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ن عصر  سازاچگونه جامعۀ نابینایان برنامه

 جدید را پاسخگو کرد 

 مسئول رامیر سرمدی: مدی

ماه  ددانند. بیست و هفتم اسفن ماجرا را دیگر همگان می 

شود  برنامۀ نوروزی عصر جدید حاضر می دختری در ویژه 

ادعا می  بوده و معجزه و  نابینای مطلق  وار طی دو  کند 

سلول  بر  مبتنی  جراحی  بینایی یک  عمل  بنیادی،  های 

درصد    ۴۰طور کامل و چشم دیگر را تا  چشم خود را به 

شده  سال تاریکی مطلق، بینا    ۲۱دست آورده و بعد از به

آن  است خانواده.  و  نابینایان  از  آن دسته  که  های  ها 

اطالعات اندکی در این حوزه داشتند، از این ادعا در یک  

و  رپ  برنامۀ رفتند  فرو  حیرت  و  بُهت  در  سیما  مخاطب 

کنند،  های این حوزه را دنبال نمی رهایی هم که خب آن 

ها انتظار، درمانی برای  امیدوارانه تصور کردند پس از سال

ی  زودبه مارستان خدادوست پیدا شده و  چشمشان در بی

عصر جدید، بینایی    قصۀتوانند مانند تارا در  ها هم می آن 

به  را  به خود  کامل  کارزار طور  آورند.    درخواست  دست 

کشور    نابینایان   برای   بنیادی  های سلول   تزریق  پیگیری 

بود،    روزپنج که   شده  آغاز  برنامه  این  پخش  از  قبل 

کانال   سرعتبه تمامی  نابینایان  در    دستبهدست های 

دیدگان  شد و موج امیدواری در میان بسیاری از آسیب می

به رسانۀ ملی  واسط به بینایی در سراسر کشور   اعتماد  ۀ 

های نوروزی  د راه افتاد. نقل محافل نابینایان در دیدوبازدی

سلول  و  عمل  بود  نابینایی  کامل  درمان  و  بنیادی  های 

این بر از  با بیم و امید  نامه و حواشی آن صحبت  همه 

 کردند. می

 فروکش کرد  سرعتبه موجی که 

فایلی صوتی از مکالمه با اپراتور    در میانۀ نوروز بود که

سلول  عمل  که  شد  منتشر  خدادوست  های  بیمارستان 

بنیادی برای مهمان برنامۀ عصر جدید را تکذیب کرد و  

انجام داده   انحراف چشم  ایشان صرفاً عمل  اعالم شد 

سردی  های اولیه جای خود را به دل زاست. امیدواری رو 

داد و عصبانیت ناشی از این دروغ بزرگ، جامعۀ نابینایان  

رسانهفراگرفترا   غیاب  در  و  .  نابینایان  تخصصی  های 

انجمن  قشر،  تعطیلی  این  خود  هرکسهای  سهم  به  ی 

ی از این واقعه را به  ترقی دقسعی کرد اطالعات بیشتر و  

روش  از  هانواع  برخی  کند.  مخابره  غلط  و  درست  ای 

ای جامعۀ نابینایان با  کنشگران اجتماعی و فعاالن رسانه

ها،  ها و خبرگزاری نوشتن یادداشت و ارسال به روزنامه

و اینستاگرام سعی در    ترییتوساخت کلیپ و فعالیت در  

 کردن این ماجرا داشتند. ایرسانه

سر  پشت ها را زای نابینایان مرموج رسانه 

 گذاشت 

های معتبر هم ارسال شد.  مطالب برای خبرگزاری   کمکم

در    بارن یاولبرای   گروه  یک  موضوع،  این  در خصوص 

با حضور جمعی از فعاالن اجتماعی و    اپواتس رسان  پیام 

نظر ایجاد شد. یک پایگاه  ای نابینایان جهت تبادل رسانه

و  کرد  مرکزی که تمامی حواشی این مسئله را رصد می 

گذاشت. گروه کوچکی که از همان ابتدا،  به اشتراک می 

برنامهگذارهدف  عوامل  پاسخگوکردن  را  خود  ساز  ی 

برنامۀ نوروزی  شده در ویژه های مطرح اعصر جدید به ادع 

اطالعات غلطی که در   کمکماین برنامه در نظر گرفت. 
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،  شده بوداین برنامه در ارتباط با درمان نابینایی مطرح  

های خارج  های جمعی داخلی، در رسانهر رسانه عالوه ب

ها نسبت به  قرار گرفت. حساسیت  موردتوجه از کشور نیز  

از   واقعی محلی  دنیای  در  هنوز  پزشکی که  یک عمل 

انجمن   دبیرکل  که  گرفت  باال  آنجا  تا  ندارد،  اعراب 

نامهچشم طی  ایران،  بیمارستان  پزشکی  به  ای 

امۀ عصر جدید را  شده در برنهای مطرح ا خدادوست، ادع

خواستار   و  دانست  پزشکی  جامعۀ  وهن  موجب 

 سازی آن بیمارستان شد. شفاف 

 

های تخصصی نابینایان هم  ها و رسانه انجمن 

 وارد عمل شدند 

های ویژۀ  بعد از تعطیالت نوروز پای مؤسسات و انجمن 

طی    هرکدامها هم  نابینایان هم به این ماجرا باز شد. آن 

جداگانه نامه برنامۀ  های  خدادوست،  بیمارستان  به  ای 

توضیحات   خواستار  سیما،  سوم  شبکۀ  و  جدید  عصر 

، مطالبۀ نابینایان  نیبن یدرا ی شدند.  سازشفاف تکمیلی و  

رسانه نیز  هاز  قشر  این  تخصصی  بیشتر    روز روزبهای 

ها انتظار پیگیری داشتند. در غیاب ایران  شد و از آن می

عوامل   این  شش   برنامۀسپید،  نشریۀ  رادیویی  و  نقطه 

خود را آغاز    جانبۀهمه های  نسل مانا بودند که پیگیری 

نظر با مسئول هماهنگی  کردند و پس از بحث و تبادل 

به گوش  برنامۀ عصر جدید، مطال را  نابینایان  جامعۀ  بۀ 

این  آن  طرف  از  مستندات  ارائۀ  خواهان  و  رساندند  ها 

برنامه  عوامل  شدند.  مستنداتی  برنامه  جدید  عصر  ساز 

نامۀ   فارس،    وپرورشآموزش همچون:  استان  استثنایی 

پروفسور   سال    اصغری علنامۀ  در  و    ۱۳۸۲خدادوست 

مۀ عصر  گواهی دکتر کالنتری، پزشک معالج مهمان برنا

نقطه و نسل مانا قرار دادند.  جدید را در اختیار عوامل شش 

شده، مبنی  بررسی مستندات ارسالی، هر دو ادعای مطرح 

های بنیادی و بازگشت بینایی  بر انجام جراحی با سلول 

کرد. به گواهی دکتر  کامل به این دختر نابینا را رد می 

چشم  کالنتری، مهمان برنامۀ عصر جدید، عمل انحراف  

انجام داده و بینایی یکی از چشمان ایشان پس از این  

و چشم دیگر دو دهم است که همچنان    دهم کعمل، ی

می  قرار  شدید  معلوالن  زمرۀ  در  را  دهد.  ایشان 

و شش پیگیری  مانا  نسل  هدف  های  یافت.  ادامه  نقطه 

و   کند  عذرخواهی  باید  جدید  عصر  بود.  مشخص 

های  ینایان و خانواده اطالعات پزشکی غلطی را که به ناب

امید  آن  تا  کند  اصالح  تریبون  همان  از  است،  داده  ها 

سریع  هرچه  ایجادشده  این  واهی  برود.  بین  از  تر 

احسان  پیگیری  فروردین  شانزدهم  و  داد  نتیجه  ها 

ی مکالمۀ  طی  و  اساعتهک علیخانی  نگارنده  با  که  ی 

شش  برنامۀ  انجام  سردبیر  پیشنهاد  داشت،  نقطه 

نقطه و پاسخگویی به حواشی  با برنامۀ شش ای  مصاحبه 

را در این برنامۀ رادیویی مطرح کرد؛ اما اصرار ما مبنی  

اینکه   برنامۀ عصر جدید  سازشفاف بر  در همان  باید  ی 

صورت گیرد، مؤثر واقع شد و نهایتاً قرار شد در برنامۀ  

پردازد،  هشتگ عصر جدید که به حواشی این برنامه می 

مت  پزشکان  حضور  در  با  مطروحه  مسائل  خصص، 

برنامۀ نوروزی عصر جدید نقد و بررسی شود. برنامۀ  ویژه

فروردین   بالفاصله    صورت به هفدهم  و  ضبط  تولیدی 

 فردای آن شب، از شبکۀ سوم سیما پخش شد. در این  
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ای، تمامی اطالعات غلط پزشکی که از  دقیقه   ۵۵برنامه  

زبان مهمانان برنامه به روی آنتن شبکۀ سه رفته بود،  

آن  شد.  که  اصالح  ناظر    ترنانهیبواقع هایی  و  شاهد 

اقتضائات آن هستند، کوشش  برنامه و  های رسانۀ ملی 

ها  را مثبت ارزیابی کردند و به اعتقاد آن   آمده ش یپجمعی  

ۀ عصر جدید و اصالح اطالعات غلط  پاسخگوکردن برنام

شده در آن برنامه، موجب شد نابینایان به بخش  مطرح

شیوۀ  عمده  البته  یابند؛  دست  خود  اهداف  از  ای 

برنامه  از سوی برخی  پاسخگویی  برنامه هم  این  سازان 

انگاری و تقلیل اتفاقات به یک اشتباه  منتقدان نوعی ساده 

 تخصصی و پزشکیِ صِرف قلمداد شد. 

ه اعتقاد نگارنده، اعتراضات گستردۀ معلوالن با آسیب  ب

بینایی و پاسخگوکردن عصر جدید نسبت به اشتباهاتش،  

گواهی بر این مدعا است که اتحاد در جامعۀ نابینایان تا  

تواند در دستیابی به یک هدف مشخص،  چه اندازه می 

اثر  هایی که عمدتاً بالمؤثر واقع شود. ورود فعاالنۀ انجمن

اگر  داد می قلم داد،  نشان  ماجرای عصر جدید  به  شدند 

  صدا ک دیدگان بینایی موضوعات را یبدنۀ جامعۀ آسیب 

انجمن  این  میاز  کند،  مطالبه  بار  ها  از  بخشی  توانند 

مسائلی   به    دستن ی ازاحقوقی  و  بکشند  دوش  به  را 

سرانجام برسانند. رؤیایی که متأسفانه در ارتباط با یکی  

یعنی  ث میرا   نیترمهم از   نابینایان  جامعۀ  فرهنگی  های 

ایران سپید محقق نشد و هم بدنۀ جامعۀ نابینایان    روزنامۀ

های مربوطه سکوت پیشه کردند و از  و هم اغلب انجمن 

 ی عبور کردند. سادگبهکنار این مسئله 

 

 

 

برنامۀ نوروزی عصر  در ویژه   آمدهش یپاشتباهات فاحش  

بی  حاصل  که  مددکارا جدید  سازمان  مسئولیتی  ن 

شده به برنامه  های خانوادۀ نابینای دعوت بهزیستی، دروغ 

ساخت   فرایند  در  ارسالی  مدارک  دقیق  بررسی  عدم  و 

واکنش   که  زدند  رقم  را  سناریویی  همگی  بود،  برنامه 

بر  جانبهمه  در  را  کشور  پزشکان  و  نابینایان  جامعۀ  ۀ 

شاید   تصور    کنندگان ه یتهداشت.  مذکور،  برنامۀ 

اعتراضات گسترده کردند  نمی  مواجه شوند.  با چنین  ای 

سایر   شود  باعث  اتفاقات  این  مجموع  است  امید 

بدون تحقیق و بررسی، اقدام به    سازان رسانۀ ملی،برنامه

اندازه   این  تا  موضوعاتی  خصوص  در  برنامه  تولید 

تخصصی نکنند. موضوعاتی که ممکن است عدم رعایت  

به آن اصول حرفه  در پرداختن    واردآمدن وجب  ها، مای 

گروه خدشه  به  روانی  و  روحی  از  های  مختلفی  های 

در   تحمل  آستانۀ  که  است  آن  واقعیت  شود.  مخاطبان 

زدگی و مشکالت  سیاست  خاطربه امروزی ایران    جامعۀ

که   نیست  تردیدی  است.  آمده  پایین  اقتصادی  فراوان 

ها در رسانۀ  اعتماد، گوهری کمیاب است که برخی گروه 

سال  در  داده هملی  نشان  زیادی  موارد  در  اخیر  اند ای 

نیستند.    طورآن  حساس  صیانتش  به  نسبت  باید  که 

مردمی که از رسانۀ ملی انتظار شفافیت دارند، با مشاهدۀ  

سرخوردگی    لیقبن ی ازااتفاقاتی   و  خشم  دستخوش 

  ۱۴۰۰های پایانی  زشوند. اتفاقی که در ساعات و رومی

ها نیز رخ داد  های آن هدیدگان بینایی و خانوادبرای آسیب 

اگر   به سازشفاف و  را  جدید  عصر  تکذیبیۀ  و  دنبال  ی 

های روحی و روانی ناشی  نداشت، مشخص نبود آسیب 

شده بود،    ق ی تزراز این امیدواری واهی که به این قشر  

 یافت. چگونه امکان جبران می 
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گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران:  

 ۱۴۰۱فروردین 

قائممنصور   نابینایان  شادکام:  انجمن  مقام 

 ایران

ضمن تبریک سال نو و حلول ماه مبارک رمضان، قبولی  

 طاعات و عبادات شما را از درگاه ایزد منان خواستارم. 

پیگیری   نیز  ایران  نابینایان  انجمن  نو،  سال  شروع  با 

می  سر  از  را  خود  دراهداف  ماه،  اردیبهشت   گیرد. 

بهمجمع فوق عمومی  تشکیل الطور  ارائۀ    عاده  ضمن  و 

مدیره نیز  گزارش مالی و عملکرد ساالنه، انتخابات هیئت

مدیره به  که انتخابات هیئت انجام خواهد شد. درصورتی 

برای تکمیل  دور دوم بکشد، جلسۀ دوم مجمع عمومی 

 این انتخابات برگزار خواهد شد.  

 
بار برگزار  ما قصد داشتیم جشنوارۀ کاما را هر دو سال یک 

باتوجه  اما  همه کنیم؛  از  ناشی  خاص  شرایط  گیری  به 

ویروس کرونا، در سال گذشته موفق به انجام این کار  

نشدیم؛ اما امسال بنا داریم دومین جشنوارۀ کاما توسط  

شود.   برگزار  ایران  نابینایان  گونه انجمن  که    همان 

هس جشنواره،  مستحضر  این  برگزاری  اصلی  هدف  تید، 

آسیب   دارای  ناشناخته  اما  توانمند  نویسندگان  معرفی 

بینایی به جامعۀ نابینایان، مسئولین و عموم مردم است  

و امیدواریم با معرفی آثار این نویسندگان به خانۀ کتاب،  

و  هاکتابخانه نهاد   فرهنگ  وزارت  و  کشور  عمومی  ی 

ارزش گامی  اسالمی،  شناسایی  ارشاد  جهت  در  مند 

اشتغال داستعدا و  بینایی  ها  آسیب  دارای  افراد  زایی 

 برداریم. 

پیگیری   جدید،  سال  در  انجمن  مهم  اهداف  از  یکی 

های  اشتغال اعضای جامعۀ هدف است. متأسفانه در سال 

در این زمینه موفق نبودیم    دی دوشای باطور که  گذشته، آن 

استخدام   قانون  وج  ۳و  با  معلولین،  تصویب،  درصد  ود 

ایران،  به نابینایان  انجمن  در  ما  نشد.  اجرا  طور صحیح 

ها  قصد داریم ضمن پیگیری اجرای این قانون، از سازمان 

اجتماعی،    تیمسئولها بخواهیم در جهت انجام  و شرکت

سازی از  برای نابینایان ایجاد اشتغال کنند و با فرهنگ 

ن ماهنامۀ  ایران،  نابینایان  انجمن  همکاری  سل  طریق 

های  نقطه و شبکۀ ملی تشکل مانا، برنامۀ رادیویی شش 

ایران، در جهت جلب اعتماد صاحبان مشاغل   نابینایان 

به آسیبرکابرای  نخبۀ  افراد  و حفظ  گیری  بینایی  دیدۀ 

به   محدود  نباید  ما  بکوشیم.  افراد  این  انسانی  کرامت 

سازمان  با  رایزنی  با  باید  و  باشیم  دولتی  و  مشاغل  ها 

سازی، در جهت ایجاد اشتغال  مختلف و فرهنگ   نهادهای

زمینه  باتوجه در  متنوع  توانمندی های  و  عالیق  های  به 

 افراد دارای آسیب بینایی بکوشیم.

از دیگر اهداف ما، پیگیری اجرای جامع و کامل قانون  

پرداختن   و  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  از    به حمایت 

مناسب تمام جمله:  از  آن،  جوانب  و ی    سازی 

دانشگاهی  دسترسی  شهریه  مستمری،  اشتغال،  پذیری، 

های نابینایان  به اینکه شبکۀ ملی تشکل و... است. باتوجه 

در سال گذشته تأسیس شد و مشغول انجام امور ثبت و  

این زمینه انجام   شروع فعالیت بود؛ پیگیری خاصی در 

تشکل  همۀ  اما  شبکه  نداد؛  این  از  نابینایان  های 

در  می که  مشکالت  خواهند  و  مسائل  جاری،  سال 
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را جمع تشکل  مدیره مطرح کنند و  آوری و در هیئتها 

ها،  داری ر بندی، این مسائل را از طریق شهپس از اولویت 

نهاد  اشور اسالمی،  شورای  مجلس  شهر،  های 

 پیگیری کنند.   مسئولهای د جمهوری و سایر نهاریاست 

شود    در سال جاری انجام  حتماً انتظار داریم که این کار  

و مانند سال گذشته در پیگیری حقوق به حق معلولین  

به نشود.  جامعه  تعلل  اعضای  نیز  نابینا  افراد  هرحال، 

هستند و باید از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردار  

می  را  کشور  در  مشکالت  وجود  ما  اما  باشند.  پذیریم؛ 

نابینایان   حال  شامل  تنها  مشکالت  این  داریم  انتظار 

و افراد دارای آسیب بینایی نیز در جایگاهی برابر    نباشد

 با سایر افراد جامعه قرار بگیرند. 

تشکل  تمامی  تهیۀ  از  در  خواهشمندم  نابینایان  های 

توان  روابط  تجهیزات  و  سالیق  نابینایان،  ویژۀ  بخشی 

ارتباط   نوع  به  توجه  بدون  و  بگذارند  کنار  را  شخصی 

تولی با  تدشخصی  و  تجهیزات  این  با  کنندۀ  نها 

آن   درنظرگرفتن  نیاکارایی  رفع  در  امور  زها  انجام  و  ها 

ها  ردیدۀ بینایی و درخواست این افراد، این ابزاافراد آسیب 

ها  را تهیه و در اختیار جامعۀ هدف قرار دهند. از تشکل 

توان می ابتدایی  وسایل  تهیۀ  به  را  خود  بخشی،  خواهم 

د نکنند.  بین و لوح و قلم محدومانند عصای سفید، ذره 

و دانشجویان ما باید با علم و فناوری روز    آموزاندانش 

دنیا آشنا شوند و با استفاده از این تجهیزات، در کنار افراد  

ها رقابت کنند و در  فاقد آسیب بینایی قرار گرفته و با آن 

حوزۀ استفاده از فناوری روز دنیا از سایر افراد جامعه عقب  

 دسترسی داشته باشد.  نمانند و به دانش روز دنیا  

با غرض  افراد،  از  تعدادی  انگیزه متأسفانه  و  های  ورزی 

عنوان کارشناس حوزۀ نابینایان،  شخصی و معرفی خود به 

توان  تجهیزات  تهیۀ  در  را  و  مسئولین  مناسب  بخشی 

کنندۀ تجهیزات برای ما  دکنند. تولی کاربردی، گمراه می 

بخشی  زات توان اهمیتی ندارد و تنها فایده و کارایی تجهی

نیا  رفع  آسیبزدر  افراد  روز  بینایی  های    موردنظر دیدۀ 

ما   و  است  زیاد  خاص  دستگاه  یک  هزینۀ  اگر  ماست. 

کنیم؛  نمی  تهیه  دستگاه  یک  نابینا  هر  برای  توانیم 

کم باید برای مراکز تجمع نابینایان مانند مدارس و  دست

انجمن   هاکتابخانه تشکل و  و  فراها  را  ابزار  این  هم  ها 

دیدۀ بینایی بتوانند با مراجعه به این  کنیم تا افراد آسیب 

های خود را برطرف  ز مراکز و استفاده از این تجهیزات، نیا

 کنند. 

عنوان کارشناس حوزۀ نابینایان،  متأسفانه برخی افراد به 

می  منتشر  نادرستی  برخی  اطالعات  مثال:  برای  کنند. 

ابینایان ضروری  دارند که خط بریل برای نافراد اظهار می 

درصورتی  راه  نیست.  و  نابینایان  سواد  بریل،  خط  که 

  کنارگذاشتن دسترسی این افراد به منابع مطالعاتی است.  

نابینایان مانند تعطیل  کردن آموزش  خط بریل در میان 

است. چطور   ابتدایی  دورۀ  در  امال  و  نوشتن  و  خواندن 

فرد  یادگیری الفبای فارسی در کالس اول ابتدایی برای 

دانید؛ ولی یادگیری خط  فاقد آسیب بینایی را ضروری می 

کنید؟ این نوعی تبعیض و  بریل برای نابینایان را رد می 

در نتیجه، عدم اطالعات صحیح است. ما با جدیت پیگیر  

نابینایان    میان   تداوم آموزش و استفاده از خط بریل در 

 هستیم. 

مجدد   انتشار  پیگیر  همچنین،  ایران  نابینایان  انجمن 

متأسفانه   که  است  سپید  ایران  در    کهی درحالروزنامۀ 

حدود   هزار کشور  تنها    سه  این  انتشار  داریم،  نشریه 

های  دیدۀ بینایی با بهانه روزنامۀ رسمی ویژۀ افراد آسیب 

گوناگون متوقف شده است و این تبعیضی آشکار علیه  

دۀ بینایی است. اگر با محدودیت منابع مالی  دیافراد آسیب 

مواجه هستیم، بهتر است با کاستن تیراژ این روزنامه و  

این   آن،  واقعی  مخاطبان  اختیار  در  آن  قراردادن 
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های نابینایان  محدودیت برطرف گردد. شبکۀ ملی تشکل 

سلب  مسلم  حق  این  کنند  تالش  باید  از  ایران  شده 

 برگردانند.  هانابینایان را دوباره به آن 

شاءاهلل در سال جاری نیز همچون سال گذشته، انتشار  ان

ی ادامه پیدا خواهد کرد و تالش  انرژ  باماهنامۀ نسل مانا  

ی را از طریق این ماهنامه  روزبه کنیم مطالب مفید و  می

 در اختیار نابینایان عزیز قرار دهیم.

  و سردبیر و تمام اعضای تحریریۀ   رمسئول ی مددر اینجا از  

دست  همچنین  و  مانا  رادیویی  راندنسل  برنامۀ  کاران 

افراد  شش رسمی  برنامۀ  تنها  حاضر  حال  در  که  نقطه 

دیدۀ بینایی است که از صدای جمهوری اسالمی  آسیب

کنم. باید از این افراد  دانی می ر شود قدایران پخش می 

حمایت کنیم و با ارائۀ مشورت و نقد منصفانه و سازنده،  

تر  های با کیفیت باالدر تهیۀ مطالب و برنامهاین افراد را  

یاری کنیم و بتوانیم در جامعه با سایرین رقابت کنیم و  

دیدۀ بینایی با وجود  به جامعه نشان دهیم که افراد آسیب

توانند کنار سایر  این آسیب، توانمندی باالیی دارند و می 

را که   ناصحیح  باور  این  و  کنند  فعالیت  جامعه  اعضای 

در  نابینا ندارند،  کار  انجام  توانایی  و  منزوی هستند  یان 

جامعه اصالح کنیم و اعتماد جامعه را به توانمندی افراد  

 نابینا جلب کنیم. 

  با امیدواریم با یاری خداوند بتوانیم در سال جاری نیز،  

دارای  انرژ افراد  جامعه  مطالبات  و  حقوق  جدیت،  و  ی 

ترم انقالبی  آسیب بینایی را پیگیری کنیم و از دولت مح 

های  او مردمی و جهادی و مجلس شورای اسالمی و شور

شهرداری  و  می شهر  شعاها  به  زمان  رخواهیم  های 

انتخاب خود عمل کنند و مسائل و مشکالت جامعۀ افراد  

 دارای معلولیت را به بهترین شکل برطرف کنند. 

 
۱ Sam Seavey 

نابینایان    انجمنتوانید مشروح گزارش عملکرد  شما می 

با صدای   قائمایران  در  منصور شادکام،  را  انجمن  مقام 

 انتهای همین نوشته بشنوید. 

 

 

  و اتینشرپیشخوان: مروری بر 

زبان ویژۀ های انگلیسیپادکست

 دیدگان بیناییآسیب 

 امید هاشمی؛ سردبیر 

بینا در این شماره از پیشخوان، با راهکار جالب یک کم 

خواهیم  های موسیقی در حین اجرا آشنا  برای خواندن نت 

اپلیکیشنی خواهیم پرداخت که یک ورزشکار   شد و به 

نوعان  پارالمپیکی آمریکایی برای آموزش فیتنس به هم 

صحبت  پای  و  کرده  طراحی  یک  نابینایش  های 

یک  زبان  با  آخر،  در  و  نشست  خواهیم  نابینا  شناس 

اشنوا آشنا خواهیم شد و جزئیات یک  ن  -ا  جهانگرد نابین

واکاوی خواهیم کرد که نابینایان  کنسرت بشردوستانه را  

 اند. آن را برگزار کرده

 های موسیقی حلی ساده برای خواندن نت راه

،  ؛ لذاآیدحساب می خرج بهرهای پ رموسیقی از جمله هن 

از اعدادی که در ادامه خواهید شنید، زیاد تعجب نکنید.  

ها که دستی بر آتش این هنر داشته باشند، یقیناً به  آن 

به  برای  ابزا دستپرداخت هزینه  ،  لگریتسههای  رآوردن 

 عادت دیرینه دارند. 

سیوی  کانال  ۱»سَم  صاحب  الیف« «،  در    ۲»بالیند 

به سراغ یکی از    هایشیکی از آخرین ویدئو وب در  ییوت

قدیمی موسیقی چالش  است. های کم دان های  رفته  بینا 

آموزان همیشه از اینکه  ها یا هنر دان این گروه از موسیقی 

۲ The Blind Life 

https://www.youtube.com/c/theblindlife
https://www.youtube.com/watch?v=Ws5U6wb6CkQ&ab_channel=TheBlindLife
https://www.youtube.com/watch?v=Ws5U6wb6CkQ&ab_channel=TheBlindLife
https://www.youtube.com/watch?v=Ws5U6wb6CkQ&ab_channel=TheBlindLife
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وانی کنند و مثل سایر  ختوانند در حین نوازندگی، نت نمی 

به  شکایت  نوازندگان  دهند،  انجام  دشیفراژ  اصطالح 

بینا که اند. حاال سم با دعوت از یک میهمان کم داشته

با سایر   را  راهکار  این  ابداع کرده،  این کار  برای  راهی 

 بینا هم به اشتراک گذاشته است. های کمدان موسیقی 

می   ۱»میچِل«  توضیح  ویدئو  این  کهدر  به    دهد  چطور 

خوانی کند. او برای این کار  تواند نتکمک یک آیپد می 

کند. قیمت  استفاده می   ۲»فورسکور« نام  از اپلیکیشنی به 

اپلیکیشن،   دالر است و فقط هم روی سیستم    ۲۰این 

دستگاهعامل  که  های  کاری  است.  اجرا  قابل  اپل  های 

می  انجام  امکانات  میچل  کمک  به  که  است  این  دهد 

ابتدا برگه  البته  های نت را اسکن می فورسکور،  او  کند. 

پی می نسخه  نتدیتواند  از  افِ  را  موردنیازش  های 

نت  سپس  کند.  دانلود  هم  اپلیکیشن  اینترنت  به  را  ها 

شناساند و در ادامه هم با امکاناتی که فورسکور در  می

ه فراخور نیازش درشت  گذارد، صفحات را ب اختیارش می 

تغییر  می دلخواه  به  هم  را  صفحات  رنگ  حتی  و  کند 

گرفت«  تک صفحات، »نما بهدهد. او حاال باید از تک می

نما  تمام  بعد،  و  کند  تهیه  شات  اسکرین  را  گرفتیا  ها 

هیجان  قسمت  کند.  معرفی  اپلیکیشن  به  انگیز دوباره 

اتفاق می  از این به بعد  اما  که میچل    افتد؛ جایی ماجرا 

کمک یک پدال که از طریق بلوتوث به آیپد  تواند بهمی

ها  راحتی در حین نوازندگی در میان میزان متصل شده، به

نت  و  کند  جست حرکت  در  بخواند.  را  برای  ها  وجو 

ها را در  هایی که بتوانند امکان حرکت در بین میزان پدال 

با قیمت قرار دهند،  از  اختیار کاربران    ۲۰۰  تا   ۸۰هایی 

استفاده   آن  از  میچل  خودِ  که  پدالی  مواجه شدم.  دالر 

 است که در   ۳« ۲۰۰»ایرتِرن دوئو کرد، پدالی با نام می

 
۱ Mitchell 
۲ Forscore 

 

 

دالر قیمت خورده    ۱۱۰فروشگاه اینترنتی آمازون حدود  

است. در نسخۀ صوتی پیشخوان، هم صدای میچل را  

که   شنید  توضیح  خواهیم  سامانه  این  کار  نحوۀ  دربارۀ 

دهد و هم جزئیات بیشتری از امکانات فورسکور را  می

 واکاوی خواهیم کرد. 

 ز نیرو بود مرد را راستی 

کردن هم مثل هر حوزه و رشتۀ دیگری  ها ورزش زاین رو

رسم و سیاق خودش را پیدا کرده است. دیگر مثل قدیم  

را   رادیو  و  حیاط  توی  بروی  صبح  به  صبح  که  نیست 

روشن کنی و با نوای عباس شیرخدا، میل و دمبلی باال  

و پایین کنی و چرخی بزنی. امروز دیگر دوره فیتنس و  

و   و  هرکسو  است    اندامتناسب زیبایی  وزن  متناسب  ی 

اش ممکن است به نوع خاصی از حرکات  وضعیت بدنی 

ورزشی احتیاج داشته باشد. بسیاری از افراد برای داشتن  

و سایر    وبیوتیک برنامه ورزشی سالم، دست به دامان ی 

شوند. هستند ورزشکاران  های اجتماعی اینترنتی می ربست

شبکه  در  که  متخصصانی  محتوای و  اجتماعی    های 

تولید می  اندک    گان یرابهکنند و  آموزشی  پرداخت  با  یا 

می هزینه  قرار  عموم  اختیار  در  را  آن  این  ای  در  دهند. 

کاله مانده  مورد خاص هم متأسفانه تا به اینجا سر ما بی 

این قبیل محتو در  توضیحاتی که  ها  ااست؛ چه، عمدتاً 

می  ما  ارائه  و  است  تصویر  بر  مبتنی  همگی  شود 

ی  تازگبه .  مها استفاده کنیطور که باید از آن آن   توانیمنمی 

این خأل بسیار بزرگ    پرکردن صدداما انگار یک نفر در  

 آمده است. رب

۳ AirTurn Duo 200 

https://forscore.co/
https://amzn.to/36itEfz
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مِرِن«  ملی  نام گل   ۱»تایلِر  تیم  است که عضو  بالیستی 

آمریکا بوده و در چهار پارالمپیک هم برای این    بالگل 

شته  تیم به زمین رفته است. او که تحصیالتش را در ر

ی در دانشگاه میشیگان به پایان رسانده، اقدام  بدنتیترب

تمرینات   آموزش  برای  جامع  اپلیکیشنی  طراحی  به 

پادکست   در  او  است.  کرده  نابینایان  به  فیتنس 

»ری   «۲»بالیندَبیلیتیز  اپلیکیشن  فیتنس« درباره    ۳ویژن 

 توضیحات مبسوطی ارائه کرده است.

شده   تشکیل  بخش  چند  از  ساخته  تالر  که  اپلیکیشنی 

مهم که  که  ترین است  است  درس  کالس  یک  هایش 

اصول  حرکت و  ورزشی  و    کیومکانی بهای  آناتومی  و 

نابینا می  به کاربران  دارد  فیزیولوژی را  اعتقاد  او  آموزد. 

ک می کسی  ورزش ه  از  مطلوبی  نتیجه  کردنش  خواهد 

بگیرد، باید حتماً با این اصول آشنا باشد. او همچنین یک  

که   کرده  تعبیه  فیتنس«  »برنامه  نام  با  هم  را  بخش 

خواهند وزنشان را کم یا اضافه  کاربران بسته به اینکه می 

کنند. سپس  کنند، یک پلن یا برنامه تمرینی انتخاب می 

مزای  پلن  اپلیکیشن،  زوایای  و  تشریح    شانی انتخابا  را 

آموزش می و  توضیحات  هم  بعد  و  اختیار  کند  در  را  ها 

 گذارد. کاربران می 

 
۱ Tyler Merren 
۲ Blindabilities 

آموزش  و  توضیحات  با  تمامی  و  صوتی  اپ،  این  های 

صدای تایلر است. او در طول یادگیری و انجام حرکات  

همراه کاربران خواهد بود. تایلر بیش   قدمبهقدمورزشی، 

ها و  ا ل و نیم برای پژوهش و تهیه و ضبط صداز دو سا

سازی این اپلیکیشن زمان گذاشته است.  طراحی و پیاده

جالب اینجا است که صفر تا صد طراحی این اپ را هم  

به  می خود  کاربران  است.  داده  انجام  توانند  تنهایی 

بدون   یا  با  دلخواهشان،  به  را  تایلر  صوتی  توضیحات 

پس قیموس ه ی  بشنوند؛  رنگ زمینه  و  مچنین  بندی 

دکمه  شکل  هم  انتخاب  که  اگونهبهها  شده  انجام  ی 

ویژن فیتنس  ی از ری آسانبه بینا هم بتوانند  کاربران کم 

استفاده کنند. تایلر معتقد است دامنه کاربرانش فقط به  

شود و بسیاری از کاربران بینا هم  نابینایان محدود نمی 

بدون و  صوتی  راهنمای  یک  با  دارند  به    دوست  نیاز 

 ، ورزش کنند. ش ینماصفحه به  کردن نگاه

ری  سیستم اپلیکیشن  برای  فیتنس  های  عامل ویژن 

این    اساوآی و    اندروید  بر  افزون  و  است  دسترس  در 

امکانی هم فراهم شده که کاربران، در صورت نیاز بتوانند  

این اپ در دو    هم استفاده کنند. امکانات  نسخه وباز  

توانند  هفته نخست رایگان است و بعد از آن کاربران می 

از آموزش  پرداخت شش دالر  با  بهره  ماهانه  تایلر  های 

بگیرند. او وعده داده که همچنان به توسعه اپلیکیشنش  

ای هم به آن بیفزاید. نمونه  های تازه ادامه بدهد و بخش 

آموزش  ارائه  چگونگی  و  تایلر  د صدای  را  نسخه  ها  ر 

 صوتی پیشخوان خواهید شنید. 

 هوای تازه در ساحت خط بریل

آیا بریل یک خط مستقل است یا این خط را صرفاً باید  

به  بینایی  خط  برای  بازنمایی  نقش  نوعی  آورد؟  حساب 

۳ ReVision Fitness 

https://traffic.libsyn.com/secure/blindabilities/ReVisionFitnessApp.mp3
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.revision.fitness&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/in/app/revision-fitness/id1561742182?uo=2
https://www.revisionfitnessapp.com/
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نظر  شناختعلوم  از  آیا  است؟  کدام  بریل  آموزش  در  ی 

  یی که سواد را از ابتدا هاخوان   لی برشناختی، تفاوتی میان  

یی  نایناب  ری داند و آن دسته از افراد  به کمک بریل آموخته 

که پیش از نابینایی توانایی خواندن و نوشتن به بینایی  

افراد  اند وجود دارد؟ چه فرایندی رخ می داشته دهد که 

عمدتاً از نظر سرعت و دقت در خواندن بریل،    نایناب  ر ید

کن مادرزاد  نابینایان  به  اد نسبت  پاسخ  هستند؟  ین  تر 

»اِف اِس  وگویی که پادکست  توان در گفتسؤاالت را می 

اِنگِلبرِتسون«   ۱کست« »رابرت  دکتر  زبان ۲با  شناس  ، 

نابینا و استاد دانشگاه رایس آمریکا انجام داده پیدا کرد.  

وگو ضمن ارائه یک تعریف کلی از علم  او در این گفت 

شاخۀ  زبان  این  به  خودش  گرایش  چگونگی  و  شناسی 

مهم  از  یکی  درباره  نخست  چالش علمی،  های  ترین 

شناسی یعنی خواندن و نوشتن  به زبان   مندعالقه نابینایان  

شکل بریل  ( بهIPAالمللی آوانگاری )عالئم الفبای بین 

های آغازین  هایی را که از سال ددهد و دستاور توضیح می 

تابه  بیستم  مرور    خصوصن ی دراحال  قرن  داشته  وجود 

کند بتوانند  کند. رفع این چالش به نابینایان کمک می می

زبان اآو تمام  لهجه های موجود در  را بخوانند و  ها و  ها 

البته به حال کسانی که  بنو یسند. آشنایی با این عالئم 

هایی نظیر بازیگری یا آواز فعالیت دارند هم مفید  ردر هن

خواهد بود. در نسخۀ صوتی پیشخوان به جواب سؤاالت  

آی  بریل  عالئم  به  دسترسی  چگونگی  و  ای، پی باال 

 پرداخته شده است.   لی تفصبه

پیشخوان  هایی که در نسخۀ صوتی یکی دیگر از بخش 

نابین اشنوایی  ن  - ا  به آن پرداخته شده، معرفی جهانگرد 

تنهایی به بیش از صد کشور دنیا سفر  است که تاکنون به

کرده و خاطراتش را در قالب چند فیلم مستند و کتاب  

 
۱ FSCast 

ی را  وبگاه در اختیار عموم قرار داده است. او همچنین  

است.  به راه انداخته    شی هاروزنوشته منظور انتشار  هم به 

سر   به  پاکستان  در  حاضر  حال  در  نابینا  جهانگرد  این 

آخرین  می پیشخوان،  صوتی  نسخۀ  در  و  برد 

های او از سفرش به پاکستان را مرور خواهیم  یادداشت

کرد. همچنین اتفاق جالبی هم درست چهار روز پیش در  

خیریه   کنسرت  هم  آن  و  خورده  رقم  نابینایی  دنیای 

ها و نوازندگان و  دان موسیقی   ای ازآنالینی است که عده 

از هم نابینا در حمایت  نوعانشان در اوکراین  خوانندگان 

های شناخته  ها و سمن آن را برگزار کردند. اغلب کمپانی 

شده نابینایان در آمریکا و اروپا حامی این رویداد بودند و  

نام  از  های آشنا هم به اجرای برنامه پرداختند.  بسیاری 

پرداخت مبالغی در قالب همت عالی، با  شنوندگان هم با  

ها که احتماالً  نابینایان اوکراینی و آن   خصوص به مردم و  

ابراز    سوزخانمان در پی جنگ   نابینا خواهند شد،  جاری 

اغلب   از  تقریباً  برنامه،  این  کردند.  ی  وهایرادهمدردی 

 شکل زنده پخش شد. اینترنتی ویژۀ نابینایان در دنیا به 

 

مقام انجمن نابینایان  قائمنامۀ سرگشادۀ 

جمهوری در  ایران خطاب به ریاست

خصوص پیگیری علت عدم انتشار روزنامۀ  

 ایران سپید

رو آخرین  مؤسسۀ  زدر  از  گذشته،  سال  های 

این  م   -  فرهنگی رسید،  خبر  ایران  طبوعاتی 

انتشار تنها   ادامۀ  برای  مؤسسه دیگر قصدی 

روزنامۀ ویژۀ نابینایان ندارد و ایران سپید، نه  

شکل الکترونیکی و صوتی  در قالب بریل و نه به 

۲ Dr. Robert Englebretson 

https://traffic.libsyn.com/secure/fscast/FSCast213-March2022.mp3
https://traffic.libsyn.com/secure/fscast/FSCast213-March2022.mp3
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از   موجی  هم  خبر  همین  شد.  نخواهد  منتشر 

این روزنامه و    مندانعالقه نگرانی را در میان  

آورد.    کنشگران فرهنگی حوزۀ پدید  نابینایان 

قائم شادکام،  نابینایان منصور  انجمن  مقام 

نامه  طی  آقای  ایران،  جناب  از  ای سرگشاده، 

رئیسی، ریاست محترم جمهوری تقاضا کرده  

هرچه   سپید  ایران  انتشار  توقف  موضوع  که 

اقدامات  سریع و  گیرد  قرار  موردبررسی  تر 

  الزم جهت رفع نگرانی جامعۀ نابینایان، انجام 

شود. در ادامه، متن کامل این نامۀ سرگشاده  

 گذرد: از نظر مخاطبان نسل مانا می

 جناب آقای دکتر رئیسی 

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

می به نیک  همواره  نابینایان  جامعۀ  که  عنوان  دانیم 

ترین قشر در میان معلوالن ایرانی شناخته  کردهتحصیل 

ان از آن دارد که  شده است و همین موضوع هم نشمی

نگرانی  کنار  منابع  در  به  دسترسی  معیشتی،  های 

اصلی  از  یکی  دغدغه مطالعاتی،  را  ترین  گروه  این  های 

 دهد. تشکیل می 

به   سپید«،  »ایران  خبرگزاری  ازیامتصاحبروزنامۀ  ی 

مؤسسۀ   زیرنظر  و  )ایرنا(  ایران  اسالمی  جمهوری 

سال   از  ایران،  مطبوعاتی  ،  سون ی ابه    ۱۳۷۵فرهنگی 

های مطالعاتی نابینایان ایرانی  ز وظیفۀ تأمین بخشی از نیا

گیری  عهده داشته است. ایران سپید، تا پیش از همه را به 

میانه  رویروس منحوس کرونا، تنها روزنامۀ بریل در خاو

شکل رایگان،  روزه بهو به اعتباری، در جهان بود که همه

توزیع   نابینا  افراد  کار  محل  یا  منازل  شد.  می درب 

می  محسوب  نابینایان  رسمی  خط  بریل  شود،  ازآنجاکه 

نوشتاری   سواد  حوزۀ  در  را  زیادی  سهم  روزنامه  این 

کرد. در دولت قبل، با شیوع کرونا، چاپ  نابینایان ایفا می 

بریل این روزنامه هم مثل چاپ کاغذی در سایر نشریات  

شیوه به رعایت  و  نامهمنظور  شد  متوقف  بهداشتی  های 

گیری و تغییر  کردن همهرفت که با فروکش مید می این ا

آغاز    ۹۹ها، چاپ دوبارۀ ایران سپید هم از مرداد  نامهشیوه

گاه حاضر  شود؛ اما این اتفاق رخ نداد و مدیران وقت، هیچ 

مجدد   چاپ  عدم  چرایی  خصوص  در  پاسخگویی  به 

 نشدند. 

قوت  جناب با  پیروزی  احتمال  انتخابات  گرفتن  در  عالی 

بذر امیدی در دل نابینایان ایران کاشته شد که  ،  ۱۴۰۰

به تغییر رویکرد ادارۀ کشور و توجه ویژۀ آن جناب  باتوجه 

هم  آموزه و  کاربستِ  به  در  فکرانشان  دینی  های 

های مدیریتی و با عنایت به توصیۀ اکید پیامبر  چارچوب 

ایران    اعظم )ص( روزنامۀ  از معلوالن،  بر حمایت ویژه 

بسا بتوان این روزنامه  ا خواهد شد و چهسپید مجدداً احی 

را با کمیت و محتوایی ارتقایافته در اختیار نابینایان قرار  

داد. این اندیشه زمانی تقویت شد که آن پیروزی بزرگ  

انقالبی  شعار  و  یافت  مردمی تحقق  و  بودن،  گری 

همۀ  جوان  در  مستضعف  اقشار  از  حمایت  و  گرایی 

نفس، تصدی  انقالبی و تازه   ها شنیده شد و جوانانتریبون 

 عهده گرفتند. امور را به

آبان   از  ایران،  مطبوعاتی  مؤسسۀ    ۱۴۰۰مدیریت 

دستخوش تغییر شد و در کمال تعجب و تأسف، نابینایان  

شاهد عدم توجه گروه مدیریتی تازه، به تنها روزنامۀ بریل  
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ها از همان زمان آغاز شد و انجمن  دنیا بودند. پیگیری 

انجمن نابینایان   از  کثیری  جمع  با  همسو  و  ایران،  ها 

مدیران   پاسخگویی  خواستار  نابینایان،  جامعۀ  نخبگان 

ایرنا   خبرگزاری  و  ایران  مطبوعاتی  مؤسسۀ  در  جدید 

این    خصوص شدند.  سپید  ایران  به  توجه  عدم  چرایی 

های گوناگونی اعم از وزارت فرهنگ  ر ها از مسیپیگیری 

تعا ارشاد اسالمی، وزارت کار،  اجتماعی و  و  رفاه  ون و 

پاسخ   دریافت  بدون  همچنان  کشور  بهزیستی  سازمان 

رو در  اینکه  تا  داشت  ادامه  زمزمۀ  زمشخص  اخیر  های 

خطر   این  رسید.  گوش  به  روزنامه  این  قطعی  تعطیلی 

سمت الوقوع، ما را بر آن داشت تا دست یاری به قریب

آن جناب دراز کنیم و از محضرشان بخواهیم تا با حمایت  

  ۲۵ود از ایران سپید، مانع حذف و نابودی این گنجینۀ  خ

ساله فرهنگی شوند. جمهوری اسالمی ایران، از معدود  

ای ویژۀ نابینایان دارد و  ها در دنیا است که روزنامه رکشو

های  همین امر، سالیان درازی مایۀ فخر و مباهات هیئت 

توان  المللی بوده است. می فرهنگی اعزامی به مجامع بین 

ا اتخاذ تصمیمات نو و دمیدن جان و نفسی تازه بر کالبد  ب

فرهیخته،  نیمه نابینایان  مدیریت  با  روزنامه  این  جان 

آسیب جامعۀ  در  دوباره  را  نشاط  و  شور  دیدگان  روحیۀ 

دشواری  ایجاد  از  و  کرد  زنده  در  بینایی  بیشتر  های 

 دسترسی نابینایان به منابع مطالعاتی، جلوگیری کرد. 

نابی حمایت  انجمن  و  مهر  از  پیشاپیش  ایران،  نایان 

هرچه  جناب  است  امیدوار  و  دارد  را  امتنان  کمال  عالی 

تر دستورات مقتضی از سوی آن مقام محترم صادر  سریع

به خواستۀ  این  و  لطف  گردد  به  نابینایان،  جامعۀ  حق 

 دلسوز، جامۀ عمل بر تن کند.   مسئوالن

 ومن اهلل التوفیق 

 
۱ Sensory Efficiency 

  -ن و تمری جز تالشای بههیچ معجزه

 خش دومب 

روان  همت:  آموزگار  زهرا  و  شناس 

 وپرورش استثنایی شهر تهران آموزش 

بهمن  در  مانا که  نسل  ماهنامۀ  از  دومین شماره  ماه در 

عنوان:    ۱۴۰۰ تحت  مطلبی  در  شد؛  »هیچ  منتشر 

بهمعجزه  تمرین« ای  و  تالش  مفهوم  رد  جز  مورد 

بهره آمرکا یا  به   ۱وری حسی دی  و  کردیم  طور  صحبت 

این مطلب قصد   در  آشنا شدیم.  این مفهوم  با  مختصر 

 تر به توضیح آن بپردازیم. شکلی مفصل داریم به 

جانبه از تمامی  ی، کارآمدی حسی، استفادۀ همه طورکلبه

ی یک فرد برای دریافت اطالعات  های توانمندحواس و 

حیط و انجام امور روزمره  محیطی و برقراری ارتباط با م

 . شود ی مرا شامل 

 بینایی

دیدۀ بینایی دیگر  شاید برخی معتقد باشند که افراد آسیب 

توانند برای برقراری ارتباط و دریافت  نمی   عنوانچیهبه

این   باید  بینایی تکیه کنند.  اطالعات محیطی به حس 

گونه بگوییم که  باور اشتباه را اندکی اصالح کنیم و این 

ماندۀ بینایی خود نیز  دیدۀ بینایی باید از باقیافراد آسیب 

با  به سازگاری  و  اطالعات  دریافت  برای  مؤثری  شکل 

ا زندگی  فراخور  محیط  به  باید  افراد  این  کنند.  ستفاده 

بینایی   بهشانماندهی باقمقدار  با  ترفنرکا،  و  دگیری  ها 

ماندۀ  کارایی این حداقل باقی   هایی، سازیتدارک مناسب 

 اکثر ممکن برسانند.  دبینایی را به ح

https://naslemana.com/2022/02/18/%d9%87%db%8c%da%86-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%d8%ac%d8%b2-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86/
https://naslemana.com/2022/02/18/%d9%87%db%8c%da%86-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%8c-%d8%a8%d9%87%d8%ac%d8%b2-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86/
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منظور تشخیص اختالف ارتفاع در  : افراد به مثالعنوان به

محل   یا  مدرسه  زندگی،  می محیط  خود  از  کار  توانند 

)برچسب باال  تضاد  با  درخشان  رنگی  به    مثالًهای 

ها استفاده کنند  های فسفری یا نارنجی( در کنار پله رنگ 

های  سازی ساده، مانند استفاده از چراغ و با یک مناسب 

ماندۀ  اقل باقی دهای درخشان و استفاده از ح ر رنگی و نو

تر کنند.  ساده   حس بینایی، حرکت در محیط را برای خود

دیدۀ بینایی باید چگونگی استفاده  آموزگاران افراد آسیب 

ماندۀ بینایی را در مواردی مانند تشخیص  از حداقل باقی 

یا متوقف کردن    کردن دنبالهای قابل دیدن و  رمنبع نو

اشیای متحرک به آنان بیاموزند. این مربیان، همچنین  

افراد آسیب  با  باید  بینایی را  ابزا  های رفناودیدۀ  های  رو 

ماندۀ حس  بخشی مناسب جهت ارتقای کارایی باقی توان 

افراد   آموزش  در  امروزه  متأسفانه  کنند.  آشنا  بینایی 

افراد  آسیب به  چاپی  معمولی  آموزش خط  بینایی،  دیدۀ 

می کم مشاهده  کمتر  خط  بینا،  فقط  آموزگاران  و  شود 

یات  به مطالعات و تجربدهند. باتوجه بریل را آموزش می 

ها، خوب است  رمکتسبه در کشور خودمان و سایر کشو

بینا، اهتمام بیشتری نسبت به آموزش  آموزگاران افراد کم

آموزان  خواندن و نوشتن خط چاپی به این گروه از دانش 

به  باشند.  باتجربۀ  داشته  و  قدیمی  کارشناسان  قول 

»دانش آموزش  استثنایی:  کموپرورش  وارد  آموزان،  بینا 

نا می مدرسۀ  خارج  نابینا  و  شده  البته  بینایان  شوند«؛ 

افراد آسیب  تمام  برای  بریل  بینایی،  یادگیری خط  دیدۀ 

کم  و  نابینا  از  باتوجه اعم  ولی  است؛  ضروری  به بینا 

می ددستاور  امروز،  دانش  تمام  های  از  باید  که  دانیم 

کردظرفیت استفاده  حواس  بنابرا های  است    ن ی؛  بهتر 

بینا ضمن مشورت  آموزان کم آموزش خط چاپی به دانش 

پزشک معالج و کسب اطالعات جامع و کامل از  با چشم 

باتوجه  البته  شود؛  انجام  امکان  صورت  در  به ایشان، 

مشاهدات و تجربیات، متأسفانه متوجه شدیم برخی افراد  

آموزند و به  دیدۀ بینایی حتی خط بریل را نیز نمی آسیب

بط یا منشی یا تایپ یا  استفاده از امکاناتی مانند معلم را

ای مهم و بغرنج  شوند که این خود مسئله ... محدود می 

 طلبد. است که پرداختن به آن فرصتی دیگر می 

 شنوایی 

از محیط   مفید  اطالعات  در کسب  از حواسی که  یکی 

بسیار مؤثر است، شنوایی است. افرادی که دچار آسیب  

اند باید در تقویت شنوایی و یادگیری مهارت  بینایی شده 

گوش  خود  خوب  شنوایی  از  و  کنند  کوشش  دادن، 

استفاده  به روزمره  امور  انجام  برای  مؤثر  و  مفید  شکلی 

تقوی مثال:  برای  یادگیری  کنند.  و  شنوایی  حس  ت 

از کتاب  به استفاده  های متنی و  جای کتاب های صوتی 

کمک یادگیری کار با کامپیوتر و تلفن همراه هوشمند به 

گوش خوان صفحه  و  به ها  بسیار  دادن  تأثیر  دیدن،  جای 

امور روزمرۀ افراد آسیب  بینایی  خوبی در استقالل  دیدۀ 

اده از آن در  دارد. همچنین تقویت حس شنوایی و استف

به  موقعیت دقیق  سپردن  گوش  و  خیابان  مانند  هایی 

و افراد با استفاده    خودروها وآمد  صداها و تشخیص رفت 

 کننده است. از حس شنوایی، بسیار کمک 
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 بویایی و چشایی 

های بسیاری در  استفاده از بویایی و چشایی در موقعیت

کمک  روزمره،  وزندگی  است.  راه  کننده  گشا 

: برای تشخیص مواد غذایی داخل یخچال  مثالعنوان به

و همچنین تشخیص تازگی و سالمت یا خرابی و فساد  

می  خوراکی  یا  مواد  کرد  استفاده  بویایی  حس  از  توان 

شسته می لزوم  تشخیص  برای  بوییدن  از  شدن  توان 

ها کمک گرفت؛ البته افراد فاقد آسیب بینایی هم  لباس 

امور از بوییدن استفاده    در بسیاری موارد، برای انجام این

کنند؛ ولی استفاده از این حس در افراد دارای آسیب  می

می  کمک بینایی  بسیار  از  تواند  استفاده  باشد.  کننده 

بویایی، می مانند حس  به همین نحو  چشایی هم  تواند 

 افراد را یاری کند.  

 المسه

آسیب افراد  که  است  حسی  برای  المسه  بینایی  دیدۀ 

ش و انجام امور روزمره بسیار روی آن  یادگیری و آموز

به حساب می  و شاید  بتوان گفت که حس  کنند  نحوی 

دیدۀ بینایی در آموزش و  اول افراد آسیب   اریدستالمسه،  

انجام امور روزمره است. استفاده از حس المسه، گسترۀ  

امور   انجام  تا  بریل  یادگیری خط  از  را  امور  از  وسیعی 

درستی و  یل که برخی به گیرد. خط برشخصی در بر می 

نامند، بر استفاده از المسه  حق آن را سواد نابینایان می به

از آموزش خط بریل به   متکی است و آموزگاران پیش 

می  المسه  حس  المسه  تقویت  از  استفاده  پردازند. 

توان به پیداکردن  های فراوانی دارد. از جمله میدکاربر

نوع پارچه    آویز با لمس و شناختلباس خود روی رخت 

سازی  سازی و آماده لباس، تشخیص مواد غذایی و پاک

گیری  رکاها برای آشپزی، استفاده از لمس اشیا و به آن 

 اشکال برجسته در آموزش اشاره کرد.  

 حرکت و تحریک 

قرا نحوه  از  فرد  آگاهی  و  تعادل  به  و  ر این حس  گیری 

حرکت اعضای بدنش در فضا اشاره دارد. مهارت در این  

کردن و  وآمد و ورزش حوزه در جهت استقالل در رفت

های فیزیکی و حتی یادگیری زبان بدن و  سایر فعالیت

 کننده است. استفاده از آن در روابط اجتماعی بسیار کمک 

 یکپارچگی حسی 

آسیب افراد  که  مهمی  بسیار  باید  مهارت  بینایی  دیدۀ 

زمان از چند  کسب کنند، یکپارچگی حسی و استفادۀ هم 

س برای رسیدن به اهداف کارکردی است. برای مثال:  ح

هم  خود،  مادر  پیداکردن  برای  بر  کودک  اتکا  با  زمان 

باقی  از  حداقل  مادر،  رنگی  لباس  دیدن  و  بینایی  ماندۀ 

استفاده   او  همیشگی  بوییدن عطر  و  او  شنیدن صدای 

کافی می پیداکردن  برای  نابینا  جوان  و  مورد  کند  شاپ 

هم عالقه شنیدن صدای  زمان  اش،  و  سپردن  گوش  با 

برای    مورداستفادهوسایل   نیز  بوییدن  از  این مکان،  در 

گیرد و با لمس زمین با پای خود،  یافتن آن کمک می 

می  کافی حرکت  وارد  موانع،  از  عبور  با  و  شاپ  کند 

 شود. می

 آمدی حواس در رشد و یادگیری رنقش کا

پژوهش  نتایج  بر  انجامبنا  اکنون  های  ی  شنروبه شده، 

گوناگون  می شرایط  در  و  رشد  دوران  در  که  دانیم 

از منابع مهم کسب اطالعات محیطی،   یادگیری، یکی 

به  دیدۀ بینایی باتوجه حس بینایی است و در افراد آسیب

  محدودیت موجود در این زمینه، فراگیری مهارت استفادۀ 

  گانه در کنار تسلط بر مؤثر از حداکثر توانایی حواس پنج

تر فناورید فنانواع  با  آشنایی  و  و  ها  از    گرفتنکمک ها 

را  آن  رشد  و  یادگیری  و  محیط  از  اطالعات  ها، کسب 

می  می تسهیل  و  کند.  حسی  کارآمدی  گفت:  توان 
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پنج  حواس  از  استفاده  مراحل  یادگیری  از  گذر  در  گانه، 

بزرگ  به  کودک  تبدیل  و  مجدد  رشد  سازگاری  و  سال 

بزرگ  در  که  آسیبافرادی  دچار  شده  سالی  اند،  بینایی 

تمامی   از  استفاده  که  بگوییم  اگر  و  است  مؤثر  بسیار 

ها، تنها راه برقراری ارتباط  گیری فناوری رکاحواس و به 

مؤثر با دنیا و اطرافیان و یادگیری و استقالل در زندگی  

 ایم. روزمره است؛ مبالغه نکرده 

بینایی   آسیب  دچار  که  عزیزی  مخاطب  شما  به  پس 

دیدۀ بینایی  اید، شما پدر و مادر مهربان فرزند آسیب شده

کش کودک دارای آسیب بینایی،  و شما آموزگار زحمت 

در پرورش حواس و آموزش    ش یازپش یبکنیم  توصیه می 

 بخش از آن بکوشید. راستفاده اث

 

بادی صفحۀ تلویزیون را پیش شما  ویژن

 آوردمی

 میثم امینی: مترجم انگلیسی 

  است که امکان   دی نسبتاً جد  یدن یشپو  ک ی  ،۱بادی ویژن 

براای  خالقانه افراد  ش یپ  ونی زیتلو  یتماشا   ی را  روی 

است. کم گذاشته  دستگاه    بینا  را  این  تلویزیون  صفحۀ 

 . دهدمی قرار شما درست در مقابل چشمان 

 
۱ Vision Buddy 

استفاده    ی مجاز  تیواقع  نک یبادی مانند عویژن   هدست 

امی یهدست    ن یشود.    ی برا  ی داخل  ن یدورب  ک به 

  شگر ینما  ک یو    شترینمایی ببا بزرگ   ط یکردن به محنگاه

نمایی تصویر مجهز  با قابلیت نمایش تلویزیون و بزرگ 

است ا شده  به   ن ی.  از  راحتی  هدست  پس  بالفاصله 

استقابل گشایی  جعبه برااستفاده  به    ی ،  کارکردن 

ا  ا ی   یفایوا ب  از ین  نترنت یاتصال  و  ؛  است  میسی ندارد 

های  گرفتار سیم   ون یزیتلو   یکاربر هنگام تماشا   نیبنابرا

 . نخواهد بود  دهی چیپدرهم 

بادی  ویژن   هایی ژگ یوترین  مهم از    یک ی  ، کار  سهولت

  ن ییپا   ،که در سمت راستخاموش و روشن    ۀاست. دکم

ویژن  دارد،  را  قرار  مدت  بادی  روشن    ه یثان  ۱۵ظرف 

حالت  می و  نمانما  درشت کند    ک ی  که  دهدمی   شی را 

  ی از سه حالت اصل   ی کی   ن ی. ا است  ن یزنده از دورب  ینما

سوئیچ  .  است  ونی زی خواندن و تلو  ،نمادرشت   ، یعنی موجود 

این   گزبین  دکم  نه یسه  فشاردادن  ویژگی با  انجام  ها  ۀ 

سمت راست    ۀ ترین دکمه از سه دکمشود که بزرگ می

باال است.  افزایش    ۀ دکمها،  ویژگی   ۀ دکم  ی هدست 

وجود  نمایی  کاهش بزرگ   ۀ دکم  ، آن  ر یو در زنمایی  بزرگ 

 دارد. 

چپ  در و  دکمه   ، هدست  نیی پا  ،سمت  افزایش  های 

  ک یها  صدا وجود دارد. در سمت راست آن حجم  کاهش  

هدفون وجود دارد. در  ایرباد یا   یجک استاندارد صدا برا

دکم روشن    ۀکنار  و  راستخاموش  سمت    ن ییپا  ، در 

مغناط   کی  ،هدست شارژ  باتر   یسیپورت  دارد.    ی قرار 

  ی باتر   ک یکند و  ساعت کار می   ۲٫۵مدت حدود  به   یداخل 

ارائه شده که  به ز  ین  ی خارج ساعت    ۶تا  همراه دستگاه 

 . دوام دارد
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.  خواندن و  نما  درشت،  دو حالت دارد  بادیویژن دوربین  

برا  ۱۰تا    دیتواندر هر دو، می  نمایی زوم  بزرگ   یبرابر 

می رنگخواندن،  حالت  در    .دیکن معکوس    شود؛ ها 

  د یروی کاغذ سف  سیاه متن  به    یمثال، وقت  یبرا  ن، یبنابرا

می  سف  ر یتصو  د، یکننگاه  متن  اه  ی س  ۀنیزمدر پس   د یبه 

 کند.می  رییتغ

اش از کار با این  ه انگلیسی، دربارۀ تجربهنویسندۀ مقال

می   طورن ی ادستگاه   که:  توضیح  حالت  دهد  دو  هر  در 

بهترین کیفیت تصویر در نور روز یا  ،  خواندنو  نما  درشت 

دست  هایی که نور زیادی در محیط وجود داشت، به زمان 

سرعت مطلوبی  فوکوس خودکار    ، وقتی نور کافی بود.  آمد

تصوداشت   بزرگ   ر یو  کمتردر  با    ، نمایی  بود.  واضح 

شکل داد. در نور    ریی تغ  یکم   ری تصو  ، نماییبزرگ   شیافزا

و    دیکشی طول م   شتریفوکوس خودکار ب کارکرد  کمتر،  

بزرگ   یحت   ریتصو   تیفیک   ی کم  ترن یی پا  یهایی نمادر 

 . کردی م  رییتغ

حالت    هنگام در  فشاردا  ،نمادرشتمشاهده  و  با  دن 

دکمنگه تشخ  ۀداشتن  نور  صیعملکرد،    ی کاراکتر 

ا  در موقعدر دسترس است.    ی( داخل آرسیاو)   ن ی انجام 

بادی از  شود و ویژن صفحه ظاهر می  یروکادری  کار،  

  کادر در    د یبخوان  د یخواهرا که می   ی خواهد متنشما می 

ده دکم  دی قرار  برا  ۀو  را  رها    یعملکرد  متن  پردازش 

پردازش  دیکن ی  روشده  تعبیه افزار  نرم  کمکبه . 

می بادی  ویژن  به    ی ازین  نی بنابرا  شود؛ انجام  اتصال  به 

شود  پردازش می   هیثان  . متن در عرض چندستین  نترنتیا

به   ره یت  ل یمستط  ک یدر    رنگ دیسف   اینوشته صورت  و 

.  کندمی هم آن را روخوانی  بادی  و ویژن شود  می ظاهر  

نمایی  توان اندازۀ متن را با استفاده از قابلیت بزرگ نمی 

آر، الزم است نور به  سی تغییر داد. برای عملکرد بهتر او

توان گفت  میزان کافی وجود داشته باشد؛ اما در کل می 

برااینکه    رغمی عل بادی  ویژن  است  خواندن    یممکن 

ا در کل در  کار را راه بیندازد؛ امکوتاه مانند نامه    یمتن

 آر متون، زیاد حرفی برای گفتن ندارد. سی زمینۀ دقت او 

شده  فرستنده    ک یبادی  ویژن   همراه  به  ارائه  که  است 

صورت  را به   ون ی زیتلو   گنالیشود و سمتصل می   ونیزی تلو

  ن ی ا  ، یکند. در طول بررس به هدست ارسال می   میسیب

ر  متصل شد. ههم به رُکو  و  وی  اَپِل تی به  هم  فرستنده 

اتصال دستگاه به تلویزیون  و    دکردنخوبی کار می دو به 

دو    نی بادی به اویژن خدمات  .  صورت گرفت  راحتیبه هم  

سرویس کابلی  با هر    باًی تقرو    شودمحدود نمی   سیسرو

 کند. کار می یا تلویزیون اینترنتی 

آی که ماِدی چ کابل اِیک    ، کردن این دستگاهآماده   یبرا

کند،  را به دستگاه پخش متصل می   ونی زیتلو   شگرینما

فرستند به  می ویژن   ۀابتدا    م یس  کیسپس  ؛  رودبادی 

از فرستنده به  همراه هدست ارائه شده  که به آی  امدی اچ

می  پخش  هنگام دستگاه  برق    یرود.  به  فرستنده  که 

می  سوصل  طر   ونی زی تلو  گنالیشود،  آنتن    قیاز  دو 

فرستنده  که    ی کوچک و  د  شومی پخش  وصل شده،  به 

تلو چنانچه   را    ونی زیحالت  فعال شود، هدست سیگنال 

 . کنددریافت می 

ویژن   ون ی زیتلو   یتماشا با  در  واضح    ر یتصو  ک یبادی 

می ور  غوطه می   ر ی تصواندازۀ  .  شودانجام  با  را  توان 

دکم از  بزرگ   ۀ استفاده  کرد   نمایی افزایش  اتنظیم    ن ی . 

به  که    دارد  نییدو بلندگو در قسمت پا   نی هدست همچن

 . کند   میتنظبسته به نیاز خود  صدا را  دهد  کاربر اجازه می 

  و وی  اپل تی در  هم    ونیز یتلو  گنال ی س  ،یدر طول بررس 

که    یی صدا  نیبنابرا  داشت؛ ریهدست تأخ  یرو هم رکو،  

  ی . برا نبود با هدست همگام    آمدی م   ونیز یتلو  شگر یاز نما 

  د،یکنتماشا می   ونی زیتنهایی تلومشکل، اگر به  نیرفع ا

 هدست که با   ق یو از طر دیرا کم کن ون ی زیتلو  یصدا
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می   شگر ینما کن  د، شوهمگام  استفاده  صدا  با  دی از  اگر   .

ویژن   یگران ید از  نمی که  استفاده  تلویزیون    ،کنندبادی 

خروجی    ی صدا  ای   دیکناستفاده    از ایرباد   د،یکنتماشا می 

.  د یگوش ده  ون ی زیتلو   ی و به صدا  د یکم کنهدست را  

از تصو   یکم   ونیزی تلو  یصدا رو  ریجلوتر    ی ظاهرشده 

ا بود.  خواهد  باعث    ن یهمچنمختصر    ر یتأخ  نی هدست 

دور   راه  از  کنترل  از  استفاده  هنگام  در  کاهش سرعت 

  ن ی ا  رای ز  ؛ شدرکو    ا وی یاپل تی منوها در    شی مای پ  یبرا

 داد.  زایش می اف انتخاب اشتباه را احتمال  ریتأخ

در    شگریهدست، نما   قی از طر   ون ی زیتلو   یتماشا  هنگام

بار هنگام    نی. چند ردیگقرار می   نندهیچشم ب  یجلو  ،مرکز

  شگر ینما   تیموقع  ای   هیآن، زاو  میتنظ  ا ی بلندکردن هدست  

نگه  رییتغ و  فشاردادن  با  دکمکرد.  کاهش    ۀ داشتن 

با استفاده از دکمه    ی گری به حالت د  د ی کل  ا ینمایی  بزرگ 

توانید  می   ون، یز یعملکرد و سپس بازگشت به حالت تلو

که عادت به    ی . کساندهیدرا دوباره در مرکز قرار  صفحه  

از   با  دارند که  رایانه  نمایش  صفحه نمای  درشت استفاده 

  ا یتر  کوچک متون  خواندن    ی توان برامی استفاده از آن  

خوب    رفت، مختلف صفحه    هایبه قسمت   اتیجزئدیدن  

به  بادی  ویژن   نمایاست در نظر داشته باشند که درشت

نمایی  شما کل صفحه را بزرگ کند.  نمی کار  این روش  

جای  به   ،های نمایشگرتمرکز بر لبه  یبرا  دی و با  دیکنمی

 . دی دادن سر، چشمان خود را به اطراف حرکت دهحرکت

تلوویژن   ۀفرستندکاربرد   به  فقط  محدود    ونیز یبادی 

هر  نمی  احتماالً  به که  دستگاهی  شود.  پورت    مجهز 

  ق یاز طر تواند ی م (تبلت ا ی  انهیرا)مثالً  آی باشد، امدی اچ

 داده شود.   ش یهدست نما

 

 آواز زندگی با ریتم موشک و گلوله 

فاطمه جوادیان: کارشناس نابینایان آموزش و  

 پرورش استثنایی گیالن 

  یی هوا  ۀحمل  کیخبر از وقوع    وی قرمز راد  ر یآژ  ی»صدا

؛  کردمی راهرو جمع م  کی ها را در  داشت. بالفاصله بچه 

  ی با صدا  خواستمی ها مکه پنجره نداشت. از آن   یی راهرو

سرودها صدا  ی مذهب  ی بلند  تا  شکستن    ی بخوانند 

 را نشنوند و نترسند«.   هاشهیش

عز شیوه   ی کی!  زیهمراهان    نا یناب  افراد   ی زندگ  یهااز 

بوده    یروزصورت شبانهبه  ژهی و  یهادر آموزشگاه   یزندگ 

  ی اریبس  یدور برا  یهااز سال   یسبک زندگ   ن یاست. ا

 ت. آشنا اس  نایاز افراد ناب

تجه مرب  ژهی و  زاتیوجود  و  معلمان  متخصص    انیو 

ناب افراد  به  ا  نایآموزش  مدارس سبب شده است    نیدر 

  ک یدور و نزد   ی هاخود را از راه  ی نایها فرزند نابخانواده 

 نام کنند. مدارس ثبت  نیدر ا 

ابتدا در  خواند   ی آنچه  گفته   د،ینوشته  از    ی کی  ی هااز 

دختران در تهران نقل    ی روزسرپرستان آموزشگاه شبانه 

را در کنار    ی حدوداً دو سال   یح یشده است. بانو اختر ذب

است. او    ستهیروزی ز صورت شبانهبه   نایموزان نابآدانش 

  ام یا   نی از بهتر  یک یعنوان  ها به سال   ن یاست و از ا   نایب

. با گذشت حدود چهل سال هنوز  کندی م   ادی  اشی زندگ 

آموزان آن دوران در ارتباط است و نسبت به امور  با دانش 

 دارد.    ت یها احساس مسئولآن   یزندگ 

شده بود؛    م ی»خوابگاه دخترها به دو قسمت تقس:  د یگو یم

  رستان یو دب  یی آموزان مقطع راهنماقسمت باال که دانش 

پا قسمت  و  بودند  مستقر  آن  دانش   نیی در  آموزان  که 

. ما  داد ی م  ی دبستانی را در خود جاو پیش   ییمقطع ابتدا

 ها  مراقبت از بچه   ت یکه مسئول  م یدو کمک سرپرست بود
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قسمت    ی هابچه   تیشده بود. من مسئول  م یتقس  نمان یب

ها  گروه از بچه  ن ی بر عهده داشتم. ا  ل یمکمال   را با   ن یی پا

  ی شتریب  یهاقسمت باال به مراقبت  یبه نسبت دخترها

به   اجیاحت پنج  نیا  ژهیوداشتند.  ساله  شش   -که کودکان 

م در  براآن   ان یهم  البته  بودند؛  امور    ی دگ ی رس  یها  به 

عنوان مادر  دو نفر به   ی ک ی  ان و آموزش به کودک  ی شخص

روزی حضور داشتند و  صورت شبانهخوابگاه در کنار ما به 

حمام  ییکارها بچهمانند  کوچک،    یهاکردن 

ها و کمدها را  کردن تخت ها، مرتب لباس   یوشوشست

انجام مکمک خود بچه به زمان  دادندی ها  آن   یتا  ها  که 

  ی شخص  یهاتیفعال  تی صورت مستقل مسئولبتوانند به

 « . رندی عهده بگرا به  ود خ

  ک یآموزش و خوابگاه در    ی که فضا  یمراکز   نی در چن 

دانش  دارد،  قرار  هم محوطه  ساآموزان  با    ر یزمان 

  ز ییپافصل    ی ابتدا  ، کشوردر سراسر    شان یهای کالسهم

آغاز م   یلی سال تحص ین مدارس،  ا  ن،ی همچن  ؛کنندی را 

بخشنامه  تمام  سو  ی هامشمول  از  وزارت    ی صادرشده 

  ، یساعات آموزش   زانیوپرورش هستند. از جمله مآموزش 

مربوط به امتحانات ساعات کار و ورود    نیقوان  ها،ی لیتعط

 ه. و خروج پرسنل آموزشگا

دلیل  که به   یآموزان عالوه بر دانش  نوع مدارس،  ن یا   در

نابینا  آموزان  دانش   ریراه ساکن خوابگاه هستند، سا  یدور

بهره  یآموزش  یاز واحدها  زین اشوندی مند مآن  به    ن ی. 

سرو که  برنامه   یهاس ی صورت  طبق    ی هامدرسه 

به  شهر  مختلف    ی رهایآموزان را از مس دانش   ،شدهن ییتع

ها  آن   یروز آموزش   کی  ان یو پس از پا   آورندی آموزشگاه م

 . نندگردای بازم شانیهاخانه  را به

 پرسم.  می  هابچه  خوردوخوراک از او در باره 

در  می ی شش و  هاساعتگوید: »سه وعدۀ اصلی غذا 

به    بعدازظهر نیم صبح، یک   داده    هابچه و هشت شب 

یا میوه به سالن  شدیم . عصرها هم برای صرف چای 

پیش هابچه .  رفتندی مغذاخوری   و  کوچک  دبستانی  ی 

یک   ساعت  از  سالن  به قبل  به  کالس  معلم  همراه 

آمدند تا ضمن صرف ناهار آداب غذاخوردن را هم از  می

و چنگال   قاشق  از  اینکه چگونه  بگیرند.  یاد  معلم خود 

از   چگونه  و  بنشینند  میز  پشت  چگونه  کنند؛  استفاده 

تر اما  ی بزرگ هابچه میزبان یا آشپز مدرسه تشکر کنند. 

 برای  

تعداد افراد    هاوقت گاهی    ماندند. گرفتن غذا در صف می 

صبورانه    هابچه رسید؛ اما  در صف به پنجاه نفر هم می 

می  رعایت  را  غذا  نوبت  گرفتن  از  بعد  یک  هر  کردند. 

می به حرکت  میزها  آن سمت  هر  کردند.  لمس  با  ها 

نشستند. گاهی  کردند و می صندلی جای خالی را پیدا می 

شلوغ   سالن  وقتی  کم هابچه ،  شد ی مهم  به    بینای 

 کردند. ی نابینا در پیداکردن جای خالی کمک می هابچه

آن زمان که من در مدرسه مسئولیت داشتم، زمان جنگ  

بود. جنگ هم مالحظات خاص خودش را دارد. گاهی  

که انسان به میزان توانایی    هاستاتفاق در دل    هاوقت

برد. توانایی که شاید خودش هم از آن آگاه  خود پی می 

بار خبر آمد که پسر سرآشپزمان شهید شده  نباشد. یک 

غذای   نگران  که  دادم  اطمینان  مدرسه  مدیر  به  است. 

به    هابچه و  برود  هم  سرآشپز  تا  سر    اشخانواده نباشد 

نمی  باورم  به بزند.  بتوانم  چهشد  این  مدت  برای  روز  ار 

 آموزان غذا تهیه کنم.« تعداد از دانش 
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 از خاطرات جنگ بگوید.  بازهم خواهم از او می 

نزدکندی م   ف یتعر ما  »آموزشگاه  سه   ک ی:  راه  به 

همضراب  به  بود.  ب  نیا  لی دل  نیخانه    شتر یمنطقه 

ن و    ۀجنگند  یروهایموردتوجه  داشت  قرار  عراق  کشور 

منطقه را    ن ی از ا  یاکه هر بار گوشه  آمدی م   ش یبارها پ

در آموزشگاه روشن بود.    و ی راد  کی  شه یبمباران کنند. هم

را  ری آژ  ی صدا از وقوع    و ید قرمز    یی هوا  ۀ حمل  کیخبر 

؛  کردمی راهرو جمع م  کی ها را در  داشت. بالفاصله بچه 

  ی با صدا  خواستمی ها مکه پنجره نداشت. از آن   یی راهرو

سرودها صدا  ی مذهب  ی بلند  تا  شکستن    ی بخوانند 

ها  صحنه   ن یمدرسه ا  ریرا نشنوند و نترسند. مد   هاشهیش

م بهدی دی را  م   یآرام .  م   و  ختیری اشک  .  بردی لذت 

آموزشگاه    ر یها را من از مد به بچه   دن ی ورزعشق   گونهن یا

 آموخته بودم«. 

چنین با    هابچه یی  هاآموزشگاه   در  آشنایی  ضمن 

از  هافرهنگ  را  هامهارت ی مختلف، بسیاری  ی زندگی 

می  یکدیگر  از  آن نیز  در  آموزند.  با حضور  ی  هاگروه ها 

فرهنگی و انجام تکالیف گروهی که توسط معلمان آگاه  

می شودیم  ارائه گروه، حضوری  ،  در  چگونه  که  آموزند 

 مؤثر داشته باشند.  

بانو ذبیحی از آن زمان تاکنون خود را با همکارانش و  

با دانش  آموزانی که در آن مدرسه مشغول به  همچنین 

داند و اگر گرهی در کار یکی  مسیر می تحصیل بودند، هم 

از این افراد افتاده باشد، در حد توانش برای گشودن آن  

می گ تالش  سربلندی  ره  و  سعادت  آرزوی  ضمن  کند. 

برای ایشان برای شما خوانندۀ گرامی روزهای بهتری را  

 کنیم.آرزو می 

 روزهایتان پر از شوق زندگی. 

 

نهاد در  های دولتی و مردمقش سازمانن 

 اشتغال افراد دارای معلولیت 

گذاری فرهنگی ابوذر سمیعی: دکتری سیاست   

و دشوارترین مراحل    نیترمهم یکی از    بازار کار ورود به  

زندگی عموم افراد است. در وضعیت کنونی، اشتغال برای  

بیشتر افراد با چالش همراه است و مشکالت فراوانی سر  

این   بالطبع،  دارد.  وجود  کاریابی  برای  همگان  راه 

  تر فزون مشکالت و مسائل، برای افراد دارای معلولیت  

برای   معلوالن  و  با    نداکرد ی پاست  مناسب  که  کاری 

رو هستند. عبور  توانمندی آنان باشد با موانع بیشتری روبه

از این مسائل و مشکالت تا حدودی مبتنی بر توانمندی  

های آنان  گذاری خانواده و استعداد افراد و میزان سرمایه 

دوش   به  مسئولیت  این  از  مهمی  بخش  اما  است؛ 

اجتماعیسازمان  تجربۀ کشمربوطه    های  ورهای  است. 

معلولیت    افتهیتوسعه  دارای  افراد  اشتغال  خصوص  در 

می  سازمان نشان  حمایت  و  حضور  اجتماعی  دهد،  های 

ی  توجهقابل اشتغال، نقش    ندیفرامرتبط و متخصص در  

کند. این  در ایجاد شغل برای افراد دارای معلولیت ایفا می 

تواند از معرفی مشاغل مناسب برای معلوالن  فرایند می 

آموزی و کاریابی و حمایت در حین کار  تا حرفه   آغاز و 

ادامه داشته باشد. در نوشتۀ حاضر قصد بر این است نقش  

معلوالن،  هاسازمان  حوزۀ  اجتماعی    ژهیوبه ی 

در مراحل مختلف اشتغال  در ایران    نهاد مردمهای  سازمان 

 مورد واکاوی قرار گیرد. افراد دارای معلولیت 

 ی و معرفی  سازآماده

اد، عالقه و توانمندی، سه محوری هستند که همۀ  استعد

مدنظ شغل  را  رافراد  اساسشان  ی  زیربرنامه آن    بر 

معلولیت  می دارای  افراد  برای  اما  محور  سه  این  کنند. 

شود.  تر می کند و بسیار تخصصی ی پیدا می ترعیوسابعاد  
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معلول    بردن ی پ افراد  برای  حرفه  کدام  اینکه  به 

پذیر است، توانایی انجام همۀ ابعاد آن برای افراد  دسترس 

های مختلف چگونه است و موضوعاتی از این  با معلولیت 

یا   معلولیت  دارای  فرد  یک  که  نیستند  مسائلی  قسم، 

خانواده وی بتواند با تحقیق و بررسی به آن دست پیدا  

وظیفۀ نهادهای اجتماعی مرتبط    کند. از همین رو، این 

سازمان   برساند.  انجام  به  را  کار  این  که  است 

از   ترمهم استثنایی، سازمان بهزیستی و  وپرورشآموزش 

آن  مردمهاسازمان ها،  همۀ  معلوالن،  ی  حوزۀ  نهاد 

برای افراد با    اجراقابل پذیر و  بایست مشاغل دسترس می

اسایی کرده و  های متفاوت را شن ها و محدودیت معلولیت 

به جامعۀ هدف خود معرفی کند. عالوه بر این موضوع،  

ها باید تالش کنند هر روز مشاغل بیشتری  این سازمان 

بازار  را برای افراد دارای معلولیت دسترس  پذیر کرده و 

های  ی برای آنان فراهم آورند. یکی از نمونه ترعیوسکار  

دسترس  پیگیری  حوزه،  این  در  نرمموفق  افزار  پذیری 

تلفنی   سازمان   ۱۱۸اطالعات  از  یکی  های  توسط 

که    نهادمردم برای  هافرصت بود  مناسبی  شغلی  ی 

می  اقداماتی  چنین  نمود.  فراهم  موجب  نابینایان  تواند 

ی  هافرصت مناسب برای معلوالن شده و    بازار کارتوسعۀ  

 نوینی برای آنان ایجاد کند. 

 های شغلی  کسب مهارت 

های شغلی متناسب  کسب مهارت   ۀ پراهمیت،مسئلدیگر  

محدودیت  سازمان با  است.  معلولیت  از  ناشی  های  های 

با همکاری سایر  مردم معلوالن  ی  هاسازمان نهاد حوزۀ 

آموزش   سازمان  و  بهزیستی  سازمان  ازجمله  مرتبط، 

برای  هامهارت بایست  ای، می وحرفهفنی ی شغلی الزم 

ارائه نمایند.  افراد دارای معلولیت را شناسایی و به آنان  

گانۀ کار با رایانه یکی  ی هفتهامهارت نمونه،    عنوانبه

نابینایی که    است  ییهامهارت   نی ترمهماز   که هر فرد 

ی کسب نماید؛  خوببه قصد ورود به بازار کار را دارد، باید 

با مشکالت   این صورت در طول دوران شغلی  در غیر 

  ها مهارت ین  رو خواهد شد. اگرچه یادگیری افراوانی روبه

نشان   تجربه  اما  است؛  اجباری  کارکنان  همۀ  برای 

معلولیت،  می دارای  افراد  برای  امر  این   هویژبه دهد 

ی شغلی  هامهارت ، ضروری و جزو ارکان اصلی  نابینایان 

رو،  می   حساببه همین  از  مردمهاسازمان آید.  نهاد  ی 

چنین  می کار،  بازار  به  افراد  ورود  از  پیش  بایست 

 ی به آنان بیاموزند. خوببه یی را هامهارت 

 آمادگی برای ورود به بازار کار 

یک فرد معلول، تحصیالت    عنوانبه ممکن است شما  

و   باشید  داشته  نیز  هامهارت مناسبی  را  الزم  شغلی  ی 

اما   باشید؛  کرده  به   مسلماً کسب  اشتغال  معاین  نای 

های خودتان را در  نخواهد بود. شما باید بتوانید توانمندی 

های شغلی  ی در مصاحبه خوب بهمعرض نمایش بگذارید و  

ی  هامهارت ی،  سینورزومهرا نشان دهید.    تانیهامهارت 

ی مهمی  هامهارت و موضوعاتی از این قسم،    مؤثر ارتباط  

آن  باید  فردی  هر  که  ایهستند  بیاموزد.  را    مسئله ن  ها 

است که در بسیاری از کشورهای    تیپراهمی  ااندازهبه

اروپایی،    ژهیوبه،  افتهیتوسعه  و  آمریکایی  در کشورهای 

ای برای افراد  ماهه کسب مهارت حرفه  ۹تا    ۶یک دورۀ  

شود که بخش مهمی از این  دارای معلولیت گذاشته می 

)دوره  موضوع    ۳تا    ۲ها  به  و  سینورزومه ماه(  ی 

 یابد.  ی ارتباطی اختصاص می هامهارت 

های کاریابی در  ضعف   نی تربزرگ رسد یکی از  نظر می به

نیز موضوع  ما  دارای معلولیت در کشور  افراد    خصوص 

ی مرتبط باشد. از همین  هامهارت ی و کسب سینورزومه

به موضوع،  این  است  الزم  ویژه  رو،    موردتوجه طور 

دوره انجمن  و  گیرد  قرار  معلوالن  حوزۀ  هایی  های 

 متناسب با نیاز افراد برای آن تعریف شود. 
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 حمایت از افراد در اشتغال  

از   یکی  موضوع  و  بخش   ن یترمهم این  اشتغال  های 

است.    کاریابی  معلولیت  دارای  افراد  افراد  عموماًبرای   ،

و   ندارند  معلوالن  از  چندانی  شناخت  با    ندرت به جامعه 

  در خصوص ها  اند. از همین رو، دانش آن ها مواجه شدهآن 

بر  های توانمند مبتنی  و  اندک  بسیار  افراد  این  ی 

موجب شده بسیاری    مسئلههای رایج است. این  کلیشه

ک قامت  در  افراد  یا  از  خصوصی  بخش  در  چه  ارفرما، 

های معلوالن نداشته باشند و  دولتی، اعتمادی به توانایی 

ای به آنان داشته باشند. در چنین  نگاهی ترحمی و خیریه 

وظیفۀ   این  مردم هاسازمان موقعیتی،  حوزۀ  ی  نهاد 

و   حقیقی  معرفی  با  که  است  اغراق    دوراز بهمعلوالن 

  ژهیوبه ی معلوالن، موجبات شناخت جامعه،  های توانمند

اعتماد    سان ن یبدکارفرمایان از معلوالن را فراهم کرده و  

  ها سازمان ها را افزایش دهند. از سوی دیگر، این  به آن 

بین معلوالن و کارفرمایان،    قرارگرفتن توانند با واسط  می

مهارت  و  کیفیت  کرده  تضمین  را  آنان  شغلی  های 

جلب   گونهن یا را    با  اشتغال  امکان  کارفرمایان،  اعتماد 

 برای معلوالن فراهم آورند.  

مصاحبه  در  معلوالن  از  موضوع  حمایت  نیز  شغلی  های 

گرفته   قرار  موردغفلت  ما  در کشور  است که  پراهمیتی 

در    ماًیمستقخود  نهاد مردمهای است. الزم است سازمان 

های شغلی در کنار افراد دارای معلولیت حضور  مصاحبه 

این   باشند.  آنان  حقوق  مدافع  و  معرف  و  باشند  داشته 

آز در  اگر  استخدامی  مون موضوع    وپرورش آموزش های 

از استخدام  ترقبولقابل نتایج    مطمئناً،  دافتای م اتفاق   ی 

 آمد. افراد توانمند در این سازمان به دست می 

، حمایت از افراد دارای معلولیت  تیپراهمدیگر موضوع  

بسیاری از افراد    معموالًدر مراحل ابتدایی اشتغال است.  

از   ای را در حین کار و  ی حرفههامهارت بخش مهمی 

بودن  آموزند و پایین های آغازین اشتغال می در ماه   ژهیوبه

امری   نخست  روزهای  در  شغلی  معمول    باًیتقر مهارت 

دارای  می   حساببه افراد  برای  موضوع  این  اما  آید؛ 

از   برخی  داده  نشان  تجربه  است.  متفاوت  معلولیت 

ن  کارفرمایان، سردرگمی روزهای نخستین کاری معلوال 

آن   حساب بهرا   آن معلولیت  و  گذاشته  ناتوان  ها  را  ها 

سازمان می حضور  وضعیتی،  چنین  در  های  پندارند. 

تواند  ها از فرد دارای معلولیت می و حمایت آن   نهاد مردم

از سوی   اعتماد کارفرما شده و همچنین  موجب کسب 

دل  باعث  افزایش  دیگر  و  کارمند    نفساعتمادبه گرمی 

نمونه، ممکن است یک    عنوانبه شود.  دارای معلولیت  

کم یا  نابینا  جای  کارمند  کاری  اول  روزهای  در  بینا 

پرونده  از  نداند،بسیاری  را  پذیر  دسترس اش  رایانه  ها 

و   باشد  نداشته  را  کارها  برخی  برای  الزم  ابزار  نباشد، 

موضوعاتی از این قسم. در چنین وضعیتی، حضور یک  

بینایی می  دارای آسیب  افراد  با حوزۀ  آشنا  تواند  دستیار 

بسیاری از مسائل و مشکالت را مرتفع کرده و در افزایش  

 بسزایی داشته باشد.  ر یتأثوری آن کارمند بهره

اینکه اشتغال افراد دارای معلولیت و به س طور  خن آخر 

توانمندی  با  تنها  بینایی،  دارای آسیب  افراد  و  خاص  ها 

نمی هامهارت  اتفاق  آنان  فردی  نیازمند  ی  و  افتد 

ی دولتی و  هاسازمان های دقیق و حمایت  گذاری سیاست

است؛ اما در وضعیت کنونی که اعمال سیاست    نهاد مردم

گیرد،  ی صورت می کندبه در بخش دولتی  گذاری  و قانون 



   22 

سازمان  وظیفۀ  مردم این  است  های  معلوالن  حوزۀ  نهاد 

های شغلی را در اولویت امور اجرایی خود قرار  که حمایت 

های صحیح و استفاده از تجارب  ریزی دهند و با برنامه 

 ، بسترساز اشتغال معلوالن باشند.  افتهیتوسعه کشورهای 

دار  یهاانجمن  واسط    توانندیم  تی معلول  یاافراد  با 

م بهز  انی قرارگرفتن  آموزش    یستیسازمان  سازمان   /

داراوحرفهفنی افراد  و    ی هادوره   ت،یمعلول  ی ای 

  ن یرا کارآمد کنند و با استفاده از متخصص  یآموزحرفه

و    یل یتکم  ی هادوره  یو اشتغال اقدام به برگزار   ی ابیکار

خود کنند تا امکان اشتغال   یاز اعضا  مر مست ت یحما زین

 . دی ها فراهم آآن   یبرا  داری پا

 

 بیناو کم ناید ناب افرا یآشپز

طاهریان،   ارشد مسعود    کارشناس 

 شناسی کودکان استثناییروان 

 مقدمه

بینا و خرید  در این شماره، درباره آشپزی افراد نابینا و کم 

خواهید   نظر  از  را  نکاتی  غذا  پختن  برای  غذایی  مواد 

 گذراند. 

 ایمنی

گاز دست بکشیم  اجاقبرای حفظ ایمنی، اول باید روی  

؛  میرد کنتا چیزی روی آن نباشد و پرده را از کنار گاز  

را بررسی کنیم که سر جای خودش باشد  کالهک اجاق  

ماهو   و  به   تابهیقابلمه  که  را  دهیم  قرار  و  شعله  شکلی 

  ایشعله ها باشد؛ از  کالهک، درست زیر وسط آن   یگرد 

تر از ته ظرف  کالهکش کوچک   ی گرداستفاده کنیم که  

از  بالفاصله  باشد؛   گاز،    بازکردنبعد  را    اجاق شیر 

جای کبریت و  و به  جمع شودکنیم و نگذاریم گاز  روشن 

از    فندک استفاده  گاز  اجاق الکترونیکی    فندکدستی، 

ای باز  در و پنجره   ی،آشپز  نیحکنیم؛ حواسمان باشد که  

باد   که  کندرا    اجاق نباشد  اینکه  خاموش  از    ۀ ریدستگ؛ 

کش فر،  نیست، مطمئن شویم؛ با دست آتش  ظرف روی  

ج   داغ وسایل   و  بهارا  کنیم  را    حتماًجا  ظرف  طرف  دو 

محکمی   از  و  ؛  شویممطمئن  هایشان  ره ی دستگبگیریم 

م و از  دستمال خود را جمع کنیدنباله  لباس و    ن یسرآست

دار برای درها استفاده کنیم؛ آب )حتی  کش   یهای کندم

که  روغن    در   (قطرهچند   را  چیزهایی  و  نریزیم  داغ 

پهن کردن  با    ی(نیزمبی سکنیم )مانند  سرخ  خواهیم  می

کم روی پارچه، خشک کنیم و شعله گاز را کم کنیم و کم 

  تابه یقابلمه و ماهبریزیم؛ مواد داخل  تابهیماهها را در آن 

آرام   بزنرا  از    م یهم  نریزد؛  گاز  روی  چیزی  ی  چاقوتا 

نیرو، محل    واردکردن دست استفاده کنیم و قبل از  خوش 

با    غهیت کنخود    های انگشت را  از  میمشخص  قبل  ؛ 

از دستگاه    نکردروشن  را  تیز، دست خود  برقی  وسایل 

های وسایل آشپزخانه را  ها و دکمه درجه بیرون بیاوریم؛  

یا برچسب  مایع    ی گذارعالمت های الستیکی  با چسب 

کم آشپزی کنیم و نسبت به بوی  له  عشبا  ؛ صبورانه  میکن

غذا تازه   سوختن  آشپزی  در  اگر  باشیم؛  کار  حساس 

 گاز استفاده کنیم. اجاق  های پشتیشعله هستیم، از 

 پلو 

کردن، باید برنج را روی یک طرف سینی پهن  برای پاک 

کم را  کنیم؛  آن  انگشت  با  یا    طرفبهکم  سینی  دیگر 

ی را  آشغال ایم، بکشیم و اگر که زیر سینی گذاشته  یظرف

 رداریم. ، بمیلمس کرد )مانند سنگ( 

بریزیم؛ بعد   ظرف گود را در یک  برنج باید  ، شستنبرای 

را پرازآب کنیم؛ برنج را در آب هم بزنیم؛    ظرف سه بار  

کم آب را خالی  قرار دهیم و کم  ظرفدستمان را کنار لبه  

برود؛    و خاک(حشرات  )مانند  سبک    یهاال غآشکنیم تا  

بریزیم تا سطح آب،    آبگرم  یظرف به مقداربعد داخل  
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  ک باالتر از برنج قرار گیرد؛ این مقدار ی  انگشت  بندکی

از    مانهیپ بیشتر  نمک    مانۀیپ)استکان(  بعد  است؛  برنج 

و    م یگذارکنیم و در قابلمه را می )یک قاشق( اضافه می 

توانیم  می دهیم یک ساعت برنج خیس بخورد؛ اجازه می 

ه کنیم  هم استفاد  برنج  ی وشوشستمخصوص    ظرفاز  

لبه،   هایی برای خروج آشغال و آب  اریشکه در قسمت 

 دارد.  

همان مقدار آب  برنج و  قابلمه را با باید  برای کته کردن  

تا آب    م یبگذارو نمکی که قبالً گفتیم، روی شعله زیاد  

جوش بیاید؛ بعد روغن اضافه کنیم و آب و برنج را خوب  

کنی نیمه  هم بزنیم تا شفته نشود و در قابلمه را بدون دم 

شود؛    م یبگذار تمام  قابلمه  آب  تا  کنیم  کم  را  گاز  و 

توانیم چند بار در قابلمه را برداریم و آب آن را بررسی  می

  م یگوش بده  کنیم یا به تغییر صدای خروج بخار از قابلمه

و بعد تمام شدن آب، برنج را از اطراف جمع کنیم و وسط  

برای خروج بخار، روی    قاشق   یانتهاو با    میتپه کنقابلمه  

کنی به در قابلمه  و دم   م یدرست کن  حفره این تپه چند  

بپوشانیم و در را روی قابلمه بگذاریم تا برنج یک ساعت  

 .  دم بکشد 

سه برابر  قدار آب و  همان مباید    آبکشبرای طبخ برنج  

نمکی که در قبل آمد، داخل قابلمه خالی بریزیم و  مقدار  

روی شعله زیاد بگذاریم تا جوش بیاید؛ بعد باید آب برنج  

برنج را    مالقه کم با  را که خیس کردیم، خالی کنیم و کم

کنیم تا در قابلمه آب جوش روی گاز بریزیم؛ صبر می 

به  شود؛  نرم  بتوانیمبرنج  که  بین    شکلی  را  آن 

کنیم و    آبکش کنیم؛ بعد باید برنج را    لههایمان  انگشت

اضافه  نمک  تا  بریزیم  آن  روی  سرد  آب  اش  مقداری 

گرفته شود؛ بعد برنج را به قابلمه برگردانیم و وسط قابلمه  

کن با    میتپه  چند    تپۀ روی    قاشق   ی انتهاو    حفرهبرنج 

 و مقداری آب و روغن رویش بریزیم؛ بعد   میدرست کن

 

 

 

کنی بپوشانیم و روی قابلمه بگذاریم و  در قابلمه را با دم

چند دقیقه گاز را زیاد کنیم تا جوشیدن و بخار آب داخل  

؛ بعد گاز  میاحساس کنکردن  قابلمه را با شنیدن و لمس 

؛ در آخر هم وقتی  دم بکشدرا کم کنیم تا یک ساعت  

مقداری روغن داغ  رجوش  ی شتوانیم با  ، می برنج پخته شد

مقداری برنج را    ،نیی تزکنیم و روی برنج بریزیم و برای  

ترکیب کنیم و روی دیس    زعفران و    آب جوش با کمی  

 برنج بریزیم.  

قابلمه  همیشه  باشد  که  حواسمان  کنیم  انتخاب  را  ای 

 سومک وقتی آب و برنج را داخلش ریختیم، همچنان ی

 د کشیدن برنج خالی باشد. باالی آن برای ق

(، باید برنج را  پلوعدس برای پختن پلوی مخلوط )مانند  

و وقتی آن را دم کردیم، موادش را وسط    میآبکش کن

ایم، قرار دهیم؛ فقط باید برنج را  برنج که جداگانه پخته

کنتر  خام پخته   میآبکش  از  بعد  و  نشود  خمیر  شدن  تا 

ماکارونی را هم    ، آن را هم بزنیم.چنگال بزرگکامل با  

می  مخلوط،  پلوی  می مشابه  اگر  بپزیم.  خواهیم  توانیم 

کردن برنج، کف قابلمه  قبل از دم  میباشداشته    گ یدته

ریزیم و دو طرف  مقداری آب و روغن )یک قاشق( می 

را با روغن کف    شدهورقهزمینی  نان، برگ کاهو یا سیب 

چینیم و در آخر  کنیم و بعد آن را ته قابلمه می چرب می 

یا   کته  برنج  می   آبکشهم  قابلمه  داخل  ریزیم.  را 

بپزیم که احتمال سوختن غذا    پلوپز توانیم برنج را در می

علت   به  کاهش  تسلط  را  آشپزی،  حرارت  و  زمان  بر 

 دهد.  می
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 خورش 

پیاز   قابلمه  در  باید  اول 

گوشدخر و  یا    تشده 

سرخ  را  بعد  مرغ  کنیم؛ 

دسته،   زیر  تا  را  قابلمه 

  ه یادوپرازآب داغ کنیم و  

)مانند نمک یا فلفل( و  

)مانند    حبوبات  یا    لپهرا 

اگر  (  ایلوب بعد  بریزیم؛ 

سبزی   گردو،  خورش 

ها را در قابلمه  آن   شدۀسرخ دارد، باید    کرفسیا    قورمه

گوشت و مرغ پخته شد،    ، حبوباتبریزیم؛ در آخر وقتی  

سایر   )مانند    جاتی فی صباید  و    هیبام،  بادمجان را 

گوجه  )مانند  رب  شود همراه با  ی( که زود له می نیزمبیس

و   انار(  )مدهنده طعم یا  به  موعمان یلو    مویآبل  انند ها  ی( 

 .  فتد ی جا بخورش اضافه کنیم و صبر کنیم تا 

در  خورش  توانیم  می که    پز آرامیا    کروفریما را  بپزیم 

را    حبوباتدهد. باید انواع  احتمال سوختن را کاهش می 

  س یخبه خورش مشابه برنج پاک و    کردن اضافه قبل از  

 گرفته شود. شان  نفخو  آشغال و بشوییم تا   میکن

پاک  با  کردنبرای  را  آن  باید  با  زسبزی،  و  کنیم 

کشیدن، گِلش را پاک کنیم و دمش را بگیریم و با  دست

آن را تشخیص    مچالههای خشک و  لمس کردن، قسمت 

ی،  ضدعفونو مواد    آبسرددهیم و بکنیم؛ بعد باید آن را در  

بریزیم    آبسرد دقیقه خیس کنیم و بعد سه بار فقط در   ۳

خر  برای  شوند؛  تمیز  می دتا  هم  از  کردنش  توانیم 

اضافه   خردکنیسبز از  قبل  و  کنیم  به  استفاده  کردن 

 کنیم.سرخ خورش، آن را جداگانه 

توانیم با کمک  برقی داریم، می   غذاسازیا  کوب  گوشت اگر  

دانه انواع  و  آن  چرب  کنیم.  ر  جات ی فی صهای  خرد  ا 

باید   از    بادمجان و    ه یبامی،  نیزمب یسهمچنین  قبل  را 

سرخ اضافه جداگانه  خورش،  به  و  کردن  پوست  کنیم 

دو  ۀ  تابیماهبا    کردنشانسرخکن و  ها با پوست آن   کردن

 بسیار راحت است.  کن سرخ و رو 

 ی کردنسرخ 

سیب سرخ برای   کوکو،  ماهی،  مرغ،  و  کردن  زمینی 

  تابه یماه  حاًی)ترج  نچسب  تابهیماه  خوب است از  بادمجان

آن دورو استفاده کنیم و  به(  را    تابه یماهشکلی داخل  ها 

فاصله    گر ی کدنباشند تا له نشوند و از ی   همی روبریزیم که  

تا برشته شوند و در ماهیتابه را بگذاریم تا    داشته باشند 

بوی  پخت شوند. وقتی مواد غذایی سرخ می زمغ شوند، 

می  پیدا  دورشان  متفاوتی  و  که  می   سفتکنند  شود 

با  می و  چوب   ر یکفگتوانیم  زشست  ی  این  را  برخود  ی 

طرف    م یده  صیتشخ یک  وقتی  گردانیم.  برشان  و 

ها را با  ز آن توانیم یکی اشود، می زمینی سرخ می سیب

کنیم؛ ولی    رورو یز و بعد با کفگیر    م یچنگال امتحان کن

انجام دهیم چون سیب زیاد  شوند.  ها له می زمینی نباید 

باید اجازه بدهیم آب پیاز، گوجه یا سبزی روی حرارت  

حجمشان، روغن بریزیم تا   شدنکم از تبخیر شود و بعد 

یا کباب  توانیم مواد کوکو، فالفل، ناگت  می سرخ شوند.  

 .  م یشکل دهی قوطدر   بازاری یا قالبرا با 

 خرید

  ی دارنگه   زر ی فرو    خچالمواد غذایی را زیاد نخریم و در ی 

، برنج و کباب  حبوبات، جات ی ف یص،  های سبز . انواع میکن

می  با  را  شدهشده،  پاک مناسب    مت یقتوانیم  ،  شسته 

پخته خرد و  شده،  با  سرخ شده  باید  تنها  و  بخریم  شده 

ها را با باالترین  فروشگاهی را پیدا کنیم که آن   ،وجوپرس 

  تاز فروشنده بخواهیم مرغ، گوشفروشد. باید  کیفیت می 

 کردن و  م یتقستکه کند تا پختن،  و ماهی را تمیز و تکه 
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و    گوشتتر باشد. برای خرید  خوردنشان برای ما راحت 

فروشگاه  ، کردهچرخ مرغ   به  که  باید  برویم  هایی 

که   بخواهیم  و  هستند  تازه  جا محصوالتشان    همان 

را   مرغ  و  کنندگوشت  می چرخ  لمس .  با  کردن،  توانیم 

بدون  میوه له   یدگی پالسی،  خرابهای  را  و    دای پشدگی 

فروشگاه میکن در  ولی  ز؛  کار  های  فروشنده  یادی، 

 دهد.  چین را انجام می دست

 پایان

نباشیم و روی لذت آشپزی و استقالل تمرکز  گرا  کمال

و از افراد    م یکن  یبررس های غذاها را  دستورالعمل کنیم؛  

غذاهای    سراغ ؛ سریع  می وجو کنپرس تجربه در آشپزی،  اب

دیگران را  اعتماد  سخت و وسایل برقی خطرناک نرویم؛  

با انجام کارهای ساده )مانند   چیدن    ،ظرف شستن اول 

سفره، پوست و خورد کردن مواد غذایی( و بعد با شناخت  

آشپزخانه    زکردنیتمها و ابزارهای آشپزی و  انواع ظرف 

 بعد از آشپزی، جلب کنیم. 

م به    یی صداها  ان یاز  پاسخ  در  فراخوان  چهارمین  که 

کرد ارسال  تجربه  خانم    یارسال پیام    ، یدمحک  سرکار 

احمدی   را    ی ادگاریو  شد    ده یبرگز فاطمه  مانا  نسل 

صحبت   افتیدر زیر کردند.  هم  مقاله    هایشان  در  این 

مانا آمده است. همچن موضوعات  درباره    ن یوبگاه نسل 

که    ده است ش وگو  گفت مجرب    ان ی نایبا دو تن از نابباال  

هم گوش  آن    یصوت   لی فابه    دیتوانی نوشته م انتهای این  

 بدهید. 

 

 ی ترک اعتیادسوبهسو  با چشم کم

نسل مانا با امیر    ۀ ینشری وگوگفت !

 مینایی؛ مدیر و مؤسس کمپ ترک اعتیاد 

نایینی دکتری  میرهادی  دانشجوی  زاده: 

 های قرآنی پژوهش 

 
التحصیالن نابینای  فارغ های اخیر برخی از در سال 

شناسی اقدام به تأسیس  های مرتبط با روان رشته

اند که در ادامه  ها و مراکز ترک اعتیاد کردهکمپ

 خوانید: وگوی نسل مانا با یکی از این افراد را می گفت 

خودتان برای ما صحبت    بارۀ»اگر امکان دارد، قدری در  

 کنید: 

سالگی    ۱۴از سن    ساله و متأهل:  ۴۲»امیر مینایی هستم  

بر اثر یک اتفاق دچار معلولیت بینایی شدم و اکنون یکی  

 بینایان کشور هستم« کم  جامعۀاز افراد  

از سوابق کاری خود برای مخاطبین نسل مانا   »قدری 

کنونی خود اطالعاتی را در    حرفۀ   بارۀ صحبت کنید و در

 «: اختیار ما بگذارید 

شدم؛ مدتی به  »پس از اخذ دیپلم، وارد مشاغل مختلفی  

کسب    وسازساخت تولید پرداختم و حتی تجاربی نیز در  

 کردم که خیلی توفیقی در آن برایم حاصل نشد.  

شناسی  روان   رشتۀپس از مدتی با راهنمایی خواهرم در  

از   پس  و  شدم  تحصیل  به  از  ل یالتحصفارغ مشغول  ی، 

اعتیاد   از مراکز ترک  به یکی  طریق سازمان بهزیستی 
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روبه شدم.  ان عنوان  معرفی  که   ذکران یشاشناس  است 

در اختیار خود سازمان بهزیستی بود    نیازاش ی پاین مرکز  

 ی به مرکز دیگری واگذار شده بود.  ندیفرا و طی 

در ابتدای امر، من و چهار نفر از دوستان به این مرکز  

از همکارانم   و یکی  مدتی من  از  و پس  معرفی شدیم 

اقدام کنیم و آن را در    مرکز   ادارۀ تصمیم گرفتیم برای  

اهمیت این است که   حائزاختیار خود داشته باشیم. نکتۀ 

یا   تأسیس  به مجو  ادارۀ برای  نیاز  مرکزی  های  ز چنین 

ها فقط برای پزشکان مقدور  خاصی هست که دریافت آن 

شرایطی   تحت  و  مرکز  پزشک  همکاری  با  ما،  است. 

یاد  خاص، موفق به اخذ مجوز ادارۀ مرکز درمان ترک اعت

اشاره کنم که    حتماً شدیم؛   نکته  این  به    گونهچ ی هباید 

 رانت یا پارتی خاصی برای اخذ این مجوز در کار نبود. 

ی استفاده  دارودرمان ی ترک اعتیاد ما از روش  هادرمانگاه 

یی را که باید در اختیار معتادان قرار  هاه یسهمو  کنندیم

می  توزیع  پزشک  زیرنظر  تبگیرد،  مرکز  در  رک  کنند. 

پزشک، روان  ما  به  اعتیاد  شناس و یک منشی مشغول 

 فعالیت هستند.« 

آیا دریافت چنین مجوزی   »به اخذ مجوز اشاره کردید: 

برای سایر افراد هم ممکن است یا تحت شرایط و زمانی  

ترک   درمان  مرکز  مجوز  گرفتن  به  موفق  شما  خاص، 

 ؟« دیاشده اعتیاد 

طاقت و  بسیار سخت  مجوز  هست؛  »اخذ  و  بوده  فرسا 

البته در حال حاضر، ازآنجاکه مراکز درمان ترک اعتیاد  

اصطالح شهر تهران و تا حدودی  وجود دارد و به  فوروبه

اعطای مجوز  ر سایر شه اشباع هستند،  این مراکز  از  ها 

مجوز   هیچ  و  است  شده  متوقف  نیز  پزشکان  به  حتی 

 شود.« جدیدی صادر نمی 

های مراکزی مانند  بینایان در کدام بخش »نابینایان و کم

 توانند فعال باشند؟« شما می  درمانگاه 

اعتیاد،    »هر مرکز  نیروی موظف    حداقلترک  باید سه 

یک   و  پرستار،  یک  فنی،  پزشک  یک  باشد:  داشته 

شناس که با مسائل روانی افراد معتاد آشنایی خوبی  روان 

می  ما  که  است  واضح  باشد.  بخش  داشته  در  توانیم 

شناسی چنین مراکزی فعالیت داشته باشیم و از این  روان 

 آمد کنیم.« ر راه کسب د

توانند در چنین مراکزی موفق باشند  د نابینا می »آیا افرا 

 بینا است؟«یا این حرفه بیشتر مختص افراد کم

بینا ساخته  »به نظر من انجام این کار بیشتر از افراد کم

ی  هاپرونده ی ترک اعتیاد  هادرمانگاه است: مراجعین به  

شوند. آشنایی  مشخصی دارند که به خط بینایی نوشته می 

ن و نوشتن به این خط را از ضروریات این  و امکان خواند

بینا هم در دفعات اول  دانم. ممکن است افراد کمکار می 

و   درشت  خطوط  خواندن  برای  مشکالتی  دچار 

این  گذارفاصله اما  باشند؛  صحیح  تشخیص  برای  ی 

 شود.« مرورزمان برطرف می موضوعی است که به

فعالیت  روان »چه  دشناسانههای  شما  مراکز  در  ر  ای 

چنین   در  نابینا  فرد  یک  حضور  چقدر  و  است  جریان 

از جانب مراجعین خاص   تحمل    شما  درمانگاهمراکزی 

روان می یک  به  راحت  معتادان  آیا  بینا شناس کم شود؟ 

 کنند؟« اعتماد می 

روان  فعالیت  کلینیک شناسانه »عمده  این  در  که  ها  ای 

شود کوشش برای یافتن انواع اختالالت روانی  انجام می 

است که فرد معتاد را به این سمت کشانده است. ما در  

های آنان  کوشیم، با شنیدن صحبت می   رودرروجلساتی  

آن  دانستن  با  و  یابیم  دست  دارند  که  مشکالتی  ها  به 

 ها فراهم کنیم. امکان درمان بهتری را برای آن 

امر، ممکن است   ابتدای  باید بگویم، در  در باب اعتماد 

روان  چه  و  مراجع  دیوار  چه  هم  به  نسبت  نابینا  شناس 

آموخته   من  به  تجربه  اما  باشند؛  داشته  خاصی  دفاعی 
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  هر دو شود و  مرورزمان این مشکل حل می است که به

 توانند با هم تعامل داشته باشند.  طرف می 

با    معموالًاز مشکالتی که کار ما دارد این است که ما  

ی  ضداجتماع های  رشویم که رفتامی   روروبه برخی از افراد  

آمده است که تلفن همراه خود  دارند. برای خود من پیش 

دست   از  مشاوره  جلسات  از  یکی  در  من  امداده را   .

خواهم این مشکل را به داشتن یا نداشتن دید ربط  نمی 

بدهم؛ زیرا برای همکاران بینای من هم چنین مسائلی  

 اتفاق افتاده است.« 

بینا  ان یک فرد کمعنوهایی مابین کار شما به»چه تفاوت 

 وجود دارد؟«   درمانگاهو همکار بینای شما در 

ترین تفاوتی که در کار ما وجود دارد سرعت عمل  »مهم

بینایان برای یافتن  بیشتر یک فرد بینا در مقایسه با ما کم 

بینا  ها است؛ البته افراد کمر و انجام برخی از کا  هاپرونده 

سرعت   تا  بکنند  را  خود  تالش  باید  خیلی  هم  عمل 

بینا داشته باشند. از این  بیشتری نسبت به سایر افراد کم 

سایر   و  ما  مابین  خاصی  تفاوت  بگذریم  که  تفاوت 

تأکید   دوباره  اینجا  بدهید  اجازه  ندارد.  وجود  همکاران 

افراد کم برای  حرفه  این  که  کنم،  است  مناسب  بینایی 

 توان نوشتن به خط بینایی را داشته باشند.« 

کمد درآم»میزان   افراد  برای  کار  این  چقدر  زایی  بینا 

 است؟«

، درآمدی معمولی در  درمانگاهاز کارکنان    یعنوان یک »به

انتظار صاحبان این شغل خواهد بود. باز محاسن کار در  

هر  هادرمانگاه چنین   که  است  این  آن    نوبتیی  کاری 

چهار ساعت را در بر خواهد داشت و با اینکه هنوز میزان  

توانم بگویم  درآمد امسال به ما ابالغ نشده است؛ اما می 

دو   شخصی  به  نوبتاگر  روز  روان در  در  عنوان  شناس 

تا هفت    درمانگاه  مشغول به کار باشد، ماهانه بین پنج 

 میلیون تومان درآمد خواهد داشت.« 

 صحبتی با مخاطبین ما دارید؟« »آیا در پایان 

نسل مانا،    ۀ ینشر»ضمن تشکر از شما و مخاطبین خوب  

برای    صرفاً خواهم به دوستان عزیز بگویم،  در پایان می 

خوب وارد شوید، وارد دانشگاه نشوید.    حرفۀاینکه به یک  

دیپلم   مدرک  با  موفقیت  امکان  که  نیست  درست  این 

  کنندۀ تحصیل تولیدمنتفی است. خود من تا پیش از ادامه  

موفقی بودم و بر اثر چند اشتباه کوچک شغل خود را از  

دادم.   به  خالصۀدست  اینکه  کشف  کالم  دنبال 

های خود باشید و در پی یک منجی برای پیشبرد  توانایی 

 اهدافتان نگردید« 

شرکت کردید صمیمانه از شما    وگو گفت »از اینکه در این  

 .« سپاسگزارم

 

دیدگان  ای آسیب راهبرد حل مسئله بر

 بینایی

پرورش   و  آموزش  آموزگار  عرب:  امین 

 استثنایی فارس 

  ، دادن بیناییزندگی پر از چالش و مشکل است و ازدست

به چالش  افراد  برای  را  متفاوتی  و  جدید  وجود  های 

ها و راهبردی  آورد. اینک به چند نمونه از این چالش می

 کنیم:می ها اشاره برای مواجهه با آن 

شما دارید شام   

کنید درست می 

دانید طبق  و می 

پخت   دستور 

فلفل   باید 

غذا   به  هندی 

کنید.   اضافه 

نمی  دانید  حال 
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یا   است  هندی  فلفل  دستتان  توی  قوطی  محتوای 

 دارچین. 

دوستانتان    ی شما برای صرف ناهار در یک غذاخور   •

به همرا مالقات کرده  غذاها    ۀاید.  شما خوش گذشته، 

اند. تا اینکه پیشخدمت  وگوها جالب بوده سب و گفت دلچ

دانید در آن چه نوشته  آورد، شما نمی حساب را می صورت 

 شده است. 

نیستید که  می    • دارو مصرف کنید و مطمئن  خواهید 

 درست است یا نه.   ،قرصی که در دستتان دارید 

به  مشکالت  این  نمی آیا  آشنا  شما  اینجا  نظر  در  رسد؟ 

مند این مشکالت و  داریم در خصوص حل قاعدهقصد  

 صحبت کنیم.   ،ها مواجهیمموارد مشابه که هر روز با آن 

 ۱راهبرد سازگاری

  (۳و دکتر زریال   ۲و اینجاست که راهبرد سازگاری )دکتر نز

عنوان یک روش مفید  تواند کمک کند. این راهبرد بهمی

افراد آسیب در چندین مطالعه مستند  برای  بینایی  دیدۀ 

گام  رویکرد  از  استفاده  شامل  و  حل  بهشده  برای  گام 

موقعیت از  بسیاری  در  است.  راهبرد  مسئله  این  ها 

استفاده است و به تغییرات ناشی از کاهش بینایی  قابل

 کند. کمک می 

 پنج قدم در استفاده از راهبرد سازگاری: 

 اول: نگرش به موضوع  ۀمرحل

احتماالً مهم  و  این    ن یتراولین  در حل هر مشکل  قدم 

 است که تصمیم بگیرید آن را حل کنید. 

 دوم: تعریف مشکل   ۀمرحل

می  که  شوید  چیستمطمئن  دقیقاً  مشکل  مثالً  ؛  دانید 

یا نیاز    جا کرده استاینکه قوطی دارچین را کسی جابه

 زدن دارد؟ به برچسب

 
  است   که  در  این  متن  از  کنار  هم  قرار  دادن  حروف  اول  هر  مرحله  adapt  سازگاری  ترجمه  کلمه  ۱

attitude, define, alternative, predict یعنی try و  .مترجم. است  شده تشکیل   

 حل جایگزین سوم: یافتن راه  ۀمرحل

های ممکن برای حل این  ای درنگ کنید و به راهلحظه

پیشخدمت   یا  دوست  یک  آیا  مثالً  بیندیشید.  مشکل 

صورت می شاید  تواند  یا  بخواند؟  شما  برای  را  حساب 

 بین آن را بخوانید. بتوانید با استفاده از ذره 

 بینی پیامدهای هر تصمیم پیش  چهارم:  ۀمرحل

راه  از  یک  هر  با  به  ببینید  و  کنید  نگاه  احتمالی  های 

انتخاب آن چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟ برای مثال اگر  

ممکن است    ،فلفل هندی استفاده کنید   یجااز دارچین به 

 شامتان خراب شود. 

 حل پنجم: آزمایش راه   ۀمرحل

ید و ببینید آیا مفید  حل را انتخاب و امتحان کنبهترین راه 

 بود؟ 

کارگیری  هایی را از به ترشدن موضوع، مثالبرای روشن 

 کنیم.راهبرد سازگاری در حل مسئله بیان می 

 مثال اول: 

 . نگرش به موضوع:  ۱

مری دچار تباهی لکه زرد )دژنراسیون ماکوال( است. او  

لش را پیدا کند. انگار  ینگران است که دیگر نتواند وسا 

خواهد از  در جایی نیست که باید باشد. او نمی   زیچچ یه

اش کمک بگیرد.  گذاری استفاده کند یا از خانواده عالمت

ازدست او می  بزند.  دادن  خواهد فقط شکایت کند و غر 

حل در زندگی نیست،  بینایی برای مری یک چالش قابل 

یعنی   ،تواند اولین مرحلهیک غیرممکن است. مری نمی 

حلی  تواند راه بنابراین نمی ؛  تمام کندنگرش به موضوع را  

برای قدم بعدی   ، بیابد. هر زمان تصمیم به تالش بگیرد

 آماده است. 

۲ Nezu 
۳ D’Zurilla 
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داند مشکل واقعاً چیست. شاید موضوع فقط  شاید او نمی 

 فلفل هندی نیست.  داکردن یپ

 . تعریف مشکل: ۲

سازگاری  راهبرد  از  استفاده  را    ،در  مشکل  باید  مری 

پیداکردن فلفل هندی است یا   شناسایی کند. آیا مشکل

عدم  اندازه مشکل  آیا  غذا؟  نسوختن  حتی  یا  آن  گیری 

 اعتماد مری به توانایی خودش نیست؟

 حل جایگزین: . یافتن راه ۳

به تالش گرفت، نگرش او مشخص   میتصم یمر یوقت

است که   ده یکرد، زمان آن رس ییشد و مشکل را شناسا

  ی بارش فکر  روشمشکل را به   یممکن برا  یهاحل راه

ا در  کند.  ن  ن یمشخص  مناسب    ست ین  یازی مرحله  به 

 ها توجه کرد.  حل نبودن راه  ا یبودن 

زندگی   ۀ های روزمرممکن است مری به آموزش مهارت 

اش در مورد  نیاز داشته باشد. شاید الزم باشد با خانواده 

صحبت کند    ، اینکه هر وسیله در جای خودش قرار بگیرد

به زمان    اشیی نایکردن از آسیب بیا شاید برای صحبت 

 نیاز داشته باشد. 

 بینی پیامدهای هر تصمیم:. پیش ۴

های احتمالی خود را مرور کند.  حلمری باید فهرست راه 

ها ممکن  توان کنار گذاشت و بعضی ها را می برخی از ایده 

پیش  باید  او  باشند. سپس  کارساز  ام  بینی کند کداست 

 راهکار برای حل مشکل بهترین است. 

او کمک می  به  را  آموزش  موارد  بگیرد چگونه  یاد  کند 

اعتمادبه او  به  نیز  و  کند  می شناسایی  به  نفس  تا  دهد 

آن  از  که  می کارهایی  لذت  دهد.    ، بردها  ادامه 

ها به  تواند باعث شود که آن کردن با خانواده می صحبت

جابه وسااهمیت  نکردن  پی  ی جا  باال  او    حالن ی ببرند، 

 تواند موضوع را بیان کند. داند چطور می نمی 

 حل: . آزمایش راه ۵

حل را در شرایط فعلی  در گام بعدی مری باید بهترین راه

حل متفاوتی  انتخاب کند. ممکن است شخص دیگری راه 

حلی را برگزیند  اما مشکلی نیست. او باید راه؛  را برگزیند

بعدی این    ۀبرایش مفید خواهد بود. مرحلکند  که فکر می 

است که آن را امتحان کند تا مشخص شود که آیا کارایی  

 دارد یا خیر. اگر نداشت باید راهکار بعدی را امتحان کند. 

کردن با خانواده در مورد  مری مطمئن نیست که صحبت 

ب می   اشیی نا یآسیب  تغییر  را  او  چیزی  اما  نه  یا  دهد 

اولین    تصمیم گرفته است که این  اینجا شروع کند.  از 

می  کمک  او  به  که  است  را  گامی  مشکلش  که  کند 

 . رممکنیشکل یک چالش ببیند، نه یک غبه

 مثال دوم: 

.  میکن  شی جان آزما  طیراهبرد را با شرا   نی ا  دیی ایحاال ب

روزه  است و هنوز همه   اهیسساله، مبتال به آب   ۷۳جان  

زمان کندی م  ی رواده یپ از  دوستانش    ی .  و  جان  که 

شده  کاف  ،اندبازنشسته  هم    ابانیخ  ن یی پا  شاپی در  با 

و    نوشندی قهوه م  نند، ینشی ها آنجا م . آن کنندی مالقات م 

دن م  ا یمشکالت  حل  را    ا ی  کنندی را  نظرشان  حداقل 

ا ند یگو یم از  م  ی دورهم  نی. جان  روز    بردی لذت  هر  و 

جان    بانایگذشته هنگام عبور از خ  ۀمنتظر آن است. هفت

تصادف کند. او به دوستانش    نی ماش  کیبود با    کینزد

  داند ی بود« اما خودش خوب م  وونهیگفت »راننده پاک د 

عبور کند    ابانیاز خ  ترسدی م  . او حاالدی را ند  نیکه ماش

شاپی آخر با دوستانش را از دست داده  و دو نشست کافی

م  جان  سازگار  تواندی است.  راهبرد    ب یترت  نی بد  یاز 

 استفاده کند: 

 . نگرش به موضوع: ۱

خواهد با  می دلش    کهدر حال حاضر چالش او این است  

 دوستانش باشد. 

 . تعریف مشکل: ۲
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یا ترس از  آیا مشکل او ناتوانی در عبور از خیابان است  

ها )ماشینی که نزدیک بود او را زیر بگیرد( یا  ناشناخته

 هر دو؟ 

 حل جایگزین: . یافتن راه ۳

وآمد از یک دوست کمک بگیرد،  تواند برای رفت جان می 

نقط آموزش  امن   ۀاز  برای  اینکه  یا  کند  عبور  تری 

 یابی و تحرک اقدام کند. جهت

 بینی پیامدهای هر تصمیم:. پیش ۴

بخواه  که  اگر  زمانی  بگیرد،  کمک  دوست  یک  از  د 

باید حاضر باشد  ،افتددوستش راه می  همچنین  ؛  او هم 

اگر دوستش نخواهد آن روز به کافه برود، جان باید راه  

تری عبور کند،  امن   ۀدیگری پیدا کند. اگر بخواهد از نقط

مسیر برایش ناآشنا خواهد بود و مجبور است بیشتر راه  

این  یابی و تحرک  موزش جهتدرخواست آالزمۀ  برود.  

 . اش تحلیل رفته استاست که بپذیرد بینایی 

 حل: . آزمایش راه ۵

راهجالب  ۀنکت بهترین  گاهی  که  اینجاست  حل  توجه 

حل  های جایگزین است. راهچیزی بیشتر از یکی از گزینه 

او    ن یانتخابی جان ترکیبی است از هر سه راهکار؛ بنابرا

جهت  معلم  قبا  تحرک  و  تا  یابی  گذاشت  مالقات  رار 

پیدا    یهای حرکت ایمن را بیاموزد. مسیر جدیدمهارت 

کند عبور  خیابان  از  پرنور  جایی  در  بتواند  که  ؛  کرد 

  ، نداردروی طوالنی  پیاده   ۀوقتی حوصل  همچنین حاال او

 تواند با دوستش تماس بگیرد.می

می  جان  کافحاال  در  و  دوستانش  با  مورد    شاپ ی تواند 

 روی مشکالت دنیا کار کند!  ،اشعالقه

 سخن آخر 

گفته راهکارهای  از  یک  می هر  را  در  شده  توان 

راهبرد سازگاری در  موقعیت استفاده کرد.  های مختلف 

  مدت ی های طوالنتوان برای حل چالش حل مسئله را می 

به دارو  یا  مالی  مدیریت  بردمانند  برای  ؛  کار  همچنین 

هایی  حل فوری دارند، در موقعیت ه کسانی که نیاز به را

پاره  بلوز  زدن یک  وصله فنجان یا    ریختن مایع در مثل  

 تواند کارایی داشته باشد. می

 vision aware وبالگ منبع: 

 

هایی که از عصر جدید علیخانی  درس

یابی یک رفتار نسبتاً  آموزیم: علتمی

 متداول

 امید هاشمی: سردبیر 

ماجر و  جدید  حواشی اعصر  و  که  ها  منوالی  به  اش 

دانید به پایان رسید و جامعۀ نابینایان هم  دانیم و می می

مفتخر از دستاورد بزرگی که به لطف اتحاد و یکدلی به  

از جنبه  آغاز کرد. گذشته  تازه را  های  ثمر نشانده، قرن 

میان   از  متعددی  افراد  که  جدید  عصر  پدیدۀ  گوناگون 

ند، این اتفاق، زوایای تاریکی از  ها پرداختنابینایان به آن 

کند  خُلقیات برخی از افراد نابینا را هم به ما یادآوری می 

مانده  ، به بررسی یکی از این نقاط پنهان زیجوکه در این  

 پردازیم. می

)انحراف چشم(  دختری کم  استرابیسم  به  مبتال  بینا که 

شود معلولیتی  گیرد با کسی که گفته می است تصمیم می 

های تثبیت خود به خانوادۀ  ازدواج کند. یکی از راه  ندارد 

ی  اگونهبه بیند که ظاهر چشمانش را  داماد را در این می 

بینایی در آن هویدا نباشد.  های کم اصالح کند که نشانه 

ها در کالم  رسالمت جسمی داماد، موضوعی است که با

شود و مایۀ افتخارشان  مادر و دختر در برنامه تکرار می 

که دختر از صفت »سالم«    بارک تا آنجا که حتی ی  است.

کند، مجری خود حرف او  برای توصیف داماد استفاده می 

 کند. اش را اصالح می را قطع و گفته 

https://visionaware.org/blog/visually-impaired-now-what/vision-loss-and-solving-problems-part-one/
https://visionaware.org/blog/visually-impaired-now-what/vision-loss-and-solving-problems-part-one/
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غیرمعلول   جامعۀ  آموزش    خاطربه اینکه  دریافت  عدم 

های  کاری رسانه های تحصیل و کم صحیح در طول سال 

ختصات آن به حد  معلولیت و م  نامبهای  جمعی، با پدیده 

کافی آشنایی ندارد، در اینجا نه محل بحث است و نه  

ایجاد   موجب  هم  آگاهی  فقدان  همین  تشکیک.  حتی 

شود و جامعه  ساالر نسبت به معلولیت می نوعی نگاه سالم 

تی از نگاه یک دختر نابینا که در مقابل دوربین  ح  - را  

به دو گروه سالم و ناسالم    -د  گوی رسانۀ ملی سخن می 

می طبقه نگاه  بندی  در  را  سالم  طبقۀ  در  حضور  و  کند 

و او را    کندعنوان معیاری برای تفاخر تثبیت می دختر به

دارد برای ورود به طبقۀ سالم، به هر ابزاری متوسل  وامی

به قیمت  به  اگر  حتی  دروغ هم شود؛  آن  بافتن  تا  هایی 

 لی به آن بزرگی باشد. اندازه کودکانه و ایجاد جنجا

هایی از اتفاق باال را در رفتار افراد نابینای  همۀ ما نمونه 

ایم؛ کم نیستند نابینایانی که اصرار  اطرافمان بسیار دیده 

اساس   »بر  خودشان  قول  به  رفتارشان  همۀ  دارند 

نظر برسد؛ حتی برخی خود را به  ها« به ا های بیند استاندار

قیمی   وآتش آب  هر  به  تا  را  زنند  بودنشان  نابینا  مت 

که   کنند  رفتار  طوری  خودشان  خیال  به  و  بپوشانند 

شک امتیازاتی که  شان نشوند. بی دیگران متوجه نابینایی 

دهد یکی از دالیل این تالشِ  جامعه به طبقۀ »سالم« می 

هم  از  برخی  مذبوحانه  بعضاً  و  متداول  نوعان  نسبتاً 

رود به طبقۀ  نابینایمان برای »بینا« به نظر رسیدن و و

سالم است؛ اما افزون بر اشکالی که در نوع نگاه جامعه  

توان ردپایی  نسبت به پدیدۀ معلولیت مشهود است، می 

از عدم آموزش صحیح در خصوص نحوۀ نگاه خود افراد  

دارای معلولیت به پدیدۀ معلولیت را هم در بروز چنین  

 تأثیر ندانست. اتفاقاتی بی 

دختر قصۀ عصر   دانیم که  می   قدرن ی اجدید،  از گذشتۀ 

نابینایان گذرانده و   تمام طول تحصیلش را در مدارس 

می  آموزش انتظار  از  عمومی،  دروس  کنار  در  های  رود 

دانش  دانهموردنیاز  هم  نابینا  باشد.  آموزان  برچیده  ای 

آموزش  از  صحبت  می وقتی  ویژه  امر  های  بدو  شود، 

توان  نظیر  جهتموضوعاتی  حرکبخشی،  و  ت،  یابی 

به ذهن    دست ن یازاهای زندگی روزمره و مواردی  مهارت 

می  می متبادر  نیک  اما  افراد  شود؛  به  آموزش  که  دانیم 

شود و قطعاً ایجاد  نابینا فقط به این چند مورد خالصه نمی 

آمادگی روانی در نابینایان در آستانۀ ورود به جامعه هم  

به ویژه  مدارس  وظایف  از  می یکی  دید شمار  با  ن  آید. 

به ذهن خطور می  این سؤال  تارا،  کند که  افرادی مثل 

خصوص   در  وظایفشان  به  اندازه  چه  تا  مدارس،  این 

،  نفساعتمادبهو    نفس عزتهایی همچون  آموزش مهارت 

ی که با  شناسانروان کنند؟ مشاوران و  ی عمل می درستبه

می  همکاری  مدارس  به  این  نسبت  چقدر  کنند، 

و نوجوانان در خصوص    های ذهنی این کودکاندغدغه 

نشدن در جامعه آگاهی دارند و چه کمکی  پذیرفته  خطر

وپرورش  کنند؟ سازمان آموزش ها می در رفع این دغدغه 

  ساله،   ۱۸تا    ۵عنوان یکی از متولیان کودکان  استثنایی به 

برنامه تابه چه  موضوع  حال  در  مدونی  و  مشخص  های 

ی احتمالی چه  هاپذیرش معلولیت ارائه داده و این برنامه

 اند؟دست داده نتایجی را به 
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بسا اگر تارا یاد گرفته بود که معلولیت، مثل هر ویژگی  چه

دیگر جسمی، چیزی جز یک تفاوت نیست و نه موجب  

با این  رس   مسئله شکستگی و نه مایۀ برتری است؛ اگر 

ویژگی   یا هر  معلولیت  با  انسان،  بود که هر  آمده  کنار 

مجموعه  جسمی،  توانمندی ای  دیگر  از  و  است  ها 

می محدودیت  منطقی ها؛  قدری  موقعیت  توانست  تر 

شوی  پیش  یک  در  حضور  با  و  کند  مدیریت  را  آمده 

پ و  رتلویزیونی  یک  باف ال ی خبیننده  بلند،  صدای  با  ی 

جامعه، به وسعت جامعۀ نابینایان کشور را بیست روز به  

آموزش  است سازمان  امید  نکند.  مشغول  وپرورش  خود 

نهااستثن سایر  و  دارای  د ایی  افراد  امور  متولی  های 

های آموزشی،  ها و دوره معلولیت، در هنگام تدوین بسته 

اعضای   روانی  بهداشت  موضوع  بیشتری  حساسیت  با 

شاهد   آینده  در  تا  دهند  قرار  مدنظر  را  جامعۀ هدفشان 

 های دیگر نباشیم. اظهور تار

 

 های کتاب صوتیتازه

نابینایان نهاد  رقیه شفیعی: کارشناس بخش  

 های عمومی کتابخانه 

گزیده با  هم  ماه  از  این  ای 

به   که  کتب  جدیدترین 

کتابخانه  افزوده  آرشیو  ها 

 مندان مطالعه هستیم. اند، میهمان عالقهشده

نشر  »  * را  کدیور  سلمان  نوشتۀ  سال«  بیست  از  پس 

ادب سال   بازار    ۷۵۲در    ۱۳۹۷شهرستان  روانه  صفحه 

 کرده است. 

ک رمان    ش ی پو  ۀ دور  نی پانزدهم  ده ی برگزه  این 

است به این پرسش تاریخی که چرا    روشنا  یخوانکتاب

بادسی و  جدید  نگاهی  با  کشتند  را  قراردادن    الشهدا 

جواب مخاطب   معرض    پاسخ سؤال    ن ی ا  ی برا  یی هادر 

کلمات رمان او است و کتاب    نیکه آخر   یدهد. پرسشمی

  ک یو با    شود ی از کربال آغاز م  یابد. کتاب پایان می با آن  

  ی سوم و حکمران   فهیبه روزگار خالفت خل  یچرخش زمان

کنار    راز آن روزگار د  یر یو تصو  رودی در شام م  هیمعاو

که   دهدی »پسر هند« را به خواننده نشان م ی هاسهیدس

  زده ی م  ایحفظ قدرت دست به هر توطئه   یچگونه برا

. در  ند یومت شام بنشبر مسند حک  شتر یتا بتواند دو روز ب

ا   ور یواقع کد ر   ن یدر  پا  ۀشیاثر  در    ی انی پرسش  را  خود 

خواص    یخواه اده یز   و  یطلبکه راحت   داندی م   ییهاسال

 را دامن زد.  ی انحراف در جامعه اسالم دآمدن ی پد ۀنیزم

که   سرچشمه  انحرافی  و  رامنبع  سال    ۲۵  معارف 

  ی غات یو خاندانش چنان تبل  ه یتوسط معاو  و   کرد  نینشخانه

ه  قت یحق  هیعل که  بود  گرفته  صورت  تصور    کسچ یاو 

)ع( همان اسالم محمد )ص(    یکه اسالم عل  کردی نم

  ان یمتق  ی در زمان شهادت موال  ی که برخ   یی است تا جا

عل  »مگر  گفتند  کوفه،  مسجد  محراب  نماز    یدر 

 خوانده؟« یم

جی »  * از  کتابی  کریسمس«  رولینگ  خوک    - کی 

نشر    - پاتر    یهر   سندۀ ینو را  اسالمیه  ویدا  ترجمۀ  با 

صفحه تقدیم گروه سنی ج،    ۲۵۶در    ۱۴۰۰تندیس سال  

 د و ه. کرده است. 

اسباب  عاشق  خردسال  یبازجک    گ، یذرپ  اش،ی دوران 

کنارش    شهیهم  های و ناخوش  های در خوش   ی پی است. د

ا  تا  است.  دنیبوده  کرکه  شب  بد  سمسیر    ی اتفاق 

شب    سمسی؛ اما شب کرشودی گم م یپی ... و دافتدیم

ازدست معجزه  در آن  یهاست؛ شبرفتهها و جبران  ،  که 

م زن  توانندی همه  روح  از  حت   یدگ سرشار    ی شوند، 

جدهایبازاسباب  خوک    ی بازاسباب  نی دتری.  که  جک 

شده است، نقشۀ    ی پید   ن یگزینام دارد و جا  سمس یکر
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سفر به  صم  روندی م   یی جادو  ی گمشده،    ن یتری م یتا 

 دوست جک را نجات دهند... 

اندیشه »  * ایران    زیبرانگچالش های  نقد  تأثیرگذار در  و 

  ۱۳۹۸ی محمودی را نشر نی سال  عل  دیسنوشتۀ    معاصر«

 کتاب کرده است.  صفحه روانۀ بازار  ۴۱۵در  

اند  آوری سر برآورده های نام در تاریخ معاصر ایران چهره 

اند و  های متفاوتی زیسته ها و زمان که هرچند در محیط 

دانش  اندیشه صاحب  عملکر ها،  و  گوناگونی  دها  های 

ی  ریگشکل ای در وضعیت و  گونه اند؛ اما هریک به بوده 

مردم  ساختارهای فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  

گذاشته  تأثیر  ما  یا  کشور  درست  بد،  یا  خوب  آنان  اند. 

های خود  دنادرست، جامعۀ ایران را زیر نفوذ آرا و عملکر 

اند؛ عقاید،  بسا کسانی که از پی آنان آمده اند و چه گرفته

 اند.های آنان را تداوم بخشیده د راه و روش و کارکر

پژوهش در زندگی، زمانه، اندیشه و کنشگری شماری از  

های بزرگ ایران معاصر، موضوع اصلی و مشترک  چهره

بنیادی تأثیرگذارترین  مطالب این کتاب است و  ترین و 

برگزیده شده و   اندیشۀ هر شخصیت    رندۀ یدربرگوجوه 

س  در  که  است  با    دۀ موضوعاتی  را  ایران  جامعۀ  اخیر 

کرده    روروبه تأثیرات گوناگونی    ها وها، دگرگونی چالش 

 است.

مارمیون را    ژان فرانسوا شناسی حماقت« تألیف  روان »  *

  ۳۲۰در    ۱۴۰۰نژاد توسط نشر خوب سال  بهنوش صابری 

 صفحه به چاپ رسانده است. 

می   مقدمۀدر   چرندیاتی  کتاب  روزانه  همه  خوانیم: 

  کداممان خوانند؛ همچنین هر  شنوند و می بینند، می می

این   به  راجع  صحبت  و  حالجی  فکر،  تولید،  برای 

می  کودن  گاهی  مقصریم.  بی چرندیات  و  آنکه  شویم 

زندگی  به  راجع  مهمالتی  باشد  داشته  مان  عواقبی 

ضوع است؛  گوییم؛ مهم آگاهی و پشیمانی از این مومی

ممکن  انسان  اشتباه  چون  کنید  قبول  باید  است.  الخطا 

اید یا بخشیده شوید. همیشه هستند کسانی که ابله  کرده

خودمان    فرضمان  اما    بالهتمان متوجه    ندرت به کنند؛ 

که  می حماقتی  هیاهوی  از  جدا  پر    اطرافمانشویم.  را 

شعورها  کرده، متأسفانه صدای بلند پادشاهان حماقت، بی 

را    اتتانیاخالقرسد.  شعورها بیشتر به گوش میابر بیو  

اندازند  گذارند و این شک را در دلتان می می   ر یتأثتحت

که ممکن است در این دنیای پست، عدالتی وجود نداشته  

باشد! حماقت عهدی نانوشته است؛ عهدی برای خیانت  

عزت احمق  و  هوش  به  بشریت.  ها  به  خیانت  نفس، 

عه، حتی هدف کتاب هم که تالش  به عمق فاجباتوجه 

 دارد حماقت را بررسی کند، احمقانه است!

اشتباه« نوشتۀ پیتر چینی با ترجمۀ مسعود راد را نشر  »  *

 صفحه منتشر کرده است. ۲۴۰در   ۱۳۹۴امیرکبیر سال 

شخصیت  رمان  این  کنش در  و  و  ها  رابطه  ایجاد  ها، 

ی  پیشبرد داستان بسیار خوب مطرح شده است. اثری عال 

است که با عمق و تکنیکی زیرکانه خواننده را به هیجان  

می می اتفاق  مکزیک  در  داستان  لمی  کشاند.  و  افتد 

پلی ک  -ن  کوش وارد  به   – س  ارگاه  پپر  همکارش  دنبال 

از دسیسه و علت قتل همکارش و  مکزیک می  و  شود 

منظور سرقت اسنادی که متعلق به دولت آمریکا  توطئه به 

 ... و  گردد اه می و انگلستان است آگ 

زندگ   * داستان  ذهن  از  دی فرو  گموند یز  ی»شور   »

ایروینگ استون با ترجمۀ اکبر تبریزی و فرخ تمیمی را  

در   مروارید  عالقه   ۹۱۹نشر  تقدیم  کرده  صفحه  مندان 

 است.

با فرا   روبم یزونشیب  زنویسنده در این کتاب خواننده را 

می  آشنا  فروید  با  زندگی  کتاب    مطالعۀسازد.  به  این 

و    ن ی دورتر فروید  زندگی  اندیشۀ  هابالشاهزوایای  ی 
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نزدیک می   شاعرانۀ زندگی  وی  از  مواردی  به  شویم؛ و 

شدن این کتاب،  خوریم که تا پیش از نگاشتهفروید برمی 

جالب برای ایرانیان در این کتاب   نکتۀ مکتوم مانده بود. 

دارالفنون    مدرسۀدکتر پوالک از مدرسین طب  ذکر نام  

میالدی    ۱۸۵۴شکافی را در سال  داست که اولین کالب

نفری برای تدریس    ۷  ئتیهانجام داده و اولین معلم جزء  

طب اروپایی وارد ایران شده است. وی از همکاران فروید  

هجری در ایران به سر    ۱۲۷۴تا    ۱۲۷۲بوده و از سال  

 برده است. 

فیدل    گواراچه »  * از  اثری  کاسترو«  فیدل  روایت  به 

کاسترو با ترجمه سیمین موحد را نشر اندیشۀ آیدا سال  

 صفحه به چاپ رسانده است.  ۲۶۲در   ۱۳۹۸

است که در کنار    ی االصلی نیرا، مبارز آرژانتا گوارنستو چه

مبارزه مسلحانه    ستایبات  ی کتاتوری کاسترو با دولت د  دلیف

سازمان   یک یچر پ   یده را  و  حاضر    شد.  روزیکرد  کتاب 

از برگز   یامجموعه  ها و  مصاحبه   ها،ی سخنران  ۀدیاست 

را که در مواضع مختلف و به  اگوچه   ۀآثار رهبر کوبا دربار

ا  یهامناسبت است.  رادی متفاوت    ا ی  یهر سخنران  شده 

در   ابتدا  کیمصاحبه  در  و  شده  گنجانده    ن آ   یفصل 

زمان   ی کوتاه  ح یتوض وضع  موضوع،  و    درباره  علت  و 

  ۀنامی کتاب زندگ  یدر ابتدا  آن ذکر شده است.   ی چگونگ

چه  یکوتاه  ارنستو  فا گواز  و  سپس  و  کاسترو    دلیرا 

وقا سا  ی زندگ  ع یروزشمار  و  کوبا  انقالب  حوادث    ر یو 

را در آن حضور داشته  اگوبخش که چه ی آزاد  یهاجنبش 

موضوع کتاب    ۀدربار  یگفتار ش یگاه پآن .  درج شده است

 . کننده کتاب آمده استبه قلم تهیه  یاو پس از آن مقدمه 

و  »  * ایرانی  آنان«    ورسمراه زنان    سفرنامۀ زندگی 

کتابدار  رکالراکولیو  نشر  آزاد  اسداهلل  ترجمۀ  با  را  رایس 

 صفحه منتشر کرده است.  ۲۴۸در    ۱۳۸۳فرزانه سال 

سفر به ایران داشته و حاصل مشاهدات خود    ۴نویسنده 

فصل منتشر ساخته که فهرست فصول بدین    ۲۶را در  

و    یهود ی  ، یزنان پارس   ی. رانیزنان ا  ی زندگان  قرار است: 

  ی الت ی زنان ا  یی. زنان روستا  ی. زنان مسلمان شهر  ی. ارمن

  ن. مقام و منزلت ز  .هایی قشقا  یالت یزنان ا   . های اریبخت

  . تیوتربم یتعل  ی.رانیدختران ا  ی.کودک  .هووها  .شوهران

ی.  سرگرم  .د یخر   ی.نیریخوراک و ش   ی.رانی منازل ا  .لباس

  . و مرگ  یماریب  . خرافات  . سور و سوگ  ام یا  . عیصنا   . سفر

  . رانیدر ا  یس یزن انگل  ی. رانیزنان ا  ۀندیآ  ی.دوستهنیم

به وطن   التیتعط بازگشت  پا  .و    از   یی هاعکس   ان ی در 

 مختلف چاپ شده است.  ی و شهرها ی رانیزنان ا 

حسین  »  * ترجمۀ  با  را  کیسینجر  هنری  تألیف  چین« 

صفحه    ۷۰۱در    ۱۳۹۲رأسی نشر فرهنگ معاصر سال  

 روانه بازار کرده است. 

ی بین  وشنودهاگفت   ۀیپا هایی از آن بر  کتاب که بخش 

نویسنده و رهبران چین شکل گرفته، تالشی است برای  

ط به صلح، جنگ  ها از مسائل مربو درک و شناخت چینی 

تر و  بینانهها با رویکرد واقعالمللی و ارتباط آن و نظام بین

با رویداآمریکایی   موردموردبه  های مهم،  د ها در برخورد 

فرهنگ تاریخ  و  که  ها  مختلف  به    گاهیوبگاه های 

نتیجه بندی جمع و  می گیری ها  متفاوتی  از  های  رسند. 

ان آمریکا  های اصلی کتاب شرح تعامل میان رهبررمحو

و جمهوری خلق چین از بدو تأسیس آن کشور در سال  

 است.  ۱۹۴۹

شادمانی؛ دست از تقالکردن بردار و زندگی کن«    »تلۀ  *

مهدی   و  صاحبی  علی  ترجمۀ  با  را  هریس  راس  اثر 

صفحه    ۳۹۲در    ۱۴۰۰سخن سال    ۀیسا اسکندری نشر  

 به چاپ رسانده است. 

پذیرش و تعهد    رویکرد درمان مبتنی بر   ۀیپا این کتاب بر  

روش  که  است  شده  بدیعی  نوشته    مسئلۀ   دربارۀ های 



   35 

بیان می  زندگی  از  رضایتمندی  و  در  شادمانی  اگر  کند. 

صبرکردن   برای  دلیلی  هستید،  مطلوب  زندگی  انتظار 

ها  وجود ندارد، این انتظار باید به انتها برسد. اکثر انسان 

  اسیر تصورات ذهن خود هستند؛ اما در حقیقت این قفس 

ای برای جلوگیری از خروج ذهن شما ندارد و  ذهن نرده 

توانید از این بند رها شوید. کتاب حاضر  اگر بخواهید می 

به افق و  زندان  از  رهایی  برای  روشن  آوردن  دستهای 

 دهد. زندگی شادمان را به ما نشان می 

 

شرحی بر انحراف بنیادین برنامۀ عصر  

 جدید 

 نمکدون!نویسنده: یخ نکنی 

قرن   این  در  بودیم  گرفته  تصمیم  بخواهید  را  راستش 

جدید سعی کنیم سمعکمان را تعویض کرده و با سمعک  

هر    مینیبی نمخوش شنوی مسائل را بشنویم. خب وقتی  

فایده  بزنیم  عینکی هم  خرده  نوع  ما  بر  ندارد. پس  ای 

گزینه  از  که  کنیم.  نگیرید  استفاده  جایگزین  های 

کر به سعی  جناب  هرحال  ناگهان  که  باشیم  مثبت  دیم 

آقای علیخانی که خیلی هم معروف و محبوب است، با  

مثبت  روی  از  ماجرا  تریلی  شد.  رد  ما    قدرآن نگری 

می   سروصدا  چه  از  بدانید  که  اگر  کرده  ولی  گویم؛ 

دانید بگویم که دوستمان در برنامۀ عصر جدید که  نمی 

خانم    ۲۷ یک  شد،  پخش  گذشته  سال    فاق اتبه اسفند 

مادرش را به روی صحنه آورد. این خانم و مادرش که  

خوشنام در بین نابینایان شیراز هم    اریبس  ار،یبساز افراد  

قصۀ ما    دخترخانم هستند، در این برنامه مدعی شدند که  

خدادوست   بیمارستان  در  بوده،  هم  مطلق  نابینای  که 

بر   مبتنی  جراحی  عمل  طی  قبل  ماه  شش  شیراز، 

های بنیادین، از تاریکی مطلق به روشنایی کامل  سلول 

ی دریافت  داچفول رسیده و تصویر را با رزولوشن باال و  

ایشان  می این عملی که  اینجاست که  اما مشکل  کند؛ 

آ  انجام  به  در  مدعی  دنیا  تمام  در  هستند،    مرحلۀ ن 

آزمایشی خود به سر برده و در ضمن این خانم هم طبق  

همشهری  نیمه شهادت  خود  نابینای  نه  های  بوده،  بینا 

طبق   آوردند  را  اسمش  ایشان  که  بیمارستانی  نابینا. 

استعالم نابینایان همیشه در صحنه اعالم کرده که چنین  

فقط   خانم  این  و  نداشته  صحت  انحراف  چیزی  عمل 

 چشم در آنجا انجام داده است. 

های تندی را علیه این برنامه  اما بعدازاین برنامه، واکنش 

قول   ما که  ولی  بودیم؛  نابینایان شاهد  جامعۀ  از طرف 

می  را  تالشمان  تمام  باشیم،  مثبت  سر دادیم  که  کنیم 

حرفمان بمانیم. به نظر ما که اصالً اتفاق بدی نیفتاده.  

ای امروزی از فیلم  سعی کردند که نسخه آقای علیخانی

قلب  به سلطان  را  صداوسیما  ها  آنتن  روی  زنده  صورت 

از رکود   ببرند. خب قصد ایشان کمک به نجات سینما 

شد از آقای  بوده و نباید به ایشان خرده گرفت. حتی می 

حمید فوالدی هم دعوت کرد تا بعدازاین اتفاق برای آن  

ه خاطرات این اثر نوستالژیک  جورتیتراژی بخواند تا همه 

موضوع   ما  مشکل  اینجا  تا  پس  شود.  زنده  سینمایی 

آن است. به نظر ما    شدن مطرح نیست؛ بلکه نوع اجرا و  

تر این خبر را  رتوانست خیلی تأثیرگذاآقای علیخانی می 

می  مثالً  بدهد؛  مردم  روال  به  طبق  توانست 

انم  آن پرستاری که در زمان نوزادی آن خ  ش یهاعسل ماه

روی   ناگهان  را  ایشان شد  معلولیت  باعث  اشتباهش  با 

آغوش   در  سخت  را  یکدیگر  نفر  دو  و  بیاورد  صحنه 

باالخره   که  باشد  شاکر  را  خدا  پرستار  آن  بعد  بگیرند. 

اشتباهی که کرده ختم به خیر شده و از قهرمان قصۀ ما  

عذرخواهی کند که باعث شده این اتفاق برایش بیفتد و  

ب با  هم  تاکنون  ایشان  احتماالً  پرستار  تمام  زرگواری 
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ی و خوشی تمام  خوببهچیز  بازنشسته را بخشیده و همه 

شد ناگهان آقای دکتری که در این برنامه  شود. حتی می 

البته   بیاید؛  روی صحنه  ناگهان  هم  شد  آورده  نامشان 

ها را باید فراموش کنید.  کردن و این دیگر ماجرای بغل 

یگر ما نگوییم. خالصه از نظر  دانید دچرایش را هم می 

خواست  ما آقای علیخانی خیلی حوصله نداشته و اگر می 

 تر این خبر را به مردم بدهد. توانست خیلی جذاب می

که   دیگری  موضوع 

برنامه  می این  در  شد 

بحث   شود،  انجام 

ادعا  راستی  این  آزمایی 

می  ما  نظر  به  شد  بود. 

مثل   علیخانی  آقای 

کردند و ایشان  مثالً اعداد حفظ می خیلی از مهمانانش که  

آزمودند، این بار هم این کار را  و داوران این ادعا را می 

می  نشان  خانم  آن  به  را  انگشتانش  مثالً  و  بکند؛  داد 

. این هم برای نابینایان خیلی  چند تاستپرسید این  می

داد،  انگیز است و هم اگر ایشان جواب درست می خاطره

باعث تحسین می در سالن    توانست  تشویق حاضران  و 

می  حتی  از  شود؛  بخواهد  تماشاگران  از    فاصلۀ توانست 

 دورتر این آزمون را از آن خانم بگیرند. 

نوعان خود هم خواهش داریم که خوددار  اما ما از شما هم 

عصبانی هستید! آقای    قدرن ی اباشید. اتفاقی نیفتاده که  

که  اش به این شکل است  سازی علیخانی سبک برنامه 

کند. ولی این به آن معنا نیست  مخاطب را غافلگیر می 

افتد واقعیت دارد. مگر خودش  اتفاق می   هرآنچه   لزوماً که  

اعتراف نکرد که عروس را به عقد پدر شوهرش درآورده!  

خب االن یعنی آن خانم همسر دوم پدرشوهرش شده و  

کنند؟ گاهی تنوع  دارند با هم خوش و خرم زندگی می 

شود با  اش که نمی ا الزم است دیگر! همه در صداوسیم 

مردم صادق باشند! گاهی الزم است از قصد دروغ گفته  

شود تا ببینند مردم حواسشان جمع است یا نه. اصالً آقای  

علیخانی خواسته ببیند چقدر مخاطب نابینا دارد! نکند از  

اینکه به آن خانم سفر به مشهد و کربال و شمال هدیه  

جا از آقای علیخانی خواهش  خب ما همین داده ناراحتید!  

ها بدهد. ما خودمان  رکنیم که به بقیه هم از این سفمی

کنیم؛ البته اگر از طرف حامی مالی  شدت استقبال می به

دهند، به  نقدی می  ۀ یهدبرنامه هم مثل بقیه که بهشان  

 شود. ما هم بدهند دیگر خیلی عالی می 

نتیجه می  این  به  پایان  آقای علیخانی در  در  رسیم که 

نیست و دوست دارد همه خوب و خوش    زیچچ ی هدلش  

می  را  تالشش  تمام  خاطر  همین  به  با  باشند.  که  کند 

سازد به این هدفش برسد. در همین  هایی که می برنامه

  بهراه بعضاً از قصد ممکن است اتفاقاتی که نیفتاده را  

خیال صورت  به   انگیزی  واقعاً  که  دهد  جلوه  وقوع  طوری 

نگیرید.  پیوسته  هم  جدی  و  نشوید  نگران  پس  اند. 

چیز است،  همه   دادن جلوه صداوسیما هم که عاشق مثبت  

کند. پس به  عنوان یک سرمایه حمایت می از ایشان به 

ها تفریح کنید.  دلتان بد راه ندهید و صرفاً با این برنامه 

امۀ عصر جدید خواهش  همین آخر کاری از دوستان برن

هایی که قبل از نوشتن این  داریم که در راستای صحبت 

ما   دهند.  انجام  را  اقدامات الزم  داشتیم،  هم  با  مطلب 

مسکنمان  زودبه وام  بابت  قسط  هنگفتی  مبلغ  باید  ی 

شدت احتیاج به حمایت امثال آقای  پرداخت کنیم که به 

این   از  داریم.  که   رمسئولیمدعلیخانی  سردبیر  آبی    و 

برای ما گرم نشد! حتی یک عیدی به ما ندادند که ندادند!  

جا خواهشمندیم اگر ماه بعد از ما چیزی نخواندید،  همین 

ما    رمسئول ی مدفوراً به پلیس اطالع دهید ما را بیابد. این  

 تنها چیزی که ندارد، اعصاب است.

 امضا: یخ نکنی نمکدون. 



 

 


