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سالم
ــه منتشــر شــدن نشــریه دانشــکده کمــک  ــرای مــا) تمــام کســایی کــه ب از اینکــه همچیــن فرصتــی ب
ــت  ــم، بینهای ــاء بدی ــون رو ارتق ــی و...خودم ــی و علم ــطح فرهنگ ــم س ــه بتونی ــده ک ــش اوم ــردن( پی ک

ــحالم. خوش
وقتــی ســطح دغدغــه هامــون رشــد پیــدا میکنــن و بــه آگاهــی افــراد دیگــه گــره میخــورن، اینجاســت 
کــه جرقــه تعامــل اجتماعــی، هرچنــد مفیــد و یــا حتــی خنثــی، یــا بی فایــده، زده میشــه. بعــد از ایــن 
جرقــه، تالشــمون نــه تنهــا رشــد ســطح آگاهــی خودمــون هســت، بلکــه بــه رشــد دســته جمعــی اون 

ــم. ــر می کنی فک
نشریه دانشجویی،

میتونه بهترین شروع باشه واسه رشد دغدغه هامون و دنبال کردن چالش هاش. 
ــن کار رو  ــه از ای ــه گوش ــا ی ــار م ــن و کن ــین، بیای ــه بش ــن چرخ ــن وارد ای ــت داری ــر دوس ــم اگ ــما ه ش

ــن. ــر کنی ــعله ورت ــه رو ش ــد و جرق ــتتون بگیری دس
نازنین داناسنگری

سخن مدیرمسئول
به نام خداوند یکتا، 

ــوم  ــکده عل ــجویان دانش ــا دانش ــاتید مخصوص ــجویان و اس ــه دانش ــت هم ــم خدم ــرض میکن ــالم ع س
ــده  ــکالت عدی ــاه مش ــن م ــد از چندی ــره بع ــتیم باالخ ــه  تونس ــندم از اینک ــی خرس ــی، خیل توانبخش
ــک  ــرای ی ــدند ب ــع ش ــم جم ــتاق دور ه ــجویان مش ــه دانش ــی ک ــیم،  جای ــماره اول برس ــه ش ــره ب باالخ
هــدف مشــترک و اون هــم چیــزی نیســت جــز ارتقــا ســطح فکــری همــه دانشــجویان در زمینــه هــای 

ــی و ... . ــی، اجتماع ــی، سیاس ــری، علم ــی، هن ــف فرهنگ مختل
مــا در نشــریه توانــا بــه دنبــال پیــدا کــردن و رشــد توانمنــدی هــای هــر فــرد هســتیم، در اینجا اســتعداد 
هــای نهفتــه شــما بــا بــه روی کاغــذ آمــدن بــه منصــة ظهــور خواهــد رســید، بیــان آنچــه کــه ســالیان 
درازی در اذهــان شــما نهفتــه اســت، موجــب شــکوفایی خواهــد شــد کــه تــا کنــون نظیــرش را در زندگــی 

تــان مشــاهده نکــرده ایــد.
کاِرگروهــی بــرای یــک هــدف واال و ارزشــمند بــا برنامــه ریــزی نــه تنهــا موجــب رشــد تیمــی خواهــد 

شــد بلکــه بــذر رشــد فــردی شــما بــرای آینــده ای درخشــان را خواهــد کاشــت.
ــد،  ــرده ان ــالش ک ــه ت ــی وقف ــریه ب ــن نش ــیدن ای ــر رس ــه ثم ــرای ب ــه ب ــی ک ــی عزیزان ــر از تمام در آخ

ــم. ــی میکن ــکر و قدردان تش
با آرزوی موفقیت روز افزون
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ویتیلیگو 
بیمــاری ویتیلیگــو یــک اختــال در رنگدانــه هــای پوســتی بــه صــورت غیــر واگیــردار 
اســت کــه موجــب ظهــور قســمت هایــی بــا رنــگ روشــن تــر در نواحــی رنگدانــه دار 

. د میشو

* همه گیر شناسی
ویتیلیگــو بیمــاری نســبتا شــایعی اســت و 1 درصــد افــراد جامعــه را مبتــا میکنــد و 

در هــر ســنی میوانــد بــروز کنــد و امــا در کــودکان در ســنین بلــوغ شــایعتر اســت.

* آسیب شناسی
علت بروز بیماری هنوز مشخص نیست و برخی عوامل هورمونی و برخی الرژیک و 

همین طور اختال در سلول های مانوژن را عامل آن میدانند به طوری که آنزیم های 
شرکت کننده در مانوژنز مهار شده، دچار کم کاری میشود.

یافته های بالینی 
ویتیلیگــو معمــوال پوســت را درگیــر میکنــد ولــی در هــر جایــی از بــدن کــه رنگدانــه وجود 
داشــته باشــد ماننــد مــوی ســر و ابــرو ، مــژه و ریــش ، داخــل دهــان و نواحــی ژینیتــال و 
حتــی چشــم میتواننــد درگیــر بیمــاری شوند.پوســت ناحیــه ی مبتــا ممکــن اســت رنگــی 
روشــن داشــته باشــد یــا کامــا ســفید باشــد .از نظــر محــل بروز،اغلــب در پشــت دســت 
هــا و تنــه دیــده میشــود و ایــن لکــه هــا کــم کــم بــه هــم پیوســته و ســطوح وســیع تــری 

را در بــر میگیرد.ایــن بیمــاری عائــم ذهنــی نــدارد امــا میتوانــد ســبب افســردگی شــود.
ویتیلیگو دو نوع دارد:
1(ویتیلیگو سگمانی

2(ویتیلیگو غیر سگمانی 
ــد و در 50  ــر میکن ــدن را درگی ــگمان ب ــک س ــه: ی ــک طرف ــا ی ــگمانی ی ــو س 1(ویتیلیگ
درصــد مــوارد مــو را هــم درگیــر میکنــد ایــن نــوع ویتیلیگــو اغلــب یــک ســال پیشــرفت 

کــرده و ســپس متوقــف میشــود.
2(ویتیلیگوغیــر ســگمانی یــا دوطرفه:نــوع شــایع تــر ایــن بیمــاری اســت و در هــر 

ــا  ــود.اغلب ب ــر میش ــو ظاه ــر دو زان ــت و ه ــر دو دس ــا ه ــرف بدن،مث دو ط
دســتها،نوک انگشــتان،مچ دســت ها،اطــراف چشــم یــا دهــان و بــا پاهــا 

ــن نواحــی میشــود. ــگ ای ــریع رن ــث کاهــش س ــده و باع ــروع ش ش
ــاره شــروع  ــی ســیر بیمــاری متوقــف میشــود و دوب ســپس مدت

میشــود.این رونــد در تمــام طــول زندگــی فــرد ادامــه داشــته و 
فقــدان رنــگ گســترش مــی یابــد و ناحیــه ی وســیع تــری 

ــر میگیــرد. را در ب
ویتیلیگــو ســه زیــر گــروه دارد:اگــر تمــام رنگدانــه 
ــادر اســت،به آن  ــی ن ــن برود،کــه خیل ــدن از بی هــای ب
ــی  ــو موضع ــد.در ویتیلیگ ــری میگوین ــو سراس ویتیلیگ
یــک یــا چنــد نقطــه یــا ناحیــه از بــدن ظاهــر میشــود.
در ویتیلیگــو عمومــی بخــش هــای پراکنده در سراســر 
بــدن عــارض میشــوند کــه شــایعترین نــوع ویتیلیگــو 

اســت.

درمان 
درمان دارویی:استفاده از داروهای کورتیکو استروئید قوی موجب رنگدانه زایی 

میشود.این دارو ها درصورت به طور موثرتری هستند و در درست وپا اثر کمتری 
دارند.مصرف بیش از یک سال این داروها عوارضی مانند آتروفی پوست دارد.

جراحی:اگر درمان دارویی و فیزیوتراپی ثمر بخش نبود.برای بزرگساالنی که به 
مدت حداقل 6 ماه بیماری ثابت بوده و پیشرفتی نداشته جراحی انجام میشود.

جراحی شامل رفت پوستی)پیوند پوست(از ناحیه ی غیر درگیر بدن است.
فیزیوتراپی :درمان این بیماری از نظر زیبایی و برگرداندن رنگ پوست اهمیت 
داردو بهترین راه درمان ویتیلیگو،فتوکموتراپی است بهترین کاندیداها جهت 

درمان،افراد جوانی هستند که در چند ماهه اخیر دچار حمله بیماری شده اند و 
بهترین موضع جهت درمان،محلی است که دارای مو با رنگ طبیعی است،تا در اثر 

فتوکموتراپی مالنین موجود در فولیکول مو،به پوست اطراف منتشر شود.

ــن 290-400  ــوج بی ــول م ــا ط ــش ب ــاوراء بنف ــای م ــش نوره فتوتراپی:تاب
ــرد  ــه دو عملک ــان دارد ک ــت انس ــر روی پوس ــددی ب ــرات متع ــر اث نانومت
ــر اول آن  ــود . اث ــی ش ــتفاده م ــتی اس ــای پوس ــان بیماریه ــت درم آن جه
ــی  ــیت ، م ــتی ،مالنوس ــاز پوس ــه س ــلولهای رنگدان ــر س ــک و تکثی تحری
باشــد و دیگــر اثــر مفیــد آن تنظیــم و مهــار سیســتم ایمنــی پوســتی ) کــه 
در ایجــاد تعــداد زیــادی از بیماریهــای پوســتی دخیــل اســت ( مــی باشــد
فتوکموتراپــی درمــان ترکیبــی از یــک مــادۀ شــیمیایی جــاذب نــور) فتــو 
اکتیــو( و نوردرمانــی مــی باشد.پســورالن مثــال کالســیک داروی فتواکتیــو 
اســت کــه بوســیلة اشــعة اولتراویولــه بــا طــول مــوج بلنــد تحریــک مــی 

گــردد و ســبب افزایــش جــذب انــرژی موجــود در اشــعه میگــردد.
رنگدانــه زدایی:ایــن روش درمانــی رنگدانــه هــای باقــی مانــده در پوســت را 
از بیــن میبــرد و پوســت کامــال ســفید میشــود.این روش کمتر کاربــرد دارد و 
فقــط در بزرگســاالنی کــه مناطــق رنگــی کمــی در پوســت دارنــد و درمــان 

هــای دیگرپاســخگو نبوده،اســتفاده میشــود.
آموزش های الزم برای بیماران ویتیلیگو:

1-پوست بدون رنگدانه به راحتی افتاب سوخته میشود
2-افتاب سوختگی شدید ویتیلیگو را تشدید میکند 

ــور  ــر ن ــت را در براب ــه پوس ــی ک ــاس های ــتفاده از لب 3-اس
ــد. ــت میکن ــید محافظ خورش

4-پرهیــز از دســتگاه هــای برنــزه کننــده پوســت و 
خالکوبــی 

5-استفاده از کرم ضد آفتاب 
 

منابع:
1( فیزیوتراپی در بیماری های روماتیسمی و پوستی

http://medicine.tums.ac.ir )2

https://drasgariclinic.com/skin-rejuvenation/phototherapy-skin.html )3

سمیه شکری
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موسیقی به وسعت زندگی

موسیقی،کلمه ای به عرض انسان و طول زندگی و شاید فراتر و نوازنده روح تنها مانده در تاطم آدمی.
دنیایــی متفــاوت از آدم هــای بــه ظاهــر عاقلــی اســت کــه تــن بــه کــت و شــلوار زندگــی ســپرده اند و تغییــر را همــان تخریــب 

می دانند.حــال انکــه موســیقی تغییــر اســت و تغییــر اســت و تغییــر!
موسیقی دیوانگیست،عشق است...

شــاید شــما هــم زمانــی کــه تئاتــر شــهر تــا انقــاب را قــدم می زنیــد، مجموعــه ای بــه هــم ریختــه امــا منظــم از موســیقی 
هــای خیابانــی بــا ســبک هــای مختلــف و احساســات متفــاوت بــه فاصلــه چنــد قدمــی از هم دیگــر نظــر شــما را بــه خــود 

جلــب کنــد و شــاید هــم مقــداری خاطــره از گذشــته هــای شــیرین و تلــخ را بــه یادتــان بیــاورد کــه بــا آهنــگ 
هــای تکــراری و قدیمــی مــدام مــرور می شــوند.

در ایــن بیــن گاهــی نیــز بــا صداهــای غریــب امــا زیبــا مواجــه می شــوید و جســت و جــوی شــما بــرای منبــع 
صــدا بــه ســازی عجیــب امــا خــوش نــوا می رســد کــه تــا بــه حــال مشــابه آن را نشــنیده اید.

دنیــا پــر اســت از ســازهایی کــه مــا ندیده ایــم امــا صــدای دل انگیزشــان گاهــی مقــداری بیشــتر از ســازهای 
مرســوم دســت نــوازش بــه روح آدمــی می کشــد، گویــی از جایــی غیــر از زمیــن آمده انــد.

ــا  ــنیده اید؛ ام ــده و ش ــر دی ــا را کمت ــه آن ه ــم ک ــاز می پردازی ــد س ــی چن ــه معرف ــش ب ــن بخ در ای
ــد . ــب می کن ــود جل ــه خ ــان را ب ــا نظرت ــان قطع ــنیدن صدایش ش

ــی  ــاعران ایران ــعار ش ــت و در اش ــی اس ــازهای ایران ــی از س ــا رود یک ــود ی ع
ــن ســاز  ــوای خــوش ای ــروزه ن ــن ســاز اشــاره شــده اســت. ام ــه ای ــز بســیار ب نی

در موســیقی کشــورهای همســایه علــی الخصــوص کشــورهای عربــی نیــز بــه گــوش 
می رســد. 

عــود عــاوه بــر صــدای زیبایــش، دارای ظاهــر بســیار چشــم نــواز نیــز می باشــد. اغلــب 
افــراد صــدای ایــن ســاز را صدایــی ملکوتــی و معنــوی می داننــد کــه بســیار شــورانگیز 
و زیبــا اســت. امــروزه در موســیقی ســنتی)ایرانی( ایــن ســاز کمتــر از گذشــته بــه کار 
مــی رود امــا همچنــان جایــگاه واالی خــود را حفــظ کــرده اســت و نوازنــدگان بســیاری 

بــه ایــن ســاز روی مــی آورنــد.

با اسکن کد QR باال یک موسیقی زیبا با عود بشنویم.

ــا اصالــت آفریقایــی اســت. کالیمبــا جــزو ســازهای  کالیمبــا ســازی کوچک،ســاده و ب
تیغــه ای اســت کــه بــا سرانگشــتان شســت ها نواختــه می شــود. ایــن ســاز بــا ارتعــاش 

ــاند . ــوش می رس ــه گ ــف ب ــای مختل ــی در نت ه ــای متفاوت ــش صداه تیغه های
ــا  ــودکان اســتفاده می شــد؛ ام ــرای ک ــازی ب ــوان اســباب ب ــه عن ــن ســاز ب ــدا ای در ابت
بــا صــدای فانتــزی  و آرام بخــش خــود بــه ســرعت طرفــداران زیــادی را در سرتاســر 

جهــان پیــدا کــرد.

با اسکن کد QR باال یک موسیقی زیبا با کایمبا بشنویم.

ــه چــوب هــا و  ــداع یــک ســاز همیشــه هــم نیــاز ب ــرای اب برخــاف تصــورات عمــوم، ب
ســیم هــای منحصــر بــه فــرد و لــوازم گــران قیمــت نیســت. می تــوان بــا در دســترس 
تریــن وســایل نیــز بهتریــن صداهــا را تولیــد کــرد؛ فقــط بایــد کمــی خاقیــت داشــته 
باشــیم. بــرای تولیــد ســاز مخصــوص خودتــان کافــی اســت چنــد ضربــه ریتمیــک بــه 
میــز روبــه روی خودتــان بزنیــد. حــاال شــما یــک ســاز ســاخته ایــد و تنهــا بایــد یــک 

ــام مناســب بــرای آن انتخــاب کنیــد. ن
ــاز در  ــن س ــف ای ــواع مختل ــت. ان ــاده اس ــازهای س ــن س ــی از ای ــز یک ــوزه نی ــاز ک س

آفریقا،هنــد و ایــران نواختــه می شــود.
کوزه جزو سازهای کوبه ای محسوب می شود و جنس آن از سفال است.

در ایــران، کــوزه بــا ورود موســیقی مــدرن جایــگاه خــود را از دســت داد و کمتــر از آن 
اســتفاده می شــد؛ امــا امــروزه آهنگســازان بــا پــی بــردن بــه پتانســیل نهفتــه ایــن ســاز 
ســاده امــا خــوش صــدا و توانایــی آن در انتقــال احســاس، بســیار بیشــتر از آن اســتفاده 
می کننــد و در موســیقی ســنتی)ایرانی( نیــز هــم اکنــون بیشــتر از گذشــته صــدای ایــن 

ــه گــوش می رســد. ســاز ب
با اسکن کد QR باال یک موسیقی زیبا با کوزه بشنویم.

ــداع شــده اســت  ــد اب ــرن جدی ــی اســت کــه در ق ــا اروپای هنــگ درام ســازی تقریب
ــک  ــد ی ــگاه اول مانن ــاز در ن ــن س ــد. ای ــک می باش ــه ای-ملودی ــازهای کوب ــزو س و ج

ســفینه فضایــی مربــوط بــه آینــده یــا یــک ســپر جنگــی مربــوط بــه گذشــته اســت. ایــن 
ســاز از دو صفحــه بیضــی شــکل ســاخته شــده کــه بــه صــورت قرینــه بــه هــم چســبیده 

انــد. نواختــن آن بــا انگشــتان دســت و بــه صــورت کوبشــی اســت.
هنــگ درام صدایــی آرامــش بخــش بــا طنینــی لطیــف دارد کــه هــر فــردی را مجــذوب 

صــدا و احســاس خــود می کنــد .

با اسکن کد QR باال یک موسیقی زیبا با هنگ درام بشنویم.

نــی انبــان یکــی از ســازهای عجیبــی اســت کــه می تــوان دیــد. ایــن ســاز ایرانــی بیشــتر 
در نواحــی جنوبــی ایــران نواختــه میشــود و بــه موســیقی محلــی آن خطــه رنــگ و بــوی 

ــد. ــت می ده اصال
نــی انبــان جــزو ســازهای بــادی اســت و همــان طور کــه از نــام آن مشــخص اســت، از دو 
قســمت ســاخته شــده اســت. قســمت نــی کــه دســته ســاز را تشــکیل می دهــد و بــا آن 
ــا مشــک اســت کــه از  ــوان نــت هــای گوناگــون را نواخــت. قســمت دیگر،انبــان ی می ت
پوســت دباغــی شــده گوســفند یــا بــز تشــکیل شــده اســت و بــه عنــوان مخــزن ذخیــره 

هــوا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد .
نــی انبــان برخــاف ظاهــر عجیــب و غریبــی کــه نســبت بــه بقیــه ســازها دارد، صــدای 
بســیار گــرم و زیبایــی دارد کــه نمایان گــر خــون گرمــی مردمــان دیــار جنــوب می باشــد 

. بــا اســکن کــد QR بــاال یــک موســیقی زیبــا بــا نــی انبــاٌن بشــنویم.
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هــرروزه بــا تصاویــری روی دیــوار، روزنامــه، کتابهــا و دســتگاه هــای دیجیتال 
مواجــه هســتیم. برخــی در حافظــه مــان هــک میشــوند و برخــی نــه. عواملی 
کــه باعــث میشــوند مــا یــک تصویــر را بــه خاطــر بســپاریم و دیگــری را نــه، 
ــد کــه  هنــوز شــناخته شــده نیســتند. در گذشــته محققــان فــرض می کردن
انــدازه تصویــر و حافظــه بــه یکدیگــر مربــوط نیســتند، چــرا کــه مــا معمــوال 
چیــزی کــه روی یــک تصویــر نمایــان میشــود را درک میکنیــم، چــه تصویــر 

بــزرگ باشــد چــه کوچــک.
امــا مطالعــه جدیــدی توســط Dr.Sharon Gilaie-Dotan از دانشــگاه 
اپتومتــری و علــوم بینایــی Bar-Ilan و مرکــز تحقیقــات مغــزی چنــد رشــته 
ای Gonda ، تــالش کــرده تــا مشــخص کنــد آیــا در زندگــی روزمــره، تصاویــر 
ــه خاطــر ســپرده میشــوند. یافتــه هــای  ــر کوچــک ب ــزرگ بهتــر از تصاوی ب
ــه در  ــد، از جمل ــته باش ــددی داش ــای متع ــرد ه ــد کارب ــش میتوان ــن پژوه ای

اســتفاده از انــواع مختلــف صفحــات الکترونیکــی و کیفیــت پــردازش اطالعات 
ــزرگ و کوچــک. در اســتفاده از نمایشــگر هــای ب

ــد  ــگاه کنن ــری ن ــه تصاوی ــتند ب ــدگان خواس ــرکت کنن ــان، از ش ــن محقق ای
ــر  ــه ه ــود. ب ــه ش ــی گرفت ــا آزمون ــت از آنه ــرار اس ــد ق ــه بدانن ــدون اینک ب
ــه  ــک مرتب ــف، ی ــای مختل ــدازه ه ــی در ان ــر مختلف ــده تصاوی ــرکت کنن ش
ــف  ــش مختل ــت آزمای ــده در هف ــرکت کنن ــود. 182 ش ــده ب ــان داده ش نش

ــد. ــرکت کردن ش
بــه دفعــات متعــدد، محققــان دریافتنــد کــه تصاویــر بزرگتــر، 1.5 برابــر بهتــر 
از تصاویــر کوچــک بــه خاطــر ســپرده میشــوند. ایــن پدیــده وابســته بــه یک 
محــرک خــاص، ترتیــب پدیــدار شــدن تصاویــر، وضــوح آنهــا، و یــا میــزان 

اطالعــات هــر تصویــر نبــود.
بــرای فهمیــدن اینکــه ایــن نتایــج بعلت انــدازه تصاویــر و نــه میــزان جزئیات 
هــر تصویــر بدســت آمــده بــود، محققــان بررســی کردنــد کــه آیــا تصاویــر 
بــزرگ تــار نیــز بهتــر از تصاویــر کوچــک واضــح در حافظه ثبــت میشــوند. در 
ایــن آزمایــش نیــز میــزان اطالعــات تصاویــر یکســان بــود. در کمــال تعجــب، 

محققــان یافتنــد کــه شــرکت کنندگان 
ــر از  ــار را بهت ــزرگ ت ــر ب ــی تصاوی حت
ــر  ــه خاط ــح ب ــک واض ــر کوچ تصاوی

ســپرده بودنــد.
ــر  ــه اکث ــد ک ــن دریافتن ــا همچنی آنه
تصاویــر زمانــی کــه در انــدازه بزرگتــر 
ــر  ــه خاط ــر ب ــد بهت ــده بودن ــه ش ارائ

ســپرده می شــدند.

تصاویــر  کــه  مغــز  از  نواحــی  »در 
ــرای  ــوند، ب ــی ش ــردازش م ــبکیه پ ش
ــه  ــزرگ در مقایس ــر ب ــردازش تصاوی پ
ــع بیشــتری  ــر کوچــک، مناب ــا تصاوی ب
ــن  ــه ای ــرا ک ــود. چ ــی ش ــت م هدای
بــا  مســتقیمی  رابطــه  پــردازش 
مســاحتی از شــبکیه دارد کــه توســط 

ــود.« ــک میش ــر تحری تصوی
Dr.Sharon Gilaie-Dotan  

ــر  ــه تصوی ــر، هرچ ــاده ت ــان س ــه زب ب
بزرگتــر باشــد، تعــداد بیشــتری از 
گیرنــده هــای شــبکیه را تحریــک 
میکنــد، بنابــر ایــن بخــش هــای 
بیشــتری از مغــز بــه پــردازش آن 
ــتری  ــر بیش ــد و تاثی ــر میپردازن تصوی

روی حافظــه خواهــد داشــت.
ــه  ــد ک ــاره میکن ــارون اش ــر ش دکت
عوامــل فرعــی ماننــد حــرکات مختلف 
چشــم و توجهــی کــه تصاویــر بزرگتــر 
ــت  ــن اس ــز ممک ــد نی ــب می کنن جل
در بــه خاطــر ســپردن تصاویــر بــزرگ 

ــر باشــند. موث
ــر  هرچنــد ایــن مطالعــه تنهــا تصاوی
بررســی  را  )اســتاتیک(  ســاکن 
ــد  ــج آن میتوان ــت، نتای ــرده اس ک
مهمــی  هــای  پیامــد  دارای 
بــرای »نســل صفحــه نمایــش« 
ــیاری  ــه بس ــلی ک ــد، نس باش
از معلوماتــش را از طریــق 

ــت  ــی بدس ــک الکترونیک ــات کوچ صفح
ــی آورد. م

ــت  ــن اس ــد: ممک ــارون میگوی ــر ش دکت
ــا،  ــد ویدیوه ــا مانن ــر پوی ــی در تصاوی حت
ــردازش  ــرای پ ــتری ب ــی بیش ــع بینای مناب
ــت  ــر هدای ــگرهای بزرگت ــو در نمایش ویدئ
شــوند، و بنابرایــن ویدئوهــا روی نمایشــگر 
ــپرده  ــر س ــه خاط ــر ب ــزرگ بهت ــای ب ه

ــوند. ش
عــالوه بــر ایــن، بســیاری از کتــاب هــای 
درســی بــه فــرم الکترونیــک در دســترس 
هســتند، و دانشــجویان گاهــا روی موبایــل 
ــه  ــد ک ــد. هرچن ــه میکنن ــا را مطالع آنه
تلفــن همــراه بیشــتر در دســترس اســت، 
در عمــل کیفیــت یادگیــری ممکــن اســت 
روی یــک نمایشــگر بزرگتــر بیشــتر 
ــد مطالعــات  باشــد. دکتــر شــارون میگوی
ــود  ــخص ش ــا مش ــت ت ــتری الزم اس بیش
ایــن پدیــده چقــدر فراگیــر اســت و 
اینکــه آیــا بــر پــردازش تصاویــر در همــه 
ــا در  ــا تنه ــت، ی ــر اس ــا موث ــت ه موقعی

ــوارد. ــی م بعض

1) https://www.news-medical.net/
news/20220122/Visual-memory-
affected-by-image-size-on-the-retina-
study-shows.aspx

2) Masarwa, S., et al. (2022) Larger 
images are better remembered during 
naturalistic encoding. PNAS. doi.
org/10.1073/pnas.2119614119.

لپ تاپ به جای گوشی،
یادگیری بهتر!!

محمد مشمول
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شاید ربای خنده پیدا شود بهاهن شاید تمام رگدد اندوه سالیاهن    

خواهند رفت و آید خورشید جاوداهن  این ارباهی ماتم این مات بی رتنم   

ره داهن داهن داهن اشکی هک شد رواهن لبخند یک جواهن بذر بهار رفداست   

رب سینه ای هک رب آن ققنوس رکده الهن آتش ارث ندارد، رهزگ ارث ندارد    

لفضل حقیقی
ابوا

ســرعتم را کمتــر میکنــم و در الیــن کنــدرو خیابــان، کنــار دکــه گل فروشــی ترمــز میگیــرم و مــی ایســتم. برایــت دســته 
ای نرگــس میخــرم و بــه دســت مــرِد گل فــروش میدهــم کــه تزئینــش کنــد.

گل فروش میپرسد: با ربان چه رنگی ببندمش؟!
عمیق نگاهش میکنم. لبخند به لب دارد و گوشه چشمانش چین خورده است.

آرام پاسخ میدهم: ربان آبی دارید؟!
ســری تــکان میدهــد و موهایــش روی پیشــانی اش میریــزد. از نظــر ســنی شــاید از تــو بزرگتــر باشــد امــا موهایــش هماننــد 

ــو جوگندمی اســت. ت
دسته گل را روی پیشخوان میگذارد. به سمتش میروم و میپرسم: آقا چند تا بچه دارید؟

با تعجب نگاهم میکند و میگوید: دوتا
جسور میپرسم: دخترن؟!

با نگاهی سراسر تعجب پاسخ میدهد: یک پسر و یک دختر دارم.
ــه زود تنــگ  ــرا باباهاشــون زود ب ــرا دلشــون ب ــد، دخت ــگ بزنی ــه زود زن ــون زود ب ــه دخترت ــم: ب ــم و میگوی لبخنــدی میزن

ــم. ــا تشــکر مختصــری از دکــه گل فروشــی بیــرون مــی آی میشــه. خنــده مصلحتــی میکنــد و مــن ب
ماشــین را اســتارت میزنــم و کاســه چشــمانٌم از اشــک پــر میشــود. دنــدان هایــم را بــر لــب هایــم میفشــارم و بــوی خــون 

در بینــی ام میپیچــد.
به بهشت زهرا میرسم، گل های محبوبت را برمیدارم و به سمت سرو کهنسال باالی مزارت پیش میروم.

ســنگ مــزارت را غبــاری تلــخ پوشــانده اســت، روی آن بــا یــک خــط درســت نوشــته بودند:»آرامــگاه پــدری مهربــان«. روی 
نوشــته اش دســت میکشــم و نوشــته هــا در چشــمم میلــرزد.

میدانــی بابــای عزیــز تــر از جانــم؟! دلــم از نبــودت یــک 
ــرای  ــتانت، ب ــی دس ــرای گرم ــم ب ــت. دل ــده اس ذره ش
ــن  ــی گفت ــرای باباجان ــم، ب ــدن های ــیده ش ــوش کش آغ

هــای خــودم تنــگ شــده اســت.
باباجانــم! یــادت هســت؟! میگفتــی آدم هــا برای رســیدن 
بــه رویاهــای بــزرگ بایــد از خــواب بیــدار شــوند. مگــر 
بودنــت رویــای کوچکــی اســت؟ پــس چــرا مــن بودنــت 

را فقــط در خــواب هایــم دارم؟
دیشــب خــواب دیــده بــودم کــه در خانــه نشســته ای و 
ــال تماشــا میکــردی. از  ــادت همیشــگی ات، فوتب ــه ع ب

اتاقــم بیــرون آمــدم و پرســیدم: باباجانــم طرفــدار کدومشــونی؟
نگاهــت را از تلویزیــون گرفتــی و بــا همــان لبخنــد محبــت آمیــز دوســت داشــتنی ات بــه مــن گفتــی: 

ستقال! ا
کاش در خــواب هایــم هوشــیار بــودم و میدانســتم کــه حقیقــت نــدارد. کاش میدانســتم و میتوانســتم 

رایحــه ی صدایــت را در شیشــه ای ذخیــره کنــم و هربــار کــه دلــم تنــگ شــد آن را ببویــم.
ــق  ــت تزری ــه رگ های ــه اکســیژن داشــتم و میتوانســتم همــه را ب ــم! کاش مــن یــک کارخان ــا جان باب
کنــم. کاش میتوانســتم ریــه هایــم را بــه ریــه هــای عفونــی ات پیونــد بزنــم. بابــا جانــم! کاش القــل 

میتوانســتم یــک ثانیــه بیشــتر ببینمــت.
ایــن روز هــا علــم پیشــرفت کــرده اســت. آدم هــا دیگــر ماســک ندارنــد، میشــود کســی 
را در آغــوش گرفــت و بوســید. میشــود کرونــا گرفــت و نمــرد. میشــود بــه شــلوغی هــا 

رفــت و فیلــم تماشــا کــرد. میشــود فوتبــال را در ورزشــگاه دیــد.
اما بابا جانم! نمیدانم چقدر دیگر علم باید پیشرفت کند که بشود باز هم تو را دید.

سمیه شکری

آرامش و لبخند را تنها بهایش شعر بود یاد باد آن روزگاری هک ردونش عشق بود   

چونکه آن لعلش همه داراییم از غیر بود بهر لبخندش همه داراییم می دادمش   

این دوبیتم ذوق سابق یادی از آن مهر بود بگذریم اکنون درگ حالی ربای شعر نیست   

این زغال و گورهت چون دیگریست؟! زندگی آدم بگفتا؛ دیدی گفتمت عشقت تهیست!!  

تو هچ می دانی هک آرخ عشق چیست با صدایی رسد گفتم ای عدو    

من هک می دانم هک این حسم ز چیست او نمی داند ، نمی فهمد ، تهیست    

بهر خوشبختی او جان داده ام من ربایش زندگی را داده ام    

»زندگی چیزی هب غیر از عشق نیست« او نمی فهمد ولی او را بفهمان بعد از این   

محمدرضا صاربی

از دفتر شعر »زغالناهم«

ربان آیب
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بازی های فکری برای بزرگساالن

Happy cube

ــرای  ــرگرمی ب ــازی و س ــام این ب ــرای انج ب
ــه  ــا را از صفح ــد قطعه ه ــما بای سالمندان ش

رنگــی  بــا آن مکعب هــای  و  کنیــد  جــدا 
ــاز کنیــد  درســت کنیــد. ســپس مکعب هــا را ب
ــاف  ــه ص ــاره در صفح ــا را دوب ــد آنه ــا بتوانی ت

ــد ــرار دهی ــود ق همانطــور کــه قبــال ب

در ایــن بــازی ســاده فقــط بایــد مهره هــا را 
بــه نوبــت بگذاریــد و صفحــه را نــود درجــه 

ــاده  ــای س ــن حرکت ه ــا همی ــد. ام بچرخانی
ــه راحتــی  می توانــد جــای برنــده و بازنــده را ب

تغییــر دهــد. 
اندروید اگرچــه  پنتاگــو  یا بــازی  پنتابــال 
ــیار  ــا بس ــد ام ــر می آی ــه نظ ــاده ای ب ــازی س ب
پیچیــده و عمیــق اســت. یــک حرکــت ســاده 
ــه  ــغول ب ــما را مش ــا ش ــا مدت ه ــد ت می توان
ــرعت و  ــد س ــازی می توان ــن ب ــد. ای ــود کن خ

Pentago

ســالمندان کامال  بــرای  این بــازی 
ــده  ــرای برن ــد ب ــت و بای ــتراتژیک اس اس

شــدن نقشــه بکشــید و بتوانیــد حــرکات 
ــر  ــازی اگ ــن ب ــد. در ای ــدس بزنی ــب را ح رقی
رنــگ مهره هــای موجــود در صفحــه بــه 
ــد،  ــب باش ــما غال ــای ش ــگ مهره ه ــمت رن س

ــتید.  ــده هس ــما برن ش
ــا چنــد حرکــت  ــازی مهیــج شــاید ب در ایــن ب

ــر  ــه نظ ــن کار ب ــت ای ــن اس ــه ممک اگرچ
ســاده بیایــد امــا این بــازی فکــری در 
آن  از  تــر  بزرگساالن ســخت  بــرای  خانــه 

ــد. ــر کنی ــه فک ــت ک ــزی اس چی

ــر  ــت تفک ــری، قابلی ــم گی ــدرت تصمی ق
ــئله را در  ــل مس ــل و ح ــی و تحلی منطق
ــما  ــن ش ــازی ذه ــن ب ــد. ای ــت کن ــما تقوی ش
ســبب تقویت  و  می کشــد  چالــش  بــه  را 
ــا  ــه و ب ــر لحظ ــود. ه ــی ش ــما م ــه در ش حافظ
ــه هایتان  ــام نقش ــش تم ــت و چرخ ــر حرک ه

ــوید. ــی ش ــر م ــزد و غافلگی ــم می ری ــه ه ب

اینگونــه بــه نظــر برســد کــه شــما یــا 
همبازیتــان در حــال برنده شــدن هســتید. 
امــا ممکن اســت کــه ناگهــان همــه چیــز تغییر 
کنــد و احتمــال برنــده شــدن در ایــن بــازی در 

هــر لحظــه عــوض شــود.

Othello

Jenga

ــازی فکــری بزرگســاالن  یکــی از محبوب تریــن ب
در کل جهــان مــی باشــد .جنــگا نــه تنهــا بــرای 
ــری  ــازی فک ــن ب ــه بهتری ــت بلک ــودکان اس ک
ــیار  ــه بس ــد ک ــاب می آی ــه حس ــاالن ب بزرگس
ــی  ــای چوب ــگا دارای مکعب ه ــت . جن ــج اس مهی
ــپس  ــوند .س ــده می ش ــم چی ــه روی ه ــت ک اس
را  مکعب هــا  ایــن  طــوری  بایــد  بازیکنــان 

ــزد ــرو نری ــی ف ــرج چوب ــه ب ــد ک بردارن

بهتریــن بــازی هــای تقویــت مغزجــدول  از 
ــوب  ــری محب ــای فک ــی از بازی ه ــودوکو، یک س
ــت .در  ــر اس ــه موث ــت حافظ ــر تقوی ــه ب ــت ک اس
ایــن جــدول مربعــی ، مربــع هــای کوچــک وجــود 
ــف  ــتون و ردی ــر س ــع و ه ــر مرب ــد .در ه دارن
ــرار  ــه تک ــک مرتب ــا ی ــداد تنه ــک از اع ، هری

ــد. ــداد را بیابی ــد اع ــما بای ــوند و ش می ش

ــازی  ــن ب ــن و تمرکزای ــت ذه ــرای تقوی ب
ــوب در  یکــی از بازی هــای اســتراتژیک محب

دنیاســت کــه بــرای تقویــت حافظــه موثــر اســت 
ــابقات  ــورت مس ــه ص ــاله ب ــر س ــازی ه ــن ب .ای
شــرکت  و  می شــود  برگــزار  نیــز  جهانــی 

ــادی دارد. ــدگان زی کنن
ــطرنج  ــازی ش ــه ب ــبیه ب ــدودی ش ــا ح ــو ت های

اســت امــا چــون صفحــه ای نــدارد هیجــان 
ــر  ــدف ه ــازی ، ه ــن ب ــتری دارد .در ای بیش
ــف و  ــه حری ــور ملک ــل زنب ــره کام ــن محاص بازیک
ــور  ــد .زنب ــی باش ــه م ــت از ملک ــن حفاظ همچنی
بازیکنــان  توســطمهره های  می توانــد  ملکــه 

ــردد ــره گ محاص

Hive

Sudoku

ــر  ــه ه ــو ب ــن کابالئ ــت ذه ــازی تقوی در ب
بازیکــن یــک رنــگ اختصــاص داده می شــود 

ــد  ــان آن را بدانن ــر بازیکن ــه دیگ ــدون اینک ، ب
ــای  ــه مهره ه ــت ک ــی اس ــازی کس ــده ب .برن
ــد. ــع آوری کن ــود را جم ــگ خ ــتری از رن بیش

بــرای برنــده شــدن در بــازی الزم اســت 
ــگ شــما کــدام  ــه رن ــد ک کــه کســی ندان
اســت نبایــد اجــازه دهیــد کــه رنــگ شــما لــو 

بــرود.

Kabaleo

بــرای دیــدن ویدیویــی کوتــاه 
از ایــن بــازی جــذاب کــد 

ــد. ــکن کنی ــل را اس مقاب

بــرای دیــدن ویدیویــی کوتــاه 
از ایــن بــازی جــذاب کــد 

ــد. ــکن کنی ــل را اس مقاب

بــرای دیــدن ویدیویــی کوتــاه 
از ایــن بــازی جــذاب کــد 

ــد. ــکن کنی ــل را اس مقاب

بــرای دیــدن ویدیویــی کوتــاه 
از ایــن بــازی جــذاب کــد 

ــد. ــکن کنی ــل را اس مقاب

بــرای دیــدن ویدیویــی کوتــاه 
از ایــن بــازی جــذاب کــد 

ــد. ــکن کنی ــل را اس مقاب
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تــا حــاال شــده بخــوای منظورتــو بــه یــه نفــر برســونی ولــی ندونــی از چــه 

کلامتــی اســتفاده کنــی؟ یهــو گیــج میشــی خــودت طــرف مقابلتــم همینجــور 

در ســکوت نــگات میکنــه و منتظــره هرچــی رسیعــر ایــن وضعیتــو متومــش 

کنــی...

ولی تو بازم دنبال کلمه ای تو ذهنت و...

باالخــره پیــداش میکنــی و از اینکــه طــرف مقابلتــو متوجــه منظــورت کــردی 

راضــی ای و میــری واســه ادامــه ی صحبتــت.

ولــی مــن، میخــوام بــه اون لحظــه کــه همــه تالشــتو میکــردی طــرف مقابلت 

رو متوجــه کنــی، یکــم بیشــر فکــر کنی...

اون لحظــه انــگار حــس میکنــی تــو دیــد اون کســی ک مخاطبتــه، یــه انســان 

بالغــی کــه داره شــیرین بــازی درمیــاره و کنــارش بهــت کمــی  حــس ترحمــم 

داره...

وقتــی بیشــر طــول میکشــه اون لحظــه ی کذایــی، بــه خــودت میگــی چقــد 

حوصلــه رس بــر شــد حــرف زدنــم باهــاش...

به جای ذهن خودت، باز ذهن اون طرف مقابلت رو رصد میکنی...

تهــش اگــر بــه ذهنــت نرســید اون کلمــه ای کــه حــق مطلبــو بــه جــا بیــاره، 

میگــی ولــش کــن

ولی یه حس ناتوانی تو ذهنت اذیتت میکنه ناخودآگاه.

ــش  ــه راجب ــی ک ــا موضوع ــت ب ــم اون میتونس ــی  مطمئن ــودت میگ ــه خ ب

حــرف میــزدم ارتبــاط بگیره،ولــی مــن چــرا نتونســم  منظــوری کــه تــو ذهنــم 

داشــتم رو بیانــش کنــم....

ایــن تجربــه، کوچیــک تریــن تجربــه ای از موقعیــت یــه انســان فاقــد 

توانایــی شــنیدن و صحبــت کردنــه...

تــو ایــن فیلــم، روبــی کــه تنهــا فرزنــد توامننــد در صحبــت کــردن در یــک 

خانــواده کــر و الل اســت )بــه ایــن افــراد اصطالحــا CODA گفته میشــود( 

رویــای ذهنیــش همیشــه ایــن بــوده کــه آواز بخونــه و رشــته دانشــگاهیش، 

رشــته ای باشــه مناســب بــا خواســته اش.

فانتزیــت آواز خونــدن باشــه درخانــواده ای کــه حتــی منیتونــن درک کنــن شــنیدن  

آوازمیتونــه چــه حســی داشــته باشــه...

بــرادرش تــو ســنی هســت کــه منیتونــه اجــازه بــده بــه خــودش کــه خواهــرش متــام 

زمــان روزش رو بایــد رصف ایــن کنــه کــه منظــور بــرادر و پــدرش رو وقتــی محیــط 

کارن بــه بقیــه برســونه...

هر چقدر این درخواست رو از روبی میکنه، به در بسته میخوره.

منیتونه ببینه روبی کل بعدهای دیگه زندگیشو گذاشته کنار.

تالش میکنه واسه پیدا کردن راه ارتباطی بهربا بقیه.

ــه آواز  ــه بگ ــعی میکن ــوادش، س ــه خان ــه واس ــاش بگ ــه از  هدف ــعی میکن ــی س روب

ــه. ــای زندگیش ــه روی ــه ک ــدن رو دوس داره، بگ خون

ولــی یــه شــب بیــن همــه ی صحبتــاش درمــورد عالقــه اش بــه آواز خونــدن، مامانــش 

اینــو بهــش میرســونه کــه کاش تــو هــم مثــل مــا کــر و الل بــودی!

قطعــا ایــن جملــه ی کلیشــه رو بارهاشــنیدین کــه میگــن: »بــا قــرار گرفــن آدمــای 

خــوب رس راهــت، زندگیــت از اون موقــع بــه بعــد عــوض میشــه، ایــن یــک معجــزه 

هســت«.

و قطعــا هــم منیتونیــم انــکارش کنیــم و بارهــا واســه خودمــون اتفــاق افتــاده. مثــل 

روبی.اســتاد روبــی اســتعداد اونــو میشناســه و ســعی میکنــه تقویتــش کنــه بــا متــام 

کمبــود اعتــامد بنفســی کــه روبــی بــه خــودش و صــداش داشــت.

ــار  ــه هــم کن ــه کســی باشــه ک ــه میتون ــه ک ــر میکن ــد، فک ــه بع ــه جــا ب ــی از ی روب

خانــوادش باشــه و تــو صنــف ماهیگیریــا کنارشــون باشــه و هــم کنــار اســتادش همــه 

ی تالششــو کنــه واســه آزمــون تســت صــدای یــه دانشــگاه خــوب متریــن کنــه.

ــوی  ــه جل ــزی منیتون ــه چی ــه... میبین ــا خــودش آشــتی میکن ــم ب ــم ک ــه ک اینجــاس ک

ــک بعــد هــای وجــودش آشــنا میشــه. ــک ت ــا ت ــه داره ب ــره ک پیرشفــت آدم رو بگی

میتونســت صبــح زودتــر از هرکســی تــو بنــدر حضــور داشــته باشــه و کارای الزم رو 

انجــام بــده، بــه کالس موســیقیش برســه، اجــازه داد قلبــش بــا آدمــا مهربــون تــر شــه 

و عالقشــونو قبــول کنــه و ارتباطشــو بــا آدمــای اطرافــش بیشــر کنــه...

تا مدتها حالش خوب بود:(

ــد  ــول بشــه بای ــو مســابقه قب ــر ت ــه اگ ــک میشــد؛ اینک ــت نزدی ــه واقعی ــم ب ــم ک ک

خانوادشــو تنهــا بــزاره و بــره شــهر دیگــه و از اینکــه خانــوادش بــا اون همــه رشایــط 

ــواده اش وحشــت داشــن... ــن، هــم خــودش و هــم خان تنهــا مبون

ــیقی دارن و کل  ــرا موس ــه اج ــای مدرس ــا بچه ــی ب ــه روب ــت ک ــتمی هس ــه قس ی

ــدن... ــوت ش ــا دع ــواده ه خان

در اینجاست که عامدانه صدای فیلم قطع میشه.

و مــا اینبــار داســتان را از نــگاه خانــواده روبــی میبینیــم جایــی کــه هیــچ صدایــی 

ــت.، رسد رسد رسد. نیس

ــه،  ــر از احساســن. یکــی دســت میزن رسگــردون اطرافشــون رو میبینــن کــه مــردم پ

یکــی اشــک میریــزه، یکــی بــا هیجــان بــاال پاییــن میپــره، یکــی بــا حالــت درک کــردن 

مــن آوازی کــه خونــده میشــه رس تکــون میــده...

اونجا یاد جمله ای افتادم که قبلن دیده بودم که میگه:

Every emotion has a story to tell

مثــل ســکوت. ســکوتی ک همیشــه همــرات بوده.ولــی فقــط تــا االن واســت دســت 

و پاگیــر بــوده.

از تــک تــک احساســات بقیــه میشــد اینــو بــا متــوم وجــود درک کــرد کــه روبــی رو 

صحنــه اجــراش داره غوغــا میکنــه...

اون سکوت، سکوت همیشگی نبود واسه خانواده روبی.

روبــی وقتــی تصمیــم میگیــره انتخــاب کنــه بیــن خانــوادش و رفــن دنبــال رویــاش، 

و خانــواده رو انتخــاب میکنــه؛ بابــاش ازش میخــواد واســش آواز بخونــه و روبــی بــا 

همــه ی احســاس غمــی کــه تــو وجودشــه رسشــو میــزاره رو شــونه بابــاش و میخونــه 

واســش.

بابا،محکم تریــن لنگرگاه.کــه میتونــی راحــت همونجــا اینقــد مبونــی وبعــد کــم کــم 

آمــاده شــی واســه ادامــه. 

پــدر روبــی کل خانــواده رو بــه اینکــه روبــی بایــد بــره جایــی کــه حقشــه، راضــی 

میکنــه وبــرادرش بــرای اولیــن بــار احســاس مســتقل بــودن میکنــه کــه دیگــه خــودش 

میمونــه و دنیــای واقعــی آدمــا و رشایــط همیشــگی ای کــه همراهشــه.

ــدر،  ــه پ ــی ک ــت خــودش میرســونه اونجای ــه نهای ــم رو ب ــن فیل ــه ای اون قســمتی ک

مــادر و بــرادر روبــی بــرای دادن قــوت قلــب بــه روبــی یواشــکی بــه طبقــه ی دوم 

ســالن مســابقه اننتخابــی میــرن و  روی صندلــی حضــار مینشــینن و ایــن بــار  روبــی 

ــان ASL هــم همــراه  ــار زب ــه، اینب ــواده و داورهــا شــگفتی ایجــاد میکن جلــوی خان

موســیقی دل انگیــز انتهایــی فیلــم میشــود.

}این بار از هر دو نظر به زندگی نگاه کرده ام

از سختی و آسانی آن، و هنوزم یک جورایی

این خیال زندگی هست که به خاطر می آورم

و من به راستی که زندگی را اصال منی شناسم{. 

نازنین داناسنگری
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مــن حمیــد جلیلونــد هســتم، ادیولوژیســت.متولد اســفند 57 و 
از ســال 1379 تــا االن در ایــن رشــته هســتم

سالم آقای دکتر، میشه خودتون رو معرفی کنید؟

ــون  ــم و هم ــانس گرفت ــال 83 لیس ــدم، س ــته ش 79 وارد رش
ــوق  ــال 85 ف ــدم، س ــانس ش ــوق لیس ــع ف ــال وارد مقط س
ــع  ــم در مقط ــال 93 ه ــا س ــال 88 ت ــم و از س ــانس گرفت لیس
دکتــری بــودم و همــه مقاطــع هــم در دانشــگاه ایــران بــودم.

چه سالی و از کجا فارغ التحصیل شدید؟

موقع انتخاب رشته با آگاهی ادیولوژی رو انتخاب کردید؟

مــن کال هدفــم پزشــکی بــود بــه طوریکــه ســال اول کنکــور فقــط پزشــکی زده بــودم و البتــه قبــول هــم 
نشــدم. بعــد از اون رفتــم ســربازی و همــراه خدمــت درس هــم میخونــدم، بعــدش کنکــور دادم و رتبــم 
ــه شکســت در انتخــاب رشــته  خیلــی خــوب شــد و اون ســال شــنوایی قبــول شــدم. مــن چــون تجرب
داشــتم و بعــدش هــم خدمــت رفتــه بودم،اینبــار یــه طــوری انتخــاب کــردم کــه انتخــاب صدمــم شــیمی 
پیــام نــور بــود، یعنــی دوران خدمــت بــا مــن کاری کــرد کــه مــن راضــی شــده بــودم بــه هــر رشــته ای 
و هرجــا!!. انتخــاب 41 یــا 42 ام مــن شــنوایی بــود و علــت انتخــاب شــنوایی هــم نــه بــه خاطــر رشــته 
بــود بلکــه بــه خاطــر ایــن بــود کــه میگفتــن بــا ایــن رشــته میشــه در آینــده اســتاد دانشــگاه شــد، در 

واقــع مــن بــه نیــت اســتاد دانشــگاه شــدن وارد ایــن رشــته شــدم.

آیا هیچ وقت فکر میکردید به اینکه یک روزی وارد حوزه سمعک بشید؟هدفتون چی بود؟
نــه، در خصــوص ســمعک مــن در دانشــگاه بــا اینکــه جــزو دانشــجو هــای ممتــاز بــودم امــا درس ســمعک 
ــه زده  ــمعکی ک ــد س ــدم، درص ــر اول ش ــه نف ــد ک ــرای ارش ــی ب ــه حت ــدم و یادم ــت نمیخون ــچ وق رو هی
بــودم از رتبــه آخــر هــم کمتــر شــده بــود، چــون مــن شــاخه تشــخیص رو دوســت داشــتم کــه پزشــکی 
طــور بــود نــه توانبخشــی!!، ولــی بعــد از فــارغ التحصیلــی، چــون شــغل تشــخیصی پیــدا نکــردم و بــه 
خاطــر نیــاز مالــی شــدیدی کــه اون ســال داشــتم مجبــور شــدم بــرم تــو کار ســمعک، اولیــن بــار هــم 
در بنیــاد جانبــازان مشــغول فعالیــت شــدم و یادمــه کــه اول هــای کار تســلط کافــی بــر ســمعک نداشــتم 
چــون تــو دوران دانشــگاه خــوب نخونــده بــودم امــا وقتــی ســمعک رو اشــتباه تنظیــم میکــردم و جانبــاز 
هــا میومــدن بــرای تنظیــم دوبــاره بــه فکــر ایــن افتــادم کــه بایــد بخونــم و همــون ســال شــروع کــردم 

بــه خونــدن منابــع و از ســال 83 تــا االن مــن همچنــان در حــال خوانــدن ســمعک هســتم

چه چیزی باعث شده که در طی این همه سال تجویز سمعک، خسته نشید؟

ــارز داره یکــی اینکــه، رشــته پیچیــده ای هســت یعنــی هــر چقــدر در اون  ــا ویژگــی ب رشــته مــا دو ت
جلــو تــر میــری ناگفتــه هــای بیشــتری رو پیــدا میکنــی و هیــچ وقــت تــه نــداره، دومیــن ویژگــی رشــته 
مــا کــه خیلــی مهمــه اینــه کــه تاثیــری کــه شــما بــر زندگــی افــراد میگذرایــد غیرقابــل بــاوره مثــال 
کودکــی کــه بــدون ســمعک مثــل یــک فــرد گنــگ برخــورد میکنــه و اصــال حــرف نمیزنــه رو بــه حالــت 
عــادی بــرش میگردونــی و ایــن بــرای شــما بزرگتریــن دســتاورد هســت یعنــی وقتــی شــما بــرای کودکی 
ســمعک تجویــز میکنــی، میدونــی کــه شــما در تــک تــک کلماتــی کــه در زندگــی اش یــاد میگیــره و 

حــرف میزنــه ســهیم هســتی.

کدام برهه از زندگیتون رو خیلی دوست دارید دوباره تکرار بشه؟

مــن زیــر 12 ســالگی زندگــی بســیار فانتــزی ای داشــتم، در یــک روســتا، تــازه وارد دبســتان شــده بــودم، 
کتــاب میخونــدم، طبیعیــت بکــری داشــت، ماشــین و ســر و صــدا نبــود، یــه دوچرخــه ای داشــتم کــه 
بــا اون حســابی کیــف میکــردم. آخــر هــای 12 ســالگیم بــود کــه پــدرم بــرای اینکــه پیشــرفت کنیــم 
مــا رو از روســتا اورد بــه شــهر و از اون ســال وارد ســال هــای غریبــی در شــهر شــدم یادمــه وقتــی تــوی 
شــهر بودیــم کســی بــا مــا حــرف نمیــزد و از اونجــا تنهــا شــدم. امــا قبــل از 12 ســالگی ام رویایــی بــود، 

دومیــن برهــه ای کــه دوســت دارم هــم بعــد از بچــه دار شــدنم هســت.

اون باوری که در شما از همه قوی تر بود و باعث موفقیتتان شد چه بود؟
زحمــت کــش بــودن، مــن بــرای اینکــه ســمعک رو بفهمــم، بــرای یــک آیتــم کوچــک شــاید 4 تا 5 ســال 
از زندگــی ام رو گذاشــتم تــا یــاد بگیــرم و االن اون رو خیلــی راحــت و در ظــرف دو ســاعت در کالس هــام 
بــه دانشــجو هــا یــاد میــدم. مــن اعتقــاد بــه حقیقــت دارم و ایــن زحمــت کــش بودنــم هــم از همونجــا 

نشــات میگیــره.

یک عبارت به دانشجویان ادیولوژی بگید.
مهــم نیســت جامعــه شــما رو میشناســه یــا نمیشناســه، جامعــه قــدر شــما رو میدونــه یــا نمیدونــه، مهــم 
ــت  ــاور هس ــل ب ــد غیرقاب ــراد میگذاری ــر زندگــی اف ــه شــما ب ــری ک ــه واقعیــت! تاثی حقیقــت هســت ن
ــیر  ــس اس ــت پ ــت ماجراس ــن حقیق ــت و ای ــان اس ــان پنه ــر خودت ــی از نظ ــه حت ــی ک ــدر باورنکردن انق

موانــع، محدودیــت هــا و نــا امیــدی هــا نشــید .

نظرتون رو در مورد کلمات زیر بیان کنید.

ارشدسمعک

ثروتعلم

برزخچیزی که من تا ابد گرفتارش شدم

الزم ولی اتمام کننده و پایان بخش نیستذره بینی برای یافتن حقیقت

کالم آخر.

خداونــد در قــرآن کریــم میفرمایــد کــه اگــر شــما یــک نفــر رو نجــات دهیــد، ملتــی را نجــات دادیــد، 
شــاید فکــر کنیــد نجــات دادن فقــط جــان افــراد هســت امــا تنهــا زنــده بــودن کافــی نیســت، بلکــه 
بــا کیفیــت زنــده مانــدن اصــل اســت پــس شــماهم بــا برگردانــدن توانایــی هــای از دســت رفتــه افــراد 
و توانبخشــی دوبــاره بــه اونهــا کیفیــت رو بــه زندگــی هاشــون میاریــد پــس شــما هــم ملتــی رو نجــات 

میدیــد.
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بسم الله الرحمن الرحیم

صدای پای محرم می آید...

ــد کــه پــس از ۱۴۰۰ ســال  ــواده ای مــی آی ــای کاروان خان صــدای پ

رسخــی خونشــان بــه چشــم مــی خــورد و صــدای عــزت شــان 

ــت. ــد اس ــهر بلن ــای ش ــه ه ازکوچ

ــدی  ــس از ۱۴۰۰ ســال و ان ــه پ ــن حســین کیســت ک ــه راســتی ای ب

هنــوز محــرم زنــده اســت و صــدای هــل مــن نــارص او از هیئــت هــا 

بــه گــوش مــی رســد. ســاده انگارانــه اســت اگــر بخواهیــم بــه ایــن 

موضــوع ســطحی نــگاه کنیــم و بگوییــم:

»مظلومیــت حســین )ع(اســت کــه احٌساســات مــردم را برمــی 

»... انگیــزد 

قطعــا هــدف امــام حســین از قیــام خانوادگــی ایــن نبــوده اســت کــه 

مــردم هــر ســاله بــه ســختی هــای او و خواهرمظلومــش بگرینــد. 

ایــن بنــده ی عزیــز خــدا کــه مقصــودی جــز امــر بــه معــروف و نهــی 

از منکــر و احیــای دیــن حــق نداشــت دربرابــر ظللــم عــزت مندانــه 

ایســتاد و تــک تــک گل هــای باغــش را فــدا کــرد.

ــخت  ــب دارد .س ــون زین ــری همچ ــه خواه ــت ک ــین کیس ــن حس ای

تریــن امتحــان الهــی را چیــزی جــز زیبایــی ندیــد، اصــال مگــر اســیر 

ــان بــودن هــم زیبایــی دارد ؟ دســت یزیدی

به راستی که عزت زینب)س(ستودنی است. 

عــالوه بــر ایــن، واژه ی شــهید در کاروان امــام حســین قابــل 

ــز  ــی ج ــده ی کس ــر برازن ــهیدان مگ ــاالر ش ــت.رسور و س درک اس

حسین)ع(اســت .یقینــا شــهید کســی اســت کــه کــه زندگــی را زیبــا 

ــر... ــهادت را زیبات ــی ش ــدارد ول میپن

در همین باره شهید آوینی می گوید:

هر کس میخواهد ما را بشناسد داستان کربال را بخواند...

بهــر اســت نگاهــی بــه ســخنان ارزشــمند ســید شــهیدان   

اهــل قلــم ، شــهید مرتضــی آوینــی بیاندازیــم کــه قطعــا ایــن 

کنــد. مــی  زیبــا جلــوه  آوینــی  قلــم شــهید  در  موضــوع 

خــون حســین)ع(و اصحابــش کهکشــانی اســت کــه بــر آســامن دنیــا، 

راه قبلــه را مــی منایانــد... اگــر نبــود خــون حســین، جوشــیدن رسد 

ــی  ــور باق ــه شــب، نشــانی از ن ــاق جاودان ــر در آف ــی شــد و دیگ م

منــی مانــد... حســین رسچشــمه خورشــید اســت... و بــدان کــه ســینه 

تــو نیــز آســامن الیتناهــی اســت بــا قلبــی کــه در آن خورشــید 

مــی جوشــد، و گــوش کــن کــه چــه آن رشاب طهــور کــه شــنیده ای 

بهشــتیان را مــی خوراننــد، «... حســین، حســین، حســین » : خــوش 

ــن  ــدن میکــده اش کربالســت و خراباتیانــش ای ــر منــی دارد در تپی ت

مســتان انــد، کــه ایــن چنیــن بــی رس و دســت و پــا افتــاده انــد... آن 

رشاب طهــور را کــه شــنیده ای تنهــا بــه تشــنگان راز مــی نوشــانند. 

ســاقی اش حســین اســت: حســین از دســت یــار مــی نوشــد و مــا از 

دســت حســین. عــامل همــه در طــواف عشــق اســت و دایــره دار ایــن 

طــواف، حســین اســت: اینجــا در کربــال، در رسچشــمه جاذبــه ای کــه 

عــامل را بــر محــور عشــق نظــام داده اســت.

ــا  ــش ب ــرد خوی ــن ن ــر و دار آخری ــون درگی   شــیطان اکن

ــیطان از  ــیر ش ــه شمش ــت ک ــروز در کربالس ــت و ام ــق اس ــپاه عش س

شــهید. خــون  عاشــق،  خــون  از  خــورد:  مــی  شکســت  خــون 

تــن  ســالمت  اســت.  زیباتــر  آن  از  اماشــهادت  زیباســت،  زندگــی 

زیباســت، امــا پرنــدة عشــق تــن را قفســی مــی بینــد کــه در بــاغ نهــاده 

باشــند... راز خــون را جــز شــهدا در منــی یابنــد. گــردش خــون در رگ 

هــای زندگــی شــیرین اســت، امــا ریخــن آن در پــای محبــوب، شــیرین 

تــر اســت و نگــو شــیرین تــر، بگــو بســیار شــیرین تــر اســت. راز خــون 

در آنجاســت کــه همــه حیــات بــه خــون وابســته اســت.

 صحــرای کربــال بــه وســعت تاریــخ اســت و کار بــه یــک یــا لیتنــی کنت 

ــش  ــک در خوی ــی نی ــدان صداقت ــرد می ــر م ــود. اگ ــم منیش ــم خت معک

بنگــر کــه تــو را نیــز بــا مــرگ انســی ایــن گونــه اســت یــا خیــر!... آنــان 

ــه  ــه آنک ــر ن ــد... و مگ ــی رانن ــال م ــند از کرب ــی ترس ــرگ م ــه از م را ک

گــردن هــا را باریــک آفریــده انــد تــا در مقتــل کربــالی عشــق آســان تــر 

بریــده شــوند؟ و مگــر نــه آنکــه از پــر آدم عهــدی ازلــی ســتانده انــد 

کــه حســین را از رس خویــش بیشــر دوســت داشــته باشــند؟

هــر کــس مــی خواهــد مــا را بشناســد داســتان کربــال را بخوانــد. اگــر 

چــه خوانــدن داســتان را ســودی نیســت، اگــر دل کربالیــی نباشــد. از 

ــد. زمــان  ــه ان ــخ گفت ــاب اســتعاره نیســت اگــر عاشــورا را قلــب تاری ب

ــار در  ــات انســان هــر ب ــد مــی شــود و حی هــر ســال در محــرم تجدی

ــت. ــین)ع(رّساالرسار شهداس ــب حس ــهدا)ع( ُح سیدالش

ــا، از  ــی بی ــر رصاط مســتقیم مــی جوی ــون؟ اگ ــن تذهب فای  

ایــن مســتقیم تــر راهــی وجــود نــدارد: حــّب حســین )ع( . آری کربــال 

از زمــان و مــکان بیــرون اســت و اگــر تــو مــی خواهــی کــه بــه کربــال 

برســی، بایــد از خــود و بســتگی هایــت از ســنگینی هــا و مانــدن هــا 

ــان از  ــر زم ــری، دیگ ــری قم ــال 61 هج ــورای س ــی... از عاش ــذر کن گ

عاشــورا نگذشــته اســت و همــة روزهاعاشوراســت. زمــان بــر امتحــان 

ــاص ِر  ــل ِم ن ن ــد کــه چــون صــدای َه ــا ببین ــو مــی گــردد ت مــن و ت

امــام عشــق برخیــزد، چــه مــی کنیــم؟... رشیــان قیــام مــا نیــز بــه قلــب 

عاشــورا مــی رســد و ایــن چنیــن مــا هرگــز از جنــگ خســته نخواهیــم 

شــد...

آمــاده باشــید کــه وقــت رفــن اســت. هــر شــهید کربالیــی دارد... و 

کربــال را تــو مپنــدار کــه شــهری اســت میــان شــهرها و نامــی اســت 

در میــان نــام هــا، نــه! کربــال حــرم حــق اســت و هیــچ کــس را جــز 

ــر  ــت... ه ــی نیس ــوی حقیقت ــه س ــی ب ــین(ع) راه ــام حس ــاران ام ی

شــهید کربالیــی دارد... و بــرای مــا کربــال پیــش از آنکــه یــک شــهر 

باشــد یــک افــق اســت.

ــف و  ــدگان ضعی ــا بن ــرام ، م ــرم الح ــه مح ــی ب ــای منته در روز ه

ــه درک حقیقــی از  ــز ب ــم در ایــن دومــاه عزی ــد داری ــاج حــق امی محت

ــام حــرت برســیم. قی

محدثه منصوریار

در روز عرفــه بــا چشــامنی اشــکبار دعایــی پــر مفهــوم را بــرای 

مــا بــه جــا میگذارنــد کــه دعــای عرفــه نــام دارد.

ــا ممکــن اســت یــک  دعــای عرفــه را بررســی کنیــد ، ببینیــد آی

ــری و  ــگ ظاه ــر آهن ــامت را از نظ ــه کل ــادی اینگون ــان ع انس

ــدای  ــا خ ــرده و ب ــان ک ــتاده بی ــم ایس ــی و آن ه ــوم باطن مفه

خــود خلــوت کنــد یــا اینــکار رصفــا از خلیفــه خــدا بــر مــی آیــد؟

ســپس امــام دو روز پیــش از فرارســیدن عیــد قربــان مجبــور بــه 

تــرک حــج میشــوند، زیــرا یزیدیــان قصــد ســوء قصــد بــه جــان 

امــام را داشــتند.

و امام به خون آغشته شدن حریم امن الهی را منیپذیرند.

ــه  ــم )ع( ن ــتان ابراهی ــش دارد، در داس ــی را در پی ــان اصل ــد قرب ــا او عی ام

ــامعیل)ع( ــه اس ــه ب ــید و ن ــه او رس ــیب ب آس

ــه  ــش را بلک ــامعیل های ــه اس ــا هم ــه تنه ــه ن ــی رود ک ــین)ع( م ــا حس ام

ــد! ــح کن ــود را ذب ــس خ ــم نف ابراهی

او از مکــه بــه ســوی عــراق میــرود، منــزل بــه منــزل بــه روز موعــود نزدیــک 

تــر میشــود

رسانجــام روز عاشــورا فــرا میرســد، او بــا همــه چیــز خویــش پــا بــه معرکــه 

گذاشــته، آمــده تــا اهــل بیتــش و همــه دارایــی خویــش را در راه معشــوق 

فنــا کنــد.

آری فنا آخرین وادی سیر و سلوک است

هرچه در خدا فنا تر شود، معشوق را بی پرده تر می بیند

اکر جوانش ارباً اربا میشود، گلوی ۶ ماهه اش بریده میشود

عباس دالورش دست بریده به شهادت میرسد

اکنون این لحظه ی لقا معشوق است

او دیگر هیچ چیز ندارد

رسش به روی نی و لبانش از تشنگی ترک خورده

جســم چــاک چاکــش در گــودی قتلــگاه زخــم هــای فــراوان برداشــته و ســم 

کــوب اســب هــا شــده اســت 

لباسی بر تنش منانده و همه را غارت کرده اند

هر آنچه رنگ تعلق، مباد بر بدنم!

مباد جامه، مبادا کفن، مبادا رس!

آری حسین بی پرده معشوق را دید و این هامن رستگاری بزرگ است 

حسین را خون خدا می نامند

علت ،این حدیث قدسی است

ــن  ــي و م ــي احبن ــن عرفن ــي و م ــدين عرفن ــن وج ــدين و م ــي وج ــن طلبن م

احبنــي عشــقني و مــن عشــقني عشــقته و مــن عشــقته قتلتــه و مــن قتلتــه 

فعــّي ديتــه و مــن عــّي ديتــه فأنــا ديتــه.

آن كــس كــه مــرا طلــب كنــد، مــرا مــي يابــد و آن كــس كــه مــرا يافــت، مــرا 

مــي شناســد و آن كــس كــه مــرا شــناخت، مــرا دوســت مــي دارد و آن كــس 

كــه مــرا دوســت داشــت، عاشــقم میشــود و آن كــس كــه عاشــقم شــود، مــن 

نيــز عاشــقش میشــوم و اگــر عاشــق کســی شــوم، او را مــي كشــم و آن كــس 

را كــه بكشــم، خــود خونبهــای اویــم.

من کی ام؟ لیلی

لیلی کیست؟  من

ما یکی روحیم اندر دو بدن

صلی الله علیک یا ثار الله

ایلیا زند

بسم رب الحسین

ــه  ــی واقع ــل و چگونگ ــارص عل ــخ مع ــژه تاری ــه وی ــخ ب ــول تاری در ط

ــی و  ــادی، اخالق ــی، اعتق ــف سیاســی، اجتامع عاشــورا از مناظــر مختل

ــان مــورد بررســی  ــام ، فالســفه و اندیشــمندان آزاده جه ... توســط عل

ــه اســت. قــرار گرفت

امــا آنچــه کمــر بــه آن پرداختــه شــده بررســی بُعــد عارفانــه و عاشــقانه 

ســفر امــام از مدینــه بــه مکــه و ســپس بــه ســوی رسزمیــن نینواســت.

ــی  ــع او ســالک اســت و ســیر ال ــرود در واق ــزل می ــه من ــزل ب ــام من ام

ــا  ــرای فن ــد.در ایــن مســیر مغناطیــس او دلهــای آمــاده را ب ــه میکن الل

فــی اللــه جــذب مــی کنــد و بــا خــود میکشــد، چگونــه ممکــن اســت 

ــک  ــوی را ی ــات دنی ــال و دلبســتگی و تعلق ــرادی جــان شــیرین ، م اف

شــبه رهــا کــرده و آمــاده جــان فشــانی در راه دیــن باشــند؟

کــام اینکــه افــرادی همچــون زهیــر بــن قیــن داریــم کــه اصــال از 

طرفــداران اهــل بیــت نبــوده و قرابتــی بــا آنهــا نداشــت وقتــی 

امــام او را بــه دعــوت خوانــد اصــال متایلــی بــه مواجــه بــا امــام 

نداشــت و بــه ارصار همــر خویــش بــه دیــدار امــام رفــت. امــا 

در برگشــت همچــون پرنــده ای ســبک بــال دل از تعلقــات کنــد 

ــت  ــر نیس ــن می ــرد. ای ــامری میک ــه ش ــهادت لحظ ــرای ش و ب

ــای  ــورت پ ــش در ص ــگاه خوی ــهود جای ــت و ش ــه روی ــر ب مگ

نهــادن در ایــن مســیر، در واقــع شــهدای کربــال قبــل از شــهادت 

بــه مرحلــه شــهود رســیده و بــرای دیــدار خــدا لحظــه شــامری 

مــی کننــد.

منونــه دیگــر عابــس اســت ،پیرمــرد پهلــوان از اهالــی کوفــه ، 

کــه فــردی جــدی بــود و کمــر کســی تبســم او را دیــده بــود. 

شــب عاشــورا کــه اصحــاب مشــغول پاکســازی دل و بــه جــا 

آوردن منــاز و قرائــت قــرآن هســتند ،عابــس بــر خــالف متــام 

عمــرش بــه شــوخی و بذلــه گویــی میپــردازد، یکــی از اصحاب 

بــه او مــی گویــد: »تــو هرگــز چنیــن آدم بذله گویــی نبودی« 

و عابــس نیــز تاییــد مــی کنــد.

چگونــه ممکــن اســت شــخصی بــا ۷۲ نفــر یــار کــه میدانــد 

فــردا آمــاج حمــالت نیــزه و تیــر و شمشــیر آختــه ۳۰ هــزار 

مــرد جنگــی اســت  و راهــی بــه جــز مــرگ و قطعــه قطعــه 

شــدن برایــش منانــده اینگونــه بــه بذلــه گویــی بپــردازد؟!

جــز ایــن اســت کــه در ســفر عرفانــی حســین بــه شــهود 

رســیده اســت؟

منونــه دیگــر قاســم بــن الحســن ، بــرادرزاده ۱۳ ســاله امــام 

ــا  ــت ب ــر بیع ــه ب ــی ک ــه یاران ــورا ب ــام در شــب عاش اســت. ام

ــد، قاســم ۱۳ ســاله  ــد وعــده شــهادت دادن ــی مــی مانن ایشــان باق

از عمــوی خویــش پرســید کــه مــن هــم در گــروه شــهدا خواهــم بــود؟

امام از او پرسیدند : »شهادت در نزد تو چگونه است«

قاسم عرضه داشت: »احلی من العسل«

چــرا مــرگ در ایــن ســن بایــد بــرای نوجوانــی بــا هــزاران امیــد و آرزو 

شــیرین تــر از عســل باشــد؟

تنهــا یــک دلیــل وجــود دارد، رویــت جایــگاه خویــش در دنیــا دیگــر در 

صــورت شــهادت و شــوق پیوســن بــه خــدا.

 امــام شــبانه بــا اهــل و عیــال قصــد تــرک مدینــه بــه مکــه را مــی کننــد 

ــا وی وداع کــرده و مشــغول  ــه ،ب ــه مــزار جــد بزرگــوار خویــش رفت ،ب

مناجــات مــی شــوند ســپس مجــاور خانــه خــدا شــده تــا موســم حــج 

ــت ،  ــری اس ــال دیگ ــج در ح ــک ح ــام مناس ــام در انج ــد. ام ــرا رس ف

ســالکی اســت کــه خــود را بــه رســیدن بــه 

ــد. ــک میدان ــیار نزدی ــوق بس معش
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یــک آزمایــش جدیــد کــه در »دانشــگاه میــزوری« انجــام 
ــازی  ــک ب ــا ی ــان ب ــه درم ــت ک ــان داده اس ــده، نش ش
ــای ســنتی  ــدازه روش ه ــه ان ــد ب ــی خــاص می توان ویدئوی
توانبخشــی در بیمارانــی کــه ســکته کرده انــد، موثــر 
ــن  ــه ای ــان داد ک ــش نش ــن آزمای ــن، ای ــد. همچنی باش
ــه  ــرای مراجعــه حضــوری ب ــاز ب ــد، نی ــی جدی روش درمان

درمانگــر را تــا ۸0 درصــد کاهــش می دهــد.
ــات  ــی از مداخ ــب ترکیب ــزی اغل ــکته مغ ــی س توانبخش
ــات  ــه ماق ــه ب ــود ک ــامل می ش ــی را ش ــاری و حرکت رفت
ــا درمانگــران نیــاز دارد. زمانبــر تریــن بخــش  حضــوری ب
ــه  ــه ب ــه را ک ــب آنچ ــر، اغل ــک درمانگ ــا ی ــار ب از کار بیم
 CI(»از محدودیــت ناشــی  عنــوان »درمــان حرکــت 
ــامل  ــه ش ــر دارد ک ــود، در ب ــناخته می ش therapy( ش
ــود  ــرای بهب ــک فیزیوتراپیســت ب ــا ی ــک ب ــکاری نزدی هم

ــت. ــی اس ــدام فوقان ــرد ان عملک
ــه  ــد ب ــزی نمی توانن ــکته مغ ــدگان س ــیاری از بازمان بس
ــی  ــع دسترس ــرده و جام ــی فش ــات رفتاری/حرکت مداخ
داشــته باشــند و بنابرایــن پــس از ترخیــص از بیمارســتان 
پیشــرفت نمی کننــد یــا حتــی از نظــر عملکــردی ضعیــف 
مــی شــوند. کاهــش موانــع قانونــی بــرای توانبخشــی از راه 
ــرای  ــرد ب ــه ف ــد-19 فرصتــی منحصــر ب دور پــس ازکووی
ــی  ــد مراقبت ــترس و کارآم ــل دس ــای قاب ــف مدل ه کش
اســت کــه می توانــد بــر ایــن چالش هــا غلبــه کنــد. 
گســترش توانبخشــی از راه دور نیــز فرصتی بــرای بازنگری 
ــی  ــی در توانبخش ــی و کاردرمان ــران فیزیک ــش درمانگ نق
ــت  ــب مراقب ــدل غال ــد. م ــی کن ــم م ــی فراه ــدام فوقان ان

توانبخشی بازی های ویدیویی
برای سکته مغزی سرپایی
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بــر تمریــن حرکتــی، بــا کمتریــن تأکیــد بــر روش هــای القــای 
ــد  ــی ده ــان م ــه نش ــواهد اولی ــد دارد. ش ــار تأکی ــر رفت تغیی
کــه تمریــن حرکتــی را خــود فــرد مــی توانــد مدیریــت کنــد، 
ــت  ــه حمای ــز ب ــت آمی ــاری موفقی ــر رفت ــه تغیی ــی ک در حال
گســترده درمانگــر نیــاز دارد. روی هــم رفتــه، ایــن کار نشــان 
مــی دهــد کــه مداخلــه رفتــاری ممکــن اســت تاثیرگذارتریــن 

ــان درمانگــر باشــد. ــن اســتفاده از زم و کارآمدتری
تخصیــص زمــان درمــان بــه مداخلــه رفتــاری باعــث بهبودهای 
برتــر در اســتفاده از بــازو مــی شــود. خــود مدیریتــی از طریــق 
بــازی توانبخشــی عملکــرد حرکتــی را بــه همــان میزانــی کــه 
ــود مــی  ــن حرکتــی در کلینیــک انجــام مــی دهــد، بهب تمری

بخشــد.
ــه  ــرد ک ــه ک ــا شــواهد مبهمــی ارائ ــگاه داده ه ــق در پای تحقی
ــد  ــی می توان ــدام فوقان ــرانه ان ــن خودس ــد تمری ــان می ده نش
عملکــرد حرکتــی را بهبــود بخشــد . خــود مدیریتــی بــه طــور 
ــی تصادفی ســازی  ــک کارآزمای ــازو در ی ــرد ب ــر عملک ــت ب مثب
ــای  ــه درمان ه ــوردی ک ــری م ــده )RCT( و دو س و کنترل ش
ــر  ــدند، تأثی ــامل می ش ــی را ش ــری حرکت ــر یادگی ــی ب مبتن
ــن  ــه چنی ــه RCT ک ــه در س ــی ک ــت، در حال ــت گذاش مثب
خــود  حرکتــی  تمریــن   RCT دو  بــود.  بی اثــر  نبودنــد، 
مدیریتــی را در مقابــل تمریــن حرکتــی تحــت رهبــری درمانگر 
مقایســه کردنــد، بــدون اینکــه تفــاوت معنــی داری در عملکــرد 
یــا اســتفاده در مقایســه بــا مراقبــت ســنتی بــا دوز کمتــر یــا 

ــا دوز نشــان دهنــد. درمــان CI منطبــق ب
»ریچــل پروفیــت«، از پژوهشــگران ایــن پــروژه گفــت: مــن بــه 
عنــوان یــک درمانگــر، بیمارانــی را دیــده ام کــه بایــد بیــش از 
ــی برســند.  ــه مرکــز درمان ــا ب ــد ت یــک ســاعت رانندگــی کنن
ــی  ــز درمان ــه مرک ــه ب ــار روز در هفت ــا چه ــه ی ــد س ــا بای آنه
ــن  ــرای آنهــا انجــام شــود. ای ــا توانبخشــی ب ــد ت مراجعــه کنن
کار در هــر جلســه، بیــن ســه تــا چهــار ســاعت از زمــان آنهــا را 
اشــغال می کنــد و درمانگــر بایــد همــه ایــن زمــان را در کنــار 

آنهــا باشــد.
ــان  ــی درم ــوان نوع ــه عن ــی ب ــای ویدئوی ــتفاده از بازی ه اس
ــی  ــن پژوهــش، کارآی ــا ای ــدی نیســت ام ــده جدی فیزیکــی، ای
ــه  ــوری مقایس ــان حض ــا درم ــی را ب ــازی ویدئوی ــا ب ــان ب درم
ــاب  ــش انتخ ــن آزمای ــرای ای ــر ب ــد نف ــش از ص ــد. بی می کن
شــدند کــه بیــش از شــش مــاه از ســکته مغــزی هــر یــک از 
ــط  ــا متوس ــف ت ــای خفی ــود و از محدودیت ه ــته ب ــا گذش آنه
ــازی  ــک ب ــگران از ی ــد. پژوهش ــج می بردن ــی رن ــدام فوقان ان
ــه  ــد ک ــتفاده کردن ــکاوری رپیدز«اس ــام »ری ــه ن ــی ب ویدئوی
ــدام  ــا همــان حرکــت ان ــن ســال پیــش ســاخته شــد ت چندی
فوقانــی را کــه فیزیوتراپیســت ها طــی درمــان بــر آن متمرکــز 

ــد.  ــرار ده ــدف ق ــوند، ه می ش
بیمــار طــی ایــن بــازی، عمــا در یــک قایــق کایــاک قــرار 
می گیــرد و در حالــی کــه از رودخانــه پاییــن مــی رود، 
حــرکات بــازو ماننــد پــارو زدن، جمــع آوری زباله هــا، 
ــه ســمت دیگــر، هدایــت قایــق  ــاب خــوردن از ســمتی ب ت
ــای  ــردن تاره ــاک ک ــرای پ ــاال ب ــمت ب ــه قس ــیدن ب و رس
عنکبــوت و خفاش هــا را انجــام می دهــد. ایــن بــازی، 
تمرین هــا را بــه کاری ســرگرم کننده تبدیــل می کنــد. 
بیمــاران، چالش هــا ســخت تر می شــوند  بــا پیشــرفت 
و شــرکت کنندگان  بــا پزشــکی از راه دور بررســی مــی 
ــاره  ــه و درب ــورد را ارائ ــم ، بازخ ــداف را تنظی ــا اه ــوند ت ش
ــودی  ــس از بهب ــد پ ــه می خواهن ــه ای ک ــای روزان فعالیت ه

ــود. ــت ش ــد، صحب ــر بگیرن از س
ــاً  ــر عمدت ــان درمانگ ــت، زم ــد مراقب ــدل جدی ــن م در ای
ــتفاده از  ــرار دادن اس ــدف ق ــا ه ــاری ب ــات رفت ــه مداخ ب
بــازو اختصــاص داده می شــود کــه می توانــد از طریــق 
توانبخشــی از راه دور بــرای بهبــود دسترســی انجــام شــود. 
تمریــن حرکتــی فشــرده خــود مدیریــت شــده در خانــه از 
ــازی هــای توانبخشــی انجــام مــی شــود  طریــق فنــاوری ب
کــه دشــواری را افزایــش مــی دهــد، بازخــورد فــوری ارائــه 
مــی دهــد و پیشــرفت را دنبــال مــی کنــد. بــا ایــن حــال، 
بــرای تعییــن اینکــه آیــا صــرف زمــان درمانگــر تقریبــاً بــه 
ــدازه  ــه ان ــد ب ــاری می توان ــه رفت ــه مداخل ــل ب ــور کام ط
ــرای  ــر ب ــان درمانگ ــاً از زم ــه عمدت ــنتی ک ــی س توانبخش
ــرل   ــد، کنت ــر باش ــد، مؤث ــتفاده می کن ــی اس ــن حرکت تمری
تصادفــی  هنــوز مــورد نیــاز بــود. عــاوه بــر ایــن، اثربخشــی 
ــک  ــا ی ــد ب ــد بای ــی و کارآم ــود مدیریت ــرد خ ــن رویک ای
ــه در آن  ــی( ک ــع )CI درمان ــر جام ــه فشــرده زمان ب مداخل
ــاری را  ــان رفت ــم درم ــی و ه ــن حرکت ــم تمری ــر ه درمانگ

ــود. ــه ش ــد، مقایس ــه می کن ارائ

ایــن آزمایــش در نهایــت نشــان داد کــه بیمــاران بــا 
پروتــکل بــازی ویدیویــی، موفقیتــی مشــابه بیمــاران گــروه 
ــان حرکــت ناشــی از  ــه درم ــد ک ــه کردن کنترل شــده تجرب
محدودیــت را پشــت ســر گذاشــته بودنــد. برنامــه درمانــی 
مبتنــی بــر بــازی ویدیویــی، نــه تنهــا نیــاز بیمــاران 
ــا  ــات ب ــرای ماق ــه ب ــه در هفت ــار مراجع ــن ب ــه چندی را ب
ــه  ــود ک ــا ب ــن معن ــه ای ــه ب ــرد، بلک ــرف ک ــران برط درمانگ
ــر  ــور موث ــه ط ــوان ب ــی را می ت ــه مداخــات رفتاردرمان بقی

ــام داد. ــکی از راه دور انج ــطه پزش ــه واس ب
ایــن آزمایــش، نتایــج درمانــی موفقــی را ارائــه داد کــه تنهــا 
ــران  ــاز درمانگ ــورد نی ــان م ــک پنجــم زم ــتفاده از ی ــا اس ب
بــرای درمــان حرکــت ناشــی از محدودیــت انجــام می شــود. 
ــان و  ــی در زم ــه صرفه جوی ــن روش ب ــت: ای ــت گف پروفی
پــول و همچنیــن، تکمیــل درمــان بیمــاران کمــک می کنــد 
و بــه درمانگــران امــکان می دهــد تــا بــا تعــداد بیشــتری از 
بیمــاران کار کننــد. بنابرایــن ایــن یــک بــازی دو ســر بــرد 
ــی در زمــان ، درمانگــران می تواننــد  ــه جوی ــا صرف اســت. ب

بــه بیمــاران بیشــتری خدمــت کننــد.
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زندگی 
عمر کردن نیست،

بلکه »رشد« کردن است
عمر کردن کاری است که از همه ی 

حیوانات برمی آید.
اما رشد کردن هدف واالی انسان است

که عده ی معدودی می توانند 
ادعایش را داشته باشند...

واحد اندازه گیری انسانیت،
چیزی نیست جز،

دستهایی که گرفته ایم،
گره هایی که ازمشکات دیگران باز کرده ایم

دل هایی که به دست آورده ایم،
امیدهایی که به زندگی ناامیدان

بازگردانده ایم،
اشک هایی که به شوق جاری کرده ایم،

دعاهایی که از دیگران در ازای رفتار و کردار خود شنیده ایم...

ــر درس و  ــود درگی ــی خ ــان کودک ــه از هم ــید ک ــده باش ــی را دی ــاید کس ش
کتــاب هســت  و بــا همیــن مشــغله نیــز پــا بــه ســن میگــذارد ، امــا وقتــی کــه 
بــه ســن بــاال میرســد میفهمــد کــه کودکــی نکــرده اســت ،جوانــی اش ماننــد 
جوانــی همــه نبــوده، عشــقی بــرای خــودت یافــت نکــرده، مهارتــی منحصــر بــه 

فــرد کســب نکــرده و بــا دســتانی تهــی میخواهــد دنیــا را تــرک کنــد .
شــده اســت در دورانــی جوانــی مــادران و پــدران دیگــران بــه او افتخــار کننــد 
کــه فانــی را ببینیــد همیشــه معدلــش بیســت بــوده همیشــه درس خوانــده و 
او را مفتخــر بــه کار خــود کــرده انــد ، امــا بــه او نگفتــه انــد در دوران جوانــی 

ات بایــد زندگــی کنــی، بایــد عشــق بــورزی ، بایــد مهــارت کســب کنــی.
ــه اطرافــت نــگاه کــن ، آدم هــا یکــی پــس  بــر روی زمیــن کــه راه میــروی ب
دیگــری از کنــارت میگذرنــد تــو نمیدانــی چــه اســتعدادی دارنــد چــه شــغلی 
دارنــد چــه وضعیتــی در زندگــی خــود دارنــد امــا میدانــی کــه هــر کــدام آنهــا 
ــای  ــد ه ــا بع ــد ت ــته ان ــان داش ــتعداد هایش ــف اس ــرای کش ــی ب ــی های فرصت

جدیــدی در زندگــی شــان وارد شــود
ــی راحــت  ــد خیل ــرد بگذاری ــن ف ــه جــای ای ــک لحظــه خــود را ب کافیســت ی
متوجــه میشــوید کــه بایــد تــاش کنیــد تــک بعــدی نباشــید فقــط روی یــک 
کار زوم نکنیــد و ابعــاد دیگــری را در زندگیتــان اضافــه کنیــد و از هــر لحظــه 
عمرتــان بعنــوان فرصــت بــرای کســب تجربــه هــای متفــاوت اســتفاده کنیــد.

شایان شاه حسینی

ــردم،  ــش بازمیگ ــته خوی ــه گذش ــان ب ــین زم ــر ماش ــوار ب س
در جســت و جــوی یافتــن نقــص هایــی کــه امــروز میتوانــم 
ــروزی  ــان ام ــای زم ــم، ماشــین ه ــع کن ــی رف ــه راحت ــرا ب آن
ــون  ــز دگرگ ــان را نی ــته، امروزت ــر گذش ــا تغیی ــد ب میتوانن
ــه  ــی ک ــی زمان ــش یعن ــال پی ــد س ــت و چن ــه بیس ــد. ب کنن
در آن تــازه وارد دانشــگاه شــده بــودم برمیگــردم. حتمــا 
اشــتباهی در انجــا مرتکــب شــدم کــه حــاال  دارم تــاوان آنــرا 

ــردازم. ــودم میپ ــام وج ــا تم ب
عبــور از درب ورود دانشــکده را بــه خوبــی بــه یــاد مــی آوردم، 
بــا دقــت خاطراتــم را در ماشــین زمــان جلــو میبــرم، ایــن بــار 
ــا ریزبینــی بیشــتری اطــراف را نــگاه میکنــم شــاید قدمــی  ب
اشــتباه باعــث ایــن  همــه ســختی امــروزه مــن شــده باشــد. 
ــه  ــی را ب ــم ، آدم های ــر میکن ــرات را کندت ــور از خاط دور عب
یــاد مــی آورم کــه ان روز دوســتان صمیمــی بودیــم و امــروز 
تاثیــری بــر زندگــی مــن ندارنــد شــاید انتخــاب آدم اشــتباهی 
موجــب ایــن همــه ســردرگمی شــده اســت، بــه همــه حتــی 

خــودم هــم شــک میکنــم.
بــه محــل ثبــت نــام وارد میشــوم و فراینــد طاقــت فرســا ثبت 
نــام آغــاز میگــردد امــا ایــن بــار دیگــر متعجــب نیســتم چــون 
ــه اینجــا  ــه ب ــاری میشــود ک ــار ب ســه چه
ایــن  و  گشــتم  بــاز 

مراحــل  را 
طــی کــردم ، دور 

ــم  ــر میکن ــد ت ــرات را تن ــو خاط ویدی
ــه  ــد ک ــی برس ــه جاهای ــا ب ــذرد ت ــر بگ ــریع ت ــا مراحــل س ت

ــته ام. ــتباه داش ــم در آن اش ــس میکن ح
ــن  ــد، انقــدر ای ــان درمــی آی ــر ماشــین زم ــر جی صــدای جی
ــت  ــه اس ــادم رفت ــه ی ــده ام ک ــرات ش ــرگرم خاط ــدت س م
ماشــینم را روغــن کاری کنــم، البتــه ایــن کار ســاده را هــم 

ــد نیســتم!! ــی بل حت
ــا  ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــف را یک ــی مختل ــای تحصیل ــرم ه ت
ــت  ــای کار درس ــه ج ــم، هم ــرور میکن ــی م ــت و ریزبین دق
ــام  ــوان از انج ــروز نات ــه ام ــث شــده ک ــه باع ــس چ اســت، پ
ــد دانشــگاه محــل  ــر نمیگوین ــا باشــم؟! مگ بســیاری از کاره

پیشــرفت اســت؟! مگــر قــرار نبــود دانشــگاه جایــی باشــد کــه 
ــد ؟! ــدا کنن ــد پی ــده، رش ــق آین ــای  موف در آن انســان ه

ــتانم را  ــدم، دوس ــته ش ــی خس ــه یکنواخت ــن هم ــر از ای دیگ
میبینــم کــه هــر روزشــان بهتــر از دیــروز میگــذرد و مــن مثــل 

مــرداب لجــن زده ای، ســاکن و بــدون تحرکــم.
ــا  ــن دارد، ام ــته م ــه در گذش ــا ریش ــکون قطع ــه س ــن هم ای
ــم  ــد اینکــه بتوان ــه امی ــم ب ــگاه میکن ــر چــه برمیگــردم و ن ه
ــم.  ــم، نمیتوان ــاح کن ــا اص ــرا همانج ــدا و آن ــتباهم را پی اش
ــاده ام. ــن روز افت ــه ای ــه ب ــت ک ــن اس ــد م ــت ب ــاید از بخ ش

دیگــر شــب شــده اســت و ســوخت ماشــین زمــان دارد تمــام 
ــه  ــه ک ــا آنچ ــرده ام ی ــه نک ــه ک ــد آنچ ــن بای ــا م ــود، ام میش
ــم  ــتش کن ــدا و درس ــت را پی ــوده اس ــتباه ب ــرده ام و اش ک
ــم  ــا نتوان ــل ســایر روز ه ــم مث ــر امشــب ه ــم اگ چــون میدان
ــن چرخــه  ــا صبــح خــواب نخواهــم داشــت و ای ــم ت ــرا بیاب آن

ــت. ــد گرف ــن خواه ــن را از م ــت م ــای موفقی ــوده، روی بیه
ــت و  ــده اس ــرخ ش ــداری س ــب بی ــه ش ــن هم ــمانم از ای چش
میســوزد، بــا مچ دســت چشــمم را فشــار میدهــم تــا از درد آن 
کــم کنــد، صــدای اخطــار ســوخت ماشــین زمــان بــه صــدا در 

مــی آیــد، کــم کــم بایــد از قیــد امشــب هــم بگــذرم.
صندلــی را بــه عقــب میبــرم تــا از پشــت ماشــین زمــان خــارج 
ــده را  ــاب ش ــرات انتخ ــه خاط ــق همیش ــین طب ــوم، ماش ش
ــرق دارد، از پشــت  ــار ف ــن ب ــی ای ــد ول ــی میکن کوچــک نمای
چشــمان تــار شــده ام ایــن بــار چیــزی را میبینــم کــه بــاورش 
ــزی  ــال چی ــدت دنب ــن همــه م ــن ای ــب اســت! م ــم عجی برای
ــز از  ــن عاج ــود و م ــمم ب ــوی چش ــواره در جل ــه هم ــودم ک ب

ــودم. ــدن آن ب دی
تمام این دوران اشتباه بوده است!! اشتباه از من!!

دانشــگاه سراســر فرصــت یادگیــری بــود و مــن بــا ایــن تصــور 
کــه آینــده ام را صرفــا درس خوانــدن خواهــد ســاخت، تمامش 
را صــرف علــم آمــوزی کــردم، علــم خــوب اســت و قطعــا آن 
چیــزی کــه مــرا امــروز بــه اینجــا رســانده اســت علــم اســت 
ــتفاده  ــت اس ــم را درس ــد زمان ــرا نبای ــا چ ــم ام و از آن ممنون
میکــردم؟ چــرا نبایــد از فرصــت هایــی کــه بــود بهــره الزم را 
ــه از ایــن فرصــت طایــی  میبــردم؟ چــرا انقــدر ســهل انگاران
ــین  ــن ماش ــاج ای ــروز محت ــه ام ــتم ک ــی ام گذش دوران جوان

زمــان باشــم ؟!
ــود کــه پیــش گرفتــم و امــروز  ــی عمــل آن چیــزی ب ــم ب عل
ــدود  ــای مح ــی ه ــا توانای ــدی ب ــک بع ــان ت ــک انس ــا ی صرف

ــتم. هس
ماشــین زمــان خامــوش میشــود، ایــن دفعــه اشــتباهم را پیــدا 
کــرده ام فقــط کافــی اســت صبــح شــود تــا بتوانــم دوبــاره از 
ــم  ــب خواب ــم ش ــار ه ــن ب ــم،  ای ــتفاده کن ــان اس ــین زم ماش
ــی  ــک چرخــه ب ــر ی ــه خاطــر اینکــه درگی ــه ب ــا ن ــرد ام نمیب
پایانــم، بلکــه بــه ایــن خاطــر کــه بــه امیــد فــردای روشــن و 

ــزم. ــر از موفقیتــم، اشــک شــوق میری پ
به لطف ماشین زمان فردا روز من خواهد بود ...

مهدی عزیزی

ماشین زمان
یک عمر زندگی
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ــرار  ــن شــده ق ــش تعیی ــک مســیر از پی ــل در ی ــه از تحصی ــن مرحل ــا ای شــاید ت

گرفتــه باشــید. یــک جملــه معــروف هســت کــه مــی گویــد: یــا بایــد بــرای خــود 

برنامــه داشــته باشــید یــا ناچــار خواهیــد بــود در برنامــه ی طراحــی شــده توســط 

دیگــران بــازی کنیــد.

ــت  ــا واقعی ــق ب ــزی مطاب ــه ری ــل برنام ــه تحصی ــرای ادام ــد ب ــی توانی ــام م ش

هــای جامعــه و رشایــط فــردی خــود داشــته باشــید. بــرای ایــن کار بــا گروهــی 

ــم  ــد داری ــم. قص ــه کردی ــی مصاحب ــای توانبخش ــته ه ــد رش ــجویان ارش از دانش

ــه دانشــجویان ارشــد را بــدون کوچــک تریــن تغییــری در  در ایــن شــامره تجرب

ــم. ــرار دهی ــان ق اختیارت

ــع آوری  ــه جم ــورت خالص ــه ص ــی و ب ــور کل ــه ط ــا ب ــه ه ــامره تجرب ــن ش درای

ــب  ــا و معای ــه صــورت اختصاصــی مزای ــده ب شــده اســت. در شــامره هــای آین

ارشــد خوانــدن در رشــته هــای اپتومــری، فیزیوتراپی،ادیولــوژی و کاردرمانــی را 

بررســی مــی کنیــم.

ــجویان  ــای دانش ــه ه ــا تجرب ــر رصف ــب زی ــت مطال ــه داش ــد توج ــدا بای در ابت

اســت. انســان هــا متفــاوت انــد و ایــن تفــاوت انســان هاســت کــه باعــث شــده 

مســیر موفقیــت بــرای همــه یکســان نباشــد. 

ورود به مقطع ارشد در رشته شنوایی شناسی را به دانشجویانی که به علم، 

پژوهش و یا یادگیری مهارت تخصصی در زمینه هایی مثل سنرال ، تعادل و... 

عالقه مند هستند، پیشنهاد می کنم.

اگر رصفا به داشن مدرک تحصیلی کارشناسی در شنوایی شناسی قانع نیستید 

، با ادامه تحصیل ، کسب دانش و تخصص بیشر،می توانید حین بهبود سطح 

علمی خود،در جهت ساخت آینده ای بهر گام بردارید. در نهایت این امر به 

انگیزه، تالش و هدف هر فرد وابسته است.

زهرا ایران پور مبارکه
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در بازار کار یک رسی فاکتور ها وجود دارد مثل مجهز بودن کلینیک، خوش 

برخوردی و مهارت. ارشد هم یکی از آن فاکتور ها حساب می شود. ممکن 

است کسی که به کلینیک مراجعه می کند کسی که ارشد دارد را به شخصی 

که کارشناسی دارد، ترجیح دهد اما این موضوع صد در صدی و حتمی نیست. 

اصال اینگونه نیست که کسی که ارشد گرفته با کارشناسی تفاوت زیادی داشته 

باشد.

ارشد بیشر جنبه تحقیقاتی دارد تا آموزشی. تجربه ای که آدم در بازار کار می 

تواند کسب کند با ارشد به دست منی آید.

در رابطه با افزایش حقوق هم تنها تفاوت ارشد حق ویزیت آن است. دقیقا 

اطالع ندارم ولی می دانم حق ویزیت کسی که ارشد دارد کمی بیشر است.
8:47

محمد حسین کچبیان

اینکه ارشد بخوانیم یا نه سوالی است که اواخر کارشناسی ذهن همه را درگیر می کند. به نظر منی 

که این مسیر را طی کردم کارشناسی ارشد خواندن یک رسی معایب و مزایا در کنار خودش دارد. 

مزایای آن این است که مدرک علمی باالتر بالطبع جایگاه علمی-اجتامعی باالتری را به دنبال دارد. 

می تواند به شام کمک کند پژوهشگر خوبی شوید. اگر به تدریس عالقه مندید می تواند پلی باشد 

برای این مسیر. 

ارشد خواندن یک پروسه فردی است و متام کارها، از صفر تا صد به عهده خودتان است. برای ورود 

به این دوره باید هدف و انگیزه داشته باشید اگر نه تبدیل به یک دوره فرسایشی و طوالنی می 

شود. برای همین افرادی را می بینیم که زمان متام کردن ارشدشان بیشر از 2 سال طول می کشد و 

در واقع زمانشان را هدر می دهند.

از طرفی برای رشته ما که بالینی هستیم،به خصوص افرادی که مستقیم وارد ارشد می شوند،زمان 

کار بالینی محدود می شود. اگر برایتان کسب تجربه در کارهای بالینی مهم است، باید بدانید که 

ارشد زمان آن را از شام می گیرد و باید مدیریتش کنید.

به نظر من ارشد خواندن خیلی وابسته به این است که چه هدف و انگیزه ای دارید. اگر در نهایت 

رساغ کار بالینی می روید ورود به این دوره خسته کردن خودتان است اما اگر مدرک آن را به 

هردلیلی نیاز دارید می تواند مسیر به درد بخورومفیدی برای شام باشد.

الهام ابراهیمی

9:05

اول از همه باید در نظر گرفت که منی شود نسخه واحدی برای همه پیچید. ارشد خواندن در درجه 

اول بستگی به اولویت شام دارد. خوبی فضای ارشد این است که شام دوباره در فضای آکادمیک 

قرار می گیرید،با اساتید در ارتباط هستید ، همچنین معموال در این فضای پویا شام آدم های به 

روز تری به لحاظ تخصصی خواهید بود.

باید در نظر گرفت که رصف پاس کردن چند واحد اضافه در ارشد منی توان گفت که لزوما با سواد 

تر می شوید چون همه چیز به خودتان بر می گردد. در رشته ما، کسانی حرفه ای می شوند که 

خودشان واقعا تالش کنند،رفرنس ومقاله بخواندند و... نه اینکه فکر کنید فقط ارشد خواندن به این 

قضیه کمک می کند.

پیشنهاد می کنم قبل از متام شدن دوره کارشناسی به صورت مستقل وارد بازار کار نشوید . از سمت 

دیگر چون هرچه قدر بیشر با موارد بالینی آشنا باشید مهارتتا ن باال می رود توصیه می کنم در 

کنار یک اپتومریست سطح مهارت هایتان را ارتقا دهید.

مدت زمان تحصیل در ارشد برای رشته اپتومری چهار ترم است ولی با توجه به مدت پایان نامه تا 

شش ترم هم به طول می انجامد.

در ترم های اول دوره ارشد با روش تحقیق مربوط به پروپوزال نویسی واصول اولیه آشنا می شوید.

بعد از آن یک رسی دروس تخصصی دارید مثل زبان تخصصی ،لنز پیرشفته، پاتولوژی پیرشفته و با 

دستگاه های پاراکیلینیک هم آشنا می شوید.

به طور کلی تفاوت ارشد با کارشناسی این است که در این دوره شام به دنیای پژوهش ورود می 

کنید وپایان نامه تان را به عنوان اولین کار پژوهشی ارائه می دهید. اگر فعال باشید می توانید 

عالوه بر نوشن پایان نامه فعالیت های تحقیقاتی دیگری هم انجام دهید تا رزومه خوبی برای زمان 

دکرا داشته باشید.

به لحاظ حقوق و درآمد کسی که ارشد خوانده اگر به صورت مستقل کار کند ویزیت بیشری می 

گیرد در غیر این صورت در بازار کار متایز ویژه ای نسبت به مدرک کارشناسی ندارد. رصفا علم 

بیشری کسب می کنید که روی تشخیص و تجویز شام نقش دارد.

زینب تنهای شمس آبادی

9:13
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