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 شد  محقق که ییا یرؤ؛ لی بر خط به  انینایناب یبرا یتخصص یۀنشر کی چاپ
 امیر سرمدی: مدیرمسؤول 

  ی است. راه  بیراه پرفرازونش   کی  شروع از    سخن

کرونا   وعیش ۀحو در بحبو  99سال  ماهی که از د

حما با  شد.  آغاز  کشور  ناب  ت یدر    ان ی نایانجمن 

همراه   رانیا هم  یو  از  نفر    صاحب نوعان  چند 

  ان ینایناب  ی کیالکترون  ۀ مجلر  انتشا   مان، دغدغه 

.  میماهنامه آغاز کرد  ک ی)مانا( را در قالب  ران یا

  و   ی صوت   ۀنسخ  انتشار   ما   ۀیاول   یگذارهدف 

 . برسدها  آن   دستبه  هم(  لی )بر  انی نایناب  یرسم   خط  به  هی نشر   نیتا ا  میتالش بود  در  همواره  اما؛  بود  مانا  ۀمجل  کیالکترون

 مجوز  اخذ  ی برا یادار  یبروکراس 

  ی مطبوعات   معاونت  از   مجوز   اخذ   به   اقدام  نخست   ی هاروز  همان   از   م، یکردی م   دنبال   که  ی هدف   به  ی بخشتیرسم  یبرا

  ی اهیو نشر   د یسال به طول انجام  کیبه    بیقر  ، برخالف انتظارمان  که  یند ی. فرامیکرد  یو ارشاد اسالم   فرهنگ   وزارت

پ نام    و  89184با شماره ثبت    1400است، در آذرماه    تان یرو  ش یکه    با   مجوز   ن یا .  گرفت  انتشار  ۀپروان  « نسل مانا»با 

 .است  شده  صادر  ل یو به خط بر ی فارس ی سراسر ۀ و در قالب ماهنام یاجتماع -ی فرهنگ یۀ نشر موضوع 

که    یحال   دراست؛    ران یدر ا   زیانگبرتأمل   یهااز آن قصه   ، مجوز هم  ۀمرتبط با ارائ  یهاحاکم بر نهاد   ۀ دیچیپ  یبروکراس

سو،    گر ید  در  کنند، ی جوامع قلمداد م  ۀ توسعملت و از ارکان    ک ی  ت یهو  بذر را    فرهنگ  هموارهکشورمان    یۀ پابلند   مقامات 

  ری را به تأخ  ند یفرا  ن یقدر ااست، آن   یینایب  دگان یدب یآس  ی هم براآن   ی،فرهنگ  یۀ نشر  کیکه مسئول صدور مجوز    ی مرجع

  از  تر قدمثابت م،یاکرده  انتخاب که  ی راه در   ما  هرچند . ماندی نم  ی عرصه باق ن یا فعاالن  یبرا  یازه یانگ گر ید  که  اندازد یم

کرده    نظرد ی تجد  هامجوز صدور    کاروساز   در   ستیبای ماما وزارت ارشاد    ؛میسرد شو دل   ها یاندازسنگ   ن یبا ا  که   مهستی  آن 

  اطالعات   از   ی ار یبس  یمبنا   که  یاسامانه   ؛ اقدام کند  کشور   ی هارسانه   جامع   ۀ سامان  ی رسانروزاصالح و به   ی برا  عا  ی و سر

 . اندنداده  خود  به را  نیقوان یرسانروز به زحمت   ،وزارتخانه  ن یا ران ی قبل است و مد یهاسال ن یقوان آن،  در  شدهی بارگذار

 نبودند   همدل که یمراکز

مطالب و کثرت موضوعات در نسل    حجم .  میاقدام کرد  لی ماهنامه به خط بر  نی چاپ ا  یمجوز، بالفاصله برا   صدور از    بعد

  ل ی چاپ بر  یتر برامراتب دشوار به   یری مس  ر،ی اخ  یهابا اندک موارد مشابه در سال  سهیدر مقا  ه ینشر  ن یا  شود ی مانا باعث م

حال آنکه    برسد،   چاپ   به  ل ی بر  ۀ صفح  110در    وهر شماره    در   عنوان   15تا    13مانا قرار است با    نسل رو داشته باشد.    ش یپ

  از  ی برخ   با   ل،یبر   چاپ  رساخت ی ز  ن یتأم  ی اند. برانشده   منتشر حجم    نی کنون در اتا  ان ی نایناب  ۀژی و  ات ینشر   ازکدام  چ یه

 از   م،یانداشته  نه یزم نی در ا یاتجربه  حال به  تا نکهیا به توجه  با . م یکرددر کشور مذاکره  ل یچاپ و نشر بر  بزرگ  مراکز

https://e-rasaneh.ir/
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  ز ین  ی دولت  ۀ با بودجها  آن  ۀمراکز که عمد  نی اما ظاهرا  تصورمان از ا؛  میداشت یشتر یب  یهمدل  و  ت یحما  انتظار  مانبزرگان 

و در    ستین  ارزشمند   کنند،ی که م   ییقدر ادعاکاران، بهاندردست   ی نظر برخ  از  ،ی فرهنگ  کار   و  بود  اشتباه  ،شوندی اداره م

  ن یا  است  قرار  ییگو  که  کنندی م   حساب  شما  با  یاگونه بهرا    ل یبر  چاپ  ۀنیهز است.    ریهم فط  هیبا ما  یامروز، حت  یایدن

  با   ه، ینشر  ازیامتصاحب   و   برسد  فروش   به  ی چنانآن   ی هامت یق  با   و   یفروشروزنامه   ی هادکه  ی رو  کشور  سراسر   در   هینشر

  از   ی برخ  ران یمد   که  شودی م  ترزیبرانگتأسف   ییآنجا   ماجراگذاشته است.    ریمس  نی قدم در ا  ،بازدهپر   یاقتصاد  ۀبرنام  کی

  ر، یاخ  یهامراکز در سال   نیا  شرفتیپ  و  توسعه   عدم  عوامل  از  ی کی  دی شا.  هستند   ماننوعان هم   از  زین  خود  ، مراکز  نیا

قرار است    زد، ی استان    درو همدل    منصف   ان ی نایاز ناب  ، رنجبر  اهللروح مثبت    کرد یرو  با  ، تینها  در باشد.    ی رانی مد  ن یچن   حضور 

  ی اصل  یهااز چالش   یکی که    لی کاغذ بر  ۀیشود. ته  عیو در سراسر کشور توز  چاپاستان    نیدر ا  لی به خط بر  هینشر  نیا

مانا  ی چاپ   ۀ نسخ  و   شده   برطرف   است،   بوده   ل یبر   ۀ نسخ  انتشار  ی برامانا    نسل اندرکاران  دست ا  ، نسل    ی پس رو  ن ی از 

 . د یدست مخاطبان خواهد رسوب، چاپ شده و بهغ مر یهاکاغذ 

 ران یا در  لیبر  چاپ یهارساخت یز یفرسودگ 

  ش یپ  معضالت   از   گر ید   ی ک یباال اشاره شد، مشکالت خاص خود را دارد.    در که    طورهمان   ، لی ماهنامه به خط بر  کی  چاپ 

که ظرف   ییهاداخل است. چاپگر   دیتول یهانمونه  یباال متیو ق یواردات لی بر یهاچاپگر  یفرسودگ  راه،  نیا  در ما یرو

 اند،  شده  ران یوارد ا  ری اخ ۀدهدو 

  بود،  تومان ونیلیم 75 ش،ی دو سال پ نی همکه  یداخل  یها نمونه  متیق و اندشده یو فرسودگ  قطعات یخراب دچارعمدتا   

  و   چاپ  ی برا  مجهز   ۀچاپخان  ک ی  ز ی تجه  ؛ به همین خاطر، است  افته ی  ش ی تومان افزا  ون یل ی م  300به حدود    ی جار  سال   در 

  ر یاخ  ی هاسال   در   زی ن  دیسپ   ران ی ا  ۀروزنام.  طلبدی م   را  یمتول   یهاسازمان   تیحما   و   دارد   ی هنگفت   ی هانه یهز  ل، ی بر  نشر

 . رد ی گ  صورت   مرتبط   یهانهاد   طرف   از   ی عاجل   اقدامات   دی با   آن   رفع  ی برا  و   است  بوده   بان ی گربهدست  معضل   ن یا  با   همواره 

 نخست  ۀشمار  از یسازمان لی بر ۀ نسخ انتشار

فعال    ی هاو انجمن   یانسل مانا در مراکز کتابخانه  ۀماهنام  لی بر  ۀنسخ  ،در ابتدا  ،ی مال  منابع   یهات یمحدود  به   توجه  با

ها  آن   به   یشتریآمد بورفت  ان، ینا یکه ناب  شود ی ارسال م  ی مراکز  ی آغاز راه، مجله برا  در خواهد شد.    ع یتوز  انینا یناب  ۀژیو

 قرار   مانا  نسل ینترنت یا گاه یپا ی مراکز رو نیا  یارتباط  ی هاو راه ی اسامدارند. 

  ر ی نسل مانا و سا  از طریق است که در طول ماه بهمن،    یهم موضوع   یاشتراک شخص   افتی در  ۀو نحو  ط ی شراگرفته است.  

  که م یکن فراهم یاگونه به را  ها رساختیز میکنی م  تالش . د یبه اطالع عموم خواهد رس ، انینایناب ۀژی و ی نترنتیا یهاگاه یپا

م آنکه پرداخت  . قدر مسلّمیکن  آغاز  1401 نیفرورد  اکثرحد   ای یجار سال  اسفند  از  را  مانا نسل  یسازمانر ی غ  عیتوز  میبتوان

رو ما هم تالش    ن ینخواهد بود و از هم  ریپذامکان   یسازمانر ی غ  انیاغلب متقاض  یهر نسخه، برا  ۀشدتمام   ۀنیمعادل هز

   انیگروه از متقاض  نیکه ا  م یشیندیب یدی تمه میکنیم

 کنند.   افتیماهنامه را در نی شده، اتمام  مت یاز ق ی بتوانند با پرداخت بخش کوچک

https://www.naslemana.com/
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 ران یا انینایناب انجمن   از هاسازمان  ت یحما لزوم

  سده   ک یاز    ش ی ب  افته،یتوسعه  ی در کشورها  ان ینا یناب  یبرا   یتخصص   اتینشر   ی،کل  طور به   و  ماهنامه   نامه،هفته   انتشار

  انتشار   به  مبادرتاند.  نداشته  یتاکنون نسبت به آن توجه چندان  ران یدر ا   نهادمردم  یهاکه سازمان   یاسابقه دارد. مسئله 

فرهنگ   ی ارتقا  جهت   در  ی اقدام  صرفا    ران،یا   انینایناب  انجمن  مثل  نهادمردم   ی سازمان  در  هینشر علم   ی سطح  افراد    یو 

در نظر گرفته    ی مال  یسودآور  ی برا  یز یوادست  تواندی نوع نم  ن یاز ا  ی است و پر واضح است که اقدامات  یی نا یب  ۀدی دبیآس

بنابراینشود تداوم    ت یحما  پروژه  ن یا   از  ی اقتصاد  ی هابنگاه  ، یکل   طوربه   و  ها شرکت  ها،سازمان   چنانچه ،  ؛    آن نکنند، 

 نسل مانا که   ۀ یریتحر  م یت در شه یو اند قلمصاحب   انیناینفر از ناب ستیب ی نخواهد بود. همکار ری پذامکان 

 تر از  فرا  اریبس  یابعاد  ، یاقدام فرهنگ  نیا به  شد، دی خواه آشنا  شانی هاس یسرو ی و محتوا یاسام با  ج یتدربه

 است.  دهی بخش رانینهاد در اسازمان مردم   کی ی اقتصادو   یت یری توان مد

 یبصر یهاجنبه  به  ژهیو  توجه

  یی نایناب  به   توجه  با   که  است  نی ا  یی نایب  دگان ی دبیآس  ۀژی و  محصوالت   کنندگان ه یته  ا ی  کنندگاندیتول  ان ی م  در  غالب   اعتقاد 

روندارند  یچندان   ت یاولو  محصوالت  ن یا   یدارید  یهاظرافت   و  ی شناختیی با یز  مباحث  کاربران،  و    ران ی مد  کردی. 

و    ی جلدلوگو، رو   یبرا  می گرفت  میتصم  رو،؛ ازاین انگاره کامال  متفاوت است  نیمانا نسبت به ا  نسل  ۀ یاندرکاران نشردست

دار میده  قرار   نظرمد   را  ی شناختیی بایز  عناصر   ی تمام  مجله،   ل ی بر  ۀ نسخ  ی پشت جلد اعتقاد    قیال   ان ی نایناب  ۀ جامع  می . 

  شده   ی سع  اما ؛  هستند  یینایب  ب یآس  با   معلوالن  انیم  از   عمدتا   ه ینشر  ن یا   مخاطبان  هرچند .  است  هان یتربا ی ز  و   هان یبهتر

رعا  االنتشارر ی کث  اتینشر   یهااستاندارد   یتمام  ،ییآراصفحه   و  یبندصفحه   نظر   از  مانا  نسل  ۀماهنام  است کند.    تیرا 

  لی را به خط بر  ان ینایناب  ی برا  ی تخصص  ۀ ینشر  ک یچاپ    میتوانست  وقفهی سال تالش ب   ک یکالم آنکه، پس از    مخلص

  ی اعضا  یبخشی آگاه   شی افزا  ،ماهنامه  نیانتشار ا   ۀثمر  دوارمیام  وهستند    میسه  ا یرؤ  نیتحقق ا  در   یاد یز   افراد.  میآغاز کن

  ل، یخط بر  به  ایروز دن  یبه منابع مطالعات   یباشد که از نظر دسترس   یقشر  یبرا  اولدست  یمحتوا  دیتول  و  هدف  ۀجامع

 . هستند  قهی مض در  شدتبه

 

 ( ۱۴۰۰ ماهی)د  رانیا انینایناب انجمن عملکرد گزارش

 ران یا انینایناب  انجمن مقامقائم؛ شادکام منصور

.  گذشته  ماه   کی  طول   در  ران ی ا  ان ی نایناب  انجمن   ی هاتیفعال   از   است  یاخالصه   ذرد،گ یم  مخاطبان  نظر   از   ادامه   در   آنچه

  مقامقائم   شادکام،  منصور   مهندس  ی صدا  با  را   گزارش   نی ا   مشروح  مانا،   نسل   تیساوب   در  نوشته   ن یهم  ل یذ  دیتوانی م   شما

 . د یبشنو  هم  انجمن

  به   خطاب  خود  ی اعضا  یهاشنهاد یپ و  مطالبات   ها، درخواست شهیهمهم مثل    ، گذشته  ماه  طول   در  ران یا   انینایناب  انجمن

  هنوز  چون  که  است  داده   انجام  ها نامه   ی محتوا  با   متناسب  هم   یی های ریگی پ  و   کرده   افتیدر   یی هانامه   قالب  در   را   ن یولئمس

  ی انینا یناب  ان ی سبد کاال در م  بسته   هشتاد   ع یتوز   ن ی همچن؛  ندارد   وجود   باره، ن یادر  شتر یب  ات یجزئ   ۀ ارائ  امکان   ده، ینرس  جه ینت  به
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  بدون   اما؛  است  بوده  گذشته  ماه  کی  طول  در  انجمن   کاربودند هم در دستور  ژهی و  طی در شرا  یشت یو مع  یکه از نظر اقتصاد

از    ۀماهنام  ل یبر  چاپ   امکان  شدنفراهم  شک بعد  مانا    محسوب   انجمن   در  شی پ  ماه   اتفاق  ن یترمهم   سال،  کی نسل 

  از   و  رفتی پذ  صورت  مهم  نیا   باالخره  ل، یبر   چاپ  یهاتی محدود  و  کاغذ  یگران  از   یناش  مشکالت   تمام  رغمی عل.  شود یم

  داشته   ار یاخت   در  هم   ل یبر  شکل آن را به   توانند ی نسل مانا، مخاطبان م  ۀماهنام  ی رسم   ۀشمار  ن ی نخست  انتشار  با  و   ماه   نیا

(،  سامسونگ  ی ها)کتابخانه  انجمن   پوشش   تحت   ی هاکتابخانه  ی برا  ماهنامه   ن یا   که  شد   نی ا  بر   م یتصم  آغاز،   در   البته ؛  باشند

  ی برا  ط یمرور، شراتا به   ، ارسال شود  ان ینایناب  ۀ حوز  در   فعال  ی هاانجمن   و   یعموم   ی هاکتابخانه  نهاد   در   ان ینایناب  یهابخش 

  از  یخال شده، شروع یتازگبه  که یکار مطمئنا  و است راه  آغاز  در مانا نسل شود.  ایدرخواست اشتراک افراد هم مه نیتأم

  با   را  انتقاد   و   شنهاد یپ  هرگونه  و   کنند   مطالعه   دقتبه   را  آن  کنمی م   تقاضا   ه ینشر  ن یا  مخاطبان   از   من .  بود  نخواهد   اشکال

  نیا   قیرا از طر  یشما، مطالب درخور  ۀبه نقد سازند  تی با عنا   میاست بتوان  دیبگذارند. ام  انیدر م  هینشر  نیا  ۀیر یتحر

است و ما    ان ینایناب  ۀ در حوز  ی تخصص  ۀماهنام  تنها   حاضر  ال . نسل مانا در حمیقرار ده  ان ی نایعموم ناب  اریدر اخت  هینشر

  انینایناب  ۀ که هم  م یکن  جادیرا ا  ی طیشرا   ل، یو بر   ی کیالکترون  ،ی با انتشار آن به اشکال گوناگون اعم از صوت  میاکرده   یسع

  ۀنسخ  افتی در به  مندانهعالق  نامثبت   مراتبکرد در طول ماه بهمن،    میخواه  یمند شوند. سع آن بهره یبتوانند از محتوا

  ان ی نایناب  یرکن فرهنگ در زندگ   یکرده برا   یگذشته سع   یها. انجمن در طول سال مینسل مانا را هم فراهم کن  ی شخص

در    ، قرار دهد. انتشار نسل مانا هم  شی هات یفعال  ۀ سرلوح  مختلف را از طرق    یسازقائل باشد و فرهنگ   یاژه ی و  تیاهم

امشودی م  یبندراستا طبقه   ن یهم بت  دی.  قالب محتوا  میواناست  و    یسطح علم   یارتقا   به   مانا،  نسل   در  دشدهیتول  یدر 

باشد    تشیفرد معلول، فقط معلول  ک ی  ۀکه دغدغ  میببر   شی پ یرا به سمت   ان ی نایناب  ۀجامعو   م یکمک کن  ان ی نایناب  ی فرهنگ

 دست.   نی از ا یو موارد ی و فرهنگ ی و نه فقر علم

نشان    ت یمعلول  یافراد دارا  ۀ به حوز  د یاست که دولت جد  ی کردیاست، رو  ت یحائز اهم  یکنون   ط یکه در شرا  یگرید  ۀنکت

  ن ینصوبم  انیدر م یو رفتار جهاد  یگری رخ داد و با توجه به شعار انقالب  نهیکه در کاب  یرات ییخواهد داد. با انتصابات و تغ

   و  کار تعاون، وزارت  در  دی جد

  اقدام   ها ساختار   اصالح   به  نسبت   عا  یسر  الورود، د ی جد  ن یولئ وجود آمد که مسبه   د ی ام  ن یا  ، یست یو سازمان بهز  اجتماعی   رفاه

اعالم کرد    نی سر گذاشت و خود را خادم معلول  یرورا    استیمعارفه، حکم ر   ۀجلس  در سازمان،  دی جد  سیرئ ،یقادر.  کنند

  زمان   گذشت   با  اما   شد؛   خواهد   انجام  ی زودبه  تازه   انتصابات  که   آورد  وجودبه را در دل فعاالن    دی نو  ن یا   امر،  نی و هم

صورت نگرفته است. مشخصا  با    تیمعلول  یافراد دارا  ۀجامع   نظرمد   رات یی تغ  هنوز  سازمان،  به   یقادر  ورود  از   توجهقابل

  انتظار   رد، یگی م  صورت   یبخشمعاونت توان   ی از مجرا  ،ی ست یبا بهز  ت یمعلول  ی ارتباط افراد دارا  ن یشتر یب  نکه یتوجه به ا

متعهد و متخصص،    ،یانرژپر   جوان،   ، سوادبا  ، یقو  ی و فرد  رد ی پذ  صورت   ی ریگم یتصم  حوزه  ن یا  ی برا  ترع یسر  هرچه  رود یم

اما در    ؛ بود  معلوالن   حقهب  ی هاخواسته   جمله  از   ،یبخشتوان   زاتیتجه  نی. تأمرد یدست گمعاونت به  نی زمام امور را در ا

  یی هاوعده   رغمی عل   ان، ینا ینابخاصه    ت، یمعلول  ی مبذول نشد و افراد دارا  نه یزم  ن یدر ا   ی توجه کاف   ،گذشته  ی هاطول سال 

  با  است   د یام.  بودند  بان ی گربهدست   فراوان   ی هاچالش   با  ی ست یزکمک  زات یتجه  ن یتأم  در  شد،   داده   خصوص   ن ی ا  در   که

 . ابد ی  کاهش ،یبخشتوان  زاتیتجه نیتأم ۀنیزم  در  انینا یناب رنج  و درد   و مشکالت  از ی اندک معاونت، ن یا یاندازپوست 



   6 

آغاز کرده و   د یسپ ران یا ۀ روزنام  تیوضع شدن روشن  یبرا هم  را یی های ر یگیپ  گذشته، یها روز  در  ران، یا ان ینا یناب انجمن

  ی مطبوعات   ی فرهنگ   ۀمؤسس  ن یولئ مس  از  و  داده   انجام  ییویراد   ی هاشبکه   و   های خبرگزار  با  هم  را  ییهاگو وراستا، گفت   ن یدر ا

   ،روزنامه است ن یا ی که متول  ران یا

   ی فرهنگ ۀسال  ۲5 ۀ نیگنج  عنوانروزنامه، به  نی خواسته است. ا حیروزنامه، توض  ن یانتشار ا ۀسالتوقف دو  ۀ دربار

  ش، یپ   سالو  . دستین  ان ی نایناب  ند یانتشار آن، خوشا  ق یگروه برخوردار است و تعل  ن یا  ان ی در م  یاژه یو  گاه ی از جا  ، ان ینایناب

اما    ؛شد  متوقف  طور موقت،بهاز راه لمس،    19دیکوو   یماری ب  انتقال  احتمال  و  ی ریگهمه   طی شرا  علتبه  روزنامه  لی بر  چاپ

  ی ها ابهام   رفع  ی برا  یتالش  چ یه  هم  مؤسسه   د یجد   ران یمد   و  نشده   تمام  هنوز   ی موقت  توقف  نی ا  سال،  بعد از گذشت دو 

کنند    ی همکار   ران یا  ۀبا مؤسس  ی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  ی ستیمثل بهز   یی هانهاد   رودی انتظار م .  کنندی نم  موجود، 

انتشار روزنامه    ی شود و هم کاغذ الزم برا  ی نوساز  ،شودی که کار چاپ روزنامه در آن انجام م   ی مرکز رودک  زات ی تا هم تجه

 . میدر سطح کشور باش  دی سپ رانیا ۀ دوبار  عیتوز و چاپ  شاهد  میشود تا بتوان نیتأم

عطر و ادکلن،    واردکنندگان   از  موناکو،   شرکت  و   رانی ا  انی نایناب  انجمن  انیم  ی همکار  در  ،نکهی ا  عرضقابل   ۀنکت  نی آخر

  ان ینایشرکت، در انجمن ناب  نی ا  ی عنوان مأمور از سوبه ،ی شرکت در آمد و از اول د  نیبه استخدام ا   ان ینا ینفر از ناب  کی

  انجام   به  مبادرت   هم  هاکاروکسب  ری سا  میدواریام  که  است  کارآمد   و  دهی پسند  یروش   ن،ی ا.  شودمی مشغول به کار    رانیا

مؤثر در جهت رفع مشکل اشتغال    ی گام  ق، یطر   ن یبتوان از ا  تا   کنند   انینا یناب  مراکز  و  ها انجمن   با  یی های همکار  نیچن

  وند متعال، خدا درگاه از تان یبرا و کرده یگزارش سپاسگزار نی از توجه شما به ا انیبرداشت. در پا یینا یب ۀدیدب یافراد آس

 .نمکی آرزو م  ی و بهروز یسالمت

 

 دیدگان بیناییزبان ویژۀ آسیب ها و نشریات انگلیسیخان: مروری بر پادکستپیش 

 دبیرامید هاشمی: سر 

مندان  خوان جاز، برای عالقه هایی آشنا خواهیم کرد که در صفحه در نسل مانا شما را با قابلیت   خانپیش در اولین شماره از  

به نابینا خواهیم گفت که یکی  از دو  تعبیه شده است؛ همچنین  ریاضی  به به  نورپردازی  کمک جاز  مناسبت کریسمس 

عهده داشته است. از یک ابزار تازه در  ان را بهکلی اتحادیۀ جهانی نابینایمدت چهارده سال، دبیر کند و دیگری هم بهمی

سازیِ یک پادکستر نابینا آشنا خواهیم شد و شرح زندگانی یک چهرۀ نابینا  زمینۀ مسیریابی خواهیم گفت. با شیوۀ پادکست

 و مسیر موفقیتش را واکاوی خواهیم کرد. 

 ها دان افتخار ریاضی ساتی به وسور 

تر از من، در مواجهه با ریاضی،  هایم یا حتی نابینایان بزرگ سالوسنا حکایت من و هم دانم؛ امنوجوانان امروز را نمی 

اهلل! اما حاال ورق برگشته و  حکایت غریبی داشت. از نظر متولیان آموزشی زمان ما، گویی ریاضی جن بود و نابینایی بسم 

آن ودر گشت که  مطالبی  میان  در  آب گذارم  تولسوی  نابینایان  برای  می ها  می ید  مواجه  زیاد  آموزش شود،  با  و  شوم  ها 

های فراوانی  هایی که در این مسیر تالش کند. یکی از شرکتهایی که فراگیری ریاضیات را برای نابینایان تسهیل می ابزار
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ن شرکت  مناسبت پایان سال میالدی، ایخوان جاز است. اخیرا  به کنندۀ صفحه«، عرضه 1کرده، شرکت »فْریدِم سایِنتیفیک

از مواردی که در این نوشته موردتوجه    ۲0۲1های  در وبالگش مطلبی منتشر کرده و دستاورد  را برشمرده است. یکی 

خوان جاز اضافه شده  نویسندۀ این پست وبالگی قرار گرفته، امکاناتی است که برای مطالعۀ محتوای ریاضی به صفحه

 است.

ان نصب کنید،  ترین نسخۀ جاز را روی کامپیوترتاگر جدید 

شرط آنکه عکس نباشد( در  توانید محتوای ریاضی را )بهمی

ورد، مطالعه کنید.  ها یا مایکروسافتهایی نظیر مرورگر محیط 

تر بشود؛ فرض کنید مشغول  قضیه شاید با یک مثال روشن 

اینکه روی یک  مطالعۀ یک سند در ورد هستید. به  محض 

ین فرمول را به شما  فرمول ریاضی قرار بگیرید، جاز وجود ا

اطالع خواهد داد و جزئیاتش را قرائت خواهد کرد؛ البته ماجرا  

سادگی  همین  نوشتن  به  و  خواندن  برای  نیست؛  هم  ها 

کمک جاز، سه امکان وجود دارد؛ اول، امکانی است که در دسترس همۀ کاربران، اعم از فقیر و غنی  های ریاضی بهفرمول

دارد؛ جاز می  اینْسِرْتمول تواند فرقرار  از مسیر منوی  را که  افزونهساخته می   ۲هایی  بدون هیچ  این  شوند،  ای، بخواند. 

« که استفاده از آن، مستلزم در اختیار داشتن نمایشگر  3نامِ »ویرایشگر ریاضی به بریل افزاری طراحی کرده بهشرکت، نرم

های ریاضی را با استفاده از  سادگی فرمول دهد به کان می افزار و نمایشگر بریل، به کاربر امبریل است. ترکیب این نرم 

شود؛ اما این  شش کلید بریل بنویسد و موارد خواندنی را هم با نمایشگر بریل بخواند. این امر قاعدتا  خیلی گران تمام می 

« است. این  4نامِ »مَث تایپافزاری به هم استفاده از نرممندان قرار داده و آن تری را هم در مقابل عالقه شرکت، راه ارزان 

کند، برای مصارف شخصی، ساالنه چیزی حدود  افزار که انبوهی از امکانات را برای خواندن و نوشتن ریاضی فراهم می نرم

ها هم  قدر مندِ نابینای رشتۀ ریاضیات، آن دارد. پرداخت این مبلغ احتماال  برای یک دانشجو یا عالقه چهل دالر هزینه برمی 

تفصیل بررسی  ، امکانات رایگان جاز برای خواندن ریاضی را به خانپیش نظر نرسد. در نسخۀ صوتی  دسترس به  دور از 

خوبی آن را  سازی هم دارد و جاز هم به ایم که قابلیت نمودار حسابِ آنالینی رونمایی کرده ایم؛ همچنین از ماشین کرده

که با توجه به اینکه امکاناتی از این دست، اغلب به زبان    پشتیبانی کرده است. یادآوری این موضوع هم ضروری است

انگلیسی می ها در دسترس عالقهاند و هنوز ترجمۀ فارسی آن انگلیسی طراحی شده  تواند  مندان قرار نگرفته، فراگیری 

 خواهند با تکیه بر این امکانات، علوم نوین را فرا بگیرند. کمک شایانی به نابینایانی بکند که می 
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« است که دو موضوع  1کَسْتاسهای قابل توجه در وبالگ فریدِم سایِنتیفیک، آخرین شماره از پادکست »اف دیگر بخش از  

وگو کرده که قادر  « گفت ۲انگیز را موردتوجه قرار داده است؛ میزبان این پادکست، در بخش نخست، با »رایان جونز هیجان 

پردازی کند. میهمان بخش دوم این پادکست هم کسی  پذیر، نور ار دسترسی افزکمک جاز و با استفاده از یک نرم است به

«، زادۀ اسپانیا  3عهده داشته است. »پِدرو زوریتا کلی اتحادیۀ جهانی نابینایان را بهمدت چهارده سال، سِمَت دبیر است که به 

کشور هم سفر کرده    99حال به  تابه   کند وهشت زبان زندۀ دنیا صحبت می داند. به هفت است؛ اما خود را اهل جهان می 

 ایم.شان اختصاص داده العاده ، بخشی را هم به پِدرو و رایان و زندگی خارق خان پیش است. در نسخۀ صوتی  

 قدم کشف کن بهجهان اطرافت را قدم 

ها تالش کنند؛  سال هایشان ممکن بود  های هوشمند، نابینایان برای تحقق بسیاری از رؤیا تا پیش از فراگیرشدن فناوری 

توانیم در  اش را می شدن برای عموم نابینایان است. نمونه سرعت برق در حال فراهم مدد فناوری، امکانات بهاما حاال، به 

های  های نابینایان برای قبوالندن جامعه به نصب چراغ پذیر ببینیم. نخستین حرکتهای راهنمایی دسترسی ماجرای چراغ 

در    ۲000انجام در سال  سال طول کشید و سر گردد. تالشی که هشتاد  سال پیش بازمی به یکصد   راهنمای صوتی دقیقا 

آمریکا به قانون تبدیل شد. حاال اما یک شرکت آلمانی، اقدام به تولید اپلیکیشنی کرده که نابینایان را از کشیدن منت  

 کند. یاز می نهای راهنمای مجهز به هشدار صوتی، بی مدیران شهری برای نصب چراغ 

« بودند و دربارۀ محصولشان، اپلیکیشن  5های پادکست »بْالیْنْدَبیلیتیز «، مهمان یکی از آخرین شماره 4مدیران شرکت »آیْز 

ها، سبز یا  نیاز از اینترنت و وایفای است که قادر است در تقاطع«، توضیحاتی را ارائه کردند. اوکو اپلیکیشنی بی 6»اوکو

اهنما را در قالب پیام صوتی یا لرزشی، به کاربر اطالع دهد؛ البته فعال  کاربرد این اپلیکیشن به همین  قرمز بودن چراغ ر

می  خالصه  مورد  بهیک  است  قرار  اما  به  شود؛  هم  مسیریابی  و  حرکت  هنگام  موانع  تشخیص  نظیر  امکاناتی  زودی، 

های راهنمایی  شود و در حال حاضر هم صرفا  از چراغ اس نصب می اوهایش اضافه شود. اوکو فعال  فقط بر بستر آی قابلیت

کشور  و  آلمان  می در  پشتیبانی  لوکزامبورگ  و  هلند  بلژیک،  یعنی  بِنِلوکس،  اتحادیۀ  اما  های  روی    امکانی کند؛  هم  را 

ایلشان برای داشتن آیز در کشور محل سکونتشان  های دیگر هم تممندان از کشور سایت فراهم کرده است، تا عالقهوب

اطالع سازندگان برسانند. در این فرم همچنین امکانی در نظر گرفته شده تا کاربران درخواست کنند آیز بر بستر  را به

آلمانی  ها، منجر به توجه این کمپانی های فراوان ایرانی اندروید هم قابل استفاده باشد. خدا را چه دیدی؟ شاید درخواست

های  ها، برای نصب چراغ پایان با مسئوالن شهرداری های بی زنی های راهنما در کشورمان شد و ما را از شر چانه به چراغ 

 نیمه و غیرکاربردی، رهانید. وشکلی نصفه هم بهراهنمای مجهز به هشدار صوتی، آن 

 

 

 
1 FSCast 
۲ Ryan Jones 
3 Pedro Zurita 
4 AYES 
5 Blindabilities 
6 OKO 

https://ayes.ai/get-oko


   9 

 ضیافت کریسمس در خانۀ پیت و نانسی 

ای نبود که از »آیْز آن  گذاشتیم، تقریبا  شمارهاشتراک می را در قالب مانا با شما به  خانپیش ای که  در طول دوازده شماره 

رویم که  شوهری می وسراغ پیت و نانسی، زن « چیزی نقل نکرده باشیم. در این شماره هم به سنت مألوف، به 1ساکْسِس

جای دعوت از مهمان،  ساعته، بهها در قالب یک اپیزود نیمبار آن کنند. این تشر می بیش از یک دهه است این پادکست را من

هایی که  افزارها و سخت افزارها تا نحوۀ ضبط و نرم گیری ایده اند و از شکل به موضوع چگونگی تولید پادکستشان پرداخته 

تواند  اند. این بحث می برای مخاطبان توضیح داده  ها، همه راهای بارگذاری و انتشار پادکست خموکنند و چم استفاده می 

های این کار آشنا شوند، جذاب باشد. در  خواهند با سختی سازی عالقه دارند و می برای نابینایانی که به دنیای پادکست

 ایم. وگو کردهاند، گفت ، دربارۀ همۀ مواردی که پیت و نانسی توضیح داده خان پیش نسخۀ صوتی  

 های مراکش تا دانشگاه آرکانزاس آمریکا  ؛ از کوه با دختر نابینا

سالگی،  دنیا آمده است. تا هفده های اطلس مراکش به سال دارد و در روستایی در دامنۀ کوه  33« است.  ۲نامش »ایتو اوتینی 

طور که خودش  اند. آن به سنت معمولِ مناطق روستایی مراکش، نه مدرسه و مکتبی دیده و نه در خانه چیزی به او آموخته

سالگی با  طوری که در هفده تحت ستم و آزار بوده؛ به  شدتگوید، حتی قادر به شمردن هم نبوده است. در خانه به می

 پرتاب یک  

داند. از  اش می اش را از دست داده است. اتفاقی که خود، آن را نقطۀ عطف زندگی چنگال از سوی زنی از اقوام، بینایی 

ل را ظرف مدت یک  بیمارستان که مرخص شده، دیگر به خانه باز نگشته و مستقیم راهی مدرسۀ نابینایان شده است. بری

ماهه فرا گرفته و از کالس هفتم، بدون سر سوزنی حمایت مالی یا روحی از سوی  های ابتدایی را هم یکروز و درس 

ها، زمانی که  خانواده، شروع به تحصیل کرده است. در طول سال تحصیلی، در خوابگاه مدرسه سکونت کرده و تابستان 

خوابی  ها خیابان بردند، او در اطراف مساجد و مغازه سر می هایشان به ن نزد خانواده آموزاخوابگاه تعطیل بوده و همۀ دانش 

ام به کند: »زندگی طور یاد می ها این کرده و از راه گدایی و کمک مالی دوستانش، زندگی را گذرانده است. ایتو از آن سال 

 شد.« روز تکرار می   ای بود که هرشد؛ خواب، خوردن و مطالعه. این، چرخه سه بخش تقسیم می 

های حمایتی  ای رقم خورد که ایتو در یکی از برنامه گونهوقفه، باالخره جواب داد و حوادث بهبختِ خوش و تالش بی 

عنوان خبرنگار، فعال حقوق زنان و معلوالن و یکی از اعضای برنامۀ  دولت آمریکا پذیرفته شد و حاال در این کشور به 

هایی که ایتو کشیده تا به  ، مرارت خانپیش کند. در نسخۀ صوتی ر حوزۀ معلوالن فعالیت می توسعۀ سازمان ملل متحد، د

ایم. شنیدن این قصه را به کسانی که به جزئیات زندگی افراد موفق و  تفصیل شرح داده چنین موقعیتی دست پیدا کند، به

 کنیم. بخش عالقه دارند، توصیه میالهام

 

 
1 Eyes on success 
۲ Itto Outini  



   10 

 ممکن! توانی؛ راهی دشوار، اماباز

 شناس و آموزگار کودکان استثنایی شهر تهران زهرا همت؛ روان 

اید. ممکن  توانی را بسیار زیاد شنیده توانی و باز یا نو   1بخشی کنون در محافل و مباحث گوناگون، اصطالح توان احتماال  تا 

است شنیدن این واژه شما را به فکر فرو برده باشد و به مفهوم و کاربرد آن اندیشیده باشید. این اصطالح در مباحث  

افراد کم  به  برای کمک  پزشکی و کلینیکی،  تعریف خدمات  در مورد  بیشتر  استفادۀ حد تخصصی،  از  اکثبینا، جهت  ری 

های گوناگون زندگی روزمره، در مسیر بهبود کیفیت زندگی افراد  ماندۀ بینایی و ارتقای کارکرد بینایی در موقعیت باقی

اکثری هایی که با استفادۀ حد ها و ترفند مورد تمام تکنیک توان آن را در تر، می شود؛ اما در مفهوم عام و کلی کار گرفته می به

بینا  های حواس هر فرد برای انجام امور روزمرۀ زندگی و بهبود کیفیت زندگی افراد نابینا و کم بلیت ها و قااز تمام ظرفیت

 شود، استفاده کرد. کار گرفته می به

های اخیر،  دهند که این نرخ شیوع در سال شده، نشان می های انجام میزان شیوع آسیب بینایی در جامعه باالست و پژوهش 

دیدۀ  بخشی افراد آسیب رسد مطالعه و پژوهش در زمینۀ توان نظر میاین، به برتوجهی نیز داشته است؛ بنا خور  افزایش در 

 بینایی، ضروری است. 

آمده در دوران جنینی یا زمان تولد، با آسیب بینایی به دنیا بیاید.  دلیل مسائل ژنتیکی یا حوادث پیش ممکن است نوزادی به 

گیرد. این  های جزئی را در بر می هر نوزاد متفاوت است و گستره وسیعی از نابینایی تا آسیب   میزان و نوع آسیب بینایی در 

تأثیر قرار  اش را تحتهای زندگی کودک و خانوادهآسیب به هر شکل و میزانی که باشد، به همان نسبت، تمامی جنبه

 دهد. می

شوند که پذیرش شرایط نوزاد است.  چالش بزرگی مواجه می شود، با در ابتدا، والدین کودکی که با آسیب بینایی متولد می 

شناس برای کمک به خانواده در جهت مواجهۀ صحیح با این شرایط ضروری است؛ اما متأسفانه  در اینجا وجود یک روان 

صال  احساس  شود. در بیشتر موارد، افراد اها ارائه نمی گونه خدمات تخصصی به خانواده افتد و هیچمعموال  این اتفاق نمی 

های  شناسی و مشاوره، تنها برای بیماری کنند که خدمات روان کنند و تصور می شناس نمی نیازی برای مراجعه به روان 

شناس نیست و تنها باید برای درمان  حاد روانی است و در مواردی مانند تولد فرزندی با آسیب جسمانی، نیازی به روان 

های  های پزشکی و حتی گاه، راهکار دنبال درمان ی بود. در نتیجه، افراد تنها به دنبال خدمات پزشکآسیب جسمانی، به 

های جسمانی که  خواهند فرزندشان را با همان ویژگی علمی و حتی خرافی برای رفع این آسیب بینایی هستند و نمی غیر 

ی از نحوۀ کمک و آموزش صحیح به  دارد، بپذیرند و خود را با شرایط وفق دهند و عالوه بر این، اطالعات علمی و دقیق 

 فرزندشان کسب کنند. 
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کشور  بیشتر  متولد  در  خاصی  آسیب  با  نوزادی  که  زمانی  ها، 

روان می خدمات  وی،  خانوادۀ  دریافت  شود،  دولتی  شناسی 

هیچ می تولد،  بدو  در  ما  کشور  در  متأسفانه  اما  گونه  کنند؛ 

نمی اطالع  انجام  صحیحی  آموزش  و  هیچ رسانی  و  ونه  گشود 

روان  خانوادهخدمات  به  دولتی  آموزشی  و  ارائه  شناختی  ها 

دیدۀ بینایی با  شود و اولین مواجهۀ والدین کودکان آسیب نمی 

دبستانی کودک و سنجش  متخصصین این حوزه، به سن پیش 

 شود. آغازین کودک برای ورود به مدرسه موکول می 

پردازان  شود و حتی برخی نظریه زش کودکان از لحظۀ تولد شروع می های رشد، آموشده و نظریه با توجه به مطالعات انجام 

ترین و  دانیم که خردسالی یکی از حساس شود. به هر حال، می معتقدند که یادگیری کودک حتی از دوران جنینی آغاز می 

دوره مهم آموزش ترین  و  است  رشد  وهای  اساس  که  شود  داده  کودکان  به  سنین  این  در  باید  بسیاری  نیاز پیش   های 

های بعدی است. سنین قبل از مدرسه، بهترین زمان برای رشد حسی و حرکتی است و اگر محیط غنی و آموزش  آموزش 

های ایجادشده بسیار دشوار خواهد بود. کودکان، بسیاری از  مناسب برای کودک در این زمان فراهم نشود، جبران کاستی 

گیرند و در بسیاری از موارد، نیازی به  هدۀ محیط و رفتار اطرافیان یاد می کمک حس بینایی و از طریق مشااطالعات را به 

دیدۀ بینایی، این منبع مهم اطالعات را در اختیار ندارند و والدین باید  آموزش مستقیم کودک نیست؛ اما کودکان آسیب 

دیدۀ بینایی  برای کودک آسیب   طور مستقیمکنند، به هایی را که کودکان معموال  از طریق مشاهده کسب می تمام آموزش 

دانند که چگونه باید فرزند  فراهم کنند. متأسفانه با توجه به نبود ارتباط با افراد متخصص، در بیشتر موارد، والدین نمی 

کنند که کودک توانایی الزم برای یادگیری را ندارد  دیدۀ بینایی خود را آموزش دهند و حتی برخی افراد، تصور می آسیب

تنها او را حمایت کنند و حتی ساده   و  انجام می باید  برای کودک  این  ترین کارها مثل غذاخوردن را خودشان  دهند و 

دیدۀ  ترین خیانت به کودک است. در اینجا ضرورت مشورت با متخصصین برای کمک به والدین دارای فرزند آسیب بزرگ 

 شود. خوبی احساس می بینایی به

ظۀ تولد با افراد همراه نیست. آسیب بینایی در هر زمان و هر مکانی و برای هر فردی ممکن  اما همیشه آسیب بینایی از لح

تواند منجر به  های خاص دیگر، مسمومیت و حوادث بسیار دیگری می است اتفاق بیفتد. تصادف، دیابت و برخی بیماری 

دادن خود با  شرایط جدید و تالش برای وفق   ترین چالش، پذیرش و کنارآمدن با آسیب بینایی افراد شود. در اینجا نیز مهم 

شناختی نیست و بیشتر  زندگی همراه با آسیب بینایی است؛ اما متأسفانه باز هم خبری از حمایت دولتی و ارائۀ خدمات روان 

دنبال  کنند و تنها به شناس و سایر متخصصین حوزۀ آسیب بینایی نمی افراد، خودشان هم احساس نیازی به کمک روان 

دنبال  علمی برای این آسیب هستند؛ البته منظور ما این نیست که نباید به های خرافی و غیر مان پزشکی و حتی درمان در

اند،  درمان آسیب بینایی بود؛ بلکه سخن این است که باید شرایط کنونی پذیرفته شود و افرادی که دچار آسیب بینایی شده 

مرۀ خود را ادامه دهند و حاال در این میان، اگر بهبودی از آسیب بینایی هم  خود را با این شرایط وفق داده و زندگی روز

 حاصل شد، بسیار خوب است و چیزی از دست نرفته است. 
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شود. این فرد باید در ابتدا شرایط جدید را  سالی دچار آسیب بینایی می شرایطی را تصور کنید که فردی در سنین بزرگ 

رسد،  د دارای آسیب بینایی قبول کند و با توجه به اینکه کسی جز خودش به داد او نمی عنوان یک فر بپذیرد و خود را به 

های خاص و متناسب با  دنبال آموزش باید به کسب اطالعات صحیح در زمینۀ آسیب بینایی بپردازد و در مرحلۀ بعدی، به 

سال، استقالل  موارد برای یک فرد بزرگ ترین  عنوان مثال، یکی از مهم شرایط ایجادشده در اثر آسیب بینایی برود. به 

طور مستقل و بدون نیاز و وابستگی به دیگران است. فردی که با استفاده از قدرت  فردی و انجام امور روزمرۀ زندگی، به 

یابی و حرکت، خوردن و  ترین امور زندگی مانند جهت داد، اکنون باید سادهاش را انجام می های روزمرهبینایی، تمام کار 

های  ها و استفاده از ابزار گیری سایر حواس و تقویت مهارتکارنوشیدن، ریختن آب در لیوان و موارد بسیار دیگری را با به 

بر است و با توجه به  های خاص، بیاموزد و اجرا کند. مبرهن است که این فرآیند، بسیار پیچیده و زمان کمکی و ترفند 

شناختی به این  شود، ضروری است که در ابتدا، خدمات روان ی در فرد ایجاد می های روانی که در اثر آسیب بینای آسیب

ها در پذیرش و کنارآمدن با شرایط جدید و یافتن آمادگی روانی الزم برای شروع آموزش و ادامۀ  افراد ارائه شود و آن 

رسان خویش  هر فرد، بهترین یاری   زندگی، با وجود آسیب بینایی، یاری شوند؛ اما در اینجا هیچ یاری جز خودمان نیست و

های نوظهور  توانی و سازگاری با نیاز شوند، باید از متخصصین این حوزه برای باز است و افرادی که دچار آسیب بینایی می 

 زندگی، راهنمایی و کمک بگیرند. 

فکری شما  ی بپردازیم. هم دیدۀ بینای بخشی افراد آسیبها، قصد داریم به موضوع آموزش و توان ما در این سلسله نوشته 

ارزشمند است. لطفا  نظرات و پیشنهاد برای بهبود سطح کیفی مطالب، برای  از راه مان بسیار  ارتباطی  های خود را  های 

 »نسل مانا« با ما مطرح کنید. 

 

 صاحبۀ »نسل مانا« با حمید نجاتی، وکیل نابینا:ن: پای حرف مرد قانو

 های قرآنی ژوهش هادی نایینی: دانشجوی دکتری پمیر

ارشد حقوق خصوصی، از  آموختۀ کارشناسی حمید نجاتی، دانش 

داد   1391سال   وکالی  کانون  وکالت  در  به  مرکز  گستری 

 مشغول است. 

»برای خوانندگان نسل مانا، از زمانی بگویید که قصد انتخاب  

تحصیلی  و  شغلی  زندگی  مسیر  تعیین  و  حقوق  را  رشتۀ  تان 

 داشتید.« 

دورۀ   برای  را  انسانی  علوم  رشتۀ  نابینایان،  اکثر  مانند  »من 

دبیرستان انتخاب کردم. از همان ابتدای دوره، میان دو رشتۀ  

روان  و  بهحقوق  سرانجام  که  بودم  مردد  عالقۀ  شناسی  خاطر 

قه و مبانی  شخصی و در نظر گرفتن فواید اقتصادی، تصمیم به انتخاب رشتۀ حقوق گرفتم. لیسانس خود را در رشتۀ ف
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ارشد و آزمون کانون وکال شدم. در طول دورۀ تحصیل  زمان موفق به قبولی در دورۀ کارشناسی حقوق اخذ کردم و هم 

 سر گذاشتم.« آموزی وکالت را هم پشت ارشد، کار کارشناسی 

 شدید؟ آیا هنوز این مشکالت وجود دارند؟« ها با چه مشکالتی مواجه می »در آزمون 

بزرگ  سلیقه مسئله   ترین»شاید  برخورد  دچار شدم،  آن  به  وکال  کانون  آزمون  در  من  که  به  ای  من  بود.  مسئوالن  ای 

ای که از نظر قانونی برای نابینایان وجود دارد، استفاده کنم و  تشخیص مسئوالن حوزۀ امتحانی، نتوانستم از وقت اضافه 

یی جدا از سایر افراد امتحان بدهم. از سایر مشکالت  دقایقی از آزمون را صرف قبوالندن این نکته کردم که باید در جا

های عمومی برای نابینایان  رسد، مشکالت آزمون نظر می های اختصاصی رشتۀ حقوق بود. به ها با درس من، ناآشنایی منشی 

 کمتر شده باشد؛ اما در باب آزمون کانون وکال اطالع خاصی از وضع کنونی آن ندارم.« 

 های خود بگویید.« این مشکالت در آزمون پذیرفته شدید؛ از راهکار »شما با توجه به وجود 

 های آزمون بود.« »تمرین و قرارگرفتن در شرایط آزمون با افراد غیرمتخصص، راهکار من در مواجهه با منشی 

 »دورۀ کارآموزی شما چطور گذشت؟« 

آموزی داشتم، مقایسۀ مردم میان من و یکی از وکالی موفق بینا بود. شناسایی خود  »یکی از مسائلی که من در دورۀ کار 

پذیرفتند و به  واقعی من و عدم مقایسۀ من با سایرین، نقطۀ منفی این مقایسه بود و اینکه مردم توانایی یک نابینا را می 

 شد.«  می او اعتماد داشتند، قسمت خوب آن محسوب 

 هایی میان شیوۀ انجام کار یک وکیل نابینا و همکاران بینای او وجود دارد؟« »چه تفاوت 

ها ندارد و  آید که ربطی به تخصص و رشتۀ آن »در پاسخ به این پرسش باید بگویم: مسائلی برای وکالی نابینا پیش می 

اینکه با مراجعان خود مشکل داشته باشیم، درگیر فضای    گردد. ما بیش از به ناآگاهی جامعه نسبت به مقولۀ نابینایی برمی 

گویی  آید وقت و انرژی وکیل نابینا که باید صرف دفاع از موکل خود شود، معطوف به پاسخ کاری خود هستیم. گاه پیش می 

جای  ست که بهگردد. از طرفی، برای برخی از همکاران من اتفاق افتاده اخواندن و تنظیم لوایح او می دربارۀ کیفیت درس 

احتمال زیاد، هیچ آشنایی با  کند و بهگیرد که صرفا  او را همراهی می ها، کسی موردخطاب قرار می مخاطب قراردادن آن 

 رشتۀ حقوق هم ندارد. 

تواند بهانۀ خوبی برای عدم پایبندی  هایی از این دست، نمی رنگی دارد و مشکل تردد و چیز در وکالت، زمان نقش بسیار پر 

وکیل نابینا به نظم در مراجع قضایی باشد. از نظر من، این موضوع، حضور یک همراه را برای تسهیل در تردد افراد  یک  

جلسه در دادگاه  توان به مطالعۀ صورت ها، می کند. حضور این همراه، فواید دیگری هم دارد که از جملۀ آن نابینا الزامی می 

 اشاره کرد.«  ها و بررسی منابع کاغذی مندرج در پرونده

 »چه مشکالتی بر سر راه یک وکیل نابینا وجود دارد؟« 

از مشکالت عمومی که بر سر راه تمامی نابینایان وجود دارد و وکال هم از آن مستثنا نیستند، بگذریم؛ یک وکیل باید  

مطالعۀ منابع کاغذی،    سازی کند. از مشکالتی که باید به آن اشاره کنم،بتواند تا حد امکان، محیط کار خود را مناسب

ویژه بیرون از محل دفتر کار است. از دیگر مشکالتی که برای برخی از همکاران نابینای من پیش آمده است، عدم  به

تواند باعث تفوق وی بر تمامی این مشکالت  نظر من، کار خوب وکیل می دلیل نابینایی وکیل است؛ اما بهاعتماد مراجعین به
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مرور زمان و با معرفی درستی که از جانب  ترین دارایی اوست و این اعتبار به اعتبار یک وکیل، مهم شود. باید دانست که  

 آید.« دست می شود، به موکلین او انجام می 

تواند وارد فرایند کسب اعتبار  کار که هنوز نتوانسته برای خود دفتری تدارک ببیند، چگونه می »از نظر شما یک وکیل تازه 

 شود؟« 

شود که  ها داده می گذارند، امکان داشتن دفتر را ندارند و این حق، زمانی به آن سر می آموزی را پشتکه دورۀ کار   »افرادی

 موفق به اخذ پروانۀ وکالت خود شوند. 

من در دورۀ کارآموزی، وکیل سرپرستی داشتم که با من همکاری کاملی داشت و این امکان برایم مهیا شد تا بتوانم به  

 ایی ورود کنم و از همین نقطه وارد فرایند کسب اعتبار شدم. هپرونده 

عنوان یک وکیل باید بتوانم این حس را در  تواند مبتنی بر اعتماد رشد کند. من بهوکالت مانند هر شغل آزاد دیگری، می 

توانم  صطالح عرفی، می اکنند، دارم و به مراجعینم ایجاد کنم که توانایی رفع مشکلشان را در موردی که به من مراجعه می 

ای میان مراجعانتان با سایرین،  وجود آمده و ارتباطات شبکه اعتمادشان را جلب کنم. اعتمادی که میان شما و مراجعانتان به

 به شما این فرصت را خواهد داد که منتظر مراجعان جدید باشید. 

ای است که توانایی او در حل مسئلۀ موکل و هزینه رسد آنچه در باب اعتماد به یک وکیل اهمیت دارد، دانش و  نظر میبه

گیری از این دو به وکیل بپردازد. واضح است که میزان سنوات کاری و شرایط فرهنگی، اجتماعی و  موکل باید برای بهره 

حق تبلیغ    گیری از وکیل تأثیر بسزایی دارد؛ از آنجا که وکال مانند سایر مشاغل آزاد، اقتصادی جامعه نیز در چگونگی بهره

تواند از طریق نزدیکان و آشنایانی که هر وکیل دارد، آغاز شود. برخی از وکال، ابتدا  سازی می کار خود را ندارند، اعتبار 

 سازی برایشان شکل بگیرد.« کنند تا زنجیرۀ اعتماد سعی در قبول پروندۀ نزدیکان خود می 

تواند باعث شود که شکست در پرونده، از اعتبار یک وکیل  ی می افتد، چه عوامل»از آنجا که شکست در هر کاری اتفاق می 

 نکاهد؟« 

توان به خطای ناشی از تصور و تفسیر حکم از سوی قضات، وجود  های قضایی، می »از عوامل اصلی شکست در پرونده

دار  ار وکیل را خدشه ها اعتبنظر من، وجود این شکست نقص در پرونده و کافی نبودن ادله برای اثبات مدعا اشاره کرد. به

موجه موکل است. یک  زند، قول پیروزی در پرونده و امیدوارکردن نا کند؛ آنچه صدمۀ زیادی به اعتبار یک وکیل می نمی 

 چیز در اختیار او نیست.« تواند به کار وکالت خود مطمئن باشد؛ اما در روند یک پرونده، همه وکیل می 

 یید که باید در شروع کار مدنظر قرار دهند.« کار، از موانعی بگو»برای وکالی تازه 

کنند، در اقلیت هستند و نباید گمان  »باید دانست، برخالف تصور عمومی، وکالیی که درآمد باالیی از این راه کسب می 

ید  شود از این راه در زمان کوتاهی به درآمد باالیی رسید. از طرف دیگر، یک وکیل خیلی بیشتر از سایر مشاغل باکرد می 

- هایی شود که با درآمد او  وقت و انرژی خود را صرف کار خود کند. یک وکیل، کارفرمای خود است و باید متقبل هزینه 

اولیۀ کارحداقل در سال  ها، همواره در دسترس بودن برای حفظ  ناپذیری میزان پرونده بینی سازگار نیست. پیش   - های 

 مسائل مهمی است که باید مدنظر یک وکیل در ابتدای کار خود باشد.«  اعتبار و توانایی مدیریت احساسات موکلین، از
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وگو  توانید مشروح این گفت وگوی »نسل مانا« با این وکیل نابینا بود. در صورت تمایل می ای از گفت آنچه خواندید، خالصه 

 شکل صوتی، ذیل همین نوشته بشنوید. را به

 

 التک چیست و چرا به آن نیاز داریم؟ 

 امینی: مترجم انگلیسی میثم 

های ریاضی، علوم فیزیکی و مهندسی، معموال  زمانی که نیاز به ارائۀ  بینا در رشته آموزان و دانشجویان نابینا و کمدانش 

شوند. خوشبختانه، پیشرفت در فناوری  های بینایشان دارند، با مشکالتی مواجه می کالسی مطالب ریاضی به مدرسین و هم 

 ت جالبی را در این زمینه به ما ارائه داده است. دیجیتال، امکانا

شدت بر عناصر دیداری متکی است. با این حال،  های درس، تدریس ریاضیات، علوم فیزیکی و مهندسی، به در اکثر کالس 

ای  امیدوارکننده ها منحصر به افراد بینا نیست. در این مقاله، به بررسی فناوری  درک موضوع و افزایش دانش در این زمینه 

 تواند به افراد نابینا در تهیۀ اسناد فنی کمک کند. پردازیم که می می

چینی برای نمادهای ریاضی اختراع شد. التک ماهیتی مبتنی بر متن و  عنوان یک زبان حروف در ابتدا به 1التِک یا لِیْتِک 

ترین  ترین تا پیشرفته تمام نمادهای ریاضی را از ابتدایی توان  کلید، می غیرگرافیکی دارد. با تایپ متن استاندارد روی صفحه 

توان از التک برای  ها، مواردی مثل کسر، زیرنویس، باالنویس، ماتریس، مشتقات جزئی و انتگرال نشان داد؛ حتی می آن 

 رسم نمودار نیز استفاده کرد. 

تر  تواند بسیار آسان سلط بر التک، کار با آن می دهد. پس از تبندی اسناد می التک به کاربر، کنترل بسیار خوبی روی قالب 

شود.  بندی پیچیده الزم است، کد التک در یک پروندۀ متنی تایپ می پرداز معمولی باشد. زمانی که قالب از یک واژه

انجام    خواندنونقص حاوی نمادهای ریاضی قابل عیبافزار التک، رایانه و چاپگر، همۀ کارها را برای تولید یک سند بینرم

 دهند. می

صورت بینایی،  تواند آن را یاد بگیرد. برای ارسال تکلیف ریاضی به التک زبانی است که هر فردی، چه نابینا و چه بینا می 

افزار التک برای ترجمۀ آن پرونده به  تواند کد التک را در یک پرونده تایپ کند و از نرم آموز یا دانشجوی نابینا می دانش 

اِف دْی ی تواند کدهای متنی را به پروندۀ پْ جذاب، با نمادهای ریاضی استاندارد استفاده نماید. التک می یک سند دیداری  

 آموز یا دانشجو بتواند آن را چاپ کند، یا برای معلم یا استاد خود ایمیل نماید. تبدیل کند تا دانش 

، تایْگِر سافْتْوِر  3تیبی ، دی۲تایپافزارهای مَت ست. نرم ویژه برای افراد نابینا، کاربرپسند کرده اتحوالت اخیر، التک را به

بتوانند از یک پروندۀ  طوری طراحی شده های مختلف، به خوان و صفحه   4سوئیت نابینا  تا کاربران  تا با هم کار کنند  اند 

متمایْکْرُوْسافت  وقتی  کنند.  دریافت  بریل  یا  چاپی  نسخۀ  می وُرْد،  نصب  می تایپ  مایکروسافت تواند  شود،  با  با  و  ورد 

 
1 LaTeX 
۲ MathType 
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کند. وقتی سند  تی یا تایگر سافتور سوئیت ارتباط برقرار کند. کاربر نابینا کد التک را در یک سند ورد تایپ می بیدی 

طور  دهد. کد التک سپس بهاضافۀ بَکِسْلَش را فشار می کند و آلْت بهسادگی همۀ متن را انتخاب می تکمیل شد، کاربر به 

نویسد. در این مرحله، یک کاربر  ها را می طور که یک فرد بینا آن شود؛ درست همان ادهای ریاضی تبدیل می خودکار به نم

ها معادالت  خوان تواند سند ریاضی را به بینایی یا بریل چاپ کند یا آن را از طریق ایمیل ارسال نماید. صفحه نابینا می 

تواند همۀ متن را انتخاب کند و دوباره  التک را خواهند خواند. کاربر می خوانند؛ اما قطعا  کد  درستی نمی سند ریاضی را به 

درستی نوشته شده باشد، کاربر نابینا  عالوۀ بکسلش را بزند تا معادالت را به التک برگرداند. اگر پروندۀ التک به آلت به

 شده نیز صحیح است. تواند با خیال راحت فرض کند که پروندۀ ریاضی تبدیل می

زدایی کد  تایپ در این روش، این است که در حال حاضر هیچ راهی برای اشکال ز مشکالت استفاده از التک و متیکی ا

ای در مورد  گیرانهای است. قوانین سختنویسی رایانه ورد وجود ندارد. نوشتن در التک شبیه برنامهالتک در مایکروسافت 

نگام تایپ معادلۀ التک، یکی از این قوانین را زیر پا بگذارد، فرایند  نحوۀ نمایش معادالت باید رعایت شود. اگر کاربر ه

گیرد. با  تأثیر قرار می شده تحتتبدیل کد به معادالت خوانا کار نخواهد کرد. اگر شانس بیاوریم، فقط معادلۀ اشتباه نوشته 

دهد.  محل یا چیستی خطا نمی   تایپ هیچ نشانی ازاین حال، یک خطا ممکن است به تبدیل کل سند تأثیر بگذارد. مت

و استفاده از آن    1باز تِکْسْنیک سِنْتِر ویرایشگر رایگان و منبع تواند با ایجاد کل سند در یک ویرایشگر التک، مثل  کاربر می 

اف، از چنین مشکالتی جلوگیری کند. ویرایشگر التک، به مکان خطاها اشاره  دی برای ترجمۀ سند به یک پروندۀ پی 

اجازه می نشان می   کند ومی کاربر  به  این  اشکالدهد که خطاها چیستند.  را  تا سند التک  از  دهد  استفاده  زدایی کند. 

استفاده است؛ زیرا به دانش کمتری از التک عمومی نیاز دارد.  تر قابل تایپ و ورد این مزیت را دارد که در ابتدا راحتمت

 کال جدی است.با این حال، برخورد با خطاها در کد التک یک اش

از  التک می  برخی  پیدا کند.  در سطح وب دسترسی  ریاضی  منابع عمومی  برخی  به  تا  اجازه دهد  نابینا  کاربر  به  تواند 

 پدیا دارای برچسب التک برای معادالت خود هستند. ها مثل ویکی سایت وب

منظور طراحی نشده است. التک    کننده باشد؛ زیرا واقعا  برای اینگاهی اوقات خواندن التک ممکن است کمی خسته 

جایگزین خط بریل نیست؛ اما دانستن آن برای یک فرد نابینا مفید است؛ زیرا امکان دسترسی به اسناد ریاضی را به او  

 دهد. می

تایپ، ممکن است در صورتی که خوانندۀ  ورد با مت دقت کنید که ترجمۀ یک سند التک یا تبدیل آن به مایکروسافت

آموز نابینا التک بداند، ممکن است مایل به  موردنظر سند با التک آشنا باشد، ضروری نباشد؛ مثال  اگر معلم جبر دانش 

 خواندن یک تکلیف یا آزمون در کد التک باشد. 

دریافته  بنابراین،  طبق تجربۀ خود  آشنا هستند؛  با التک  از مدرسان، دانشجویان و محققان دانشگاهی  ایم که بسیاری 

ها برای ورود به محیط علمی بسیار سودمند است.  سازی آن آموزان و دانشجویان نابینا، برای آماده آموزش التک به دانش 

ها فقط التک را  های جبر، آن عنوان مثال، در طول دوره گیرند؛ به هایی از التک را هروقت نیاز دارند، یاد می ها تکه آن 

 
1 TeXnic Center 
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ریشه می  و  توان  مانند  مفاهیمی  آن آبرای  انتگرال،  و  دیفرانسیل  در حساب  و  و  موزند  انتگرال  برای  ها کدهای التک 

های علمی، تسلط بر  ها در آموزش ریاضی و سایر آموزشمشتقات را یاد خواهند گرفت. به این ترتیب، با پیشرفت آن 

 شود. التک حاصل می 

 

 غیرخاص  روزیشبانه مدرسۀ در نابینا فرد زندگی  دربارۀ  گیریتصمیم

 مه جوادیان: کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیالن فاط

  شخص   وهوایحال   انتظار،  آهنگ  نوع   هاوقت   گاهی.  شودمی   پخش  مالیمی  آهنگ   ،انتظار  بوق   جایبه  . گیرممی   شماره

  به   کوهستان  میان  از  گوسفندان  ۀزنگول  صدای  جوان،   مردِ  صدای   پس  در  .شود می   برقرار  تماس   . دهدمی   نشان   را  مخاطب

  فکر   ،امزده   او   با  گذشته   نوبت   که  هایی حرف   به  که   بگوید  برایم   خواهممی   او  از   و   کنممی  معرفی  را   خودم .  رسد می   گوش 

:  گویممی .  بفرستم  مدرسه  به   را  دخترم  من   تا  بگذارد  ماشین  باید  بهزیستی.  است  قبلی  پاسخ  همان  پاسخش.  نه  یا   است  کرده

.  « آوردیدنمی   کوه  پایین   به  را   بچه   ،آمدمی   که  باران  فرستادیم، می   ماشین   که  ها وقت  آن.  آیدمی   کوه  پایین   تا   فقط   ماشین»

  را   کار  این  هرگز   من  بینا؟  دختر  همهآن   میان  بفرستم؟  یروز شبانه  ۀمدرس  به  را  بچه  اینکه  چیست؟  شما  حرف»:  گوید می

  را   دخترم  که  من   .کنندمی   مسخره  مرا   دختر   .اندندیده   نابینا  فرد   حاال   تا   . آیندمی   نزدیک   و  دور  های راه  از  ها بچه  .کنمنمی 

  .امبرده  شیراز  و  تهران  مشهد،  به  معالجه  برای  را  او  من  بفرستم؟  یروزشبانه  ۀمدرس  به  را  او  توانممی   چطور  .امندزدیده 

 .»برنجد من  از او که کنم کاری  خواهمنمی  . نیامد بر دستم  از  کاری

  ها بعضی   است  ممکن   . کن  تالش   کردنش   باسواد   برای  حاال   .ایداده   انجام   برایش   ایتوانسته   کاری   هر »   : گویممی

 .»گیردمی  یاد   را  زیادی  هایمهارت  ساالنشهم گروه از  مدرسه سرپرستان زیرنظر کمکم  اما؛ کنند اشمسخره

  همین   در »   : گویممی د.  نباشن   دخترشان   از   حمایت   به  قادر   دیگر   همسرش   و   خود   که   کند  فکر   روزی   به  خواهم می   او   از

  به   رفتن   از   بعد   او   .سپردند   یروزشبانه   ۀ مدرس  به  را   او   سالگی هفت   در   مادرش   و   پدر   که  شناسممی   را   دختری   نزدیکی 

  شاید .  کندمی   زندگی  و  کار  بینا   هایآدم  میان  در   تنهایی به  و  داده  دست  از  را  مادرش  و  پدر  حاال  .است  شده  شاغل  دانشگاه

 ت.« اس کرده سپاسگزاری هاآن  از  شانتصمیم  خاطربه  بارها ، بعدها اما د؛ باش  رنجیده مادرش  و پدر  از  اول روزهای 

  نام   .خورد می   زنگ  دیگری  تلفن  .رودمی   فرو  فکر  به  جوان  پدر 

  پدر   از   . دهم  پاسخ   او   به  حاال   همین   باید   . خوانممی   را   مخاطب

  . دهد  اطالع   من   به  بعدا    را  فکرکردنش  ۀنتیج  خواهم می    جوان 

  جایش   سر   را   ثابت   تلفن   گوشی   و  زنممی   را  تماس  برقراری   ۀدکم

 . گذارممی
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  و   شوندمی   عادی  های مدرسه  وارد   ،ششم  ۀ پای  گذراندن   از  پس  ها استان   بیشتر  در   نابینا  آموزان دانش   اخیر،   هایسال   در 

 د. خواننمی  درس آموزان دانش  سایر  کنار  در   تلفیقی صورت به

  این   اجرایی   دستورالعمل  ی، روزشبانه   های مدرسه  ۀناماساس  ۲0  ۀماد  مطابق »:  نویسدمی  روزیشبانه   مدارس   ۀدربار  ایسنا

 د. ش  ابالغ وپرورشآموزش   کل هایاداره  به اجرا برای 1385بهمن17  در وپرورش، آموزش  وقت وزیر امضای  با هامدرسه 

  هدر   از   جلوگیری   و   محروم  مناطق   و   عشایری   روستایی،   آموزاندانش   تحصیلی   پوشش   درصد   افزایش  این ابالغیه،  از   هدف 

  سازی فراهم   تحصیلی،  افت  کاهش  و   آموزش  کیفی  سطح  ارتقای   ر؛مذکو   مناطق   نوجوانان   های توانایی   و  استعدادها   رفت

  اجتماعی   و   اخالقی  تبعات  از   پیشگیری  ها، آن   فراغت  اوقات  از  گیریبهره   با   ،آموزاندانش  تربیت  برای  مناسب  هایزمینه

  اعتبارات   و   امکانات  و  انسانی   نیروی   از   بهینه  ۀ استفاد  شهری؛   مراکز  به   روستایی  آموزان دانش   مهاجرت  از   ناشی

  و   محروم  مناطق   موردنیاز   انسانی  نیروی  تربیت  ۀزمین  سازیفراهم   و در نهایت،   جمعیتکم   مناطق  در  وپرورشآموزش 

  در   فرزندشان حضور  نگران  ، جوان پدر  این  مانند  که  شناسممی  را  زیادی  پدران ت.« اس بومی  آموزان دانش   بین از  عشایری 

 د. آیمی  پیش ندرت به  بسیار ،پدر  این مورد البته  ؛ هستند  بینا افراد سایر  میان

  دارای   آموز دانش   فرستادن   خصوص   در   را   بینایی   آسیب   ۀ حوز  در  دانشگاه   استاد  ، کریمی  اشرف   دکتر   نظر   ، راستا  همین   در 

 م. شدی جویا  غیرخاص یروزشبانه  آموزشگاه  به  بینایی آسیب

  لحاظ   به   دبیرستانی   آموز دانش   یک   . باشند  داشته   مشارکت  مسیر   این   در  اشخانواده   و   آموزدانش  بایستمی   اول   ۀوهل  در »

  این   ،باشد   اشکال   دچار   هم   شناختی   نظر   از   اگر  حتی   شود؛  داده   مشارکت  گیریتصمیم   این   در  بایستمی   شناختی  رشد 

 د.« بگیرن تصمیم  موجود موقعیت از  کامل شناخت  با ،اشخانواده  و  آموزدانش   خود که  است مهم بسیار

  شود؛ می   روشن  زیادی  مسائل  کنیم،   وگوگفت   آموز دانش   با   وقتی .  دارد   علت  کنم،می   تأکید  آموز دانش   با  وگو گفت  به   اینکه»

  همین   در  آموزدانش   سنجش  از  زیادی   بخش .  آموز خود دانش   برای   هم  و   مجموعه  مدیر  یا  کارشناس  عنوان به  ما   برای  هم

  شود می   سبب  که   شودمی   روشن   ما   برای   او  نیازهای   .رسیممی   ایتازه   دیدگاه  به  طرف   دو   هر   و  گیرد می   صورت  مرحله

 م.« دهی انجام مناسبی هایاقدام

 د: دانستن  مالحظۀ نکات زیر را ضروریتوجه و  ، ادامه در  ایشان 

  خواهد   مؤثر  گیری تصمیم   نوع   در  چراکه  ؛شود  گرفته   نظر  در  آموز دانش   بینایی  آسیب  میزان   است  بهتر   مواردی   چنین   در .  1

 د. بو

 شود.  بررسی  باید خودیاری  هایمهارت  انجام در آموز دانش   توانایی  میزان. ۲

  برگزار   بایستمی   خوابگاه  و  مدرسه  در  بینایی  ۀدیدآسیب   فرد  با  برخورد  خصوص  در  مدرسه  اولیای  با   توجیهی  ۀجلس  یک.  3

 د. شو

https://www.isna.ir/news/97122814922/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B5%DB%B4-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.isna.ir/news/97122814922/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B5%DB%B4-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.isna.ir/news/97122814922/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B5%DB%B4-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86
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  آسیب  با  آموز دانش   هایمحدودیت   و   هاتوانایی   میزان  با  آموزان دانش   سایر   و  آموزشی  همکاران  ،هایینشست   سلسله  در -4

 د. شون  آشنا  بینایی 

 د. شو  حاضر  مدرسه در موقعبه  نیز  رابط دبیر  و  برسد آموزدانش  دستبه موقعبه  ، گویا  و بریل منابع . 5

 د. گیر قرار  مدرسه اختیار در   ،بیشتر آشنایی  جهت تلفیقی  وپرورش آموزش  ۀنامآیین   اجرایی ۀنامشیوه از نسخه یک.  6

  زوایای  از  مدرسه  آن   در  را   نابینا  آموز دانش   حضور  و  شدم  گووگفت   وارد  مفصل   یروزشبانه  ۀمدرس  مدیر  با  پیش،   چندی

 م. کردی بررسی هم  با  مختلف

  گروه  هر  که  صورت  این  به  . کندمی   ارائه   خدمات  آموزاندانش  به  شیفتی   صورت به   مدرسه  بیماری،   انواع   شیوع   به  توجه   با

  ۀ مدرس  مدیر   هایتالش   که  نماند   ناگفته ت.  داش خواهند  حضور مدرسه  و  خوابگاه  در  میان  در  هفته  یک  صورت به   هاآن   از

 ت. اس رسانده   عطف ۀ نقط این به را  ما ، رابط  معلم و پشتیبان

  به  نسبت  پدران  هایدغدغه  چرا  راستیبه د.  بو   خواهد  چه  آموزدانش   پدر  نهایی  تصمیم  ببینیم   تا  بمانیم  منتظر  باید  حاال

  برابر  در   آیا   دانند؟ می  مقصر  شرایط  این  آمدن  وجود  به  در   را  خود  ها آن   آیا  است؟  پایان بی  حد   این  تا   ، ویژه نیاز  دارای  فرزندِ 

 کنند؟می  ناتوانی احساس موجود ۀلئمس عظمت

  پدرانی د.  بو   خواهند  زندگی  ستون   از  شماره  چند   موضوع   ، خانواده  نهایی  گیرندگان تصمیم   عنوان به   پدران،  !عزیز  همراهان 

  از   گذرد؛می   شاندرون   در  آنچه  از  . بدانیم  بیشتر  هاآن   از  خواهیم می د.  هستن  نابینا  خود،  که  پدرانی  یا  دارند  نابینا  فرزند  که

 د. بگیرن مهم  هایتصمیم زندگی   در  هاآن  تا  کندمی  کمک  ههرآنچ و  شانهای ناگفته 

 د. باش  ما ۀ هم  زندگی کیفیت بهبود  سبب ، مختلف هایدیدگاه  و هاتجربه  اشتراک اینکه  به  امید با

 

ایرانگذاریسیاست نقش برساخت اجتماعی معلولیت در   گزارشی از یک  :  های حوزۀ معلوالن در 

 پژوهش در حوزۀ معلولیت  

 گذاری فرهنگی ایوذر سمیعی:دکتری سیاست 

های حوزۀ معلوالن، با سه  گذاری گفتیم که برای دریافت نقش برساخت اجتماعی معلولیت در سیاست  شمارۀ پیشین در  

شود چنانچه شمارۀ پیشین  پیشنهاد می دیران.  گروه از افراد مصاحبه شد: افراد دارای معلولیت، عموم مردم و مشاوران م 

ها و تحلیل آن  در ادامۀ این گزارش، دو بخش پایانی مصاحبه اید، ابتدا آن را از نظر بگذرانید. این گزارش را مطالعه نکرده 

 ارائه خواهد شد. 

 

http://ibngo.ir/%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1/
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 فهم عامۀ مردم از مقولۀ معلولیت 

مصاحبه شد و شش مقوله   نفر از افراد غیرمعلول 10معلولیت، با جهت کشف فهم دیدگاه عموم مردم از معلوالن و مقولۀ 

 استخراج گردید: 

 نقصان جسمی 

ها به مقولۀ معلولیت است.  دهندۀ نگاه فردگرایانه و زیستی آن گرفته با افراد غیرمعلول، نشان های صورت تحلیل مصاحبه 
های  دیدگی داران مدل پزشکی معلولیت، آسیب طرف این نگرش به معلولیت، مطابق با پارادایم پزشکی معلولیت است.  

شوند. در این نگاه، مسئلۀ اصلی، نقصان و ناتوانی  دانند که افراد معلول با آن مواجه می فردی را علت اصلی مسائلی می 
 آیند. حساب می برگرفته از آن به  ، جسمی است و سایر مسائل

 ناشناختگی  

شوندگان با مقولۀ معلولیت و موضوعات مربوط به این حوزه آشنا  دهد، بیشتر مصاحبه های پژوهش پیش رو نشان می یافته

اند. اندک افرادی نیز که  نیستند و بیشتر آنان در دوران مدرسه و دانشگاه یا در محل کارشان، با افراد معلول مواجه نشده 

 اند. دست آوردهشغلی به واسطۀ فعالیت مستقیم در حوزۀ آگاهی را به   اند، اینآشنایی مختصری با آنان داشته 

 هویت متفاوت  

کنند.  صورتی خاص و ویژه با آنان برخورد می اند و به شونده، معلوالن را متفاوت از عموم جامعه پنداشتهبیشتر افراد مصاحبه 

ها را  دلیل آگاهی ابتدایی که در خصوص آنان دارند، آن بهاند و نیز  واسطۀ تعامل اندکی که با معلوالن داشته این افراد به 

هنگام مواجهه با آنان، دقیقا  ندانند چه واکنشی  شود به یابند. چنین تصوری موجب می رنجور، حساس و گاهی ناتوان می 

 شوند. باید بروز دهند و دچار نوعی سردرگمی می 

 نابرابری  

ها نیز به اندازۀ سایرین  بینند و معتقدند آن و افراد دارای معلولیت تفاوتی نمی شوندگان غیرمعلول، میان خود  بیشتر مصاحبه 

آورند، تفاوت دارد.  شان، با آنچه به زبان می های باید از حقوق فردی و اجتماعی برخوردار باشند؛ اما رمزگشایی صحبت

 ین افراد نیز بر آن واقف نیستند. افتد که خود اای ساختارمند و پنهان اتفاق می بخشی از این موضوع تا اندازه 

کنند و در ادبیات و کالم،  دوم تفسیر می شوندگان در موارد متعددی، حقوق افراد دارای معلولیت را با نگاهی درجه مصاحبه 

ان  ها انتظار دارند افراد دارای معلولیت، نقص آورند. آن حساب میدو بهافراد غیرمعلول را اصل پنداشته و معلوالن را درجه 

 نحوی جبران کنند تا برابر با سایرین شمرده شوند. خویش را به

 ایهای کلیشه نگاه

های قالبی در خصوص افراد دارای معلولیت  شوندگان، نگرش دهد، بسیاری از مصاحبه های پژوهش حاضر نشان مییافته

ت؛ اما کماکان بخش مهمی از همان  ها نسبت به آنچه در تحقیقات پیش آمده، تعدیل شده اسهای آن دارند؛ اگرچه نگرش 

های آنان، معصوم پنداشتن، خالق و باهوش  شمارآوردن یا اغراق در توانمندی ها وجود دارد. افراد معلول را ناتوان بهکلیشه

 شوندگان مشاهده شده است. هایی هستند که در میان مصاحبه ها و... کلیشه دانستن آن 
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 فقدان آموزش  

های اجتماعی حاضر نیستند یا اجازۀ حضور ندارند، در محتوای آموزشی نیز  مان گونه که در عرصه افراد دارای معلولیت ه 

های  های رسمی )مدرسه و دانشگاه( و هم آموزش جایگاهی ندارند و به آنان پرداخته نشده است. این اتفاق هم در آموزش 

شوندگان مبنی بر عدم دریافت آموزش  مصاحبه   هایها و سایر نهادهای فرهنگی( رخ داده است. صحبتغیررسمی )رسانه 

انواع آگاهی  از بی ها در مدرسه، دانشگاه، رسانه و سایر  بودن موضوع آموزش در  اهمیت ها و سایر مراجع مشابه، حاکی 

 خصوص افراد دارای معلولیت است.

یافته  مجموع  نشدر  معلولیت،  مقولۀ  به  غیرمعلول  افراد  نگرش  خصوص  در  حاضر  پژوهش  می های  عموم  ان  دهد 

ها را نابرابر با سایر  پندارند و در مواردی آن شوندگان هویت افراد دارای معلولیت را متفاوت از عموم جامعه می مصاحبه 

کنند و  پزشکی مسئلۀ معلولیت را تحلیل می -دینی یا زیستی - دانند. این افراد بیشتر با نگاهی اخالقیاعضای جامعه می 

دهندۀ معلولیت را  یل فردی پنداشتن پدیدۀ معلولیت، فشارهای ساختاری و برساخت اجتماعی شکل دلدر بسیاری موارد، به 

 گیرند. که خود آنان نیز بخشی از آن هستند، نادیده می 

 ادراک مدیران از مقولۀ معلولیت  

معلولیت    بندی کلی، به محور اصلی پژوهش، یعنی »نقش برساخت اجتماعیدر بخش پایانی این پژوهش، در یک جمع 

های  منظور کشف این مسئله، عالوه بر مصاحبه های حوزۀ معلوالن در ایران« پرداخته شده است. به گذاری در فرایند سیاست 

 نفر از مشاوران مدیران مصاحبه صورت گرفت. 1۲گرفته، با صورت 

الن تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم  های حوزۀ معلوگذاری ای از عوامل در فرایند سیاست بر پایۀ نتایج این تحقیق، مجموعه

ای در این  اند. بر این اساس، نگاه و دیدگاه مدیران در خصوص افراد دارای معلولیت، یکی از عوامل مهم و پایه داشته

توجهی  طور کلی تفاوت قابل دهد، تصور مدیران و مسئوالن از مقولۀ معلولیت، به ها نشان می آید. یافته شمار می مقوله به 

های آنان در مواقع بسیار زیادی جدی  اه عموم مردم ندارد. معلوالن، برای این افراد نیز ناشناخته هستند و توانمندی با نگ

طور کلی، نگاه رایج در میان  ای نسبت به معلوالن دارند و بههای قالبی و کلیشه شود؛ اغلب مدیران نگرش گرفته نمی 

پزشکی به مقولۀ معلولیت  -دینی و زیستی -های اخالقی ی برخاسته از مدل هامدیران و مسئوالن به عموم معلوالن، نگاه 

 است.  

های رسمی به ناشناختگی آنان دامن زده و  عالوه بر این، محرومیت معلوالن از حضور در اجتماع و غیبت آنان در آموزش 

گذاری، اجرا  گیری، قانون ر تصمیم ای برای مدیران پیرامون افراد معلول، موجب شده آنان نتوانند دهای حرفه نبود آموزش 

ها، مواردی استثنا در  اگرچه مصاحبهگونه که برآورندۀ نیاز افراد دارای معلولیت بوده، عمل کنند.  ها، آن و ارزیابی سیاست 

 توان حکمی واحد و مطلق برای همۀ مدیران صادر نمود. دهند و نمی این مورد را نیز نشان می 

کم دو موضوع دیگر را نیز باید اضافه نمود: »مسائل بوروکراتیک« و »موضوعات داخلی  ست گفته، ددر کنار عوامل پیش 

 حوزه معلوالن«. 
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های مدیریت، محدودیت منابع مالی، تورم در قوانین،  عوامل مرتبط با بروکراسی اداری و فرهنگ سازمانی از قبیل شیوه

ای باشد، حوزۀ  گذاری در هر حوزه کنندۀ فرایند سیاست مختل   تواندضعف در نظارت و ارزیابی و عواملی از این قسم که می 

 معلولیت را نیز در بر گرفته و متأثر ساخته است. 

زنی، دیگر مسئلۀ  گری صحیح، فشار و چانهنهاد این حوزه در مطالبه های مردم موضوع توان افراد دارای معلولیت و سازمان 

 الشعاع قرار داده است. ت ها را تحتوجهی است که نحوۀ اجرای سیاست قابل

گیری پدیدۀ »هویت ناقص« در خصوص افراد دارای معلولیت شده است. این پدیده،  موضوعات مطروحه، موجب شکل 

شکل  ناقص«  »هویت  انگارۀ  دارد.  معلولیت  دارای  افراد  هویت  به  فیزیکی  نقصان  تعمیم  بر  از  داللت  بسیاری  دهندۀ 

ای تاریخی نقصان جسمی را برابر با ناکارآمدی  گونه خته شده است. جوامع بهموضوعات و مقوالتی است که به آن پردا

تدریج این موضوع بر هویت افراد دارای معلولیت تحمیل شده است. اکنون که در عصر ارتباطات و جهان  دانسته و به

ش نسبت به هویت ناقص  پسامدرن که توسعۀ فناوری، بخش اعظمی از ناکارآمدی مذکور را مرتفع نموده، تغییری در نگر 

 آیند. حساب می افراد دارای معلولیت اتفاق نیفتاده و از همین رو، آنان افرادی با اولویت ثانوی به 

منظور  های این حوزه، مدیران بهگذاری گیری این نگاه نسبت به افراد دارای معلولیت و سیاستدر چنین بستری و با شکل 

 صورتی  کنند قانون را به ها تالش می گیرند. آن کار می را به های خاصی  ها، استراتژی اجرای سیاست 

را مدیریت کنند؛ به بتوانند منابع خود  ارائه کنند که  از آن  تفسیری  اجرا کنند و  با کمترین هزینه،  گزینشی  نحوی که 

 دست آورند. بیشترین بهره را به

گذاری بر اساس آمار و ارقام و تعداد عددی افراد جویای  بندی و سیاستبودجه ریزی،  های مدیران، برنامهاز دیگر استراتژی 

دلیل قرارگرفتن در  طور طبیعی افراد دارای معلولیت بهخدمات است. در این وضعیت که مبتنی بر دیدگاه آماری است، به

به  اجتماعی،  قرار می اقلیت  موردتبعیض  ازشدت  برای رهایی  مدیران  نهایت،  در  اتمام    گیرند.  به  و  اجتماعی  فشارهای 

های متولی ارجاع  رساندن مأموریت خود به هر قیمت ممکن، از بار مسئولیت شانه خالی کرده و افراد معلول را به سازمان 

 دهند. می

دومی به حقوق این افراد است. در نتیجۀ همین فرایند  پیامد چنین فرایندی، ناباوری به معلوالن و در نهایت، نگاه درجه

 است که افراد دارای معلولیت در بسیاری از  

نادیده گرفته می گیری تصمیم  ر  ها، نقشی د شود که عمال  نتیجۀ اجرای آن سیاست ریزی مینحوی برنامه شوند یا به ها 

 تغییر زندگی افراد دارای معلولیت ندارد. 

 های پیشنهادیگذاری سیاست 

نگرش یافته و  معلولیت  اجتماعی  برساخت  نقش  مؤید  حاضر،  پژوهش  کلیشه های  و  بین ها  در  های  االذهانی 

اثرگذاری دگذاری سیاست فرایند نقش  این  در  نیز  دیگری  این، عوامل  بر  اگرچه عالوه  بود.  اشتند؛  های حوزۀ معلوالن 

 های حوزۀ معلوالن ارائه شد: گذاری منظور ایجاد تغییر در وضعیت فعلی سیاسترو، پیشنهادهای ذیل بهازاین 
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 ارائۀ محتوای آموزشی حوزۀ معلوالن در آموزش همگانی  ✓

 های مرتبطارائۀ واحدهای آموزشی مربوط به مسائل معلولیت به دانشجویان رشته  ✓

 ای برای برخی مشاغل های تخصصی حرفه برگزاری دوره ✓

 های حوزۀ رسانه بازنگری در سیاست  ✓

 عنوان یک تنوع بازنمایی معلولیت به  ✓

 

 بینامهمانی و میزبان نابینا یا کم

 شناسی کودکان استثنایی مسعود طاهریان: کارشناس ارشد روان 

 مقدمه

تان  دور تاآیید؟ آیا شده است که وقتی دور مهمانی بر توانید از پس یک  اید با وجود آسیب بینایی، چطور می تا حاال فکر کرده 

خاطر آسیب  بینا هستید، باید در این شلوغی چه کنید؟ پیش آمده بهرا مهمان گرفته، از خودتان بپرسید شما که نابینا یا کم 

خوب است تا آخر این    بینایی، نخواهید به مهمانی بروید یا مهمانی بگیرید؟ اگر حتی یکی از مسائل باال دغدغۀ شما باشد،

یادداشت سری  از  قسمت  اولین  در  کردم  سعی  چون  باشید؛  طاهریان  مسعود  من،  همراه  تجربه،  مطلب،  محک  های 

 ها پیدا کنم. هایی برای این سؤال جواب 

 کردن مقدمات فراهم

اولین قدم برای داشتن یک مهمانی درخور، در نظر گرفتن تعداد  

انیم چند مهمان داریم؛ وضعیت  ها است. باید بدو شرایط مهمان 

سالی دارند، تا بتوانیم فضای  وها چطور است و چه سنبینایی آن 

ها کنیم. اگر بیش از ظرفیت خانۀ خودمان  مهمانی را متناسب آن 

رفت و  نشستن  برای  کافی  فضای  کنیم،  دعوت  آمد  ومهمان 

شود  صدای زیادی در خانه ایجاد می ووجود نخواهد داشت و سر 

های  های ناشی از محدودیتین موارد، اشتباهات و آسیبکه ا

تنه  )مانند  را  ما  له بینایی  انداختن،  واژگون زدن،  یا  می کردن، شکستن  افزایش  که  کردن(  را  افرادی  نیازهای  باید  دهد. 

بینا پیشنهاد  های دیداری دارند، در نظر بگیریم. برای مثال، محل نشستن مناسبی از نظر روشنایی به افراد کممحدودیت 

های نابینا را به حداقل برسانیم؛ همچنین باید فضای راحت و مفرحی برای  آمد مهمان ودهیم یا موانع موجود در مسیر رفت

ها اختصاص دهیم. برای مثال،  سالی فراهم کنیم و بخشی از مهمانی را به آن وها با هر شرایط و سن هریک از مهمان 

ب به جایی راحت  به محل  افراد سالمند  نماز، افراد سیگاری  برای خواندن  به مکان مناسبی  افراد مذهبی  رای نشستن، 

  های مجزایی برای کشیدن سیگار و کودکان به محیطی مناسب برای بازی نیاز دارند. برخی از افراد هم ذائقه یا ممنوعیت 
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بر این، خوب است قبل از شروع مهمانی،  ها بپرسیم. عالوه  ها را از مهمان غذایی خاصی دارند و بهتر است این محدودیت 

های خود را آنجا قرار دهند تا از شلوغی خانه  ها بخواهیم کفش و لباس جارختی و جاکفشی خانه را خالی کنیم و از مهمان 

توانیم وسایل او را بگیریم  ها هست، می جاشدن وسایل جلوگیری شود. اگر هم فردی با آسیب بینایی در بین مهمان بهو جا 

ها را پیدا کند.  های مناسب بگذاریم؛ ولی باید محل قرارگیری وسایل را به او بگوییم تا در نبود ما هم بتواند آن و در مکان 

ها و آشپزخانه(  های مختلف خانه )مانند دستشویی، محل نشستن سایر مهمان دادن بخش خوب است با توضیح و نشان 

 د کنیم تا بیشتر احساس راحتی کند. برای فرد نابینا یک تصور نسبی از فضا ایجا

 کردن خانه مرتب

طور نسبی منظم باشد و بعد از هر فعالیتی  مان به های بینایی، خوب است سعی کنیم همیشه خانه با توجه به محدودیت 

سایل با  شدن وهایی مثل خورده چیز را مرتب کنیم؛ چراکه از اتفاق ها( همه بازی )مانند آشپزی یا بازی کودکان با اسباب 

طور معمول چرب، لیز، چغر، نوچ یا بدبو  شود. وقتی چیزی کثیف است، به جا جلوگیری می جاروبرقی یا شکستن ظروف بد 

توانیم این موارد را تشخیص دهیم؛ ولی بهتر است که برنامۀ منظم تمیزکردن  کردن یا بوییدن می شود که ما با لمس می

ردیف  بهجاروزدن و تمیزکردن سطوح، باید کار را از یک گوشه شروع کنیم و ردیف وشو در خانه داشته باشیم. برای  و شست

جلو برویم و این نظم خطی را حفظ کنیم. بهتر است حین انجام این کارها، از دمپایی یا دستکش استفاده نکنیم تا بتوانیم  

کنندۀ  های وصل ه به تمیزکردن چوب های جامانده را شناسایی و رفع کنیم. همیشهای خود، کثیفی با کمک پاها و دست

 ها  پایه 

های مبل و فرش توجه بیشتری داشته باشیم؛ چراکه محل خوبی برای تجمع گردوغبار و آشغال  به هم، زیر میزها و گوشه 

ها استفاده کنیم یا این نواحی را بیشتر دستمال بکشیم.  گیر جاروبرقی برای تمیزکردن این قسمتهستند و حتما  از گوشه 

ها برداریم تا اشتباهی چیزی را نیندازیم؛ همچنین باید  برای گردگیری مبل، طاقچه یا میز، باید تمام وسایل را از روی آن 

ها، باید از  برای تمیزکردن پارچۀ مبل  ها را بشوییم.بار آن رواندازها را )مانند رومبلی و رومیزی( بتکانیم و چند وقت یک 

ها، از فرچۀ جاروبرقی استفاده کنیم. حتما  قبل از مهمانی باید  شدن آن فرش و برای براق شامپو دار یا آغشته به  دستمال نم 

های آشغال را  ها مطمئن شویم و سطل ها، از تمیزی حوله حمام و دستشویی را با فرچه و تی مخصوص بشوییم و در آن 

ی کوچک برای خردساالن بگذاریم. در نهایت  خالی کنیم و بودن دستمال کاغذی و مایع صابون را بررسی کنیم و دمپای

های خانه مطمئن  صورت حضوری یا اینترنتی از تمیزبودن بخش توانیم با بررسی و کمک دوستان بینای خود به هم می 

 شویم. 

 کردن ملزومات تهیه

شکل  اینترنتی و هم بههای  توانیم هم در فروشگاه بهتر است ملزومات مهمانی را از یک روز قبل تهیه کنیم. این کار را می 

های مشخصی خرید کنیم، بعد  های آشنا انجام دهیم. اگر برای خرید ملزومات خود از فروشگاهخرید حضوری در فروشگاه 

هایشان  توانیم از کمک و راهنمایی آموزند چطور با ما برخورد کنند و می شناسند و می از مدتی فروشندگان این مراکز ما را می 

 کردن خریدها را با وجود عصای  در خریدهای حضوری، استفاده از چرخ و ساک خرید نیز مفید است که حمل استفاده کنیم.  
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توانیم پذیرتر را باالتر بگذاریم. در خرید می تر و اجناس آسیب تر را پایین کند؛ فقط باید خریدهای مقاومتر می سفید ساده

 از کمک دوستان بینای خود هم استفاده کنیم. 

 ی  پذیرای

یا کم  نابینا  به  توجه  بودنمان می با  به حالت سلف بینا  را  پذیرایی  اقالم  از مهمان توانیم  و  بچینیم  بخواهیم  سرویس  ها 

صورت پرسی آماده  ها را بپرسیم و بعد، اقالم پذیرایی را به هایی را که دوست دارند، بردارند یا عالیق آن خودشان خوراکی 

ها  هایمان هستند، باید به آن ها قرار دهیم. اگر افراد با آسیب بینایی در بین مهمان آن شده را جلوی  کنیم و ظروف چیده 

راحتی پیدا کنند. خوب است اقالم پذیرایی  ها را به دهیم، بگوییم تا بتوانند آن محل و نوع وسایلی را که جلویشان قرار می 

هایی که  ا کنیم تا موارد داخل آن را نریزیم. جنس سینی جبهدار ولی بدون پایه جا دار و لبه های دسته را با کمک سینی 

ویژه برای  شده در آن سُر نخورند و به جایی شکم ندهد و ظروف چیده بهکنیم باید مقاوم باشد تا در حین جا استفاده می 

مناسب، باید مایع    های کردن نوشیدنی ای از روانداز استفاده کنیم تا لغزندگی سینی را بگیرد. برای آماده های شیشه سینی 

 ها بریزیم. ایم، در لیوان ای که از قبل امتحان و مشخص کرده اندازهنوشیدنی را مانند چای یا شربت، به

 محل نشستن 

ای بچینیم که نه خیلی از هم  گونه ها را روی زمین، صندلی یا مبل بهبهتر است در طول مهمانی، محل نشستن مهمان 

 ی کنند و نه چنان  فاصله بگیرند که احساس تنهای 

 عنوان  آمدمان به وها دشوار شود. باید حواسمان باشد که مانعی در مسیر رفت فشرده بنشینند که پذیرایی بین آن 

 جا ننشینند. خوب است  ها هم بخواهیم که وسایلشان را سر راه نگذارند و بد میزبان وجود نداشته باشد و از مهمان 

 تر شود. جایی اولیه راحت بهها قرار دهیم تا جا میزهای عسلی را بعد از ورود و نشستن افراد، جلوی مهمان 

 سفرۀ غذا 

خواهند، بکشند و بخورند؛  چقدر که می ها هر یا میز بگذاریم تا مهمان   توانیم روی دیس وسط سفره غذاها و دسرها را می 

مهمان  برای  است  بهتر  خوراکی ولی  نابینا،  می های  چه  بپرسیم  و  کنیم  معرفی  را  موجود  آن های  و  در  خواهند  را  ها 

و گذاشتن قاشق  ها )مانند خورش، ساالد، ماست و ترشی(  هایشان بکشیم. وجود ظروف شخصی برای انواع خوراکی ظرف 

خورده نشود. گوشت، مرغ و ماهی غذا را هم بهتر  شود کسی احساس رودربایستی نکند و چیزی دست جداگانه باعث می 

کردن و خوردن، به زحمت نیفتند. بد نیست که برای جداکردن  ها برای تقسیمهای کوچک بپزیم که مهمان است در تکه 

ای برای انداختن روی پا هم در سفره  پارچه کاغذی و دستمال کنیم. باید دستمال مان هم استفاده  ها، از انگشتان استخوان 

ها را هم به یک نفر  کردن نوشیدنی خوری بخوریم و مسئولیت تقسیم های گود سوپ بگذاریم. بهتر است سوپ را با قاشق

غذا باید راحت باشیم و زیاد دست    ای استفاده کنیم. در مجموع، در خوردن نفرۀ کارخانه های تک بسپاریم؛ یا از نوشیدنی 

 خواهیم، از دیگران بدون رودربایستی کمک بگیریم. در سفره نچرخانیم و برای پیداکردن چیزهایی که می 
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 فضای مفرح 

ها موسیقی یا  کردن آن توانیم برای سرگرموگو کنیم. می ها گفت یک از مهمان برای صمیمیت بیشتر، خوب است با هر 

 سازی کنیم و با افراد  ید ابزارهای بازی فکری و گروهی را برای خودمان مناسب فیلم پخش کنیم. با

کند. باید برای کودکان وسایل بازی و سرگرمی داشته باشیم.  تر می بازی کنیم. وجود تخمه و آجیل هم فضا را دوستانه 

ها  گیرانه و انواع بازی های غافللیت کند. انجام فعاهای کارتونی، کودکان را خوشحال می ها و ظرف کردن از عکس استفاده 

کردن افراد فراهم  تری هم برای استراحتها، باید قسمت آرام کند. در کنار این تر می و برپایی مسابقات، مهمانی را جالب

 کنیم.

 سخن آخر 

سایل مهمانی به ما  کردن وگروه خانه را ترک کنند تا اشتباهی پیش نیاید. اگر افراد بینا در جمع ها گروه خوب است مهمان 

کنیم، قرار دهند. در پایان  گوییم، جمع کنند و در مکانی که مشخص می نحوی که ما می ها را به کنند، باید آن کمک می 

 گرایی و اضطراب شویم. تواند اشکال داشته باشد و نباید گرفتار کمال بدانیم که کار هرکسی می 

تلفن  بودید، متشکرم. هر پیشنهاد، انتقاد و سؤالی داشتید، از طریق واتساپ به شماره از اینکه تا انتهای مطلب همراه من  

کنم و منتظر تجارب و نظرات  برانگیز جدید را معرفی می ارسال کنید. من هر ماه یک موقعیت چالش   09۲03950۲10

 ارزشمند شما هستم. 

تجربه برایمان ارسال کرده بودید، صدای    هایی که در پاسخ به نخستین فراخوان محک گفتنی است از میان صدا

توانند یادگاری ناقابل نسل مانا  انگیز برگزیده تشخیص داده شد و ایشان می ارسالی سرکار خانم فاطمه ظرافت

توانید این صدا را ذیل همین پست بشنوید. همچنین موضوعاتی را که در این  را دریافت کنند. شما هم می 

شوند هم مطرح  ها محسوب می از نابینایانی که در مهمانی رفتن و دادن جزو مجرب نوشته خواندید، با دو تن  

توانید ذیل همین نوشته در وبسایت نسل مانا آن را ام که حاصلش یک فایل صوتی مفصل است که می کرده 

 بشنوید.

 

 های نابینایاننفس، راهکاری برای بسیاری از چالشپرورش اعتمادبه

 آموزش و پرورش استثنایی فارس امین عرب: دبیر  

نفس کمتر مدنظر بوده و  کنند، نقش اعتمادبه وپنجه نرم می ها دستروزه، با آن هایی که افراد با آسیب بینایی هر در چالش 

 1، نوشتۀ شانون کارولوارتباطات شغلی   بدان توجه کافی نشده است. در این مطلب که برگرفته از یک پست در وبالگ

اعتمادبه  تأثیر  به  جنبهاست،  بر  آسیب  نفس  با  افراد  زندگی  مختلف  راه های  و  مهارت  بینایی  این  افزایش  برای  هایی 

 پردازیم. می

 عنوان فردی با آسیب بینایی دارد؟ نفس چه تأثیری بر شانس استخدام شما به اعتمادبه 

 
1 Shannon Carollo 

https://aphcareerconnect.org/blog/careerconnect-blog/self-confidence-part-2-how-to-foster-it-as-a-person-who-is-blind-or-visually-impaired/
https://aphcareerconnect.org/blog/careerconnect-blog/self-confidence-part-2-how-to-foster-it-as-a-person-who-is-blind-or-visually-impaired/
https://aphcareerconnect.org/blog/careerconnect-blog/self-confidence-part-2-how-to-foster-it-as-a-person-who-is-blind-or-visually-impaired/
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تابه  میآیا  فکر  که  افرادی  با  می حال  در  سر  چیزی  هر  از  مواجه  کنند  آورند 

هم  ، حال آدم را به نفسِ بیش از حد باالیشاناید؟ همان افرادی که اعتمادبهشده

تأکید می می این نوع اعتمادبه زند.  نفس کاذب نیست. در  کنم که منظور من 

نفس را  خواهم اصطالح جدیدی ابداع کنم که منظور من از اعتمادبه عوض می 

 نفس متواضعانه. تر بیان کند: اعتمادبه تر و واضح روشن 

می  اعتمادبهفکر  متناقضکنید  تواضع  و  ای نفس  من  نمی ن اند؟  فکر  کنم.  طور 

نفس ضروری است. این بدان معنا است که شما از  تعادل بین تواضع و اعتمادبه

های خود آگاهید؛ با این حال  ها و محدودیت آنچه هستید، مطمئنید و به توانایی 

های  شوید و مهارت برای خودتان، بیش از اعضای گروهتان ارزش قائل نمی 

ها بدین معناست که شما در قالب یک گروه قدرتمندتر و  ها و مهارت ین تنوع در استعداد دهید. ا ها را نیز تشخیص می آن 

 مؤثرتر هستید. 

نفس  دهد. با داشتن اعتمادبه نفس متواضعانه چگونه شانس استخدام شما را افزایش می حال به این بپردازیم که این اعتمادبه

 متواضعانه: 

تواند باعث پیشرفت و  های شما چگونه می بینی کنید که مهارت توانید پیش می چیز مهارت دارید و  دانید که در چهمی *  

 رشد یک شرکت شود. 

 دهید و برایشان ارزش قائلید. ها را تشخیص می ها و تجربیاتتان بحث کنید؛ زیرا آن سادگی در مورد استعداد توانید بهمی*

 نظر خواهید رسید. اعتماد بهاهند داشت؛ زیرا مطمئن و قابل ویژه کارمندان بالقوه، به نقاط قوت شما ایمان خومردم، به *

نفس  پذیرد. اعتمادبه تان را می تان را پذیرفته باشید، یک کارفرمای خوب هم، شما و آسیب بینایی اگر خود و آسیب بینایی *

 تأثیر قرار خواهد داد. شما مسری خواهد بود و دیگران را تحت 

توانید نقش فعالی  عبارت دیگر، می تان را بگیرید. بههای خودتان، تصمیمات شغلی نیاز   ها وتوانید بر اساس خواسته می*

 در جایگاه شغلی خود ایفا کنید. 

 گذار خواهد بود. اید، جذاب و تأثیر دست آورده نفس آن را به زبانِ بدن قاطعانۀ شما که در نتیجۀ اعتمادبه *

نفس  کنندۀ افراد فاقد اعتمادبه شده بپذیرید؛ زیرا به ترس فلج ی حساب های توانید برای پیشرفت در حرفۀ خود، ریسک می*

 شده، پیشرفت خواهید کرد. های حسابدچار نیستید و قادرید تصور کنید که با پذیرفتن ریسک 

هیالت  دانید چه زمانی باید از تسهایتان آگاهید؛ بنابراین، می ای نسبت به خود دارید و به محدودیت بینانهدیدگاه واقع*

دنبال آموزش برای  دانید چه زمانی الزم است تغییراتی ایجاد کنید یا به تان استفاده کنید. می شغلی مرتبط با آسیب بینایی 

 دستیابی به شغل یا بهبود عملکرد شغلی خود باشید. 

 

توانید در  کنید و می می هایی را نیز مشخص  کنید؛ اما حدومرز پذیرید و به دیگران کمک می های جدیدی را می پروژه*

 صورت نیاز »نه« بگویید. 
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 کند. گروهی معمولی تبدیل می ها ارزش قائلید. این شما را به یک هم گذارید و برای آن های دیگران احترام میبه استعداد *

کنم و افتخار می العاده است! من به شما  نفس شما با این لیست جامع مطابقت دارد؟ اگر چنین است این فوق آیا اعتمادبه 

می  شما  مقیاسِ  معتقدم  این  در  که  کنید  بررسی  و  بگذارید  وقت  دقیقه  چند  نه،  اگر  باشید.  شغلی  ارتباط  مربی  توانید 

 تواند باعث پیشرفت شما شود. نفس متواضعانه، کجای کار هستید. این ارزیابی می اعتمادبه 

نفس را در افراد با  توان اعتمادبه ، باید ببینیم چگونه می نفس در شانس استخدام پی بردیمحال که به اهمیت اعتمادبه 

 آسیب بینایی پرورش داد؟ 

تر نیست؛ اما دیر یا زود کسی برنده  تر یا سریع های قوی های زندگی همیشه مال آدمگوید: »نبرد می   1وینس لومباردی 

 آید. نه؟ نظر درست می شود که به توانایی خود باور دارد.« به می

نظر شونده را در نظر بگیرید که واجد شرایط مشابه باشند. یکی نامطمئن و نگران به ۀ شغلی و دو مصاحبهیک مصاحب

کند که استخدام او چه سودی برای شرکت خواهد داشت.  وضوح بیان می رسد؛ در حالی که دیگری با اطمینان و بهمی

 شود که به توانایی خود باور دارد. کسی برنده می 

 نفس خود را پرورش دهند؟تجربه چگونه اعتمادبهرو یا بی اما افراد کم 

اید.  شوند، خوانده روی در گراند کنیون آماده می را درمورد چهار نوجوان با آسیب بینایی که برای پیاده    KJZZآیا قطعۀ

ا زمانی که بدن و  اند؛ تمدتهای کوتاه روینفس. این گروه مشغول آموزش پیاده عجب مثالی است برای افزایش اعتمادبه 

کنند؛  نفس خود را تقویت می روی در گراند کنیون آماده شود. این گروه با استفاده از آموزش، اعتمادبهها برای پیاده ذهن آن 

 یابد. ها افزایش مینفس آن زدن با خودشان برای احساس راحتی. با تجربۀ موفقیت، اعتمادبه نه با حرف 

ارمند با آسیب بینایی هستید یا در آینده کارمند خواهید شد، برای کسب تجربیات موفق  های من به شما که یک کپیشنهاد 

 نفس به شرح زیر است: و در نتیجه، افزایش اعتمادبه 

یابی  های کمکی، جهت های ویژۀ افراد با آسیب بینایی وقت بگذارید. یادگیری و تسلط بر فناوری برای فراگیری آموزش *

های جبرانی )از قبیل استفاده از کامپیوتر، موبایل و  دهی، سواد و مهارت سازمان فراغت، خود و تحرک، تفریح و اوقات  

این مهارت برداری( و مهارت یادداشت اگر  اولویت قرار دهید.  نکنید  های زندگی مستقل را در  نگیرید و سعی  یاد  را  ها 

 امیدی شما افزایش خواهد یافت. نفس، نا عتمادبه جای اتان کنید، به ها را جایگزین شیوۀ معمول زندگی استفاده از آن 

تان را بررسی  های مرتبط با شغلتان را ارزیابی کنید. عملکرد شغلی خود را بسنجید و سالمت جسمی و روانی تمام مهارت *

اهدافی را برای    ارزیابی دقیقی دارید، بازخورد چندنفر از افراد مورد اعتماد را جویا شوید. کنید. برای اطمینان از اینکه خود 

های مرتبط شرکت  ها ضعف دارید، تعیین کنید. در کنفرانس هایی که در آن افزایش، یا بهتر است بگویم، آموزش مهارت 

 های آموزشی بگذرانید، تحقیقات آنالین انجام دهید و از راهنمایی افراد باتجربه و مشاوران شغلی استفاده کنید.کنید، دوره 

های کاری کوچک، تمرین کنید. فکر  طور مکرر از طریق کار داوطلبانه یا پروژهشده را بههای کسب در مرحلۀ بعد، مهارت 

 روی تمرین کنید تا برای گرند کنیون آماده شوید. های پیادهکنید، در مسیر 

 
1 Vince Lombardi  های موفقیت شدۀ دوره مربی راگبی )فوتبال آمریکایی( و مدرس شناخته 
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دو دقیقه  داشتن ژست قدرتمندانه و مطمئن، برای حداقل  ژست قدرتمندانه بگیرید. از نظر علمی ثابت شده است که نگه *

نفس دارید، چند دقیقه در خلوت وقت بگذارید و  دهد. زمانی که نیاز به تقویت اعتمادبه نفس شما را افزایش می اعتمادبه 

 آمیز آماده خواهید کرد. یک ژست قدرتمندانه بگیرید. با این کار خودتان را برای یک تجربۀ موفقیت 

های قدرتمندانه بپوشید  مورد ستادی نوشتم که در کالس گفت: »لباس برای موفقیت لباس بپوشید. قبال  در وبالگم در  *(

دهید و  تأثیر قرار می نظر برسید«. بله، قطعا  اثرگذار است. شما با پوشیدن لباس مناسب، هم دیگران را تحتتا موفق به 

 کنید. هم خودتان احساس قدرت می 

 های خود باشید. ها و تخصصگرفتن از دیگران، در زمینۀ توانمندی راهنمایی هایی برای آموزش یا دنبال فرصت به*

نفس ندارید و این شما را آزار  کنند. اگر در زمینۀ خاصی اعتمادبه نفس به شما کمک می شده، در کسب اعتمادبهموارد گفته 

مهارت موفق باشید؟ قطعا  نه؛ اما آیا    ها، مثل تجارت وتوانید در همۀ جنبه دهد، برای بهبود آن تمرین کنید. آیا می می

 تردید. نفس کسب کنید؟ بی ای که برای شما اهمیت دارد و بر آن متمرکزید، اعتمادبهشدنی است که در زمینه 

 

 های کتاب صوتی تازه

 های عمومی کشور خانهدار بخش نابینایان نهاد کتابرقیه شفیعی: کتاب

جهت استفادۀ نابینایان  ترین کتب را که فقط بهزهدر این مطلب، قصد داریم فهرستی از تا 

کم شده و  آراسته  صوت  گوهر  به  گوش بینایان  تقدیم  عالقه اند،  که  کنیم  به  هایی  مند 

های  توانند کتاب مندان می شنیدن، از زبانِ یار مهربان هستند. الزم به ذکر است عالقه

 ای ویژۀ نابینایان در سراسر کشور، مطالبه کنند. خانه شده را از تمامی مراکز کتابشده و سایر کتب ضبط معرفی 

 ایم: اشتراک گذاشتهای که در این شماره با شما بههای تازه اما فهرست کتاب 

های »هلن کلر« با ترجمۀ شهاب آتشکار است که  ها و مصاحبه ای از مقاالت، سخنرانی *»تجسمی نو برای نابینا«، گزیده

 چاپ رسانده است. صفحه به 97در   1393نشر میر، سال  

های شلوغ نیویورک و واشنگتن  ها و زاغه ها، کارخانه پزیخوانیم: من از شیرینی در مقالۀ »تجسمی نو برای نابینا« می 

توانستم بوی آن را استشمام کنم. من  توانستم ببینم، می ها را ببینم؛ اما اگر نمی توانستم کثیفی ام؛ البته که نمیدیدار کرده 

کردند؛ در  ترشان مواظبت می نقشی را لمس کنم که از برادران و خواهران کوچک های ریز ستم با دستان خودم بچه توان

ها و تجارب  کردند. فراتر از کتاب های تولید مواظبت می هایی در همان نزدیکی، از ماشینشان در کارخانهحالی که مادران 

ام، هایی که با بسیاری از مردم داشته فکرکردن تمرین دهم. در صحبت شخصی، من این امتیاز را داشتم که ذهنم را با  

مرور زمان تبدیل  شان به کردگان، اندیشیدن امری نادر است و ذهن تفکر، بچه و نابالغ باقی مانده است؛ در میان تحصیل 

شه نه مطبوع که نیشتری  رسد و این نتایج، همیشود. اگر کسی فکر کند، الجرم به نتایجی می های خودکار می به ماشین

 بها و مسئولیتی ژرف است. بر روح است؛ اما از نظر من، اندیشیدن موهبتی گران 
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علیها  طاهره  صدیقۀ  خانۀ  به  سال  *»هجوم  تک  نشر  را  مهدی  عبدالرضا  اثر  تقدیم    ۲51در    1391السالم«  صفحه 

 مندان کتب مذهبی کرده است.عالقه

های زندگی دخت پیامبر خدا،  گیری نابخردانه دربارۀ یکی از رویداد تصویری خالی از موضع در این کتاب قصد آن است که  

شود، از کتب معتبر شیعه و سنی  آن است که اصول مطالبی که بدان استدالل می   محمد مصطفی )ص( ارائه شود. سعی بر 

 بوده و نظرات طرفین نیز بررسی شود. 

 مندان تاریخ کرده است. صفحه تقدیم عالقه 416در    1390نشر علم سال  *»زنان نامدار«، نوشتۀ محمود طلوعی را 

اند. با شرح احوال زنان  گیرد که هریک به مناسبتی در طول تاریخ شهرت یافته این کتاب شرح حال زنانی را در بر می 

رین تأثیر را در طول تاریخ  رود. شرح حال زنانی که بیشتشود و با تاریخ پیش می نامدار و تأثیرگذار عهد باستان آغاز می 

ای اختصاص یافته؛ ولی بخش عمدۀ کتاب در  تر است و در مورد بعضی از آنان، فصل جداگانه اند، مفصل بر جای گذاشته 

ای مانند دانش و هنر و نویسندگی  اند یا در رشته آفرینی کردهای یا کشوری نقش مورد زنانی است که هریک در دوره 

پایانی کتاب، به زنان نامدار ایرانی اختصاص یافته است. مالک اصلی شهرت و تأثیرگذاربودن،  اند. بخش  شهرت یافته 

 شان آمده است.زنانی است که از آنان نام برده شده و خصوصیات نیک یا بدشان در شرح احوال 

را انتشارات دکتر  شده به اهتمام جلیل بزرگمهر  *»تقریرات مصدق در زندان )دربارۀ حوادث زندگی خویش(«، یادداشت 

 صفحه روانۀ بازار کتاب کرده است.  ۲19در  1399محمود افشار با همکاری نشر سخن سال 

همت جلیل بزرگمهر به یادداشت درآمده و سخنان دکتر محمد مصدق را دربارۀ حوادث زندگی خویش در  این اثر که به 

نظر دکتر  های بدوی و تجدید مهر در فاصلۀ دادگاه بردارد، به کوشش ایرج افشار تحریر و تنظیم شده است. جلیل بزرگ

گوهای خود با دکتر  وها، گفتهایی را با وی ترتیب داد که در مجموع بیست و دو جلسۀ این مالقات مصدق، مالقات 

 ها را برای وی خوانده و اصالحات مدنظر او را نیز اعمال نموده است. مصدق را مکتوب کرده و حتی برخی از آن 

پردازد.  شود و سپس به وقایع تفلیس و باتومی می شاه آغاز می هایی با محمدعلی خاطراتی از دورۀ مشروطه و مالقات اثر با  

آمد بوده؛  وطور پیوسته بین ایران و کشورهای دیگر جهان در حال رفتاین چهرۀ بزرگ ملی و سیاسی از عنفوان جوانی به 

ا تا  پاریس و سوئیس گرفته  از تحصیالت در  پا  لوشاتو و قفقاز، هربار به قامت در نوفل لذا  جهتی به کشورهای مختلف 

های  گشت. این کتاب عالوه بر شرح اقامت دکتر مصدق در کشورهای خارجی و حتی ایالت می نهاد و سپس به میهن باز می

دی حیات دکتر محمد  ترین جریان سیاسی و اقتصاکند و به مهم مختلف ایران، رویدادهای برجستۀ زندگی او را بازگو می 

 پردازد.شدن صنعت نفت می مصدق و حتی تاریخ ایران، یعنی ملی 

تواند توجه مخاطبان را جلب  شمار زندگی وی، نام اشخاص و تصاویر نیز قرار گرفته که می در انتهای کتاب، عالوه بر سال 

 کند. 

 است. صفحه منتشر کرده  1۲8*»شکار شبانه« نوشتۀ صمد طاهری را نشر افراز در 

شوند. نویسنده، خیانت و عشق را در برابر هم  های این مجموعه، روابط انسانی در اشکال مختلف واکاوی می در داستان 

 وجو است. ها، خیانت و جست دهد. تم غالب داستان روی احساسات متناقض دیگر قرار می یا روبه 
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محمودیان است که انتشارات نامۀ پارسی، سال   ای فن بیان، گویندگی و سخنوری«، اثری از خسرو های حرفه*»تکنیک 

 چاپ رسانده است. صفحه به  19۲در   1396

های پیشرفت و رسیدن به محبوبیت و در پی آن، رسیدن به موفقیت در  ترین زمینه کس پوشیده نیست که مهمبر هیچ 

شود؛ به همین  ه موفقیت می جامعۀ کنونی ما، داشتن بیان خوب است؛ بیان خوب منجر به محبوبیت و محبوبیت منجر ب

توان از طریق مطالعۀ آن و  هایی که می ترین روش ترین و در عین حال، جامعای از ساده خاطر، در این کتاب مجموعه 

ترین زمان، تغییرات واضحی را نسبت به گذشته در بیان ایجاد کرد، ارائه شده است؛  های مستمر، در کوتاهانجام تمرین 

 سادگی قابل تشخیص خواهد بود. اند، به تغییر برای افراد پیرامون که تاکنون با فرد در تعامل بوده ای که این گونهبه

صفحه روانۀ بازار    448در    1396ها را نشر نون، سال  *»سه دختر حوا« رمانی از الیف شافاک با ترجمۀ مریم طباطبایی 

 کتاب کرده است. 

شان درست و  داند کدامورهایش قرار گرفته است. باورهایی که نمی کتاب، داستان زندگی زنی است که میان عشق و با

تازه و ماجراهای گوناگون  وجوی او برای درک مفهوم زندگی و عشق، او را به ورطه شان غلط است. جستکدام های 

 کشاند. می

یف هوشنگ مظاهری را  های سیاسی، اجتماعی و تاریخی کشور«، تألشده پیرامون نیاز های گزینش *»مردم بدانند؛ مقاله 

 صفحه منتشر کرده است. 88در   1381نشر غزل سال  

پینه، امت برابری انسانی، افزایش شومی در ایران، سخنی با  این کتاب حاوی مقاالتی با عناوین »روحانی یا معمم، وصله 

ها،  خریب، از خود فراری مدیرکل دادگستری استان اصفهان، محاکمۀ گروه کاوه، مطالعه و فروش آثار شریعتی، نوروز و ت 

نابینایان اسیر  بستگی صلوات اضافه، دالیل کاهش هم با موسیقی،  های روانی، اجتماعی و دینی در شهر تهران مقابله 

 خانوادگی طوالنی، در کربال چه گذشت؟ نگرشی  نردبان ترقی دیگران، نام و نام 

ر اصفهان در انتقال فرهنگ ایرانی و لبخند« است که  بر تحریف آن واقعه، تخریب آثار تاریخی، نقش غربیان مدفون د

 هریک ممکن است برای خواننده جذابیت داشته باشد. 

صفحه   43۲در  1399زاده را نشر پارسه سال *»به جهنم و جاهای دیگر«، اثری از مادلین آلبرایت با ترجمۀ علی مجتهد 

 روانۀ بازار کرده است. 

و پایان دوران کار دولتی اوست و در آن از ماجراهایی چون دوران    ۲001از سال    کتاب حاوی خاطرات مادلین آلبرایت پس 

وحشت محض پس از حوادث یازدهم سپتامبر، حملۀ آمریکا به عراق، رکود و ورشکستگی اقتصادی فراگیر در کشور،  

بسیاری کشورها و از    جمهور کامال  متفاوت در کشور و زایش دوبارۀ تمایالت ضددموکراسی در رئیس   3دوران زمامداری  

 گوید.جمله خود آمریکا سخن می 

ترسم یادت برود دوستم داشتی«، اثری از زیتا ملکی برای گروه سنی )ه( را کانون فکری کودکان و نوجوانان سال  *»می 

 چاپ رسانده است. صفحه به   88در   1395

ها را با جزئیات  ها پرداخته و همچنین صحنه آن ها و توصیف عمیق احساسات و افکار  کتاب به پرداخت مناسب شخصیت

 پردازد. دهد و با این روش به بیان جذاب داستان می توضیح می 
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ش را قرض  اش را انتخاب کرده بود. دوستی که به او کفش و مدادرنگی و بلوز رسید، دوست صمیمی هرکس به من می 

 ی قدیمی را زیر درخت چناری خاک کنند. هایش بگوید و دو نفری انگشتربدهد. دوستی که با او از راز 

 

 

 نسل مانا 

 اثر مشترک بیتا و یکی دیگر از مخاطبان نسل مانا

 اندازه رسیدبزم را شورِ بی  خبر آمد، خبری تازه رسید

 دستبهجا دسترود در همهمی  نسل مانا متولد شده است

 جمله را هست مطابق بر میل  نسخۀ صوتی و متنیِ بریل

 نسل مانا چه خوش آمد به میان   آگاهیِ نابینایانبهر  

 هرکسی دست زده بر کاری   در چنین نشریۀ پُرباری

 تا کِشَد سر به مقاالتِ مقول  سرمدی گشته مدیرِ مسئول

 هرکه کاری به فراخور کرده  نخبگان را همه گرد آورده

 هر نویسنده نماید ابراز  دانشی را که بدان هست نیاز

 دهد این نشریه را آوازه   مقاله به نگاهی تازههر  

 علمی و فنی و هرچه خواهی  اجتماعیست مطالب گاهی

 متنوع، متغیر، بسیار  جدی و طنز و مهارت در کار

 گاه اخبار جهانی، پُرمغز  های خوش و نقضگاه از ترجمه

 دارد از بهر مخاطب تأثیر  در تخصص همه آگاه و خبیر

 یک مجله به از این نشریه نیست  نشریه استثنایی استالحق این  
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 چرا نباید بریل بدانیم 

 
 نویسنده: یخ نکنی نمکدون

سر گذاشتیم. آری بریل هم برای خودش روز جهانی دارد. تعجبتان طبیعی است؛  در ماه گذشته روز جهانی بریل را پشت

هایی  دهند، بریل در کشور ما کمترین توجه را نزد آن ها اهمیت میآن جای دنیا به  چراکه مثل خیلی مسائل دیگر که همه 

های  ها یکی از فاکتور نارنجی هستند. آن ها در کل خیلی نازک که باید، به خود اختصاص داده است؛ البته این خارجی 

ع را رد کرده و آن را محکوم  شدت این موضو دانند. ما به باسوادبودن نابینایان را بلدبودن خواندن و نوشتن به خط بریل می 

اند و کمترین آشنایی با بریل را هم  کنیم. در همین کشور خودمان کسانی را داریم که تا مقطع دکتری درس خوانده می

کنند؛ چراکه  هم خواندن مطالبی است که با رایانه تایپ می ندارند؛ البته در مورد این افراد مشکل کوچکی وجود دارد و آن 

های امالیی موجود در  ها را رمزگشایی کنند؛ چراکه غلط هی تشکیل شود و مثل خطوط باستانی، این نوشته باید کارگرو 

تری  کند که اصال  منظور نویسنده نیست و نیاز به درک عمیق ها را به چیز دیگری تبدیل می این متون، گهگاه این نوشته

ما در نوشتن، تنها یک نوع ز و یک نوع س و یک نوع ت و امثال  از سوی کارشناسان امر دارد. از نظر این دوستان نابینا،  

داند، نیست؛  ها را داریم. اگر هم این حروف انواع دیگری دارند، ضعف زبان ماست و مقصرش نابینایی که بریل نمی این 

جور  ها را یک کنید و این دهیم. خب چه کاریست که شما هم سپاسگزارید و هم برگزار می البته ما هم به ایشان حق می 

شود و نابینایان با او هیچ مشکلی  نویسید! اصال  از ژ یاد بگیرید که هم یک مدل است و هم خیلی کم وارد متون می نمی 

شود؛ البته  انداز استفاده می جای انواع ز، از این حرف کارراه ندارند. خیلی هم در کالم دوستان اهل دل پُر استفاده است و به 

های ما به نابینایان این است که  شود. یکی از توصیه جای انواع س استفاده مییات این دوستان بهحرف ش هم در ادب

رود، استفاده کنند؛  کار می هایشان از حروفی که در کالم دوستان اهل دل به های امالیی در نوشته برای کمترشدن غلط 

 کند. می  ترشدت از تعدد حروف کاسته شده و کار نوشتن را راحت چرا که به 

نکاتی که  از  نابینای  به   qیکی  از دوستان  اگر بعضی  این است که  به آن اشاره کنیم،  باید  عنوان یک کارشناس خبره 

اند. اصال  چه  وطن ما با بریل آشنایی ندارند، دلیلش این است که مسئولین کشور ما صالح را در این ناآگاهی دیدههم

زحمت  کار مسئولین  در  ما  آموزش کشمکاریست که  اگر  کنیم!  درسی  وپرورش سیاستش صوتی ان دخالت  منابع  کردن 

گونه باشد. چرا باید در مسائلی که در آن تخصص نداریم، دخالت کنیم!  آموزان نابیناست، البد صالح است که این دانش 

وانین، بار مالی زیادی  کردن قگوید بریل ایم، می اگر نمایندۀ محترم مجلس که با رأی خودمان ایشان را به مجلس فرستاده 

دارد و نیازی نیست، باید به تصمیم ایشان احترام بگذاریم. اگر قبولش نداشتیم، پس چرا به او رأی دادیم! اگر سازمان  

داند، باید  دردبخوری برای نابینایان نمی ترین متولی معلولین و نابینایان در کشور است، بریل را چیز به بهزیستی که اصلی 
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اش  شدهطور کامل حامی ماست، اعتماد کنیم و نظرات کارشناسی های مختلف به یم و به نهادی که در زمینهآن را بپذیر

 را روی دیدگان  

شود و بعد از مدتی، چاپش متوقف  خاموشمان بگذاریم. اگر ما از دار دنیا تنها یک روزنامه داریم که به خط بریل چاپ می 

های  روزشدن نابینایان در استفاده از فناوری هم بهخواند، قطعا  حکمتی دارد و آن شود آن را  شود و فقط روی سایتش می می

ها خرده گرفت. حال کاری نداریم که همان سایتش  جدید است و مسئولین این روزنامه نیتشان خیر است و نباید به آن 

ها  ها مجبور شوند در سایر سایت ن، آن روزرسانی نابینایاهم رو به تعطیلی رفته و هیچ بعید نیست که در راستای همین به

 ها اخبار مدنظرشان را پیگیری کنند. و خبرگزاری 

آید. اگر بخواهیم کتاب بخوانیم،  راستش ما خودمان هم که کمی فکر کردیم، نفهمیدیم این بریل دقیقا  به چه کارمان می 

می  و  ریخته  در گوشی  را  آن  می نسخۀ صوتی  تولید  که  کاالهایی هم  هیچ خوانیم.  نوشتهشوند،  یا  کدام  رویشان  های 

ها و  توانیم با گوشی و رایانۀ خود برویم در سایت ها را هم می راهنمای داخلشان به بریل تبدیل نشده است. اخبار و رویداد 

ها  ن ها بخوانیم. در کوچه و خیابان هم هیچ تابلوی راهنمایی به خط بریل وجود ندارد که بخواهیم مسیرمان را با آ کانال

آید. فوقش چند غلط امالیی است که آن  کار ما نمی گیریم که حق با مسئوالن است و بریل بهپیدا کنیم. پس نتیجه می 

 هم مشکل خوانندگان متون نابینایان است، نه نویسنده.  

 دانیم که چرا برادران سرمدی و  ها ما نمی با همۀ این 

نظر، عقلمان را دست  عنوان یک صاحبفرسایی کنیم. تقصیر ماست که به هاشمی از ما خواستند تا دربارۀ این موضوع قلم 

 ایم. آخر این هم شد موضوع که از ما خواستید به آن بپردازیم؟ تازه در  این دو دوست عزیزمان داده 

کسانی کنند. خب این نسخۀ بریل شما را دقیقا  چه چاپ می   این وضعیت دارند این ماهنامه را از این شماره به خط بریل هم

بلد نیستیم و نمی  از  توانیم بخوانیمش؛ ولی قول می باید بخوانند؟ ما که بریل  دهیم اگر روزی به انجمنی که همیشه 

وی نسخۀ بریل این  کرد، رفتیم، این بار افتخار داده و رعنوان سفره برای صرف ناهار استفاده می روزنامۀ »ایران سپید« به 

 خصوص روی صفحۀ مربوط به سرویس طنزش ناهارمان را میل کنیم. ماهنامۀ وزین و به 

جانب را بیست درصد  التحریر این در پایان جا دارد نهایت تشکر را از ماهنامۀ نسل مانا داشته باشیم که از این شماره حق 

دند. همین جا از مسئولین امر خواهش داریم تا از همکاران  هایمان را چهل درصد کاهش داافزایش و تعداد کلمات نوشته 

بنده در نسل مانا برای رفع مشکالت اقتصادی مردم نهایت استفاده را داشته باشند. اگر ماه بعد ما را نخواندید، پیشاپیش  

 حاللمان کنید. 

 امضا: یخ نکنی نمکدون. 
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 توصیف طرح روی جلد و پشت جلد نسل مانا 

 گان نسخه بریل نشریه( )ویژه خوانند

نوازی  شناختی و چشم کنندگان این نشریه، جهت مراعات اصل زیبایی با احترام به مخاطبان گرامی نسل مانا، تهیه 

اند که در این خختصر، توصیفی  جلدی و پشت جلد برای هر شماره نشریه کرده نامه، اقدام به طراحی رو ظاهری ماه 

 ردد. گاجمالی از آن حضورتان تقدیم می 

ای به رنگ آبی روشن طراحی شده و و لوگوی نسل مانا به خط چاپی  طرح روی جلد نسل مانا برای این ماه، در زمینه 

رنگ، در بخش باالیی صفحه قرار داده شده است و  ای زرد معمولی و طرح خط بریل، با رنگ مشکی در زمینه 

مانا را به درستی حدس بزنند. همچنین، نوبت و زمان  توانند نوشته بریل نسل خوانندگان بینا با نگاه به این طرح می 

 انتشار هر شماره نیز در همین بخش درج شده است.  

شود که این ماه به مناسبت روز  ها و محتوا، تصویری قرار داده می در بخش میانی صفحه، هر ماه به فراخور مناسبت 

ن زیبایی با عینک دودی در حال خواندن بریل در این  جهانی بریل و انتشار اولین نسخه بریل خط مانا، تصویر مرد جوا 

 قسمت درج شده است. 

 شود. در بخش پایین صفحه نیز برخی از عنوانین مقاالت نشریه قرار داده می 

شوید.  در پشت جلدی نسل مانا نیز که این ماه، طرحی زمستانی به رنگ سفید و آبی دارد، با حامیان نسل مانا آشنا می 

نگار هوشمند تولید شرکت پکتوس از  آوا کارت و تصویری از برجسته شماره، لوگوی بانک مسکن، شرکت فن در این 

 حامیان نسل مانا در این بخش قرار داده شده است. 

های ارتباطی  امتیاز نسل مانا درج شده و راهدر قسمت پایین طرح پشت جلد هم، لوگوی انجمن نابینایان ایران، صاحب 

 در این قسمت قابل مشاهده است.  نسل مانا هم  

 



 

 


