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آيا کسی می داند بهشت چه رنگی است؟ ممكن است به نظر گروهی رنگ بهشت آبی آسماني باشد؛ 
رنگ آرامش و آسايش. شنيده ام جماعتی بهشت را سرخ رنگ می دانند؛ رنگ تالش و تحرک و يادآور 
خون پاک شهيدان. عده ای هم بهشت را با رنگ سفيد توصيف می کنند؛ رنگ پاکی و معصوميت و 

تداعی کننده لطافت گلبرگ های ياس.
البته هرکسی مي تواند به بهشتش هر رنگی را که دوست دارد تصور کند. اما نگارنده بر اين باور 
است که بهشت به رنگ هيچ کدام از رنگ های شناخته شده نيست. چرا که هر رنگ معرف صفت و 

پيامی خاص و محدود است و صد البته که بهشت بی رنگ هم نيست.  پس بهشت چه رنگی است؟
بي شک بهشت رنگی از نيكی، فطرت پاک انسانی و نوع دوستی دارد و در يک کالم رنگ بهشت، 
رنگ همدلی است. اين رنگ با تمام رنگ هايی که به چشم ديده ايم تفاوت دارد؛ تأثيرات درونی اين 
رنگ بر انسان ها و تجلي بيرونی آن انكارناپذير است. اين رنگ عواطف انسانی را احيا می کند و اميد 

را در جامعه بسط می دهد.
نمايشگاه نقاشی »رنگی از بهشت« به راستی رنگ همدلی داشت. در اين نمايشگاه، حدود 60 نفر 
از اساتيد، هنرمندان و هنرجويان، 250 تابلوی نقاشی خود را در ابعاد و با موضوعات مختلف طی سه 

روز  در معرض نگاه هنرشناسان و دوستداران هنر نقاشی قرار دادند.
آن  با  محجوبی  حسين  استاد  هنرمندانۀ  اثر  تا  آورد  فراهم  فرصتی  بهشت«  از  »رنگی  نمايشگاه 
پيشينۀ هنری تحسين برانگيز با موضوع » خانه های سفالی شمال« در کنار تابلوي »فرشته« حميد 
آقا محمد، کارآموز هنرمند مجتمع آموزشی نيكوکاری رعد، قرار بگيرد همچنين تابلوي »مهرروشن و 
خاطره ماه« اثر خالقانۀ استاد ابراهيم جعفری مدرس، محقق و نقاش برجسته کشور همراه با اثري از 
از ساناز حصيری، نقاش هنرمند مجتمع آموزشی نيكوکاری رعد کرج، به نام »غروب، آفتاب و دريا«  

به نمايش گذاشته شد.
به راستی کدام يک از اين 60 هنرمند، پيش بيني مي کردند که روزی تابلويش در يک نمايشگاه 
نيكوکاری عرضه شود. اينكه هنرمندان با رضايت خاطر 50 درصد از فروش آثارشان را به آموزش و 
توان بخشی معلوالن جسمی- حرکتی اختصاص دادند، نكته مهمی است که حكايت از فراگير بودن 

رنگ همدلی در اين نمايشگاه دارد.
روی ديگر برگزاری نمايشگاه رنگی از بهشت، برنامه ريزی و اجرای اين فعاليت هنری- فرهنگی در 
يک دروۀ زمانی بسيار کوتاه بود، يعني فاصلۀ زمان تصميم گيری براي برگزاري نمايشگاه تا تاريخ 

افتتاح آن کمتر از يک ماه بود.
تجهيز و آماده سازی مكان برگزاری، تبليغ و اطالع رسانی، فراخوان و دعوت از هنرمندان، دريافت 
و نگهداری آثار و ... از جمله کارهاي بود که  مي بايست به طور همزمان انجام می شد و اين کار سخت 
در  شد.  انجام  رعد  نيكوکاری  آموزشی  مجتمع  همكاران  و  داوطلبان  از  جمعی  همت  به  فشرده  و 
با  نمايشگاهی  برپايی  است  بديهی  اين عزيزان صميمانه تشكر می کنيم .  فرد  فرد  از زحمات  اينجا 
رعايت استانداردهای مطلوب، آن هم برای نخستين بار، آسان نيست، اما اين تجربه ارزنده راهگشای 
برگزاری ساير نمايشگاه های فرهنگی در آينده نزديک خواهد بود. همچنين به عزيزان هنردوست 
مژده مي دهيم که مجتمع نيكوکاری رعد در نظر دارد به زودی نمايشگاهی از آثار هنرمندان، خطاطان 

به نام کشور برگزار کند. در انتظار مالقات فرد فرد عالقه مندان در آن نمايشگاه مي مانيم.

رعد رنگی از بهشت به خود گرفت

آمد  مشك بار  بهار  آمد  بهار  آمد  بهار 

آمد بردبار  نگار  آمد  نگار  آمد  نگار 

صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح  و روح آمد

آمد عقار  ايثار  به  رو  مه  ساقی  خرامان 

صفا آمد، صفا آمد كه سنگ و ريگ روشن شد 

آمد نزار  هر  شفای  آمد  شفا  آمد  شفا 

مشتاقان  دلداری  به  آمد  حبيب  آمد  حبيب 

آمد هوشيار  طبيب  آمد  طبيب  آمد  طبيب 

آمد صداع  بی  سماع  آمد  سماع  آمد  سماع 

آمد پايدار  وصال  آمد  وصال  آمد  وصال 

موالنا
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ايرانيان	است،	كه	مربوط	به	تغيير	فصل	و	 عيد	نوروز	كه	از	سنن	باستاني	
بسر	 افسردگي	گياهان	 و	 است.	فصلي	كه	دوران	سردي	 نظام	عمومي	جهان	
مي	آيد	و	حركت	و	حياتي	دوباره	را	شروع	مي	كنند.	بنا	براين	نوروز	برآمده	از	

نظام	طبيعت	است	كه	ذوق	ايرانيان	اين	جشن	را	پايه	گذاري	كرده	است.
مي	دانيم	كه	اسالم	بطور	كلي	به	هر	جا	و	به	هر	سرزميني	كه	پيش	رفته	آن	
قسمت	از	سنن	و	جشن	ها	را	كه	در	مسير	شرك	و	بت	پرستي	و	گمراهي	و	خواري	
انسان	ها	بوده	محو	و	قسمتي	را	كه	مربوط	به	حيات	بخشي	و	نشاط	انسان	ها	و	
حركت	تكاملي	و	توحيدي	آن	ها	بوده	تثبيت	كرده	است.	در	همين	جشن	نوروز	
هم	اسالم	چنين	نظري	را	ابراز	كرده	كه	شامل	تمام	دستوراتي		است	كه	در	سنن	

و	آداب	اسالمي	است	)يعني	دعاها	و	توجه	به	خداوند	متعال	و	توجه	به	خود(.
در	مورد	عيد	نوروز	روايات	مختلف	)بخصوص	در	جلد	59	كتاب	بحاراالنوار	
مرحوم	عالمه	مجلسي	صفحات	92	لغايت	119(	آمده	كه	اوال	راوي	بسياري	
كلي	 حديث	 يك	 از	 قسمت		هايي	 توضيح	 اكثرا	 ثانيا	 و	 بوده	 ضعيف	 ازآن	ها	
مي	باشند	كه	معلي	بن	حنيس،	يكي	از	اصحاب	حضرت	امام	جعفر	صادق	)ع(	از	

امام	نقل	فرمودند	كه	حضرت	در	جواب	سئوالي	درباره	عيد	نوروز	فرمودند.
نوح	 توبه	حضرت	آدم)ع(	قبول	شد.	كشتي	حضرت	 نوروز	روزي	است	كه	
)ع(	به	زمين	نشست	– حضرت	ابراهيم	)ع(	در	مقابل	بت	ها	قيام	كرد.	حضرت	

موسي	)ع(	قوم	بني	اسرائيل	را	از	بندگي	
از	 و	آن	ها	 دادند	 نجات	 بردگي	فرعون	 و	
)ص(	 محمد	 حضرت	 كردند	 عبور	 مصر	
به	 مكه	 از	 يا	 شدند	 مبعوث	 پيامبري	 به	
مدينه	هجرت	كردند	و	نوروز	روزي	است	
فرمان	خداوند	 به	 اكرم	)ص(	 پيامبر	 كه	
واليت	 به	 را	 )ع(	 علي	 حضرت	 متعال	
و	 نمودند	 منصوب	 و	 معرفي	 امامت	 و	
علي	 حضرت	 با	 بيعت	 به	 را	 اصحابشان	

)ع(	فرمان	دادند.
نوروز	روزي	است	كه	در	آن	روز	قائم	
بر	 و	 مي	كند	 ظهور	 )ع(	 بيت	 اهل	 ما	
از	 روزي	 هيچ	 و	 مي	شود	 پيروز	 دجال	
توقع	 آن	 در	 ما	 اينكه	 مگر	 نيست	 نوروز	
فرج	داريم.	زيرا	آن	روز	از	ايام	پيروان	ما	
)فارسيان(	 ايرانيان	 را	 روز	 اين	 كه	 است	
را	 آن	 )اعراب(	 شما	 و	 دارند	 مي	 گرامي	

ضايع	كرده	ايد.
اين	 از	 صحت(	 فرض	 )به	 روايت	 اين	
جهت	مورد	بي	توجهي	علماي	حديث	قرار	
گرفته	است	كه	چگونه	ممكن	است	همه	
حوادث	بزرگي	را	كه	امام	نقل	فرموده	اند	
اين	رو	 از	 باشد.	 آمده	 در	يك	روز	پيش	

روايت	را	ضعيف	شمرده	و	راويان	آن	راهم	ضعيف	و	غير	معتبر	دانسته	اند،	در	
صورتيكه	امام	با	يك	بالغت	و	ظرافت	خاصي	مطلب	را	بيان	كرده	كه	ما	از	آن	
غفلت	كرده	ايم	و	آن	اين	است	كه	امام	در	عين	اينكه	عيد	نوروز	رانفي	نكرده	اند	
)بلكه	بطور	ضمني	تاييد	هم	كرده	اند(	توجه	به	يك	حقيقت	عميق	تر	و	مهم	تر	
نوروز	روزي	است	كه	يك	حركت	تكاملي	در	 اين	است	كه	عيد	 نموده	و	آن	
بين	جوامع	و	اجتماعات	بشري	پيش	آمده	باشد	و	تنها	گردش	شب	و	روز	و	
تغيير	فصول	كافي	نيست،	اگر	سال	ها	فصول	بگردند	و	شب	و	روز	پديد	آيند	
ولي	انسان	ها	به	جاي	خود	بمانند	و	هيچ	گونه	تغيير	نكنند	اينكه	عيدي	ندارند،	

نوروزي	ندارند،	روز	نوئي	ندارند	بلكه	كهنه	اي	است	كه	دائم	تكرار	مي	شود.
پس	ما	بايد	متوجه	باشيم	كه	اسالم	عيد	نوروز	را	در	عين	اينكه	از	نظر	تغيير	
فصل	تاييد	مي	كند	توجه	به	اين	حقيقت	هم	مي	نمايد	كه	بايد	در	تغيير	فصول	

و	هماهنگ	با	آن	انسان	ها	و	جوامع	بشري	هم	تغيير	كنند.
نقل	شده	كه	سلمان	فارسي	)رضي	ا...	عنه(	از	پيامبر	اكرم	)ص(	در	مورد	
سنت	عيد	نوروز	با	توجه	به	اينكه	در	آن	روز	مردم	به	ديدن	يكديگر	رفته	و	
يوم	 كل	 نيروزنا	 فرمودند	 رسول	)ص(	 كردند	حضرت	 سئوال	 مي	دهند	 هديه	

يعني	اگر	عيد	نوروز	با	اين	سنت	ها	همراه	است	پس	هر	روز	بايد	نوروز	باشد.
از	اين	رو	مالحضه	مي	شود	كه	دعايي	را	كه	ما	ملت	مسلمان	در	آستانه	
عيد	نوروز	به	زبان	مي	آوريم	بيان	همين	
حقيقت	است	كه	ما	در	اين	تغيير	فصل	
متعال	 خداوند	 از	 تحوالت	 اين	 در	 و	
مي	خواهيم	كه	ديد	ما،	بينش	ما،	درك	
در	 تا	 دهد	 تغيير	 چنان	 را	 ما	 شعور	 و	
جهت	كمال	و	پيشرفت	و	نجات	به	پيش	
رويم،	حركتي	به	طرف	آگاهي	و	تغيير	
ما	 دورن	 از	 بايد	 تغيير	 اين	 كه	 دروني،	

جوشان	باشد.
دعا	 به	 دست	 هم	 با	 همه	 بنابراين	
برمي	داريم	كه	يا	مقلب	القلوب	و	االبصار-	
يا	مدبر	الليل	و	النهار	– يا	محول	الحول	و	
االحوال	– حول	حالنا	الي	احسن	الحال

قلب	ها	 كننده	 دگرگون	 اي	 ترجمه:	
)ودل	ها(	و	چشم	ها	)و	ديدها(	اي	تدبير	
دهنده	 تغيير	 اي	  – روز	 و	 شب	 كننده	
حاالت	 بهترين	 به	 را	 ما	 حال	  – حال	ها	

تغيير	ده.
)ع(	 علي	 فرمايش	حضرت	 خاتمه	 در	
كه	مي	فرمايد	كل	يوم	ال	يعصي	اهلل	فهو	
روز	 آن	 در	 كه	 است	 روزي	 عيد	 	( عيد	
هميشه	 انشاءا...	 باشيد.(	 نكرده	 گناهي	

بخاطر	داشته	باشيم.

اي آنكه به تدبير تو گردد ايام        اي ديده و دل از تو دگرگون مادام
وي آنكه بدست تست احوال جهان    حكمي فرما كه گردد ايام بكام

نوروز از نگاه اسالم
يا ُمقلَِب الُقلوب َو االبصار      يا ُمَدبر الَليِل َو النهار
يا ُمحِول الحوَل َو االحوال        َحول حالِنا الي احِسن الحال

مهندس	علي	اصغر	گواهي

امروزه	نقش	بهاريه	ها،	شاديانه	ها،	آئين	های	
نوروزخوانی	ها	 و	 موسيقی	 با	 همراه	 نوروزی	
رو	 اين	سنت	ها	 و	 است	 بسيار	كمرنگ	شده	
به	نابودی	پيش	می	روند.	به	گفته	هنرمندان	
در	 محلی	 موسيقيدانان	 اگر	 موسيقی،	
موسيقی	ها	 اين	 به	 ايران،	 مختلف	 مناطق	
از	 مقدار	 همين	 هرگز	 ما	 نمی	پرداختند،	
می	شنويم	 االن	 كه	 هم	 را	 شادی	 موسيقی	
نقش	 دور	 سال	های	 از	 موسيقی	 نداشتيم.	
داشته	 ايرانيان	 و	جشن	های	 اعياد	 در	 بارزی	

است.	هرساله	با	آمدن	بهار	
و	شكوفايی	طبيعت		،	نواها،	
بهاريه	های	 و	 شاديانه	ها	
ايرانيان	 ميان	 در	 موسيقی	
به	 تا	 است	 می	شده	 اجرا	

از	 يكی	 عنوان	 به	 نوروزخوانی	ها	 كه	 آنجا	
شناخته	 نوروزی	 پابرجای	جشن	های	 عناصر	
می	شده	اند.	اين	روزها،	اگرچه	شورهنرمندان	
بسيار	 نو	 سال	 آغاز	 برای	 هنوز	 موسيقی	
است	و	هرسال	حداقل	چند	ترانه	مخصوص	
نواهای	 خالی	 جای	 اما	 	، می	شود		 نوروزاجرا	
راستين	موسيقايی	 آنها	شادی	 اصيل	كه	در	
نظر	 به	 است.	 خالی	 می	رسيد		 گوش	 به	

می	رسد	نواهای	سرناها	و	دهل	ها	،	كمانچه	ها	
خود	 جای	 طبل	ها	 و	 ضرب	ها	 	، سنتورها	 و	
سايزرها	 سينتی	 و	 كيبوردها	 آوای	 به	 را	
سپرده	اند.	انگار	اين	شادی	های	يك	بارمصرف	
و	 اصل	 بی	 و	 پوشالی	 قدرتی	 با	 توانسته	اند	
ايرانی	 اصيل	 و	 دلپذير	 آواهای	 جای	 نسب،	
محله	های	 در	 هم	 هنوز	 هرچند	 بگيرند.	 را	
قديمی،	نفس	پيران	سرنا	و	دهل	در	روز	اول	
اين	شاديانه	ها	 ماندگاری	 نويد	 ماه،	 فروردين	
را	می	دهد.	دكتر	فريدون	جنيدی	ايرانشناس،	

مورخ	و	پژوهشگر	با	اشاره	به	حضور	موسيقی	
در	شادی	ها	و	اعياد	ايران	باستان	می	گويد:	
برای	 خاصی	 موسيقی	 اگرچه	 ايرانی	ها	 ما	
نوروز	نداريم	اما	بيشتر	از	آوای	دهل	و	سرنا	
در	اين	روزها	بهره	گرفته	می	شده	است.	يكی	
بيت	 نوروز	در	 مورد	 روايات	در	 از	كهن	ترين	
جام	 و	 می	 بياراستند/	 شادی	 به	 بزرگان	 	«
به	 بيت	 اين	 است.	 خواستند«	 رامشگران	

خوبی	نشان	می	دهد	رامشگران	و	خوش	نواها	
مساله	 اين	 و	 دارند	 مراسم	شادی	حضور	 در	
از	 يكی	 كه	 نوروز	 آغاز	 كه	 است	 اين	 نشانگر	
اعياد	بزرگ	ايرانيان	است	با	رامشگری	و	نوای	
ايران	كه	در	 خوش	بوده	است.	ترانه	سرايان	
عهده	 به	 را	 نقشی	محوری	 بهاريه	ها		 سرودن	
موسيقی	 هنر	 فعاالن	 جمله	 از	 داشته	اند،	
هستند	كه	در	تدارك	هرچه	باشكوه		تر	نوروز	
بوده	و	هستند.	»اسماعيل	نواب	صفا«	كه	يكی	
از	ترانه	سرايان	معروف	و	قديمی	ايران	است	
ضمن	گاليه	از	كمرنگ	شدن	
در	 شاد،	 موسيقی	های	 نقش	
شاديانه	های	 نقش	 خصوص	
قديم	 از	 می	گويد:	 موسيقی	
به	 ما	 فرهنگ	 در	 حال	 به	 تا	
اشعاری	كه	برای	آمدن	بهار	سروده	می	شده	
بوده	 اشعار	 برای	خواندن	آن	 و	موسيقی	كه	
است		بهای	خاصی	داده	می	شده	است.	شعرای	
بزرگ	ايران	نظير	حافظ	و	سعدی	اشعاربسياری	
در	اين	زمينه	دارند	و	حتی	در	بعضی	مواقع	
اشعار	برجسته	برخی	از	شعرا		بهاريه	های	آنان	
است	كه	بعدها	موسيقيدانان	روی	آنها	آهنگ	
گذاشته	اند	و	ماندگاری	شان	بيشتر	شده.	وی	

بهاریه ها و
نوروزخوانی

سروده  شعر  بهار  آمدن  برای  کمتر  امروزه  چرا  که  متعجبم  من 
می شود؟ این ترانه ها می توانند به شادی روح بسیار کمک کنند  اما 
انگار از سیاهی و تاریکی گفتن، امروزه لطف دیگری پیدا کرده است.

45
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كه	ترانه	معروف	»آمد	نوبهار«	را	سال	ها	قبل	
سروده	است	،	در	خصوص	اين	ترانه	می	گويد:	
ايام	نوروز	و	بهاراز	 »آمد	نوبهار«	سال	ها	در	
تلويزيون	پخش	می	شد	و	زمانی	كه	 راديو	و	
سرايی	 ترانه	 كمتر	 ساختم	 را	 ترانه	 اين	 من	
به	اين	موضوع	پرداخته	بود.	نواب	صفا	ادامه	
می	دهد:	بهاريه	سرودن	بيشتراز	دوره	»عارف	
قزوينی«	آغاز	شد،	اما	متاسفانه	در	چند	دهه	

موضوع	 اين	 به	 اخيركمتر	
پرداخته	شده	است.	پيش	از	
من	»ملك	الشعرای	بهار«،	
»امير	 و	 معيری«	 »رهی	
بهاريه	هايی	 نيز	 جاهد«	
سروده	بودند.	من	متعجبم	
برای	 امروزه	كمتر	 كه	چرا	
سروده	 شعر	 بهار	 آمدن	

شادی	 به	 می	توانند	 ها	 ترانه	 اين	 می	شود؟	
سياهی	 از	 انگار	 اما	 كنند		 كمك	 بسيار	 روح	
پيدا	 ديگری	 لطف	 امروزه	 گفتن،	 تاريكی	 و	
از	 كه	 ابراهيمی	 احمد	 استاد	 كرده	است.	
شاگردان	 ترين	 برجسته	 و	 ترين	 معروف	
و	 می	رود	 شمار	 به	 بنان	 غالمحسين	 استاد	
يكی	 	، ايرانی	 آواز	 زمينه	 در	 حاضر	 حال	 در	
در	خصوص	 از	شاخص	ها	محسوب	می	شود	،	
پيش	 سال	ها	 از	 ما	 گفت:	 نوروزی	 ترانه	های	
به	موسيقی	شاد	نوروزی	 ايرانی	،	 در	فرهنگ	
ظاهر	 در	 را	 كاری	 هر	 اگر	 اما	 داده	ايم.	 بها	
بخواهيم	انجام	دهيم،	ماندگاری	نمی	ماند.	در	
دوران	پهلوی	نيز	تالش	هايی	برای	ماندگاری	
بهاريه	های	شد،	اما	چون	فقط	در	ظاهر	و	برای	
اغوای	مردم	بود،	از	بين	رفت.وی	ادامه	داد:	بر	
برداشت	 نوروزی	 از	جشن	های	 آنچه	 خالف	
می	شود،	اين	جشن	ها	تنها	به	رقص	و	پايكوبی	

شكر	 ها	 آئين	 اين	 در	 و	 ندارد	 اختصاص	
بسياری	 چيزهاست.	 ترين	 مهم	 از	 پروردگار	
عرفا	 در	حد	 را	 آنها	 ما	 امروزه	 كه	 افرادی	 از	
می	شناسيم		به	موسيقی	شاد	نوروزی	معتقد	
بوده	اند	و	شاگردانی	را	از	قديم	برای	اين	كار	
تربيت	می	كرده	اند	كه	از	جمله	آنها	می	توان	
اشاره	 موصلی«	 ابراهيم	 	« و	 اسحاق«	 	« به	
كرد.	امروزه	نيز	بايد	به	شكلی	اين	سنت	های	

زنده	نگاه	داشته	شوند	تا	نسل	های	ديگر	نيز	
فرهنگ	 برای	حفظ	 تالش	های	گذشتگان	 از	
ميان	 اين	 شوند.در	 مند	 بهره	 بتوانند	 ايرانی	
سرايان	 ترانه	 از	 ديگر	 يكی	 ترقی«	 بيژن	 	«
سروده	 را	 بهاريه	 	20 از	 بيش	 كه	 معروف	
است،	برخالف	ديگر	همدوره	هايش،	كمرنگ	
شدن	نقش	بهاريه	ها	و	شاديانه	های	موسيقی	
می	داند	 زمان	 با	 مطابق	 نوروزی	،	 آئين	 در	 را	
مقوله	ای	 سرايی	 ترانه	 هرچند	 می	گويد:	 و	
جايگاهی	 اصوال	 حاضر	 حال	 در	 كه	 است	
ندارد	،	اما	در	خصوص	ترانه	های	نوروزی	بايد	
بگويم	البد	شرايط	ظرفيت	نگاهداری	از	اين	
ترانه	ها	را	نداشته	است	و	در	اين	دوره	نيازی	
به	پرداختن	به	آنها	حس	نشده		است.	در	حال	
اعتقاد	 مسائل	 اين	 به	 خيلی	 جوانان	 حاضر	
دوست	 را	 موسيقی	 از	 ديگر	 نوعی	 و	 ندارند	
نوع	ديگری	می	پسندند		 از	 را	 دارند	و	شادی	

»پشنگ	 ندارد.	 ماندگاری	 كه	 شادی	
موسيقی	 زمينه	 در	 سال	هاست	 كه	 كامكار	«	
همراه	 و	 می	كند	 فعاليت	 كردی	 فولكلوريك	
تمام	 به	 را	 موسيقی	 اين	 كامكارها	 گروه	 با	
موسيقيدانان	 نقش	 است	،	 شناسانده	 دنيا	
محلی	را	در	حفظ	بهاريه	ها	بارز	می	بيند	در	
موسيقيدانان	 اگر	 می	گويد:	 اين	صورت	 غير	
اين	 به	 ايران،	 مختلف	 مناطق	 در	 محلی	
نمی	پرداختند،	 موسيقی	ها	
از	 مقدار	 همين	 هرگز	 ما	
كه	 هم	 را	 شادی	 موسيقی	
االن	می	شنويم	نداشتيم.	مثال	
اشعار	 كردستان	 در	 ساله	 هر	
و	ترانه	هايی	مخصوص	آمدن	
بهار	سروده	و	خوانده	می	شود	
سازهای	 با	 آنها	 همه	 كه	
و	 نای«،»زله«	 »دهل«،»نرمه	 نظير	 محلی	
»سرنا«	می	نوازيم	كه	هنوز	هم	زنده	هستند	
ماندگاری	 به	 و	موسيقيدانان	محلی	هرساله	
مناطق	 ديگر	 در	 اما	 می	كنند،	 كمك	 آنها	
می	شود	 داده	 بها	 موضوعات	 اين	 به	 كمتر	
نوروزخوانی	ها	در	حال	منسوخ	شدن	 اين	 و	

هستند.		
قديمی	 هنرمندان	 از	 پروانه«	 »خاطره	
پيوسته	 است	 سال	 	45 كه	 بانوان	 موسيقی	
چندين	 و	 می	كند	 فعاليت	 موسيقی	 كار	 در	
	، دارد	 بهار	 آمدن	 درخصوص	 را	 ترانه	
كه	 آنی	 از	 بيشتر	 شاديانه	ها	 اين	 می	گويد:	
بايد	باالخره	 از	بين	رفته	اند	و	 فكر	می	كنيم	
كسی	به	داد	آنها	برسد.	نمی	دانم	چه	كسی	
موضوع	 اين	 حال	 به	 دلش	 باالخره	 كجا	 يا	
می	سوزد،	اما	اميدوارم	كه	آن	روز	خيلی	دير	

نشده	باشد.

بهار  آمدن  ترانه هایی مخصوص  و  هر ساله در کردستان اشعار 
نظیر  محلی  سازهای  با  آنها  همه  که  می شود  خوانده  و  سروده 
زنده  هم  هنوز  که  می نوازیم  »سرنا«  و  نای«،«زله«  »دهل«،«نرمه 
کمک  آنها  ماندگاری  به  هرساله  محلی  موسیقیدانان  و  هستند 
داده  بها  موضوعات  این  به  کمتر  مناطق  دیگر  در  اما  می کنند، 
هستند. شدن  منسوخ  حال  در  نوروزخوانی ها  این  و  می شود 
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 ديابت چه نوع بيماری است و به چه 
کسی بيمار ديابتي گفته مي شود؟

ديابت،	يعنی	وجود	يك	نوع	نارسايی	در	بدن،	
به	طوري	كه	سوخت	و	ساز	قند	و	مواد	قندی	

در	فرد	دچار	اختالل		شود.
و	 چربی	 قندی،	 مواد	 عادی،	 حالت	 در	
پروتئين	از	طريق	غذا	وارد	بدن	فرد	می	شود.	
قسمتی	از	آن	صرف	ساختن	سلول	های	جديد	
می	كند.	 ايجاد	 انرژی	 ديگر	 قسمت	 و	 می	شود	
حال	اگر	مصرف	هركدام	از	اين	گروه	های	غذايی	
در	بدن	فردی	دچار	اشكال	شود،	بيماری	بروز	
بيماری	 قندی	 مواد	 بي	رويه	 مصرف	 می	كند.	
تمام	 نتواند	 بدن	 هرگاه	 می	كند.	 ايجاد	 ديابت	
مواد	قندي	اي	را	كه	از	طريق	غذا	كسب	كرده	
بسوزاند،	ميزان	قند	در	خون	باال	می	رود.	ميزان	
قند	خوِن	يك	فرد	سالم	در	حالت	ناشتا	نزديك	
100	واحد	است	اگر	اين	مقدار	به	180	واحد	
ادرار	 طريق	 از	 آن	 دفع	 به	 شروع	 بدن	 برسد،	
می	كند.	افزايش	قند	خون	با	نام	ديابت	شناخته	

مي	شود.

مختلف  انواع  ديابت  بيماری  آيا   
دارد؟	

قندی	 مواد	 اختالل	در	سوخت	و	ساز	 بله،	
چهار	نوع	است:

دستة	اول:	اختالل	در	سوخت	و	ساز	مواد	
به	 ديگر؛	 بيماری	 يك	 وجود	 دليل	 به	 قندي	

عبارتی	ديابت	بيماری	ثانويه	است	.
مواد	 ساز	 و	 سوخت	 اختالل	 دوم:	 دستة	
قندي	در	دوران	بارداری،	يعنی	بارداری	سبب	

ايجاد	بيماری	ديابت	بشود.	
اين	دو	گروه	از	مبتاليان	به	ديابت،	درصد	
اختصاص	 خود	 به	 را	 بيماران	 اين	 از	 كمی	
بيماران	 بدن	 سوخت	 در	 اختالل	 می	دهند.	
از	 و	 بيماري	زا	 عامل	 رفع	 از	 بعد	 اول	 دسته	
بارداری،	 دوران	 از	 بعد	 دوم	 دستة	 بيماران	
رفع	می	شود.	اما	گروه	های	اصلی	مبتاليان	به	

ديابت	را،	بيماران	مبتال	به	ديابت		نوع	اول	و	
نوع	دوم	تشكيل	می	دهند.	

وسيله	 به	 كه	 انسولين	 اول:	 نوع	 ديابت	
لوزالمعده	ترشح	مي	شود،	مسئوليت		سوخت	و	

ساز	قند	در	سلول	های	بدن	را	بر	عهده	دارد.
در	ديابت	نوع	اول	كه	نقص	خود	ايمنی	است،	
لوزالمعده	دچار	نارسايی	شده	و	باعث	مي	شود	

بدن	دچار	فقدان	انسولين	شود.
بدن	 سلول	های	 بسياري	 انسولين	 بدون	
توانايی	جذب	و	مصرف	قند	را	از	دست	داده،	
در	نتيجه	ميزان	قند	در	خون	افزايش	می	يابد.	
از	كودكی	شروع	 بيشتر	 قند	 بيماری	 نوع	 اين	
را	 سال	 	20 باالی	 فرد	 ندرت	 به	 و	 می	شود	

درگير	مي	كند.
ديابت	نوع	دوم	:	در	اين	نوع	بيماری	ديابت،	
لوزالمعده	انسولين	می	سازد،	اما	سلول	هايی	كه	
را	 نيازشان	 مورد	 قند	 انسولين	 جذب	 با	 بايد	
بسوزاند.	به	مقدار	انسولين	خيلی	بيشتر	از	حد	
طبيعي	احتياج	دارند.	اين	نوع	از	ديابت	بيشتر	

در	بزرگسالی	شروع	می	شود.	
را دارد که قند  اين توانايی  اگر بدن   
کند،  رفع  ادرار  طريق  از  را  خون  زياد 
باال رفتن قند خون چه ضرری برای بدن 

دارد؟
حالت	 در	 سالم	 فرد	 يك	 خون	 قند	 ميزان	
ناشتا	حدود	100	واحد	است،	اما	در	فرد	مبتال	
بيش	از	اين	است	و	تا	وقتي	كه	به	حدود	180	
از	 قند	 دفع	 به	 شروع	 او	 بدن	 نرسيده،	 واحد	
طريق	ادرار	نمی	كند،	اين	درحالي	است	كه	فرد	
به	بيماری	قند	خون	يا	ديابت	مبتال	ست،	زيرا	
سلول	هايی	كه	برای	فعاليت	و	سوخت	و	ساز	به	
قند	نياز	دارند،	نمی	توانند	قند	مورد	نياز	خود	را	

از	خون	جذب	و	به	كمك	انسولين	بسوزانند.
درون	 به	 ورود	 با	 می	تواند	 خون	 قند	 اما	
به	 نيازی	 ساز	 و	 برای	سوخت	 كه	 سلول	هايی	
پس	 دهد.	 تغيير	 را	 آنها	 ساختار	 ندارند،	 قند	
انرژی	 كمبود	 با	 سلول	ها	 از	 برخی	 ديابت،	 در	
و	 می	شوند	 مواجه	 قند(	 سوختن	 طريق	 )از	
بی	رويه	 به	علت	ورود	 برخی	ديگر	 	 ساختمان	
قند	تغيير	می	كند	كه	اين	تغييرات	سبب	بروز	

عوارض	متعدد	بيماری	ديابت	می	شود.	

 منشأ بيماری قند چيست؟	
است،	 متفاوت	 قند	 بيماری	 انواع	 منشأ	
نوعی	ضعف	خود	 اول،	حاصل	 نوع	 ديابت	
ايمنی	است	سيستم	دفاعی	بدن	در	حالت	
را		 سالمت	 كه	 خارجي	 عوامل	 با	 سالمت	
از	 را	 آنها	 و	 كرده	 مبارزه	 مي	كند	 تهديد	
بين	می	برد؛	يعنی	بدن	فرد	سالم	در	حالت	
عادی	سعی	مي	كند	مواد	زائد	را	از	بين	برده	
و	دفع	كند،	اما	بدن	مبتاليان	به	اين	نوع		
ضعف	خود	ايمنی،	شروع	مي	كند	به	از	بين	
بردن	يكی	از	تركيبات	يا	بافت	های	طبيعي	
بدن.	بنابراين	افراد	مبتال	به	بيماری	ديابت	
نوع	اول	شروع	به	از	بين	بردن	سلول	هاي	
در	 كه	 می	كنند	 لوزالمعده	 ساز	 انسولين	

در گفت وگو با دكتر علي محمد ملتي تأكيد شد

پيشگيری از دیابت، پيشگيري از معلوليت
افراد مبتال به بيماري  افزايش قند خون )ديابت( تا سال 2025 دو برابر خواهد شد. تغيير الگوی  زندگی، زندگی ماشينی ، کاهش 
فعاليت های بدنی، افزايش مصرف غذاهای آماده و استرس، همگی از عوامل ابتال به اين بيماری هستند. بيشترين بيماران ديابتي 
در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند. با توجه به اين موضوع، دربارۀ علل ابتال به بيماری ديابت و راه های پيشگيری و درمان 

آن با آقای دکتر علی محمد ملتی، فوق تخصص غدد، گفت  وگو کرديم.

		سولماز	ايكدر

نوع  يک  وجود  يعنی  ديابت، 
نارسايی در بدن، به طوري که 
سوخت و ساز قند و مواد قندی 

در فرد دچار اختالل  شود.

نقص  که  اول  نوع  ديابت  در 
لوزالمعده  است،  ايمنی  خود 
باعث  و  شده  نارسايی  دچار 
فقدان  دچار  بدن  مي شود 

انسولين شود.
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نهايت	توليد	انسولين	متوقف	می	شود.	

عوامل	 تأثير	 تحت	 دوم	 نوع	 ديابت	 اما	

داشتن	 اگرچه	 كند،	 می	 بروز	 محيطی	
نوع	 اين	 به	 ابتال	 در	 ژنتيكی	 زمينه	های	
و	 چاقی	 دارد.	 عمده	ای	 نقش	 بيماری	
عوامل	 مهمترين	 از	 يكی	 وزن	 افزايش	
افراد	 است.	سلول	هاي	چربي	در	 محيطی	
بزرگ	تر.	 هم	 و	 است	 فراوان	تر	 هم	 چاق	
انسولين	 به	 بزرگ	تر	 چربی	 سلول	های	
برای	 و	 می	دهند	 نشان	 كمتری	 واكنش	
نياز	 بيشتري	 انسولين	 به	 قند	 مصرف	
دارند	كه	توليد	اين	ميزان	انسولين	از	توان	
از	 تدريجاً	 بعالوه	 است.	 خارج	 لوزالمعده	
توان	انسولين	سازي	لوزالمعده	نيز	كاسته	
مي	شود	پس	كاهش	قدرت	انسولين	سازي	
و	كمي	اثر	انسولين	در	بدن،	هر	دو	در	بروز	

ديابت	نوع	دوم	نقش	دارند.
محيطی	 عامل	 بدنی،	 فعاليت	 كمبود	
مانند	 عضالنی	 فعاليت	 و	 است.	 ديگري	
يعنی	 می	سوزاند،	 را	 خون	 قند	 انسولين	
عضالنی	 فعاليت	 دليل	 هر	 به	 كه	 افرادی	
كمتری	 خون	 قند	 دارند،	 كمتری	
می	سوزانند	و	اگر	زمينه	ژنتيك	هم	داشته	
باشند،	احتمال	ابتال	به	بيماری	ديابت	در	
آنها	افزايش	می	يابد.	اين	افراد	بايد	به	هر	
طريق	اين	كمبود	فعاليت	را	جبران	كنند.	
لوزالمعده	 بر	 	 زياد	 مصرف	مواد	قندی	
بسياري	 در	 و	 كرده	 وارد	 بيشتری	 فشار	

موارد	سبب	بروز	ديابت	می	شود.

ديابت  بيماری  شناخت  راه   
چيست؟ 

ديابت	نوع	اول	بسيار	حاد	شروع	شده	
و	به	عبارتی	توليد	انسولين	در	آن	خيلي	
سريع	متوقف	می	شود	و	فرد	مبتال	ناگهان	
فرد	 می	كند.	 ادرار	 مكرر	 دفع	 به	 شروع	
عطش	زياد	دارد	و	وزن	كم	می	كند.	پس	
هفته	 چند	 تا	 روز	 چند	 طی	 در	 بيماری	
درمان	 اگر	 و	 می	دهد	 نشان	 را	 خودش	

نشود	به	سرعت	باعث	مرگ	می	شود.	
توليد	 انسولين	 دوم	 نوع	 ديابت	 در	
مي	شود،	بنابر	اين	بيماری	به	تدريج	شدت	
به	 خون	 قند	 كه	 وقتی	 تا	 يعنی	 می	يابد،	

بيمار	 نرسيده،	 ميلی	گرم	 	180 تا	 	170
عاليم	قند	را	نشان	نمی	دهد.	اين	نوع	ديابت	
در	بزرگساالن	مبتال،	به	طور	ميانگين	7	تا	
تشخيص	 بيماری	 شروع	 از	 بعد	 سال	 	10

داده	می	شود.	

 راه درمان ديابت چيست؟	
فقدان	 يا	 كمبود	 اول،	 نوع	 ديابت	 عامل	
ديده	 صدمه	 لوزالمعده	 چون	 است	 انسولين	
بيمار	 به	 بايد	 نمی	كند	 ترشح	 انسولين	 و	
تجويز	 شرايط	 و	 انواع	 مقدار،	 داد.	 انسولين	
انسولين	بسته	به	شرايط	فرد	تعيين	می	شود.	
وقتي	بيمار	استرس	دارد	يا	به	بيماری	ديگری	
بايد	 دريافتی	 انسولين	 مقدار	 مبتال	می	شود،	

تغيير	كند.	
اما	در	ديابت	نوع	دوم،	بايد	به	عوامل	مؤثر	
مهمترين	 كه	 كرد،	 توجه	 بيماری	 بروز	 بر	
چاق	 افراد	 است.	 تحركی	 كم	 و	 چاقی	 آنها	
تا	50	درصد	احتمال	بهبود	 اگر	الغر	شوند،	
دارند.	فعاليت	عضالنی	هم	يكی	از	درمان	های	
رو	 بيماری	 چون	 ولی	 است.	 ديابت	 بيماری	
به	پيشرفت	است،	درمان	دارويی	را	نمی	توان	
متوقف	كرد	.	داروهای	اين	نوع	ديابت	داروهای	
لوزالمعده	 تا	 هستند	 لوزالمعده	 محرك	
انسولين	بيشتری	توليد	كند.	البته	در	موارد	
سازي	 انسولين	 قدرت	 كه	 بيماري	 پيشرفته	
با	 درمان	 باشد	 يافته	 كلي	 كاهش	 لوزالمعده	

انسولين	ضروري	است

 پس راه های پيشگيری از ديابت نوع 
دوم و درمان آن بسيار شبيه هستند؟

وزن	 تعادل	 حفظ	 است.	 درست	 كاماًل	
رژيم	 رعايت	 و	 عضالنی	 فعاليت	 داشتن	 بدن،	
غذايی	سالم،	يعنی	مصرف	به	اندازة	قند،	نمك	
نوع	 اين	 به	 ابتال	 از	 پيشگيری	 باعث	 چربی	 و	
ديابت	و	در	صورت	ابتال،	كنترل	و	حتی	درمان	

آن	می	شود.	

 آيا ديابت می تواند معلوليت ايجاد 
کند؟

زمانی	كه	قند	خون	باال	می	رود،	بعضی	از	
سلول	ها	اين	قند	اضافه	را	جذب	می	كنند،	
بدون	اينكه	امكان	سوزاندن	و	مصرف	كردن	
آن	را	داشته	باشند.	وقتي	قند	مصرف	نشود	

انفعاالتی	 و	 فعل	 دچار	 بماند،	 سلول	 در	 و	
می	شود	كه	می	تواند	بسيار	مخرب	باشند.

برای	مثال،	قند	روی	عروق	بزرگ	و	اصلی	
اندام	های	 به	 رسانی	 خون	 وظيفه	 كه	 بدن	
دارند،	 را	 روده	ها	 و	 قلب	 مغز،	 مثل	 حياتی	
تأثير	می	گذارد	و	عمل	خون	رسانی	را	مختل	
می	كند.	فرد	بيمار	در	اين	مرحله	از	بيماری	
در	معرض	سكته	قلبی	يا	مغزی	قرار	دارد.	

هم	 كوچك	 رگ	های	 رسانی	 خون	 عمل	
مثاًل،	 می	شود.	 مختل	 خون	 قند	 تأثير	 تحت	
موی	رگ	های	كره	چشم	از	بين	می	رود	و	بيمار	
ديد	خود	را	از	دست	می	دهد.	افزايش	قند	خون	
بر	روی	رشته	های	عصبی	هم	تأثير	می	گذارد.	
هرچه	اين	رشته	ها	بلند	تر	باشد.	احتمال	آسيب	
دليل	 همين	 به	 است.	 بيشتر	 هم	 آنها	 ديدن	
است	كه	مبتاليان	به	ديابت	دچار	ناراحتی	در	
دچار	 بيماران	 اين	 مي	شوند.	 دست	ها	 يا	 پاها	
درد	 نتيجه	 در	 و	 اختالل	حسی	هم	می	شوند	
را	حس	نمی	كنند	و	بيمار	نمی	تواند	از	آسيب	
ديدن	بافت	های	بدن	مطلع	شود	و	در	صورت	
با	 بپردازد.	 آن	 درمان	 به	 ديدگی	 آسيب	 بروز	
ديابت	 به	 مبتال	 فرد	 رگ	های	 اينكه	 به	 توجه	
نمی	توانند	عمل	خون	رسانی	را	به	صورت	كامل	
انجام	دهند،	مواد	مورد	نياز	بافت	آسيب	ديده	
امكان	 پس	 نمی	رسد.	 آن	 به	 هم	 ترميم	 برای	

مداواي	زخم	های	پا	بسيار	كم	خواهد	بود.	

بيماران	ديابتی	بايد	از	خود)	به	خصوص	
اين	 چون	 كنند،	 مراقب	 بسيار	 پاهايشان(	
قرار	دارد.	 عضو	در	معرض	ضربه	و	آسيب	
صابون	 و	 آب	 با	 بار	 چند	 روزی	 بايد	 آنها	
پای	خود	را	بشويند	و	حتماً	خشك	كنند	
زخم	 وجود	 نظر	 از	 را	 خود	 پاي	 پوست	 و	
سطحي	يا	عميق	دائم	بررسی	كنند	،	چون	
سختی	 به	 ديابت،	 	 به	 مبتال	 افراد	 زخم	
و	 شده	 عميق	 می	تواند	 و	 می	شود	 درمان	
سبب	از	بين	رفتن	بافت	ها	شود؛	اين	بافت	
كه	 مي	دهد	 تشكيل	 عفونی	 كانونی	 مرده	
برای	بدن	فرد	خطرناك	است	و	در	مواردی	
به	قطع	عضو	وي	منجر	خواهد	شد.	با	هر	
ضروري	 جدي	 درمان	 پا،	 به	 آسيب	 گونه	
است	تا	حتي	المقدور	مانع	پيشرفت	بيماري	

و	قطع	عضو	شود.
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منبع:	تركمن	مديكال

ورزش و دیابت

همان طور که می دانيد ورزش در کنار تغذيۀ مناسب و مصرف منظم دارو )قرص يا انسولين( سبب کنترل قند خون مي شود. يک 
فرد ديابتی بايد با فراگيری آموزش الزم و به کمک کنترل روزانۀ قند خون و ادرار، بين فعاليت بدنی، تغذيه و ميزان داروی خود 

تعادل برقرار کند تا نه تنها از افزايش قند خون جلوگيری کند، مانع افت آن )هيپوگليسمی( نيز بشود.

فعاليت  مثبت  تأثيرات  از  برخي 
بدنی و ورزش در زندگی 

افزايش	حساسيت	بدن	نسبت	به	انسولين	و	به	
دنبال	آن	كاهش	قند	خون

تنظيم	فشار	خون	
كاهش	تودة	چربی	بدن	و	به	دنبال	آن	كاهش	وزن	

افزايش	انرژی	و	كاهش	استرس	
كاهش	كلسترول	بد	و	افزايش	كلسترول	خوب	
و	 عروقی	  – قلبی	 مشكالت	 از	 پيشگيری	

ضايعات	عروقی	مغز	
استحكام	استخوان	ها	ممانعت	و	از	پوكی	استخوان	و...	
	نتايج	يك	بررسي	گسترده	تحت	عنوان	“برنامة	
داده	 نشان	 آمريكا	 در	 ديابت”	 از	 پيشگيری	

پيروی	 و	 روزانه	 بدنی	 فعاليت	 داشتن	 كه	 است	
از	يك	تغذيه	صحيح	)كه	سبب	كاهش	5	تا	7	
درصد	وزن	شود(	می	تواند	نقش	چشمگيری	در	
پيشگيری	از	ابتال	به	ديابت	نوع	دوم	داشته	باشد.
انواع  فعاليت هاي  بدنی مفيد براي 

افراد ديابتي
1. افزايش فعاليت در کارهای روزانه

سبب	 روزانه،	 كارهای	 در	 فعاليت	 افزايش	
مصرف	بيشتر	كالری	می	شود.	كارهای	زيادی	
انرژی	 می	توانيد	 آن	 انجام	 با	 كه	 دارد	 وجود	
بيشتری	مصرف	كنيد.	در	ادامه	به	چند	نمونه	

اشاره	مي	كنيم:	
	هنگام	صحبت	هاي	تلفني	راه	برويد.

	با	بچه	ها	بازی	كنيد.
	كانال	تلويزيون	را	با	دست	عوض	كنيد.

	در	باغچه	خانة	خود	كار	كنيد.
	خانه	را	تميز	كنيد.

	ماشينتان	خود	را	بشوييد.	
مقصد	 به	 مانده	 ايستگاه	 دو	 يكی	 را	 ماشين	

پارك	كنيد	و	مقداري	از	راه	را	پياده	برويد.
	برای	خريد	روزانه	پياده	برويد.	

	به	جای	آسانسور	از	پله	استفاده	كنيد.
	در	محل	كار	تا	حد	امكان	راه	برويد.

و	… 
2. ورزش های هوازی

در	ورزش	های	هوازی	تعداد	زيادی	از	عضالت	
به	كار	گرفته	شده	و	سبب	افزايش	ضربان	قلب	
می	شوند.	در	ورزش	های	هوازی	تنفس	عميق	
تر	خواهد	بود.	انجام	ورزش	های	هوازی	به	مدت	
30	دقيقه	و	حداقل	چهار	تا	پنج	روز	در	هفته	
بسيار	سودمند	است.	اين	30	دقيقه	را	مي	توان	

تقسيم	كرد،	به	عنوان	مثال،	10	دقيقه	پياده	
روی	بعد	از	صرف	سه	وعده	غذای	اصلی.	

نكرده	ايد،	 ورزش	 كه	 است	 زيادی	 اگر	مدت	
قبل	از	هر	چيز	از	پزشك	خود	در	مورد	افزايش	
به	 ورزش	 از	 قبل	 كنيد.	 بدنی	سئوال	 فعاليت	
مدت	5	دقيقه	بدنتان	را	گرم	و	پس	از	ورزش	
سرد	كنيد.	شما	می	توانيد	ورزش	را	پنج	تا	10	
را	 آن	 رفته	 رفته	 كرده،	 شروع	 روز	 در	 دقيقه	
افزايش	دهيد	تا	بتوانيد	150	تا	200	دقيقه	در	

هفته	ورزش	كنيد.
اگر	 كنيد.	 برنامه	ريزی	 كردن	 ورزش	 	 برای	
كردن	 ورزش	 برای	 خالی	 زماني	 تا	 منتظريد	
نخواهد	 دست	 هرگز	 فرصت	 اين	 كنيد،	 پيدا	
صورت	 به	 ورزشی	 فعاليت	های	 انجام	 داد.	
دسته	جمعی	و	همراه	با	ساير	اعضاي	خانواده	
انگيزة	 و	 است	 بخش	تر	 لذت	 دوستانتان	 يا	
كه	 نكنيد	 فراموش	 مي	دهد.	 شما	 به	 بيشتری	
هنگام	ورزش	به	مقدار	كافی	آب	بنوشيد.	انواع	

ورزش	هاي	هوازي	عبارتند	از:
يا	 به	آهستگي	دويدن،		شنا	 يا	 قدم	زدن	  •
رقصيدن،	 	 	دوچرخه	سواری،	 آب،	 در	 نرمش	
بدني	 تمرين	هاي	 تنيس،	 بسكتبال،	 واليبال،	

ايروبيك	و	…
 3. ورزش های قدرتی 

ورزش	هايی	مانند	بلند	كردن	وزنه،	استفاده	
دستگاه	های	 با	 كار	 يا	 ارتجاعی	 نوارهای	 از	
سبب	 بار،	 سه	 تا	 دو	 هفته	ای	 بدن	سازی	
توده	 افزايش	 با	 می	شوند.	 عضالت	 افزايش	
كالري	 بدن،	 چربي	 كاهش	 و	 عضالني	
فواصل	 در	 حتی	 مي	شود،	 صرف	 بيشتري	
سبب	 قدرتی	 ورزش	های	 	 ورزش.	 زماني	
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شود.	 انجام	 بهتر	 روزانه	 كارهای	 می	شود	
همچنين	به	تعادل	و	سالمت	استخوان	نيز	

كمك	مي	شود.

 4. ورزش های کششی 
و	 مفاصل	 نرمی	 سبب	 كششی	 حركات	
سفتی	 و	 آسيب	 از	 و	 شده	 بدن	 عضالت	

ورزش	ها	 ساير	 از	 بعد	 عضالت	
جلوگيری	می	كند.	

ورزش  برای  مناسب  زمان   
کردن 

هميشه	از	پزشك	خود	در	مورد	
زمان	مناسب	براي	ورزش	كردن	
اساس	 بر	 او	 چون	 كنيد،	 سئوال	
غذايی		 رژيم	 شما،	 روزانه	 برنامه	
بهترين	 ديابت	تان	 داروهای	 و	
براي	ورزش	كردن	شما		 را	 زمان	
براي	 معموالً	 مي	كند.	 مشخص	
ساعت	 سه	 تا	 يك	 ديابتي	 افراد	
مناسب	ترين	 غذا،	 صرف	 از	 پس	
زمان	برای	ورزش	است.	هميشه	
قبل	از	شروع	ورزش،	قند	خونتان	
قند	 ديديد	 اگر	 بگيريد.	 اندازه	 را	
خون	ناشتای	شما	بيشتر	از	250	
است	يا	قند	خون	بيشتر	از	300	
از	 كتون	 زيادی	 مقدار	 يا	 داريد	
زمان	 ادرار	دفع	می	كنيد،	 طريق	
كردن	 ورزش	 براي	 را	 مناسبي	

قند	 كنيد	 ورزش	 اگر	 و	 نكرده	ايد	 انتخاب	
خونتان	باال	مي	رود.	

ورزش هاي مناسب افراد ديابتي
اگر	دچار	عوارض	ديابت	هستيد،	برخی	

تشديد	 سبب	 ورزشي	 فعاليت	های	 از	
داشته	 ياد	 به	 شد.	 خواهد	 شما	 مشكل	
ديابت	 عوارض	 از	 بسياری	 كه	 باشيد	
باشد،	 نداشته	 ممكن	است	هيچ	نشانه	ای	
فعاليت	 هرگونه	 به	 اقدام	 از	 قبل	 بنابراين	
قبل	 كنيد.	 مشورت	 پزشكتان	 با	 ورزشی	
پزشك	 ورزشی،	 فعاليت	های	 شروع	 از	

شما	 از	 كامل	 آزمايش	 يك	سري	 بايد	
و	 چشم.	 ته	 معاينة	 برای	 را	 شما	 بگيرد،	
قلب	ارجاع	دهد،	عملكرد	كليه		هايتان	را	با	
آزمايش	ميكروآلبومين	بررسی	و	پاهايتان	

را	معاينه	كند.

به	چند	مثال	زير	توجه	كنيد:
ورزش	هايی	كه	فشار	را		در	مويرگ	های	
مانند	 مي	دهند	 افزايش	 چشم	 شبكيه	
است	 ممكن	 سنگين(،	 وزنه	 كردن	 )بلند	

مشكالت	چشم	شما	را	افزايش	دهد.
اختالل	حسی	در	 و	 نوروپاتی	 اگر	دچار	
طوالنی	 روی	 پياده	 هستيد،	 خود	 پاهای	
ممكن	است	به	پاهاي	شما	آسيب	برساند.	
عروقی	  – قلبی	 مشكالت	 دچار	 اگر	
هستيد،	ورزش	سنگين	برای	شما	مناسب	

نيست.
ورزش  هنگام  پا  از  مراقبت  ميزان 

کردن 
هنگام	ورزش،	از	كفش	و	جوراب	مناسب	
استفاده	كنيد.	بعد	از	ورزش	پاهای	خود	را	
از	نظر	بريدگی،	تاول،	زخم	يا	تورم	بررسی	
كنيد	و	در	صورتي	كه	مشكل	داشتيد،	با	

پزشكتان	تماس	بگيريد.	
آيا ورزش می تواند سبب افت قند 

خون شود؟
فعاليت	هاي	ورزشي	در	افراد	ديابتی	كه	
انسولين	يا	قرص	گلی	بنكالميد	

استفاده	می	كنند،	ممكن	است	سبب	
افت	قند	خون	شود.	افت	قند	خون	
ممكن	است	حين	ورزش،	درست	

بالفاصله	بعد	از	ورزش	يا	حتی	شش	تا	
10	ساعت	بعد	از	ورزش	)هيپوگليسمی	
تأخيری(	ايجاد	شود.	قبل	از	شروع	
فعاليت	های	ورزشی،	قند	خونتان	را	
اندازه	بگيريد	و	در	مورد	كم	كردن	

دارو	از	پزشك	خود	سئوال	كنيد.	هرگز	
زمانی	كه	قند	خونتان	خيلی	پايين	
است	ورزش	نكنيد.	اگر	بيشتر	از	يك	
ساعت	ورزش	می	كنيد،		قندخونتان	را	
با	فواصل	زماني	منظم	اندازه	بگيريد.	
فراموش	نكنيد	هميشه	همراه	خود	
عالمت	ديابتی	بودن،	مقداری	مواد	

قندی	زودجذب	و	مقداری	غذا	داشته	
باشيد	تا	در	صورت	افت	قند	خون	به	

كمك	شما	بيايد.	
	و	باالخره:

اين	جمله	را	به	ياد	داشته	باشيد:	
“ورزش	قند	خون	باال	را	باالتر	و	قند	خون	
پايين	را	پايين	تر	می	آورد.	بنابراين	بهترين	
زمان	ورزش،	زمانی	است	كه	ميزان	قند	

خونتان	طبيعی	است.”	

اين مقاله در پنجم مرداد ماه سال 1385 در هشتمين گردهمايی علمی- آموزشی بزرگداشت مقام مهندس فاطمه طالقانی 
در حسينيه ارشاد ارائه شد.
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بيماري ديابت چيست؟
در	 بدن	 ناتواني	 اثر	 در	 ديابت	 بيماري	
توليد	انسولين	يا	كاهش	يا	عدم	اثر	انسولين	
در	سوخت	و	ساز	مواد	قندي	پديد	مي	آيد.	
از	مهمترين	مشكالت	 امروزه،	ديابت	يكي	
اقتصادي	 اجتماعي-	 و	 درماني	 بهداشتي-	
كه	 گونه	اي	 به	 مي	شود	 محسوب	 جهان	
مبتال	 دنيا	 در	 نفر	 ميليون	 	150 از	 بيش	
خود	 كه	 آنجا	 از	 هستند.	 بيماري	 اين	 به	
بيماران	و	خانواده	هاي	آنها	عمده	ترين	نقش	
را	در	درمان	ديابت	به	عهده	دارند،	كسب	
شيوه	هاي	 به	 ديابت	 درباره	 الزم	 اطالعات	
ويژه	اي	 اهميت	 از	 آموزشي	 گوناگون	
برخوردار	است.	مبتاليان	به	ديابت	بايد	ياد	
بگيرند	كه	چگونه	قند	خون	خود	را	كنترل	
بيماري،	 از	عوارض،	حاد	و	مزمن	 تا	 كنند	

پيدايش	 صورت	 در	 يا	 پيشگيري	
مراكز	 به	 موقع	 به	 عوارض،	 اين	
بهداشتي-	درماني	مراجعه	كنند.	به	
همين	منظور	بنياد	امور	بيماري	هاي	
آموزشي	 اهداف	 راستاي	 در	 خاص	
تدوين	شده	سعي	دارد	تا	با	انتشار	
»مجموعه	آموزش	ديابت«	كه	شامل	
كتابچه،	بروشور،	پوستر	و	فيلم	هاي	
مناسبي	 زمينه	 است،	 آموزشي	
و	 بيماران،	خانواده	ها	 براي	آشنايي	
كاركنان	مراكز	بهداشتي-	درماني	با	
ديابت	 بيماري	 گوناگون	 جنبه	هاي	
فراهم	كند.	با	توجه	به	استقبال	كم	
و	 خانواده	ها	 ديابتي،	 بيماران	 نظير	
مذكور،	 مجموعه	 از	 پزشكي	 كادر	
اين	بنياد	نسبت	به	ويرايش	دوباره	
تازه	 شكلي	 در	 آن	 مجدد	 چاپ	 و	

اقدام	كرده	است.

ديابت چيست و انواع آن کدام 
است؟

	ديابت	يا	بيماري	قند	به	علت	ناتواني	
بدن	در	توليد	يا	استفاده	از	انسولين	پديد	

مي	آيد.	انسولين	ماده	اي	است	كه	در	بدن	توسط	
غدة	لوزالمعده	توليد	مي	شود	و	باعث	مي	شود	
بدن	 انرژي	 منبع	 مهمترين	 عبارتي	 به	 يا	 قند	

مورد	استفاده	قرار	گيرد.
چگونه مي توان ديابت خود را کنترل 

کرد؟
درست،	 غذايي	 برنامه	 با	 مي	توانيد	 شما	
فعاليت	بدني	منظم	و	نگهداري	وزن	در	حد	
ايده	آل،	به	كنترل	مطلوب	قند	خون	دست	

يابيد.
نگهداري	وزن	در	ميزان	طبيعي	به	كنترل	
نيز	 چربي	هاي	خون	و	كاهش	فشار	خون	

به	 مبتاليان	 از	 تعدادي	 مي	كند.	 كمك	
نظر	 طبق	 خون	 قند	 كنترل	 براي	 ديابت	
پزشك	به	مصرف	قرص	هاي	خوراكي	پايين	

آورنده	قند	خون	يا	انسولين	نياز	دارند.
كنترل	قند	خون=	فعاليت	بدني	منظم+	

برنامه	غذايي	درست.
چگونه مي توان به طور صحيح غذا 

مصرف کرد؟
استفاده	از	هرم	مواد	غذايي	به	شما	كمك	
غذاهاي	 از	 تغذيه	صحيح	 براي	 تا	 مي	كند	
غذاهاي	 كه	 زماني	 كنيد.	 استفاده	 متنوع	
متنوع	مي	خوريد	ويتامين	ها	و	مواد	معدني	

الزم	نيز	به	بدنتان	مي	رسد.
سعي	كنيد	هر	روز	از	هر	گروه	از	مواد	
غذايی	 هرم	 در	 شده	 برده	 نام	 غذايي	

استفاده	كنيد.
مواد نشاسته اي چيست؟

نان،	 انواع	 	 شامل:	 نشاسته	اي	 مواد	
يا	 خميرها	 انواع	 حبوبات،	 غالت،	
هر	 در	 است.	 نشاسته	اي	 سبزيجات	
نشاسته	اي	 مواد	 از	 بايد	 غذايي	 وعده	
شنيده	 است	 ممكن	 كرد.	 استفاده	
نبايد	 ديابت	 به	 مبتاليان	 كه	 باشيد	
مواد	نشاسته	اي	بخورند	ولي	به	خاطر	
ديگران	 توصيه	 اين	 كه	 باشيد	 داشته	
مواد	 خوردن	 نكنيد.	 اجرا	 هرگز	 را	
نشاسته	اي	براي	سالمت	هر	فرد	الزم	و	

ضروري	است.
	تعداد واحد کربوهيدارت بستگي به 

شرايط زير دارد:
• ميزان	كالري	مورد	نياز

آموزش تغذیه براي 
مبتالیان به دیابت

بيماري ديابت از جمله بيماري هاي خطرناک دوران معاصر است که روزانه 
مبالغ هنگفتي براي درمان و کنترل آن هزينه مي شود، تغذيه يكي از عوامل 
مؤثر در پيشگيري و کنترل بيماري ديابت است و تغذيه سالم )رژيم غذايي 
مناسب( نقش مهمي در آرامش خاطر بيماران ديابتي دارد. مطلب زير حاوي 
اطالعات فشرده اي در خصوص تغذيه و اثرات مبتاليان ديابت است خواندن 

اين مطلب را به تمام خوانندگان فصل نامه توان ياب توصيه  مي کنم.

منبع:	مركز	تحقيقات	غددو	متابوليسم	دانشگاه	تهران
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• برنامه	درماني	ديابت

مصرف	مواد	نشاسته	اي	سبب	كسب	انرژي،	
ويتامين	ها،	مواد	معدني	و	فيبر	مي	شود.	غالت	
باعث	 زيرا	 است،	 غالت	 بقيه	 از	 مفيدتر	 كامل	
رساندن	بيشتر	مواد	معدني،	ويتامين	و	فيبر	به	

بدن	مي	شود.
جزيي	 كه	 گياهي	 غذاهاي	 در	 موجود	 فيبر	
غيرقابل	جذب	است،	به	كاركرد	درست	روده	ها	

كمك	مي	كند.
يک واحد ماده نشاسته اي شامل چه 

غذاهايي است؟
يك	واحد:	يك	برش	يا	30	گرم	نان	)سنگك،	
تافتون،	بربري(	يا	3	عدد	بيسكويت	معمولي	يا	
ليوان	 	1/3 يا	 كوچك	 زميني	 سيب	 عدد	 يك	

برنج	پخته	يا	1/3	ليوان	عدس	پخته	
2		واحد:	2	برش	نان	يا	يك	عدد	سيب	زميني	

پخته+	يك	عدد	بالل	)تقريبٌا	15	سانتي	متر(
3	واحد:	يك		عدد	سيب	زميني	آب	پز+	5	

قاشق	غذا	خوري	برنج	پخته+	يك	برش	نان	
ممكن	است	فقط	الزم	باشد	يكي	از	مواد	فوق	
يا	3	واحد	ماده	نشاسته	اي	را	مصرف	كنيد.	اگر	
در	 كربوهيدرات	 نوع	 يك	 از	 بيش	 خوردن	 به	
هر	وعده	غذايي	نياز	داشتيد	از	مواد	نشاسته	اي	

مختلف	استفاده	كنيد.
بهترين راه براي خريد، پخت و خوردن 

مواد نشاسته اي چيست؟
كامل	 غالت	 حاوي	 نان	هاي	 كنيد	 سعي	  •

)نان	سنگك،	نان	جو	و...(	تهيه	كنيد.
و	 پرچربي	 نشاسته	هاي	 مواد	 كنيد	 سعي	  •
ذرت،	چيپس	سيب	 مانند	چيپس	 سرخ	شده	

زميني،	شيريني،	بيسكويت	و...	كمتر	
مصرف	كنيد.

چربي	 بدون	 يا	 چربي	 كم	 شير	 و	 ماست	  •
تهيه	نماييد.

• به	جاي	سس	مايونز	از	خردل	يا	آب	ليمو	
استفاده	كنيد.

انواع	 سعي	كنيد	در	انتخاب	مواد	غذايي،	  •
بدون	چربي	يا	كم	چربي	آن	را	مصرف	كنيد

• به	جاي	كره،	روغن	هاي	حيواني	يا	مارگارين	
از	روغن	مايع	)ذرت،	آفتاب	گردان	و...(	استفاده	

كنيد.
• سعي	كنيد	تا	حد	امكان	شيريني،	شكالت،	
ژله،	آب	نبات	و	كليه	مواد	غذايي	كه	از	قندهاي	

ساده	تشكيل	شده	اند	مصرف	نكنيد.
سبزي ها شامل چه غذاهايي هستند؟

مفيد	 افراد	 تمام	 براي	 سبزي	ها	 مصرف	 	
و	 خام	 سبزي	هاي	 روز	 هر	 كنيد	 سعي	 است.	

پخته	استفاده	كنيد.
ويتامين	ها،	 رساندن	 باعث	 سبزي	ها	 مصرف	
مواد	معدني	و	فيبر	به	بدن	شما	مي	شود.	البته	
بسيار	 سبزي	ها	 مصرف	 از	 شده	 توليد	 انرژي	

اندك	است.
طول	 در	 بايد	 كه	 سبزي	هايي	 واحد	 تعداد	 	

روز	مصرف	كنيد	به	عوامل	زير	بستگي	دارد:
• ميزان	انرژي	روزانه	مورد	نياز	

• غلظت	قند	خون	
يک واحد از گروه سبزي ها شامل 

چيست؟
يك	واحد:	يك	عدد	هويج	پخته	يا	يك	سوم	

ليوان	لوبيا	سبز	يا	قارچ	پخته
كاسه	 	1 پخته+	 هويج	 عدد	 يك	 واحد:	 	2
فرنگي	 گوجه	 عدد	 	1 يا	 ساالد	 )كوچك(	

متوسط
3	واحد:		نصف	ليوان	سبزيجات	
شده	 خرد	 خام	 يا	 پخته	
ذرت	 كلم،	 )گل	
و...(	+	يك	عدد	

گوجه	فرنگي	متوسط+	سه	چهارم		ليوان	آب	
سبزي	ها

ممكن	است	يك	واحد	يا	بيشتر	از	سبزي	ها	
مورد	نياز	روزانه	شما	باشد.	اگر	روزانه	بيش	از	
سعي	 است،	 نياز	 مورد	 سبزي	ها	 از	 واحد	 يك	
كنيد	از	انواع	مختلف	سبزي	ها	استفاده	كنيد.

مهم ترين راه براي خريد، پخت و خوردن 
سبزي ها چيست؟

پخته	 يا	 خام	 سبزي	هاي	 از	 كنيد	 سعي	  •
بدون	چربي	يا	كم	چربي	مصرف	كنيد.	مي	توانيد	

سبزي	ها	را	بدون	چربي	نيز	طبخ	كنيد.
• سعي	كنيد	از	سس	ساالد	بدون	چربي	يا	
كم	چربي	براي	روي	ساالد	يا	سبزي	ها	استفاده	

كنيد.
• از	پياز	و	سير	در	غذاها	استفاده	كنيد.

در	 ليمو	 آب	 يا	 آبغوره	 از	 سس	 جاي	 به	  •
ساالد	استفاده	كنيد.

قطعه	 يك	 سبزي	ها	 به	 پخت	 حين	 در	  •
گوشت	قرمز	يا	مرغ	اضافه	كنيد.

• بهتر	است	سبزي	ها	را	سريعاً	بپزيد	و	سعي	
كنيد	آنها	را	در	كمي	آب	جوش	بجوشانيد.

• اگر	سبزي	را	به	صورت	سرخ	كرده	مصرف	
روغن	 نظير	 مايع	 روغن	هاي	 از	 بايد	 مي	كنيد	
زيتون،	ذرت	و	آفتابگردان	به	مقدار	بسيار	كم	

استفاده	كنيد.
• سعي	كنيد	به	سبزي	هاي	پخته	شده	كره	

يا	مارگارين	اضافه	نكنيد.
	• اگر	به	مصرف	سس	براي	ساالد	نياز	داريد	
نيز	مي	توانيد	 ليمو	 يا	آب	 از	ماست	كم	چربي	

جهت	تهيه	سس	استفاده	كنيد.
ميوه ها شامل چيست؟

	مصرف	ميوه	ها	براي	همه	افراد	الزم	و	ضروري	
است.	با	مصرف	ميوه	مي	توان	انرژي،	ويتامين	ها	
)C,A(،	مواد	معدني	و	فيبر	را	به	بدن	رساند.	
تعداد	واحدهاي	ميوه	كه	در	طول	روز	مصرف	

مي	كنيد	به	عوامل	زير	بستگي	دارد:
• ميزان	كالري	مورد	نياز

• غلظت	قند	خون	
يک واحد از گروه ميوه ها شامل چيست؟

يك	 يا	 پرتقال	 آب	 ليوان	 نصف	 	 واحد:	 يك	
عدد	سيب	كوچك	)يا	هلو		يا	كيوي	يا	پرتقال(	
خوري	 غذا	 قاسق	 	2 يا	 فروت	 گريپ	 نصف	 يا	

كشمش
سانتي	 	22/5( بزرگ	 موز	 نصف	 	 واحد:	 	2 	
متر(+	يك	عدد	و	نصفي	انجير	خشك	يا	يك	و	

يك	چهارم	ليوان	توت	فرنگي،	
ممكن	است	به	مصرف	يك	يا	2	واحد	ميوه	در	
طول	روز	نياز	داشته	باشيد.	در	صورتي	كه	در	
طول	روز	بيش	از	يك	واحد	بايد	ميوه	بخوريد،	

سعي	كنيد	از	انواع	ميوه	ها	استفاده	كنيد.
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چه نكاتي را هنگام مصرف ميوه ها بايد 

رعايت کرد؟
• سعي	كنيد	ميوه	ها	را	به	صورت	خام	مصرف	كنيد.
شكل	 واقع	 در	 شده	 خشك	 ميوه	هاي	  •
قند	 زيادي	 مقادير	 كه	 هستند	 شده	 تغليظ	
مصرف	 اندكي	 ميزان	 به	 بايد	 بنابراين	 دارند،	

شوند.	
• انگور	داراي	قند	زيادي	است	كه	اگر	آن	را	
به	مقدار	زياد	مصرف	كنيد	بركنترل	قند	خون	

شما	اثر	مي	گذارد.
ميوه	هاي	 كنيد	 سعي	 خريد	 هنگام	 در	  • 	

كوچك	تر	انتخاب	كنيد.
خوردن	ميوه	ها	به	صورت	كامل	بهتر	از	  •	

مصرف	آب	ميوه	ها	است.
	• سعي	كنيد	در	صورت	مصرف	آب	ميوه،	از	
آب	ميوه	صددرصد	طبيعي	و	بدون	شكر	اضافه	

شده	استفاده	كنيد.
	• از	دسرهاي	آماده	كه	چربي	و	قند	بااليي	

دارند	استفاده	نكنيد.
•  اگر	عالقه	زياد	به	مصرف	آب	ميوه	داريد	
آن	را	با	افزودن	آب	رقيق	كنيد	يا	آب	را	به	ميوه	
له	شده	اضافه	كنيد	و	به	خاطر	داشته	باشيد	

كه	نبايد	به	آن	شكر	اضافه	كنيد.
	• همچنين	به	منظور	پيشگيري	از	يبوست	
تاحد	 كنيد	 سعي	 گوارشي	 عوارض	 ديگر	 و	

امكان	ميوه	ها	را	با	پوست	مصرف	كنيد.
گروه شير شامل چه غذاهايي است؟

	مصرف	ماست	و	شير	بدون	چربي	و	يا	كم	
چربي	براي	سالمت	همه	افراد	ضروري	است.	
و	 انرژي	 توليد	 سبب	 ماست	 و	 شير	 مصرف	
دريافت	كلسيم،	ويتامين	A،	پروتئين	و	ساير	

ويتامين	ها	و	مواد	معدني	مي	شود.
چربي	 كم	 يا	 چربي	 بدون	 شير	 روز	 هر	 	
چربي	 بدون	 يا	 چربي	 كم	 ماست	 و	 بنوشيد	

مصرف	كنيد.
تعداد واحد مصرفي از لبنيات به شرايط 

زير بستگي دارد:
	• ميزان	انرژي	روزانه	مورد	نياز

	• غلظت	قندخون	
نوزاد	 به	 يا	 هستيد	 باردار	 اگر	 مهم:	 نكته 
خود	شير	مي	دهيد،	روزانه	4	تا	5	واحد	شير	و	

ماست	مصرف	كنيد.
يک واحد شير و جانشين هاي آن شامل 

چه غذاهايي است؟
قرمز،	 گوشت	 شامل	 پروتئيني	 غذاهاي	 	
و	 مرغ	 تخم	 ماهي،	 و..(،	 بوقلمون	 )مرغ،	 ماكيان	

پنير	است.
	هر	روز	مقدار	كمي	از	اين	مواد	را	در	برنامه	

روزانه	بگنجانيد.
	مصرف	روزانه	پروتئين	ها	به	ترميم	و	ساخت	

بافت	هاي	بدن	و	عضالت	كمك	مي	كند	و	سبب	
تأمين	ويتامين	B6	و	B12	و	مواد	معدني	)آهن	

و...(	مي	شود.

 تعداد واحدهاي مورد نياز از مواد 
پروتئيني به شرايط زير بستگي دارد:

	• ميزان	انرژي	مورد	نياز	روزانه	
	• غلظت	قند	خون	

يك	واحد	گوشت	و	جانشين	هاي	آن	شامل	
چه	غذاهايي	است؟

يا	 ماكيان	 قرمز،	 گوشت	 گرم	 	 واحد:30	 	1
به	صورت	 پنير	 گرم	 يا	30	 پخته	شده	 ماهي	

زير:
قوطي	 يك	 يا	 مرغ	 كوچك	 ران	 عدد	 يك	 	
كبريت	پنير	يا	30	گرم	ماهي	تن	نصف	ليوان	

حبوبات	پخته	شده	يا	2	عدد	تخم	مرغ	
بهترين راه براي خريد، پخت و مصرف 

غذاهاي پروتئيني چيست؟
را	 گوشت	 چربي	ترين	 كم	 كنيد	 سعي	 	•

بخريد.
• پوست	مرغ	داراي	چربي	زياد	است؛	قبل	از	

پخت	پوست	آن	را	كامل	جدا	كنيد.
افزودن	 بدون	 را	 گوشت	 كه	 كنيد	 سعي	  •

چربي	طبخ	كنيد.
•  به	جاي	سرخ	كردن	تخم	مرغ،	آن	را	با	

پوست	آب	پز	كنيد.
مواد	 اين	 به	 بيشتر	 بخشيدن	 براي	طعم	  •
و..	 فرنگي	 گوجه	 سس	 ليمو،	 آب	 آبغوره،	 از	

استفاده	كنيد.
سوسيس،	 نظير	 گوشتي	 فرآورده	هاي	  •
كالباس	و	همبرگر	داراي	چربي	زيادي	هستند،	

بنابر	اين	مصرف	آنها	را	به	حداقل	برسانيد.
به	 و	 بيشتر	مصرف	كنيد	 سعي	كنيد	ماهي	  •
جاي	سرخ	كردن	ماهي،	آن	را	بصورت	آب	پز،	بخار	

پز	و	يا	كبابي	مصرف	نماييد.
روغن ها و چربي ها شامل چه غذاهايي 

است؟
	همان	طور	كه	در	هرم	مواد	غذايي	مشاهده	
قرار	 هرم	 قله	 در	 چربي	ها	 و	 روغن	ها	 مي	شود	
دارند.	يعني	بايد	مصرف	آنها	را	به	حداقل	رساند.	
چربي	هاي	 داراي	 روغن	ها	 و	 چربي	ها	 از	 بعضي	
اشباع	و	كلسترول	است	كه	براي	سالمتي	مضر	
بدن	 در	 فراواني	 انرژي	 غذاها	 اين	 است.	مصرف	
به	 كمي	 مغذي	 مواد	 ولي	 كند	 مي	 توليد	 شما	
كره،	 شامل:	 پرچربي	 غذاهاي	 مي	رساند.	 بدنتان	
خامه،	 مايونز،	 روغن	ها،	 ساالد،	 سس	 مارگارين،	
پنيرخامه	اي،	سرشير،	چيپس	سيب	زميني	و...	

است.
يک واحد از روغن ها و چربي ها شامل 

چه غذاهايي است؟
روغن	 مرباخوري	 قاشق	 يك	 واحد:	 يك	
)آفتابگردان،	ذرت،	زيتون،	سويا،	پنبه	دانه(	يا	

10	عدد	زيتون	كوچك
مارگارين+	2	 2	واحد:	يك	قاشق	مرباخوري	
بادام	 عدد	 	12 يا	 كدو	 تخمه	 مرباخوري	 قاشق	

خشك
	در	هر	وعده	غذايي	ممكن	است	يك	تا	2	

واحد	از	اين	مواد	مورد	نياز	باشد.
مواد قندي شامل چه غذاهاي است؟

قندي	 مواد	 مي	دانيد	 كه	 طور	 همان	 	
)نوشابه،	شربت،	مربا،	شكر	و	عسل،	آب	نبات،	
دارند،	 قرار	 هرم	 رأس	 در	 نيز	 شكالت(	
بنابراين	بايد	از	اين	مواد	به	مقدار	بسيار	كم	
نكنيد(.	 مصرف	 حدامكان	 )تا	 كنيد	 مصرف	
اين	مواد	سبب	توليد	انرژي	در	فرد	مي	شود	
نمي	رسانند.	 بدن	 به	 مغذي	 ماده	 هيچ	 اما	
و	 دسرها	 كيك،	 مثل	 قندي	 مواد	 از	 بعضي	
زيادي	چربي	 انواع	شيريني	ها	حاوي	مقدار	
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براي شروع  بفرماييد که توان بخشی 
فرآيندي  چه  و  چه  يعنی  حرفه ای 

دارد؟
شركت	 گو	 و	 گفت	 اين	 در	 اينكه	 از	 	
معدود	 جزو	 رعد	 مؤسسة	 خوشحالم.	 مي	كنم،	
بخشی	 توان	 زمينة	 در	 كه	 است	 مجتمع	هايی	
اصوالً	 است.	 كرده	 ارزنده	ای	 خدمات	 حرفه	ای	
به	دنبال	هرآسيبی	كم	توانی	يا	ناتوانی،	پيش	
ناتوانی	 يا	 توانی	 كم	 اشتغال،	 زاوية	 از	 مي	آيد.	
گونه	اي	اختالل	است	كه		باعث	می	شود	كه	فرد	
انزوا	و	عدم	 به	 ديده	نشود	و	ديده	نشدن	وي	
حضورش	در	جامعه	منجر	مي	شود.	توان	بخشي	
فرآيند	غلبه	بر	اين	اختالل	است.	در	اين	فرآيند	
ناتوانی	مواجه	 يا	 توانی	 با	كم	 افرادی	كه	 ابتدا	
می	شوند،	بايد	شناسايی	و	سپس		قابليت	های	
باقيماندة	آنها	بررسی	شود	تا	با	تربيت	و	رشد	
آن	قابليت	ها		شرايط	بازگشت	آنها	به	جامعه		

فراهم	گردد.	
توان	بخشی	شامل	بخش	های	مختلفی	است.	
اينكه	 براي	 توانی،	 كم	 و	 ناتوانی	 شرايط	 در	
بتوان	مشكالت	جسمي	و	ذهني	فرد	را	كاهش	
بخشی،	 توان	 خدمات	 اولين	 كرد،	 رفع	 يا	 داد	
خدمات	پزشكی	است	و	در	ادامه	خدماتي	مانند	
فيزيوتراپی،	كاردرمانی،	گفتاردرمانی،	پرستاری	
فعاليت	ها،	 اين	 كنار	 در	 	... و	 توان	بخشی	
اقداماتي	داريم	به	نام	توان	بخشی	آموزشی	كه	
هم	می	تواند	جنبه	كالسيك	داشته	باشد	و	هم	
به	 مي	توان	 مثال،	 طور	 به	 باشد.	 غيركالسيك	
آموزش	هايی	كه	در	حوزة		ارتباط	فرد	ناشنوا	با	
خانواده	اش	وجود	دارد	و		يا		امكاناتی	كه	برای	
اشاره	 دارد،	 الزم	 زندگی	 روزمره	 فعاليت	های	
كرد.	در	وهله	بعد،	توان	بخشی	حرفه	ای	است.	
يعنی	فرد	در	مرحله	اي	است	كه		می	تواند	وارد	

جامعه	شود.	

طوري	 بايد	 كلي	 و	 عمومي	 توان	بخشی	 در	
عمل	كنيم	كه	فرد	معلول	تا	حد	امكان	بتواند	
مستقل	زندگی	كند.	يكی	از	عوامل	مهم	براي		
مستقل	زندگی	كردن،	استقالل	مالي	است	كه	
است.	 حرفه	 و	 شغل	 داشتن	 مستلزم	 قاعدتٌا	
بخشی	 توان	 عنوان	 تحت	 مفهومی	 اينجا	 در	
يا	 توان،	 كم	 فرد	 يعنی	 است.	 مطرح	 حرفه	ای	
فردی	است	كه	تازه	وارد	جامعه	شده	است	و	
بايد	برای	او	شغل	ايجاد	كرد	يا	حرفه	اي	داشته	
كه	ضايعه	ديده	و	بايد	شغل	جديدی	برای	او	

طراحی	شود.	
آن	 و	 دارد	 هم	 چهارمي	 وجه	 بخشی	 توان	
بخشی	 توان	 است.	 اجتماعی	 توان	بخشی	
فرد	 حضور	 كه	 معنا	ست	 اين	 به	 اجتماعی	
كم	توان	يا	ناتوان	در	اجتماع	بايد	درونی	شود.	
توان	 اول	 كه	 عقيده	اند	 اين	 بر	 ای	 عده	 منتها	
بخشی	پزشكی،	بعد	آموزشی،	سپس	حرفه	ای	
ترتيب	 اين	 به	 اجتماعی	من	خيلی	 آخر	 در	 و	
معتقد	نيستم.	به	عقيده	من	همة	وجوه	فرآيند	
توان	بخشي	از	همان	روز	اول	كه	فرد	معلول	را	
يا	خانواده	ای	صاحب	فرزند	معلول	 می	بينيم،	
دچار	 جوانی	 سنين	 در	 فردی	 يا	 می	شود،	
فقط	 شود.	 آغاز	 بايد	 می	شود،	 نخاعی	 ضايعه	
خاصي	 زمان	 كه	 است	 حرفه	ای	 توان	بخشی	
براي	 حرفه	اي	 توان	بخشي	 مثاًل	 دارد؛	 را	 خود	
يك	كودك	كم	توان	ذهنی،	چه	موقع	بايد	آغاز	
آموزش	 16سالگی	 در	 كه	 زمانی	 شايد	 شود؛	
ابتدايی	را	تمام	كرد	و	ديگر		قدرت	يادگيری	
دروس	دوره	راهنمايی	را	نداشت،	مناسب	ترين	

زمان	براي	توان	بخشي	حرفه	اي	او	باشد.
ما  فعلی  وضعيت  شما  نظر  به 
بخشی  توان  زمينه  در  ايران،  در 

حرفه ای چگونه است؟
بخشی	 توان	 ما	 كه	 بگويم	 بايد	 متأسفانه	

كاهش	 به	 نيز	 مواد	 اين	 كم	 مصرف	 است.	
وزن	كمك	مي	كند	و	قند	خونتان	نيز	كنترل	

مي	شود.
يک واحد مواد قندي شامل چه 

غذاهايي است؟
يك	واحد:	يك	عدد	شيريني	)يك	قطعه	3	
سانتي	متر(	يا	يك	قاشق	مرباخوري	شربت	
	الزم	به	ذكر	است	كه	مصرف	مواد	قندي	
باعث	مي	شود	قند	خون	به	سرعت	باال	رود.

چند نكته مهم:
گروه	هاي	 تمام	 از	 روزانه	 كنيد	 سعي	   •

مواد	غذايي	استفاده	كنيد.
مصرف	 متنوع	 غذاهاي	 كنيد	 سعي	   •
كنيد	تا	مواد	معدني	و	ويتامين	ها	به	مقدار	

كافي	به	بدنتان	برسد.
• به	اندازه	كافي	مواد	نشاسته	اي،	سبزي	ها	

و	ماست	و	شير	مصرف	كنيد.
استفاده	 نيز	 پروتئيني	 مواد	 از	 روزانه	  •

كنيد.
	• در	هر	وعده	غذايي	بايد	سعي	كنيد	كه	
حداقل	از	هر	3	گروه	غذايي	مختلف	استفاده	
كنيد؛	براي	مثال	ساندويج	تخم	مرغ	كه	در	

آن	گوجه	فرنگي،	كاهو	و	جعفري	باشد.
• مواد	غذايي	كه	روزانه	مصرف	مي	كنيد	
تقسيم	 وعده	 ميان	 	3 و	 اصلي	 وعده	 	3 به	

كنيد.
• غذا	خوردن	منظم	در	تنظيم	ميزان	قند	
خون	اثر	زيادي	دارد	به	خصوص	اگر	قرص	

يا	انسولين	مصرف	مي	كنيد.
•  گنجاندن	سبزي	ها	و	ميوه	ها	به	مقدار	

كافي	در	غذاي	روزانه	را	فراموش	نكنيد.
كمتري	 نمك	 از	 غذا	 طبخ	 هنگام	 به	   •
استفاده	كنيد	و	سعي	شود	كه	پس	از	پخت،	

نمك	به	غذا	اضافه	نكنيد.
• از	گياهان	معطر	و	ادويه	هاي	فاقد	نمك	

براي	طعم	دادن	به	غذا	استفاده	كنيد.
• از	غذاهاي	كنسرو	شده	كه	در	فرآيندهاي	
صنايع	غذايي	نمك	به	آنها	افزوده	مي	شود	

كمتر	استفاده	كنيد.
محدود	 را	 مرغ	 تخم	 هفتگي	 مصرف	   •

كنيد	)حداكثر	هفته	اي	2	بار)
• به	هنگام	مصرف	روغن،	هيچ	گاه	روغن	

را	در	ظرف	سرازير	نكنيد.
بدون	 مايعات	 ليوان	 	8 تا	 	6 روزانه	  •

شيريني	بخوريد.
• سعي	كنيد	وزن	مطلوب	خود	را	حفظ	

كنيد.
گروه	 در	 و...	 بادام	 گردو،	 مغزهاي	  •
چربي	ها	قرار	دارند	و	هر	واحد	آنها	برابر	2	

قاشق	غذا	خوري	است.

دکتر محمد کمالي در گفت وگو با 
توان ياب تأکيد کرد

كمرنگ شدن 
توانبخشی حرفه ای
پروين	بختيار	نژاد

معناي توان بخشی حرفه ای چيست؟ يک معلول جسمی و ذهنی مي  تواند زندگی 
چه  کند،  شروع  را  مستقلي  زندگی  معلول  يک  اينكه  براي  کند؟  آغاز  را  مستقلی 
وابستگی  بدون  زندگی  يک  داشتن  برای   معلوالن  بشود؟  او  از  بايد  هايی  حمايت 
نيازمند چه آموزش هايی هستند؟ اين سؤال ها را با دکتر کمالی، متخصص فيزيوتراپی، 
دانشيار دانشگاه علوم پزشكی ايران، رئيس مرکز تحقيقات توان بخشی و استاد رشته 

توان بخشی به بحث گذاشتيم.  عنوان اين گفت وگو توان بخشي حرفه اي است.
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حرفه	ای	را	از	دست	داده	ايم.	روند	توان	بخشی	
حرفه	اي		جامعه	در	طی	15-10	سال	گذشته،	به	
داليل	مختلف	كند	و	كند	تر	شده	است.	تا	قبل	
از	انقالب،	برداشتي	كه	از	اين		مفهوم	در	سازمان	
بهزيستی	مي	شد	خيلی	خوب	بود.	البته	به	تعداد	
كمی	خدمات	ارائه	مي	شد،	چون	امكان	دسترسی	
محدود	بود،	كارگاه	های	حرفه	آموزی	توان	بخشی	
روی	 هم	 متخصصين	 و	 داشت	 وجود	 ای	 حرفه	
اين	موضوع	كار	می	كردند	و	اين	روند	آرام	آرام	
حركت	مي	كرد.	بعد	از	انقالب	هم	اين	روند	داشت	
طی	مي	شد	كه	جنگ	شد.	ورود	جانبازان	به	اين	
باعث	حجيم	شدن	جامعه،	معلوالن	و	 مجموعه	
مسايل	متعاقب	آن	شد؛	مانند	»وام	تبصره	3«	كه	
باعث	شد	نگاه	به	اشتغال	به	دليل	رشد	بيكاری،	به	
نگاه	»مرحلة	حاد«	تبديل	شود.	در	نتيجه	تصميم	
گرفته	شد	براي	ايجاد	اشتغال	وام	تبصره	3	داده	
شود.	در	اينجا	ديگر	سازمان	بهزيستی	نمی	توانست	
خود	را	از	روند	كلی	كشور	جدا	كند	و	طبق	روند	
علمی	قبلی		ادامه	دهد،	زيرا	معلوالن	بيشتری	به	
اين	سازمان	مراجعه	می	كردند	و	بهزيستی	توان	
نداشت.	 را	 آنها	 به	همه	 آموزی	 آموزش	و	حرفه	
كه	 هم	 افرادی	 بود.	 وام	 به	 نياز	 شرايط	 آن	 در	
بخشی	 توان	 روند	 از	 بگيرند،	 وام	 می	خواستند	
و	 گرفتند	 می	 وام	 و	 می	شدند.	 خارج	 ای	 حرفه	

طبق	سليقه	خود	كاری	را	شروع	می	كردند.	
اين	وام	های	مختلف	كه	تا	امروز	ادامه	دارد،	
نگاه	توان	بخشی	حرفه	ای	را	تغيير	داد.	تغيير	
مديريت	ها	در	سازمان	بهزيستی	هم،	موجب	شد	
بخش	 به	 و	 تعطيل	 آموزی	 حرفه	 های	 كارگاه	
خصوصی	سپرده	شوند.	متأسفانه	سازمان	فنی	
و	حرفه	ای	هم	در	زمينة	حرفه	آموزی	معلوالن	
ها	 كارگاه	 تعداد	 نتيجه	 در	 نكرد.	 عمل	 خوب	
	در	 نخواست	 بهزيستی	هم	 كم	شد	و	سازمان	
اين	حوزه	خود	را	به	روز	كند	و	با	شرايط	جديد	
تطبيق	دهد.	توان	بخشی	حرفه	ای	در	حد	يك	
دفتر	در	حوزة	معاونت	توان	بخشی	باقی	ماند	و	
با	تغيير	تشكيالت،	آن	دفتر	نيز	منحل	شد	و	به	
صورت	ديگری	به	كار	خود	ادامه	داد.	همه	اين	
موارد	دست	به	دست	هم	دادند	و	توان	بخشی	
از	 رساندند.	 نامطلوبي	 وضعيت	 	 را	 به	 حرفه	ای	
طرف	ديگر	در	خصوص	توان	بخشی	حرفه	ای	هم	
رشته	دانشگاهي	وجود	ندارد،	فقط	دانشجويان	
رشته	كاردرمانی	2	واحد	توان	بخشی	می	خوانند	

كه	آن	هم	بسيار	ناچيز	است.	
البته	در	اينجا	يك	اتفاقی	افتاد	و	آن		استفاده	
از	مراكز	غيردولتی	در	سال	های	73	و	74	بود	
غيردولتی	 مراكز	 در	 توان	بخشی	 شد	 باعث	 كه	
پيش	حرف	 عنوان	 با	 مراكزی	 و	 يابد	 گسترش	
اين	مشكل	 كه	 ايجاد	شد	 غيردولتی	 مراكز	 در	
قدري	حل	شود،	ولی	مشكل	كشوری	همچنان	
پابرجا	ماند.	يعنی	ايده	هنوز	هم	دادن	وام	است.	
در	دولت	نهم	و	دهم	هم	بحث	اشتغال	به	سمت	
كارگاه	های	زود	بازده	رفت.	اين	وام	ها	حتي	به	
افراد	عادی	هم	داده	می	شود	و	افراد	براي	گرفتن	

وام		تالش	مي	كنند.	
ديده  آموزش  اينكه  بدون  يعني 

باشند؟
و	 باشند	 ديده	 آموزش	 آنكه	 بدون	 دقيقاً،	 بله	
بدانند	با	آن	وام	چه	بايد	بكنند،	درحالي	كه	روند	
علمی	توان	بخشی	حرفه	ای	در	مرحله	اول	اين	
ارزشيابی	 سپس	 پذيرش،	 ابتدا	 فرد	 كه	 است	
حرفه	اي	شود،	يعنی	معلوليت،	توانمندی،		دانش	
و	وضعيت	جسمی	و	روانی	فرد	بررسی	و	سپس	
تعيين	شود	كه	او	چه	كار	می	تواند	انجام	دهد.	
در	مرحلة	بعد،	آموزش	و	مرحلة	كار	سپاری	به	
او		مطرح	است.	يعنی	ما	بايد	از	آن	فرد	حمايت	
كنيم	و	به	كار	بگيريمش	و	در	نهايت	وضعيت	
كاری	او	را	پی	گيری	كنيم.	اين	روند	توان	بخشی	

حرفه	اي		است.	
در	رابطه	با	اين	وام	ها	هم	بايد	بگويم،	مسابقه	ای	
برای	گرفتن	آنها	راه	افتاده	كه	ما	در	اين	مسابقه	
فقط	می	توانيم	درخواست	سهميه	ای	هم	برای	
بهزيستی	بكنيم.	البته	منظور	من	اين	نيست	كه	
ما	در	اين	زمينه	در	نقطه		صفر	قرار	داريم،	ولی	
هنوز	 علمی	 مفهوم	 به	 ای	 حرفه	 بخشی	 توان	

نتوانسته	در	جامعه	ايجاد	شود.	
در  بهزيستي  مسئوالن  معموالً 
گفت وگوهای متعدد مطرح می کنند 
که انتظارات از سازمان بهزيستی رو 
به افزايش است، در حالی که بودجه 
و امكانات آن رو به کاهش است. نظر 

شما در اين باره چيست؟
مجموعه	عواملی	وجود	دارد	كه	انتظارات	را	از	
سازمان	بهزيستی	باال	می	برد،	چون	اين	سازمان	
دولتی	است،	در	حالي	كه	چنين	انتظاری	ازكميته	
امداد	كه	95درصد	بودجه	اش	را	از	دولت	مي	گيرد،	
فكر	می	كنند	كه	 اكثر	مردم	 زيرا	 ندارد.	 وجود	
صدقات	 امداد	 كميته	 های	 كمك	 تأمين	 محل	
است،	نه	بودجه	دولتی	و	اين	فكر	باعث	شده	اگر	
مستمری	آنها	قطع	شود،	به	كميته	امداد	اعتراض	
نكنند	ولی	به	بهزيستی	معترض	شوند.از	طرف	
ديگر،	محدوديت	فعاليت	های	علمی	بهزيستی	
هم	ديده	نمی	شود.	برخی	مديران	بر	اين	عقيده	
اند	كه	سماجت	نشود	و	وام	اشتغال	داده	شود	و	
غائله	ختم	شود.	اين	عوامل	باعث	شكست	پروسة	

توان	بخشی	علمی	در	سازمان	شده	است.	
حال	 در	 بهزيستی	 سازمان	 مثال،	 عنوان	 به	
حاضر	45	هزار	بيمار	روانی	را	تحت	پوشش	دارد	
و	 پرستاری	 پزشكی،	 انواع	خدمات	 نيازمند	 كه	
خدمات	توان	بخشی	هستند،	ولی	زمان	محاسبه،	
با	 اين	مؤسسه	 فقط	45	هزار	نفرتحت	پوشش	
مؤسسات	ديگر	كه	مثاًل	از	صد	هزار	نفر	يا	يك	
مليون	نفر	حمايت	اندك	مالی	مي	كنند	در	نظر	

گرفته	می	شود.
به نظر شما روندتوان بخشی حرفه ای 
اصالح شدني است و آيا مسئول اين 
اصالح فقط سازمان بهزيستی است؟
در	حوزه	معلوليت،	فقط	يك	سازمان	نمی	تواند	
افراد	 پاسخگو	باشد،	مثاٌل	مسئول	تهيه	مسكن	
مسكن	 وزارت	 مگر	 است،	 نهادي	 چه	 عادي	
نيست.	خوب	اگر	ما	به	معلوالن	به	عنوان	شهروند	

تهيه	 مسئول	 مسكن	 وزارت	 كنيم،	 نگاه	 عادي	
مسكن	آنها	و	وزارت	كار	كه	ادعا	مي	كند		مسئول	
اشتغال	 مسئوليت	 است،	 شهروندان	 اشتغال	
معلوالن	راهم	بر	عهده	دارد.	ما	نمی	توانيم		برای	
مدرسه	 خاص،	 تئاتر	 خاص،	 سينمای	 معلوالن	
خاص	بسازيم.	مگر	در	دنيا	چه	اتفاقی	مي	افتد؟	
هم	 جايي	 كه	 بسازيم	 سينمايی	 مي	بايست	 ما	
براي	كسي	كه		صندلی	چرخ	دار	دارد،،	پيش	
طوري	 بايد	 ها	 فروشگاه	 يا	 باشد.	 كرده	 بينی	
ساخته	شود	كه	معلوالن	هم	بتوانند	به	راحتی	
ايران	يك	معلول	 استفاده	كنند.	چرا	در	 از	آن	
نمی	تواند	به	راحتی	از	خانه	اش	بيرون	بيايد،	اما	
معلوالن	كشورهای	ديگر	می	توانند	از	خانه	بيرون	
بيايند	و	خانه	نشين	نشوند.	سيستم	حمل	و	نقل	
معلوالن	 برای	 و	 كند	 بايد	درك	 را	 مسئله	 اين	
پذيرد،	 نمی	 اگر	 اما	 قائل	شود.	 ويژه	 تسهيالت	

دولت	بايد	هزينه	حمل	و	نقل	آنها	را	بپردازد.	
در	اين	ميان	وظيفه	بهزيستی	ايجاد	هماهنگی	
ميان	سازمان	هاي	مسئول	براي	ايجاد	شهر	بدون	
مانع	است.	آنچه	مهم	است	تغيير	نگرش	مسئوالن	
است.	تا	آنها	نپذيرند	كه	يك	معلول	هم	يك	شهروند	
است	و	در	همه	امور	بايد	از	حق	مساوی	برخوردار	
بپذيرند	كه	 بايد	 آنها	 افتد.	 اتفاق	نمی	 اين	 باشد،	
رانت	 معلوالن	 برای	 ويژه	 سرويس	 كردن	 فراهم	

نيست،	بلكه	حق	طبيعی	آنهاست.
به	 نگرش	هاست.	 اصالح	 مهم،	 اصل	 بنابراين	
كارفرما	بايد	تفهيم	شود	كه	يك	معلول	می	تواند	
در	كنار	يك	فرد	سالم	كار	كند.		سازمان	تأمين	
قائل	 تسهيالتی	 معلول	 برای	 بايد	 هم	 اجتماعی	

شود	تا	كارفرما	به		راحتی	او	را	استخدام	كند.
اشتغال	 مورد	 در	 ما	 كه	 كارهايی	 از	 يكی	
معلوالن	در	بهزيستی	انجام	داديم،	اين	بود	كه	
را	 معلول	 فرد	 كارفرمای	 بيمه	 سهم	 شد	 قرار	
سازمان	بهزيستی	بپردازد.	از	اين	روش	می	توان	
برای	اشتغال	معلوالن	استفاده	كرد.		روش	ها	بايد	

تشويقی	باشد،	نه	تنبيهی.	
آيا پيشنهاد ديگری هم در زمينۀ 

توسعه توان بخشی حرفه ای داريد؟ 
ما	مجبوريم	و	بايد	مراكز	توان	بخشی	حرفه	ای	
خود	را	توسعه	دهيم	و	كارگاه	های	حمايت	شده	
بخش	 بايد	 كار	 اين	 براي	 كنيم.	 اندازی	 راه	 را	
خصوصی	را	مشمول	معافيت	مالياتی	كنيم.	در	
جواب	 تنبيه	 سياست	 معلوالن	 اشتغال	 حوزه	
مفيد	 تشويقی	 های	 سياست	 ولی	 نمی	دهد	
است.	براي	اين	كار	هم	بايد	سياست	های	متنوع	
تشويقي	را	پيش	بگيريم	و	فقط	به	معافيت	های	
مالياتی	بسنده	نكنيم.		كارگاه	های	حمايت	شده	
را	برای	معلوليت	های	شديد	تعريف	می	كنند	كه	
به	جد	بايد	به	آنها	پرداخته	شود.	هرچند	در	ايران	
معلوليت	كم	هم	بايد	شديد	تلقی	شود،	زيرا	كارفرما	

به	هيچ	وجه	اين	افراد	را	استخدام	نمی	كند.	
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دیستروفي عضالني را 
بيشتر بشناسيم

داشت.	
اكسيدان	 آنتي	 مغذي	 مواد	 مصرف	 پزشكان	
مانند	ويتامينE		وكوانزيم	Q	را	براي	بيماران	

توصيه	مي	كنند.

کاردرماني، ورزش درمانی و فيزيوتراپی
بد	نشستن	و	بد	ايستادن	در	اثر	ضعف	عضالني	
انقباض	هاي	 باعث	 است	 ممكن	 تعادل	 عدم	 و	
ستون	 بدريختي	هاي	 و	 نرم	 بافت	 ساختماني	
صندلي	 از	 استفاده	 كه	 آنجا	 از	 گردد.	 مهره	ها	
انقباض	ها	 اين	 به	وخامت	 نيز		منجر	 چرخ	دار	
ستون	 جانبي	 )انحراف	 اسكوليوز	 پيشرفت	 و	
تا	 نمود	 	سعی	 بايد	 بنابراين	 مهره	ها(	مي	شود،	
بيماران	سال	هاي	بيشتري	توانايي	راه	رفتن	را	

حفظ	كنند.
درمانگر	 كادر	 توسط	 بايد	 كه	 اقداماتي	 براي	
انجام	شود	بر	اساس	روند	مشخص	بيماري،	سه	

مرحله	جداگانه	در	نظر	گرفته	مي	شود.
زماني	 تا	 تشخيص	 زمان	 از	 اول-	 مرحله 
كه	فرد	در	باال	رفتن	از	پله	دچار	مشكل	شود.	
بهترين	روش	در	اين	دوران	تشويق	به	راه	رفتن،	
تمرين	هاي	كششي	توسط	فيزيوتراپيست	براي	
اندام	فوقاني		و	تحتاني	واستفاده	از	اسپيلينت	هاي	
ايجاد	 از	 جلوگيري	 براي	 	 شب	 در	 گوناگون	

دفورميتي	در	مچ	پا	و	يا	دست	است.
مرحله دوم-	از	زماني	كه	فرد	در	راه	رفتن	
بيرون	 در	 جابجايي	 براي	 و	 شود	 مشكل	 دچار	
اين	دوران	 استفاده	كند.	در	 ويلچر	 از	 از	منزل	
نوع	ويلچر	بايد	توسط	كاردرمان	تعيين	و	نحوه	
استفاده	از	آن	آموزش	داده	شود.	هنگام	نشستن	
در	ويلچر،	ميزان	تكيه	دادن	به	عقب،	وضعيت	
لگن	و	زاويه	آن	با	تنه،	استفاده	از	جاهاي	پا	و	

زاويه	زانوها	اهميت	فوق	العاده	دارد.
مرحله سوم-	زماني	كه	فرد	براي	جابجايي	
در	بيرون	و	داخل	منزل	از	ويلچر	استفاده	كند.	
راه	 در	 	 توانايي	 عدم	 علت	 به	 دوران	 اين	 در	
رفتن،	اسكوليوز	)انحراف	جانبي	ستون	مهره	ها(	
سريع	تر	ظاهر	مي	شود.	معموالً	دفورميتي	منجر	
به	كاهش	حجم	قفسه	سينه	مي	شود.	همچنين	
در	اين	دوران	به	علت	ضعف	ايجاد	شده	در	اندام	
فوقانی	نياز	به	استفاده	از	وسايل	كمكی	الكتريكی	

و	مكانيكی	است.
اين	 در	 مناسب	 بسيار	 فعاليت	های	 از	 شنا	
مرحله	است	زيرا	شنا	كردن	به	روی	كمر	برای	
با	 بود.	 خواهد	 مفيد	 بسيار	 پشت	 از	 حفاظت	
توجه	به	تنوع	ديستروفی	ها	و	شيوه	های	متفاوت	
مشاوره	های	 	 است	 الزم	 بيماری،	 پيشروی	
پيشگيری	 تا	 گيرد	 صورت	 مناسبی	 و	 به	موقع	

روند	بيماری	را	كندتر	سازد.

درمان های پزشكی
از	 يكی	 حاضر	 حال	 در	 دارويی :	 الف( 
دفالزاكورت	 نام	 به	 پرودنيزولين	 مشتقات	
است.	 شده	 مطرح	 درمانی	 گزينه	 عنوان	 به	
استخوان	 استحكام	 حفظ	 باعث	 دفالزاكورت	
در	 و	 شده	 كربوهيدرات	 ذخيره	 نگهداری	 و	
باعث	 باال	 با	دوز	 استروئيدهای	 از	 نتيجه	كمتر	
وزن	گيری	می	شود	و	در	نتيجه	قدرت	و	كارايی	
بيمار	را	افزايش	می	دهد.	اين	دارو	به	علت	كم	
بودن	اثرات	جانبی	و	داشتن	خواص	سودمند	در	
پيشرفت	 انداختن	 تاخير	 به	 و	 عضله	 نگهداری	
اسكوليوز	در	همة	بيماران	حتی	در	بيمارانی	كه	
كاماًل	وابسته	به	صندلی	چرخ	دار	هستند،	مورد	

استفاده	قرار	می	گيرد.
در	 سوماتيك	 درمانی	 ژن	 	 درمانی:	 ژن	 ب(	
بيماران	دوشن	روش	درمانی	نوين	ديگری	است	
كه	تحقيقات	بسياری	بر	روی	آن	انجام	می	شود.	
در	اين	روش	درمانی،	ميوبالست	های	نارس	سالم	
را	وارد	عضالت		می	كنند،	كه	در	آنجا	به	سلول	
های	عضله	ملحق	می	شود	و	برای	جلوگيری	از	
روند	تخريب	پيشرونده	عضالت	گرفتار،	به	مقدار	

كافی	ديستروفين	توليد	می	كند.	ساير	روش	های	
مولكولی	درمان	شامل	انتقال	نسخه	های	نوتركيب	
ژن	ديستروفين	با	استفاده	از	ناقل	های	ويروسی	
يا	غيرويروسی	و	اليگونوكلئوتيدهای	آنتی	سنس	

است.
ج(	جراحی:		پيش	از	انجام	مداخله	جراحي،	
بايد	وضعيت	كلي	هر	بيمار	در	نظر	گرفته	شود	
انجام	شود	.	 متخصصين،	جراحي	 نظر	 به	 بنا	 و	
همچنين	بايد	تمامي	وسايل	كمكي	مورد	نياز	از	
جمله	وسائل	حمايتی	براي	گردن	و	پشت،	تخت	
از	 ...	قبل	 و	 تنظيم	 قابل	 الكتريكي،	سطح	ميز	

انجام	عمل	جراحي،	تهيه	شود.	
جوش	 جراحی،	 مداخالت	 اين	 از	 نمونه	ای	
دادن	بخش	خلفي	ستون	مهره	ها	به	لگن	است	
كه	موجب	صاف	شدن	اسكوليوز	شده	و	تعادل	
بهتر	را	در	هنگام	راست	نشستن	فراهم	مي	كند.

منبع:	انجمن	ديستروفي	
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گروهي	 به	 	)MD(عضالني ديستروفي	
ولي	 التهابي	 غير	 ارثي	 عضالني	 اختالالت	 از	
در	 اختالل	 بدون	 حال	 عين	 در	 و	 پيشرونده	
گفته	 محيطي	 يا	 مركزي	 اعصاب	 سيستم	
مي	شود.	اين	بيماري،	عضالت	را	گرفتار	كرده	و	
با	تخريب	رشته	هاي	عضله	همراه	است.	نخستين	
در	 ديستروفي	عضالني	 درباره	 تاريخي	 گزارش	
سال1836،	توسط	كنت	و	جيوجا	داده	شد	كه	
در	آن	شرح	حال	2	برادر		پرداخته	بود	كه	ضعف	
عضالني	پيشرونده	آنها	در10	سالگي	آغاز	شده	
بود.	با	اين	حال		در	سال	1852،	اولين	گزارش	
جامع		در	مورد	اين	بيماری	توسط	مريون	نوشته	
شد	و	فرضيه	انتقال	ژنتيكي	از	زنان	به	مردان	و	

ابتالی	آنان	را	بيان	كرد.
در	سال	1868،	دوشن	عصب	شناس	فرانسوي،	
كمك	هايش	 و	 گسترده	 پژوهش	هاي	 خاطر	 به	
براي	درك	بيماري	عضله،	يكي	از	شديدترين	و	
شاخص	ترين	انواع	ديستروفي	عضالني	را	به	نام	
پيدايش	و	پيشرفت	روش	هاي	 خود	ثبت	كرد.	
زيست	شناسي	مولكولي	موجب	شد	تا	نقص	در	
سلول	هاي	 به	 مربوط	 پروتئيني	 وراثتي-	 رمز	
داده	 تشخيص	 	) ديستروفين	 	( اسكلتي	 عضله	
به	 مربوط	 پروتئينی	 دركمپلكس	 نقص	 شود.	
درون	بافت	ماهيچه	ای	سلول،		انواع	ديستروفی	
را	ايجاد	می	كند.	يكی	از	اصلی	ترين	شاخص	های	
بيماران	 تشخيص	 فرآيند	 در	 بيوشيميايی	
ديستروفی	افزايش	مقدار)CPK(		در	اثر	نشت	
اجزای	درون	سلولی	به	خارج	از	سلول	است.	با	
افزايش	شناخت	از	روند	ديستروفی	در	بيماران	
از	 مختلفی	 انواع	 كه	 شد	 مشخص	 مختلف،	

ديستروفی	ها	وجود	دارند.

عمده ترين انواع ديستروفی ها 
الف(	ديستروفي	هاي	عضالني	وابسته	به	جنس	

شامل:
امري–  )BMD(؛	 بكر	 )DMD(؛	 دوشن	  •

دريفوس	است.
غالب	 اتوزومال	 عضالني	 (ديستروفي	هاي	 ب	

شامل	:

و	 كتفي	 )صورتي،	 فاسيواسكاپولوهومورال	  •
بازويي(	؛	ديستال،	اكوالر،	اكولوفارنژيال	است.

مغلوب	 اتوزومال	 عضالني	 ديستروفي	 ج(	
شانهاي	 و	 كمربند	 عضالني	 ديستروفي	 شامل:	

)LGMD(است.
دشوار	 كاری	 ديستروفی	 انواع	 ميان	 افتراق	
و	 مولكولی	 روش	های	 توسط	 امكان	پذير	 ولی	

ايمونوهيستوشيمی	است.	

مالحظات تغذيه اي در بيماري هاي 
ديستروفي عضالني

عضالني،	 ديستروفي	 هاي	 بيماري	 انواع	 در	
بيماران	از	لحاظ	تغذيه	اي	با	مشكالت	مشتركي	
مواجه	اند	كه	در	صورت	عدم	توجه	به	آن،	عواقب	
ناگواري	از	جمله	چاقي،	پوكي	استخوان،	كمبود	
خواهد	 دنبال	 به	 بيمار	 براي	 يبوست	 پروتئين،	
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فوايد ورزش 
الف-	فوايد	جسمی

رسوب	 مانع	 ورزش	 	: عروقی	 قلبی	 	-1
از	 و	 شده	 رگ	ها	 ديوارة	 در	 كلسترول	
تصلب	 بيماری	 ايجاد	 و	 رگ	ها	 تنگی	
بيماری	هايي	 بروز	 باعث	 شرائين	كه	خود	
می	شود،	 مغزی	 و	 قلبی	 مانند	سكته	های	
جلوگيري	مي	كند.	ورزش		عالوه	بر	افزايش	
قدرت	عضالنی،	كارآيی	و	سالمت	قلب	را	
كه	 جانبازانی	 بنابراين	 كند،	 می	 تضمين	
ورزش	می	كنند	كمتر	از	ديگران	در	معرض	
بيماری	های	قلبی	عروقی	قرار	مي	گيرند.

را	 ريه	ها	 ظرفيت	 ورزش	 	: 2-ريوی	
افزايش	مي	دهد	و	مقاومت	آنها	را	در	مقابل	
بيماری	ها	بيشتر	می	كند	و	در	نتيجه	باعث	
بيماری	های	 به	 كمتر	 شخص	 مي	شود	
جانبازان	 كه	 آنجا	 از	 شود.	 مبتال	 ريوی	
فلج	 دچار	 مختلف	 به	درجات	 نخاعی	
عضالت	تنفسی	هستند،	ظرفيت	ريه	هاي	

لذا	 مي	كند،	 پيدا	 كاهش	 آنها	
زيادی	 حد	 تا	 می	تواند	 ورزش	
تقويت	 را	 آنها	 تنفسی	 عضالت	
را	 تنفسشان	 ظرفيت	 و	 كرده	
در	 خصوص	 به	 بخشد؛	 بهبود	
ضايعه	 دچار	 كه	 افرادي	 مورد	
اين	 هستند،	 شديد	 نخاعي	

موضوع	اهميت	ويژه	دارد.	
3-عضالنی	-	اسكلتی:

افراد	 سكون	 و	 بي	تحركي	
ذوب	 معرض	 در	 را	 آنها	 نخاعی	
عضالت	 رفتن	 بين	 از	 و	 شدن	
قرار	مي		دهد.	درحالي	كه	ورزش	عضالت	
را	تقويت	كرده	و	قدرت	شخص	را	در	برابر	
می	دهد.	 افزايش	 سخت	 موانع	 و	 كارها	
پوكی	 به	 می	كند،	 ورزش	 كه	 كسی	
استخوان	دچار	نمی	شود.	پوكی	استخوان	
باعث	دردهای	استخوانی	شده	و	استخوان	
و	 درد	 می	كند.	 شكستگی	 مستعد	 را	
اسپاسم	در	اندام	های	فلج	با	ورزش	كردن	

كاهش	قابل	مالحظه	ای	پيدا	می	كند.
ايجاد	 و	 كلسيم	 رسوب	 	: 4-مفصلی	
استخوان	در	مفاصل،	افرادي	را	كه	ورزش	
حركتی	 محدوديت	 دچار	 نمي	كنند	
موارد	شديد	 باعث	مي	شود	در	 و	 می	كند	
انجام	كارهای	روزمرة	خود	 حتی	قادر	به	
نباشد.	افرادی	كه	ورزش	مناسب	می	كنند	
نابجا	 سازي	 استخوان	 دچار	 ندرت	 به	
می	شوند	و	دامنة	حركات	مفاصل	آنها	در	

حد	طبيعی	باقی	می	ماند.	

پزشكان	 از	 يكی	 پژوهش	 	: 5-كليوی	
معتبر	ثابت	كرده	است	كه	بيماران	با	آسيب	
دچار	 به	ندرت	 می	كنند	 ورزش	 كه	 نخاعی	
سنگ	كليه	می	شوند	و	عفونت	نيز	در	اين	
گروه	كمتر	است.	ورزش	باعث	بهبود	فعاليت	
كليه	و	همچنين	تخلية	بهتر	ادرار	می	شود.	
6-گوارشی	:	در	اثر	ورزش	های	منظم	و	
با	برنامه،	فعاليت	دستگاه	گوارشی	تنظيم	
شده	و	هضم	و	جذب	مواد	به	خوبی	انجام	
می	شود.	ورزش	ترشحات	اسيدی	معده	را	
كرده	 تنظيم	 ورزشكار	 تغذية	 با	 متناسب	
گوارشی		 ناراحتی	های	 از	 بسياری	 از	 و	
داراي	 افراد	 كه	 ناراحتي	هايي	 به	خصوص	
می	شوند،	 دچار	 آنها	 به	 نخاعی	 ضايعه	

جلوگيری	می	كند.
7-	تنظيم		وزن	بدن:	يكی	از	مشكالت	
بيشتر	معلوالن	ضايعة	نخاعی	چاقی	بيش	
است.	 پوست	 زير	 چربی	 تجمع	 و	 حد	 از	
زمانی	كه	بين	انرژی	كسب	شده	)	تغذيه	
(	و	انرژی	مصرفی	)	كار	و	ورزش	(	تعادل	
نخاعی	 ضايعه	 دچار	 فرد	 شود،	 برقرار	
از	 	 و	 برد	 نخواهد	 رنج	 چاقی	 بيماری	 از	
بسياری	بيماری	های	جنبی	آن	نيز	رهايی	

خواهد	يافت	.	
	: فلج	 عضالت	 بر	 ورزش	 8-تأثير	
دادن	 ورزش	 كه	 داده	اند	 نشان	 تحقيقات	
بسيار	 و	 مثبت	 تأثيرات	 سالم	 عضالت	
خواهد	 همجوار	 فلج	 عضالت	 بر	 خوبی	

داشت.	
ب-	فوايد	روانی	

جایگاه ورزش معلوالن و
اهميت آن در جامعه 

تا نيم قرن پيش تفكر رايج اين بود که  معلوالن 
نمي توانند جايی در عرصه هاي ورزشی داشته 
باشند و فقط می توانند آن را  تماشا کنند، اما 
اين  با پيشرفت های چشمگيری که در  امروزه 
ضايعۀ  دچار  معلوالن  ورزش  به ويژه  زمينه، 
را  خود  جای  ورزش  آمده،  وجود  به  نخاعی، 
کرده،  باز  بيشتر  افراد  اين گونه  زندگی  در 
زندگی  الينفک  جزء  به عنوان  که  به طوری 
از  که بخش عمده ای  باعث شده  نخاعی  افراد 
سراسر  در  نخاعی  ضايعات  مراکز  فعاليت های 
مراکز،  از  بعضی  يابد. در  اختصاص  به آن  دنيا 
امكانات بسيار  انگلستان  مثل استوک مندويل 
متنوعي برای اين افراد فراهم آمده است. هر 
چند اميد است که در کوتاه مدت اين امكانات 
شكل  بهترين  به  هم  نخاعی  جانبازان  برای 
حرکات  تنوع  و  گستردگی  اما  شود،  فراهم 
را  آنها  نخاعی هيچ گاه  برای جانبازان  ورزشی 
وابسته به امكانات پيچيده نكرده است . در اين 
مطلب سعی شده تا جانبازان نخاعی با گوشه ای 
کنار  در  و  بيشمار ورزش آشنا شوند  فوايد  از 
معرفي  آنها  مناسب  ورزش های  از  برخی  آن، 
نكاتی در بارۀ کليات ورزش های  به  پايان  و در 

افراد نخاعی پرداخته شود.
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و	 ورزشكاران	 	: زندگی	 به	 اميد	 و	 شادابی	 	-1
كسانی	كه	ورزش	می	كنند،	جزو	شاداب	ترين	افراد	
برابر	 در	 و	 شاداب	اند	 هميشه	 آنها	 هستند.	 جامعه	
نمی	دهند	 دست	 از	 را	 خود	 اميد	 زندگی	 مشكالت	

و	مقاومت	می	كنند	و	به	سادگی	تسليم	
كه	 كسی	 نمی	شوند.	 مشكالت	
روحيه	سالم	و	شاداب	داشته	باشد،	
عليرغم	اينكه	ممكن	است	بدن	او	
كه	 كارهايی	 تمام	 انجام	 به	 قادر	
نباشد،	 می	دهند	 انجام	 ديگر	 افراد	

مشكالت	 و	 مسايل	 حل	 به	 قادر	
اطراف	خود	و	غلبه	بر	آنها	بوده	و	نه	

تنها	خود	را	كمتر	از	افراد	سالم	احساس	
اراده	ای	 دارای	 و	 قوی	تر	 بلكه	 نمی	كند،	

مصمم	تر	مي	بيند.	
2-اعتماد	به	نفس	:	يك	ورزشكار	دائماً		شاهد	

پيشرفت	و	رشد	و	تقويت	بنيه	جسمی	و	روحی	خود	
می	شود.	 تقويت	 هم	 وی	 به	نفس	 اعتماد	 لذا	 است،	
مسلم	است	كسی	كه	اعتماد	به	نفس	نداشته	باشد،	
و	 بر	مسايل	 و	 باشد	 داشته	 مفيد	 زندگی	 نمي	تواند	
به	 متخصص،	 پزشكان	 كند.	 غلبه	 خود	 مشكالت	
تمام	افرادی	)	سالم	يا	معلول	(	كه	از	اعتماد	به	نفس	
كمی	برخوردارند،	توصيه	مي	كنند	كه	از	ورزش	به	

عنواني	يكي	از	بهترين	درمان	ها	استفاده	كنند.
:	همان	طور	 و	كسالت	 افسردگی	 از	 3-جلوگيری	
كه	ذكر	شد،	ورزش	باعث	شادابی	،	برقراري	ارتباط	
با	ديگران	،	مشاركت	در	كارهای	جمعی	و	جلوگيری	
از	بهترين	 از	گوشه	گيری	و	كسالت	می	شود.	يكی	
روش	های	درمان	افسردگی	و	كسالت	،	ورزش	كردن	
افرادي	 است.	 گروهي	 فعاليت	هاي	 در	 مشاركت	 و	
می	مانند،	 تنها	 خانه	 در	 و	 نمی	كنند	 ورزش	 كه	
آنها	 برای	 منزل	 از	 خروج	 كرده،	 عادت	 تنهايی	 به	
مشكل	می	شود.	اين	افراد	حتی	از	صحبت	كردن	با	
افراد	خانواده	خود	امتناع	می	ورزند.	روحيه	افسرده	
باعث	بروز	بيماری	های	جسمی	نيز	می	شود	و	جسم	
براي	 افسرده	تر	می	كند،	پس	 را	 افسرده	 روح	 بيمار	
نشينی،	 گوشه	 و	 افسردگی	 درمان	 يا	 جلوگيری	

بهترين	كار،	ورزش	است.		
ج-	فوايد	اجتماعی	

افراد	 با	 آشنايی	 و	 جامعه	 در	 حضور	 آمادگی	
جمله	 از	 جمعی	 دسته	 فعاليت	هاي	 اصوالً	 مختلف	:	
ورزش،	موجب	تماس	فرد	با	افراد	مختلف	و	آشنايي	
با	ارگان	ها	و	مسئوالن	جامعه	شده	و	در	نتيجه	آشنا	
مي	شود.	 خودش	 زندگی	 محيط	 با	 شخص	 شدن	
بدين	وسيله،	فرد	مسايل	و	مشكالت	را	درك	كرده	
آنها	احساس	مسئوليت	می	كند	و	 و	نسبت	به	حل	
سعی	در	اصالح	آنها	می	نمايد.	در	اين	مرحله	ديگر	
شخص	خود	را	معلول	احساس	نمی	كند،	بلكه	فردی	
مسئول	می	داند	و	از	اين	مسئوليت	و	آگاهی	احساس	

رضايت	می	كند.
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سال	 	100 معلوالن	 ورزش	های	 ابداع	 از	
می	گذرد	.در	قرون	18	و	19	ميالدی	بود	كه	
تأثير	ورزش	بر	سالمت	معلوالن	شناخته	شد	.	
بعد	از	جنگ	جهانی	اول،	فيزيوتراپی	و	ورزش	
درمانی	به	اندازة	ارتوپدی	و	جراحی		اهميت	
در	 ناشنوايان	 1888،كلوپ	 سال	 در	 يافت.	
برلين	آغاز	به	كار	كرد	.	سازمان	جهانی	ورزش	
ناشنوايان	)CISS	(	در	سال	1922	تأسيس	
شد،	ولی	افراد	ناشنوا	با	ديگر	معلوالن	همراه	
جهانی	 مسابقات	 نيز	 اكنون	 هم	 و	 نشدند	
مربوط	به	خود	را	با	نام	»	مسابقات	خاموش«	
.	بعد	از	جنگ	جهانی	دوم	 برگزار	می	كنند	
به	دليل	افزايش	معلوالن	جنگی	،	ورزش	های	
افراد	معلوالن	جسمی	-	حركتی	پا	به	عرصه	
اين	 سالمت	 درمورد	 كه	 تحقيقاتی	 نهاد	.	
	نشان	مي	دهد		كه	ورزش	يكی	 افراد	شده،	
بازتوانی	معلوالن	است	.	 از	بهترين	روش	های	
گوتمن«	 لودويگ	 دكتر«	 	1944 سال	 در	
بر	اساس	درخواست	دولت	بريتانيا،	بيمارستان	
»استوك	مندويل	»	راكه	يك	مركز	جراحی	
مركز،	 اين	 در	 كرد	.	 تأسيس	 است،	 نخاعی	
به	 معلوالن	 مؤثر	 درمان	های	 از	 يكی	 ورزش	

شمار	مي	آمد.
ابداع	 در	 اول	 قدم	 	 درمانی	 ورزش	
به	 ادامه	 در	 كه	 بود	 معلوالن	 ورزش	های	
شد	.		 ختم	 ورزشی	 رقابت	های	 و	 مسابقات	
افتتاحيه	 روز	 	،	1948 سال	 جوالی	 	28
همزمان	 لندن،	 	1948 المپيك	 بازی	های	
مندويل؛	 استوك	 بازی	های	 افتتاح	 با	 شد	
در	 شد	.	 آغاز	 ويلچر	 با	 ورزش	های	 كه	 روزی	
به	 دانماركی	 معلول	 سربازان	 	،1952 سال	
ورزش	معلوالن	پيوستند	و	كميتة	رقابت	های	
تأسيس	 را	 مندويل«	 استوك	 	« المللی	 بين	
تحقيقاتي	 گروه	 	،	1960 سال	 در	 كردند	.	
و	 نظارت	 تحت	 معلوالن	 ورزش	 بين	المللي	

قديمی،	 سربازان	 جهانی	 فدراسيون	 حمايت	
ورزش	 زمينة	 در	 تحقيق	 و	 منظورمطالعه	 به	
1964	سازمان	 سال	 در	 و	 تأسيس	 معلوالن	
جهانی	ورزش	معلوالن	IOSD((	افتتاح	شد.		
ISODبرای	ورزشكاران	معلولی	مناسب	بود	
كه	نمی	توانستند	به	عضويت	كميته	بازی	های	
معلوالن	 ورزش	های	 رشته	های	 در	 جهانی	
نابينا	،	قطع	عضو	،	قطع	نخاعی	،	فلج	مغزی	و	

فلج	قسمت	های	مختلف	بدن	درآيند	.
	ISOD عضويت	 به	 كشور	 	16 درشروع،	
قطع	 و	 نابينايان	 الحاق	 باعث	 و	 درآمدند	
عضوی	ها	به	پارالمپيك	1976	تورنتو	و	معلوالن	
»آرنهيم«	 	1980 سال	 مسابقات	 به	 ذهنی	
شدند		.	هدف	از	برگزاری	مسابقات	اين	بود	كه	
تمامی	ورزش	های	معلوالن	در	برگرفته	شود	و	
به	عنوان	يك	كميتة	هماهنگ	كننده	فعاليت	
	1980 و	 سال	هاي1978	 در	 باشد	.	 داشته	
به	معلوالن	)مانند ديگر	سازمان	های	مربوط	
شدند	.	 تأسيس	 	IBSA( و	 	 	CP-	 ISRA
به	 نياز	 بين	المللی	همگی	 اين	چهار	سازمان	
بنابر	اين	 مي	كردند	.	 احساس	 را	 هماهنگی	
كميتة	 يكديگر	 كمك	 با	 	،1982 سال	 در	
هماهنگ	كنندة	ورزشی	معلوالن	جهان	را	با	
نام	ICC	افتتاح	كردند	.	اين	كميته	متشكل	
	CP-	 ISRA	 ،	 IBSA	 سازمان، چهار	 از	
و	 كل	 دبير	 چندين	 و	 	ISMGF	 ،	 IOSD
كشورهای	 بعد،	 سال	های	 در	 است	.	 معاون	
عضو	خواستار	حضور	بيشتر	و	داشتن	نماينده	
بيشتر	در	اين	سازمان	ها	شدند	كه	اين	امر	به	
تأسيس	مؤسسه	ای	مردمی	به	نام	IPC	شد.	
اين	مؤسسه	كه	از	سال	1989،	تأسيس	شده،	

تا	امروز	تنها	سازمان	چند	منظورة	رشته	های	
ورزشی	معلوالن	در	جهان	است	.	

معلوالن	 ورزش	های	 فدراسيون	 لوگوي	
)IPC(	از	سه	رنگ	سبز	،	قرمز	و	آبی	تشكيل	
شده	است.	اين	سه	رنگ	سمبل	سه	ويژگي	
انسان،	يعنی	فكر	،	جسم	و	روح	است.	از	اين	
لوگو	اولين	بار	در	بازی	های	المپيك	تابستانی	
1988	سئول	استفاده	شد.	دفتر	مركزی	و	بين	
المللی	اين	سازمان	در	شهر	بن	آلمان	مستقر	
است.	با	توجه	به	رشد	چشمگير	فعاليت	ها	و	
آن	 بر	 سازمان	 خدمات	،	 فزايندة	 پيچيدگی	
شد	تا	از	نيروی	هاي	داوطلب	در	سطح	وسيع	
با	 	 مركزي	 دفتر	 كند.	 استفاده	 	 گسترده	 و	
توسعه	 بن		 شهر	 و	 آلمان	 دولت	 مالی	 كمك	
يافت	و	ساختمان	آن	بازسازی	شد	و	باالخره	

رسماً	سوم	سپتامبر	1999	گشايش	يافت	.
ورزش	های	 سازمان	 اساسنامه،	 طبق	
معلوالن	دارای	وظايف	واهداف	ذيل	است	:	

1-	نمايندگي	بين	المللی	ورزش	معلوالن،	
بر	اساس	استانداردهای	پارالمپيك	

،	نظارت	و	هماهنگی	 2-	مسئول	تصويب	
مسابقات	پارالمپيك	تابستانی	و	زمستانی	

مسابقات	 جدول	 هماهنگی	 مسئول	 	-3
بين	 سطح	 در	 معلوالن	 ورزشی	 رشته	های	
نيازهای	 كليه	 تأمين	 و	 منطقه		ای	 و	 المللی	

فنی	-	ورزشی	كليه	گروه	های	معلوالن	
4-	تالش	در	جهت	الحاق	رشته	های	ورزشی	
معلوالن	به	فعاليت	های	ورزشی	افراد	سالم،	با	

حفظ	هويت	رشته	های	ورزشی	معلوالن		
المپيك	 المللی	 بين	 كميتة	 با	 ارتباط	 	-5
به	 ورزشی،	 المللی	 بين	 سازمان	های	 ديگر	 و	

تاریخچۀ ورزش معلوالن 
در جهان و ایران

نياز به ورزش و تأثير آن بر سالمت افراد معلول بسيار بيشتر 
جامعه  به  معلوالن  مي شود  باعث  ورزش  است .  سالم  افراد  از 
افراد  امروزه  شوند  .  مستقل  فعاليت ها  انجام  در  و  بازگردند 
معلول با شرکت گسترده در فعاليت های اجتماعی و مسابقات 

خود را به جامعه معرفي مي کنند.
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منظور	دستيابی	به	اهداف	

و	 برنامه	ها	 از	 حمايت	 و	 تشويق	 	-6
تحقيقی	 تحصيلی،	 توان	بخشی	،	 فعاليت	های	

در	جهت	اهداف	سازمان		
معلول،	 گروه	های	 تمامی	 ورزش	 ارتقای	 	-7
بدون	در	نظر	گرفتن	اختالفات	سياسی	،		مذهبی	،	

اقتصادی	،	معلوليتی	،	جنسيتی	و	قومی	
مناسب	 موفقيت	های	 آوردن	 فراهم	 	-8
برای	شركت	هر	چه	بيشتر	معلوالن	در	ورزش	
منظور	 به	 آموزشی	 برنامه	های	 طراحی	 و	

شكوفايی	استعدادهای	آنها	
9-	ايجاد	شرايط	مساعد	برای	الحاق	هر	چه	
بيشتر	ورزشكاران	معلول	با	معلوليت	شديد	به	
رقابت	های	زمستانی	و	تابستانی	پارالمپيك	و	

شركت	دادن	زنان	ورزشكار
به	 نيل	 برای	 بيشتر	 چه	 هر	 تالش	 	-10

اهداف	و	اصول	سازمان	
نمايندة	 پارالمپيك،	 بين	المللی	 كميتة	
است	.	 معلوالن	 ورزش	 سازمان	 المللی	 بين	
مسابقات	 ديگر	 و	 پارالمپيك	 مسابقات	 	IPC
و	 كشوری	 سطح	 دو	 در	 را	 معلوالن	 ورزش	
سازمان	 يك	 	IPC می	كند	.	 برگزار	 جهانی	
بين	المللی	غير	انتفاعی	كه	شامل	160	كميتة	
ملی	پارالمپيك	و	پنج	فدراسيون	بين	المللی	
مخصوص	ورزش	معلوالن	می	شود	.	در	حالی	كه	
يك	 تنها	 معلوالن	 ورزش	 سازمان	های	 ديگر	
گروه	معلوالن	با	يك	ورزش	را	پوشش	می	دهند	،	
IPC	به	عنوان	يك	سازمان	حمايت	گر	،	تمامی	
ورزش	ها	و	رشته	های	ورزشی	معلوالن	را	در	بر	
می	گيرد	.	سازمان	های	ورزشی	تشكليل	دهندة	
معلوالن		 ورزش	 آيندة	 كه	 مطمئن	اند	 	IPC
صحنة	 به	 معلول	 ورزشكاران	 همه	 ورود	 به	

مسابقات	بستگی	دارد.
سال	 به	 پارالمپيك	 جنبش	 نوپای	 تاريخ	
لودويك	 كه	 زمانی	 می	گردد؛	 باز	 	،1948
گوتمن	اولين	مسابقات	معلوالن	جهان	را	تحت	
ورزشكاران	 با	حضور	 مندويل	 استوك	 عنوان	
كرد	.	 برگزار	 دوم	 جهانی	 جنگ	 نخاعی	 قطع	
سازمان	های	 معلوالن	 گروه	های	 ديگر	 سپس،	
و	 ورزش	ها	 انجام	 با	 المللی،	 بين	 و	 ورزشی	
پنج	 وارد	شدند	.	 به	صحنه	 مختلف	 مسابقات	
مغزی	،	 فلج	 المللی	 بين	 ورزشی	 سازمان	
سازمان	بين	المللی	ورزش	نابينايان	،	سازمان	
ورزشی	و	بين	المللی	معلوالن	كم	توان	ذهنی	،	
فدراسيون	ورزش	های	بين	المللی	با	ويلچر	از	
سازمان	های	فعال	در	ورزش	معلوالن	به	شمار	

می	روند	.	
با	توجه	به	فعاليت	های	ورزشی	معلوالن	كه	
از	حدود	100	سال	قبل	در	جهان	شروع	شده	
و	بعد	از	جنگ	جهانی	اول	به	داليل	پزشكی	
و	روش	ورزش	درمانی	اهميت	بيشتری	يافته	
افتتاح	 با	 همزمان	 	،1948 سال	 از	 است،	
مسابقات	المپيك	لندن	)روز	افتتاح	مسابقات	
بين	المللی	استوك	مندويل	كه	به	ورزش	های	
ويلچری	توجه	داشت(	باشگاه	ورزش	معلوالن	

تأسيس	شد.
با	تشكيل	سازمان	جهانی	 به	مرور	زمان	و	
جهان	 در	 ورزش	 متوليان	 معلوالن،	 ورزش	
پارالمپيك											 المللی	 بين	 كميتة	 تشكيل	
)IPC(	را	ضروری	تشخيص	دادند؛	اين	كميته	
در	كشور	 به	صورت	رسمی	 در	سال	1989،	
	،IPC اصلی	 تالش	 كرد	.	 كار	 به	 آغاز	 آلمان	
مبنی	بر	لزوم	تأسيس	كميتة	ملی	پارالمپيك	
وقت	 رياست	 وارد	 استيد		 دكتر	 را	 ايران	 در	

انجام	 وگو	 گفت		 و	 ديدار	 برای	 فوق،	 سازمان	
داد.	در	پی	ديدار	استيد	وارد	با	رياست	وقت	
نوری،	 ناطق	 آقای	 اسالمی،	 شورای	 مجلس	
در	 معلوالن	 ورزش	 گستردة	 فعاليت	های	
تأسيس	 با	 و	 گرفت	 بيشتری	 شتاب	 كشور،	

كميتة	ملی	پارالمپيك	موافقت	شد.
اساسنامة	 تهية	 با	 و	 فوق	 تأييد	 دنبال	 به	
كميته	 اين	 	)NPC( پارالمپيك	 ملی	 كميتة	
	)NOC(المپيك	ملی	كميتة	تأييد	مورد	رسماً
كشورقرار	گرفت	و	اولين	مجمع	عمومی	آن	در	
17بهمن	سال1379	برگزار	شد	و	هيئت	های	
سال	 چهار	 مدت	 به	 آن	 اجرايی	 و	 رئيسه	
انتخاب	شد	.	فعاليت	اين	كميتة	پس	از	خريد	
و	بازسازی	يك	ساختمان	در	تاريخ	23خرداد	
سال1380	رسماً	آغاز	شد	و	مورد	بهره	برداری	

قرار	گرفت	.	

NPC چيست ؟
موسسه	ای	 پارالمپيك	 ملی	 كميتة	
كميتة	 به	 وابسته	 انتفاعی،	 غير	 غيرتجاری	،	
ملی	المپيك	است	.	اين	كميته	تنها	سازمان	
به	 مربوط	 امور	 هماهنگی	 و	 اداره	 	 متولی	
قهرمان	 ايرانی	 معلوالن	 و	 جانبازان	 شركت	
در	بازی	های	تابستانی	و	زمستانی	پارالمپيك	،	
كميتة	 )كه	 قاره	ای	 و	 المللی	 بين	 منطقه	ای	،	
از	 يا	 می	بيند	 تدارك	 پارالمپيك	 المللی	 بين	
معلول	 و	 جانباز	 است.	 می	كند(	 حمايت	 آن	
می	شود	 اطالق	 قهرمانانی	 همة	 به	 قهرمان	
نابينا	 فلج	مغزی	،	 نخاع	،	 كه	قطع	عضو	،	قطع	
بندی	 طبقه	 در	 و	 ذهنی	هستند	 توان	 كم	 و	
پزشكی	پنج	فدراسيون	جهانی	قرار	می	گيرند	.	
كميتة	ملی	پارالمپيك	شخصيت	حقوقی	دارد	
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و	با	توجه	به	قانون	فهرست	نهادها	و	
مؤسسات	عمومی	غير	دولتی	مصوب	
غير	 عمومی	 نهاد	 يك	 	،1373 سال	

دولتی	است.	
اهداف کميتۀ ملی 

پارالمپيک 

ملی	 كميتة	 اساسنامه	،	 طبق	 بر	
اهداف	 و	 وظايف	 دارای	 پارالمپيك	

ذيل	است:
و	 مناسب	 زمينه	های	 ايجاد	 	-1
و	 قهرمانان	 فعال	 شركت	 برای	 الزم	
كشور	 معلول	 و	 جانباز	 ورزشكاران	
منطقه	ای	،	 پارالمپيك	،	 رقابت	های	 در	
بين	المللی	و	قاره	ای،	با	رعايت	مقررات	

بين	المللی	پارالمپيك	
2-	تالش	برای	گسترش	ورزش	در	

ميان	افراد	دارای	معلوليت	شديد
3-	تالش	برای	گسترش	ورزش	در	

بين	بانوان	جانباز	و	معلول	
احيای	 به	 كمك	 و	 تشويق	 	-4
برنامه	های	پژوهشی،	در	جهت	تحقق	

اهداف	كميتة	ملی	پارالمپيك	
ايجاد	زمينه		و	بستر	مناسب	 	-5
آموزشی،	 فعاليت	های	 اجرای	 برای	
ورزش	های	 گسترش	 منظور	 به	

جانبازان	و	معلوالن	
6-	تالش	برای	ائتالف	ورزش	های	

جنبش	 و	 معلوالن	 و	 جانبازان	
سالم،	 افراد	 برای	 ورزش	 جهانی	
ورزش	های	 هويت	 حفظ	 ضمن	

جانبازان	و	معلوالن		
7-	تالش	برای	تشكيل	پايگاه	های	

قهرمانی	در	سطح	كشور	
بيشتر	 چه	 هر	 دادن	 8-	شركت	
تابستانی	 بازی	های	 در	 قهرمانان	
ويژه	 به	 پارالمپيك،	 زمستانی	 و	

جانبازان	و	معلوالن	
9-	تالش	درجهت	تحقق	اهداف	

و	اصول	
تاريخچۀ فدراسيون ورزش 

های معلوالن ايران
پس	 سال	 يك		 فدراسيون	 اين	
در	 اسالمی،	 انقالب	 پيروزی	 از	
سال1358،	تأسيس	و	فعاليت	خود	
تربيت	 سازمان	 نظارت	 تحت	 را	
جنگ	 بروز	 پی	 در	 كرد.	 آغاز	 بدنی	
تحميلی	و	حضور	جانبازان	سرافراز	
ورود	 جامعه	،	 در	 اسالمی	 ميهن	
ورزشی،	 به	صحنه	های	 عزيزان	 اين	

نشاط	 و	 سالمت	 حفظ	 منظور	 به	
آنان	ضرورت	پيدا	كرد.	لذا	به	مرور	
برنامه	ريزی	های	 اساس	 بر	 و	 زمان	
به	 نيز	 جانبازان	 گرفته،	 صورت	
رقابت	های	 و	 ورزشی	 صحنه	های	
در	 و	 شدند	 وارد	 خارجی	 و	 داخلی	
فوق	 فدراسيون	 نام	 	،1359 سال	
جانبازان	 ورزش	های	 فدراسيون		 به	
حال	 در	 	 كرد.	 تغيير	 معلوالن	 و	
اين	 پوشش	 حاضر	15	رشته	تحت	

فدراسيون	فعاليت	دارند	.	
فعاليت	های	 گسترش	 با	
با	 و	 معلوالن	 و	 جانبازان	 ورزش	
در	 فدراسيون	 رياست	 پيشنهاد	
تأسيس	 بر	 مبنی	 	،1376 سال	
نابينايان	 ورزش	های	 فدراسيون	
سال	 در	 كه	 پيگيری	هايی	 با	 و	
1378شد،	اين	فدراسيون	به	جرگة	
پوشش	 تحت	 فدراسيون	های	 ساير	
هم	 و	 درآمد	 بدنی	 تربيت	 سازمان	
فعاليت	 ورزشی	 رشتة	 	8 با	 اكنون	

می	كند.		
ميان	 در	 ورزش	 گسترش	 پی	 در	
انجمن	 	،1365 سال	 در	 مردان	
معلول	 و	 جانباز	 بانوان	 ورزش	های	
	،1379 سال	 در	 سپس	 و	 نابينا	 و	
تأسيس	 نابينا	 بانوان	 ورزش	 انجمن	
از	 فوق	 انجمن	 دو	 عماًل	 كه	 شد	
معاونت	 پوشش	 تحت	 تأسيس	 بدو	
فعاليت	 و	 گرفته	 قرار	 بانوان	 ورزش	

خود	را	رسماً	آغاز	كرده	اند.	
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بوچيا ، ورزشی ناشناخته
شما	 برای	 بوچيا	 ورزش	 نام	 شك	 بدون	
خبرها	 در	 را	 آن	 نام	 بارها	 چون	 آشناست،	
شنيده	ايد.	اما	شايد		اطالعات	شما	در	مورد	اين	
اين	ورزش	 	 باشد	كه	 اين	حد	 ورزش	فقط	در	
تالش	 ما	 اما	 است.	 معلوالن	 و	 جانبازان	 ويژة	
می	كنيم	در	مورد	اين	ورزش	اطالعات	بيشتری	

در	اختيارتان	قرار	دهيم.
بوچيا	)boccia(	نوعی	ورزش	تفريحی	ويژه	
معلوالن	جسمی	است	كه	به	همت	فدراسيون	
نهاد	ها	و	 به	 ورزش	جانبازان	و	معلوالن	كشور،	
حال	 در	 و	 شده	 معرفی	 مربوط	 سازمان	های	
گسترش	است	اين	ورزش	و	در	مقايسه	با	ديگر	
ورزش	ها	توانسته	است	نظر	متخصصان	ورزش	
معلوالن	را	از	ابعاد	مختلف	جلب	كند	و	درضمن	
فرصت	های	برای	معلوالن	ايجاد	كند.	اما	نه	فقط	
در	مقايسه	با	افراد	سالم	جامعه	بلكه	حتی	بين	
معلوالن	جسمی	– حركتی.	منظور	از	برابری	بين	
معلوالن	جسمی-	حركتی	اين	است	كه	با	توجه	
به	طبقه	بندی	انواع	معلوليت	ها،	افراد	معلول	نيز	
نمی	توانند	 آنها	 دارند	و	همه	 تفاوت	های	خاص	
همه	ورزش	ها	را	انجام	دهند.	از	اين	نظر	فراهم	
آوردن	امكان	فعاليتی	كه		با	توانائی	ها	،		نيازها	،	
معلوالن	 فردی	 و	 عمومی	 عاليق	،		مشكالت	
باشد	،	 همه	 دسترس	 در	 ضمناً	 و	 باشد	 سازگار	
از	ورزش	هايی	است	 ضروری	است.	بوچيا	يكی	
ناتوان	ترين	معلوالن	هم	می	توانند	به	 كه	حتی	
و	 بين	المللی	 مسابقات	 به	 و	حتی	 بپردازند	 آن	

جهانی	راه	پيدا	كنند.
ناتوان	ترين	 می	توانيم	 ما	 توصيف،	 اين	 با	 	
معلوالن	را	نيز	مشمول	اهداف	توان	بخشی	كنيم.	
جامعه	 به	 فرد	 بازگشت	 معنی	 به	 توان	بخشی	
است	و	فلسفة	توان	بخشی	تقويت	و	پرورش	عضو	
از	ديگر	 معلول	به	وسيلة	جايگزينی	و	حمايت	
اعضای	و	در	نگاهی	وسيع	تر،	تقويت	و	پرورش	
فرد	معلول	به	وسيله	سازگار	ساختن	محيط	و	
حمايت		افراد	جامعه	از	وی	است.	در	حقيقت	اين	
همان	معنای	در	كنار	آنها	بودن	و	اميد	بخشيدن	
به	آنها	و	آماده	كردن	آنان	برای	زندگی	در	جامعه	

و	متقاباًل	آماده	كردن	جامعه	برای	پذيرش	فرد	
امكان	 ايجاد	 يا	 به	عنوان	يك		شهروند	 معلول	

استفاده	از	فرصت	های	برابر	است.	
با	توجه	به	اشاره	ای	كه	در	ابتدای	مطلب	در	
تاريخچه	 با	 مورد	ورزش	بوچيا	شد،	الزم	است	
و	چگونگی	ورود	اين	بازی	به	ايران	و	همچنين	

شيوه	و	مقررات	آن	آشنا	شويم.
تقريباً	30	سال	از	تشكيل	هيئت	های	ورزشی	
كشورمان	 انقالب	 از	 بعد	 ويژه	 به	 و	 ايرانی	
می	گذرد	كه	ازاين	ورزش	ياد	شده،	در	حالی	كه	
مسابقات	CP-ISRA	با	عنوان	مسابقات	رابين	
هود	)مخصوص	ورزشكاران	CP	)فلج	مغزی((	
اما	 می	شود.	 برگزار	 انگليس	 دركشور	 سال	 هر	
در	سال	 ايران،	 در	 بازی	 اين	 راه	اندازی	 موضوع	
1380،	در	بين	مسئوالن	و	كارشناسان	مطرح	
شد	كه	نتيجة	آن	برگزاری	مسابقات	جشنوارة	
بود.	 كهريزك	 باشگاه	 همكاری	 با	 كوثر	 ميالد	
انقالب،		 المپيك	 ملی	 آكادمی	 در	 مسابقه	 اين	
دنبال	 به	 	 شد.	 برگزار	 ورزشكار	 	20 حضور	 با	
به		 ورزش	 اين	 كوثر،	 ميالد	 جشنواره	 برگزاری	
بعضی		استان	های	كشور	هم	معرفی	و	چندين	بار	
هم	برای	آن	دوره	های	آموزش	توجيهی	تشكيل	
شد.	باالخره	تحت	نظر	كميتة	پارا		المپيك	و	به	
همت	فدراسيون	ورزش	های	جانبازان	و	معلوالن	
كشور،	در	سال	1383،	يك	دوره	بين	الملی	برگزار	
و	آموزش		های	مربيگری،	داوری	و	كالس	بندی	

پزشكی	نيز		ارائه	گرديد.
سال	 در	 كشوری	 مسابقات	 دورة	 دومين	 	
1384،	با	حضور	شركت	كنندگانی	از	استان	های	
تهران	و	خراسان	و	سومين	دورة	مسابقات	بوچيا	
)كه		گستردگی	بيشتری	داشت(	در	شهرستان	
و	 استان	 شش	 نمايندگان	 حضور	 با	 شهريار،	
شركت	54	ورزشكار	آقا	و	26	نفر	ورزشكار	خانم	
برگزار	شد.	اين	مسابقات	اولين	رويداد	آسيايی	
اولين	 و	 مالزی	 به	 ورزشكاران	 اعزام	 جهت	
رويداد	بين	المللی	ورزش	بوچيا	بود	كه	گرچه	
ورزشكاران	ما	نتوانستند	مقامی	كسب	كنند،	اما	
تجارب	با	ارزشی	به	دست	آوردند،	از	جمله	اينكه	

فهميدند	شرايط	اين	ورزش	خاص	است	و	نياز	به	
حمايت	های	بيشتر	مسئوالن	و	دست	اندركاران	
برخی	 كه	 است	 الزم	 نكته	 اين	 ذكر	 دارد.	 آن	
هيئت	های	ورزشی	اعزامی	از	استان	های	كشور	
هم	به	منظور	معرفی	اين	ورزش	و	شناخت	اين	
ورزشكاران	تالش	كردند؛	به		ويژه	هيئت	ورزشی	
جانبازان	و	معلوالن	استان	تهران	كه	با	هماهنگی	
مديريت	آموزش	و	پرروش	استثنايی	تهران	اين	
ورزش	را	در	دو	آموزشگاه	توان	خواهان	)دخترانه(	
و	سروش	)پسرانه(	برای	نخسيتن		بار	راه	اندازی	
و	 والدين	 بی	دريغ	 كوشش	های	 البته	 كردند.	
دانش	آموزان	هم	در	پيشبرد	اين	ورزش	بی	تأثير	

نبوده	است.	
همانند	 بوچيا	 بازی	 روح	 و	 اخالقی	 مفاهيم	
حضور	 در	 آن	 مسابقات	 و	 است	 تنيس	 بازی	
تماشاگران	به	سه	شيوة	انفرادی،	دونفره	و	تيمی	
	CP2	و	CP1	كالس	دارای	بازيكنان	وسيله	به	و
CP-	اساس	بر	و	رمپ	كمك	با	كه	بازيكنانی	يا	و
ISRA	طبقه	بندی	می	شوند،	برگزار	می	شود.	

و	 است	 متر	 بوچيا6×12/5	 بازی	 زمين	 ابعاد	
توپ	های	مورد	نياز	بازی،	دو	سری	شش	تايی	
آبی	و	قرمز	و	يك	توپ	سفيد	با	عنوان	جك	يا	
نشانه	است	كه	مجموعاً	13	توپ	می	شود.	وزن	
	270 آن	 محيط	 و	 گرم	 	275 حدوداٌ	 توپ	 هر	
ميلی	متر	است	كه	داور	با	پرتاب	سكه،	به	منظور	
انتخاب	توپ	جك	و	قرمز	به	وسيله	يكی	از	دو	

گروه	شركت	كننده،	بازی	را	آغاز	می	كند.
شيوة	كلی	بازی	اين	است	كه	يكی	از	گروه	ها	
توپ	 سپس	 و	 دلخواه	 نقطة	 به	 را	 سفيد	 توپ	
به	سمت	توپ	 نزديك	تر	 را	هر	چه	 رنگی	خود	
سفيد)جك(	پرتاب	می	كند	و	وقتی	نوبت	حريف	
می	رسد	او	نيز	بايد	سعی	كند	توپ	رنگی	خود	
را	خيلی	نزديك	تر	از	توپ	های	حريف	به	سمت	
توپ	سفيد	پرتاب	كند،	در	غير	اين	صورت	توپ		
از	دست	خواهد	داد	و	در	نتيجه	امتياز	كمتری	

كسب	می	كند.
و	 نفره	 دو	 انفرادی،	 شيوة	 سه	 به	 بازی	 اين	
تيمی	برگزار	می	شود.	شيوة	انفرادی	شامل	چهار	
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دور	بازی	است	و	از	هر	تيم	فقط	يك	نفر	شركت	
می	كند	و	به	هر	نفر	يا	هر	بازيكن	شش	توپ	داده	
می	شود.	بازی	دو	نفره	شامل	چهار	دور	بازی	است	
و	از	هر	تيم	دو	نفر	شركت	می	كند	و	به	هر	بازيكن	
سه	توپ	داده	می	شود.	بازی	تيمی	شامل	شش	
شركت	 نفر	 سه	 تيم	 هر	 از	 كه	 است	 بازی	 دور	

می	كنند	و	به	هر	بازيكن	دو	توپ	داده	می	شود.
داوران	بعد	از	پرتاب	تمامی	توپ	ها	)شامل	تمامی	
توپ	های	پنالتی	در	صورت	لزوم(	امتياز	بازيكنان	
را	خواهند	داد.	طرفی	كه	دارای	نزديك	ترين	توپ	
به	توپ	هدف	باشد،	برای	هر	توپ	نزديك	تر	به	
توپ	هدف	)نسبت	به	نزديك	ترين	توپ	حريف	به	

توپ	هدف(	يك	امتياز	می	گيرد.
برای	هر	تخلف،	سه	نوع	جريمه	وجود	دارد	كه	
از	دادن	دو	توپ	اضافی	به	رقيب؛	 عبارت	است	
بازپس	گيری	توپ	كه	عبارت	است	از	برداشتن	
توپ	خطا	از	داخل	زمين	و	گذاردن	آن	در	ظرف	
اخراج	 و	 اخطار	 سوم،	 جريمة	 و	 مرده	 توپ	های	
يك	 به	 كه	 هنگامی	 است.	 مسابقه	 از	 بازيكن	
را	 اين	اخطار	 بازيكن	اخطار	داده	می	شود،	داور	
در	برگه	امتيازات	يادداشت	می	كند	و	اخطار	دوم	
به	حذف	بازيكن	از	دور	مسابقات	می	انجامد	برای	
هر	دور	بازی	برای	كالس	های	BC1	تا	BC4	و	
پنج	 زمانی	حداقل	 تيمی	محدوديت	 و	 انفرادی	

دقيقه	وحداكثر	هشت	دقيقه	اعمال	می	شود.	
اين	ورزش	تأثيرات	زيادی	بر	سالمت	روان	و	
جسم	ورزشكاران	دارد	كه	از	آن	جمله	می	توان	
از	مبتالشدن	به	برخی	بيماری	ها	 به	پيشگيری	
تغيير	 بستر،	 زخم	 كليوی،	 بيماری	های	 مثل	
يا	خشكی	و	الغری	عضالت،	استخوان	ها	 شكل	
روانی	مطلوب	 اثر	 و	 روحيه	 تقويت	 و	مفصل	ها،	
در	فرد	معلول	و	خانوادة	او،	تقويت	مهارت	های	
افزايش	 و	 عاطفی	 اختالالت	 كاهش	 حركتی،	
رشد	عاطفی،	تقويت	و	هماهنگی	بيشتر	حواس،	
تالش	 و	 خود	 توانمندی	های	 بيشتر	 شناخت	
نكات	 اصالح	 و	 مثبت	 نكات	 افزايش	 جهت	 در	
مسئوليت	پذيری	 حس	 تقويت	 ورزشكار،	 منفی	
هوش	 تقويت	 اجتماعی،	 مشاركت	 افزايش	 و	
ديداری-	فضايی،	بدنی-	جنبشی،	درون	فردی،	
ميان	فردی،	افزايش	خالقيت	و		باالبردن	ميزان	
تمركز	فكری	و	تعادل	روانی	و	در	نهايت	ميزان	
و	 وی	 خانوادة	 معلول	 روانی	 و	 روحی	 سالمت	

جامعه	اشاره	كرد.
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محمدرضا	كاری	عضو	باشگاه	بوچيا	پيام	را	
توانست	 نوجوانی	كه	 همه	می	شناسند.	همان	
پرچم	كشورمان	را	در	مسابقات	جوانان	معلول	
آسيا	در	توكيو	به	اهتزاز	درآورد.	با	محمدرضا	
كاری	در	مورد	چگونگی	گرايشش	به	اين	ورزش	
و	تأثيراتی	كه	ورزش	بر	او	گذاشته،	گفت	و	گو	
كرديم.	فضای	گفت	و	گو	نا	خواسته	به	سوی	
مشكالت	و	محدوديت	های	محيطی،	كه	ورزش	
رفت.	 پيش	 می	كند،	 دشوار	 او	 برای	 را	 كردن	
مشكالتی	كه	گريبان	همة	ورزشكاران	جانباز	و	
معلول	كشورمان	را	گرفته	است	و	به	نوعی	بيان	
آنها	تكراری	به	نظر	می	رسد.	باشد	كه	بازگو	يي	
آنها	با	زبان	صادقانة	نوجوانی	14	ساله،	گرهی	

از	انبوه	مشكالت	باز	كند.
• محمدرضا »بوچيا« چيه و از کجا آمده 

است؟
داراي	 معلوالن	 برای	 است	 ورزشي	 بوچيا	  •
معلوليت	زياد	كه	و	اولين	بار	دانماركی	ها	آن	را	
معرفي	كردند	و	تقريباً	هشت	سال	است	كه	وارد	

ايران	شده	است.
• ِکی با بوچيا آشنا شدی؟

از	 يكی	 مرتضی	 پيش؛	 سال	 پنج	 حدوداً	  •
ورزش	 اين	 با	 را	 من	 خوبم،	 همكالسی	های	
آشنا	كرد.	يادم	مي	آيد	سر	كالس	ورزش	بوديم	
كه	او	در	مورد	بوچيا	و	اينكه	چه	جوری	بازی	
می	كنند،	برايم	توضيح	داد.	به	نظرم	جالب	آمد	
و	رفتم	دنبالش.	هنوز	هم	با	مرتضی	هم	كالسی	

هستم.
• تمرين را از کجا شروع کردی؟

• بازي	بوچيا	را	از	همان	مدرسة	سروش	شروع	
به	صورت	 را	 آن	 پيش	 از	سه	سال	 اما	 كردم،	
جدی	دنبال	مي	كنم.	اولين	مربی	من	هم	آقای	
عابدی	پور	بود	تا	اينكه	آقای	خزايی	از	بازی	من	
خوشش	آمد	و	تمرين	ها	را	به	طور	جدی	تر	زير	
نظر	ايشان	پي	گرفتم.	مدتی	هم	زير	نظر	خانم	

پارسايی	تمرين	می	كردم.
• محمدرضا حاال که اين ورزش را شروع 
کرده اي، چه تغييری در خودت احساس 

مي کني؟
االن	روحيه	شادتری	دارم،	وضعيت	بدنی	ام	  •

بهتر	است	و	كنترلم	بيشتر		شده.
• برای تمرين کردن چه مشكالتي داري؟

ورزشکاران معلول نياز به 
خود باوری دارند

گفت  وگو با قهرمان تيم ملی بوچيا
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• مشكالت	زياد	است،	ولی	مهمترين	آن	رفت	
استفاده						 بهزيست	كار	 از	 االن	 من	 است.	 آمد	 و	
مثاًل	 كنند،	 می	 اذيت	 خيلی	 ولی	 می	كنم،	
می	گويند	هر	چند	ماه	يك	بار	بايد	از	فدراسيون	
هم	 مي	كنم،	 كاردرمانی	 هم	 من،	 بياوري.	 نامه	
آب	درمانی	و	هم	ورزش	و	هر	شش	روز	هفته	نياز	
به	وسيلة	رفت	و	آمد	دارم،	اما	فقط	چهار	روز	در	
هفته	به	من	ماشين	می	دهند؛	آن	هم	با	خواهش	
و	التماس.	در	حالی	كه	در	همة	دنيا	برای	كسانی	
كه	در	رده	ملی	مقام	می	آورند	امتيازهاي	ويژه	
آژانس	 از	 بايد	 روز	در	هفته	 قائل	می	شوند.	دو	

استفاده	كنم	كه	هزينه	اش	سنگين	است.
• از کی به عضويت تيم ملی درآمده ای و 

چه مقام هايی کسب کرده ای؟
تيم	ملی	شدم؛	 فروردين	سال	گذشته	عضو	  •
در	كالس	BC3	و	تا	حاال	در	مسابقات	آسيايی	
توكيو	شركت	كرده	و	موفق	شده	ام	در	رده	دوبل	

مقام	سوم	ومدال	برنز	كسب	كنم.

معلوالن  با  آنجا،  معلوالن  امكانات  فرق   •
ايران چقدر هست؟

• امكانات	آنها	خيلی	بيشتر	از	ما	ست.	از	توپ	های	
استاندارد	گرفته	تا	رمپ	هايی	كه	دارند.	معلوالن	
تركيه	اي	احساس	كمبود	نمي	كنند،	اما	متأسفانه	
و	 هستند	 جامعه	 دوم	 عضو	 معلوالن	 ايران	 در	
توكيو	 مثاًل	در	 دارند؛	 اختيار	 امكانات	كمی	در	
اتوبوس	های	مناسب	معلوالن	ساخته	شده	بود،	
امكانات	 كمي	 وجود	 با	 ما	 معلوالن	 خوب	 ولی	

می	توانند	با	خود	باوری	آنها	را	ببرند.
از مسابقه چه جايزه ای  بازگشت  از  بعد   •

به تو دادند؟
جايزه	 گفته	اند	 داده	اند؛	 را	 قولش		 فقط	 هنوز	  •
را	سال	آينده	می	دهند.	به	نظر	من	نبايد	بين	
ورزشكار	ملی	معلول	و	غير	معلول	فرق	گذاشته	
شود،	مهم	پرچم	ايران	است	كه	در	مسابقه	باال	
می	رود؛	حال	چه	ورزشكار	معلول	آن	را	باال	ببرد	
و	چه	غير	معلول.	قرار	است	از	طرف	بهزيستی	به	

من	جايزه	بدهند.
• چند روز در هفته ورزش می کنی؟

• االن	سه	روز	در	هفته	تمرين	می	كنم	كه	خيلی	
اختصاصی	 و	 بزرگ	تر	 سالن	 ما	 به	 بايد	 كمه،	
بدهند	كه	بتوانيم	بيشتر	تمرين	كنيم.	االن	سالن	
به	صورت	مشترك	استفاده	مي	شود.	رفت	و	آمد	
هم	خيلی	مهمه.	مثاًل	تيم	كهريزك	چون	سالن	
اختصاصی	دارد،	روزی	دو	نوبت)	صبح	و	بعد	از	
در	 روز	 سه	 فقط	 ما	 اما	 می	كند.	 تمرين	 ظهر(	

هفته،	آن	هم	يك	نوبت.
• مدال آسيايی را چيكار کردی؟

• مدالم	را	تقديم	كردم	به	امام	رضا	)ع(؛	هميشه	
دوست	داشتم	اين	كار	را	بكنم.	خيلی	به	امام	رضا	
)ع(	عالقه	دارم.	با	مامانم	به	مشهد	رفتيم	و	آنجا	
از	 خيلی	 رضا)ع(.	 امام	 موزة	 به	 دادم	 رو	 مدالم	
ورزشكار	ها	اينجوری	عشقشان	را	به	امام	رضا	)ع(	
نشان	می	دهند.	خيلی	دلم	می	خواهد	مدال	طال	

بگيرم	تا	آن	را	هم	به	امام	رضا)ع(	تقديم	كنم.

		رهام	وزيري
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است	 افرادی	 ويژه	 دور	 راه	 از	 عالی	 آموزش	
كه	قادر	به	شركت	در	دوره	های	تحصيلی	تمام	
ترجيح	می	دهند	 يا	 و	 نيستند	 دانشگاهی	 وقت	
خارج	از	مؤسسات	آموزشی	تحصيل	كنند	اين	
حركتی	 و	 جسمی	 معلوالن	 برای	 آموزش	 نوع	
نيز	كاربرد	فراوان	دارد.	هدف	اوليه	از		برقراری	
استراليا،	 كشور	 در	 دور	 راه	 از	 عالی	 آموزش	
ساكنان	 برای	 آموزشی	 فرصت	 فراهم	سازی	
مناطق	دور	دست	است.	به	دليل	انعطاف	پذيری	
بيش	از	اندازه	استانداردهای	آموزشی	و	محتوای	
درسی	اين	نوع	آموزش،	در	رشته	های	مختلف	
ساير	 و	 استراليايی	 دانشجويان	 برای	 تحصيلی،	
كشورها	برگزار	می		شود.	در	حال	حاضر،	حدود	
13	درصد	از	جمعيت	دانشجويی	كشور	استراليا	
در	دوره	های	آموزش	عالی	از	راه	دور	مشغول	به	

تحصيل	اند.
دانشگاه	هايی	كه	دوره	های	آموزش	از	راه	دور	
مؤسسات	 ساير	 به	 نسبت	 می	كنند،	 برگزار	 را	
آموزش	عالی	در	پذيرش	دانشجو	انعطاف	پذيری	
آزاد	 دانشگاه	 زمينه	 اين	 در	 دارند.	 بيشتری	
استراليا	)OLA(	هيچ	گونه	شرطی	برای	پذيرش	
دانشجو	ندارد.	برای	ورود	به	دوره	های	تحصيالت	
برخورداری	 بر	 عالوه	 دانشگاهی،	 غير	 عالی	
بر	 يك	 در	جه	 متوسطه	 آموزش	 گواهينامة	 از	
اساس	دورة	گواهينامة	درجه	4،	برخورداری	از	
گواهينامة	آموزش	متوسطه	درجه	2	و	حداقل	

شرايط	پذيرش	الزامی	است.
مدارس آزاد

در	كشور	استراليا،	به	مدارس	آزاد	غير	دولتی،	
انواع	 مدارس	 اين	 می	شود	 گفته	 آزاد	 مدارس	
گوناگون	دارند	و	به	گروه	های	مختلف	خدمات	
آموزشی	ارائه	می	دهند.	بسياری	از	اين	مدارس	
اخالقی	 و	 مذهبی	 آموزش	های	 متقاضيان	 به	
می	دهند.	ساير	مدارس	آزاد	نيز	به	روال	عادی	
در	زمينة	آموزش	و	پرورش	ملی	فعاليت	دارند.	
از	جمله	مهمترين	مدارس	آزاد	فعال	در	كشور	
فَِرق	 به	 وابسته	 مدارس	 به	 می	توان	 استراليا،	
انجيلی،	 مدارس	 )نظير	 مسيحيت	 مختلف	

مدارس	لوتری،		مدارس	مسيحی	غير	وابسته(،	
رادولف	 مونتسوری،	 اسالمی،	 عبری،	 مدارس	
اشتانيو،	مدارس	ايالتی	بومی	و	مدارس	استثنايی	
اشاره	كرد.	اين	قبيل	مدارس	عمدتاً	به	صورت	

مختلط	يا	منفرد	فعاليت	می	كنند.
داده	 فرصت	 والدين	 به	 آزاد	 مدارس	 وجود	
است	تا	در	انتخاب	محل	آموزش	فرزندان	خود	
مهمترين	 باشند.	 داشته	 بيشتری	 عمل	 آزادی	
والدين	 وسيلة	 به	 آزاد	 مدارس	 گزينش	 داليل	
موارد	 خود،	 فرزندان	 تحصيل	 برای	 استراليايی	

زير	است:
آزاد	 مدارس	 بهتر	 تحصيلی	 برنامه	ريزی	 	•

نسبت	به	مدارس	دولتی
•	وادار	كردن	دانش	آموزان	به	بهره		گيری	از	

حداكثر	پتانسيل	خود	در	تحصيل	
آزاد		 مدارس	 مناسب	تر	 آموزشی	 مقررات	 	•

نسبت	به	مدارس	عمومی
فعاليت	های	 به	 مدارس	 اين	 بيشتر	 توجه	 	•

كالسی	فوق	برنامه
نظير	 آموزشی	 برنامه	های	 فوق	 	 ارائه	 	•

برنامه	های	آموزشی	مذهبی	و	ورزشی	
•	روش	های	تدريس	متنوع
•	امكانات	كامل	آموزشی	

آموزش استثنايی
اصلی	ترين	سياست		آموزشی	كشور	استراليا،	
و	 معلول	 آموزان	 دانش	 همزمان	 آموزش	
و	 ابتدايی	 مدارس	 در	 عادی	 دانش	آموزان	
متوسطه	و	ارائه	برنامه	هايی	با	هدف	قادر	ساختن	
دانش	آموزان	به	انتقال	موفق	از	مدرسه	به	محيط	
زندگی	بزرگسالی	است.	طبق	آمار	سال	1992،	
به	 	 نسبت	 استثنايی	 آموزان	 دانش	 كل	 تعداد	
تعداد	كل	دانش	آموزان	كشور،	بالغ	بر	2	درصد	

است.
مدارس تخصصی ويژۀ کودکان نيازمند

اين	نوع	مدارس	تخصصی	در	زمينة	پرورش	
كودكان	معلول	ذهنی	يا	جسمی	فعاليت	می	كنند	
و	در	سيستم	آموزش	ايالتی،	به	كودكان	ناتوان	

در	يادگيری،	مطابق	با	شرايط	آموزشی	دوره	های	
ارائه	 خاص	 آموزش	های	 دبيرستان،	 يا	 ابتدايی	

می	دهند.
 )VET( آموزش فنی حرفه ای

اتحاديه	استراليا،	آموزش	و	پرورش	حرفه	ای	
سنتی	و	مقتدرانه	ای	دارد.	اما		اين	نوع	آموزش	
آموزشی	 مؤسسات	 وسيلة	 به	 كه	 پرورش	 و	
پيشرفته	و	فنی	دولتی	ارائه	می	شد،	طيف	اندكی	
از	صالحيت	ها	و	استعدادها	را	دربرمی	گرفت.	در	
آغازگر	 ملی،	 نگرش	 يك	 مجدداً	 	،1974 سال	
سيستم	آموزش	و	پرورش	حرفه	ای	ملی	بود	كه	
رشد	چشمگيری	نيز	داشته	و	هم	اكنون	نمايانگر	
توفيق	قشر	گسترده	ای	از	فعاالن	اين	امر	است.
اهداف	اصلی	كه	اين	سيستم	عبارت	اند	از:

به	 برای	ورود	 استراليا	 آماده	سازی	مردم	 	.1
دنيای	كار

2.	افزايش	تحرك	و	فعاليت	در	بازار	كار
با	 مناسب،	 و	 مساوی	 نتايج	 به	 دستيابی	 	.3

آموزش	فنی	حرفه	ای	
افزايش	سرمايه	گذاری	در	حوزة	آموزش	 	.4

فنی	و	حرفه	ای	
5.	ارزشمند	كردن	هزينه	های	عمومی	آموزش	

فنی		و	حرفه	ای
برای	دستيابی	به	اهداف	اصلی	مشخص	شده	
حرفه	ای	 و	 فنی	 آموزش	 ملی	 »استراتژی	 در	
1998	تا	2003«،	استراليا	راه	كارهای	گوناگونی	
و	 گسترش	 آنها	 همة	 هدف	 كه	 كرده	 اجرا	 را	
به	 نسبت	 جامعه	 ارزش	های	 و	 عاليق	 پيشبرد	
پرورش	و	اصالح	عملكرد	صنعت	است	تا	با	ايجاد	
مجموعه	ای	از	رفتارها،	عقايد	و	ارزش	های	ذاتی	
كارمند،	 و	 )كارفرما	 استراليايی	ها	 همه	 در	 كه	
است،	 مشترك	 جامعه(	 و	كل	 آموزشی	 جامعه	
آنها	را	به	سوی	كسب	منافع	و	عاليق	بلند	مدت	
در	آموزش	و	پرورش	حرفه	ای	و	تعهدات	مشهود	
در	 هم	 گذاری،	 سرمايه	 و	 مشاركت	 در	 بارز	 و	
زمينة	پرورش	رسمی	و	هم	غير	رسمی،	سوق	

	دهد.
دولت	با	ايجاد	انگيزه		برای	كارفرمايان	آنها	را	
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ترغيب	می	كند	تا	مسئوليت	يك	دانش	آموز	را	
بر	عهده	بگيرند	و	كنترل	بيشتری	بر	محتوای	
آن	 بندی	 زمان	 و	 انجام	 چگونگی	 و	 پرورش	
داشته	باشند،	اگرچه،	امكان	انتخاب	های	بيشتر،	
هم	برای	يادگيرندگان	و	هم	كارفرمايان،	وجود	

دارد.
اين	 به	 استراتژيك	 پاسخ	 يك	 ارائه	 برای	
نظر	 در	 پذيری«	 »انعطاف	 روش	های	 خواسته،	
گرفته	شده	كه	شامل	نگرش	هايی	می	شود	كه	
تا	 كه	 است	 پرورشی	 امكانات	 تهيه	 هدفشان	
در	 كارفرمايان	 و	 يادگيرندگان	 نياز	 هنگام	 به	
دسترس	 در	 منابع	 انواع	 مناسب،	 موقعيت	های	
دسته	 آن	 برای	 مخصوصاً	 مسئله	 اين	 باشد.	
مسافت	 كه	 است	 لمس	 قابل	 استراليايی	ها	
رشته	های	سنتی	 يادگيری	 به	 تا	 می	شود	 مانع	
بپردازند.	امروز	حتی	در	صورت	وجود	فاصلة	زياد	
بين	يادگيرنده	و	آموزش	دهنده،	مشكل	خاصی	
به	وجود	نمی	آيد.	پيشرفت	های	فن	آوری	)كه	در	
گرفته(	 قرار	 پرورشی	 منعطف	 روش	های	 كنار	
نيز	 استراليايی	 اين	معناست	كه	روستاييان	 به	
می	توانند	از	يكی	از	بهترين	روش	های	آموزش	از	

راه	دور	دنيا	بهره	مند	شوند.
استراليايی	 دولت	های	 اخير	 سال	های	 در	 	
به	 باال	 سطح	 تدريس	های	 گسترش	 زمينة	 در	
كه	 يافته	اند	 دست	 چشمگيری	 پيشرفت	های	
است.	هدف	 پرورش	حرفه	ای	 و	 آموزش	 شامل	
مهارت	های	 ايجاد	 حرفه	ای	 پرورش	 آموزش	
جوان	 آموزان	 دانش	 در	 كارفرمايان	 نياز	 مورد	
مدارس	 در	 	VET نام	 با	 كه	 ابتكار	 اين	 است.	
جوان	 جمعيت	 بر	 عمدتاً	 می	شود،	 شناخته	
استراليا	متمركز	شده		است	و		هدف	آن	مرتبط	
ساختن	محيط	مدارس	با	فعاليت	هايی	است	كه	
به	دانش	آموزان	كمك	می	كند	تا	به	عنوان	نيروی	
كار	آماده	شوند.	دانش	آموزان	برای	اينكه	مدت	
طوالنی	تری	در	مدرسه	بمانند،	تشويق	می	شوند	
و	فرصت	های	اشتغال	آنها	افزايش	می	يابد،	چون	
دست	 اقتصاد	 نياز	 مورد	 توانايی	های	 به	 واقعاً	
اين،	تداوم	همكاری	جوانان	 بر	 می	يابند.	عالوه	
در	آموزش	و	پرورش	حرفه	ای،	پس	از	اتمام	دورة	

دبيرستان	نيز	بيشتر	می	شود.
اجرای	برنامه	VET	در	مدارس،	دانش	آموزان	
را	قادر	می	سازد	تا	يكی	از	3	مدل	زير	را	برای	

فعاليت	های	مرتبط	كاربردی	بر	عهده	بگيرند:
1-	دانش	آموزان	مدارس	تمام	وقت	می	توانند	
در	 كه	 حرفه	ای	 پرورش	 و	 آموزش	 برنامة	 در	
ارائه	 عمومی	 يا	 خصوصی	 مراكز	 يا	 مدارس	

می	شود،	شركت	كنند.
دوره	های	 در	 می	توانند	 آموزان	 دانش	 	-2
پذيرش	دانش	آموز	يا	كارآموز	كه	تا	پايان	دورة	
و	 پرورشی	 قرارداد	 حمايت	 تحت	 دبيرستان	

اشتغال	همراه	با	دستمزد	است،	شركت	كنند.
3-	دانش	آموزان	در	خارج	از	ساعات	مدرسه	
كار	نيمه	وقت	دارند	كه	حالتی	رسمی	و	پروشی	

دارد.
برای	 استراليا	 مدارس	 از	 بسياری	 امروزه	
ارشد	 دوره	های	 بر	 عالوه	 خود،	 دانش	آموزان	
مرتبط	 حرفه	ای	 برنامه	های	 دبيرستان،	 سنتی	
و	 دوره	ها	 اطالعات	 می	بينند	 تدارك	 جامع	 و	
روش	ها	برای	يكسان	سازی	با	VET	در	مدارس	
افزايش	يافته	است	تا	دانش	آموزان	استراليايی	
اطالعات	الزم	برای	انتخاب	رشتة	دبيرستانی	و	

آموزش	پس	از	دبيرستان	را	بدست		آورند.
واحدهای	 كه	 است	 الزم	 نكته	 اين	 يادآوری	
تحصيلی	با	روش	های	مختلف	نظير	چاپ	جزوه،	
ويديويی،	 نوارهای	 	ON-LINE خدمات	
CD-ROMS	و	پخش	راديو	و	تلويزيونی	ارائه	

می	شوند.

اصول و اهداف آموزشی
نظام	سياسی	استراليا	يك	نظام	فدرالی	است	
و	به	موجب	قانون	اساسی	آن،	هر	يك	از	ايالت	ها	
مسئول	نظام	آموزش	ايالت	خود	می	باشند.	اصل	
حاكم	بر	آموزش	و	پرورش	در	استراليا،	دستيابی	
اصلی	 تأكيد	 و	 آموزشی	 سطوح	 كلية	 به	 برابر	
و	 فردی	 ابعاد	 رشد	 به	 پايه،	كمك	 آموزش	 در	
تكميلی	 دورة	 در	 است.	 عمومی	 جامعه	پذيری	
و	 اقتصادی	 اهداف	 عالی،	 آموزش	 و	 متوسطه	

اجتماعی	اهميت	بيشتری	می	يابند.
امكانات	آموزشی	دانش	آموزان	معلول

مدارس	 شامل	 ويژه،	 آموزشی	 امكانات	
استثنايی	و	واحدهای	آموزشی	ويژه	است.	اين	
طراحی	 آموزانی	 دانش	 برای	 مؤسسات	 قبيل	
عادی	 مدارس	 در	 تحصيل	 به	 قادر	 كه	 شده	اند	
نيستند	و	عالوه	بر	امكانات	آموزشی	ويژه	به	يك	

معلم	كمكی	نيز	احتياج	دارند.

اولويت های پژوهشی حوزۀ آموزش
در	 جاری	 پژوهشی	 اولويت	های	 مهمترين	
مطالعات	 تحصيلی	 برابری	 ارزشيابی	 استراليا،	
در	 آموزشی	 كيفيت	 و	 آموزی	 حرفه	 آماری	
اين،	 بر	 عالوه	 است.	 درس	 كالس	 و	 مدارس	
شورای	پژوهش	های	آموزشی	استراليا،	پذيرش	و	
اجرای	پژوهش	های	سفارش	شدة	مراكز	آموزشی	
و	پژوهشی	ديگر،	اعم	از	دولتی	يا	خصوصی،	را	

در	برنامه	كاری	خود	قرار	داده	است.
بعضی	از	نقاط	قوت	سيستم	پژوهشی	استراليا	

شامل	موارد	ذيل	است:
1.	تمركز	بر	تحقيقات	نو	و	راهبردی

كليه	 نياز	 مورد	 مالی	 منابع	 تخصيص	 	.2
دانشگاه	ها،	بر	اساس	فرايند	رقابت	

توسعة	 بر	 تأكيد	 و	 متنوع	 مالی	 منابع	 	.3

با	 صنعت	 حوزة	 مساعی	 تشريك	 و	 همكاری	
مؤسسات	و	دانشگاه	ها

زمينه	های	 در	 نوبل	 جايزه	 	7 دريافت	 	.4
روانشناسی،	پزشكی،	شيمی	و	فيزيك

ارزش	علمی	در	 با	 تجارب	 از	 برخورداری	 	.5
حفاری	 چون	 گوناگون،	 و	 متنوع	 رشته	های	
معادن،	كشاورزی،	انرژی	خورشيدی،	فوتونيك،	
تكنولوژی	 و	 هوايی	 راهبری	 بيوتكنولوژی،	

محيط
6.	داشتن	سابقه	ای	طوالنی	و	تثبيت	شده،	در	
ارائه	آموزش	های		بسيار	كيفی،	به	دانشجويان	

بين	المللی	
عنوان	 به	 استراليايی	 دانشجويان	 تربيت	 	.7
به	 مسلط	 و	 استراتژيك	 مستقل،	 متفكر،	 افراد	

زبان	انگليسی	
و	 دانشجويان	 بين	 نزديك	تر	 رابطه	 ايجاد	 	.8
مدرسان	استراليايی		)نسبت	به	ساير	كشورها(

9.	تجهيز	دانشگاه	ها	و	ديگر	مراكز	آموزشی	به	
جديدترين	فن	آوری		ها	و	ابزار	آموزشی

آموزش بزرگساالن
در	استراليا،	يادگيری	وسيع	و	مداوم،	بيشتر	از	
ساير	مولفه	های	آموزشی	مورد	توجه	قرار	دارد.	
اجتماعی	 آموزش	 طرح	های	 دليل،	 همين	 به	
برگزاری،	 زمان	 مدت	 لحاظ	 از	 كه	 بزرگساالن	
موجود	 آموزشی	 دوره	های	 بقيه	 از	 	 كوتاه	تر	
است.	 كرده	 تسهيل	 را	 گسترده	 آموزش	 است،	
اساس	 بر	 دقيقاً	 آموزشی،	 دوره	های	 قبيل	 اين	
نيازهای	آموزشی	و	يادگيری	بزرگساالن	طراحی	

و	تنظيم	شده	اند.

از مهمترين اولويت ها و عاليق آموزشی 
در نظام آموزشی کشور استراليا موارد 

زير است:
1.	پرورش	نيروی	كار	برای	جامعة	مبتنی	بر	

فن	آوری	
2.	پاسخگو	بودن	آموزش	و	پرورش	به	نيازهای	

در	حال	تغيير	نيروی	كار
بين	آموزش	و	پرورش	و	 ارتباط	 برقراری	 	.3

كارآموزی
و	 حرفه	ای	 آموزش	 به	 بخشيدن	 تداوم	 	.4
حرفه	آموزی	به	صورت	آموزش	در	طول	زندگی

در	 محوری	 شايسته	 رويكرد	 اتخاذ	 	.5
حرفه	آموزی،	يعنی	تأكيد	بر	آنچه	فرد	می	تواند	
انجام	 در	پايان	دورة	حرفه	آموزی	در	محل	كار	

دهد.
مهمترين امتيازات مراکز آموزشی کشور 

استراليا موارد زير است:
قبول	 قابل	 و	 باال	 سطح	 مدارك	 اعطای	 	.1

جهانی

آموزش از راه دور
در كشور استراليا

مترجم:	مژده	عبادی	فر
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2.	تأمين	هزينه	های	تحصيلی	و	اقامتی	
مناسب	و	قابل	رقابت	با	كشورهای	آمريكا	

و	انگلستان	
و	 امن	 آرام،	 3.	تحصيل	در	محيطی	

مفرح
با	 مختلف	 زبان	های	 از	 استفاده	 	 	.4

شرايط	متنوع	برای	آموزش
مراكز	 و	 دانشگاه	ها	 بودن	 مناسب	 	.5
آموزشی	استراليا	با	نيازهای	دانش	آموزان	

بين	المللی	
آموزشی	 مراكز	 بودن	 مناسب	 	.6
و	مذهبی	 فرهنگی	 نيازهای	 با	 استراليا	
دانش	آموزان	و	منطبق	با	شرايط	جديد	

محيطی
7.	استراليا	يكی	از	بزرگترين	اجتماعات	
چند	فرهنگی	و	در	عين	حال	هماهنگ	
با	دنياست	كه	رفتار	ساكنان	آن	بسيار	

راحت،	دوستانه،	گرم	و	باز	است.
8.	امكان	كار	در	حين	تحصيل	برای	
به	 دانشجويان	 و	 آموزان	 دانش	 كليه	
طوری	كه	هر	دانشجو	می	تواند	در	خالل	
ترم	تحصيلی	تا	20	ساعت	در	هفته	و	در	
كار	 تمام	وقت	 به	طور	 تعطيالت	 هنگام	
كند.	مجوز	اشتغال	دانشجويان	بالفاصله	
پس	از	آغاز	تحصيل	آنها	صادر	می	شود.

9.	تحصيل	بالغ	بر	130	هزار	دانش	آموز	
و	دانشجو	در	استراليا	طی	سال	2001	
آموزش	 سيستم	 آموزان	 دانش	 اگر	 كه	
از	راه	دور	را	)كه	به	وسيله	برخی	مراكز	
آموزشی	استراليا	ارائه		می	شود(	به	اين	
رقم	اضافه	كنيم،	اين	تعداد	بالغ	بر	157	

هزار	خواهد	شد.

بار	ديگر	12	آذر	فرا	رسيد.	اين	روز	می	توانست	
روزي	مثل	تمامی	روزها	باشد؛	برای	اهالی	رعد،	
اما	سال	ها	پيش	اين	روز	را	در	سراسر	جهان	به	
نام	معلوالن	نامگذاری	كردند،	تا	فرصتی	باشد	
و	دستاوردهای	 دوبارة	چالش	ها	 يادآوری	 برای	
آنان	در	گوشه	و	كنار	جهان.	از	اين	رو	12	آذر	
ويژه	 روز	 يك	 رعدی	ها	 و	 رعد	 برای	 سال	 هر	
است	و	بدون	اغراق،		براي	آنها،	سال	عالوه	بر	
نوروز،	يك	بار	هم	در	12	آذر	تحويل	می	شود.	
برپا	 رعد	جشنی	 در	 هرسال	 مانند	 هم	 امسال	
شد	تا	به	سياق	گذشته	به	مناسبت	گرامی	داشت	
روز	جهانی	معلوالن	برنامه	هاي	ويژه	اي		برگزار	

شود.	
بيشتر	از	چند	دقيقه		از	سه	بعدازظهر	نگذشته	
بود	كه	چهره	های	آشنا	يكی	يكی	پا	به	حياط	
می	گذاشتند.	اين	بار	تعداد	ميهمانان	بيشتر	از	
سال	های	پيش	بود	و	البته	مراسم	هم	خاص	تر.	
با	بيست	و	 جشن	12	آذر	امسال	مصادف	بود	
پنجمين	سالگرد	فعاليت	رعد؛	يعنی	ربع	قرن	
آن	 در	 فعاليت	 كه	 عرصه	اي	 در	 فعال	 حضور	
چندان	ساده	نيست؛	يعنی	25	سال	موفقيت	در	
جلب	اعتماد	افرادی	كه	جامعه	آنها	را	فراموش	
كرده	و	به	بسياری	چيزها	بی	اعتمادشان	ساخته	

بود.	
برای	آنكه	به	اهميت	12	آذر	امسال		بيشتر	
پي	ببريم،		الزم	است	به	دو	ماه	قبل	باز	گرديم؛	
سه	 هر	 آذر،	 	12 مراسم	 هماهنگي	 جلسات	
می	شد.	 برگزار	 عامل	 مدير	 دفتر	 در	 شنبه	
رعد،	 جوانان	 گروه	 از	 اعضايی	 روابط	عمومی،	
چند	نفر	از	عالقه	مندان	به		مؤسسه	و	مديران	
مجتمع	دست	به	دست	هم	دادند	تا	برنامه	هاي	
جشن	12	آذر	و	جشن	25	سالگی	رعد	گام	به	

گام	تدارك	ديده	شود.	تمام	كارهای	مراسم	از	
طراحی	پوستر	و	چاپ	كارت	های	دعوت	گرفته	
تا	مديريت	برنامه	و	محتواي	مجلة	توان	ياب	در	
هركس	 شد.	 تصويب	 و	 بررسی	 گروه	 كار	 اين	

بخشی	از	كار	را	به	عهده	گرفت.	
امسال	 آذر	 	12 برنامه	 می	خواستند	 همه	
رو	 اين	 از	 باشد.	 متفاوت	 گذشته	 سال	های	 با	
كارگروه	با	انبوهی	از	پيشنهادها	روبه	رو	شد	كه	
بررسی	و	انتخاب	آنها	كاری	دشوار	و	وقت	گير	

بود.	
به	روز	12	آذر	بازمی	گرديم.	در	راهروها	كه	قدم	
می	زدي	چهره	های	آشناي	زيادي	را	مي		ديدي؛	
سپيدموهای	هيئت	امنا	و	هيئت	مديره	و	جوانان	
پرشوری	كه	در	حال	چيدن	ميزها	و	صندلی	ها	
در	گوشه	و	كنار	راهروي	مجتمع	بودند.	خانم	
اكبری	مديرعامل	مجتمع	هم	مدام	به	گروه	های	
مختلف	سركشی	و	كارها	را	كنترل	می	كرد.	در	
اعضای	 مجتمع،	 تئاتر	 آمفی	 سالن	 كنار	 اتاق	
و	 پوشيده	 شكل	 يك	 لباس	های	 سرود	 گروه	
كه	 بودند	 سرودهايی	 تمرين	 آخرين	 حال	 در	
راهروها	 نورپردازی	جديد	 اجرا	مي	كردند.	 بايد	
خيلی	به	چشم	می	آمد.	فضای	رعد	دل	بازتر	شده		
بود.	اعضای	گروه	همياری	بانوان	را	از	دور	هم	
مي	شد	شناخت.	لباس	های	يك	شكل	آنها	برای	
مراحل	 آخرين	 رعد	هم	 بانوان	 بود.	 آشنا	 همه	
آماده	سازی	بازار	خيريه	را	انجام	می	دادند.	مثل	
ازپايان	مراسم	 بود	پس	 قرار	 سال	هاي	گذشته	

جشن	12	آذر،	بازار	خيريه	افتتاح	شود.	
حدود	10	دقيقه	از	ساعت	چهار	گذشته	بود	
از	قرآن	مجيد	آغاز	 با	تالوت	آياتی	 كه	مراسم	
ميرزاخانی	 مهندس	 مديره،	 هيأت	 رئيس	 شد.	
گزارشی	از	عملكرد	يك	سالة	رعد		ارائه	كرد.	در	

گزارش جشن 12 آذر
 و سالگرد رعد
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بخش	ديگری	از	برنامه،	پيام	دبير	كل	سازمان	
معلوالن	 جهانی	 روز	 مناسبت	 به	 متحد	 ملل	
خوانده	شد.	رعد	اولين	و	از	معدود	تشكل	های	
مردم	نهاد	ايران	است	كه	به	عضويت	رسمی	دفتر	
روابط	عمومی	سازمان	ملل	متحد	درآمده	است	
و	سال	هاست	نماينده	اين	سازمان	در	ايران	پيام	
دبير	كل	را	در	مجتمع	رعد	مي	خواند.	ورود	گروه	
سرود		به	صحنه،	فضا		را	نيز	آهنگين	مي	كند.	
گروه	سرود	رعد	چند	ماه	برای	اين	برنامه	تمرين	
كرده	بود	كه	تسلط	و	هماهنگی	بچه	ها	آن	را		به	
خوبی	نشان	مي	داد.	اولين	كاری	كه	گروه	اجرا	
كرد،	روی	يك	شعر	آشنا	بود.	همه	كسانی	كه	با	

رعد	ارتباط	دارند،	اين	شعر	را	شنيده		اند:	
بيا	تا	بر	اين	بام	بانگی	زنيم	

چو	رعد	آسمان	را	به	لرز	افكنيم
كارآموزان	 از	 مشايخی	 محمود	 را	 شعر	 اين	
را	 آن	 گروه	سرود	 و	 است	 رعد	سروده	 قديمي	
اثر	جاودانة	 اجرا	كرد.	سرود	وحدت	 زيبايی	 به	

مند	 فقيد،	فرهاد	مهراد،	روی	شعری	هنر
سياوش	 از	

كسرايی	ديگر	آهنگی	بود	كه	گروه	سرود	رعد	
آن	را	اجرا	كرد	كه		بسيار	مورد	توجه	حاضران	

در	مراسم	قرار	گرفت.
معلوالن	موفق	 و	 برتر	 كارآموزان	 از	 قدرداني	
كه	از	بخش	های	هميشگی	مراسم	12	آذر	است	
با	اين	تفاوت	كه	امسال	 برنامه	های	بعدی	بود؛	
دامنة	آن	گسترده	تر	شده	بود	و	از	كارآموزان	برتری	
كه	در	25	سال	گذشته	در	مجتمع	رعد	آموزش	
ديده		بودند	نيز	تجليل	شد.	اجرای	اين	قسمت	از	
مراسم	را	محمود	عامری	بر	عهده	داشت.	بدون	
ترديد	او	بهترين	گزينه	برای	اجرای	اين	قسمت	
و	 است	 رعد	 قديمی		 افراد	 از	 عامری	 آقای	 بود.	
تك	 دارد.	 ارتباط	 كارآموزان	 با	 كه	 سال	هاست	
تك	آنها	را	می	شناسد	و	با	روحيه	و	خصوصيات	
اسم	 خواندن	 از	 قبل	 او	 آشناست.	 اخالقی	شان	
هر	كارآموزی،	با	گفتن	جمله	ای	كوتاه	و	يا	نقل	
خاطره		ای	از	او	كه	باعث	تلطيف	فضای	مراسم	
می	شد	و	لبخند	بر	لب	حاضران	می	آورد.	پس	از	
آنكه	از	كارآموزان	برتر	دوره	های	مختلف	رعد	با	
اهدای	لوح	تقدير	قدردانی	شد،	نوبت	
رعد	 سالگی	 	25 كيك	 بريدن	 به	
	رسيد.	امسال	يك	زوج	توان	ياب	
كارآموزان	 از	 دو	 هر	 كه	
سابق	رعد	بودند،	كيك	را	
بريدند	تا	مجتمع	با	دست	

حيات	 از	 ديگری	 ربع	 وارد	 آن	 اصلی	 صاحبان	
خود	شود.	در	طول	برگزاری	مراسم	هربار	كه	به	
چهره	مهندس	ميرزاخانی	نگاه	می	كردم،	همان	
گويا	 بار	 اين	 اما	 مي	ديدم.	 را	 هميشگی	 لبخند	
لبخند	مهندس	ميرزاخانی	هم	از	جنس	ديگری	
در	 ميرزاخانی	 مهندس	 می	رسيد	 نظر	 به	 بود.	
حال	مرور	خاطرات	25	سال	گذشته	است.	انگار	
يك	فيلم	را	برايش	كليد	زده	اند؛	فيلمی	كه	از	
آن	پاركينگ	كوچك	آغاز	شده	و	در	ساختمان	
كنونی	و	مراسم	12	آذر	امسال	به	پايان	رسيده		
پايان	گرفتن	مراسم	12	آذر	و	جشن	 با	 است.	
خيريه		رسيد.	 بازار	 افتتاح	 زمان	 رعد،	 سالگرد	
تمامی	غرفه	ها	آماده	بود.	بازار	امسال	بزرگتر	و	
بود.	 گذشته	 سال	های	 از	 بيشتر	 غرفه	ها	 تعداد	
عالوه	بر	ساختمان،	حياط	بااليی	را	هم	چادر	زده	
بودند	تا	غرفه	های	بيشتری	را	در	خود	جای	دهد.	
مراسم	افتتاحيه	چند	ساعت	پس	از	غروب	آفتاب	
به	پايان	رسيد،	درحالی	كه	باران	نم	نمك	شروع	
به	باريدن	كرده		بود.	اتفاق	خوشايندی	بود.	رعد	
بيست	و	ششمين	سال	فعاليت	خود	را	با	خير	و	

بركت	آغاز		كرد.	

	رهام	وزيري
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بازارچۀ 12 آذر برگزار شد

جهانی	 روز	 مناسبت	 به	 سال،	 هر	 آذر	 	12
آموزشی	 مجتمع	 در	 مراسمی	 معلوالن،	
به	 امسال	 اما	 می	شود؛	 برگزار	 رعد	 نيكوكاری	
دليل	تقارن	اين	روز	با	بيست	و	پنجمين	سالگرد	
تأسيس	اين	مجتمع،	مراسم	بسيار	متفاوت	بود	
برپايی	 امسال،	 از	بخش	های	مهم	مراسم	 يكی	

بازارچه	خيريه	»12	آذر«	بود.
آيين	 برگزاري	 از	 پس	 رعد،	 خيريه	 بازارچه	
اين	مجتمع	به	وسيلة	 گراميداشت	25	سالگی	
مسؤوالن	و	ميهمانان	به	طور	رسمی	افتتاح	شد.	
تحت	 غرفه،	 	66 مجموع	 در	 بازارچه	 اين	 در	
هنرجويان	 و	 كارآموزان	 نيكوكاران،	 پوشش	
رعد،	حاميان	مالی	بازار	و	نيز	بخش	اجناس	
اهدايی	فعاليت	مي	كردند.	از	اين	66	غرفه،	19	
غرفه	اجناس	اهدايی	و	13	غرفة	استيجاري،	
ارايه	 را	 نياز	خانواده	ها	 اجناس	متنوع	و	مورد	
وسيله	 به	 نيز	 بازار	 مالی	 حاميان	 مي	كردند.	
10	غرفه	خدمات	و	محصوالت	خود	را	معرفي	
كرده	و	دو	غرفه	محصوالت	امانی	را	به	فروش	
رساندند.	22	غرفه	هم	با	روش	درصدی	توليدات	

خود	را	در	اختيار	بازديدكنندگان	قرار	داد.
يكی	از	برگزاركنندگان	بازار	خيريه	12	آذر،	
در	گزارش	پاياني	بازار	پيشنهاد	كرده	بود	كه	

با	غرفه	داران	قرارداد	 به	صورتي	 آينده	 در	
به	 توجه	 با	 اجاره	 ميزان	 كه	 بسته	شود	

تعيين	 آنها	 فروش	 و	 محصوالت	 نوع	
بيشتر	 به	سود	 كه	 روشی	 نه	 شود،	
مجتمع	 و	 بينجامد	 غرفه	دار	ها	

متضرر	شود.
برنامه	های	 برگزاری	 حال،	 هر	 به	

برای	 فرصتی	 رعد،	 مجتمع	 عمومی	
رعد	 دوستداران	 و	 نيكوكاران	 گردهمايی	
فراهم	مي	كند	و	علی	رغم	برخی	كمبود	ها	
و	نواقص،	نفس	اين	فعاليت	بسيار	پسنديده	

است.

جوانه های رعد
در سرزمين رضوی

سال	 در	 مشهدی،	 ويلچرنشين	 يك	 همت،	
1350	معلوالنی	را	كه	در	يك	نوان	خانه	كوچك	
زندگی	می	كردند،	به	يك	آسايشگاه	200	نفره	
را	 هنری	 عبداهلل	 ياد	 زنده	 نام	 تا	 كرد	 منتقل	
زندگی	 برای	 آغازی	 اقدام	 اين	 كند.	 جاودانه	
بهتر	معلوالن	مشهدی	بود؛	اقدامی	كه	بعدها	به	

احداث	يك	آسايشگاه	500	نفره	انجاميد.	
معلوالن	 نفرة	 هزار	 	80 تقريباً	 جمعيت	 اما	
مشهد	نيازمند	فضای	بسيار	بيشتری	بود.	تا	اين	
از	خيرين	مشهدی،	 نفر	 در	سال	77	چند	 كه	
از	جمله	كاظم	حاج	طرخانی	و	مهندس	جوان	

خسرو	 با	 نورمندی	 آقای	 منزل	 در	 وجدانی	
منصوريان،	مديرعامل	وقت	مؤسسة	رعد،	ديدار	
كردند.	آشنايی	با	مؤسسه	رعد	و	عملكرد	آن،	آنها	
را	به	فكر	تأسيس	مجموعه	ای	مشابه	در	مشهد	
انداخت.	پس	از	آن،	آقای	ابراهيم	هدايی	راهی	
با	كار	رعد	مركز	آشنا	 نزديك	 از	 تا	 تهران	شد	

شود.
استقرار	در	اتاقی	در	خيابان	آخوند	خراسانی	
فوقانی	محل	كار	 واقع	در	طبقة	 مشهد	كه	در	
مرحوم	حاج	محمد	حسن	عقيق	چی	قرار	داشت،	
توان	يابان	 كار	 	 آغاز	 و	 تجارب	 انتقال	 محل	

خيرانديشان	 از	 عده	ای	 سپس،	 بود.	 مشهدی	
دادند.	 تشكيل	 را	 مؤسس	 هيئت	 مشهدی	
رعدی	 آغازگر	 تا	 آمد	 تهران	 به	 نيز	 منصوريان	

جديد	در	زادگاهش	باشد.	
حاج	آقا	رحيميان	ساختمانی	به	مساحت	هزار	
مترمربع	در	وكيل	آباد	مشهد	در	اختيار	گذاشت	
تا	كار	از	آنجا	آغاز	شود.	جلسات	هيئت	مؤسس	
سادگی	 نهايت	 در	 و	 موكت	 يك	 روی	 خيريه	
برگزار	می	شد	و	همزمان	نيز	خسرو	منصوريان	
شروع	 برای	 چيز	 همه	 كردن	 آماده	 مشغول	
كالس	ها	و	اعطای	نمايندگی	به	واحد	مشهد	بود.	

سرانجام	در	يكی	از	روزهای	شهريور	77،	پالك	
مجتمع	 و	 شد	 افتتاح	 آباد	 وكيل	 بلوار	 	1199
يك	 با	 مشهد	 توان	يابان	 نيكوكاری	 آموزشی	
دستگاه	كامپيوتر	و	چند	ماشين	تايپ	دستی	به	

شروع	به	كار	كرد.	
پذيرش	كارآموز	آغاز	شد.	نخستين	كارآموزان،	
معلوالن	آسايشگاه	شهيد	فياض	بخش	)عبداهلل	
مهندس	 حمايت		 تحت	 كه	 بودند	 هنری(	
حميد	مستشاری،	از	مديران	آن	مؤسسه،	برای	
آموزش	به	مركز	ارجاع	داده	می	شدند.	بعدها	با	
همكاری	بهزيستی،	عده	ديگری	نيز	به	جمع	اين	

كارورزی	 رشته	های	 در	 تا	 پيوستند	 كارآموزان	
و	 خانگی	 لوازم	 تعمير	 پيچی،	 سيم	 كامپيوتر،	
پايان	سال،	 ببينند.	در	 ماشين	نويسی	آموزش	
منصوريان	مؤسسه	را	،	كه	حاال	كمی	پا	گرفته	
بود،	به	هيئت	مؤسس	سپرد	و	پيشنهاد	كرد	كه	

ابراهيم	هدايی	جانشينش	شود.	
چهاردهم	فروردين	سال	1378،	آغاز	رسمی	
كار	هدايی	در	مؤسسه	بود.	آنجا	بود	كه	تالش	
حتی	 وااليش،	 كرامات	 همان	 با	 انسان	 به	 شد	
نگاه	 باشد،	 داشته	 ديده	 آسيب	 جسمی	 اگر	
گذاشته	 كنار	 معلول	 واژه	 نگاه	 همين	 با	 شود.	
مؤسسه	 نام	 پايان	 در	 تنها	 نه	 توان	ياب	 و	 شد	
كه	در	ذهن	دست	اندركاران	آن	نيز	نشست.	از	
آن	پس	توان	ياب	اسم	رمزی	بود	كه	در	تمامی	
سياست	گذاری	ها	،	برنامه	ريزی	ها	و	حركت	های	
مؤسسه	حضور	پيدا	كرد	تا	ساية	عشق	و	عاطفه	
را	همه	جا	بگستراند.	فقط	مراحل	ثبت	رسمی	
اين	نام	و	اهدافش	مانده	بود	كه	در	11	خرداد	
مجتمع	 خيريه	 »مؤسسه	 نام	 با	 	،1378 سال	
آموزشی	نيكوكاران	توان	يابان	مشهد«	به	شماره	

642	در	ثبت	شركت	های	مشهد	ثبت	شد.	
هيئت	امنای	اوليه	اين	مؤسسه	عبارت	بودند	از	
آقايان:	1-	غالمعلی	رافتی	شبانی	2-	محمدجواد	
سادات	 سيدابراهيم	 	-3 مشهدی	 رحيميان	
باغدار	4-	محمد	حسين	عقيق	چی	5-	محمد	
گرجستانی	6-	محمدرضا	مقدس	زاده	بزاز	7-	
جواد	فهميده	وجدانی	8-	محمد	نورمندی	پور	
9-	محمود	نيكنام	رحيميان	10-	محمد	هادی	
	-12 هدايی	 ابراهيم	 	-11 يزدی	 هادی	زاده	

محمود	هدايی
هم	اكنون	نيز	آقايان	جواد	فهميده	وجدانی،	
نورمندی	پور	 محمد	 مديره؛	 هيئت	 رئيس	
نايب	رئيس؛	ابراهيم	هدايی،	مدير	عامل؛	محمد	
جواد	رحيميان	مشهدی،	خزانه	دار؛	سيد	ابراهيم	
سادات	باغدار،	بازرس	اصلی	و	محمد	گرجستانی،	
حسين	اديبيان	و	غالمعلی	رأفتی	شبانی	اعضای	

اصلی	هيئت	مديره	اين	مؤسسه	هستند.	
اين	مؤسسه	از	ابتدا	طوری	سامان	دهی	شده	
بود	كه	خدمات	كامال	ًرايگان	و	بدون	هيچ	گونه	

		رضا	سخن	سنج
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زمانی	كه	در	كوچه	پس	كوچه	های	نازی	آباد	
به	دنبال	آدرس	آموزشگاه	كامپيوتر	می	گشتم،	
بسياري	از	اهالی	آن	محل،	نام	جديد	كوچه	ها	را	
نمی	دانستند	يا	نام	قديم	آنها	را	به	ياد	نمی	آوردند.	
و	 فنی	 آموزشگاه	 نام	 آباد	 نازی	 اهالی	 تمام	 اما	
حرفه	ای	بروجردی	را	شنيده	بودند	و	به	سهولت	

مرا	راهنمايی	كردند.
آموزشگاهی	كه	در	سال	79	به	وسيلة	برادران	
گودرزی،	حسين	و	مهدی،	تأسيس	شد	و	امروز	
توان	يابان	 به	 كه	 سالم	 كارآموزان	 به	 تنها	 نه	
گودرزی	 آقای	حسين	 با	 می	دهد.	 آموزش	 هم	
درباره	چگونگی	تأسيس	آموزشگاه		گفت		وگو	
گودرزی،	 آقای	 حاج	 پدرشان،	 كه	 می	كرديم	
همسر	و	برادرش،	مهدی	گودرزی،	هم	به	جمع	

ما	اضافه	شدند.	
چه شد که به فكر تأسيس يک آموزشگاه 

کامپيوتر افتاديد؟
سال	 	25 من	 كه	 حالي	 در	 برادرم،	 و	 من	
داشتم	و	برادرم	22	ساله	بود	با	مجتمع	آموزشی	
نيكوكاری	رعد	آشنا	شديم.	در	آن	سال	ها	پدرم	
برای	 ما	 و	 می	برد	 رعد	 به	 را	 ما	 صبح	 روز	 هر	
شركت	در	تمامی	كالس	های	آموزشی	تا	آخرين	
اتمام	 از	 بعد	 می	مانديم.	 آنجا	 در	 عصر	 ساعات	
رعد،	 مجتمع	 در	 كامپيوتر	 آموزشی	 دوره	های	
چندسال	به	دنبال	كار	می	گشتيم،	البته	در	منزل	
از	 به	صورت	خصوصی	تدريس	می	كرديم.	بعد	
آنكه	از	يافتن	شغل	نااميد	شديم،	به	فكر	تأسيس	
يك	آموزشگاه	خصوصی	افتاديم.	در	آزمون	های	
تدريس	و	مديريت	فنی	و	حرفه	ای	شركت	كرديم	
و	هر	دو	با	نمرات	خوب	قبول	شديم.	البته	يك	
تأسيس	 مجوز	 توانستيم	 تا	 كشيد	 طول	 سال	
آموزشگاه	بگيريم،	ولی	سرانجام	در	سال	79	به	
تأسيس	 را	 بروجردی	 آموزشگاه	 صورت	رسمی	

كرديم.	
سال	79	فقط	برادرم	و	من	به	عنوان	مدرس	
در	اين	آموزشگاه	تدريس	می	كرديم	و	فقط	يك	
دستگاه	كامپيوتر	هم	بيشتر		نداشتيم،	اما	امسال	
به	شكر	خدا	سه	مربی	ديگر	استخدام	كرده	ايم	و	
در	حال	حاضر	هشت	دستگاه	كامپيوتر	داريم.	

قبل از آمدن به رعد چه می کرديد؟
در	دانشگاه	آزاد	رشته	زبان	و	ادبيات	فارسی	
برايم	 دانشگاه	 به	 رفت	 و	 آمد	 اما	 مي	خواندم،	
بسيار	سخت	بود.	بعد	از	آشنا	شدن	با	مجتمع	
رعد	و	يادگيري	برنامه	های	كاربردی	كامپيوتر،	

زندگی	ام	شكل	ديگری	به	خود	گرفت.
معلوليت  از  ناشی  مشكالت  بر  چگونه 

غلبه کرديد؟
با	حمايت	و	كمك	خانواده	ام	موفق	شديم	بر	

مشكالت	غلبه	كنيم.	در	طی	سال	هايی	كه	برای	
آموزش	به	رعد	مي	رفتيم،	پدرم	هر	روز	صبح	زود	
من	و	برادرم	را	به	آنجا	می	برد.	با	توجه	به	فاصله	
زياد	بين	منزل	ما	و	رعد،	ما	بايد	ساعت	شش	
برسيم.	 به	كالس	ها	 تا	 صبح	حركت	می	كرديم	
منزل	 به	 شب	 نه	 از	 زودتر	 هرگز	 هم	 شب	ها	

نمی	رسيديم.
تحصيل و کار برای همه افراد با مشكالتی 
همراه است، اما احتماال شما براي طی اين 
رو  به  رو  هم  بيشتری  مسايل  با  مراحل 
که  بگوييد  ما  خوانندگان  برای  بوده ايد. 

چگونه با اين مسايل برخورد می کرديد؟
تأسيس	 مجوز	 گرفتن	 برای	 ما	 مثال،	 برای	
آموزشگاه	مشكالت	زيادی	داشتيم،	چون	قبول	
نمی	كردند	كه	يك	معلول	بتواند	يك	آموزشگاه	
صدور	 فرآيند	 كند.	 مديريت	 را	 آن	 و	 تأسيس	
و	طوالنی	شد	كه	 ما	سخت	 برای	 آنقدر	 مجوز	
مجبور	شديم	ابتدا	به	صورت	حضوری	كار	كنيم.	
نمرات	خوبی	 زمينه	ها	 تمام	 در	 اينكه	 وجود	 با	
گرفته	بوديم،	اما	در	صدور	مجوز	تعلل	می	كردند.	
سرانجام	بعد	از	پافشاری	و	تالش	ما	قبول	كردند	

كه	مجوز	تأسيس	آموزشگاه	را	صادر	كنند.
مشابهی	 شرايط	 با	 زندگی	 مراحل	 تمام	 در	
مواجه	بوديم.	به	غير	مجتمع	آموزشی	رعد،	به	
هر	جای	ديگری	كه	برای	آموزش	يا	كار	مراجعه	
كرديم،	با	مقاومت	روبه	رو	مي	شديم.	به	طوري	
كه	حتي	بعد	از	تمام	شدن	دوره	های	آموزشی	
رعد	و	گرفتن	مدرك	فنی	حرفه	ای،	نتوانستيم	
كار	مناسب	پيدا	كنيم.	برای	همين	هم	به	فكر	

تدريس	و	تأسيس	آموزشگاه	افتاديم.
اگر بخواهيد به توان يابان جسمی توصيه 

خاصی کنيد چه می گوييد؟
هيچ	كسی	نبايد	با	اين	تصور	كه	ضعفي	دارد	
خود	را	از	جامعه	حذف	كند.	تمام	افراد	جامعه،	
دنبال	 به	 بايد	 فقط	 توان	ياب،	 چه	 و	 سالم	 چه	
و	 آموختن	 شايد	 باشند.	 حرفه	 يك	 يادگيري	
ايجاد	كسب	و	كار	برای	توان	يابان	سخت	تر	باشد،	
بخش	تر	 لذت	 و	 بزرگ	تر	 آنان	 	 موفقيت	 	 ولی	

است.	

اتكا	به	اعتبارات	عمومی	و	كمك	های	دولتی	ارائه	
می	شد.	به	همين	دليل	مؤسسان	و	گردانندگان	
مؤسسه	اعتباراتی	را	تأمين	و	پرداخت	وجوهی	
را	به	طور	مستمر	تعهد	نمودند.	هم	اكنون	نيز	
جويی،	 صرفه	 اصلی	 محور	 چهار	 با	 مؤسسه	
ثابت	 طور	 به	 كه	 )افتخاری	 اعضای	 پذيرش	
پرداخت	وجهی	را	تعهد	می	كنند(،	اطالع	رسانی	
شفاف	جهت	اعتماد		سازی	و	جذب	كمك	های	
مالی	و	هدايا	و	زمينه	سازی	برای	ايجاد	واحدهای	
درآمدزا،	اين	روش	را	پيگيری	می	كند.	با	وجود	
اين		مؤسسه	توان	يابان	همواره	تعامل	خود	را	با	
سازمان	ها	و	نهادهای	دولتی	حفظ	كرده	است،	
به	خصوص	توانسته	رابطة	سازنده	ای	با	سازمان	
حرفه	ای	 و	 فنی	 آموزش	 كل	 ادارة	 و	 بهزيستی	
برقرار	كند.	بايد	گفت	كه	قانون	جامع	حمايت	
از	معلوالن	مصوب	سال	83	هم	كمكی	به	اين	
آن	 اجرای	 شرايط	 عماًل	 چون	 نكرد،	 مؤسسه	

فراهم	نشده	است.
مؤسسه	توان	يابان	در	طول	10	سال	فعاليت	
خود	توانسته	است	در	دو	حوزة	فضا	و	كيفيت	به	
توسعه	چشمگيری	دست	يابد.	ساختمان	شماره	
وسيله	 به	 همان	سال	ها	 در	 آباد،	 وكيل	 	1199

نيز	 آن	 از	 بعد	 معلوالن	شد.	 وقف	 آن	 صاحب	
بانوی	نيكوكاری	كه	از	مجتمع	بازديد	كرده	بود،	
ساختمانی	در	خيابان	شهيد	صادقی	به	مؤسسه	
اهدا	كرد.	به	دليل	موقعيت	تجاری	منطقه،	در	
همان	مكان	بازارچه	ای	ايجاد	شد	كه	در	آن	تنی	
چند	از	معلوالن	مشغول	به	كار	شدند.	پس	از	آن	
د	ركنار	ساختمان	 زمينی	 با	همت	خيرين،	 نيز	
اختيار	مؤسسه	 در	 و	 آباد	خريداری	شد	 وكيل	
در	 جديد	 ساختمان	 ساخت	 كار	 گرفت.	 قرار	
همان	مكان	آغاز	و	در	سال	84	ساختمان	جديد	
افتتاح	شد،	ساختمانی	چهارطبقه	با	دو	هزار	و	
400	متر	زير	بنا.	البته	مؤسسه	در	كنار	توسعه	

فيزيكی	به	رشد	كيفی	نيز	توجه	داشته	است.	
فعاليت	های	 مشهد،	 توان	يابان	 مجتمع	 در	
برنامه	ريزی	 الزم	 خدماتی	 طرح	های	 و	 بنيادی	
شده	كه	همراه	با	مناسبات	و	روابط	مهرآميز	و	
پاك	نهاد	 توان	يابان	 به	 و	عطوفت	 با	عشق	 توأم	
را	 خدمات	 و	 فعاليت	ها	 اين	 می	شود.	 عرضه	
می	توان	با	عناوين	زير	مشخص	كرد:	آموزش	
فنی	و	حرفه	ای،	آموزش	هنر	و	صنايع	دستی،	
و	 مشاوره	 درمانی،	 خدمات	 و	 فيزيوتراپی	
بهداشت	روانی،	ورزش	و	تربيت	بدنی،	كاريابی	
فعاليت	های	 نقل،	 و	 ناوگان	حمل	 اشتغال،	 و	
اجتماعی	و	فرهنگی،	حمايت	از	كارآموزان	در	

امور	معيشتی	و	مناسبات	خانوادگی	و	طرح	های	
حرفه	ای	 و	 فنی	 بخش	 در	 پژوهشی	  – علمی	
)كه	مأموريت	اصلی	رعد	و	زيرمجموعه	های	آن	
دراين	مجتمع	 است(.	 از	جمله	مجتمع	مشهد	
طول	 در	 می	شود.	 تدريس	 آموزشی	 رشته	 	31
10	سال	گذشته،	يك	هزار	و	495	كارآموز	در	
مجتمع	پذيرش	شده	اند	كه	از	اين	تعداد		729	
نفر	دختر	و	766	نفر	پسر	هستند.	تا	پايان	سال	
1386،	مجموعاً	يك	هزار	و	140	نفر	گواهی	نامة	
رسمی	فنی	و	حرفه	ای	دريافت	كرده	اند.	احمد	
دارد.	 برعهده	 را	 آموزش	 واحد	 مديريت	 نظری	
در	كنار	آموزش	فنی	و	حرفه	ای،	هنرهای	زيبا	
كه	 می	شود	 داده	 آموزش	 نيز	 دستی	 صنايع	 و	
شامل	طراحی،	نقاشی،	فيلم	برداری،	تابلو	فرش،	
تئاتر،	خياطی،	مهرسازی	و	پالك	سازی	است.	
تاكنون	حدود	يك	هزارو	689	نفر	در	اين	دوره	ها	

شركت	كرده	اند.	
از	آنجا	كه	هدف	از	راه	اندازی	مجتمع	توان	يابان	
در	درجة	اول	ايجاد	امكان	اشتغال	برای	معلوالن	
بوده	است،	در	سال	1386	اين	مركز	از	وزارت	
كار	و	امور	اجتماعی،	مجوز	كاريابی	و	مشاورة	
از	 نيز370نفر	 كنون	 تا	 و	 كرد	 دريافت	 شغلی	
كارآموزان	را	پس	از	حرفه	آموزی	با	حمايت	های	

خود	راهی	بازار	كار	كرده	است.	
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برادران گودرزي از کار و زندگي مي گويند

همه می توانند موفق باشند

رعد،  آموزشی  مجتمع  از  غیر  به 
برای  که  دیگری  جای  هر  به 
کردیم،  مراجعه  کار  یا  آموزش 
مي شدیم.  رو  روبه  مقاومت  با 
تمام  از  بعد  حتي  که  طوري  به 
رعد  آموزشی  دوره های  شدن 
حرفه ای،  فنی  مدرک  گرفتن  و 
کنیم. پیدا  مناسب  کار  نتوانستیم 
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آيا امروز که به اميد خدا موفق شده ايد، 
با نهادهای خيريه همكاری می کنيد؟

همكاری	 بهزيستی	 با	 پيش	 سال	 دو	 از	 بله،	
داريم.	بهزيستی	از	ما	خواست	به	توان	يابانی	كه	

به	ما	معرفی	می	كنند،	آموزش	دهيم.	
آيا ازدواج کرده ايد؟

بله	سال	73	با	دختر	عمويم	ازدواج	كردم	و	
يك	دختر	و	يك	پسر	دارم.

ازدواج	كرد	و	يك	پسر	 برادرم	هم	سال	80	
دارد.	

نقشی  چه  همسرتان 
شما  موفقيت  در 

داشت؟ 
در	 همسرم	 تأثير	
بود	 زياد	 بسيار	 زندگی	ام	
به	 توجه	 بدون	 هست.	 و	
با	 معيشتی،	 مشكالت	
بچه	هايم،	 و	 همسر	 وجود	
كامل	ترين	 و	 بهترين	 من	

زندگی	را	دارم.	
همسر آقاي گودرزي:

همسرم يكي  از موفق 
ترين مردان است

همسر  شما  نظر  به 
بودن  ياب  توان  يک 

چقدر سخت است؟
برای	 زندگي	 مسلماً	
سخت	 خيلی	 ما	 همسران	
با	 كه	 كسانی	 و	 است	
می	كنند	 ازدواج	 توان	يابان	

واقعاً	ايثار	می	كنند.
آيا احساس 

خوشبختي مي کنيد؟
بله،	امروز	كه	به	بچه	هايم	
نگاه	می	كنم	كاماًل	احساس	
به	 می	كنم؛	 خوشبختی	

فراموش	 حتی	 كه	 طوری	
می	كنم	پدرشان	سالم	نيست.	

زندگی کردن  با يک توان ياب برای شما 
سخت نبود؟ 

در	ابتدا	زندگی	سختی	داشتم،	ولی	امروز	كه	
می	بينم،	همسرم	و	برادرشان	از	خيلی	از	افراد	
سختی	های	 هستند،	 فعال	تر	 و	 موفق	تر	 سالم	

ابتدای	زندگی	به	چشمم	نمی	آيد.	
آقای  با  گرفتيد  تصميم  که  شد  چطور 

گودرزی ازدواج کنيد؟
با	 است.	 من	 پسرعموي	 گودرزی	 آقای	

شناختی	كه	از	خانواده	و	شخصيتشان	داشتم،	
تصميم	گرفتم	با	ايشان	ازدواج	كنم.

اين  روي  گودرزی  آقای  معلوليت  آيا 
تصميم شما تأثيري داشت؟

ما	با	هم	بزرگ	شده	بوديم	و	من	از	سختی	های	
زندگی	يك	معلول	آگاهی	كافی	داشتم.	اما	ايمان	

داشتم	كه	اگر		تالش	بكند،	موفق	می	شد.
در سال هاي اول ازدواجتان چه مشكلي 

داشتيد و چگونه بر آنها غلبه کرديد؟
من	زمانی	با	آقای	گودرزی	ازدواج	كردم	كه	

هنوز	با	مجتمع	رعد	آشنا	نشده	بوديم	و	اميدوار	
چرخ	 دستی	 كارهای	 انجام	 با	 بتوانم	 كه	 بودم	
توان	يابان	 از	 يكی	 اما	 بچرخانم.	 را	 زندگی	مان	
فراموش	 را	 او	 نام	 متاسفانه	 كه	 رعد	 مجتمع	
بعد	 آشنا	شويم	 رعد	 با	 ما	 باعث	شد	 كرده	ايم،	
از	آن	بود	كه	زندگی	ما	شكل	ديگری	به	خود	

گرفت.
پدر برادران گودرزي:

با آموزش مناسب، هيچ توان يابی سربار 
جامعه نمی شود

راضی  فرزندانتان  امروز  موقعيت  از  آيا 
هستيد؟ 

من	و	همسرم	برای	زندگی	اين	دو	پسر	خيلی	
باالترين	 به	 كه	 داشتيم	 آرزو	 و	 كرديم	 تالش	
مراتب	علمی	و	اجتماعی	برسند	تا	سربار	جامعه	
نباشند	و	بتوانند	به	عنوان	يك	عضو	فعال	و	مفيد	
با	 باشند.	خوشبختانه	 در	جامعه	حضور	داشته	
آموزشی	كه	آنها	ديده	اند	و	قابليتی	كه	از	خود	
نشان	داده	اند،	امروز	هر	دو	پسرم	زندگی	موفق	

و	شادی	دارند.	
مسلما  آقا  حاج 
به  شما  نگاه   و  تالش ها 
فرزندانتان  معلوليت 
نقش زيادی در موفقيت 
به  است،  داشته  آنها 
با  وقتی  که  بگوييد  ما 
معلوليت بچه ها روبه رو 
شديد با خود چه فكري 

کرديد؟
كه	 بود	 اين	 آرزويم	
داشته	 موفقی	 فرزندان	
باشم.	بعد	از	به	دنيا	آمدن	
حسين	و	مهدی	فقط	به	اين	
فكر	مي	كردم	كه	بايد	از	اين	
دو	حمايت	بيشتری	بكنيم.	
ضعف	جسمی	بچه	هايم	نه	
تأثيری	 ما	 آرزوهای	 روی	
داشت	و	نه	روی	اميدهای	
می	دانستيم	 ما	 خودشان.	
به	 می	توانيم	 تالش	 با	 كه	
هر	چه	می	خواهيم	برسيم.

مورد  در  مي توانيد 
خانواده تان   و  خود 

بيشتر توضيح دهيد؟
مركز	 مسئول	 من	
گوته	 ايران	 زبان	 آموزش	
كار	 سابقه	 سال	ها	 و	 بودم	
دنيا	 به	 از	 بعد	 اما	 داشتم.	
آمدن	پسرهايم،		متوجه	شدم	كه	بايد	حمايت	
از	مركز	آموزش	 بنابراين	 از	آنها	كنم.	 بيشتری	
زبان	ايران	گوته	استعفا	دادم.	نگهداری	از	حسين	
و	مهدی	برای	مادرشان	كار	سختی	بود.	در	طی	
اين	سال	ها	من	و	همسرم	برای	نگهداری	از	اين	
دو	پسر	و	كمك	به	آنها	از	هيچ	تالشی	فروگذاری	
نكرديم	و	خوشحاليم	كه	امروز	هر	دو	موفق	اند	
و	همراه	همسران	و	فرزندانشان	كنار	ما	زندگی	

می	كنند.

آشنایی با فعاليت های
واحد مددكاری اجتماعی

آموزشی	 مجتمع	 وارد	ساختمان	 هنگامی	كه	
نيكوكاری	رعد	می	شويد،	پس	از	گذر	از	قسمت	
راست	 سمت	 در	 انتظار	 سالن	 و	 اطالعات	
»واحد	 نوشته:	 آن	 روی	 كه	 می	بينيد	 تابلويی	
مددكاری	اجتماعی«	معنا	و	مفهوم	اين	عبارت	
با	مدير	اين	 تا	 انگيزه	ای	شد	 و	فعاليت	های	آن	
بنشينيم.	 گو	 و	 گفت	 به	 شريفی،	 خانم	 واحد،	
ادامه	می	خوانيد	حاصل	همين	تالش	 آنچه	در	

است.	
• چگونه همكاريتان را با مجتمع رعد آغاز 

کرديد؟
با	 دانشجويان	 آشنايی	 روش	های	 از	 يكی	 	•
از	 دانشجويی	 بازديدهای	 مددكاری،	 خدمات	
مراكز	خيريه	است	و	اساتيد	برای	آشنايی	بيشتر	
از	اين	روش	 دانشجويان	با	خدمات	مددكاری		
كه	 زمانی	 در	سال	1382،	 استفاده	می-كنند.	
بازديدهای	 همين	 از	 يكی	 در	 بودم،	 دانشجو	
دانشجويی،	با	مجتمع	آموزشی	نيكوكاری	رعد	
آشنا	شدم.	درسم	كه	تمام	شد،	در	سال	1385	
همكاری	خود	را	با	واحد	شرق	اين	مجتمع	آغاز	
كردم.	اوايل	هركاری	می	كردم؛	حسابداری،	امور	
اداری،	روابط	عمومی	و...	البته	در	كنار	مددكاری	
اجتماعی	در	سال	1386	بود	كه	به	فعاليت	در	
رعد	مركز	دعوت	شدم	و	از	آن	تاريخ	تا	به	حال	
در	اين	مجتمع	مسؤول	واحد	مددكاری	اجتماعی	

هستم.	
• پيش از شما هم واحد مددکاری اجتماعی 

رعد فعاليت داشت؟
در	 آن	 فعاليت	های	 اما	 	،1373 سال	 از	 بله،	 	•
توزيع	آن	 و	 حد	جمع	آوری	كمك	های	مردمی	
در	مجتمع	بود.	مديرعامل	وقت	مجتمع،	آقای	
و	 بود	 خوانده	 اجتماعی	 مددكاری	 منصوريان،	
لذا	در	راه	اندازی	واحد	مددكاری	نقش	بسزايی	
داشت.	تا	سال	1384	كار	به	همين	روش	ادامه	
واحد	 فعاليت	 تاكنون،	 سال	 آن	 از	 اما	 داشت.	
بيشتری	 گسترش	 و	 شده	 عميق	تر	 مددكاری	
يافته.	و	به	جنبه	های	تخصصی	مددكاری	بيشتر	
توجه	شده	است.	در	حال	حاضر،	خدماتی	نظير	
مشاوره	و	مصاحبه	مددكاری،	بازديد	از	منازل،	

و	 همايش	ها	 برگزاری	 سازمان	ها،	 به	 مراجعه	
سخنرانی	های	علمی	و	...	ارايه	می	شود.	

اجتماعی  مددکار  کسی  چه  به   •
می گويند؟ 

اساس	 بر	 كه	 است	 فردی	 اجتماعی	 مددكار	 	•
اصول	حرفه	ای	مددكاری	اجتماعی	و	با	استفاده	
از	دانش	و	مهارت	های	خاص	آن،	در	مؤسسات	
مددجويان	 مشكل	 حل	 به	 اجتماعی	 خدمات	
می	پردازد.	مددكاری	اجتماعی	حرفه	ای	است	كه	
پاية	آن	دانش	و	مهارت	های	خاص	است	و	هدف	
آن	كمك	به	افراد،	گروه	ها	يا	جامعه	است	تا	بتوانند	
استقالل	شخصی	و	اجتماعی	و	رضايت	فردی	و	
اجتماعی	به	دست	آورند.	مددكار	اجتماعی		نيز	
بر	اين	اساس	و	با	استفاده	از	روش	های	مستقيم	
و	غيرمستقيم	برای	رسيدن	به	اهدافش	استفاده	

می	كند.
در  اجتماعی  مددکاری  کارکردهای   •
مؤسسۀ آموزشی نيكوکاری رعد چيست؟

•	در	مؤسسة	رعد،	بر	حسب	نوع	معلوليت	و	بر	
اساس	نتايج	ارزشيابی،در	واحدها	يا	كارگاه	های	
به	 شده	 تعيين	 دوره	های	 طی	 آن،	 مختلف	
معلوالن	آموزش	عملی	و	نظری	داده	می	شود	كه	
تفكيك	اين	آموزش	ها	به	نوع	معلوليت	بستگی	
دارد.	مددكار	اجتماعی	مؤسسة	رعد،	عضو	گروه	
در	 است.	 پذيرش	 كميتة	 همچنين	 و	 پذيرش	
ارزيابی	 اجتماعی	 مددكار	 گام	 اولين	 نتيجه،	
	4 در	 آن	 نياز	 مورد	 اطالعات	 كه	 است	 معلول	
زمينة	ميزان	معلوليت،	فرهنگی،	ميزان	ارتباطات	
و	نحوه	ی	آن	و	شخصی	جمع	آوری	می	شود.	ابزار	
كار	مددكار	اجتماعی	در	جمع	آوری	اطالعات،	
مددكار	 است.	 مطالعه	 و	 مصاحبه	 مشاهده،	
اجتماعی،	اطالعات	مورد	نياز	خود	را	از	معلول،	
خانواده	و	ديگر	افرادی	كه	به	نحوی	با	مددجو	و	
زندگی	وی	مرتبط	اند	،	بدست	می	آورد.	سپس	بر	
اساس	يافته	های	خود	و		اطالعات	ديگر	اعضای	
گروه	برنامه	ريزی	الزم	شكل	می	گيرد.	شناخت	
منابع	اجتماعی	و	چگونگی	دسترسی	به	آنها	هم	
بخشی	از	تخصص	مددكار	اجتماعی	و	مسئوليت	

حرفه	ای	اوست.	

• نقش مددکار اجتماعی در فرآيند آموزش 
چيست؟

عنوان	 به	 مركز،	 اين	 در	 اجتماعی	 مددكار	 	•
روابط	 كنندة	 تسهيل	 و	 كننده	 هماهنگ	
اجتماعی،	با	شناخت	سيستم	ها،	همكاری	بين	
واحدهای	مركز	را	افزايش	می	دهد	و	برای	ايجاد	
تالش	 مناسب	 آموزشی	 فضای	 يك	 استقرار	 و	
افراد	 با	 ارتباط	 در	 اجتماعی	 مددكار	 می	كند.	

معلول	از	دو	جنبه	فعاليت	می	كند.	
گوناگون  وجوه  اجتماعی  مددکاری  آيا   •

دارد؟ 
•	آری،	يك	وجه	شامل	اقداماتی	است	در	جهت	
حل	مشكل	معلول	و	رسيدگی	به	موارد	مطرح	
مسايل	 مثل	 خانواده	اش،	 و	 وی	 طرف	 از	 شده	
مالی،	مشكالت	مراقبت	از	فرزندان	يا	نگرانی	از	
وابستگی	به	ديگران	و	مشكالت	ارتباطی	خانواده	
با	فرد	معلول.	وجه	دوم،	اقداماتی	است	كه	خود	
برگزاری	 شامل	 	 و	 می	گيرد	 را	هدف	 معلوليت	
و	 اجتماعی	 مهارت	های	 آموزشی	 كالس	های	
مهارت	های	زندگی،	آموزش	و	مشاوره	در	زمينة	
برای	 فرد	 كردن	 آماده		 يا	 و	 زناشويی	 مسايل	
پذيرش	شرايط	معلوليت	است.	مددكار	اجتماعی	
سعی	می	كند	خانواده	را	به	سمتی	هدايت	كند	
بتواند	معلوليت	را	يك	چالش	تلقی	كند،	نه	يك	

تراژدی.	
شامل  اجتماعی  مددکاری  خدمات   •

خانواده معلوالن هم  می شود؟
•	بله،	مددكار	اجتماعی	فرد	معلول	و	خانواده	ی	
آگاه	 آن	 پيامدهای	 و	 معلوليت	 ماهيت	 از	 را	 او	
و	از	طريق	آموزش	غيرمستقيم،	به	تغيير	رفتار	
اقدام	می	كند.	 آنها	در	مورد	معلوليت	 و	نگرش	
مددكار	اجتماعی	در	شناخت	و	بررسی	وضعيت	
تعيين	 و	 اصلی	 نقش	 معلول،	 فرد	 خانوادگی	
و	 مصاحبه	 مشاوره،	 طريق	 از	 او	 دارد.	 كننده	
بازديد	از	منزل،	خانواده	های	نيازمند	كمك	مالی	
و	فكری	را	شناسايی	و	برای	پرداخت	بسته	های	
ارزاق	ويژة	ايام	نوروز	و	ماه	رمضان	برنامه	ريزی	

می	كند.	
• آيا واحد مددکاری به غير از فعاليت های 

رضا	سخن	سنج
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وبالگ  دکتر کمالي
در	 شده	 شناخته	 نامی	 كمالی	 محمد	 دكتر	
بر	 عالوه	 كمالی	 دكتر	 است.	 معلوالن	 حوزة	
نوشتن	مقاالت	متعدد	و	كتاب	هاي	تخصصی	در	
اين	حوزه،	چند	سالی	است	كه	در	عرصه	وب	نيز	
حضوري	فعال	دارد.	صفحه	مجازی	دكتر	كمالی	
www.mkmali.	اينترنتی	آدرس	در	توان	می	را
com/weblog	پيدا	كرد.	اين	آدرسی	است	كه	
وبالگ	دكتر	محمد	كمالی	می	رساند.	 به	 را	 ما	
دكتر	كمالی	در	بخش	معرفی	وبالگ،	خودش	
را	دانش	آموخته	فيزيوتراپی	در	مقطع	ليسانس	
او	 و	دكتراي	آموزش	بهداشت	معرفی	می	كند.	
استاديار	 و	 توان	بخشی	 گروه	 رئيس	 اكنون	 هم	
سالی	 چند	 است.	 ايران	 پزشكی	 علوم	 دانشگاه	
است.	 اجرايی	كرده	 كار	 معلوالن	 د	ر	حوزة	 هم	
آشنا	 نامی	 به	 را	 كمالی	 دكتر	 وجه	 دو	 همين	

تبديل	مي	كند.	
داوري	 چيزي	 دربارة	 كمتر	 وبالگ	 اين	 در	
مي	شود،	وقتي	پاي	انتقاد	در	ميان	می	آيد.	روش	
است.	 آن	 تشريح	 و	 مسئله	 طرح	 كمالی	 دكتر	
اين	گونه	است	كه	حتی	اگر	با	سخنانش	موافق	
هم	نباشيد،	از	خواندن	پست	های	وبالگ	او	دلزده	

نمی	شويد.	
ايران	 معلوالن	 گمشده	های	 از	 يكی	 ورزش	
وبالگ	خود	پست	هايی	 در	 است.	دكتر	كمالی	
را	هم	به	ورزش	معلوالن	اختصاص	داده	و	مدتي	
پست	هايی	 بوچيا	 ورزش	 پيرامون	 كه	 است	
از	 مواردی	 طرح	 می	نويسد.	 خود	 وبالگ	 در	 را	
دنيای	 در	 آنچه	 و	 ايرانی	 غير	 معلوالن	 زندگی	
معلوالن	ديگر	كشورها	می	گذرد،	بخش	ديگری	
را	تشكيل	می	دهد.	 از	نوشته	های	دكتر	كمالی	
مردم	 تشكل	های	 كمالی	 دكتر	 مجازی	 دنيای	
هرجا	 و	 مي	كند	 دنبال	 نيز	 را	 معلوالن	 نهاد	
آورده	 تحرير	در	 به	رشته	 را	 نكته	ای	ديده،	آن	
دكتر	 وبالگ	 از	 بخشی	 كه	 است	 بديهي	 است.	
او	 باشد.	 يافته	 كمالي	به	توان	بخشی	اختصاص	
سال	هاست	 و	 است	 رشته	 اين	 آموخته	 دانش	
مي	گذراند.	چند	سال	 راه	 اين	 در	 را	 عمر	خود	
دكتر	 تا	 شده	 باعث	 بهزيستی	 در	 اجرايی	 كار	
اين	 از	 كند.	 تجربه	 را	 سكه	 روی	 هردو	 كمالی	
رو	نقدهای	منصفانه	می	نويسد	و	از	يك	جانبه	

گرايی	می	پرهيزد.	او	امكانات	و	محدوديت	ها	را	
وبالگش	 تا	 می	شود	 باعث	 همين	 و	 می	شناسد	

خواندنی	تر	شود.	

پادراز
مانی	رضوی	زاده	از	كارآموزان	سال	های	پيش	
ناحية	 از	 پيش	 سال	 	13 حدود	 او	 است.	 رعد	
گردن	دچار	سانحه	و		به	دنبال	آن	ضايعة	نخاعی	
www.	آدرس	در	را	خود	مجازی	دنيای	او	شد.
ساخته	 	persianblog.ir.paderaz1982
از	 مانی	 است.	 پادراز	 نيز	 وبالگش	 نام	 است.	
آقا	ست	و	دوره	های	 شاگردان	مكتب	طنز	گل	
است.	 گذرانده	 مؤسسه	 اين	 در	 را	 طنزپردازی	
او	برای	معرفی	وبالگ	خود	نيز	از	طنز	استفاده	
كرده	است.	مانی	فروتنانه	نوشته	های	خود	را	در	
اما	 است،	 كرده	 توصيف	 »جفنگ«	 ادبی	 گونة	
و	 می	زنی	 ورق	 را	 وبالگش	 صفحات	 كه	 زمانی	
پست	هايی	را	كه	نوشته	است	می	خوانی،	به	دو	
حالت	به	دچار	مي	شوي؛	يا	به	شكسته	نفسی	اين	
وبالگ	نويس	پی	می	بری	و	يا	معنی	»جفنگ«	

برايت	تغيير	می	كند.
را	 واحدی	 موضوع	 رضوی	زاده	 مانی	 وبالگ	
پيگيری	نمی	كند.	او	دراين	وبالگ	بيشتر	برآيند	
فرد	 يك	 نگاه	 از	 را	 اتفاقات	 و	 روزمره	 تحوالت	
تيزبينی	پي	 با	 را	 نمايش	می	گذارد.	مسايل	 به	
مي	گيرد	و	هرجا	الزم	ببيند	نظر	شخصی	اش	را	

ابراز	می	كند.
در	البه	الی	پست	های	وبالگ	پادراز،	حس	و	
حال	های	شخصی	نيز	جايگاهی	ويژه	دارد.	اين	
دل	نوشته	ها	در	هنگام	خواندن	وبالگ	به	خواننده	
يادآوری	می	كند.	كه	اينجا	فضايی	شخصی	است.	
مفهوم	 و	 خودش	 معلوليت	 به	 رضوی	زاده	 نگاه	
معلوليت	نيز	جالب	است.	در	اين	وبالگ	معلوليت	
به	همان	اندازه	به	چشم	می	آيد	كه	ديگر	مسايل.	
وبالگ	 نويسنده	 كه	 است	 مشخص	 خوبی	 به	
توانسته	است	با	معلوليت	خود	كنار	بيايد	و	به	آن	
به	عنوان	يك	مسئله	اجتماعی	نگاه	كند؛	يعني	
نگاه	به	مشكالت	اجتماعي	ناشي	از	معلوليت	در	
جامعه.	رضوی	زاده	نگاهی	عام	به	اين	مشكالت	
شخصی	سازی	 از	 ردی	 نمی	توان	 هرگز	 و	 دارد	
اين	مشكالت	در	نوشته	هايش	ديد.	او	دانشجوی	
كارشناسي	رشته	رياضی	است،	اما	تنها	موضوعی	

رياضيات	 نمی	شود،	 ديده	 وبالگ	 اين	 در	 كه	
است!

در	البه	الي	نوشته	هاي	پادراز	عكس،	حضوری	
چشم	گير	و	پرمعنی	دارد.	او	از	عكس	به	خوبی	
ارتباط	 برقراری	 به	 كارش	 اين	 و	 مي	برد	 بهره	
كمك	 او	 وبالگ	 خواننده	های	 ميان	 گسترده	تر	
مانی	 اينكه	 توجه	 جالب	 نكته	 می	كند.	 فراوانی	
حتماً	 باشد،	 برداشته	 جايی	 از	 را	 عكس	ها	 اگر	
در	 امانت	داری	 اين	 می	كند.	 ذكر	 را	 آنها	 منبع	
دنيای	مجازی	وبالگستان	فارسی	پديده	ای	قابل	

اعتناست.	

نويد مجاهد
شعر	 همان	 برايش	 توصيف	 بهترين	 شايد	
اهالی	 از	 و	 بود	 »بزرگ	 باشد:	 سپهری	 سهراب	
دوستی	 می	گويم؛	 را	 مجاهد	 نويد	 بود«.	 امروز	
روزی	 نيست.	 ما	 ميان	 در	 ديگر	 اكنون	 كه	
را	 بهار	 فقط	26	 پركشيد	 آسمان	 به	سوی	 كه	
ديده	بود.	جوان	بود	اما	آرزوهای	بزرگی	در	سر	
داشت.	دوست	داشت	دوستان	معلول	بيشتری	
اينترنت	و	وبالگ	 را	به	دنيای	مجازی	بكشاند.	
را	وسيله	ای	می	دانست	تا	معلوالن	را	از	مرزها	و	

محدوديت	های	ناخواسته	عبور	دهد.		
ساكن	 و	 زاده	 ما	 جوان	 دوست	 مجاهد	 نويد	
با	 كامپيوتر	 مهندسی	 بود.	 يزد	 تاريخی	 شهر	
توانا	در	 بود	و	دستی	 افزار	خوانده	 نرم	 گرايش	
طراحی	وب	سايت	های	اينترنتی	داشت.	او	شش	
سال	قبل،	تالش	برای	ساختن	يك	وب	سايت	را	
شروع	كرد	تا	محلی	برای	جمع	آوری	وبالگ	های	
www. بعدها	 سايت	 اين	 باشد.	 معلول	 افراد	
special.ir	نام	گرفت.	اين	سايت	اكنون	قطب	
وبالگ	های	معلوالن	ايران	است.	روزانه	هزاران	نفر	
از	وبالگ	های	اين	سايت	بازديد	می	كنند.	بدون	
ترديد	نويد	مجاهد	را	می	توان	پيشگام	گسترش	
وبالگ	نويسی	در	ميان	معلوالن	كشور	دانست.	او	
اين	سايت	را	بدون	هيچ	چشمداشتی	راه	اندازی	
قدردانی	شد.	 او	 از	 در	چند	جشنواره		 اما	 كرد	،	
نويد	به	نوعی	بيماری	ضعف	عضالنی	دچار	بود	
كه	رفته	رفته	توان	حركتی	او	را	سلب	كرده	و	
اما	 برد.	 ما	 ميان	 از	 هم	 را	 خودش	 آخر	 دست	
هميشه	 برای	 سايت	 اين	 وبالگ	های	 مجموعه	
نام	نويد	مجاهد	را	در	ميان	ما	زنده	نگاه	خواهد	

داشت.	

معرفي وبالگشماره33و34-پائیز و زمستان88مصاحبهشماره33و34-پائیز و زمستان88
تخصصی، فعاليت ديگری هم دارد؟

•	بله،	همكاری	در	برگزاری	بازارچه	های	خيريه،	
آن	 از	 و	 مالی	 آوری	كمك	های	 منظورجمع	 به	
عموم	 به	 مؤسسه	 شناساندن	 و	 معرفی	 مهم	تر	
و	 جوانان	 گروه	 با	 همكاری	 بازديدكنندگان،	 و	
بانوان،	نظارت،	راهنمايی	و	آموزش	به	دانشجويان	

مددكاری	اجتماعی.	
مناسب  زمانی  هرسال  پايانی  روزهای   •
واحد  است؛  عملكرد  گزارش  ارايۀ  برای 
چه   1388 سال  در  اجتماعی  مددکاری 

فعاليت هايی داشته است؟

•	در	يك	گزارش	اجمالی	و	كوتاه	عملكرد	واحد	
مددكاری	اجتماعی	را	می	توان	چنين	بيان	كرد:	
سه	هزار	مورد	مشاوره		و	مصاحبه	های	مددكاری	
اجتماعی،	80	مورد	بازديد	از	منازل	و	مراجعه	به	
سازمان	ها	برنامه	ريزی	برای	حل	مشكل	درمانی	
350	توان	ياب	بررسی،	شناسايی	و	تالش	برای	
تأمين	نيازهای	مالی	300	توان	ياب	برنامه	ريزی	
همين	 در	 معلول	 	40 ذهاب	 و	 اياب	 برای	
روان	شناسی	 مشاوره	های	 مورد	 	420 مدت،	
همچنين	 است.	 شده	 انجام	 روان	پزشكی	 و	
اجتماعی	 مددكاری	 رشته	 دانشجوی	 برای30،	
و	سخنرانی	 همايش	 مورد	 و	8	 كارورزی	 دوره	

علمی	برگزار	شده	است.	
مورد  در  خوانندگان  آگاهی  برای  لطفاً   •

سازمان ها،  به  مراجعه  منازل،  از  بازديد 
مشاوره و سخنرانی علمی بيشتر توضيح 

دهيد.
اطالعات	 تكميل	 برای	 اجتماعی	 مددكار	 	•
محيط	 از	 اطالعات	 كسب	 نيازمند	 مددجويان	
خانه،	روابط	خانوادگی،	وضعيت	مالی	مددجويان	
از	 از	منازل	يكی	 بازديد	 به	همين	دليل	 است،	
فعاليت	های	مددكاری	محسوب	می	شود.	مراجعه	
به	سازمان	ها	و	مراكز	اجتماعی	برای	حل	مشكالت	
اداری	مددجويان	هم	بخشی	از	فعاليت	مددكار	
و	 مشاوره	 برگزاری	جلسات	 می	آيد.	 به	حساب	

سخنرانی	علمی	هم	با	هدف	افزايش	مهارت	های	
رفتاری	مددجويان	و	خانواده	ها	برگزار	می	شود	
معلوالن	 توان	يابی	 به	 آن	 فوايد	 نهايت	 در	 كه	

كمك	می	كند.	
• آيا در زمينۀ مددکاری با ديگر واحدهای 

درمانی و بيمارستانی همكاری داشته ايد؟
مددكاران	 گردهمايی	 گذشته	 سال	 بله،	 	•
دانشگاه	های	 به	 كه	 تهران	 بيمارستان	های	
ايران	 و	 بهشتی	 شهيد	 تهران،	 پزشكی	 علوم	
هدف	 و	 شد	 اجرا	 و	 برنامه	ريزی	 بودند،	 وابسته	
فعاليت	ها	 با	 اين	گردهمايی	آشنايی	مددكاران	
و	خدمات	مجتمع	رعد	و	نيز	برقراری	ارتباط	با	
واحد	مددكاری	مراكز	درمانی	بود،	تا	از	يك	سو	
معلوالنی	كه	به	بيمارستان	ها	مراجعه	می	كنند	از	

طريق	واحد	مددكاری	آن	مراكز	با	اين	مجتمع	
آشنا	شوند	و	از	خدمات	آن	استفاده	كنند	و	از	
نياز	 كه	 كارآموزانی	 و	 مددجويان	 ديگر	 سوی	
دارند	بخشی	از	مراحل	درمان	خود	را	در	مراكز	
درمانی	پيگيری	كنند	از	خدمات	مددكاری	آن	

مراكز	بهره	مند	شوند.
آن	يك	بار	 برگزاری	 تاريخ	 برنامه	كه	 اين	 در	
مجموع	 در	 كرد	 تغيير	 آبان	ماه	 به	 تيرماه	 از	
هم	 گروهی	 و	 كردند	 شركت	 بيمارستان	 	،18
كه	حضور	نداشتند	به	صورت	تلفنی	و	شفاهی	
قول	همكاری	و	مساعدت	دادند	در	اين	مراسم	

ضمن	معرفی	مجتمع	آموزشی	نيكوكاری	رعد،	
هيئت	مديره،	 رئيس	 سخنرانی	 فيلم،	 نمايش	
سرود،	 اجرای	 اللهياری،	 دكتر	 خانم	 سخنرانی	
ميزگرد	راهكاری	اجرايی	همكاری	متقابل	رعد	
و	واحدهای	مددكاری	و	بازديد	از	مجتمع	ارائه	

شد.
به	 خوبی	 نتايج	 گردهمايی	 اين	 برگزاری	
از	 اعزام	چندتن	 از	آن	جمله	 دنبال	داشت	كه	
مددجويان	رعد	به	مراكز	درمانی	بود	كه	اكثر	آنها	
بدون	پرداخت	وجه	يا	دريافت	تخفيف	مناسب	

مداوا	شدند.
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1–	آيا	اختالل	
بيش	فعالی	فقط	

به	كودكان	اختصاص	
دارد؟

توجهی- كم	 اختالل	 كتاب	
بيش	فعالی	در	بزرگساالن	سعی	دارد	

كتاب	 اين	 در	 دهد.	 جواب	 سؤال	 اين	 به	
دكتر	 و	 نوشته	 را	 آن	 وندر	 پل	 پرفسور	 كه	

پوريا	صرامی	فروشانی	ترجمه	كرده	است،	ابتدا	
بيش	فعالی	در	بزرگساالن	تعريف	و	از	نظر	علمی	

طبقه	بندی	شده	است	و	سپس	نويسنده	عالئم	و	
نشانه	های	آن	را	معرفي	و	بررسي	كرده	است.	در	ادامه،	
يافته	هاي	حاصل	از		مشاهدة	بالينی	چند	بيمار	مبتال	
به	اين	اختالل	نيز	آمده	است.	اين	كتاب	را		انتشارات	
رشد	در	400	صفحه	به	زيور	طبع	آراسته	و	روانه	بازار	

كرده	است.
2–	شايد	شما	هم	از	آن	دسته	افرادی	باشيد	كه	پس	از	
مطالعه	دروس	احساس	می	كنيد	آن	گونه	كه	مي	بايست	
انبوه	 امروزه	 بسپاريد.	 خاطر	 به	 را	 آنها	 ايد	 نتوانسته	
اطالعات،	مطالعه	را	به	يك	فن	تبديل	كرده	است	
كه	برای	مهارت	پيدا	كردن	در	اين	فن	بايد	اصول	
آن	را	آموخت.	كتاب		مهارت	های	مطالعه	در	
شيوة	 كه	 است	 كتابی	 مدرسه	 و	 دانشگاه	

درست	مطالعه	كردن	را	آموزش	می	دهد.	
اين	كتاب	را	جيمز	اف	شفرد	نوشته	و	
فريده	همتی	ترجمه	كرده	است.	در	

اين	كتاب	عالوه	بر	يادگيری	فوت	
سازگاری	 شيوة	 مطالعه،	 فن	 و	
هم	 	 تحصيلی	 محيط	های	 با	
اين	 مي	شود.	 داده	 آموزش	
صفحه	اي	 	446 كتاب	
چاپ	 رشد	 انتشارات	 را	

كرده	است.

خطر	 از	 خالی	 هم	 هميشه	 ورزش	 	–3
نيست.گاه	يك	حركت	اشتباه	يا	يك	برخورد	
ناخواسته	باعث	می	شود	بافت	های	ماهيچه	ای	
يا	استخوانی	آسيب	ببيند.	تمرين	های	بيش	از	
تندرستی	عمل	می	كنند.	 نيز	خود	ضد	 اندازه	
كتاب	آسيب	های	ورزشی	،	پيشگيری	و	درمان	
كتابی	است	كه	به	تعريف	تشريح	انواع	آسيب	های	
تسكين	 	 ابتدائي	 روش	هاي	 و	 می	پردازد	 ورزشی	
اين	 در	 همچنين	 می	كند.	 ارائه	 را	 درمان	 و	 درد	
آسيب	های	 مورد	 در	 اطالعاتی	 می	توان	 كتاب	
ورزشی	در	كودكان	و	نوجوانان	به	دست	آورد.	اين	
كتاب	را	پرفسر	نشتروم	و	الرس	پترسون	نوشته	
دكتر	محمد	رازی	و	دكتر	علی	تركمان	ترجمه	

كرده	اند.	كارين	ناشر	اين	كتاب	است.
4–	زبان	طنز	زبانی	است	كه	اگر	بجا	استفاده	
شود،	می	تواند	هم	سخنان	سنگين	را	به	نرمی	
ماندگاری	كالم	 باعث	 و	هم	 بنشاند	 بر	گوش	ها	
شود.	در	پس	گفتار	طنز	آلود	بسياري	از		بزرگان	،	
هنرمندان	،	نويسندگان	و	سياستمداران	معناي	
عميقی	نهفته	است.	رضی	خدادادی	مجموعه	ای	
فرهنگ	 كتاب	 در	 را	 نكته	ها	 و	 اين	سخنان	 از	
انتشارات	 گفته	های	طنز	آميز	جمع	آوری	و	
بازار	نشر	عرضه	 فرهنگ	معاصر	آن	را		به	
اين	 	 آميز	 طنز	 گفته	های	 است.	 كرده	
كتاب	به	صورت	موضوعی	دسته	بندی	
و	در	هر	صفحه	عالوه	بر	متن	فارسی	
،	متن	انگليسی	جمالت	هم	آورده	
شده	است.	اين	كتاب	حاوی	يك	
قالب	 در	 طنز	 جملة	 هزار	371	

456	صفحه	است.
كه	 است	 ذكر	 به	 شايان	
كتابخانه	 در	 فوق	 كتاب	هاي	

مشاركتي	رعد	وجود	دارند.
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معرفی كتاب 
رنگی از بهشت بر دیوارهای رعد

گذشته،	 ماه	 بهمن	 	20 تا	 	18 روزهای	
فصل	 خيريه	 برنامه	های	 برگزاری	 در	 مجتمع	
پيش	 تا	 كه	 رخدادی	 كرد؛	 تجربه	 را	 جديدی	
اتفاق	 اين	 بود.	 اين	در	مجتمع	تجربه	نشده	 از	
برگزاری	اولين	نمايشگاه	نقاشی	خيريه	جمعی	
از	هنرمندان	به	نفع	مجتمع	رعد	بود.	در	جريان	
شناخته	 اساتيد	 از	 جمعی	 هنری،	 رويداد	 اين	
شده	كشور	در	كنار	هنرمندان	آماتور	و	همچنين	
كارآموزان	رعد	آثار	خود	را	به	نمايش	گذاشتند.
در	اين	نمايشگاه	كه	بازديد	عمومی	آن	سه	روز	
بود،	در	حدود	250	تابلوی	نقاشی	در	سبك	ها	و	
موضوعات	گوناگون	در	راهروهای	هر	دو	طبقه	
بازديدكنندگان	 ديد	 معرض	 در	 رعد	 مجتمع	
قرار	گرفت.	چيدمان	طبقة	همكف	بيشتر	به	آثار	
كارآموزان	اختصاص	يافته	و	در	طبقة	دوم	آثار	
هنرمندان	مدعو	و	در	سالن	اصلی	نمايشگاه	آثار	
از	 بود.	 نمايش	گذاشته	شده	 به	 نقاشی	 اساتيد	
نمايشگاه	حضور	داشتند،	 اين	 اساتيدی	كه	در	
می		توان	به	محمد	ابراهيم	جعفری،	غزاله	اخوان،	

حسين	محبوبی	و	طليه	كامران	اشاره	كرد.
برای	پی	بردن	به	انگيزة	برپايی	اين	نمايشگاه،	
عامل	 مدير	 اكبری،	 خانم	 از	 بهتر	 كس	 هيچ	
مجتمع،	نبود.	او	كه	خود	با	چهار	تابلو	نقاشی	

در	اين	نمايشگاه	حضور	پيدا	كرده	بود،	دربارة	
هدف	و	انگيزة	برپايی	نمايشگاه	رنگی	از	بهشت	

چنين	می	گويد:
عالقه	 هميشه	 بودم،	 نقاش	 خودم	 »چون	 	
داشتم	به	غير	از	برنامه	های	معمول	مثل	برگزاری	
داشته	 هم	 هنری	 كارهای	 غذا	،	 نمايش	 و	 بازار	
قبل	 ماه	 چندين	 از	 كار	 اين	 مقدمات	 باشيم.	
چيده	شده	بود،	اما	همزمانی	آن	با	12	آذر،	روز	
جهانی	معلوالن	و	برنامه	های	ويژه	اين	روز،	باعث	
شد	تا	آن	را	به	زمان	ديگری	موكول	كنيم.	نهايتاً	
توفيق	پيدا	كرديم	و	اين	ايده	را	عملی	كرديم«.

	وی	در	مورد	اينكه	چه	كسانی	كار	جمع	آوری	
كار	 آثار	 مورد	 »در	 گفت:	 دادند	 انجام	 را	 آثار	
آموزان	از	طريق	واحد	آموزش	و	مربی	مجتمع	
اقدام	كرديم.	آثار	اساتيد	را	هم	خانم	ثمری	)از	
گالری	هفت	ثمر(	جمع	آوری	كرد	كه	جا	دارد	از	

ايشان	تشكر	كنيم«
اين	 برپايی	 راه	 در	 كه	 مشكالتی	 درباره	 وی	
»هنرمندان	 گفت:	 داشت،	 وجود	 نمايشگاه	
همكاری	خوبی	با	ما	داشتند،	اما	مهمترين	مشكل	
ما	در	بخش	كمبود	نيرو	در	واحد	روابط	عمومی	
بود	كه	با	پيوستن	آقای	سخن	سنج	به	رعد،	اين	
كمبود	هم	جبران	شد	و	همكاری	بسيار	عالی	با	

ما	داشتند«	.
	مدير	عامل	مجتمع	رعد	در	مورد	نحوة	حضور	
از	 نمايشگاه	گفت:	»گروهی	 اين	 هنرمندان	در	
نمايشگاه	 وارد	 اشتراكی	 صورت	 به	 هنرمندان	
قيمت	 درصد	 	50 كه	 صورت	 اين	 به	 شدند،	
فروش	را	به	رعد	دادند	و	گروهی	هم	كارها	را	
به	طور	كامل	اهدا	كردند	كه	اقدام	هر	دو	گروه	

قابل	تقديراست«.
می	شناسند؛	 همه	 رعد	 در	 را	 مهربان	 سهيال	
همياری	 گروه	 قالب	 در	 كه	 است	 سال	 	16 او	
بانوان	با	اين	مجتمع	همكاری	نزديكی	دارد.	اين	

نمايشگاه	 در	 	 اثر	خود	 با	هفت	 نيكوكار	 بانوی	
شركت	كرد	كه	3	تابلو	وی		اهدايی	بود.	او	سابقة	
تدريس	نقاشی	در	مجتمع	رعد	را	دارد	و	در	اين	
نمايشگاه		با	تكنيك	آبرنگ	و	موضوع	طبيعت	
رعد	 فضای	 مهربان	 كرد.	 پيدا	 حضور	 بی	جان	
توصيف	 قبول	 قابل	 	 نمايشگاه	 برپايی	 برای	 را	
می	كند،	اگرچه	عقيده	دارد	كه	نور	قسمت	راهرو	

می	بايست	بيشتر	باشد.
فرخ	نوروزيان	يكی	ديگر	از	هنرمندانی	بود	كه	
با	چهار	تابلو	ميكس	مديا	با	تكنيك	های	آبرنگ،	
پاستل	و	قلم	فلزی	در	نمايشگاه	رنگی	از	بهشت	

شركت	كرده.	او	كه	به	وسيلة	يكی	از	دوستانش	با	
رعد	آشنا	شده	بود	عقيده	دارد	تعداد	آثار	نمايش	
داده	شده	دراين	فضا	زياد	است؛	چرا	كه	فاصله	
كم	تابلوها	از	هم	ميدان	ديد	كافی	برای	تماشای	
برگزاری	 او	 نمی	آورد.	 فراهم	 را	 تابلو	 هر	 منفرد	
بيشتر	 آشنايی	 برای	 را	 نمايشگاه	های	 چنين	
هنرمندان	و	مخاطبان	هنر	با	فعاليت	های	رعد	
مثبت	ارزيابی	می	كند	كه	تداوم	آن	دستاوردهای	

خوبی	برای	رعد	به	همراه	می	آورد.
از	كارآموزان	رعد	است	كه	در	روز	 ندا	بيات	
افتتاحيه	نمايشگاه	حضور	فعالی	داشت	و	در	مورد	
آثار	خود	برای	بازيدكنندگان	توضيح	می	داد.	او	
3	اثر	خود	را	بر	ديوار	بخش	ميانی		سالن	طبقه	
دوم	نمايشگاه	آويخته	بود.	ندا	نقاشی	را	از		18	
سالگی	و	در	خانه	اش،	زير	نظر	معلم	خصوصی	
ترم	 گذراندن	 حال	 در	 حاال	 و	 بود.	 كرده	 آغاز	
دوم	دوره	نقاشی	در	مجتمع	رعد	است.	تكنيك	
نقاشی	های	او	پاستل	و	مداد	رنگی	است.	وقتی	
كه	نظرش	را	در	مورد	نمايشگاه	جويا	می	شويم،	
می	گويد:	»آثار	خوب	زيادی	در	نمايشگاه	ديده	
می	شود،	اما	كارهای	سطح	پايين	هم	وجود	دارد.	
مورد	 در	 خصوص	 به	 سختگيرانه	 داوری	 يك	
كيفی	 سطح	 می	توانست	 كارآموزان،	 كارهای	

نمايشگاه	را	باالتر	ببرد«.	او	هم	از	نور	كم	سالن	
می	گويد	و	البته	تأكيد	می	كند	كه	دوست	دارد	

باز	هم	در	چنين	نمايشگاه	هايی	شركت	كند.
آقامحمد،	 حميد	 نمايشگاه	 از	 بخشی	 در	
نقاشی	 قديمی	 كارآموزان	 از	 يكی	 دارد.	 حضور	
با	همان	لبخند	 بود.	حميد	 رعد،	شركت	كرده	
نقاشی	 زنده	 طور	 به	 هميشگی	اش	 شيرين	
می	كرد.	گروهی	از	بازديدكنندگان		دور	او	جمع	
دنبال	 را	 حميد	 قلم	 رد	 چشم	 با	 و	 شده	بودند	
نمايشگاه	 مورد	 در	 را	 نظرش	 وقتی	 می	كردند.	
جويا	شديم،	با	لبخندی	رضايتش	را	نشان	داد.

	رهام	وزيري
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ديد	 از	 بهترين	ها	 اساس	 بر	 ابتدا	 از	 نمايش	
بهترين	 متن،	 بهترين	 كارگردان	شكل	گرفت.	
طراحی	صحنه	و...	بهترين	و	آماده	ترين	بازيگر	
كه	البته	هميشه	محور	اصلی	هنر	نمايش	بوده	
با	معلوالن	جسمی-	 	 است.	روزی	كه	كارم	را	
حركتی	آغاز	كردم	اين	سئوال	برايم	پيش	آمد	
راه	 واكر	 و	 ويلچر	 با	 كه	 كسانی	 از	 چگونه	 كه	
دارند،	 شديد	 جسمی	 مشكالت	 يا	 و	 مي	روند	
انجام	 در	 حتي	 آنها	 از	 بعضي	 كه	 طوري	 به	
ساده	ترين	حركات	بدني	هم	ناتوان	اند	می	توان	
بازيگری	آماده	ساخت،	بدون	اينكه	به	خودم	و	
آنها	دروغ	گفته		باشم؛	اين	دروغ	نگفتن	خيلی	
مهم	بود،	هم	برای	خودم	و	هم	برای	اهداف	كار	
گروه	در	آينده،	چون	می	دانستم	دير	يا	زود	آنها	
بايد	با	اجتماع	روبه	رو	شوند	و	كنار	افراد	سالم	

به	كار	نمايش	ادامه	دهند.

از	 بسياری	 بود.	 طاقت	فرسا	 كار	 شروع،	 در	 	
بچه	ها	به	دليل	انزوايی	كه	گرفتارشان	كرده	بود،	
قادر	نبودند	كار	كنند،	تجارب	من	هم	كمكي	
بايد	راهی	جديد	می	ساختم.	 آنها	نمی	كرد.	 به	
كه	 كنم	 كار	 موضوعي	 روي	 گرفتم	 تصميم	
رو	 اين	 باشداز	 ضروری	 آن	 در	 معلول	 حضور	
متني	را	آماده	كردم	با	عنوان»صعود	سد«	كه	
بعد	از	ماه	ها	تمرين	پس	از	اينكه	گروه	به	تدريج	
تاالر	 در	 شد.	 	 آماده	 زياد	 خيزهای	 و	 افت	 با	

مجتمع	رعد	به	اجرا	در	آمد.
خوب	 كار	 پايان	 و	 بود	 كم	 چيزی	 يك	 اما	
درنيامده	بود.	اينجا	بود	كه	ارتباط	قديمی	ام	با	
متن	منطق	الطير	به	كمك	آمد	و	ايده	جديد	با	
نمايش	 آن	 تلقين	شد	كه	حاصل	 متن	صعود	
و	 تالش	 با	 كه	 كاری	 بود؛	 سفيد«	 »سرزمين	
همفكری	اعضای	گروه	به	ثمر	نشست	و	سرانجام	

بعد	از	حدود	دو	سال،	با	مشاركت	اعضای	گروه	
برای	اجرای	عمومی	آماده	شد.	اين	نمايش	يكي	
المللي	 بين	 سومين	جشنوارة	 برگزيدة	 آثار	 از	

تئاتر	معلوالن	شد.		
در	مسيری	كه	تا	به	امروزطي	كرده	ايم،	شاهد	
فراز	و	نشيب	های	زيادي	بوده	ايم	كه	همة	آنها	
در	شكل	گيری	گروه	مؤثر	بوده	اند.	اعضای	گروه	
مانند	مسافران	سرزمين	سفيد،	برای	رسيدن	به	
نجات	دهنده،	تالش	های	فراوانی	كرده	و	به	همان	
پاسخ	هم	رسيده	اند!	آنها	با	شناخت	قابليت	های	
خود	و	پرورش	آنها	مي	توانند	گام	های	بعدی	را	
بلندتر	بردارند	و	اگر	هم	با	شكست	مواجه	شوند،	
به	بازبينی	راهی	كه	طی	كرده	،	بپردازند	و	آن	را	

آسيب	شناسی	می	كنند.
	فقط	يك	چيز	مسلم	است،	دليلی	برای	توقف	

وجود	ندارد.
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سرزمين سفيد از نگاه كارگردان
		هادي	سروري	-	كارگردان	نمايش	سرزمين	سفيد
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گزارشی از اجرای تئاتر سرزمين سفيد

تا آشيانه سيمرغ
برتر	 ابزار	های	 از	 يكی	 عنوان	 به	 هنر	 امروزه	
و	 است	 شده	 مطرح	 معلوالن	 توان	بخشی	 در	
اهل	اين	فن	می	كوشند	تا	با	گذر	از	شيوه	های	
در	 را	 توان	يابان	 سرعت	 توان	بخشی،	 سنتی	
بازيابی	مهارت	ها	افزايش	دهند.	به	عبارت	ديگر،	
هنر	درمانی	راهی	است	تا	جسم	و	ذهن	دركنار	
هم	توانا	شوند	تا	راه	ساده	توان	يابان	براي	ورود	
سهولت	 با	 آن	 با	 ارتباط	 برقراري	 و	 جامعه	 به	

بيشتری	انجام	شود.
تئاتر	معلوالن	گامی	است	در	همين	راستا	كه	
اولين	جرقه	های	آن	در	 از	 نزديك	به	يك	دهه	
ايران	می	گذرد.	اما	تئاتر	معلوالن	هنوز		مرحلة	

تكوين	را	می	گذراند	و	كمابيش	با	تالش	های	
فردی	كارگردانان	متعهد	جلو	می	رود.	در	
حال	حاضر	هيچ	و	دستگاهی	متولی	تئاتر	
معلوالن	نيست	و	اين	حركت	های	خود	
جوش	است	كه	بازيگران	توان	ياب	را	

روی	صحنه	می	آورد.
گروه	تئاتر	مجتمع	نيكوكاری	رعد،	
اولين	گروه	توان	ياب	نيست	كه	در	اين	
زمينه	فعاليت	می	كند،	اما	به	طور	يقين	

از	پيشگامان	اين	هنر	به	حساب	می	آيد.	
اين	گروه	در	طول	دوران	فعاليت	خود	به	

براي	 از	 پيدا	كرده	كه	 موفقيت	هايی	دست	
نمونه	می	توان	به	كسب	عنوان	نمايش	برگزيده	
در	سومين	جشنواره	تئاتر	معلوالن	اشاره	كرد.

تا	 دوازدهم	 روزهای	 در	 رعد،	 تئاتر	 گروه	
چهاردهم	بهمن	ماه	در	آمفی	تئاتر	اين	مجتمع	
در	 كه	 را	 نمايشي	 تا	 رفت	 صحنه	 روی	 به	
جشنواره	تئاتر	معلوالن	اجرا	كرده	و	با	استقبال	
عنوان	 كند.	 اجرا	 ديگر	 بار	 بود،	 رو	شده	 به	 رو	
اين	نمايش	»سرزمين	سفيد«	و	برداشت	آزادی	
الدين	عطار	 فريد	 داستان	سيمرغ	شيخ	 از	 بود	

نيشابوری	در		كتاب	منطق	الطير.
متن	نمايش	را	هادی	سروری	نگاشته	و	خود	
نيز	كارگردانی	آن	را	بر	عهده	داشت.	قبل	از	اجرا،	
سری	به	اتاق	گريم	و	پشت	صحنه	نمايش	زديم.	
بودند.	 آماده	 و	 پوشيده	 لباس	 بازيگران	 همه	
اگرچه	تجربه	روی	صحنه	رفتن	را	داشتند،	اما	
آثار	نگرانی	از	اجرايی	ديگر	در	چهره	شان	هويدا	
دوستان	 حضور	 در	 و	 خانه	 در	 اجرا	 شايد	 بود.	
دليل	اين	نگراني	بود.	اما	با	شروع	نمايش	نگراني	

رنگ	باخت	و	بازيگران	مو	به	مو	آنچه	را	از	آنها	
خواسته	شده	بود،	اجرا	كردند.

از	 است	 روايتی	 سفيد«	 »سرزمين	 نمايش	
اميد	و	نااميدی؛	روايتی	كه	از	يك	سو	يأس		و	
از	سوی	ديگر	تالش	را	روايت	می	كند.	سرزمين	
كه	 است	 آدم	هايی	 تالش	 كوتاه	 داستان	 سفيد	
ظاهراً	با	بقيه	تفاوت	دارند،	اما	می	كوشند	تا	راه	
يكسانی	را	طی	كنند	و	در	اين	راه	چون	30	مرغ	
عطار	پيوسته	با	دشواری	هايی	روبه	رو	مي	شوند.	

در	اين	نمايش،	انسان	هايی	را	می	بينيم	كه	در	
تالش		اند	تا	از	خط	كشی	های	معمول	و	به	ناچار	

از	دشواری	هاي	آن	عبور	كنند.
داستان	 از	 موفق	 برداشت	 در	 هادی	سروری	
در	 خودش	 زبان	 به	 داده	 نشان	 عطار	 سيمرغ	
نمايش	رسيده	است،	هر	چند	هر	جا	كه	الزم	
بود	به	داستان	اصلی	رجوع	كرده	است.	همين	
كدها		پيوستگی	داستان	را	با	سيمرغ	عطار	بدون	
آنكه	بازگو	كنندة	مو	به	موی	روايت	باشند،	حفظ	

می	كنند.
پس	از	پايان	نمايش	به	سراغ	مانی	رضوی	زاده	
كارآموزان	سال	های	گذشته	 از	 كه	 او	 می	رويم.	
اين	 شكل	گيری	 است،	 رعد	 آموزشی	 مجتمع	
توصيف	 تقدير	 قابل	 و	 مثبت	 حركتی	 را	 گروه	

كرده	و	می	گويد:

نمايش	 اين	 مشابه	 نمايشی	 كنون	 تا	 »من	
در	حوزة	معلوالن	نديده	ام	كه	بتوانم	مقايسه	ای	
خوبی	 به	 و	 بود	 خوبی	 كار	 اما	 باشم،	 داشته	
مشخص	بود	كه	گروه	برای	اجرای	اين	نمايش	

تمرين	زيادی	كرده		است«.
وی	با	اشاره	به	داستان	سيمرغ	عطار	گفت:

فردی	 يكی	 دارد؛	 	 پيام	 دو	 اصلی	 »داستان	
و	ديگری	گروهی.	آن	30	مرغ،	سيمرغ	را،	هم	
در	 اما	 در	جمع،	 هم	 و	 مي	ديدند	 خودشان	 در	
اين	نمايش	بر	جنبة	گروهی	آن	تأكيد	كمتری	
شده	بود	البته	با	توجه	به	اينكه	سرزمين	سفيد	
برداشت	آزادی	از	داستان	منطق	والطير	بود	

نمی	توان	آن	را	ايراد	كار	دانست«.
او	بر	اساس	گفتة	كارگردان	در	مورد	
اينكه	آينه	اي	كه	در	آخرين	لحظات	
نمايش	رو	به	روی	تماشاگران	قرار	
مي	گيريد،	مي	تواند	پيام	نمايش	را	

منعكس	كند،	گفت:
ِسِن	 محدوديت	 به	 توجه	 »با	 	
اين	كار	 تئاتر	رعد	كه	اجازه	 آمفی	
نمايش	 پيام	 از	 بخشی	 نمی	داد،	 را	

ناگفته	ماند«.
ديگر	 از	 رستگار	 سلمان	 نظر	 به	
روايت	 يك	 از	 آزاد	 برداشت	 تماشاگران،	
منحصر	به	اديبان	يا	مورخان	است	و	نبايد	با	
آن	به	سادگي	برخورد	شود.	تماشاگر		مدام	اصل	
داستان	و	آنچه	را	روی	صحنه	می	بيند،	مقايسه	
می	كند	و	به	همين	دليل	نويسنده	با	اين	گونه	
متون	بايد	با	احتياط	بيشتری	برخورد	كند.	به	
عقيده	او	روی	فرم	و	حركات	بدن	بازيگران	بايد	

دقت	بيشتری	صورت	می	گرفت.
پرسش	 جلسه	 سفيد«	 »سرزمين	 پايان	 در	
برگزار	 بازيگران	 و	 كارگردان	 با	حضور	 پاسخ	 و	
شد	كه	بسيار	صميمانه	بود.	در	اين	نمايش،	ليدا	
رضوی	نسب،	 پريسا	 مديری،	 مجتبی	 تهرانی،	
فرهاد	 شهبازپور،	 الهه	 دانشی،	 محمدرضا	
پيرمحمدی،	اميرحسين	قاجار،	محسن	افخمی،	
مريم	ناصری،	پانته	آ	عزيز	آبادی	و	عدنان	سخاوی	

نقش	آفرينی	كردند.

	رهام	وزيري
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دارد  نظر  در  توان ياب  نشريه 
نوشته های  با  را  خوانندگان 
آموزشی  مجتمع های  کارآموزان 
نيكوکاری رعد سراسر کشور آشنا 
از  شمرده،  مغتنم  را  فرصت  کند. 
توان يابان عزيز دعوت می کنيم تا 
با ارسال آثارشان به نشريه، امكان 

چاپ آنها را فراهم کنند.

بيمارستان	 تخت	 روی	 بازكردم،	 وقتی	چشم	
بودم.	زياد	طول	نكشيد	كه	احمد،	برادر	بزرگترم	
و	يك	مأمور	وارد	اتاق	شدند	و	در	مورد	اينكه	چه	

اتفاقی	افتاده،	شروع	به	سئوال	و	جواب	كردند.
بدتر	 را	 حالم	 بود،	 آمده	 سرم	 به	 آنچه	 مرور	
به	 و	 می	بندم	 را	 اختيار	چشم	هايم	 بی	 می	كند.	
تمام	 در	 كه	 حسرتی	 به	 می	كنم.	 فكر	 گذشته	
روزهای	كودكی	همراهم	بود.	به	اولين	روزهای	
پدر	 سال	 سه	 دو	 فاصلة	 به	 كه	 وقتی	 نوجوانی،	
و	مادرم	را	از	دست	دادم.	و	ظاهراً	وقتی	برادرم،	
مهدی،	پيشنهاد	مي	كند	كه	در	ازای	گرفتن	سهم	
االرث	من	و	مستمری	ماهيانة	پدر،	نگهداری	از	

مرا	به	عهده	بگيرد،	بهترين	كار	ممكن	بود.
كمی	بعد،	آنها	خانه	كوچكی	مي	خرند	و	من	به	
آنها	ملحق	مي	شوم.	از	آن	به	بعد	تقريباً	هميشه	
مشكالت	 بر	 عالوه	 اواخر	 اين	 بودم.	 خانه	 توي	
می	شد،	 تشديد	 هم	 روز	 به	 روز	 كه	 حركتي	ام	
مشكالت	تنفسی	هم	پيدا	كرده	بودم.	از	همان	
را	 ساعت	 دو	 يكی	 روزی	 برادرم،	 همسر	 موقع	
صرف	غرزدن	به	من	می	كرد.	دائم	به	درگاه	خدا	
می	ناليد	كه	چرا	بايد	زندگی	اش	صرف	رسيدگی	

شرايط	 اين	 از	 شود.	 معلول	 يك	 مشكالت	 به	
موقع	 حتی	 می	كردم	 سعی	 بودم.	 شده	 خسته	
غذا	خوردن	هم	از	اتاق	بيرون	نروم.	هردو	عصبی	
بوديم،	تا	آن	روز	كه	بی	دليل	مهربان	شده	بود	و	
بعد	از	صبحانه	برايم	قهوه	آورد.	بعد	از	آن	را	ديگر	
به	خاطر	ندارم.	ظاهراً	آنقدر	از	دست	من	عصبانی	
و	 ريخته	 قهوه	ام	سم	 در	 بود	كه	 و	خسته	شده	
سعی	كرده	بود	چنين	صحنه	سازي	كند	كه	من	
خودكشی	كرده	ام.	فقط	فكر	اين	را	ديگر	نكرده	
بود	كه	دكتر	ميتواند	نوع	سم	را	مشخص		كند	و	
اين	سئوال	را	براي	همه	پيش	آورد	كه	فردی	در	
شرايط	من	كه	امكان	خروج	از	منز	ل	را	ندارد،	
از	كجا	اين	سم	را	تهيه	كرده	است.	مأمور	دوباره	

سئوال	می	كند	و	من	چيزی	برای	گفتن	ندارم.
می	خواهم	 می	گويم،	 و	 می	كنم	 باز	 چشم	
همين	حاال	رضايت	بدهم.	هر	دو	خيره	مرا	نگاه	

می	كنند.
حاال	فقط	يك	سئوال	بزرگ	در	سر	دارم	و	آن	

اينكه	بعد	از	اين		كجا	بايد	بروم؟!!!!
امضا	محفوظ

قصۀ يک غصه
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نشست صميمانۀ مسئوالن انجمن باور 
رعد،	 نيكوكاری	 آموزشی	 تأسيس	مجتمع	 پنجمين	سالگرد	 و	 بيست	 با	 همزمان	
گروهی	از	نمايندگان	انجمن	باور	با	حضور	در	اين	مجتمع،	اين	روز	به	آنان	را	شادباش	
گفتند.	در	اين	نشست	صميمانه	كه	با	حضور	سهيل	معينی	رئيس	هيئت	مديره؛	محمد	
مقدم	شاد،	مدير	عامل؛	شهرام	مبصر	و	بهنام	سليمانی،	نمايندگان	انجمن	باور	و	نيز	
صديقه	اكبری	مديرعامل،	سيد	رحيم	هاشمی،	قائم	مقام	مديرعامل،	حسين	حريری،	
عبداهلل	توسلی	و	سيدقاسم	لواسانی	از	اعضای	هيات	مديره		مجتمع	رعد	برگزار	شد،	
ضمن	قدرداني	از	مجتمع	رعد	براي	فعاليت	مستمر		در	امر	آموزش	و	توان	بخشی	
معلوالن	جسمی	و	حركتی	طی	اين	سال	ها	در	زمينة	همكاری	های	مشترك	مجتمع	
رعد	و	انجمن	باور	بحث	و	تبادل	نظر	شد	و	نمايندگان	انجمن		باور	نيز	از	فعاليت	ها	و		

محصوالت	فر	هنگی	جديد	خود	گزارشي	ارائه	كردند.
از	خدمات	25	سالة	مجتمع	آموزشی	 به	مناسب	تجليل	 اين	جلسه،	 	در	خاتمه	

نيكوكاری	رعد،	از	سوي	انجمن	باور	لوح	سپاسي	به	مديرعامل	رعد	اهدا	شد.

نيكوکاری محدوديت سنی ندارد
چند	روز	قبل	كارت	كوچكی	به	مجتمع	آموزشی	نيكوكاری	رعد	اهدا	شد	كه	روی	
آن	با	خطی	كودكانه	جهانی	از	معنا،	پند	و	توجه	نقش	بسته	بود.	در	اين	كارت	كه	برای	
ما	 از	سالم	چنين	مي	گويد:	»	 بعد	 نگارنده	 بود،	 ارسال	شده	 مديرعامل	مجتمع	رعد	
برای	كمك	به	موسسة	خيرية	رعد	تابستان	ها	نمايشگاه	می	گذاريم	و	پولی	را	كه	حاصل	

نمايشگاه	است		به]معلوالن[	رعد	هديه	می	كنيم	تا	دعای	آنها	پشت	و	پناه	ما	باشد.«
تارا،	سارا،	ساناز،	ملودی،	بيتا،	و	دنيز	اسامی	شش	تن	از	دختران	نيكوكارهستند	كه	
درآمد	حاصل	از	برگزاری	نمايشگاه	نقاشی	خود	را	كه،	مبلغ	158هزار	و	300	تومان	
بود	به	مجتمع	رعد	اهدا	كردند.	اين	اقدام	ابتكاری	نيكوكاران	نوجوان	براي	مسؤوالن	و	

دست		اندركاران	رعد	شادی	و	نشاط	و	تحسين	به	همراه	داشت.

بازديد جمعی از نيكوکاران استان قم
گروهی	از	نيكوكاران	استان	قم،	براي	آشنايي	با	فعاليت	های	مجتمع	آموزشی	نيكوكاری	رعد	از	اين	مجتمع		ديدن	كردند.	در	
اين		بازديد	نيكوكارانی	چون	محمد	علی	و	محمد	مهدي	امجدی	كاشانی،	حسين	درودگر،	محمود	فيض	به	همراه	احمد	حيدری	
)از	مسؤوالن	بهزيستی	استان(	حضور	داشتند	و	از	كالس	های	آموزش	نقاشی،	خياطی،	رايانه،	زبان،	قالی	بافی	و	واحد	توان	بخشی	
مجموعه	ديدن	كردند.	در	ادامه،	نشستی	با	حضور	چندتن	از	اعضای	هيئت	مديره	و	گروه	همياری	بانوان	رعد	برگزار	و	درباره	

مسائل	موردعالقه	تبادل	نظر	شد.
	از	آنجا	كه	گروه	نيكوكاران	استان	قم،	از	چندي	پيش	به	احداث	مجموعه	اي	با	نام	»	توان	يابان	فاطميه	امجدی	قم«	اقدام	كرده	
	بودند،	در	قسمتی	از	اين	جلسه،	تجارب	و	راهكارهای	اجرايی	راه	اندازی	و	مديريت	مؤسسات	خيريه		به	وسيله	اعضای	حاضر	در	

جلسه	مطرح	شد.
در	پايان	اين	مراسم	از	سوي	جناب	آقای	محمدعلی	امجدی	كاشانی	مبلغي	در	قالب	كمك	به	مجتمع	آموزشی	نيكوكاری	رعد	

اهدا	گرديد.
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چراغ	چشمك	زن	و	سوسوی	زندگی	من	چيست؟
در	اتاقم	بودم	و	به	اين	سئوال	كه	چراغ	چشمك	زن	و	سوسوي	
زندگي	من	چيست	فكر	می	كردم	كه	ناگهان	نوری	تابيد	و	مرا	
به	طرف	خود	كشاند	و	به	يك	جنگل	سرسبز	با	درختانی	بلند	

برد.
اين	 به	 كه	 داشتم	حال	 آنجا	كجاست!	دوست	 نمی	دانستم	
جنگل	زيبا	دعوت	شده	ام،	تا	می	توانم	قدم	بزنم	و	لذت	ببرم.	
و	 به	صندوقچه	اي	قشنگ	 ميرفتم،	چشمم	 راه	 كه	 همان	طور	

قديمی	افتاد.	به	طرف	صندوق	رفتم	و	جلوی	آن	زانو	زدم.
رويش	را	خاك	گرفته	بود.	انگار	تا	حاال	هيچ	كس	سراغش	
نيامده	بود.	با	دستانم	خاك	رويش	را	گرفتم.	خيلی	كنجكاو	و	
هيجان	زده	بودم.	ناگهان	در	صندوق	آهسته	باز	شد،	همراه	با	
دودی	كه	از	صندوق	به	آرامی	بيرون	می	آمد،	دو	كلمه	عجيب	
به	طرف	آسمان	حركت	كرد	كه	به	سختی	خوانده	می	شد؛	يكی	
اميد	بود	به	رنگ	سفيد	و	ديگری	عشق	به	رنگ	آبی.	آن	دو	كلمه	
باال	رفتند،	از	ابرها	گذر	كردند	و	رفتند	جايی	كه	فكر	می	كنم	

پيش	خدا	بود.
لحظه	ای	بعد	برگشتم	به	اتاق،	خوشحال	بودم	از	اينكه	جواب	
سئوالم	را	گرفته	ام،	اما	ناراحت	از	اينكه	چرا	گاهی	ما	اين	چراغ	

چشمك	زن	را	نمی	بينيم!	واقعاً	چرا؟

تذكرهء	شعرای	كرمانشاه،	تاليف	آقای	باقر	شاكری،	دربارة	اين	سخنور	نابينا	می	نويسد:	»ميرزا	كريم	بيرنگ	در	سال	
1280	خورشيدی	متولد	شد.	او	كه	در	طفوليت	و	حين	تحصيل	د	ر	مكاتب	قديم	به	چشم	درد	مبتال	شد.	يك	چشم	خود	
را	از	دست	داده	و	چشم	ديگرش	نيز	آسيب	ديده	بود،	ناگزير	به	ترك	تحصيل	گرديد،	ولی	بر	اثر	معاشرت	با	دانشمندان	و	

آزادی	خواهان	در	سلك	سرايندگان	و	نويسندگان	قرار	گرفت«.
بيرنگ	مدتی	»صفايی«	و	چندی	»سيه	روزگار«	تخلص	می	كرد،	ولی	»بيرنگ«	را	بر	آن	دو	ترجيح	داد	و	تا	آخر	عمر	به	

همين	تخلص	ناميده	شد.	بيرنگ	در	آذرماه	1332	در	كرمانشاه	در	گذشت.	

چند	بيت	زير	از	اوست:

بيرنگ کرمانشاهي

دل نوشته ها
الهام	بادامي

شهناز	امينی	)توان	ياب	رعد(
در مرگ خورشيد به هنگام غروب

به تولد دوبارۀ آن در طلوع فردا می انديشم 

همچو پروانه بسوزند ز حسرت پر خويش 
بود عشاق  محفل  در  چو  تو  روی  شمع 

بود طاق  تو  فرقت  از  نه  که  را  طاقی 
بود بر وصل تو مشتاق  می توان گفت که 

معرفي شاعر و نويسنده
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In this issue of “TAVANYAB” quarterly you will 
read:
The editorial of this issue is devoted to “the color 
of heaven ” painting exhibition; here is an excerpt 
of this editorial:
“The color of heaven is certainly the color of benev-
olence, good will and altruism, or in short, heaven 
has the color of empathy. This color is completely 
different from any color we have ever seen, the 
color that has remarkable internal and external 
impacts on people and revives the emotions and 
inspires hope in society.
The exhibition “The color of heaven” had truly the 
color of empathy; About 60 professors, artists and 
students had exhibited 250 pictures in different 
sizes and styles. During its three-day run, the ex-
hibition attracts appreciative art lovers. 
Renewal of the year, emergence of spring and the 
effect of this ancient Iranian tradition on literature 
and music of this land have been studied under 
the title of “Baharieh and Nourouzkhani”.
Diabetes has been called the third millennium`s 
disease. Dr. Ali Mohammad Mellati, specialist 
endocrinologist in an interview with “TAVANYAB” 
quarterly, has familiarized readers with the un-
known aspects of this dangerous disease. Further 
in this interview, exercise and good nutrition as 

affecting factors on this disease, are investigated 
and experts’ recommendations can be read.
Muscular dystrophy is the title of a paper prepared 
and submitted by Iranian Association of dystrophy; 
in this section, you will get more acquainted with 
this phenomena and its history.
Professional rehabilitation and its place in Iran 
were discussed with Dr. Mohammad Kamali, phys-
iotherapist, associate professor of Iran University 
of medical sciences and head of the rehabilitation 
research center, which can be found under “dimin-
ishing power of professional rehabilitation”. In this 
section you will read:
Social rehabilitation means, a disabled or a physi-
cally challenged person enters the society and in-
tegrates into it. But some believe that at first medi-
cal rehabilitation, second educational one, and 
then professional and at last the social rehabilita-
tion should be considered. To some extent, I per-
sonally do not believe in this classification. I think 
the moment I see a disabled person, or a family 
who has a child with a disability, or someone who 
has sustained spinal cord injury in his/her youth, 
is the moment that the professional rehabilitation 
needs to get started.
The role and the necessity of exercise for disabled 
persons is a paper on the benefits of physical exer-

اخبارشماره33و34-پائیز و زمستان88
در	شماره	پيش	گزارشي	از	عملكرد	مالي	مجتمع	آموزشي	نيكوكاري	رعد	منتشر	شد	كه	ستون	دريافت	ها	و	
پرداخت	هاي	آن	اشكال	داشت	ضمن	پوزش	براي	آگاهي	بيشتر	خوانندگان	محترم	جدول	اصالح	شده	به	شرح	زير	

منتشر	مي	شود.

خالصه کمک ها در سال 138٧ و 1386 مجتمع آموزشی نيكوکاری رعد   

خالصه هزينه ها در سال 138٧ و 1386 مجتمع آموزشی نيكوکاری رعد

اصالحيه
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cise in improving the function of body organs such 
as cardiovascular system, lung, muscles, joints 
and digestive system. Vitality and hope, self con-
fidence, depression prevention and readiness to 
participate in society are some other advantages 
of exercise for disabled persons.
A 100-year period has been studied in the history 
of disabled persons sport; international disabled 
persons sport organizations have been introduced 
and the history of “the foundation of Iran sport fed-
eration for the disabled” has been presented.
The next paper on this issue is about Boccia and 
Mohammad Reza Kari, Iranian Boccia team cham-
pion. Boccia is a recreational sport for athletes 
who require a wheelchair because of a physical 
disability. Boccia was introduced by Iran sports 
federation for disabled persons to the relevant or-
ganizations, and it is growing now. 
For this issue of “TAVANYAB”, Mojede Ebadifar 
has translated a paper on “distance learning in 
Australia, its functions and impacts on improving 
disabled persons educational status”.

Celebrating the International Day of Persons with 
Disabilities and 25th anniversary of establishment 
of Raad rehabilitation goodwill complex and holing 
a charity bazaar are the reports in pictures of this 
issue.
On Introducing “TAVANYABAN-E-MASHHAD”, 
an educational good will complex, activities, pro-
grams and success of this complex have been 
presented.
Employment –and eventually entrepreneurship- is 
one of the indications of success for disabled per-
sons; Godarzi brothers are amongst our most suc-
cessful trainees.  “Everyone can be successful” is 
an interview with Godarzis.
To know Raad`s department of social work better, 
we published an interview with this department`s 
manager.
Read on for some other interesting items including 
introducing successful blogs and books regarding 
disabilities, a report on a theatre entitled “White 
land ” performed by disabled persons, Raad train-
ees` literary pieces, and Raad complex`s news. 
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