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 1مقدمه شماره  
 

 به نام خدا
تشخیص داد. زندگی ما باه عناوان ياک     اُتیستیکمرا  یو نیمه پسر دو ساله، پرفسوری در لندن

س کاما  ا ساا  طاور   باه  خانواده برای همیشه تغییر کرد. من و همسرم در  الت شوک باوديم و 
بهتارين پشاتیبانی را بارای فرزنادمان     تاوانیم   می يعنی چه؟ از کجا اُتیستیککرديم. ناامیدی می

عادی برود يا نه؟ او چه نوع پرورشی باياد داشاته    یبه مدرسهتواند  می فراهم کنیم؟ آيا فرزندمان
 خوشبختی فرزندمان را تضمین کنیم؟توانیم  می چطور، باشد؟ و از همه مهمتر

های زندگی من تا دو سال بعد از اين تشخیص بود. چرا کاه ياافتن اطالعاات    سال دشوارترين
بسایار ساخت باود. هازاران مقالاه در      ، اساتفاده کارد   هاا که بالفاصله بتوان از آناُتیسم  یدرباره
تاوان  دارد اما به چه کسی مای  ناسانه و ودشنظرات کارصدها کتاب و  جم عظیمی از ، اينترنت
 است؟ رين مسیر برای فرزندم کدامرد؟ بهتاعتماد ک
هاا   آن تن پاسا  انیازمند يافسريعاً  اُتیستیکاالت دشواری هستند که والدين کودک ؤها ساين
اولاین گاام   ، پاس  ثابتی هم و ود ندارد. اگار چاه  ، . از آنجايی که هر کودک متفاوت استهستند

آن است. ولایکن بعاد از ايان     و چگونگی مديريتاُتیسم  مفهوم فهمیدن پدر يا مادری یاتی هر 
 ای برای فرزندتان بگیريد.تصمیمات درست و هوشمندانهتوانید  می گام است که

خاانم   ینوشاته « ما بدانیدات دارد شادوساُتیاسم  بتال بهاودک ماکه هر ک یزاده چ» اباکت
ابی نبود که پسرم بود. اين کتاب اولین کتاُتیسم  برای من مفیدترين کتاب برای درک، الن نوتبوم

نگرانی و تارس را در مرا ا    ، انبوهی از سردرگمی، ور بود. در اينصورتطمن خواندم اما کاش اين
برد. اين کتاب همچنین تنها کتابی بود که به پدر بزرگ و ماادر  ابتدايی سیر اين دوران از بین می

اولین کتاابی اسات   اين کتاب ، بزرگ پسرم و ساير اعضای خانواده پیشنهاد کردم. بر همین اساس
 .به فارسی تر مه و چاپ کرده استاُتیسم  دوست خیريه سسهؤکه م

امیدوارم با خواندن اين کتاب بتوانید ارتباط نزديکتر با فرزندتان ايجاد کارده و درک بیشاتری   
ياک  اُتیسم  فهمید کهمیاُتیسم  از چالشها و خصوصیاتشان داشته باشید. شما با آشنايی بیشتر از

پاياان و  شاود بای  منفی نیست بلکه يک هديه عجیب است. عشقی که پس از آن ايجاد می شرايط
 منحصربه فرد است.
خواهاد کارد.    ادترشا فرزنادتان را  خواندن اين کتاب بالفاصاله زنادگی شاما و    ، مهمتر از همه

 انشااهلل
 

 امیر مسعود امیري

 بنیانگذار موسسه خیریه دوست اتیسم



 2مقدمه شماره  
 

 خدابه نام 
هاای ايشاان و   و خاانواده اُتیسام   بول در  امعه برایااهای قاب  قه به عدم و ود  مايتاا تو اب
ها، در راساتای افازايا اطالعاات  امعاه     منظور  مايت از اين هموطنان و کمک به والدين آنهب

 هو توسعه امکانات مو ود و ايجاد فضاهای  ديد فرهنگی بارای افاراد مباتال با    اُتیسم  درخصوص
منظاور  ههای ايشان و گسترش ارائه خدمات و اطالعات مفیاد و در ياک کاالم با    و خانوادهاُتیسم 

هاای ايشاان موسساه    و خاانواده اُتیسم  داشتن يک زندگی شاد و بدون دغدغه برای افراد مبتال به
 با اتکا به خداوند مهربان شک  گرفته است.اُتیسم  خیريه دوست

در  امعه دارد تا اُتیسم  هتربسعی بر شناخته شدن هرچه یسم اُت عنوان دوستهسسه بؤاين م
منظاور  هماین تر گاردد باه  از اين روی تو ه سايرين به اين افراد در تعامالت ا تماعی نیز پررنگ

عنوان اولاین  به "دوست دارد شما بدانیداُتیسم  ده چیز که هر کودک مبتال به"نام هکتاب  اضر ب
 گرديده است.سه منتشر کتاب در راستای اهداف موس

باا  اُتیسم  هایهای ارتباطی میان خانوادهراهقطعاً با ايجاد بسترهای الزم در  امعه و گسترش 
مفید و ساودمند میاان    ها و مراکز مربوطه تبادل اطالعاتها و ارگانيکديگر و همچنین با سازمان

های ارتبااطی  استفاده از همین راه روی خواهد داد، اين موسسه نیز بااُتیسم  های امعه و خانواده
به نشاانی  اُتیسم  خواهد بود بر همین اساس تارنمای موسسه خیريه دوستاُتیسم  همواره دوست

www.DoosteAutism.org منظور آگاهی از اهداف موسسه و برخورداری از خادمات مطلاوب و   هب
 گردد.سودمند معرفی می

لو بابت تر مه اين کتاب و آرزوی توفیق روزافزون ضمن تشکر فراوان از آقای امیر سین تقی
کمال قدردانی و سپاس خود را از سرکارخانم سیاره امیری نیز اُتیسم  برای ايشان، موسسه دوست

وين ايان  عنوان يکی از بنیانگذاران اين موسسه در امر تر مه و تاد دارد چراکه ايشان بهاعالم می
 اند.سزايی داشتهبه نقاکتاب با ارائه نقطه نظرات آگاهانه خود 

 

 باشنداُتیسم  امید است روزي فرا رسد که همگان دوست

 موسسه خیریه دوست اُتیسم

 

http://www.doosteautism.org/
http://www.doosteautism.org/
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 پیشگفتار

 
دوست دارد شاما  اُتیسم  ده چیز که هر کودک مبتال به "من با عنوان  یمقاله "صدای کودکان" یهنگامی که نشريه

خوانندگان يکی پاس   نداشتم.را هرگز انتظار چنین واکنشی از سوی مخاطبین ، منتشر کرد 2۰۰۴را در سال  "بدانید

، معلماین ، ن ا تمااعی انوشتند تا بگويند که خواندن ايان مقالاه باياد بارای تماامی ماددکار       می از ديگری برايم نامه

من قادر باه صاحبت    یاگر بچه " گفت: می الزامی شود. يکی از مادران، اُتیسم ال بهتکودکان مبو بستگان ، درمانگران

تاک تاک   از ": گفتاه باود   یمادر ديگر "آورد. می در اين مقاله زده ايد را به زبان هايی که شماهمین  رف، کردن بود

 یسايت گشاته و باه هماه    سايت به وب اين مقاله وب "زند. می  کمت و عقالنیت فرياد، اين مقاله کلمات و  مالت

و ، هلناد ، لهساتان ، تايلند، ايسلند، کرواسی، مجارستان، دانمارک، فرانسه، کاناداتا ، اياالت متحدهاز  .راه پیدا کرددنیا 

،  ناوبی  یکاره ، سانگاپور ، اياران ، دوبای ، ماراکا ، ترکیه، آفريقای  نوبی، نیوزلند، استرالیا، ونزوئالتا ، گرفته برزي 

که اين مقاله را باا کاار خاود مارتبط      -مختل های  که اين مقاله در میان گروهای  و عالقه و ژاپن. میزان تو ه، تايوان

ايان   باما  ال، شدند می و اسپرگراُتیسم  شام  صدها گروهها  باعث تعجب من شد. اين گروه،  ذب کرد -نددانستمی

اخاتالالت  ، اقیاچا ، زمناهای ما ماریابی –بیماران دارای دردها  ی مايت کنندههای  گروه ها است که عالوه بر آن

، مربیاان مادارس ماذهبی   ، پرداختناد  مای  ی تحصا  باه  شاان يهاکسانی که به مدرسه نرفته و در خاناه ، گوش داخلی

. يکی از مددکاران اه  خاورمیانه برايم نوشاته  گرفتنددر بر می نیزرا و خرده فروشان مواد غذايی ، بافندگیهای  گروه

 .  "کندبا نیازهای خاص را رفع میها  که پیام شما مشکالت بسیاری از گروهگويد  می قوی به من ی س"بود: 

دقیقااً  ، دلی  بازتاب بسیار خوب ايان مقالاه  اما باز کردر در میان همگان به سرعت  ای خود را  "زده چی" یمقاله

از زبان ياک کاودک بیاان     "مقاله "اينکه شود  می به اين نتیجه رسیدم که اين امر از اين  قیقت ناشیمن چه بود؟ 

و ، که توام باا گفتگوهاای ماداوم   هايی  ود. متنناشنیده باقی مانده ب، اُتیسمروز افزون شودر صدايی که در هیاهوی می

تو اه بیشاتری را   ، آيند و گاهی در ابتدای امربه نظر میخوشايندتر ،  داق  در ظاهر، معموالً، هستند هیاهواغلب پر

 ردبیان و در پیوسته با ناتوانی ، که افراد مورد بحث تر از اين باشدمضحکتواند  می اما چه چیز کنند.به خود  لب می

از چنین رويکردی استفاده شده اسات از ملاه:   ها  آن که درام  ؟ چندين مقاله را ديدهشوندمیدفاع از خود نشان داده 

، "بدانناد  معلمین فرزندانشانچیزی که مادران دوست دارند تا "يا ، "والدين بدانندخواهند  می ها ده چیزی که معلم"

يکای از ايان   ، 7ورونیکاا زيساک  ، . وقتی که ويراستار من"ا بايد بدانند؟چه چیزهايی راُتیسم  کودکان مبتال بهپدران "

پاس چاه کسای از     "از خودم پرسیدم: ، بزرگساالن با بزرگساالن صحبت کرده اند( را به من دادها  آن مقاالت )که در

 . "صحبت کرده است؟ کودک انب خود 

 "کن. صحبت هابچهاين خودت از  انب خوب ": خودم  واب خودم را دادم

 را بنويسم.ای  چنین مقاله اصرار کرد که منورونیکا هم 

 "شنوی.  می همیشه  وابی را که خودت دوست داری، کنیوقتی با خودت صحبت میگفت  می مادربزرگم همیشه

باه برکات کاار    ، برايس، من بسیار خوش شانس بودم که صدای پسرم "کند؟چه کسی از  انب خود بچه صحبت می

ديگر افرادی که من را در اين راه ياری کردند و تاالش کردناد    و، مدرسه کنانکار، اعضای خانوادهی انهتیمی و متعهد

و نرماال   "عاادی  "انه به دنبال اين بودم کاه ساطو و میازان موفقیات او     . من مصرّشنیده شد، باری از دوشم بردارند

 گیرند. می تأنشن هدف از همی، اين کتاب پس از آنو ، اصلی ینه استثنايی. مقاله، باشد
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را اُتیسام   ،آن یوسایله هزباانی کاه با   تأثیر  تاتح، اُتیاسموص امعی در خصافردی و  ردهای او رويک هاانگرش 

، چه از سر بای مال ظگای  از روی عمد باشند و ها و عقايد تحريک کننده چه گیرند. صحبت می شک کنیم  می تعري 

اماا  ناامیاد شاويم.   هاا   آن زياا ا ، واکانا نشاان دهایم   ها  آن ست نسبت بهکنند. ممکن ا می  لببه خود  تو ه ما را

های ريز زبانی و ود داشته باشند که نقا بسزايی در ايجااد ماانع   ها و تفاوتممکن است تعدادی از ظرافت همچنین

 خواستهاز شما ، اين کتابهمه  ای کودک داشته باشند. در اُتیسم  درست در خصوصهای  برای شک  گیری ديدگاه

 تا باه کند  می شما کمک م  کنید. اين کار بهأت فردتا در مورد اهمیت نقا زبان در شک  گیری ديدگاه يک شود  می

 شود.   می اين موضوع باعث بی اهمیت شدن برخی مسائ  برای شما نیز، از زوايايی نو نگاه کنید. البتهاُتیسم 

آن که  اين مگر، شود ياد "ناتوانی يا بیماری"به عنوان يک  "سماُتی"هرگز نخواهید ديد که از ، در سراسر اين کتاب

 را از  انب ديگران يا منابع ديگر نق  کنم.  

ياا عاادی از لحاا     ، ۸نوروتیپیکاال " یاز واژه به هیچ و ه، ندارند "اُتیسم"برای اشاره به افرادی که ، در اين کتاب

 کنم. نمی استفاده "عصبی

نیاماده اسات.   ، " "يعنای  ، در خاار  از عالمات نقا  قاول    ، هرگز در اين کتااب  "مالنر" یکلمه، و در آخر اينکه

هرگاز بتواناد   او کنیاد   می فکر "ما با سواالت ديگران مبنی بر اينکه: ، در پسرم "اُتیسم"روزهای اول پس از تشخیص 

 "و در عین  ال  یارت انگیاز  خسته کننده "اين سواالت برايم ، شديم. در ابتدا می بمباران "بیاموزد که نرمال باشد؟

پرساد   مای  راساؤال   بارای کسای کاه ايان    شاد   می آمد و باعث می "انهگستاخ"به نظرم ، اين نوع سواالت، بودر بعدها

زماانی کاه    ": چشمک پاسا  بادهم  يک همراه با و . ياد گرفتم که به اين سواالت با لبخند ا ساس تأس  و تأثر کنم

در آن زماان و هماین    ."زند می از من هم  لو، اگر او چنین کاری کند"يا  "یدخواهد رس افتدمیچنین چیزی اتفاق 

ست که همیشاه  ا اين "نرمال بودن"گويم: مشک   می گفتم و می، ترانه سرای کانادايی، 9به نق  از بروس کاکبرن، االن

  ."در  ال بدتر شدن و خار  از نرمال شدن است

عاالی بارای آماوزش و     یاياده  1۰۰1 "، عالقه من در کتاب خاودم بخا مورد ، "ی در خصوص نرمالامهکلچند"

باه  ، دبیرساتان هاای   يک متخصاص گفتاار درماانی بچاه    ، است. در اين کتاب "و اسپرگراُتیسم  بزرگ کردن کودکان

تمامی کارهای نرمالی که ما به عناوان ياک نو اوان    "ا تماالً  های يک مادر که پسرش دوستان زيادی ندارد ونگرانی

 دهد.   می پاس ، "دهد نمی انجام، ام داده ايمانج

هاای   مهاارت اصاالً  تقريباً ، پسر شما نزد من آمد، وقتی سال گذشته "گويد: می متخصص گفتار درمانی به آن مادر

دانست  نمی کندر "سالم"بايد ، دانست که چرا وقتی افراد در هال ايستاده اند نمی تفکر ا تماعی در وی و ود نداشت.

سر ناهار با همساالنا مشغول شاود و معاشارت   چطور که  اين ال کندر ياؤسچطور  ادامه دادن به يک مکالمه که برای

  "و پیشرفت کرده است. و اين پیشرفتی بزرگ است.کند  می کار مسائ او بر روی اين ، کند. االن

 "ولی او تنها دو دوست پیدا کرده است. ": مادر

هاا   آن گويم: او دو دوست پیدا کرده است! باا يکای از  صورت می ه اينمله را بمن اين   "متخصص گفتار درمانی: 

، اينفهماد. بناابر   مای  ا سااس شاما را  دقیقااً   او، اشتراک دارد. اگرچه "يدندو"در  ديگریو با ، "قطارهای مدل "در

 م زيااد باشاند.  تعاداد دوساتان  خاواهم   نمای  ": گاويم. او گفات   مای  چیزی را که چند روز پیا به من گفت را به شما

بارايم اساترس آور   ، با بیشتر از يک دوسات باشام  ، در هر زمانکه  اين بر بیايم. "تعداد زياد دوست"توانم از پس  نمی

 "برای من عالی هستند.ها  آن با اين دو دوستم در مورد چیزهايی که دوست دارم صحبت کنم.توانم  می است. من
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از رفتارهاای   گونااگونی انواع ، ديگری قدم بزنید یرسه و يا هر مدرسهدر اين مداگر "دهد: اين متخصص ادامه می

 یبچاه ، نرمال موسیقیِ اه ِ یبچه، نرمال ورزشکارِ یبچه، نرمال خرخوانِ یرا خواهید ديد. شما بچهها  بچه "نرمال"

کنند. در  می ا ساس امنیتها  آن شوند که درهايی  دوست دارند  ذب گروهها  نرمال را خواهید ديد. بچه فناوریِ اه ِ

شما گروه خودش را پیدا کرده است. شما و من کار بسیار  ساسی داريام و باياد باین چناد چیاز       یبچه،  ال  اضر

مورد نیاز را هم به او آموزش دهیم های  مهارت بايد، گذاريمهای او ا ترام میتعادل ايجاد کنیم: در  الیکه به انتخاب

 "را افزايا دهد.  گذارياتأثیر  یها و محدودهاند توانايیتا کم کم و به را تی بتو

 "خود کام  او"ها که در نهايت به پذيرش "خود"های ا تماعی زيادی دارد. پذيرش تمام اين "خود"، کودک شما

 يک نفر در يک زمان است. - "بودن نرمال"تعريفی دوباره از  یبه معنای ارائه، شود می منجر

اين مشخصاات ممکان اسات     اما، کودک من هستند مشخصاتِ، اندکه در اين کتاب ارائه شده "اینکتهده "اگرچه 

هاا و نیازهاا را باا در اات     شما برخای از ايان ويیگای   ، کودکان صادق نباشند. درعوض یبه طور کام  در مورد همه

 -هساتند ی ديگر متفااوت  و از هر سال تا سال، از هر ساعت به ساعتی ديگر، که از هر کودک به کودک ديگر-مختل  

، د(نشاو  مای  شاام  خاود شاما نیاز     ها اين یو رسیدن به بلوغ )که همه، درمان، در هر کودک خواهید ديد. با آموزش

و برخای از ايان باه    ، ممکن اسات فاروکا کنناد   شوند  می هايی که توسط بعضی از اين خصوصیات اعمالمحدوديت

به نقاط قوت تبدي  شوند. وقتی که باه پاياان ايان      تی د کهاصطالح خصوصیات ممکن است به طريقی هدايت شون

 چقادر درک بهتاری از  ، آغازتاان  یمتو ه خواهید شد که نسابت باه نقطاه   ا تماالً ، در روزهای بعد، رسید می کتاب

 پیدا کرده ايد. امیدوارم چنین اتفاقی بیفتد.  اُتیسم 

 باا و اود  ، "دوست دارد شاما بدانیاد  اُتیسم  ک مبتال بهده چیز که هر کود"چاپ دوم کتاب که  اين دلی ، بنابراين

چارا  ، چیسات؟ باه قاول معاروف    است هنوز  ذابیت خود را  فظ کرده ، ها نفر چاپ اول را خوانده اندمیلیونکه  اين

 ال ببنديم؟مرا دستکند  نمی دچرا سری که درچیزی که خراب نشده را تعمیر و درست کنیم؟ 

کهکشاان  ، "سفر دنیا"در کتاب و فیلم خود با عنوان ، "تکاملی یفلسفه"ف طرفدار فیلسو، 1۰برايان توماس سوئیم

 نیاز اُتیسام   یدهاد. گساتره  بلکه به عنوان يک فعالیت پیوسته و مداوم شارح مای  ، راه شیری را نه به عنوان يک چیز

 گاهی باا سارعت پایا   ، کنیم می قلمرويی از و ود در درون يک  هان بزرگتر. ما در اين مسیر سفر، استطور  همین

 ايگااه   -غريباه ، دوست، پدربزرگ، خواهر و برادر، معلم، والدين، بچه –هر ذره  امّاشويمر  می رويم و گاهی متوق  می

ربه و ااا کناد. تج  مای  خود را در اين نظم و ترتیب )اغلب زودگذر( اشیاء و شرايط دارد. اين  ايگاه در طی زمان تغییر

های نو اوانی   اوی تجارب سال، گذرد می "ده چیز"هايی که از انتشار کتاب دهد. سال می یرديدگاه ما را تغی، لوغااب

 ( را تغییر ندهد؟ ايناُتیسمتوانسته  ايگاه من در اين گستره )میطور  چه اين امر. اندبزرگسالی بوده پسرم بهو انتقال 

 ايگااه   شاده اسات.   همگانسردرگمی و و شت  که باعثاند به طور کلی بودهاُتیسم  همچنین شاهد افزاياها  سال

ام  وارد زنادگی  "ده چیز"کتاب  یواسطههکه ب -و همچنین تجارب ديگران، با و ود تجارب خودم، من در اين گستره

ديگار درسات   ام  شده اند. برخی از افکار قبلی ترکام تر و من بزرگ یتغییر کرده است. برخی از تفکرات اولیه -شدند

طلاب تو اه از   ، در میاان ماا  اُتیسام   از کودکاانِ ای  و تعداد فزاينده، به همان پیچیدگی همیشه استتیسم اُ نیستند.

هماین   نسابت باه  گردانند. ما امروزه با چشمانی بازتر بر میها  آن هايشان را ازو پول تو ه، کسانی را دارند که آگاهی

نیاز  هاا   آن بلکاه سافیر  ، ما نه تنها  امی، بر  سب وظیفهپردازيم.  می به  مايت و دفاع از کودکانمان، يک دهه قب 

و ديپلماسای  ، پاياداری ، صبر، خالقیت، کنجکاوی، بودن نه تنها نیازمند تاب و تواناُتیسم  پدر يا مادر، شده ايم. امروز

 طلبد.   می وسیع و روياپردازی مطابق با آن را نیز تفکرِ، بلکه  سارت و شهامت، است
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همانند خودم با گذشات زماان    امّاو ودی خود وفادار مانده است  یبه هسته، "ده چیز"کتاب  چاپ دوم، بنابراين

   پخته تر شده است. -به صورتی همه  انبه و مبسوط–

از فرض و تصور استر و هر ياک از  ای  نیازمند در هسؤال  پاس  به اين کند؟ می چه کسی از  انب کودک صحبت

به  ای آنان فکر کنیم و صحبت کنیم. با تو ه به نیااز مبارم درک دنیاايی کاه ياک      ، ما بايد وارد ذهن ديگران شده

امیدوارم اين کار من مورد بخشا قارار  ، و نیازی که خود من در قبال درک آن داشتمکند  می تجربهاُتیسم  کودک با

مشاروعیت و  ، دنیاا  یجرباه و ت، برقراری ارتباط، در فکر کردنها  آن متفاوتهای  ماست که برای شیوه یگیرد. وظیفه

،  تی زمانیکه صدايشاان  -را ابراز کنیمها  آن که ما تفکرات و ا ساساتاين است  اين کار یارزش قائ  شويم. و الزمه

دهايی و اساتعدا ، دسات نخاورده  هاايی   فرصات ، مااُتیسم  های عاقبت بچه، کالمی و زبانی نیست. اگر اين کار را نکنیم

  ماست. یوظیفهها  اين ی. عملی کردن همهد ماندو خواه د بوداهبرای همیشه خو، کش  نشده

 
 


