCho&Ahn()1,201۶(.نائو
یــکبرنامــۀایدئــالبــرایآمــوزشمفاهیــمبــهدانــشآمــوزاندرهمــه
ســطوحاســت.نائــو،توانایــیصحبــتبــه19زبــانمختلــفرادارد.
بنابرایــنبــاگنجانــدنآندرهردرســیمیتــوانبــرایکــودکانمبتالبه

مددرسانی رُبات ها به کودکان طیف اوتیسم
صدیقهبختیاریشهریپژوهشگرومدرسدانشگاه)دانشجویدکتریمشاوره(
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اوتیســمکــهبــهزبانهــایمختلفــیمثــلعربــی،انگلیســی،فرانســوی
کــرد.روبــاتنائــو کالسبرگــزار آلمانــیوغیــرهصحبــتمیکننــد،
)RobotNAO(،یــکرابــطانســان-روباتاســت.نائومیتوانــدراهبرود

بایستد
بنشــیند،فوتبــالبــازیکنــد،بچرخــد،برقصــداشــیایســادهرابگیــرد
افرادراشناساییکندوتشــخیصدهد،کلماتاداشــدهرامتوجهشود
اصواترامحبوسکــردهوتولیــدگفتارکند.ایــنروباتدارایدوســاق
پا،بدنــه،دوبازو،دوپا،ســر،دودســتوغیرهاســت.همچنینمجهزبه
دوربین،میکروفــنوموتوراســت.عالوهبــرآن،نائــوپرکاربردترینروبات
انساننماییاســتکهدرحوزۀمراقبتهایســالمت،تحقیقوآموزش
ݢمالݨݨݧݧݧقابل بهکارمیرود.قداینروبات5۸ســانتیمتراست؛مســتقلوکاݢ
برنامهریــزیاســتومیتواندراهبــرود،حرفبزنــد،گوشبدهــدوحتی
.)2019aݣݣ,Yousif,Kazem,&Chaichan(چهــرۀافــرادراتشــخیصدهــد

)Pepper(روباتپپر
پپر،یــکروباتانســاننمابــاچهــرهایبامزهوباهیجاناســت.ســطح
تعامــلایــنروبــاتبــاانســانباالســتوامکانــاتپیشــرفتهایدارد
)Bakola&Drigas,2020(.همچنین،اینروباتبهیکموتورتشخیص
صداباعملکــردباالمجهزاســتومیتواندُتن،آهنگواشــکالمختلف
صدایانســانراتشــخیصدهد.اینروباتدارای25سنسورودوربین
است.درنتیجهاطالعاتکاملیدربارهمحیطوافرادیکهباروباتارتباط
برقرارمیکنند،دراختیــاردارد.پپر،همچنینمیتوانــداززبانبدنهم
اســتفادهکند.اینروباتبرایاجرایحرکاتنرمومشابهانسان،به20
فعالکنندهمجهزاست.اینروباتمیتواندبهکمکزبانهایمختلف
برنامهنویســیمانندپایتون،جاواوســیپالس،بامخاطبارتباطبرقرار
کند.همچنین،میتواندبیشاز20زبانمختلفانسانمانندانگلیسی
.)2020,Bakola&Drigas()1هلندیوفرانسویراتشخیصدهد)شکل

)Milo(روباتمیلو
میلو،یکروباتاجتماعیپیشــرفتهاســتکهازصدایانساناستفاده
کاِپــالوبرایکمکبهکــودکانمبتالبه میکند.اینروباتتوســطگروهآ
اوتیسمساختهشــدهاســتوبهتقویتمهارتهایارتباطیآنهاکمک
میکند.میلــومیتوانــدداســتانبگویدیابــهداســتانگوشدهــد.این
روباتانســاننماکهقدآنتقریبًا۷0ســانتیمتراســتمیتواندازطریق
صداوحالتهایصورتباافرادتعاملداشتهباشدوبهکودکانمبتالبه
اوتیسمکمککند.مطالبیدربارۀمهارتهایمهماجتماعیبیاموزند
.)2015,Tucker()2آنهــاراتمرینکــردهودرخــودایجــادکننــد)شــکل


)1Aisoy(1روباتآیزوی

اینروباتتعاملی،باکودکانیکهنیازهایخــاصدارند،ارتباطعاطفی
قویوجالبیبرقراروبهآنهاکمکمیکندمهارتهایحرکتیوتشخیصی
خودراافزایــشدهندوارتباطخودرابادیگرانبیشــترکننــد.اینروبات
بازیهــایآموزشــیوفعالیتهــایجالــبزیــادیاجــرامیکنــد،در
نتیجهاعتمادبهنفــسوثباترادرکــودکانافزایشمیدهد)شــکل۳(

.)201۶,Albo-Canals,Yanez,Barco,AnguloBahón,&Heerink(
)Kaspar(روباتکسپر

هــدفایــنروبــاتانســاننماکــهقــدآنبــهانــدازهیــککــودکاســت
کمکبــهکودکانمبتالبهاوتیســماســت.اینروبات،ســاختدانشــگاه
هرتفــوردشــایراســت.کســپر،کارهــایزیــادیانجــاممیدهــد.ازجملــه
ایــنکــهترانــهمیخوانــد،طــرزغــذاخــوردنراتقلیــدمیکنــد،تمبوریــن
یاهمــاندایــرهزنگــیمینــوازدوموهــایخــودراشــانهمیزند)شــکل4(
.)201۸,Bharatharaj,Huang,Krógeloh,Elara,&Al-Jumaily(



**
مداخالتصورتگرفته،نتایجبسیارامیدبخشیبههمراهداشتهاست،
بااینحالانجامتحقیقاتمؤثــر،مقرونبهصرفهوالبتــهباکیفیتبرای
تعدادبیشتریازکودکانضروریاست.همچنین،مطالعاتدیگریبرای
ارزیابیاثربخشــیاینفناوریهــادرمیانبزرگســاالنمبتالبــهاختالالت
طیفاوتیســمونیززیرمجموعههایدیگریازجمعیتمبتالبهاوتیســم
کهعملکردبهتــریدارند،ضروریاســت.آموزشهایمبتنیبراســتفاده
ازکامپیوتــروبــازی،ســهمواقعــًابزرگــیدرآمــوزشمهارتهــایاساســی
زندگیبهافرادمبتالبهاختالالتطیفاوتیســمدارد.امــروزهدرمانهای
مبتنیبرکامپیوتروروبات،راهخــودرابهمحیطهایآموزشمهارتهای
اجتماعیبــازکــردهاســتومتخصصــانمختلفبــرایکمکبــهآموزش
کــودکانمبتــالبهاوتیســم،دســتبــهآزمایشایــنروشهــایــاگنجاندن
آنهــادربرنامههــایآموزشــیزدهانــد.احتمــااًل،درآینــده،فناوریهــای
مفیــدوتاثیرگذاربــرروشهــایدرمانینیــزافزایشیافتــهوبهایــنترتیب
کســانیکهبهاینکودکانوخانوادههایشــانخدمتمیکنند،بهالگوها
وروشهــایجدیــدیبــرایکمــککــردندسترســیخواهنــدداشــت.
کــهاســتفادهازتکنولــوژی کــرد درکلمیتــواناینگونــهنتیجهگیــری
کــهمبتــالبــهاختــالالتطیــفاوتیســمهســتند میتوانــدبــهافــرادی
کمککنــد.امابــرایاینکهبتــوانایــنکارراعملیکــردنیازبــهتحقیقات
بیشــتروبرنامهریزیهــایدرازمــدتاســت.بــهاینشــکلکــهابتــداباید
پروتکلهــایکاربــاایــنتکنولوژیهــامشــخصشــودوســپسبــرروی
کاربردیســازیآنهــادردنیایواقعیســرمایهگذاریشــود.بدیــنترتیب
میتوانایــنمقولهرازمینهســازآیندهایروشــنبرایاینافراددانســت.
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کرونا ویروس؛ 
تشخیص، درمان، توانبخشی )جسمی و روانی(
تحقیق و نگارش: محبوبه سادات مشرف )کارشناس کاردرمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره(

مقدمه:
پنومونیناشیازویروسکرونایجدید)Covid-19(برایاولینبارازووهان
چینگزارششــدوســپسبهســایرکشــورهایجهانشــیوعپیــداکرد.
)انســان انتقــال توانایــی درک بــا جهانــی بهداشــت ســازمان
یــک عنــوان بــه را کرونــا 2020 ژانویــه ۳1 تاریــخ در انســان( بــه
کــرد. معرفــی بینالمللــی عمومــی بهداشــت فوریتــی نگرانــی
دراینمقاله،باهدفجمعآوریاطالعاتکاربردیبرایپیشگیریازاین
گاهیازروشــهاوتکنیکهایمؤثرتوانبخشی)جسمی بیماری،افزایشآ
ـروانــی(بــرایکاهشعالئــمبیمــاریدرجهتبهبــودعملکردجســمیـ
ذهنیوســازگاریبــااینبیمــاری،آشــناییباایــنبیماریوپیشــگیری
روانــی(رامــوردبررســیقرارمیدهیــم. وتدابیــرتوانبخشــی)جســمیـ
گرفتــه صــورت مطالعــه و شــده انجــام تحقیقــات اســاس بــر
تکنیکهــای و کاردرمانــی( و )فیزیوتراپــی توانبخشــی نقــش
ایــن از ناشــی اضطــراب و اســترس کاهــش در روانشناســی
گاهــیمــردمبســیارحائــزاهمیــتاســت. بیمــاریدرجهــتافزایــشآ
بیمــاریکوویــد19بهدلیــلضعفجســمانیوروحــیـروانیکــهممکن
اســتتاآخرعمرگریبانگیرانســانبشــودنیازمندیکبرنامهتوانبخشــی
جامعوکاملدرجهتکســبونگهداریتوانمندیهایالزمبرایادامه
زندگیواســتقاللدرمهارتهایروزمرهزندگیوسازگاریبامحیطاست.

کروناویروس)تشخیصـدرمانـتوانبخشیروانیوجسمی(
کروناویروسها،خانوادهبزرگیازویروسهایتنفسیهستند.کرونادرزبان
التینبهمعنای»تاج«اســتودلیلاطالقنامبهاینخانوادهویروســی
ایناستکههالهایپروتئینهایبرجســتهکهزیرمیکروسکوپشبیه
تاجاســت،الیــهبیرونیآنهــارادربرگرفتهاســت.ایــنویــروسدرابتدادر
خفــاشهمچــونســارس)نشــانگانتنفســیحــاد(ومــرس)نشــانگان
تنفســیخاورمیانــه(دیــدهشدهاســت.ولــیتحقیقــاتبیشــترنشــان
میدهدکهپولکپوستهابهعنوانانتقالاینبیماریمطرحشدهاند.
»co«ســازمانبهداشــتجهانینــامکوویــد19رابــرایآنبرگزیدهکهکــو
Diseaseمخفف»D«مخففویروسوحــرفدی»vi«مخففکرونــا،وی
یابیماریمیباشد.براساسآنچهتابهحالمشاهدهشدهاست،ازیک
سرماخوردگیســادهبهذاتالریهمتوسط؛ذاتالریهشــدیدواختالالت
تنفســیوازکارافتادندســتگاههایبدنتبدیلودرپــارهایازمواردبه

مرگمنتهیمیشود.
5درصــدبیمــاریوخیــماســتومنجــربــهمــرگمیشــود.بــاافزایــش
پیــدا افزایــش میــر و مــرگ زمینــهای بیماریهــای داشــتن و ســن
میکنــد.درمــوردافــراددیابتــیمیــزانمــرگومیــر۷/۳درصــد
بیماریهــایمزمــنتنفســی۶/۳درصــد،افــرادمبتــالبــهفشــارخون۶
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5۶درصــداســت. بــهســرطانمــرگومیــر افــرادمبتــال درصــدو
دلیــل بــه ایــن و اســت زنــان از بیشــتر مــردان در فوتیهــا خ نــر
زنــان خــون در پروژســترون و اســتروژن میــزان بــودن  بــاال
حــد )در میشــود گفتــه میبــرد.  بــاال را بــدن ایمنــی کــه اســت
هســتند. خطــر معــرض در کمتــر کــودکان  احتمــاال کــه فرضیــه(

نشانههاوعالئمکووید19)کروناویروس(
حضــورنشــانههایکرونــابیــن5تــا۶روزطــولمیکشــد.دورانقبــل
ازبــروزنشــانههاکــهبــهآندورهکمــونمیگوینــد،میتوانــد1تــا14روز
طــولبکشــد.بعــدازآنافــرادمبتــالبــهبیمــاریخفیــفظــرفحــدود
نشــانههای کــه بیمارانــی در میکننــد. پیــدا بهبــود هفتــه 2
بــود. خواهــد هفتــه ۶ تــا ۳ بیــن دوره ایــن دارنــد شــدیدتری
ویروسکرونــاعمدتــًاازطریققطراتتنفســیکههنگامنفسکشــیدن
صحبــتکــردن،ســرفهیــاعطســهزدنپخــشمیشــوند،انتقــالپیــدا
میکند.وازطریقچشــم،بینی،دهــانویاازطریقدســتهایآلودهوارد
بدنمیشود.رویســطوح۷2ســاعتزندهمیمانند.)ازچندساعتتا
۳روز(.اینویروسرویســطوحپالستیکیواســتیلعمربیشتریدارد.
براســاساطالعاتفعلیشــاخصبازتولیدبــرایکرونایجدیــدبین2تا

2/5است.
یعنــیبــهطــورمتوســطهــرفــردبیمــار2تــا2/5نفــردیگــردراجتمــاع
آســیبپذیررابیمــارخواهدکــرد.نشــانههایابتداییکروناکامالشــبیه

سرماخوردگیاست.
درروز۳گلــودردشــروعمیشــودوتــببــه۳۶/5درجــهمیرســد.در
کــهحالشــانرو گلــوجدیتــرمیشــود.درروز۷بیمارانــی روز4درد
بــهبهبــودینرفتــهباشــد،ســرفهوتنگــینفسشــانجدیتــرمیشــود.
بســیاریازبیمــاراندرایــنمرحلــهبیمارســتانبســتریمیشــوند.
درروز۸و9شــرایطافــراددارایبیمــاریزمینــهایبدتــرمیشــود
ودرروزهــای15و1۶افــرادآســیبپذیرممکــناســتدچــارحملــه
بیمــاری گذرانــدن صــورت )در شــوند. کلیــه جراحــت و قلبــی
میشــوند.( مرخــص یافتــه بهبــود بیمــاران 22 یــا 20 روزهــای
بیمــاری بــه ابتــال عالئــم مهمتریــن از پنومونــی یــا ریــه عفونــت
شــود: تقســیمبندی درجــه 4 بــه میتوانــد کــه کروناســت
نمیشــود.( دیــده رادیوگرافــی در آن )نشــانه خفیــف نــوع 1-
-2نوعمتوســطکــهبیماریتــبوعالئمتنفســیاســتودرعکسقابل

مشاهدهاست.
تعــداد و میکشــد نفــس ســختی بــه بیمــار کــه شــدید نــوع ۳-
شــدید خیلــی نــوع در اســت. دقیقــه در یابیشــتر بــار ۳0 تنفــس
بیمــارقــادربــهتنفــسنیســتونیــازبــهدســتگاهونتیالتــوردارد.
درمــان)توانبخشــیجســمی(تاقبــلازمرحلــهشــدیدبحرانیکــهبهآن
مرحلهحادتنفســیهماطالقمیشــود،موثراســت.برنامهتوانبخشــی
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)کاردرمانــیوفیزیوتراپــی(شــاملتمرینــاتکلبدن،تمرینــاتعضالت
تنفســی،تمریــنتوانایــیســرفه)tappinyپشــتقفســهســینه(،تمریــن
کســازیریــه،بهبــودواصــالحالگوهــایتنفســیوحمایتهــایروحــیـ پا
گماتیــکاســت.درتنفــس روانــی،تنفــسعمیــقوآراموتنفــسدیافرا
گماتیــکفــردیکدســترارویســینهودســتدیگــرخــودراروی دیافرا
شــکمقرارمیدهدوطورینفسمیکشــدکهدســترویشکمبهطرف
جلــوکشــیدهشــود.بطوریکــهدریــکدمعمیــقهــوارابــهداخــلدهان
برده،چنــدثانیهبادهانبســتهنفسراحبسکردهوســپسآرامدســتی
راکهرویشکماســتحرکتدادهودسترویســینهثابتماندهاست.
اینتمریناتنیــازبهفضایخــاصوتجهیزاتپیچیدهنــداردومیتواند
درخانــهیــابیمارســتانانجامشــود.درایــنتکنیکمتخصصبادســت
گذاشــتنرویبخشــهایدرگیــرریــهازبیمــارمیخواهــدبــاانجــامعمــل
گــم دمآنبخــشراپــرازهــواکنــد،یــابــامقاومــتدادنبــهعضلــهدیافرا
وســایرعضــالتتنفســیدرهنــگامبــازدمبــهتقویــتایــنعضــالت
وآمــوزشتنفــسشــکمیوافزایــشظرفیتهــایتنفســیبپــردازد.
عالوهبرتمریناتتنفســی،ورزشــهایکلبــدنمثلغلــتزدن،پلزدن
بــاالوپاییــندادنمچپاها،صــافبــاالآوردناندامهــایتحتانــیوباالو
پایینبــردنانــدامفوقانیبــااســتفادهازیــکلولــهمقوایییایــکچوب
۸0ســانتیمتریمیتوانــددرحفــظآمادگــیجســمانیبیمــاروفعــال
نگهداشــتناوموثرباشــد.ازبیمــارانخواســتهمیشــودبادســتهاکناره
تخــترابگیرنــد،بلنــدشــوندوبنشــینندوســپسدوبــارهدرازبکشــند.
انقبــاضعضــالتباســن،شــکموجلــویرانونگهداشــتنانقبــاضبــه
مدت10ثانیهوســپسشــلکــردنازتمریناتمفیــددیگریاســتکهبه
اینبیمارانتجویزمیشــود.طاقبازخوابیدنبازانوهــایخموچرخش
کمــربــهچــپوراســتبــرایبهبــودیعملکــردگــوارشوانعطافپذیری
ســتونفقــراتکمــریکمــککننــدهاســت.تغییــروضعیــتبیمــاربــه

صــورتمکــررومتنــاوبازبــروززخــمبســترجلوگیــریمیکنــد.پــساز
بهبــودیازبیمارســتانحضــوریــکمتخصــصکاردرمانــیدرجهــت
اســتقاللدرمهارتهــایروزمــرهوانجــامحــرکاتاصالحــیگفتــهشــده
بــرایبازتوانــیبیمــاربــهزندگــیقبلــیاشبســیارحائــزاهمیــتاســت.

کروناویروسوراهکارهایکاهشاضطرابواسترس)توانبخشیروانی(:
اینروزهاباشــیوعویروسکرونا،موجاضطراب،حمالتپنیــک)panic(و
کنش وسواسهایذهنیوعملیچندینبرابرشــدهاست.اضطراب،وا
طبیعیبهشرایطسختوتهدیدآمیزاست.آغازمشکالتروانیرامیتوان
بهتمرکزافراطــیبهیکمســئلهنســبتداد.زندانیشــدندریکپدیده
باعثبزرگکــردنبیشازحــدوتبدیلآنبهفاجعهتوســطذهنشــود.
کوویــد19یــکبیمــاریجســمیاســتوباالخــرهزمانــیفروکــشخواهد

کــرد،امــاتبعــاتروانــیناشــیازآنبســیاربیشــترازجنبــهجســمی
آناســتواختــالالتروانــیجــدیرابــهدنبــالخواهــدداشــت.
ترس،اضطــرابونگرانــیدرمواجهــهباپدیدههایــیکهخطرمــرگبرای
افرادبههمراهدارد،کامالطبیعیاســت.یکبخشمغزانسان،سیستم
لیمبیکومغزپایهاســتکــهدرحیواناتنیزوجــودداردوعملکــردآنبه
کنشبراســاسهیجاناتاســتوبــهبقایموجــودزندهکمک صورتوا
گرجایــیبقــاباخطــرمواجــهشــود،انســانبهکمکسیســتم میکنــد.ا
کنش کنشمناسبنشاندهدکهمهمترینآنهاوا لیمبیکومغزبایدوا
جنگیــاگریزاســت.نمــودواقعــیجنــگرادرروزهــایشــیوعکرونــاوبا
اســتفادهازدســتکش،ماســکوموادضدعفونــیکنندهوحفــظفاصله
فیزیکیبــاافــراددیگربــههنــگامخــروجازخانهمیتــواندیــد.همچنین
کنشــیاســتکهافــرادرامجبورمیکندکســبوکارهــاراتعطیل »گریز«وا
کردهودرمنــزلبمانند.)نتیجــهجنگوگریــززندهمانــدنومحافظتاز
خودماناســت(هورمونهایاســترس)مثلکورتیزول(نظمژنهارابههم
زدهومیتواننــدباعــثبیمــاریشــوند.انســانهابــهخاطراندازهقســمت
نئوکورتکسمغزشانقادرندفقطبافکرکردنبهمشکالتشان،پاسخهای
اســترسزارافعالکنند.اینبدینمعناســتکــهافکارمان،هــمتوانایی
ایــنرادارندکــهمارابیمــارکنندوهــممیتواننــدحالمانراخــوبکنند.
گیرداروهمهگیرنیستوکشندهترین اینبیماریاولینوآخرینبیماریوا
نیزمحسوبنمیشود.شایدجالبباشدبدانیدکهازهر100نفریکهمبتال
بهاینبیماریمیشــوند،2نفرممکناستجانشــانراازدستبدهند.
بیشازیکمیلیوننفردرجهانبهعلتابتالبهســلهرســالهجانخود
راازدســتمیدهندویاهــرســاله۷میلیوننفــردرجهانبدلیــلآلودگی
هــواوغلظتبــاالیذراتمعلــقدرهواجــانخــودراازدســتمیدهند.

تکنیکهایشناختیبرایکاهشاضطراب:
گاهی:اولیــنومفیدتریــنکاریکــهدرحالحاضــرمیتوان 1-افزایــشآ
گاهیخوداســتکهنقــشمهمیدرکنترل انجامداد،باالبردنســطحآ
شــیوعبیماریومدیریتتــرسوعدماطمینــاندارد.پیداکــردنمنابع
موثقیازاطالعاتدقیقودنبالکردنآنهابهمنظوردوربودنازشایعات
وداشــتنتصویــرشــفافیازوضــعموجــود،ضروریاســت.بــااســتفادهاز
اطالعاتصحیحدربارهاینویروسوشــناختنحوهشیوعوانتقالآنو
راههایپیشــگیریقادرخواهیمبودریســکابتالرابهحداقلبرســانیم.
کــردنبــهایــنموضــوعاز 2-تکنیــکارزیابــیمجــدد:یعنــینــگاه
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کــهســالمهســتند زوایــایدیگــر.بــهعنــوانمثــالتعــدادافــرادی
کــهبیمارنــدویــااســتفادهاز بــهمراتــبخیلــیبیشــترازآنهایــیانــد
کــهبیمــاریوجــودداردولــیزندگــیجریــان اینکــهدرســتاســت
هســتند. کار و زندگــی حــال در عــادی بهصــورت مــردم و دارد
۳-کاهشخطاهایشناختی:خطاهایشناختیازجملهعواملیاست
کهافــراددچاراضطــراببهمراتــبازآنبیشــتربرخوردارنــد؛بهخصوص
خطــایگزینــشانتزاعــیـخطــایهمــهیــاهیــچوخطــایبزرگنمایی
اضطــرابناشــیازبــزرگکــردنایــنبیمــاریمیتوانــدرویسیســتم
ایمنیتاثیرمنفیداشــتهباشــدوبــدنرادربرابــربیمــاریتضعیفکند.
4-مواجههدرســتبامنفینگری:بــاتوجهبهاینکــهاینافــرادازمیزان
منفــینگــریبیشــترینســبتبــهدیگــرانبرخوردارنــد،درمواجهــهبــا
اینافــرادمیتــواناز2راهکارخیلیســادهاســتفادهکرد.یکــیاینکهبه
افکارمنفــیآنهاحملــهصورتنگیــردبلکهســعیشــودافکارمنفــیآنها
باآمــاروارقــامقابلمشــاهدهمثبــتکاهــشدادهشــودودیگــراینکهدر
حینارائــهافکارمنفیتوســطآنها،میــزاننگرانــیخودرانشــانندهیم
بلکــهآنرابــهصــورتیــکامــرعــادیوقابــلپیشبینــیجلــوهدهیم.
19(ماننــددیگــرســاختارهایویروســیبــاخــطســیر ó �covid(ویــروس
حرکتدرمحیطپیرامونمادارایســاختارالکترومغناطیســیوســطح
پاییــنانرژیفرکانســیاشپاییــنودرحــدود5/5تــا14/5هرتزاســت.
بــهبیــانســاده،ویروســهاییازایــندســتبــرایاشــخاصدارایفکــر
کنیســتندمگــراینکه وبــدنســالمبــاســطحفرکانسبــاالابــداخطرنــا
فــردمذکــوربــهگونــهایدچــارکاهــشســطحانــرژیبــراثــرخســتگی
ناامیــدی،بیماریهایمزمنجســمیوروحیوتنشــهایعصبــیگردد.
زمیــندرحالــت کــره فرکانــس کــهســطح اینجاســت نکتــهمهــم
کــهمتأســفانهایــنمیــزاندر طبیعــیدرحــدود2۷/4هرتــزاســت
کــزخریــد،دفاتــرکارمتمرکــز کــزیماننــدبیمارســتانها،زندانهــا،مرا مرا
کــزفحشــاومکانهایــیازایــن بــرســرمایه،الــکلفروشــیهــاومرا
قبیــلبــهشــدتکاهــشیافتــهوبــهپاییــنتــراز20هرتــزنــزولمیکند.
گاهانــهبــهمحیــطاطــرافخــودبنگریــمخواهیــمدیــد گــرقــدریآ ا
افــرادیکــهقــادربــهافزایــشســطحانــرژیخــودنیســتندبــهزودیاز
چرخهحیاتحــذفمیشــوندوحتــیباالتریــنمقامــاتوافزونترین
کمــالتأســفبایــد ثروتهــانیــزقــادربــهکمــکبــهآنهــانیســت.وبــا
بگوییــمچنیــنافــرادیهــدفاولویروســهاییماننــدکرونــاهســتند!

توصیههایدرمانیوپیشنهادات:
کســناین باتوجــهبهنبــودندرمانخاصیبــرایاینبیمــاریونبودوا
بیمــاری،اســتفادهازماســکدرمکانهــایعمومــی،شستشــویمکــرر
دستها،استفادهازموادضدعفونیورعایتفاصلهاجتماعی،نکاتمهم
درپیشــگیریازاینبیماریاســت.لذادرشــرایطشــیوعایــنبیماریو
تبعاتترسواضطرابآنهرکسیبایدبهنوبهخوددرخصوصجلوگیری
ازانتشاراخبارنادرستدرمورداینبیماریسعیکند.تاجاییکهامکان
داردازخانهنبایدبیرونبیاییدولیدرعینحالخودرابرایمدتطوالنی
درخانهحبــسنکنید.مثالبرایپیــادهرویبهمکانهــایخلوتبروید.
بادوســتانواطرافیانخــودصحبتکنید.صحبــتدرمــوردنگرانیها
بهبهترشــدنحالشــماکمکمیکند.امــاصحبتهایخــودرامحدود

بهکرونانکنید.ازروشــهاییکهقبالبرایکاهشاضطرابواسترسموثر
بودهاست،استفادهکنید.روشهایآرامسازیوریلکسیشنرابهکارببرید.
خودراسرگرمفیلمویافعالیتلذتبخشیکهشماراآراممیکند،بکنید.
آوردن روی بــا اســت. خوبــی گزینــه فکــری و جمعــی بازیهــای
میتــوان آنهــا در شــدن غــرق و فــردی رایانــهای بازیهــای بــه
اضطــراب میــزان و عمــل اجتنابــی راهبــرد یــک عنــوان بــه
راپنهــانکــرد.)بازیهــایرایانــهایجمعــیوگروهــیمناســباســت.(
ســیاره ایــن ناجــی محبــت و عشــق تنهــا کــه بدانیــد را ایــن
ویروســها کــه باشــید داشــته بــاور و اســت پــردرد و غمگیــن
ازســطحارتعــاشرعدآســاونیروهــایبیکــراندرونشــمامیترســند.
وخبــرخــوباینکــهجهــانفــردایمــاتنهــاجایــگاهکســانیاســتکــه
9۶۳هرتــز.( تــا دارنــد.)1۷4 افزایــش فرکانســیدرحــال همــواره
. جمعــی خــرد بــه رســیدن و گاهــی آ ســطح افزایــش امیــد بــه 

منابع:
coronavirus/ astrotalk.com/astrology ó  belog/freqnency )1
ncov/summary-html-2019/http/www/cdc.gov/coronavirus)2
فنــاوری و علــم انتشــارات / هرنــگ وون جانــگ نویســنده: )۳
پیشــگیری عمومــی دســتورالعمل / تهــران( دانشــگاه چینــی )گــروه
بذرافشــان امیــر مترجــم: شــانگهای؛ ، ویــروس کرونــا بــه ابتــال از
زندگــی روزمــره فعالیــت بــر ریــوی توانبخشــی تاثیــر )4
دانشــگاهی جهــاد ـ ریــه انســدادی بیمــاری بــه مبتالیــان

Americalyounalofclinicalnutrition)5
pulmonary Rehabilitaion management of Respiratory )۶

19-conditioninpationwithcovid
ایــران مســتقل تحلیلــی ـ خبــری پایــگاه ـ روانشناســی مجلــه )۷
CDC)۸درعمــل:آمادگــیجوامعدربرابرشــیوعبالقــوهبیمــاریکووید-19
ncov ó coronavirus  ó 2019 Preparing ó communities ó html
کــه کرونــا)101نکتــهعلمــی 9(کتابچــهراهنمــایپیشــگیریازویــروس
مــیتوانــدزندگــیشــمارانجــاتدهــد(./انتشــاراتنظــامپزشــکی
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کودک، نیازمند احترام 
و اعتمادبه نفس اســت
 مولفین: هانیــه آقامحمدیان و معصومه رضازاده

در شماره ی قبل، مقاله ای را که با عنوان »کودک احســاس مسئولیت  می خواهد«، 
توسط دو تن از روانشناسان موسسه ی همدم نوشته شده بود، ماحظه  فرمودید. در آن 
مقاله، مشکات کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته 
بود. در این شــماره  و مقاله ی حاضر نیز  به ادامه ی  همان موضوع پرداخته  شده است:

کــهدرخانــوادهتــکوالــدی کودکانــی گفــت کلــیمیتــوان بطــور
کــهبــهفرزنــدخواندگــیدایــمیــاموقــت کودکانــی زندگــیمیکننــد،
کنشــبانهروزی،کــودکانخیابانــیو پذیرفتــهشــدهاند،کــودکانســا
بیخانمــانوکودکانــیکــهدرخانوادههــایازهــمگســیختهوآســیبزا
زندگــیمیکننــد،دارایطیفوســیعیازمشــکالتمشــابهومتفــاوتبا
یکدیگرنــدوبــهنظــرمیرســدکــودکانخیابانــیوکــودکانشــبانهروزی
چــوناززندگــیبــاوالدیــنمحرومانــد،مشــکالتبیشــتریدارنــد.
گــرازدیدگاهسیســتمیبهشــبانهروزیبنگریــم،میتوانیــمتفاوتهای ا
آنرانســبتبــهخانوادهمشــاهدهکنیــم؛نوابــینــژاد)1۳۷1(،رفتارهای
دفاعــیکودکانــیکــهدرآنبــاپرخاشــگریرفتــاریمیکننــد،مکیــدن
انگشــت،عــاداتعصبــی،نشــانههــایرفتــارناســازگارانه)ماننــدشــب
ادراری(ولکنــتزبــانراالگوهــایرفتاریعنــوانمیکندومعتقداســت
کــهنشــانگراحســاسناامنــیهســتند؛بنابرایــنمیتــواننتیجــهگرفت
کــزشــبانهروزی،نشــاندهنــده کــهعالئــمبالینــیورفتــاریکــودکانمرا
نوعــیاحســاسناامنــیدرمحیــطزندگیشــاناســت.بــیوت)19۸9(
دربررســیخــود،رویکودکانــیکــهازوالدیــنخــودجــداشــدهبودنــد
مطالعهکردهاســت؛نتیجــهیپژوهشاونشــاندادکهجدایــیوالدین
موجبتشــدیدمشــکالتهیجانــیورفتــاریکــودکانمیشــود.دراین
وضعیتدخترانبیشتردرونسازیمانندافسردگیوپسرانبرونسازی
ماننــدپرخاشــگریمیکننــد.)نصرالهیــانمجــرد،1۳۸۶(.پاتروســونو
همــکاران)1959(معتقدنــدکــهدرانــواعمختلــففضاهــایخانوادگــی
اختــالالترفتــاریواختــالالتنوروتیــکدیــدهمیشــودوتمایــزاصلــی
بیــنایــنخانوادههــا،کیفیــتانــواعسرپرســتیآنهاســت.رفتارهــای
پرخاشگرانه،رفتارضداجتماعیواختاللرفتارییافقدانویااختالل،به
سرپرستیخانوادههمبستگیدارد.)صالح،1۳۷9؛بهنقلازنصرالهیان
مجــرد،1۳۸۶(.وریــاوهمــکاران)199۸(،بیــنکودکانــیکهمــدتزمان
طوالنیدرمؤسســاتزندگیکردندباکودکانیکهبــاوالدینخودزندگی
میکردند،یکبررســیمقایســهایازلحاظرفتاری،هیجانیواجتماعی
انجــامدادنــد.نتایــجپژوهــشآنهــانشــاندادکهکــودکانپرورشــگاهی
مشــکالترفتــاریهیجانــیبیشــتریداشــتند.همچنیــنرفتارهــای

ضداجتماعــیکودکانمحــرومازوالدینبصــورتمعناداریبیشــتربود.
مشــکالت میکردنــد، زندگــی خــود والدیــن بــا کــه کودکانــی
ارتباطــیکمتــریداشــتند.بیــندوگــروهازلحــاظرفتــارخشــونتآمیز
داشــت. وجــود معنــاداری تفــاوت هیجانــی گیهــای ویژ و
دراینجابــهاختصاربــهبرخــیازمشــکالتاینکودکاناشــارهمیشــود؛

بیثباتی:
کخودمیخواهدالگوونمونهیمناسبیبرای کودکبراساسفطرتپا
رشدشخصیتخویشبیابد،درحالیکهدرشــبانهروزیهیچتوجیبه
ایننیازفطریکودکنمیشود.طبیعتادرچنینفضایناپایدارانسانی
تشــکیلشــخصیتازبیثباتــیخاصــیحکایتخواهــدکردکــهحاصل
محیطناخواسته)زندگیکودکاندرشبانهروزیها(است)بابایی،1۳۶9(.

احساساتامنیتوتأمیننیازها:
خانــه یــک از دیگــر، مرکــز بــه مرکــز یــک از مکــرر جابجاییهــای
بــهخانــهیدیگــروازخانــهبــهشــبانهروزیوبرعکــس،تغییــرکارکنــان
شــبانهروزی،تغییــرسیاســتهایمرکــزنگهــداریکــهممکناســتزیر
نظــرســازمانبهزیســتییازیــرنظــرهیــأتامنــاباشــدوکمبــودامکانات
مختلــفرفاهــیوتفریحــیهمــهیایــنمــواردمنجــربــهاحســاس
بیثباتــی،عــدمامنیــتوعــدمارضــاینیازهــایمختلــفمیشــود.
بیثباتــیوعــدمامنیــتخــودباعــثبــروزاحساســاتیمثــلگناه،شــرم
کمیشــود.)مــالزاده،1۳۸2(. کدنیــابــهعنــوانجایــیخطرنــا وادرا

کمبوداعتمادبهنفسوخودپنداره:
تحقیقاتدرموردمقایســهمیزاناعتمادبهنفسوخودپنــدارهکودکان
کــزشــبانهروزی،نتایجمختلفیرانشــان کندرمرا عــادیوکــودکانســا
دادهاســت،ولــیدرمجمــوعبیشــترآنهــابیانگــرســطحپاییــناعتمــاد
بــهنفــسوخودپنــدارهدرکــودکانشــبانهروزیاســت.تحقیــقبابایــی
کــزشــبانهروزیاســتانکرمانشــاهنشــان وهمــکاران)1۳۶9(درمرا
میدهدکهفرزندانشــبانهروزیهادارایســطحاعتمــادبهنفسپایین
اعتمــادبــهخــودودیگــریضعیــفوخودپنــدارهرســشنیافتــهاســت.
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درتحقیــقمرتضوی)1۳۷2(مشــخصشــدکــهمیــزاناعتمــادبهنفس
کــودکانشــبانهروزیبارفتــنبــهکالسهــایباالترکاهــشمییابــد،به
نحویکهبیــنکــودکانکالساولودوم،کــودکانچهارموپنجــمواول
راهنمایــی،تفــاوتمعنــاداریوجــوددارد)بــهنقــلازمــالزاده،1۳۸2(.

احساسفقدانحامی،عدمتواناییبیانمشکالتبافردمناسبوعدم
موردعالقهبودن:

بهراحتــی مراقبــت تحــت و بیسرپرســت و بدسرپرســت کــودکان
نمیتواننــدمســائلومشــکالتخــودرابــرایفــردمطمئــنبیــانکنند.
مورددیگرکهبسیارشایعاســتاینکهکودکاحســاسمیکنددیگران
اورادوســتندارنــدواودوســتداشــتنینیســت)مــالزاده،1۳۸2(.

وجودخشونتدررفتارهاومحیط:
کزمراقبتازکودکانبیسرپرســت،رفتارهایخشونتآمیزکالمی درمرا
کــز،ســلیقههایمتفــاوت وبدنــیشــیوعزیــادیدارد.شــلوغیایــنمرا
کودکان،کمبودامکانات،احساسمحرومیتو...باعثاینخشونتها

میشود)مالزاده،1۳۸2(.

بدسرپرســت: و بیسرپرســت کــودکان دربــارهی قالبــی تصــور
کــه آنهایــی میشــوند نگهــداری شــبانهروزیها در کــه کودکانــی
اختــالالت و مشــکالت دارای نامادریانــد و ناپــدری دارای
احتمالــیمیباشــندوایــنامــردرکنــارمطالبــیکــهدرخــاللفیلمهــاو
داســتانهایجرایــددرســطحاجتماعــیگســترشمییابــد،منجــربــه
ایجادیــکتصــورقالبــیدربــارهاینکــودکانمیشــود.ایــنتصــوراتدر
درازمدتباعثمیشــودکودکبهتدریجرفتارهاییبــروزدهدکهبعضا
تأییــدکننــدهافــکارقالبــیموجــوددربــارهیاوســت)مــالزاده،1۳۸2(.

کنشهایرواننژندانه: وا
تحقیقاتمختلفنشــانمیدهدمیــزانرفتارهاییکــهدرطبقهبندی
کلیرواننژنــدیمیگنجــدوبخــشعمــدهیآنراافســردگیواضطراب
کندرشبانهروزیهاباالترازکودکان تشکیلمیدهد،دربینکودکانسا
عادیاســت.بررســیمرتضــوی)1۳۷2(درموردکــودکانشــبانهروزیو
عــادیکالساولابتداییتااولراهنماییمشــخصکردکــهباباالرفتن
کالسدرس،میــزاناضطــراب،افســردگی،پرخاشــگریودرمجمــوع
کنشهــایرواننژنــدی)رواننژندانــه(افزایــشمییابــدودرســطح5 وا
کثرخودمیرسد.دلیلاینامرمیتواند ابتدایییااولراهنماییبهحدا
بروزفشــارهایمتزایدمحیطــیـآموزشــیرویکودکوآغــازتعارضهای
دورهبلــوغباشــد.همچنیــندرایــنتحقیــق،کــودکانمؤنــثبهطــور
معناداریاضطراب،افسردگی،ترسوپرخاشگریودرمجموعرفتارهای
رواننژندانــهقوینســبتبهپســرانازخودبــروزدادنــد.ازســویدیگربا
کثر کنشهایرواننژندانــهدرا افزایــشمدتاقامــتدرشــبانهروزی،وا
مکانیســمهایســازگاری،کاهــشمییابد)بــهنقــلازمــالزاده،1۳۸2(.

کزنگهداری: کافیدرمرا همانندسازیوالگوهاینا
کودکانــیکــهدریــکمرکــزشــبانهروزیبــایکدیگــرزندگــیمیکننــد،بــه

علتزندگینکــردنبــاوالدیــنازنظــرهمانندســازیوتقلیــدرفتارهای
بهنجــاردچــارمشــکالتیمیشــوندبهنحــویکــهنقــشوالدیــنراافراد
متغیردیگــربــازیمیکنند.ایــنموضوعباعــثایجادمشــکالتمتعدد
درهویــتمردانــهیــازنانــهکــودکدرآینــدهمیشــود)مــالزاده،1۳۸2(.

مشکالتتحصیلیومدرسه:
رئیــسدانــا)1۳۷9(درپژوهشبــهایننتیجهرســیدکهرشــداجتماعی
کــودکانشــبانهروزیبطــورمعنــاداریپایینتــراســت.برخــیازعللکه
ذکرکــردهعبارتانــداز:عــدمآزادیرفتار،عدمامــکانبرقــراریرابطهی
نزدیــکعاطفــی،کمبــودمحرکهــایالزمونداشــتنارتبــاطکافــیبــا
دنیایخارجازمؤسسه)بهنقلازپورگنابادی)1۳90(.همچنینعطایی
)1۳۸2(درپژوهــشنشــاندادکــهگــروهپرورشــگاهیبطــورمتوســطاز
نظرســنعاطفیـاجتماعیتقریبا2ســالازکودکانبرخوردارازخانواده
پایینتــربــودهوهمچنیــنمیــزاناضطــرابوپرخاشــگریدرکــودکان
بیسرپرســتوبدسرپرســتدرمقایســهباکــودکاندیگربیشــتراســت.

منابعومآخذ:
رفتــاری 1-پایــاننامــهیمقایســهاثربخشــیبــازیدرمانــیشــناختیـ
گروهــیوبازتــابدرمانــیبــرکاهــشپرخاشــگریکــودکانبیسرپرســت
وبدسرپرســت،اســتادراهنمــادکتــرحمیدرضــاآقامحمدیــانشــعرباف
اســتادانمشــاور،دکتــرعبدالحســینآقامحمدیــانشــعرباف،دکتــرســید
محســناصغــرینــکاح،پژوهشــگرمهدیــهســروری،زمســتانســال1۳94
)1۳۸۸( اجتماعــی امــور معاونــت کشــور، بهزیســتی 2-ســازمان
تحــت کــودکان پــرورش و مراقبــت تخصصــی دســتورالعمل
کل تــدارک تهــران: کشــور. بهزیســتی ســازمان سرپرســتی
.)1۳۷4( م زنــد، خدیــوی کشــور، بهزیســتی عمومــی روابــط
کامــی)تغذیههــاومفاهیــم،ســنجشوتشــخیص ۳-پرخاشــگریونا
ورواندرمانــی(.تهــران،انتشــاراتتربیــت،اصغــرینــکاح،م)1۳۸۸(.
4-صنعتینیا،ع)1۳۷0(،کاوشیپیرامونکودکانبیسرپرستوبدسرپرست
وچگونگــینگهــداریازآنــان،روابــطعمومــیســازمانبهزیســتیکشــور.



99
ز  

ایی
پ

42
دلنوشته

 حسن قربانی

زیســتنیمعنــویوعقالنــی،آرزویــیاســتکــهبســیاریازانســانهادر
جســتوجویآنهســتند.زندگيانســانمعنوياصیلاســت،عاریتي
نیســت.زندگياصیــلیعنــيزندگيايفقــطبراســاسفهموتشــخیص
خود.بنابرایــن،دراینزندگيتقلید،تبعیتازافــکارعمومي،تحتتاثیر
هیجانــاتعمومــيقــرارگرفتــن،تعبدهــايبالدلیــلو...وجودنــداردو
انسانفقطبراســاسعقلووجداناخالقيخودزندگیمیکندهرچهرا
براساسعقلووجداناخالقی،درستتشخیصدادبهآنعملميکند
وگرنــهآنراپسميزنــد.مصطفیملکیاندرترســیموبیــانابعادنظری
چنینزیستنیوشیوهحصولبهآن،کوششهایزیادیکردهاستکه
حاصلآنســخنرانیها،مقالههاوکتابهاییاســتکــهدرمعنابخش
بســیاریازســاعاتزندگیمخاطبانشبودهاســت.متنحاضر1۸اصل
راهنمابرایزندگیبهتراستکهتوسطاستادملکیاننوشتهشدهاست:

باید:
-عشــقبورزم،یعنیبهدیگراننیکیبیحســابوکتاب)همبهمعنای
بدونمحاســبهگریوهمبهمعنایبیحدوحصر(بکنمتاشــادیژرف

نصیبامشود.
کنونیداشــتهباشمتاهمازســالمتروانیوکمال -زندگیاینجاییوا

اخالقیبیشتربهرهمندشوم.
-بهارزشداوریهایدیگرانبهکلیبیاعتناءشومتابهخودشکوفائی

کاملدستیابم.
-تامیتوانمبهخودموفادارباشم،یعنیبهرویایشخصیخودمپشت
نکنم،هرچنداینپشــتکردنمطلوبهایاجتماعــیبرایمبهارمغان

آورد.
-هرگــزبــهحــلمســالهینظــریاینپــردازمکــهحــلآندرعمــلمــن
هیچتاثیــرینــدارد،یعنیبهمــنربطــیندارد.)حکمت»بهمــنچه؟«(
-اززندگیاصیل،یعنیخودجوشانهوخودانگیختهدستنکشم،یعنی

خودامباشموسادهوطبیعیزندگیکنم.
-بدانمکهبهعمیقترینمعنایکلمه،تنهایم.

-درغوغاوهیاهــویزندگیفقطبهندایآراموآهســتهوجــداناخالقی
خودامگوشدهم.

-خودامراهرچهبیشــتربشناســموبیشازاحــوالهرکسدیگــراحوال
»خود«امرابپرسم.

-هدفمرافقطاصالحخودمقراردهموبدانمکهفقطدرنتیجهیاینکار
دیگرانرا،کمابیش،اصالحمیکنم.

.-بدانــمکــهفقطتغییــرواصــالحخودهــمممکناســتوهــممطلوب
دهــم. ترجیــح زندگــی خوشــی بــر را زندگــی خوبــی - 
-بزرگتریــنکاریراکــهمیتوانمبرعهــدهگیرم،نــهکاریبزرگتــرازآنرا،و

نهکاریکوچکترازآنرا.
-بدانمکههمهچیزناپایداروگذرااست،چهخوشیهاوچهناخوشیها.
-هرگزازصداقت)درباورها،احساسات،عواطفوهیجانات،خواستهها

گفتههاوکردههابایکدیگر(
تواضع)درخوشیهاخودرادیگریانگاشتن(،واحسان)درناخوشیها

دیگریراخودانگاشتن(دستنکشم.
-چنــانزندگــیکنــمکــهگویــیدریــکقدمــیمــرگام،یعنــیدرهــر
گــردرهمــانلحظهمــرگبرســدنه لحظــهمشــغولبــهکاریباشــمکــها
احســاسپشــیمانیکنــم،نــهاحســاسانــدوهونــهاحســاسحســرت.
بگویــم. ســخن ضــرورت قــدر بــه و ضــرورت وقــت بــه فقــط - 

-اهلآرامشبههرقیمتینباشم.

زندگی اصیل 
یا 

عاریتی؟!

نگاهی به اصول و مبانی زندگی بهتر
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خواننــدگان شــما منظــر از ودرمجمــوع ایرانیهــا مــا فرهنــگ در
گرامــی،چــهنــوعارتباطــیدرزندگــیانســان،واقعیتــروحقیقیتــر
کلمــه اســت؟مــادرچــهنــوعرابطــهایخــودرابــهمعنــایواقعــی
بــاصرافــت محــکمیزنیــم؟مــادرچــهنــوعارتباطــیعریانیــمو
هســتیم؟ واقعــا ارتباطــی چــه در مــا داریــم؟ حضــور طبعمــان
مــاانســانهــادرزندگــیخــود4نــوعارتبــاطبــادیگــرانبرقــرارمیکنیم:

ارتباط خونی یا  غریزی
و نســنجیده کامــال و نیندیشــیده کامــال و مــادرزادی ارتبــاط
بــدونتامــلوتفکــروحسابرســی.درایــننــوعارتبــاطمــابــهخواهــر
بــه عالقــه نخســت نــگاه در و....خــود فرزنــد مــادر، پــدر، بــرادر،
نیســت. اختیــاری ارتبــاط نــوع ایــن مییابیــم، ارتبــاط ایجــاد

ارتباطهمکارانه
objectiveماباکســانیبرسرمشــکالتیامشــکالتعینیوبیرونیخود
ارتباطبرقرارمیکنیمتامشکالتعینیمارارفعکنندوهمینطوربالعکس.

ارتباط همنشینی
subjectiveایــننــوعارتبــاطرابــاکســانیبرقــرارمــیکنیمکهمشــکالت
مــاراحــلمــیکننــد؛یعنــیبــهمــاکمــکمیکننــدتــادردورنــجرابهتــر
تحمــلکنیــموکمتــرعــذاببکشــیمویــااعتمــادبــهنفــسبیشــتری
داشــتهباشــیم.درواقــعامــریدردرونمــارادگرگــونمیکننــد.

 ارتباط عاشقانه
ایــننــوعارتبــاطبــهمعنــایدقیــقکلمــهاش،فــردراازتنهایــینجــات
میدهد.تنهاییوجــودیراازمیانبرمیدارد.ایننــوعارتباطارتباطی
صرفامبتنیبرغریزهیجنســینیســت)درازدواجویاارتبــاطهایکامال
مبتنیبــرروابطجنســی،هرفــردتلقــیخاصــیداردونوعنــگاهدوطرف
گــرتلقییکســانیبیندوفردنباشــد بهقضیهگاهــیمتفاوتاســتکها
منجــربهشکســترابطهمیگــردد.ایننــوعرابطههــامیتواندبهشــکل
همکارانهیاهمنشــینانهویاعاشــقانهبرقرارگــرددوالزامــاازدواجیاروابط
براســاسغریزهیجنســیبهمعنایارتباطعاشقانهنیســت،اینتلقی
افــرادازآناســتکــهنــوعارتبــاطراســمتوســوومعنابخشــیمیکنــد(
درســهنــوعارتبــاطفــوق،انســاندر»تنهایــیخــود«باقــیمیمانــدو
تنهامشــکلیازمشــکالتشحــلمیگرددبــیآنکــهازتنهایــیاشبیرون
بیایــد؛درواقــعدرســهنــوعارتبــاطبــاال،فــردبخشــیازوجــودشرادر
مقابلطــرفمقابل»سانســور«میکند)بخشــیازباورهایش،بخشــیاز
احساســاتوهیجاناتوعواطفش،بخشــیازخواســتهایش،بخشی
ازگفتارهایــش،بخشــیازکردارهایــش(وبــهتمامــیآنچــهکــههســت
بــاطــرفمقابلــشروبــرونمیشــود،یعنــیبــاصــرافطبعــشنمیتواند

ارتباط، ما را از تنهایی بیرون می آورد

هر جا چراغی روشنه، از ترس تنها بودنه...
* محمد حسین  پور

مواجهشــود،بهایــندلیــلکــهرابطــهراازدســتخواهــدداد،رابطهای
کــهدوســتداشــتندرآننــهبــهخاطرخــودآنچــهکهفردهســتشــکل
گرفتهکهبــهخاطرچهرهوماســکیانقابیاســتکهفــردازخــودنمایان
کــردهاســتوبخشــیدیگــرازخــودرادرپشــتآنپوشــانیدهاســت.
کلمــه امــادرارتبــاطچهــارم،رابطــهیعاشــقانهبــهمعنــایواقعــی
عاشــقومعشــوقخــودراازیکدیگــرمخفــینمیکننــدوکامــالبلوریــن
کریســتالیدرمقابــلیکدیگــرظاهــرمــیشــوندوتمــامخفایــاو و
گــردرایــنمیــانسانســوریرخدهــد، زوایــاییکدیگــررامــیبیننــد.ا
نیســت. عاشــقانه رابطــهای رابطــه ایــن کــه معناســت ایــن بــه
درایــننــوعرابطــهافــرادتمــاممــافیالضمیــرطــرفمقابــلرامیبیننــد
بــاتمــامنقــاطقــوتوضعفــیکــهطــرفمقابــلداردودرعینحــالوی
رادوســتدارنــدوعشــقافــرادمشــروطبــهداشــتنیــانداشــتنچیــزی
کــردار( گفتــارو گانــه)بــاور،احساســات،خواســت، درســاحات5
نیســت،بلکــهبــاتمــاموجــوددیگــریرابــرایآنچــهکــههســتدوســت
میشــوند. آشــکار و آفتابــی یکدیگــر بــرای اشــخاص و میدارنــد
کــهبخشــیازوجودمــان مــادرروابــطدیگــرخــود،چــارهاینداریــم
گردنــد،امــاایــننــوعدوســت کنیــمتــاآنروابــطحفــظ راسانســور
کلمــهنیســتندوفــردبــاتمــام داشــتنهاواقعــیبــهمعنــایدرســت
شــلوغیممکــن)ازدحــامتنهایــان(،احســاستنهایــیمیکنــد،روابــط
دیگــرافــراد»مشــروطاند«ودوســتیهایی»ســاختگی«اســت؛امــادر
ارتبــاطعاشــقانهمــاعاشــقیکوجــودکریســتالیبــاتمــامنقاطقــوتو
ضعفــشمیشــویمواورابرایآنچهکههســتدوســتمیداریم.عشــق
واقعیهمــراهباشــناختواقعــیویاریگــریوحمایتگریواقعیاســت.
گری«تامبا»حمایتگری«تامجمع کارکردعشقایناســتکه»شناســا

میشودوفردراازتنهاییبیرونمیآورد.
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معرفـی فیلم

GREEN BOOK
هوش، به تنهایی کفایت نمی کند!

نگاهی به فیلم کتاب ســبز/ بــه کارگردانــی  پیتر فارلی 
 محمد رحیمی

در ســالهای اخیــر، گاهــی شــاهد رفتارهــای زشــت نژادپرســتانه در آمریــکا، اروپــا و ســایر نقــاط جهــان بوده ایــم 
و ایــن موضوعــی اســت کــه بــاورش بــرای انســان متمــدن قــرن 21 کمــی ســخت اســت. مــا ایــن گونــه رفتارهــا را 
کن آمریــکا  بیشــتر در کتابهــای تاریــخ دوره دبیرســتان و فیلم هایــی می دیدیــم کــه آزار و اذیــت ســیاه پوســتان ســا
توســط سفیدپوســتان مهاجــر را نشــان مــی داد. امــا خبرهایــی کــه اخیــرا شــنیده می شــود، جهانیــان را متاثــر و 
متقاعــد می کند کــه انــگار متاســفانه بشــر سفیدپوســت را تمایــل پذیرش »دوســتی با ســیاه پوســتان« نیســت...

معرفــی  را  ســینما  اخیــر  دهــه ی  موفــق  فیلم هــای  از  یکــی  همــدم،  فصلنامــه ی  از  شــماره  ایــن  در 
اســت.  پرداختــه  ســیاها ن«  از  نفــرت  و  »نژادپرســتی  مهــم  موضــوع  همیــن  تبییــن  بــه  کــه  می کنیــم 
ســال  در  فارلــی«  »پیتــر  کارگردانــی  بــه  کمــدی-درام  ژانــر  در  ســبز«  »کتــاب  ســینمایی  فیلــم 
کــرد. معطــوف  خــود  بــه  را  جهــان  هنردوســتان  و  منتقــدان  از  بســیاری  نظــر  و  شــد  تولیــد   2۰1۸

این فیلم خوش ساخت، برنده ی جایزه بهترین فیلم اسکار 2۰19، از تمام نمونه های دیگری که در مورد نژادپرستی 
ســاخته شــده اند، ســینمایی تر اســت. چــرا کــه در درجــه ی اول، هرچقــدر هــم پیــام نژادپرســتانه داشــته باشــد،
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کامــالمتضــاد-ودرعیــنحــال ابتــدادرفــرمفیلــم،دوشــخصیت
مکمــل-راکهیکیمحافــظســفیدپوســتآمریکایی،ایتالیایی)بــابازی
ویگــومورتنســن(ودیگــرینوازنــدهسیاهپوســتآمریکایی،آفریقایــی
)بابــازیماهرشــاالعلــی(اســتدردلیــکســفربــاهــمهمــراهمیکندو
ازدلایــنتضــاد،موقعیتهایــیخلــقمیشــودکــهموجبــاتتغییرات
کــهاز تدریجــیشــخصیتهارافراهــممیکنــد.بــاشــناختخوبــی
هریــکازایــندوشــخصیتبــهدســتمیآوریــم،بــهالیههــایپنهــان
فیلــمنزدیــکمیشــویمونــگاهفیلمســازرابیشــتردرکمیکنیــم.
آمریکایــیاســت،مــردیخانــوادهدوســت ó کــهایتالیایــی "تونــی"
اســتکهحاضــراســتبــرایآنهــادســتبــههــرکاریبزنــد؛ازخشــنونت
زورگیــری و آمریــکا شــبانهی باشــگاههای در شــدن مقیــم و
گبــرایدریافــتپنجــاهدالردریــکمســابقه. تــاخــوردن2۶هــاتدا
امــااوبــانژادپرســتیوتنفــرازســیاهپوســتانانــسعجیبــیدارد
نمیکنــد. تحمــل هــم را پوســت ســیاه کارگــران حتــی بطوریکــه
باشگاهیکهتونیدرآنکارمیکندبستهمیشودواوبهخاطربیکارشدن
ومشکالتمالیاشبههردریمیزندتاکاروکسبیپیداکند.درنهایت
اوبهواسطهییکیازدوستانشدردفترموسیقیدانونوازندهیمعروفی
حاضرمیشــودکهازتونــیمیخواهدخدمتــکاروراننــدهاشباشــدتادر
شهرهایمختلفآمریکاوجهتاجرایکنسرتهایش،اوراهمراهیکند.
کار ایــن بــرای اســت حاضــر علــی(  شــاال )ماهــر شــرلی« »دان
بــرای چیــز همــه و بدهــد خوبــی پــول تونــی بــه راحــت و ســاده
آنهــم مشــکل؛ یــک  اال میشــود آمــاده بیدردســر کاســبی یــک
ماســت! داســتان معــروف نوازنــدهی بــودن پوســت ســیاه
تونیابتداقبــولنمیکندامابهواســطهیبیپولیوفشــاراقتصادیاین
سفرآغازمیشود.درزمانیکهسفرســیاهوسفیدکتابسبزآغازمیشود
بســیاریازشهرهایشــمالیآمریکادســتازنژادپرستیبرداشــتهانداما
شهرهایجنوبیآمریکاهنوزباتنفربهسیاهاننگاهمیکنند.لذاکتابیبه
نامکتابسبزچاپمیشودکهدرآن،فهرستغذاخوریهاوهتلهایی
کهمجوزحضورسیاهپوستاندرجنوبامریکارادارند،چاپشدهاست.
تونیکهنقــشراننــده،خدمتــکاروبادیــگارددانشــرلیرابهعهــدهدارد
کــسزدنکفشهــاواتوکردنلباسشــرلیدرمــیرودو همیشــهاززیروا
هنگامرانندگیحقســیگارکشــیدننیزنــدارد.وظیفــهیاوچککردن
پیانویمخصوصشرلیوقراردادنیکبطریازنوشیدنیموردعالقهی
اودرهراتاقاســت.درمســیروهنگامرانندگی،تونیدربارهیخالفکارها
زورگیرهاوافرادشــرورحــرفمیزند.درعوضشــرلیتالشمــیکندرفتار
تونی،امــال،دایرهلغــاتورژیــمغذاییاورابهبودببخشــد.درشــهرهایی
کــونایالــتجورجیاوممفیــسایالتتنیســی،دونفرمتفــاوتبا مثلما
دوپــسزمینهیشــخصیتیوتحصیلــیکامالمتضــاد،روزبــهروز،درس
هــایمهمــیدربــارهیزندگــیمــیآموزنــدومــانیــزهمــراهآنهاهســتیم.
وقتــیاعتمــادبینآنهــابیشــترمــیشــود،ایــندونفــرچیزهــایدیگری
کی دربــارهیزندگیمیآموزنــد.تونیبهشــرلیمیآموزدکــهچگونهکنتا

معرفـی فیلم

رابادســتبخــوردوازآنلــذتببردوشــرلینیزبــهاویادمیدهــدچگونه
گرامــریبنویســد. بــرایهمســرشیــکنامــهیزیبــاوبــدونغلــط
کــهفیلــمکتــابســبزدارد،شــخصیتپــردازی امتیــازویــژهوبــارزی
دقیقــشاســت.ازهمــانابتــداشــخصیتتونــیلیــپرابــاکنشهایــی
کــهدرباشــگاهشــبانهانجــاممیدهــدمیشناســیم.آدمــیزرنگاســت
کــهازهــرفرصتــیبــرایکســبدرآمــداســتفادهمیکنــد.دوســتداردبه
ســختیوبــااســتفادهازهــوشوذکاوتخــودپــولدربیــاورد.هــرجاکه
الزماســتازتــوانفیزیکــیخــودبــرایابــرازخشــونتاســتفادهمیکند.
حالچنینشخصیتیدرتقابلبادانشرلینوازندهثروتمند،مبادیآداب
ومغرورقرارمیگیــرد.بااینویژگیهامتوجهمیشــویمتضــادتونیودان
دیگرفقطدررنگپوستنیستبلکهاینتضادبســیارریشهایتراست.
اماهمینتضاداستکهموقعیتهارابرایمانجذابوپیچیدهمیکند.
ازســویدیگرمســیریهمکهفیلمنامهبــرایتغییرشــخصیتهادرنظر
گرفته،دررونــدقصهحلشدهاســت.تونیباوجــودآنکهدرابتــدانگاهی
نژادپرســتانهدارد،ماموریتشایناســتکهازیکســیاهپوستدرطول
ســفرمحافظتکند.اماتقابلاوباچهکسانیاســت؟دقیقاباکسانیکه
مانندخودشایننــگاهرادارندومقابلهکردنباایــنآدمهایعنیمقابله
کردنبــادرونخودتونــیویافتننگاهیتــازه.اینمســالهدرفیلمنامهتا
جاییعمیقمیشودکهتونیدربسیاریازلحظاتدچارتردیدمیشود
کهاینکاررابهدلیلمخالفبودنشباایننابرابریازسویدیگرانانجام
میدهدیابهخاطرخسارتیکهازلغوهراجرایکنسرتدچارشمیشود؟
اماوقتیدررستورانســفیدپوســتان،بخاطربیحرمتیبهموسیقیدان
بزرگآمریــکا،تونــیبــهدانمیگویــدکــهدراینجااجرایینداشــتهباشــد
تغییردرونیخودراکاملکردهاست.دیگرحفاظتتونیازدانبهمعنای
حفــظحــقزیســتِنداناســتنــهصرفــاکســبدرآمــدازایــنمأموریت.
درپایــانفیلــم،دانبــهخانــهتونــیمیآیــدومراســمکریســمسراآنجا
وکنــارخانــوادهیتونــیمیگذرانــد،نگاهفیلــمبــهمقولهینژادپرســتی
خــوشبینانهتــرازابتــدایفیلــماســت.یادماننــرودایــنهمــانمنزلی
اســتکهحتیکارگرســیاهپوســتهماجــازهیورودبــهآنجارانداشــت.
ظاهــراعوامــلفیلــمامیــددارندتضــادبیــنایــندونــژادهمچــونتضاد
بیــندوشــخصیتشدرطولفیلمبــهیکتعــادلبرســدوآندو،یکدیگر
راکاملکننــد.تکاملیکهدرایــندیالوگخودرانشــانمیدهد:»هوش
بهتنهاییکفایتنمیکند.عوضکردنقلبمردمجراتمیخواهد...«
بهتریــن بــرای بازبینــی ملــی هیئــت جایــزهی برنــده ســبز تــاب
فیلــمشــدوازســویانســتیتویفیلــمآمریــکایکــیازدهفیلــمبرتــرســال
گرفــت.درنــودویکمیــندورهجوایــزاســکاربعــداز5نامــزدی لقــب
بهتریــن فیلــم، بهتریــن رشــتههای در اســکار جایــزه ســه برنــده
بازیگــرنقــشمکمــلمــردشــد. فیلمنامــهغیراقتباســیوبهتریــن
ایــنفیلــمهمچنینبرنــدهجایــزهگلدنگلــوببهتریــنفیلــمموزیکال
یــاکمــدیوجایــزهیانجمــنتهیهکننــدگانآمریــکابــرایبهتریــنفیلم

شدهاست.
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بیماریهــاوعادتهــاینادرســتدنیــایمــدرنهــرروزروبــهافزایــش
اســت.مثــالدراصطــالحعامیانــه"شــنبهیآینــدهشــروعخواهــمکــرد"
گــذارکــردن"رازیــادشــنیدهایمکــه ویــاضربالمثــل"امــروزرابــهفــرداوا
تربیتــی نــگاه میدانیــم همــه هســتیم. آن دچــار مــا از بســیاری
بــهآینــدهوســاختنآن،افقــیاســتبــرایرســیدنبــههدفهــاو
کنیــمومهمتریــنآفــت کــهامــروزراذخیــره زمانــیمیســرمیشــود
نرســیدنبــهاهــدافآینــدهازدســتدادنامــروزبــهبطالــتاســت.
همهیماکموبیشتجربهیامروزوفرداکردنیابهعبارتیتنبلیپیشــه
کردنرابرایکارهایمانداشــتهایم.کارهایمهمرابهتاخیرانداختهوبه
جایآنبهکارهایجزئیوکماهمیتمشغولشدهایم.شایدخواستهایم
کارهاواهدافمانراعالیوبدوننقصانجامدهیماماغافلازآنبودهایمکه
کمالگراییوسواسگونه،راهمناسبیبرایباالبردنکیفیتکارهانیست.
گیهــایروانــیشــخصیتیافــراد بــاایــنمقدمــهکوتــاهدربــارهیویژ
"آبلومــوف" کتــاب بــهمعرفــی بــهبیارادگــیوضعــفنفــس مبتــال
خواهیــم روســیه فاخــر ادبیــات از گنچــاروف" "ایــوان زیبــای اثــر
پرداخــت.بــدنیســتبدانیــمکــهایــوانگنچــاروفبــاتحریــرایــنکتاب
مفهوم"آبلومویســم"رابــهفرهنــگادبیــاتجهــاناضافــهکــردهاســت:

»آبلومویســم«بــهسســتی،خمودگــی،بیرمقــی،خســتگیبیمارگونــه

نه
 ایــن زندگـــــی نیســت!
نگاهی به رمان »آبلومــوف« از: ایوان گنچاروف.

 ترجمه: سروش حبیبی
*مریم همایونی

معرفـی کتاب 
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بیحســیوبیتوجهــیبــهزندگــی،دوریازعشــقواحساســاتوپنــاه
آوردنبهخوابگفتهمیشــود.ریشــهیاینواژههمانطورکهاشارهشد
ازروحیــهیآبلومــوف،شــخصیتاصلــیایــنرمــانگرفتهشــدهاســت.
آبلومــوفصاحــبزمیــناســتکــههــرســالســودحاصــلازکشــاورزی
کارخاصــی کارمنــدبازنشســتهاســتو خــودرادریافــتمیکنــد.
کاری هیــچ انجــام بــه تمایلــی هــم خــودش آنکــه نــدارد.ضمــن
بکشــد. دراز مبــل روی خانــه در همیشــه دارد دوســت و نــدارد
لمیدگــی میشــویم متوجــه ابتــدا همــان از کتــاب شــروع بــا
وتنبلــیحالــتهمیشــگیآبلومــوفاســتودرایــنحالــتخمودگــی
مــدامدراتاقــشکــهاتــاقخــواب،اتــاقکارواتــاقپذیرایــیاوســتبــه
میخوانیــم: کتــاب از جایــی در مثــال عنــوان بــه میبــرد. ســر

آبلوموفآهیکشیدوگفت:
وای،زندگی…

زندگی؟زندگیچهشده؟
مدامهیمیزند.راحتمنمیگذارد.دلممیخواستبیفتم…بخوابم…

برایهمیشه.
آبلوموفدوســتانزیــادینیزداردکــهســعیمیکننــداوراواداربهزندگی
روزمــرهوعادیکنندامااوخســتهترازآناســتکهتنبلــیولمیدگیخود
رارهاکندوامروزوفرداکردنبرایاوبهصورتهمیشــگیدرآمدهاســت.
واژهیآبلومویســمجایــیازکتــاببــهچشــممیخــوردکــهآبلومــوف
بــهدوســتششــتولتساززندگــیرویایــیخــودمیگویدکــهشــاید
دو ایــن گفتگــوی از قســمتی باشــد. مــا همــه آرزوی رویاهــا آن

معرفـی کتاب 

شــخصیتراباهــمبخوانیــموامیــدوارباشــیمکتــاببعدیمــانبــرای
مطالعــهرمــانآبلومــوفباشــدچــراکــهایــنکتــابســواالتکلیــدی
زیــادوبجایــیراپاســخمیدهــدواینکــههمــهیمــاازآنوازنتیجــهو
گاهــیداشــتهباشــیم،خــوباســت. کتــابمطلــعشــویموآ پایــان

شتولتسباسرسختیتکرارکرد:
�óنه،اینزندگینیست!

گراینزندگینیست،چیست؟ óخوب.بهعقدهتوا
شتولتسکمیفکرکردکهببینداسماینزندگیراچهمیشودگذاشت

وبعدگفت:
óاین…میشودگفت…آبلومویسماست.

گفــت: آهســته عجیــب، واژه ایــن از حیــرت در ایلیــچ، ایلیــا
óآب…لومویسم!

وبعددوبارهآنرابخشبخشتکرارکرد:
óآب…لو…مویسم…

بانگاهیتعجبزدهبهشتولتسخیرهماندوبیرغبتوباخجالتپرسید:
óپسآرمــانزندگیبرایتوچیســت؟چیســتکهآبلومویســمنباشــد؟

وبعدباجسارتافزود:
óمگــرهمــهدرپیهمــانچیــزینیســتندکــهمــندرخیــالمیبینم؟
آخــرتصدقــت،مگــرهــدفهمــهتالشهــاوســوادهاوجنگهــا،همــه
فعالیتهــایتجارتــیشــماوزحمــاتسیاســتمدارانحصــولهمیــن
آرامشوآســودگینیســت؟مگرشــماهمــهنمیخواهیــداینبهشــتاز

دسترفتهرابهدستآورید؟
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جواب جدول قبل

1.ازهــرمــکانفقطبــاداشــتنرمــزدومکارتمیتوانیــدباکددســتوری
#400400*4*۷۳۳*کمکهایخودرابهاینروشبهحســابموسسه
همــدمواریــزنماییــد2.دســتار-بهشــتشــداد-ابریشــمناخالــص
غمــیرود4.چاشــنیســرخ ۳.ســرقت-حیــوانجونــدهجنگلــی-مر
گرمــایشــدید لحظــه-پاییــن-ســنگزیریــنآســیاب5.برکــه-
سجدهگذار۶.ســخنانبیهودهóالههآبدرایرانباستان-فرزندفرزند
۷.لجــامóدختــرانهمــدمدراینجشــنوارهکــهبــهدلنوشــتههادرباره
ویــروسکرونــامیپــردازدموفــقبهکســبرتبههــایاولوســومشــدند
یســار - بسیاربخشــنده - شــیرازی بــرادر - بهانهگیــر زدنــی .۸
9.کــوهآتشفشــانیایتالیــا-تلــخ-دیرکــرد10.ســیبل-ســرقتکردن
کشــورخاســتگاهبیداریاســالم11.اوضاعبههمریخته-پیشــیگیرنده
12.پسوندبافتن-روستاومیدانیدرتهران-پاسخبهدرخواستکمک
کسی-تعجبخانمانه1۳.مخترعتلفن-درختلرزان-بخشندهطایفه
طی-پسوندفاعلی14.سوره111قرآنکریم-میوهنارس-صددانهیاقوت
15.شــادابی-ایــندختــرهمــدمبــاتکهپارچههــاونــخوچوبهاییکه
دورریختنیوبیمصرفعروسکهایبســیارزیباوپررمزورازیمیسازد

1.وساطت-موسســههمدمآمادهدریافتبخشــییاتمامیهزینهیک
ک گوســفنددرایــنعیــدبــزرگهســت2.دشــنامدادن-کرانه-ترســنا
۳.یکــیاشصدانــدارد-خوگرفتــن-نشــانی-ضمیــراتحــاد4.پرونده
بســندهکردن-گســتردن5.ایــنگــروهفرهیختــه،همــکارانموسســه
جازایــنمجموعــههســتند-ازســبزیهایخــوردن همــدمدرخــار
۶.فوری-پولســامورایی-ادارهجاتــی۷.باالآمدنآبدریــا-انفرادی
شاهزاده-مخففکاهوکوه۸.رازورمز-نشــانجمع-ازحبوبات-داغ
9.موسســهیخیریهیهمدم،بادریافت۳00عنوانکتابهدیهشــده
توسطخانوادهیاینمرحومصاحبکتابخانهشد-آوازخوابمادرانه
کبوتــرصحرایــی- 10.ارزشواحتــرام-آشــوب-نوشــیدنی11.
»سفیدترکی«+»گوشــتترکــی«-سرشــیر12.ازموآراهــا-علــمســاخت
تجهیــزاتخــودکار-کالممعتبــر1۳.پهلوان-خردمنــد-نیکــو-از
احشــام14.دنــدانســوهان-پــازل-ماهــر15.یاریکننــدهمیانــه
کرونــا کارمنــد-ســفیدپوشزحمتکــشایــامشــیوع ج مــاهمخــار

عمودی :افقی :
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 طراح جدول: محمد رضا علیزاده
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زمینخداوسیعوهوشیاروخوشبختاست...امابعضیتکههایزمینخداخوشبختترندچونمیشودنردبانیرویآنگذاشتوازدرختآسمانباال
رفت...

درگوشــهایازشــهرمشــهد،تکهزمینیقراردارد،خوشــبخت؛جاییدرآســتانهیآســمان...محلازدحامدلهایمــــــهربان...جاییپــرازآرزو...پراز
ذهنهایسپیدوبیفریب...

سال1۳۶1بودکهتکهایاززمینخدا،بهاندازهی10000مترمربعسهمدخترانکمتوانذهنیشدتادرآنجازندگیکنندآموزشببینندخدماتتوانبخشی
دریافتکنندوچندقدمبهآرزوهایشاننزدیکترشوند.

اینمــکانکهابتــدامؤسســهیفتحالمبیــننــامگرفتوســپسبــا»خیریههمــدم«کامــلشــد،کارشراتحتپوشــشســازمانبهزیســتیبــاپذیرش
۶0دخترشــروعکرد.ازســال1۳۸0نــوعمدیریتمجموعهبهشــیوهیهیئــتامناییتغییــریافتکهاتفــاقمبارکیبــود.ازهمانســال،اعضایهیئت
امناکــههمگــیازخیریــنونیکاندیشــانشــناختهشــدهاند،بــاتمامهمــتونیــرو،درجهــتبهترشــدنشــرایطدختــرانهمــدم،گامبرداشــتهاند.
اقداماتمؤثریمثل؛تجهیز،بازسازیونوسازیبخشــهایمختلفمجموعه،راهاندازیسیستمهایهواساز،احداثسالنهایهمایشونمازخانه
النــدریوتهویــهوهمچنینتکمیــلوبهرهبرداریازســاختمانشــهیدشــاهیدبــرایکــودکانآموزشپذیــردرکارنامــهیایــننیکوکارانمیدرخشــد.
گذارگردید. درسال1۳۸4مؤسسهبهطورکاملازسازمانبهزیستیمستقلوتحتعنوان»خیریهیتوانمندسازیوحمایتازمعلولین«بههیئتامناوا

هیئتمدیرهیمؤسسه،هفتعضواصلیودوعضوعلیالبدلدارد:
کبرصابریفر)رئیــسهیئتمدیره(،مهنــدسحمیدطیبی)نائــبرئیس(،دکترزهــراحجت)مدیرعاملمؤسســه(وآقایان:حســینمحمودی حاجا

کبرعلیزاده،مهندسعلیکافی،مهندسمرتضیادیبیوجعفرشـیرازینیادیگراعــــضایهیئتمدیرهیهمدمهستند. علیا

               جایی در آستانه ی آسمان
                  نگاهی به تاریخچه ی همدم؛  از گذشته تا امروز 

معرفی کوتاه مؤسسه
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فرزنــدانتحــتحمایــتهمــدم،همگــیدختــر
بیسرپرســتیــابدسرپرســتاند.ایــنمؤسســه
گــذاری1۸۶مددجــوو9۳کارمنــد درابتــدایوا
رسمیمأموربهخدمتداشــت.اینرقمدرحال
حاضربه400مددجووقریب1۶0نیرویقراردادی
افزایــشیافتــهاســت.ایــنروزهــا؛فرزنــدانایــن
خانه،براســاسنــوعمعلولیــتیاشرایطشــاندر
ســهســاختمانمســتقلومجزازندگیمــیکنند:

ساختمانشمارهی1:
)فتحالمبین(بهمســاحت10/000/000مترمربعو
زیربنــایحــدود۶۸00متــرمربــعمحــلنگهداری
وآمــوزشمعلولیــنذهنــیعمیــقودختــران

تربیتپذیراست.

ساختمانشمارهی2:
بــهمســاحت )مرکــزشــهیدحمیــدشــاهید(،
مترمربــع ۳500 زیربنــای و مترمربــع 2۶00
اســت. آموزشپذیــر دختــران زندگــی محــل

ساختمانشماره۳:
خانــهیپناهگاهیارغوانوشــقایقبامســاحت
۳00متــردردوطبقــهیمجــزا)هــرطبقــه10نفــر(
درســنینزیــر14وبــاالی14ســالکــهفرزنــدان
لــبمــرزی)میــانراهــی(توانبخشــیهمــدم

هستند.
مرکزآموزشروزانه

مددجویانمؤسسهیهمدم،بهطورهمزماناز
امکاناتوخدماتمختلفیبرخوردارند،ازجمله:
قبیــل: از توانبخشــی خدمــات از اســتفاده
فیزیوتراپــیگفتاردرمانــیوکاردرمانــیحضــور
درفعالیتهــایمختلــفتأتــروورزشــیبــرای
کثرتوانمندیجسمی،شرکت دســتیابیبهحدا
درکارگاههــایهنریازقبیلگلیمبافیگلســازی
قلمزنیرویمس،فرشــینه،ملیلهکاغذیو....
بدیهیاســتکــهفراهــمســاختنفضاییشــبیه
خانهبرایدختراناینمرکزهزینههایسنگینی
بــهدنبــالدارد.درحالحاضــر،برایهــرمددجو
ماهانهبیــشاز25/000/000ریالهزینهمیشــود
بهزیســتی ســازمان از دریافتــی یارانــهی کــه
کمتــرازیــکســومایــنهزینــهراتأمیــنمیکندو
مابقــی،بــاکمکهــایمردمــیتأمیــنمیشــود.

معرفی کوتاه مؤسسه
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, Ali Akbar Alizadeh , Ali Kaffie , Morteza Adibi and Jafar Shirazinia are members of the board of directors . 
Companion-backed children are all unmarried or bad guys . 
This institute was originally commissioned by 186 clients and 93 officers. 
The figure has now risen to 400 clients and nearly 160 contractors.
These days, the children of this home live in three distinct and independent setting , based on their disabilities or con-
ditions   Building number (1) : 
( Fath – Ol – Mobin ) with an infrastructure of about 6800 meters is a place for the maintenance and training of deep 
mentally disabled and educable girls . 
Building number(2) : 
( Hamid Shahid’s center) with an area of 2600 meters and a 3500 meters underground building is an educational ground 
for girls . 
Building number (3) : 
The refuge house of Arghavan and Shaghayegh with a total area of 300 meters in two separate floors ( each floor is 
10 people ) under the age of 14 and over 14 years old , the children of the borderline ( between the way)of Hamdam 
rehabilitation . 
Daily training center 
Attendees of the Hamdam’s institute simultaneously have various facilities and services. Including : 
Use of rehabilitation services such as physiotherapy , speech therapy , occupational therapy , participate in various 
theater and sports activities to achieve maximum physical fitness,participate in artwork such as : weaving , knitting , 
crocheting , copying , carpet , paper tapestry and …..obviously , providing a home-like space for girls in the center is 
costly . 
Currently , more than 25,000,000 Rials are spent per client each month that the subsidy received from the welfare or-
ganization amounts to less than one – third of this cost,and we are funded by popular support . 



and then completed with ( Hamdam charity), began her 
work under the umbrella organization with 60 girls. 
Since 1380 , the type of portfolio management has 
changed in the form of a board of trustees , which was 
happy .From the same year, members of the board of 
trustees , all of whom are well-known charities and 
well-known people , are struggling to improve the Ham-
dam’s girls . 
Effective measures such as equipping , rebuilding and 
renovating the various section of the complex , arrange-
ment of air-conditioner systems,construction of confer-
ence hall and prayer hall , landing and ventilation , as 
well as completion and operation of Shahid’s building 
for educational children shine in the work of these righ-
teous people. In 1384 , the institute was fully indepen-
dent from the welfare organization ( charity for the em-
powerment and protection of the disabled) to the board 
of trustees. 
The board of divectors of the institute has 7 main mem-
bers and 2 non-core members : 
Akbar sabery far ( chairman of the board) , Hamid 
tayyebie ( vice chairman ) , DR. Zahra Hojjat ( manag-
ing director of the institute) and Mr. Hossein Mahmoodi 

God’s earth is vast and sober …
Bot some of the pieces of the land of God are more 
prosperous, because it is possible to put a ladder on it 
and rise up from the bottom of the sky ….. 
In the corner of the city of Mashhad there is a patch of 
land . Fortunately,there is a piece of land happy , some-
where in the sky … the place of conquering the hearts 
of the hearts is full of dreams …
In the year 1361 , a fragment of Allah’s earth was ab-
sorbed in the size of 10,000 meters was shared of men-
tally retarded girls that they live there and to be trained 
, to recive rehabilitation services and get closer to their 
aspirations . 
This place was first named Fath –Ol – Mobin institute 

A Status Report of
Fatholmobin-Hamdam 
Rehabilitation Charity




