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 انینایناب  ۀ ژ یو  ۀروزنام  یاندازراه  یبررس 

 ان ینایبدون حضور ناب

 مسؤول امیر سرمدی: مدیر

گفته   ۀمسئل  درباره  و  نوشته  بارها  سپید  اما  میاایران  ؛ 

شد، جلسۀ    ادداشتی  نی نوشتن ا  یۀماکه دست  یابهانه

  ی مطبوعات   ۀمؤسس  عاملری مرتبط، مد  ری مشترک دو مد

رئ  رانیا بهز  سیبا  روزنام  یست یسازمان  خصوص    ۀ در 

بود.   سپید  ت  ی خبر  ماهبهشتیارد  ازدهم یایران    تر یبا 

  ی شد«، رو  یایران سپید بررس   ۀروزنام  دد مج   یانداز»راه

کشور قرار گرفت.    یستی سایت سازمان بهز وب   ی خروج

سازمان   س یرئ ، یقادر  محمد ی : »عل میخبر خواند  ن یدر ا

د  ی ستیبهز در  روز  دار ی کشور  محمدحسن    طلب، ی با 

  ۀ روزنام  یی در خصوص بازگشا   رانیا  ۀروزنام  عاملریمد

سپید اولبه   ،ایران  ا  لیبر  ۀمروزنا  نی عنوان  به    رانی در 

اند و مقرر شده است مقدمات  بحث و تبادل نظر پرداخته 

روزنامه اتخاذ شود.    نیمجدد ا   یاندازالزم راه  طیو شرا

  ی عمومروابط   کلری مد  « ی»احسان جعفر   دار، ی د  نی در ا

ب امور  »س  الملل ن یو  حس  د یو  مشاور    « ین یمحمدجواد 

برنا  سیرئ بر  نظارت  و  توسعه  امور  در    ی هامه سازمان 

 د.« حضور داشتن زی کشور ن یست یسازمان بهز

ا   یشتر یب  اتیجزئ و    دار ی د  نیاز  است  نشده  منتشر 

انتشار    خواهندی م  یبا چه سازوکار  انیآقا  ستیمشخص ن

بگ سر  از  را  سپید  ایران  نکترندیمجدد  تأمل  قابل   ۀ. 

نابدراین  حضور  عدم  اما  مشورت   انی نا یبین  از  و  گرفتن 

موضوع آن  در  مستق  ی ها  که  آن   ما  یاست  مربوط  به  ها 

م.  شود یم خصوص  ی مگر  در  مهم   یکی شود    ن یتراز 

بدون حضور خود    ، انینا یناب  ۀجامع  یفرهنگ   یهاراث یم

بارها    ر،یاخ  یهاها و هفته گرفت؟ در ماه  یم یها تصمآن 

مد طرف  قائم   رعاملی از  نابو  انجمن    ران، یا  ان ینا یمقام 

ا  انینا یناب  ی مل  ۀ شبک  رعامل یمد   ن ی و خبرنگاران سابق 

آقا با  مالقات  درخواست  مطرح    طلبی روز   یروزنامه 

  ی حت   شانیها بدون پاسخ ماند. ا آن   یشده بود که تمام 

ها بدهند و با  ها و درخواست به نامه   یحاضر نشدند پاسخ

  بارهکیکنند. حال به   داری ایران سپید د  یۀ ریتحر   ی اعضا

گزارش   پخش  از  پس  شبکه   یک یو    ی ونیز یتلو  یهااز 

مستقر در لندن در خصوص ایران سپید که    زبانی فارس

به   یاگسترده   بازتاب  ارا  به  داشت،  ت  صراف  ن یهمراه 

  دار ید   ارتباط ن یدرا   یستی سازمان بهز  س یاند که با رئافتاده

  امده ین  رونیهم از آن جلسه ب  یمشخص   ی کنند که خروج 

 ت.اس

 ر یدهۀ اخ  ک یایران سپید در    یهاب یو نش  فراز

  ۀ ده انیتا پا  توانی ایران سپید را م ییطال ی روزها اوج

که ایران سپید در    یقلمداد کرد. روزگار  ی هشتاد شمس 

استثنا  ی تمام مجلس،  جمله  از  بهز  یینهادها    ی ست یو 

پرشور و مجرب    یۀر یتحر  ک یداشت.    یخبرنگار اختصاص 

  ی هااز خبرنگاران آن در حال حاضر در رسانه   یاریکه بس

  ی نود شمس   ۀده  یکارند. در ابتدابهمشغول   خارج داخل و  

و    افتی   ش ی افزا  ۲۰به    ۱۲تعداد صفحات روزنامه از    زین

  ۹۰  ۀ روزنامه افتتاح شد؛ اما از اواسط ده  ن یسایت ا وب

  ی کم آغاز شد. اعضابود که دوران افول ایران سپید کم

  ی روین  چ یکرد و ه  دای پ  لی ایران سپید هرسال تقل  یۀر یتحر

  ز ین  ی ریالتحرنشد. خبرنگاران حق   ن یگز یجا   ی متخصص 

  ۀ مؤسس  ران یمد  ی هارغم وعدهدر طول هشت سال علی 
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  ر یو سا   یامه یب  ی هاتیجذب نشدند و حما   گاه چ یه  ، رانیا

آن   یهامشوق  به  ناکاف معمول  نگرفت.  تعلق  بودن  ی ها 

مطالب    ت یفی کم باعث شد ککم   ه یری تحر  ی تعداد اعضا

  ی عموم   مطالب دچار افت شود و    ی و تخصص   ی اختصاص 

روزنامه    یاز فضا  یابخش عمده  انینا یبا ناب  رمرتبط یغ

  ز یسایت نوب   یامر در خصوص محتوا  ن یرا اشغال کند. ا

ایران    ران، ی ا  یمطبوعات   ۀ مؤسس  ی . از طرفکردی صدق م 

 یکه نه برا  دانستی م  یاجداگانه   رۀیسپید را مانند جز 

  گزار را بر ی معمول آموزش ی هاآن دوره  ه یریتحر  ی اعضا

برا  کردیم نه  ا  ی و  خبرنگاران  برا  نی اعزام    ی روزنامه 

رو شهر    ییدادهای پوشش  داخل  تهران    ایکه  از  خارج 

آن است    گرید  تیواقع  ت. را داش  یبودند، مساعدت کاف 

خبرگزار به  وابسته  سپید  ایران  و    ی رسم   ی که  دولت 

که    یو ارتباط  یخاطر همکارو به   شدی نظر آن اداره مریز

مد  ی برخ ای از  ا  ن ی ران مسئول  با  ها  سازمان   ن یروزنامه 

ها  که آن   انی نایمرتبط با ناب  ینهادها  ۀداشتند، نقد آزادان

بودند با وجود آن    ی ها و مؤسسات دولتتماما  سازمان   زین

  ی زی عوامل چ  نی ا  ی نبود. تمام  ر یپذ روابط خاص، امکان 

عوامل روزنامه و مخاطبان آن    یو دلسرد   ی زگیانگی جز ب

  ز یکرونا ن  وعیو با ش  ۹۸اسفندماه  دنبال نداشت. از  را به

ایران سپید زده شد و چاپ    جان مه ین  کر یخالص به پ  ریت

ایران سپید بود، متوقف شد. توقف    یاصل   ت یکه هو  ل یبر

کرد و واکنش مؤثر و    دای ماه ادامه پ  نی چند  لی چاپ بر

  ان ینا یناب  ۀژیو   یهارا از طرف انجمن   یچندان   تیحساس

  ی می دنبال نداشت. مخاطبان قدهدف به   ۀ جامع  یو اعضا 

بودند،    لی چاپ مجدد بر  ری گیو ثابت ایران سپید هم که پ

وعده  سو   یپوچ   یهابا  مواجه    مسئولریمد  یاز  وقت 

عمل   شدندیم نظر  از  نداشت.    یاپشتوانه  چی ه  یکه 

  گاه چ یه  ز ین  ۱۴۰۰تا اسفندماه    لی چاپ بر  ی ایاح  نکه یکماا

ا  یعمل  مجموع  س  ن ینشد.  مخاطب    ببعوامل  شد 

واقع کند  آن پشت  ی هاتیاحساس  به  گفته  پرده  ها 

گرفتن  باعث فاصله  یصداقتی احساس ب  ن یو هم  شودی نم

 . جامعۀ هدف با ایران سپید شد شتریب

 ها ده یتنها در حد شن مسئولریمد انتخاب

جد  یرو  با دولت  آمدن  تغ  دی کار  تحوالت    ریی و  و 

با بهم   ، یت یریمد پنجم  ستیزمان  تأس  نیو    س ی سالروز 

روزنامه    ن یوقت ا  مسئولریمد  ی، ن یمع  ل یسه  ، ایران سپید

چه    ؛ستیمحل اشکال ن  خود ی خود امر به  ن ی برکنار شد. ا

تمام در  مؤسس  ۲۵  نی ا  ی آنکه  وقت  مسئوالن    ۀ سال 

  ی هایبندرا از منظر جناح   ود سو با خ هم   ران یمد  ران، یا

  ، ین یمع  ی؛ اما بعد از برکنارآورندی بر سر کار م  یاسیس

مدنه نشد  یمسئول ریتنها  خبرنگاران    ؛انتخاب  بلکه 

در دفتر    ی صورت حضورماه به  نیهم که چند   هیر یتحر

فرستاده    یاجبار   ی کار خود حاضر شده بودند، به دورکار

  ن یی دنبال تعبه   هیری حرخبرنگاران ت  ۱۴۰۰شدند. از آذرماه  

کم یران سپید بودند. کما  ۀ روزنام  ت یخود و وضع  ف یتکل

با    انینایاز ناب  ی شد و برخ  شتر یب  زین  یارسانه   ی فشارها

مؤسس  یهاتماس  با  خود    ران، یا   یمطبوعات   ۀمکرر 

بر خط  به  سپید  ایران  مجدد  چاپ  شدند.    لی خواستار 

به    رانیا  ۀمؤسس  رانیعوامل باعث شد مد  نی مجموع ا

  ران ی مسئول دفتر مد  ، خبرنگاران ایران سپید اعالم کنند

فعل   یقبل دفتر  مسئول  روز  یکه    ز ین  طلبی شخص 

م  مدبه  شود،ی محسوب  سپید    مسئولریعنوان  ایران 

تحر دفتر  و  است  شده  از    یۀ ری انتخاب  که  سپید  ایران 

تخلبهمن  د  ه یماه  مکان  به  است  قرار  بود،    ی گر یشده 

مجموع شود.  برده  نام   رمسئولی مد  یها ررفتا   ۀمنتقل 

واقع   یطور ظن  که  ادعای بود  و  ی بودن  را    ی انتصاب 

دوران،  کردی م   ت یتقو آن  از  ماه  چهار  گذشت  با  اما  ؛ 

کار    مسئول ریمتعدد، نه آن مد   ی هاد یرغم وعده و وععلی 
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ایران سپید بر سر کار    یۀ ر یخود را آغاز کرده و نه تحر

 د. انخود برگشته 

 برود  د یبا ییوسوبه چه سمت  ایران سپید

  ۲۸با    ران ی جامعۀ ا  یامروز  ط ی آن است که شرا  تیواقع

بس۱۳۷۵آبان   توسع  ار ی،  است.    ی هاشبکه   ۀ متفاوت 

فراگ  ی اجتماع ا ری و  مناطق    ی حت  نترنتیشدن  در 

زمان ممکن در    ن یترعیباعث شده اخبار در سر   ، دورافتاده

گ قرار  همگان  ا ردیدسترس  به   نی .  صحه    یمعناامر 

تعط بر  ن  ی لی گذاشتن  سپید  ا  ؛ستیایران  آنکه    ن یچه 

اطالع موثق  مرجع  تنها  براروزنامه    ان ینایناب  ی رسانی 

از موارد از    ی اریو نقش آن در بس  شدی کشور محسوب م 

م  کی که  داشته  اطالع   ۀجنب  ستیبای روزنامه  رسانی 

به  سپید  ایران  بود.  رفته  فراتر  واحد    کیسان  باشد، 

مشکالت جامعۀ هدف را با همۀ    ۀبود که عمد  ی مددکار

کاست  ی کم م  ی های و  در  مسئوالن  با    ان یموجود 

  ت یواقع  کی  ن ی. اکردی ها را پاسخگو مو آن   گذاشتیم

  نه یزم  نیایران سپید در ا   ل یبدی است و نقش ب  ر یانکارناپذ

کند؛    فا یا   تواندی نم   یسایت خبروب   ا ی  ی خبرگزار  چی را ه

است؛ اما    یضرورت جد  کیایران سپید    تیلذا ادامۀ فعال

ب به    یاندازراه  م،یباش  نیبواقع  م یخواهاگر  سپید  ایران 

. روال  ستین  ری پذامکان   گر یگذشته د   طی با شرا  ل یخط بر 

وجو  یادوصفحه   یهاس یسرو برخ که  آن   ید  ها  از 

کند و ایران    ر ییطور کل تغبه  د ی هم نداشت، با  ی ضرورت

به شود. باتوجه   نی ادیبن  ی جراح   کیدستخوش    دی سپید با

  ش یروزنامه پ  ی و بستن محتوا  ل ی برچاپ    ی هات یمحدود

مطالب روز قبل پوشش    ۀظهر، عمال  عمد  ۱۲از ساعت  

م به نشست  شود ی داده  پرداختن  به    ی خبر  ی هاو  روز، 

از طرشودی روزنامه موکول م   ی فردا  ۀ شمار   ق ی . ارسال 

ن ا  ز یپست  نم سال   نی در همۀ  داده  نشان  راه    تواندی ها 

به ایران سپید    ن روز مشترکابه   یدسترس   یبرا  یمطمئن

روزنامه  با    ی اریکه خود بس  یاباشد. در واقع،  اوقات  از 

مات یب  یخبر  یمحتوا بسته  تأخ  ،شودی شده    ر ی با 

  یاو کارکرد روزنامه   رسدی دست مخاطب م دوچندان به 

م از دست  را  افزادهدی خود  لذا ضمن  خبرنگاران    شی ؛ 

آس مسائل  به  آشنا  و  در    یینایب  دگانیدبیمتخصص 

  ی شود که هم محتوا  دهیشیاند  ید یتمه  دی با  ه، یر یتحر

و    دار باشدو زمان   یبخش خبر  نی روزنامه شامل کمتر

که روزنامه در    رد ی صورت گ  یگریهم ارسال از طرق د

به  نی ترعیسر ممکن  شا زمان  برسد.  مشترک    د یدست 

به سراسر نقاط کشور    رانیا  ۀ که در ارسال روزنام  ی روال

ایران    عیباشد که توز  ییهااز راه   یک یوجود دارد، بتواند  

  ران یصورت، چنانچه مد  نی ا ر یکند. در غ عیسپید را تسر 

  ی سازاده یرا پ  ییهارساختی ز  ن ینتوانند چن  رانیا  ۀمؤسس

  ی کنند، اگر قرار باشد ایران سپید مانند گذشته با محتوا

از طرزمان  به سراسر    قیدار منتشر شود و صرفا   پست 

  ی دست اعضابه   ری تأخ  روزارسال شود، با چند    رانینقاط ا

خود را   یرزش خبرآن ا  ی و محتوا رسدی جامعۀ هدف م 

م  اطالع دهدی از دست  است  معتقد  نگارنده  لذا  رسانی  ؛ 

سایت  وب   قی روزانه از طر  دی با  ،روز ایران سپید به   یخبر

و محتوا  یاجتماع   ی هاو شبکه که    لی بر  یانجام شود 

موجود است، در قالب    ی خبرها   ل یشامل گزارش و تحل

  ان ینایناب ار ی در اخت یاچند ده صفحه ل یبر ۀنامهفته  کی

اگر ایران سپید با    یصورت، حت  نی. در ا رد ی کشور قرار گ

  گر یجامعۀ هدف برسد، د یدست اعضا به ر ی چند روز تأخ

آن صرفا     یچراکه محتوا  ؛ میستیبا اتالف منابع مواجه ن

 د. ندار  ی جنبه خبر

  م، یبا آن مواجه بود  ریهای اخکه در سال   یگرید  اشکال

و    یاه بود. ارسال فله روزنام  راژیت  ح یصح  ت یریعدم مد 

  ی افراد   ا یشده بودند    لی که بعضا  تعط  یبه مراکز  گانیرا

 جز    ی زیچ  شدند، ی روزنامه محسوب نم  ۀ که اساسا  خوانند
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به  را  منابع  ااتالف  نداشت.  ن  نیدنبال    د یبا   زیامر 

ساختار اصالحات  عمل  ی دستخوش  راه    نی تری شود. 

  ل، ی بر  ۀ اشتراک نسخ  افتیدر  ی ممکن آن است که برا

  ل یبر   راژیصورت، ت  نیفراخوان مجدد منتشر شود. در ا 

و    کندی م   دایگذشته کاهش پ  پنجمک ی  ا ی  چهارمکیبه  

بر اخت  لینسخۀ  در  قرار    یی هاسازمان   ا یافراد    اری صرفا  

متقاض   ردیگیم   ا یروزنامه    ن یا  ۀطالعم   یواقع  یکه 

بر هفته  خط  به  واقع  ل ینامه  که    تیهستند.  است  آن 

  دهد ی کاهش م   ار یرا بس  هانه یراهکار، هز   نی استفاده از ا

  ران یا ۀروزنام یاهزار نسخهچند ده راژی با ت سهیو در مقا

عدد روز،  نم  یدر  مدشودی محسوب  از    ۀ مؤسس  رانی . 

م   ران ی ا  ی مطبوعات درا  رفت ی انتظار  صدر  سعه   و  ت یبا 

به    یشتریب   ساله ۲۵  ی فرهنگ   ۀدی پد  ک ینسبت 

اتصمیم  تا  کنند  تصم  لی قب  نیگیری  و    مات یرفتارها 

  زبان ی فارس   یهاشبکه  ۀ به سوژ  منتظره،ریزده و غشتاب 

معروفآب   یسوآن  قول  نشود.  بدل  که    ی ها  است 

و نه    کنندی را با عملکردشان قضاوت م   ران یمد  ند یگو یم

جامعشانیادگار ی  یهاعکس   ا یها  گفته    ان ینا یناب  ۀ . 

ام مد  دوار یهمچنان  شعار    ی فعل  رانی است  با  که 

و مستضعف    ر یپذ بیاز اقشار آس  تیو حما  یگری انقالب

صندل به  زده   هیتک  نی شیپ  ران ی مد  ی بر  نسبت  اند، 

تعط  ی اندک  شانیشعارها  و  باشند    ۀ روزنام  یل یوفادار 

 نام خودشان سند نزنند.  را به ان ینایناب

 

 
۱ Sensor-Tech 

ها در نمایشگاه  روسنسل مانا، مهمان 

 اینوتکس 

 
بین  نمایشگاه  دورۀ  اینوتِکس  یازدهمین  به  المللی  که 

پردازد، از روز چهارشنبه  فناورانه می   ی های نوآورمعرفی  

جمعه    ۲۱ و    ۲۳تا  علم  پارک  میزبانی  به  اردیبهشت 

ها و  در این دوره که شرکتفناوری پردیس برگزار شد.  

از جمله هند،  هایی از ایران و چند کشور دیگر  آپ استارت 

و لهستان  یک  مجارستان،  داشتند،  حضور  شرکت  ... 

  دیدۀ بینایی آسیبفراد  ا  روسی هم محصوالتی را در حوزۀ 

با خود برای نمایش آورده بود که نسل مانا، به دعوت  

این شرکت،   از محصوالت  بازدید  برای  نمایشگاه،  دبیر 

یی  وگوگفت در محل نمایشگاه حاضر شد و در دیدار و  

 ، محصوالت این شرکت را بررسی کرد. ساعتهکی

یک شرکت روسی مستقر  ،  ۱«  ک تِ  -  سنسورکمپانی »

  نوآورانه کو است و در حال حاضر چهار محصول  در مس

نابینایان و ناشنوایان تولید کرده است که    را برای استفادۀ

 در جلسه با نسل مانا آن را به نمایش گذاشت. 

برای    که  است  فوتبال  توپ  یک  محصول،  اولین 

به  فوتبالیست  آن  در طراحی  و  نابینا طراحی شده  های 

ها توجه شده است.  یکی از مشکالت رایج این فوتبالیست

ها از این گالیه دارند که در حین بازی،  اغلب فوتبالیست

شود، هیچ صدایی تولید  وقتی توپ در یک جا ساکن می 
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ها بتوانند آن را پیدا کنند. این توپ اما  کند تا بازیکن نمی 

کند  طراحی شده که حتی وقتی حرکت نمی   ایگونهبه

تولید می  از خود  بازیکنان  هم صدایی  و    ی سادگ به کند 

به تواننمی اتفاق  این  کنند.  پیدا  را  آن  مکانیزم  د  کمک 

خورد.  رقم می   ،ای که داخل توپ کار گذاشته شدهساده 

البته  شده که قابل شارژ است؛    اتری مجهزتوپ به یک ب

اینو از نمونۀتوپی که در    تکس به نمایش گذاشته شد، 

بزرگ  کمی  سنگیناستاندارد  و  طراحان  تر  که  بود  تر 

نمونه-سنسور در  دادند  وعده  به  تک  است  قرار  که  ای 

تولید انبوه برسد، این مشکل حل خواهد شد. قیمت توپ  

نابینایان   با    ۱۰۰فوتبال  و  است  این    شدن ضافه ادالر 

 ها افزایش خواهد یافت. قابلیت، اندکی قیمت توپ 

نام دارد، یک دوربین است   ۱«  محصول دوم که »روبین

رایانۀ  یک  روی  سیستم  که  با  لینوکس  کوچک  عامل 

نابینا   افراد  مسیر  در  را  موانع  است  قادر  و  شده  نصب 

پیام  قالب  در  و  کند  و  شناسایی  دوری  لرزشی،  های 

نزدیکی به موانع را اعالم کند. این دستگاه همچنین به  

تواند اشیای اطراف  موتور صوتی هم مجهز است و می 

لیت خواندن متون  فرد نابینا را شناسایی و اعالم کند. قاب

چاپی هم از دیگر امکاناتی است که در این دستگاه در  

نمونه  بر  روبین  برتری  است.  شده  گرفته  های  نظر 

فروشگاهنرم در  موجود  اپلیکیشن افزاری  های  های 

این    اس این است که این دستگاه، همۀ اواندروید و آی 

را  رکا می برون   شکل بهها  انجام  )آفالین(  در  خط  دهد. 

دستگاه فقط از روسی و انگلیسی پشتیبانی    ،ل حاضرحا

های  توان زبان اما مدیر شرکت مدعی شده می   ؛کندمی

قیمت   کرد.  اضافه  آن  به  هم  را  فارسی  جمله  از  دیگر 

 دالر است.   ۲۰۰۰روبین، 

 
۱ Robin 
۲ SMW-Patch 

 

 

»اس  شرکت  ،  ۲«  پَچدبلیو امسامانۀ  این  محصول  دیگر 

  ۳زی اپلیکیشن و یک عینک واقعیت مجااست که از یک  

شود. روش کار اپلیکیشن این است که ابتدا  تشکیل می 

بینا، نوع اختالل بینایی خود را در اپ مشخص  کاربر کم 

اختالل  می مختصات  مبنای  بر  دوربین،  سپس  و  کند 

را   دنیا  می   ایگونه به بینایی،  او  نمایش  برای  که  دهد 

روی چشم بگذارد و    ناسب باشد. کاربر باید عینک رامت

را   بشکلبه گوشی  بیرون  به  رو  دوربین  که  در  ی  اشد، 

روی عینک تعبیه شده قرار    محلی که برای همین کار 

های عینک، اطراف را ببیند. این  دهد و از ورای عدسی 

با قیمتی    آن هم  موردنیازاپلیکیشن رایگان است و عینک  

صوتی   های لوازم یک از فروشگاهدر حدود ده دالر از هر

 است.  و تصویری قابل خریداری 

ابزاری است که می  این شرکت،  تواند  آخرین محصول 

ها را در محیط بشنود و به متن تبدیل کند. این  صحبت

بود؛  محصول   خواهد  مناسب  ناشنوایان  البته  برای 

نمایشگ  بهباتوجه  از  دستگاه  هم  ر اینکه  بریل  های 

ابینا هم قادر خواهند  ن  - ا  کند، افراد ناشنوپشتیبانی می 

 فاده کنند. بود از آن است

ا این محصوالت، بازدیدمان از  برای آشنایی بیشتر شما ب

ک را در قالب یک فایل صوتی تنظیم  تِ  - ر  سنسو   غرفۀ

می کرده که  در  ایم  پست  همین  ذیل  را  آن  توانید 

 نسل مانا دانلود کنید و بشنوید.  سایتوب

 

 

 

۳ Smart-VR Glasses 
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  رانیا انینایگزارش عملکرد انجمن ناب

 ( ۱۴۰۱ بهشتی)ارد

  حات یمکتوب از توض  یاخالصه   د، یخوانی در ادامه م   آنچه
مقام  قائم  بیترتبه   ،یدیسف منصور شادکام و عباس خاک 

انجمن در    نی ا  یندگ ینما  مسئول و    ران ی ا  انینا یانجمن ناب
نسخاستان   است.  بلوچستان  و    ن ی ا  یصوت   ۀسیستان 

 سایتوب نوشته در    نیهم   لی ذ  دیتوانی گزارش را هم م 
 د. ی نسل مانا بشنو

 

نابقائم؛  شادکام  منصور انجمن   انینایمقام 

 :رانیا

مخاطبان    عیفطر را به جم   دی سع  د یع  دانمی الزم م   ابتدا
  ی همه آرزو  ی برا  ی و از درگاه اله   م یبگو  ک ینسل مانا تبر

  ی طاعات و عبادات را داشته باشم. ضمنا  ضرور  ی قبول
شرکت فناوا کارت و    یها ت یاز حما  لهیوسن ی بد  دانمیم
شرکت    ، یجناب مهندس شکوه   ،زمانیبرادر عز   ژهیوبه

نسل مانا    ۀ ماهنام  ان یحام  ری مسکن و سا  نکپکتوس و با
نبود حما اگر  قطعا     ان، ی حام  ن یا  ی هات یتشکر کنم که 

 د. شی هم فراهم نم  هینشر  نی امکان انتشار ا

  ان ینا یاز محضر مخاطبان انجمن ناب  ،گزارش   نیآغاز ا   در
مان در  به وعده   میکه نتوانست  کنمی م  ی عذرخواه   ران یا

برگزار انتخابات  یخصوص  ماه    نی ا  یمجمع  در  انجمن 
کن  یجار قوان  یراتییتغ   دلیلبه.  م یعمل  در    ن یکه 

ا  ی برگزار ا  جاد ی مجامع  روند    ی کم   یبرگزار  ن یشده، 
پدکن از  م  ش ی تر  قوانردیگی صورت  طبق    د، ی جد  ن ی. 

با  ی برگزار  اتیجزئ  ی تمام  سایتوب   یرو  د یمجمع 
با   ی بارگذار اعضا  و    ی ک یالکترون  ۀ سامان  یرو  د یشود 
هم  نامثبت و  را کم   موضوع،   نی شوند  کند کرده    ی کار 
ا  د یکوش  م یاما قطعا  خواه  ؛است ماه    ن یتا  در  را  مجمع 
  ۀ ریمدئت یه  م یدواری. امم یبرگزار کن(  ۱۴۰۱)خرداد   آینده
ببرد    شی پ  یشتریبتواند اهداف انجمن را با قدرت ب  دی جد

 د. انجمن رقم بزن  یاعضا  یرا برا ی و اتفاقات مؤثر

را    ی دی مف  ۀ انجمن جلس  بهشت، یارد  یی ابتدا  ی هاز رو  در 
  ی هاسرپرست وقت نهاد کتابخانه   «،ی رمضان  ی با »مهد
.  میبرگزار کرد  نهاد   ن یا   ی فعل   کل ریکشور و دب  ی عموم

دب اخ  یکل ریحکم  جناب  گرد  را ی آن  ا  د ی ابالغ  به    ن ی و 
ن  نیا  لهیوس فال  به  را  ا  میریگی م  کی انتصاب  از    ن یو 
جلسه، مقرر    نی . در امیی گوی م  ک یتبر  شانیبه ا  قیطر
موضوع    یهات یحما   همچنان نهاد،    د یگرد  از  را  خود 
  ان ینایناب  انی در م  یخوانکتاب کتاب و    ل یو تسه  جیترو

  ن یدر موضوع اشتغال هم بنا شد ا  ن یادامه دهد و همچن
ناب متخصصان  جذب  در  کم  ناینهاد،  با    نایبو  همچنان 

الزم است    بیندراین   البته؛  کند  ی همکار انینا یناب  ۀجامع
ا  ۀنکت  کی هم  آن  و  شوم  متذکر  هم  را  ما    نکه یمهم 

 میاکرده  دیتأک نایکار ناب  یروین یهای همواره بر توانمند
هر امکان و  که  ا  یجا  بر  داشته،  تأک  ن یوجود    د ی نکته 
که    یی ها رافزابه مدد نرم  توانند ی افراد م   نی که ا  میاکرده

داشت،    دنبالبهان  ی کارفرما  ی برا  نه یهز   ی ال یر نخواهد 
اما متأسفانه    ؛را انجام دهند  یامور شغل   نی ریسا   ی پاهم

بس موارد  برخ   ینادر  اریدر  که  شده  مشاهده    ی هم 
  ، یینایناب  ط ی شرا  برهیباتک  کنندی م  ی سع   ییگو  ان ینایناب

تسه  ی التیتسه بر  اضافه  منطق   التیرا  و  از    یمعمول 
در به   افتی کارفرما  و  اصراکنند  مثال  از    شیب  ر طور 

بعد از    ی حت  ای   ورزند ی م  ی بر کاهش ساعات کار  یااندازه
  شکلبه   ی ریگهمه   خاطربهکه    ی تمام مشاغل  یی بازگشا

هستند و    یکار رتداوم دو  دنبالبه   شدند،ی دورکار اداره م 
مند کرده است.  را گله   ان یاز کارفرما  ی موضوع برخ  نیا

 و   مندتوان ۀ چهر ک ی شی با نما میکن یآنکه سع  بهترچه
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دلسرد موجبات  کار،  انجام  به  صاحبان    ی مشتاق 

  م یفراهم نکن  نا یکار ناب  ی رویرا از انتخاب ن  وکارهاکسب
 م. یاوریوارد ن انینایناب ۀجامع ی شغل  ۀندیبه آ ی و ضرر

مبن   یخبر  بهشت، یارد  ۀمین  در شد  د  یمنتشر    دار یبر 
  ی فرهنگ   ۀمؤسس  عاملر یمد  طلب«،ی »محمدحسن روز 

»عل  ران یا   یطبوعات م  -   س ی رئ  «، یقادر  محمد ی و 
بهز راه  ی ست یسازمان  خصوص  در  مجدد    یاندازکشور 

دد یسپ  ران ی ا  ۀروزنام نفر  دو  سازمان    گری .  عوامل  از 
جلسه حضور داشتند. شگفت آنکه    ن یهم در ا   ی ستیبهز
  ل یدر طول چند ماه گذشته س ران،ی ا  ۀمؤسس  عاملریمد
بتشکل   یهانامه را  وقع  پاسخ ی ها  و  به    یگذاشته 

  ی مبن  ، هاکل تش  ۀ شبک  ای  ران ی ا  انینایدرخواست انجمن ناب
برگزار وضع  ی بر  خصوص  در    د ی سپ  ران یا   تیجلسه 

م چه  حاال  است.  ا  شودی نگذاشته  ا  ن یکه  با    ن یجلسه 
اگر هدف گرفتن عکس    شود؟ ی م  رگزار ب  لی شکل و شما

  ف یاما اگر بنا بر آن است که تکل  چ؛یاست که ه   ی ادگاری
با   نیا ا  د یروزنامه مشخص شود،    زان یعز   ن یخطاب به 

  ۀ سال۲۵  راثیم  ک ی  ۀدربار  شود ی عرض کنم که چطور م
کرد؟    گیریها تصمیم آن   بدون حضور   ان،ی نایناب  ی فرهنگ
ا  داشتن   ن یدر  حضور  نفر  چهار  م  ؛دجلسه  از    ان یاما 

حاضر نبود.    یفرد  چیه  نا،یمتخصصان و کارشناسان ناب
روز ا  طلبی جناب  طول  هماه   ن ی در  داده  نشان    چ یها 

روزنامه    نی ا  نی شیتعامل با خبرنگاران پ  رایب  ی حت  یل یتما
است؛ شما    یست یبهز  سی سخنم با رئ  یاما رو  ؛هم ندارد 

ناب  ی متول هست  ان ی نایامور  کشور  باشدی در  بنا  اگر    د . 
به مهم   طوراین  ا  ن یترراجع    گیری تصمیم قشر    ن یامور 

ه بدون شک  تمام    شی پ  ی کار  چی شود،  رفت.  نخواهد 
   د یسپ ران یبوده که ا   ن یمدت ا نی تالش ما در طول ا

 
 
 
 
 

 
 
  ۀ که قبال  بر نحو ی اشکاالت گر ی شود که د ا یاح ایگونهبه
روزنامه وجود داشت، تکرار    نیمحتوا در ا   عیو توز   د یتول

اما نشود ناب  اال ح  ؛  خود  مشورت  و  حضور    ان، ینایبدون 
م  ا  ی انتظار  ن یچن  توان ی چطور  از    د یجد   دِ ی سپ  رانیرا 
 داشت؟
د   ۀجلس در    یگر یمهم    بهشتیارد  یانی پا  یروزهاکه 

دسترس  موضوع  به  شد،    ی بانک   ۀسامان  یر یپذی برگزار 
شرکت    رانیمد  زبانیکشور اختصاص داشت. انجمن، م

حال حاضر در    یهاشرکت  ن یترشاپرک بود که از مهم 
بانک م  ی امور  جزئ  شود ی محسوب  مشکالت    ات یو 

سامان  ان ینایناب گرد  ۀبا  مطرح  نتای شاپرک  و    ن یا  ج ید 
  ران ی ا  انینا یبه اطالع مخاطبان انجمن ناب  یزودبه جلسه،  

 د. ی خواهد رس

 

انجمن    سی رئی؛  دیسفخاک   عباس دفتر 

و    رانیا  انینایناب سیستان  استان  در 

 : بلوچستان

انجمن در زاهدان به    یندگ یدفتر نما  یهاتیفعال  ۀعمد
. در  شود ی م  م یتقس  ینرهی و فرهنگ   ی شت یدو بخش مع

را  شت، یمع  ۀنیزم با  کرده  تالش  سا  ی زن یانجمن    ر یبا 
ن  و  هاانجمن  شرا  کوکاریافراد  استان،  را    یط یدر سطح 

کمک که  کند  قالب  یی هافراهم  غذا  یهادر    ، ییسبد 
غذا لباس،  و  و    ی کفش  در    شت،یمع  ۀ نیهزکمکگرم 

  ات یر و جزئماآ؛  قرار دهد  ازمند ی ن  انی نایناب  یبرخ   اریاخت
گزارش    نی هم  ی صوت   ۀتفصیل در نسخ بهها  کمک   نیا
 ت شده اس انیب
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برگزار  یهات یفعال  گرید  از گذشته،  ماه  در    ی انجمن 

  ن یبود و در ا   یبا معاونت امور بانوان استاندار  یاجلسه
گرد مقرر  حضور    یگر ی د  ۀجلس  دی جلسه    ن یمسئولبا 

فن  ی ستیبهز حرفه   یو  تا    یاو  شود  برگزار  استان 
ناب  های توانمند موانع  و  مشکالت  زم  ان ینایو    ۀ نیدر 
ها  د نها  ن ی با کمک ا  میتا بتوان  ردیگقرار    موردبحث اشتغال  
  ن یهمچن؛  میبردار   ان ینای در جهت اشتغال ناب  ی گام مؤثر

گذشته،   ماه  طول    ۴۰۰  ی حاو  سکیهاردد   کیدر 
صوت   ت یگابایگ اخت   یکتاب  شهر  ی کی   اریدر    ی اهاز 
شهرستان قرار گرفت.    ان ینایناب  ۀجهت استفاد  ،ستانیس
  ان ی نایناب  ز ا  ی کی به    ل یبه بر   م یمجموعه قرآن کر  ۀارائ

همچن و  کتب  رافزانرم  عیتوز  ن یزاهدان  و    موردنیاز ها 
طر  ان ینایناب ارائ  ی اجتماع  یهاشبکه   ق یاز  آموزش    ۀو 
  ن یا  یهات یفعال  گرینگار هوشمند، از دو برجسته   انهیرا

نما ام  ی ندگ یدفتر  و  بود  گذشته  ماه  با    د ی در  است 
ناب  یهات یحما   با   هات یفعال  نی ا  ران،ی ا  انینایانجمن 
 .  د همچنان ادامه داشته باش  افته،یارتقا  یت یو کم تیفیک
 
 
 

 
۱ Mark Miller 
۲ Blindabilities 

و   نشریات  بر  مروری  پیشخوان: 

ویژۀ  انگلیسیهای  پادکست زبان 

 دیدگان بیناییآسیب

 امید هاشمی: سردبیر 

این بار در پیشخوان با یک مربی نابینای پیانو و روشی  

، آشنا  که برای آموزش نوازندگی به نابینایان ابداع کرده

همچنین راجع به یک طرح خالقانه خواهیم  خواهیم شد؛  

بهبود   منظوربه خواند که فدراسیون ملی نابینایان آمریکا 

کند. با خبرنگار  آن را اجرا می   ،کیفیت آموزش به نابینایان 

بی  می بی نابینای  آشنا  نابینای  سی  یک  از  و  شویم 

گیریم که اخیرا  مهمان یک پادکست  سراغی می   وطنهم

 زبان بوده است.انگلیسی 

 شدن شما راهی آسان برای نوازنده 

ن را ما  نوازندگی پیانو هرگز به این آسانی نبوده است. ای

میلری نم »مارک  ادعای  این،  یک    ۱«  گوییم.  او  است. 

بیشتر و  است  نابینا  پیانوی  مثل    معلم  هم  شاگردانش 

هستند. چیزی   دیدۀ بینایی آسیبافراد   خودش از خانوادۀ

که مارک را از سایر مربیان موسیقی متمایز کرده و باعث  

ای  شده، شیوه   ۲«  »بالیندَبیلیتیز  پادکستحضورش در  

است که برای تدریس به نابینایان طراحی کرده است. او  

  ، مرسوم بریل   نویسینتبرای آموزش به نابینایان، نه از  

که خودش نام  کند  از روشی مبتکرانه استفاده می که  بل

گذاشته است. باید کمی با نوع    ۳«  آن را »برگه راهنما

تا بدانیم  و بیشتر آشنا شویم  نگاه مارک به آموزش پیان

شدن شاگردان  اهنما چگونه قرار است به نوازنده ر  برگۀ

 او کمک کند. 

۳ Lead Sheet 

https://content.libsyn.com/p/c/4/9/c49327df4c7660bd/BlindPianoLessons.mp3?c_id=126167738&cs_id=126167738&response-content-type=audio%2Fmpeg&Expires=1652038367&Signature=gfqx7pqlsJ41Ld3S4THs8P1So28MXyJtNK7Vq5O93wF1rYJcOo9uI~X-7PrQJHJsf0fAslvB8XCE5OKpr1kUJLo5QpwSOTrmGDKgiguV9Qs6-qwPQTYnr4z1YKomyyujVX4WP6ocmhENoMc4hW7cNBQmhCQi3n3TniD0VAX2oCVqC2bC2ZolKduTPRE5ghMOI1lbRfxSt8rISg-I1jw~tN9LP7mB-renyGqgrI8ibcXq0JvKpNeeqiNMgRp7cCte~-d8e52f7V78N59tYNBMpwS2-5LlUiWXzs4P5372-cBB1Kj1YEngYTGkuzm4zo68~KjtqRZPiJ1T2DlW3ir1pg__&Key-Pair-Id=K1YS7LZGUP96OI
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مارک موسیقی را در  

یک کالج کوچک در  

زندگی  اش  محل 

که    ؛فراگرفته جایی 

های  اصول و تئوری 

جا او  سبک  به  ز 

شده   داده  آموزش 

سال پیش    ۲۰گوید تدریس موسیقی را از  است. او می 

انجام    رودرروبقیه که تدریس را    برخالفآغاز کرده اما  

راهی باشد که   دنبالبهدهند، مارک میلر ترجیح داده می

صورت دهد و با    یرحضور یغ  شکلبه بتواند این کار را  

دشواری  به  حذف  مربوط  از  وآمدرفتهای  یکی   ،

سال    ۲۰آموز را از سر راه بردارد. ر مشکالت نابینایانِ هن

ابزا ارتباطی بر بستر پیش که  اینترنت هنوز مثل  های  ر 

امروز پیشرفت نکرده بوده، او آموزش را از طریق خطوط  

هایش را به  داد؛ حاال اما میزبانی کالس تلفن انجام می 

 اسکایپ سپرده است. 

و   جذاب  نگاهی  آموزش،  به  مارک    حالن یدرعنگاه 

قرار  واقع اصوال   که  است  باور  این  بر  او  است.  گرایانه 

کند،  ادگیری موسیقی می کس که شروع به یت هرنیس

های  ای شود و در سالن حتما  یک نوازنده در سطح حرفه 

هنرجویان   برخی  کند.  اجرا  بتهوون  و  باخ  معتبر، 

بتوانند  می که  بشناسند  حدی  در  را  موسیقی  خواهند 

شنوند یا  هایی را که در طول روز می ها یا موسیقی ترانه

دارند،   خاطر  گوش شکلبه در  و  بنی صحیح  و  نواز  وازند 

لذت ببرند. بر مبنای    شانی نوازندگ خود و اطرافیانشان از  

همین نگاه است که مارک شاگردانش را گرفتار جلسات  

آموزش   و    نویسی نت طوالنی  خشک  تمرینات  و  بریل 

کند. شاگردان مارک میلر قرار  مرسوم نمی   یفرساطاقت

دوم شروع    بعد از جلسۀ  ت موسیقی بنوازند و این کار را اس

آشنایی  می است  معتقد  مربی  این  با    زمان هم کنند. 

را  دآکور  با خالقیت، موسیقی  تلفیق آن  ها و مفاهیم و 

، از همان ابتدا کار آموزش را با  ن ی؛ بنابرادهدتشکیل می 

ها از روشی  د کند. او برای آموزش آکورها شروع می دآکور 

های  د که ابتدا آکور  ترتیباینبه گیرد؛  استقرایی بهره می 

دهد  آموزد و بعد، توضیح می ر را به شاگردانش می ماژو

های ماژور،  داز آکور   هرکدامکه فقط با تغییر یک نت در  

ها  د دست یافت. سایر انواع آکورها  آن   توان به مینورمی

ترتیب می  به همان  بسیار  را هم  زمان  کار،  این  آموزد. 

 کوتاهی را از هنرجو خواهد گرفت.

های مارک این است که کار آموزش  دیکی دیگر از شگر 

کند که چه در دست چپ و چه  را با قطعاتی شروع می 

میزان   کمترین  به  احتیاج  روی  یی  جاجابه راست، 

های پیانو داشته باشند. او معتقد است در روش  کالویه

ها  د نوازندگی ساده، دست چپ فقط باید نوازندگی آکور

دی بنوازد.  داشته باشد و دست راست هم ملو   عهدهبه را  

می  انتخاب  را  قطعاتی  سه  ابتدا  یا  دو  با  بشود  که  کند 

بعد  ها  آن   آکورد نواخت.  انتخاب    سمتبه   گامبهگام را 

ها و  درود. او با آموزش آکور تر پیش می قطعات پیچیده

ترین مفاهیم تئوری  اصلی   طورهمین منطق تشکیلشان و  

آشنا،  های  روی آهنگ   هاسازی این آموزه موسیقی و پیاده 

شاگردانش  به به  خودش  آموزد.  می   ی ریگی ماهقول 

می  کوتاهی  بسیار  زمان  در  مارک  توانند  شاگردان 

را   پیانو  آهنگ   یاتااندازه نوازندگی  که  های  بیاموزند 

بنوازند.   مطلوب،  کامال   کیفیتی  با  را  دلخواهشان 

روش    طورهمان  آموزش،  تسهیل  برای  او  گفتیم  که 

برای   هم  را  از    ی نویسنت خاصی  که  است  کرده  ابداع 

اطالعات   نوشتن  برای  ساده  عالمت  هشت  هفت 

کند. در واقع مارک روشی را ابداع  استفاده می   موردنیاز
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ها و  د در گیتار، آکور  ۱رده که بتواند مثل روش »تبلِچِر« ک

ها را با کمترین عالمت، نمایش دهد. مارک برای  ملودی 

اکنون  اندازی کرده و هم راه  سایتوب یک  کار آموزش  

ه شاگردانی از هشت کشور و سه قارۀ  مشغول آموزش ب

آموزش او را    ، شیوۀصوتی پیشخوان  دنیا است. در نسخۀ 

نوازندگی    تفصیلبه نمونه  از  و  داد  خواهیم  شرح 

 هایی خواهیم شنید. زشاگردانش هم چی 

معلمان فردا، میهمان فدراسیون ملی نابینایان 

 آمریکا 

آخرین   مانیتوردر  »بریل  ماهنامۀ  از  که    ۲«  شماره 

کند، با  فدراسیون ملی نابینایان آمریکا آن را منتشر می 

از  ای مواجه می نوشته قلم یکی  به  افراد  شویم  معلمان 

که تجربیاتش را از مشارکت در طرحی    دیدۀ بیناییآسیب

بیان   فدراسیون  میزبانی  به  فردا«  »معلمان  به  موسوم 

ای می به  نگاهی  نیست  بد  بهانه،  این  به  طرح  کند.  ن 

 خالقانه و اهدافش بیندازیم. 

شود که در  رای کسانی اجرا می طرح »معلمان فردا«، ب

کنند  تحصیل می   دیدۀ بینایی ب آسیآموزگاری افراد    رشتۀ

در طول یک  ها  آن   اند.یا اخیرا  در این شغل استخدام شده

های آنالین یا حضوری، با نابینایان  رسال، در قالب دیدا 

رقرار  های دارای کودکان نابینا ارتباط ببزرگسال و خانواده 

زیستۀمی تجربیات  از  و  بینایی  آسیبافراد    کنند  دیدۀ 

  معموال  آورند. این طرح  دست می به   اولیاطالعات دست 

پاییز شروع می  پیدا  از  ادامه  شود و یک سال تحصیلی 

با موضوعاتی  می معلمان  این یک سال،  در طول  کند. 

اصول   استقالل  یابیجهت همچون  نابینایان،  آشپزی   ،

فردی و مسائل و موضوعات روحی، اجتماعی و رفتاری  

 
۱ Tablature 
۲ Braille Monitor 
۳ BELL Academy 

،  ۲۰۲۱شوند. در طول سال تحصیلی  نابینایان آشنا می 

از   مشارکت    ۱۴معلمانی  طرح  این  در  آمریکا  ایالت 

بار در بستر اپلیکیشن زوم  یک داشتند. این معلمان ماهی  

ی هم  شوند و چند گردهمایی حضور جمع می دور هم  

فدراسیون است.    عهدۀبهشود که میزبانی آن  برگزار می 

یک بنیاد پژوهشی، حامی مالی این دوره است و معلمان  

هزینه  نمی هیچ  آن  در  شرکت  برای  طرح  ای  پردازند. 

دیگری   طرح  کنار  در  فردا«  »بِ  موسوم»معلمان  ل  به 

  بخش الهام انگیز و  العاده هیجان دو طرح فوق ،  ۳«  آکادمی

که به    است  آموزش  خصوص  در  نابینایان  فدراسیون 

پیشخوان، هم    کند. در نسخۀ برگزار می    مروربه صوتی 

از شرکت در طرح »معلمان    ۴«  تجربیات »کارِن اندِرسون

با جزئیات طرح بِل آکادمی  فردا« خواهیم پرداخت و هم  

آشنا خواهیم    ، شودآموزان نابینا برگزار می دانش   که ویژۀ 

 شد. 

دل خطرات با خبرنگار نابینای خبرنگاری در  

 سی بی بی 

یک  ،  ۵کَست«اِسشماره از پادکست »اِف مهمان آخرین  

در جایگاه خبرنگار  خبرنگار نابینا است که در حال حاضر  

شمالی   آمریکای  در  خبری  شبکۀ  این  سیاسی 

اودبهمشغول  است. »گَری  انگلستان    6«  اناگهوکار  اهل 

نابین تولد  بدو  از  در  ا  است.  هم  را  تحصیالتش  و  بوده 

دربارۀ  نابینایا   مدرسۀ  او  است.  رسانده  پایان  به  ن 

مدرسۀسال در  که  می   هایی  تحصیل  کرده  نابینایان 

مدرسۀمی در  »حضور  جنبه   گوید:  هم  های  نابینایان، 

از جنبه  یکی  بد.  و هم جوانب  داشته  های خوب  خوب 

ت  ن بوده که آنجا عالوه بر موضوعا مدرسه ای تحصیل در  

۴ Karen Anderson 
۵ FSCast 
6 Gary O’Donoghue 

https://blindpianolessons.com/
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آموختیم.« گری  و شهامت هم می   جرئت معمول درسی،  

به می مدرسه  در  رانندگی  ها  آن   گوید  حتی  و  اسکی 

معتقد بودند درست است که نابینایان  ها  آن   آموختند.می

رانندگی کنند  بتوانند  بدانند معنای    ؛قرار نیست  باید  اما 

دقیقا    خاطر،رانندگی  همین  به  و    چیست.  گری 

بردند و  یک فرودگاه متروکه می به  را    شی های کالسهم

 آموختند. رانندگی می ها آن   روی باند آن فرودگاه به

فلسفه و در دانشگاه آکسفورد    گری تحصیل را در رشتۀ

  ج ی تدربه آخر دانشگاه هم    های سال ادامه داده و در همان  

عرصۀ به  گذاشته    پا  نحوۀ خبرنگاری  دربارۀ    است. 

می  حرفه  این  به  »دورودش  ابتدایی  سال ر  گوید:  های 

سی خواستم امکانی را در  بی نود قرن بیستم، از بی   دهۀ

که   بگذارد  من  افتخاری،    عنوانبه اختیار  خبرنگار 

هم پذیرفتند  ها  آن   آماده کنم.ها  آن   هایی را برایگزارش 

سر   به  پاریس  در  تعطیالت  برای  که  زمانی  در  من  و 

ود با برادر  یی بوگوگفت ام را که  بردم، اولین مصاحبه می

فرانسیس فوردکاپوال، کارگردان مشهور، انجام دادم. این  

ای  کارگردان، نخستین سینماگری بود که فیلمش را بر

 کرد.« دار می نابینایان توضیح 

 

 

 

 

 
۱ Eyes on success 

 

را پیموده تا توانسته جایگاه خود    ی وخمچ یپرپگری مسیر  

بی  در  کنبی را  تثبیت  و  سی  امضا  خودش  برای  و  د 

گوید که خبری  هایی می زدست آورد. او از رواعتباری به 

بی از صفحه  در  رایانه  و  انواع  بی خوان  باید  و  نبود  سی 

به دترفن را  می کاها  به ر  را  وظایفش  بتواند  تا  نحو  بست 

گوید که در حین کار  یی میها رصحیح انجام دهد. از خط 

اس   بانیگربهدست ها  آن   با از نحوۀ بوده  به    ورودش   ت. 

گوید و از اینکه موقع ایستادن در  اجرای تلویزیونی می 

کند. از نقش بریل  مقابل دوربین، به چه نکاتی توجه می 

می  تعریف  برایمان  کارش  چطور  در  اینکه  از  و  کند 

  ه مدد بریل برنامۀ خوان سریع باشد و ببریل توانسته یک  

از مستن  او  اجرا کند.  توفان دزنده  دل  در  و  هایی که  ها 

ساخته    سیبیها برای بی های خیابانی و جنگ درگیری 

می  حکایت  همۀبرایمان  برااین   کند.  را  بازگو  ها  یتان 

خواهیم کرد اگر شنوندۀ نسخۀ صوتی پیشخوان باشید.  

انی  صوتی همچنین از یک دوست نابینای ایر  در نسخۀ 

هفتۀ هم   دو  یکی  که  گرفت  خواهیم  پیش،    سراغی 

بوده و برای »پیت    ۱«  ست »آیز آن ساکسِسمهمان پادک

قطعا    دیگر  حاال  که  پادکستی  گردانندگان  نانسی«،  و 

می  محسوب  آشنا  پیشخوان  مخاطبان  از  برای  شود، 

وضعیت زندگی نابینایان در ایران گفته است. از او راجع  

جزئیات   به  به  پادکست  این  طریق  از  که  توضیحاتی 

 خواهیم شنید.  ، گوش نابینایان آمریکایی رسانده 

 

 

 

 



   13 

کودکان   آموزگاران  محوری  نقش 

آموزشآسیب در  بینایی  وپرورش  دیدۀ 

 امروز 

روان  همت؛  آموزگار  زهرا  و  شناس 

 وپرورش استثنایی شهر تهران آموزش 

بزرگداشت   هفتۀ  گذشت  که  ماهی  را    مقامدر  معلم 

فانتزی  با  فقط  مانند همیشه  که  تبریک  گذراندیم  و  ها 

هدیه  و  هدیه گفتن  و  و  دادن  ی  هاپستال کارت گرفتن 

تری در  رفت مباحث مهم دیجیتال سپری شد. انتظار می 

به    عنوانچ یهبهاین مناسبت مطرح شود. از جمله اینکه  

معلم   جایگاه  و  یادگیری  نقش  و  آموزش  و  رشد  در 

دانش دانش  بینایی و چه  آموزان آسیبآموزان )چه  دیدۀ 

هنوز  دانش  و  نشد  پرداخته  بینایی(  آسیب  فاقد  آموزان 

خانم همان  جامعه،  افراد  نظر  در  آقایانی  معلمان  و  ها 

دهند و امتحان  کنند و درس می هستند که سخنرانی می 

دانش می و  کتابگیرند  فقط  هم  و  می   آموزان  خوانند 

می  می امتحان  نمره  و  نظریه دهند  در  اما  های  گیرند؛ 

فعال  نقش  معلم  نوین،  یادگیری  و  و  یاددهی  دارد  تری 

تری از مسائل آموزشی و تربیتی  آموزش نیز گسترۀ وسیع 

گیرد که این نقش جدید باید به عموم افراد  را در بر می 

با   سویی  از  شود.  شناسانده  طرح    شدن مطرح جامعه 

دانش  حضور  و  فراگیر  و  یکپارچه  آموزان  آموزش 

آموزان  دیدۀ بینایی در مدارس پذیرا و در کنار دانش آسیب

انحصار   از  کودکان  این  آموزش  بینایی،  آسیب  فاقد 

وپرورش استثنایی و مدارس ویژه خارج شد و با  آموزش 

رو ثبت زرواج  دانش افزون  عادی،  نام  مدارس  در  آموزان 

گر کار  انجام  آموزشی  اهمیت  گروه  همکاری  و  وهی 

بهبود   در  بینایی،  آسیب  با  افراد  ویژۀ  معلمان  و  مدرسه 

دیدۀ بینایی،  آموزان آسیب وپرورش دانش کیفیت آموزش 

 شود. مشخص می 

با   افراد  باید مشخص کنیم که آموزگاران ویژۀ  ابتدا  در 

هایی دیده  آسیب بینایی چه کسانی هستند و چه آموزش 

د و در ادامه به معرفی نقش و  هایی دارن و چه تخصص 

دانش  این  آموزش  در  کالس  معلم  آموزان  وظایف 

 بپردازیم. 

آسیب کودکان  ویژۀ  افرادی  آموزگاران  بینایی،  دیدۀ 

بر   عالوه  که  عمومی  مهارت   دارابودنهستند  های 

نیا با  برخورد  زمینۀ  در  آموزشی  زمعلمی،  خاص  های 

های  دوره   کودکان با آسیب بینایی، مطالعه و با گذراندن 

کرده  تجربه  متنوع، کسب  افراد  آموزشی  آموزگاران  اند. 

دیدۀ بینایی، نقش مهم و محوری در گروه آموزشی  آسیب

کودک با آسیب بینایی دارد. این آموزگاران، در زمینۀ آثار  

با   یادگیری کودکان  آموزش و  بر رشد و  بینایی  آسیب 

  راهکارها عالوه با آسیب بینایی، دانش و تجربه دارند؛ به

دیدۀ  تواند به کودک آسیب هایی که می رها و ابزاد و ترفن

های آموزشی  بینایی برای یادگیری، مشارکت در فعالیت 

هستند آشنا  کند،  کمک  زندگی  روزمرۀ  امور  انجام  ؛  و 

آسیب   ن یبنابرا کودکان  ویژۀ  آموزگار  دیدۀ  همکاری 

بینایی با آموزگار کالس درس و گروه آموزشی مدرسه  

جهت این  فراهم   در  آموزش  مطلوب  شرایط  نمودن 

نمی  و  است  ضروری  کالس  کودکان،  معلم  از  توان 

های آموزشی و پرورشی  ز مدرسه انتظار داشت که تمام نیا

آسیب دانش  آموزگار  آموز  و  کند  برطرف  را  بینایی  دیدۀ 

با   باید برنامۀ روزانه برای کار  بینایی  با آسیب  کودکان 

و با گروه آموزشی که شامل  آموزان تنظیم کند  این دانش 

و خانوادۀ   و سایر عوامل مدرسه  آموزگار کالس درس 

 آموز است، همراهی کند. دانش 
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برنامه و  مداخالت  آموزشی،  فعالیت اهداف  و  های  ها 

  درنظرگرفتن دیدۀ بینایی با  آموزگار ویژۀ کودکان آسیب

های آموزشی ویژۀ هر کودک، متفاوت  زشرایط سنی و نیا 

محل  باتوجه است.   مدرسۀ  مقررات  و  موارد  این  به 

تحصیل هر کودک، آموزگاران کودکان با آسیب بینایی  

 ممکن است در تمامی یا برخی موارد زیر فعالیت کنند: 

مهارت  آموزش  باتوجه *  کودکان   که  خاصی  به های 

ی  طورکلبه شرایط ناشی از آسیب بینایی، باید یاد بگیرند.  

سازگاری با آسیب بینایی را در  ی  راهکارهاها  این مهارت 

می  مهارت بر  این  مثال  برای  یادگیری  گیرد.  شامل:  ها 

کمک  خواندن و نوشتن به خط بریل، استفاده از وسایل  

درشتنایب و  حروف  یی  با  نوشتن  و  خواندن  و  نمایی 

استقالل   و  زندگی  روزمرۀ  امور  انجام  مهارت  درشت، 

 شود. می

ک یادگیری  روند  و  رفتار  مشاهده  و  *  ی  آورجمع ودک 

برنامه  بهبود  مستندات جهت  ریزی آموزش و اصالح و 

 این برنامه. 

های گوناگون  آموزان در زمینه های دانش * کار با خانواده 

هایی که باید به فرزندشان بیاموزند؛ چیدمان  مانند مهارت 

بینایی؛   آسیب  با  کودک  برای  مناسب  شیوۀ  به  منزل 

آسیب مشارکت کودک  بیندادن  امور  دیدۀ  انجام  در  ایی 

 .دستن ی ازامنزل و مواردی 

سایر   دریافت  برای  متخصصین  به  کودک  ارجاع   *

خدماتی که ممکن است یک کودک با آسیب بینایی نیاز  

جهت آموزش  مانند  باشد.  و  داشته  حرکت  و  یابی 

تخصصی  بینایی  کلینیکی  خدمات  دریافت  و  سنجی 

 بینایی. کم

سایر اعضای گروه  * مالقات با آموزگار کالس درس و  

دیدۀ بینایی  آموز آسیبآموزشی و اعضای خانوادۀ دانش 

های آموزشی  در جهت مشورت و بهبودبخشیدن برنامه 

فعالیت  سایر  و  درس  در کالس  و  کودک  مدرسه  های 

 آموز. زندگی روزمرۀ دانش 

های  ها در قالب * فراهم نمودن منابع مطالعاتی و آزمون 

کتاب دسترس  مانند  و پذیر  آزمون   ها  و  ها  جزوات 

صورت بریل، الکترونیکی یا صوتی؛ متناسب با شرایط  به

 آموز. های هر دانش ها و توانایی زو نیا

پذیری و ایمنی کالس درس و سایر  * بررسی دسترس 

باتوجه محیط  آموزشی  استاندارهای  محیط  د به  های 

فکری با سایر  دیدۀ بینایی و هممناسب تردد افراد آسیب 

ها  د این استاندار  کردن لحاظ آموزشی برای  اعضای گروه  

 در طراحی و چیدمان محیط کالس و مدرسه. 

ی مفید آموزشی کودکان  هافن * ارائۀ مشاوره و آموزش  

سایر  آسیب و   درس  کالس  آموزگار  به  بینایی  دیدۀ 

اث  افزایش  جهت  در  آموزشی  گروه  بخشی  راعضای 

 دیدۀ بینایی. آموز آسیب آموزش دانش 

ها معلم  دیدۀ بینایی که به آن ۀ افراد آسیب آموزگاران ویژ

شود؛ معموال  در دو یا چند  رابط یا تلفیقی هم گفته می 

می  کار  منطقه  یک  در  بنابراکنندمدرسه  هر    ن ی ؛  برای 

ریزی  آموز دو یا سه جلسۀ آموزشی هفتگی برنامه دانش 

آموز در بیرون از کالس  ها ضمن کار با دانش کنند. آن می

فعالیت   معلم  درس،  به  را  او  یادگیری  پیشرفت  روند  و 

باتوجهکالس گزارش می  و  نیاکنند  های خاص هر  زبه 

آموز، ضمن مشورت با معلم کالس و سایر اعضای  دانش 

را   کودک  یادگیری  و  آموزش  برنامۀ  آموزشی،  گروه 

کالس  می معلم  نیا  معموال نویسند.  و  ز از  ویژه  های 

بیشیوه با آسیب  آگاه  های خاص آموزش کودکان  نایی 

و   مشورت  ارائۀ  و  با    آشناکردن نیست  کالس  معلم 

های آموزشی  ر های آموزش و ابزاهای خاص، روش زنیا

دیدۀ بینایی، برعهدۀ آموزگار ویژۀ افراد با  کودکان آسیب 

 آسیب بینایی است. 
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آموز  های آموزگار کالس درس در مقابل دانش مسئولیت 

 دیدۀ بینایی به این شرح است:آسیب

سرفصل *   عملکرد  آموزش  ارزیابی  درسی،  های 

گذاری و آموزش و ارزیابی رعایت نظم  آموز و نمره دانش 

 آموزان کالس. و انضباط در میان تمام دانش 

با   همکاری  آسیب  آموزشگاه *  در  ویژۀ  بینایی  دیدگان 

ابزا و  مطالعاتی  منابع  جهت  ر تهیۀ  در  آموزشی  های 

به  غنی  کمک  و  یادگیری  محیط  روند  سازی  بهبود 

 آموز با آسیب بینایی. آموزش و یادگیری دانش 

کودکان   ویژۀ  آموزگار  با  منظم  مشاورۀ  و  مالقات   *

آموز  دیدۀ بینایی در خصوص روند پیشرفت دانش آسیب

های درسی و اخالقی و اجتماعی  با آسیب بینایی در زمینه 

برنامه بهو  و  اصالح  و  برنامه زروریزی  های  رسانی 

 دیدۀ بینایی. آموز آسیبورشی دانش آموزشی و پر

فراهم  تمام  *  برای  آرام  و  امن  کالسی  کردن 

 دیدۀ بینایی. آموز آسیب آموزان و همچنین دانش دانش 

آسیب  افراد  ویژۀ  همکاری  معلم  با  باید  بینایی  دیدۀ 

آموزگار کالس، برنامۀ آموزشی عمومی مدرسه را برای  

آسیب دانش  دسترس آموز  بینایی  منابع  پذیر  دیدۀ  و  کند 

ابزا و  و  رمطالعاتی  مناسب  قالب  در  را  آموزشی  های 

نیاپذیر برای دانش دسترس  های ویژۀ بینایی  زآموزان با 

طور برابر و  آموزان هم بتوانند بهتا این دانش   کندفراهم  

 مند شوند.  از آموزش بهره  همساالنشان در کنار سایر 

 

 

 

 

 

 

درس  در  کسوف  و  خسوف  مبحث  در  مثال    برای 

می تجربعلوم  استفاده  ماکت  از  کالس  معلم  و  ی،  کند 

آن  و حرکت  و سیارات  ماه  و  با  موقعیت خورشید  را  ها 

دهد و این در حالی  آموز نشان میکردن به دانش لمس 

آموزان فاقد  است که برای آموزش این مطلب به دانش 

شود. در سایر دروس  آسیب بینایی از تصویر استفاده می 

ب کالس  معلم  دانش نیز  ویژۀ  معلم  کمک  آموزان  ا 

ابزاآسیب موضوع،  فراخور  به  بینایی،  های  ر دیدۀ 

بُعدی و برجسته  ها، تصاویر سه پذیر مانند ماکت دسترس 

 کند.و... فراهم می 

می باتوجه  مشخص  شده،  گفته  موارد  معلم  به  که  شود 

دیدۀ بینایی باید ارتباط و  کالس و معلم ویژۀ افراد آسیب

کردن آموزش مناسب  ی در مسیر فراهمهمکاری تنگاتنگ 

دانش  برای  مفید  یکدیگر  و  با  بینایی  آسیب  با  آموزان 

شده را  باشند. امیدواریم معلمان عزیز، موارد مطرح   داشته

دیدۀ بینایی  وپرورش کودکان آسیب در ارتباط با آموزش 

این   برای  مفیدی  و  درخور  آموزش  و  بگیرند  نظر  در 

 آموزان فراهم کنند. دانش 
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 ۱۰۱ شیمی؛ پذیر دسترس علوم

 میثم امینی: مترجم انگلیسی 

  دلیل به  را  خود  بینایی  بیشتر  ،نوها  کوچکش  پسر وقتی  

دوطرفه   رِتینُوبِالستُومای    مانند   داد،   دست  از بیماری 

  تحصیل   نگران  شاو،  برایاندکتر    ،دیگر   پدران  از  بسیاری

اگر    که  دانستمی   همچنین  او .  بود  پسرش   ۀ آیند  و

داده    سرطان تشخیص  زودتر  بودنوها  مقدار    ، شده 

 .شداو حفظ می  بیناییبیشتری از 

  وریا وکُ کُلُ  عنوانرتینوبالستوما با    ۀهای اولینشانه  از   یکی 

مردمک(   می )سفیدی  می .  شودشناخته  :  گویدشاو 

  ۀ دهندنشان   تواندمی   ،چشماز    غیرطبیعی  نور  انعکاس»

  یا   شبکیه   زخم  مروارید، آب   شروع  ،رتینوبالستوما

  در   اغلب   وضعیت   این.  باشد  زجاجیه  ی ریزخون 

 « .شوددیده می   هاعکس   در  یا نورکم  هایموقعیت

  دارد   وجود  چشم  قرمزی  نامای بهها پدیده عکس   در  اغلب

  آن   دوربین   و  شود منعکس می   شبکیه  از   فالش   آن   در   که

  که   دارد   وجود   نیز مورد دیگری    ؛ اما دهدتشخیص می   را

می   چشم  سفیدی  عنوان   با می   شودشناخته    تواند و 

قبل مدت  .  شود   ظاهر   چشم   مشکل   تشخیص   از   ها 

  شاو   اما ؛  شدتشخیص داده    ی چهارماهگ  درنوها    سرطان 

   در   را سفید  چشم ، نوزادی نوها  های عکس   مرور با

 
۱ Cradle 

 

  داشت،   روز  دوازده  تنها  پسرش ها  آن   در  که  هاییعکس 

 . کرد  مشاهده 

  تر کوچک  زمان  آن   در   او  توموراست    ممکن: »گویدمی   او

از    و  باشد  بوده بیشتری  توانست حفظ  او می   دیدمقدار 

  جایی   ر،یلِ بِ  دانشگاه  در متخصصین رایانه    با  شاو   «. شود

آن    که در    یک   و  کرد  همکاری  است،  شیمی  استاداو 

گالری    که   کرد  ایجاد   هوشمند   های تلفن برای    برنامه

  هایی عکس   دنبالبه   و  کندمی   اسکن   را  کاربر   هایعکس 

.  گردد می   ،ند دهمی   نشان  را  چشم   سفیدی  که   صورت  از

های  گالری عکس   و  دارد  نام  ۱کِرِیدِل   ،رایگان  ۀبرنام  این

بررسی می   شما   چشم   سفیدی   که   عکسی  هر   وکند  را 

می   را  احتمالی می عالمت  ، دهدنشان    شاو .  کندگذاری 

»گوید می تا   از:    من   به  که  امشنیده  والدیناز    چند 

  زودهنگام   تشخیص  درها  آن  بهبرنامه    اینگفتند که  می

  داد   نشان   اخیر   ۀ مطالع  یک  واقع،  در  « .است  کرده   کمک

  زودتر   ماه   ۳تا    ۱  را رتینوبالستوما    تواندبرنامه می   این   که

  منفی   نرخ   درصد   یک   تنها   و  دهد   تشخیص   ، معمول  از

»گوید می   شاو.  دارد  کاذب   کردن اسکن   با   امیدواریم: 

  صفر   به  نزدیک  به  را  میزان  این  بیشتر،  هایعکس 

ارائه چیزی    شاو  اما  «. دهیم  کاهش این    بیشبرای  از 

تولد جشن   از   یکی   در .  داشت   پسر   دوستی   ، نوها  های 

  پروفسور .  ه بودآورد  همراهبه   رامطلقش    نابینای  کوچک

  و   برداشت  را   شیء   چند   پسر   که   کرد   تماشا   عالقه   با شاو  

  حال  درشاو  بعد روز  چند. کردکاوش  راها  آن   دهانش با

بررسی    زبانش   با  را ها  آن   بافت  و   بود  سیاه   توت  خوردن 

  لمسی   اندام  چهزبان    که   رسید  ذهنش   بهکه    کرد می

 . است توجهیقابل

https://apps.apple.com/us/app/white-eye-detector/id904042354
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  بدن   اعضای   اولین  از  یکی  زبان » کند:  او خاطرنشان می 

نوزادان در شرایط    از  برخیحتی  .  گیردمی   شکل   که  است

  « .کنندکاو می کندو  زبان  با   را  خود  محیط   ،آزمایشگاهی

شناخته    ستات واِهیدرُ  عنوان به   که  است  چیزی   زبان

  یا   پشتیبانی  استخوان  توسط  که  عضالنی  یبافت  شود،می

می .  شود نمی محدود   ادامه  »زبان شاو    تواندمی   دهد: 

وگوشه  کوچکیشکاف   ها  شما    انگشتان  که  های 

  مغزی   مراکز  «. را بررسی کند  برسندها  آن   به  توانندنمی 

  بسیار   ،کنندمی   ایجاد  را انگشت  نوک   و   زبان  تصاویر  که

  لمسی   های گیرنده  تعداد  اگرچه  و  هستند  نزدیک به هم  

  لمسی   وضوح   دارای  زبان  است،  یکسان   تقریبا    دو   هر  در

لمس    که   است  مترمیلی   ۰٫۵۸   انگشتان   نوک وضوح 

  چه   بدانیم  باید   ما: »گوید شاو می .  است  آن   دوبرابر  تقریبا 

را   خود    را  چیزی  چه  و   بخوریمچیزی  دهان    بیرون از 

گفتاری    زبان   رشد   در   زبان  با   کاوش همچنین  ؛  بیندازیم

حتی  زبان    آموخت،  شاو  که   طورهمان   و   «.است  مهم

دانشگاه بیلر،    در .  کند  کمک  شیمی   ۀ مطالع  در   تواند می

  و   بزرگ  ی هایمولکول :  کند می   مطالعه  را  هاپروتئین شاو  

 . دارند   بدن در را   زیادی حیاتی  هاینقش  که پیچیده 

از آن    من   که  درسی  هایکتاب   از   یکی: »گویدمی   شاو

   های پروتئین  از  تصویر ۱۱۰۰ از بیش ،کنممی  استفاده 

  مانند   کسی   چگونه  کهبه فکر افتادم    من  و   دارد  مختلف

   اینکه بهکه باتوجه  کند تجسم  را ها آن  تواندمی  پسرم

 

 

 

 

 

 

 

  از   بایدو    ببینیم  را ها  آن   توانیمنمی   واقعا    ما  از  یکهیچ 

استفادهمدل   و  تصاویر عجیبی  ف  ینوعبه  ،کنیم   ها  کر 

 «.است

  آزمایشگاه   یعدبُسه   چاپگرکرد به استفاده از    شروع  شاو

  ، های مختلفپروتئین   از  های لمسیمدل   ایجاد  برای   خود

  در   خود دیدگاه جدید    از  پس   ؛ اما خربزه  بزرگی   به  برخی 

 . برود دیگری سمتبه گرفت تصمیم  ،زبان مورد 

  کوچکی   به   هایی مدل   چاپ  به   شروع   من : »گویدمی   او

  برای که    کردم  برنج  ۀدان  یک  حتی  ،ینیزمبادام   یک

  برای همچنین  ؛  بودند  شده  طراحی  زبان   طریق   از  کاوش

اضافه کردم  ها  آن   سوراخ کوچکی را به  ایمنیاتصال بند  

های  مدل   ای از بسته  شاو.«  باشند  نداشته  خفگی   خطر   تا

  نابینایان   ۀمدرس  در   علوم  معلم  ر،سِیرِفِ  یت کِ  برای  را   خود 

  نیک ربُکَ  از  هاییمدل   من: »گویدمی   او.  فرستاد  پرکینز

  به  کمک   برای  هدف  داروی که    فرستادم  را  آنهیدراز 

شد   ثابت برایم : »گوید می  رس فری « .است اهیسآب   درمان

پروتئین   که چاپ این    بسیار   عملی  یهامدلشده  های 

  بیشتر   درک  در   ما   آموزاندانش   به  کمک  برای   خوبی

  ترین مهم   از  یکی   عنوانبه  هاآنزیم   و   هاپروتئین 

  چنین   که  خوشحالم  بسیار  من  .هستند  پروتئین  هاینمونه

  ۀتجرب  از  پشتیبانی  برای  عالی   عدیبُسه های  مدل

اختیار    را   مان آموزاندانش   یادگیری    آموزش .  دارمدر 

 « .است مفید  بسیار آموزاندانش  ۀ هم برای  چندحسی 
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  با   پروتئینی  های مدل   ساخت  به  شروع   همچنین   شاو

  ساخت   ۀ اجاز  او  به   که  کرد   دندان   زین رِ  از   استفاده 

  از   غذایی  مواد  برای  ایمن   سیلیکونی  هایقالب

   با  ها راقالب این سپس او. داد  را  پروتئینی  ساختارهای

 .  پر کرد  تافی   حتی و    ، کاکائوژالتینمثل    خوراکی تنقالت  

می  »او    در   توانندمی   آموزان دانش   ،ترتیباین بهگوید: 

  از   ،شد   تمام   کارشان   وقتی   و   بیاموزند   ها پروتئین   مورد 

 .« ببرند لذت  شیرین  ۀجایز یک

  با   که  کند می   تصور   را   آینده   شیمی   های کتاب   شاو

  مقوایی   ۀصفح  یک   در  شدهجمع  عدیبُسه   های مدل

  یک   که  هرکسی » گوید:  او می   حالدرعین .  هستند  همراه 

  بانک  از  استفاده  با  تواند می   دارد  عدیبُسه  چاپگر 

  حدود قیمت    با  را   خود   های قالب   پروتئین،  ی اطالعات

 « .بسازد نت سِ پنجاه

نشان    علم  به  را  خود   ۀ عالق  سالگی  ۱۳سن    درنوها  

  کند   انتخاب   را   شیمی   آیا  اینکه   از   نظرصرف   اما ؛  دهدمی

  و   بینا  ،آموزاندانش   ۀهم  برای  عدیبُسه های  مدل   ،نه  یا

استاد    حاضر   حال  درکه    شاو .  بود  خواهد   مفید   ،نابینا

  نابینا   شیمی  ارشدکارشناسی   دانشجوی  یک راهنمای  

می  » گویداست،    و   تصاویر   که  است  این   نهایی   هدف : 

شیمی آزمایشگاه  بینایی    افراد   برای   را  های  آسیب  با 

در این زمینه   راها آن   مشارکت  و  ی ورود  و  پذیر دسترس 

  از   توانندهمیشه می   علوم  سایر   و   شیمی.  کنیم  تشویق 

 « .شوند مندبهره ها ایده  ها ودیدگاه  از  یترگسترده  تنوع 

 

فردایی روشن برای نسل امروز: پای  

 های یک زوج نابیناصحبت

نابینایان   کارشناس  جوادیان؛  فاطمه 

 وپرورش استثنایی گیالن آموزش 

روز   گذشت  که  ماهی  را    پرشکوهدر    سر پشتمعلم 

ن  روزهایی که در آ   ن یتری ماندنگذاشتیم. یکی از به یاد  

پیام    یا معلم فرزندمان   کنیم برای معلمان خودتالش می 

  طبق چه در توان دارد در  قدرشناسی بفرستیم. معلم هر

در میان  بیاموزد.    آموزانشدانش گذارد تا به  اخالص می 

نیز   نابینا  که    ییهاچهره افراد    اند خواستههستند 

این ماه به سراغ دو  راه نسل آینده باشند.    بخشی روشن

اری، در مسیر  که عالوه بر همک  میارفته نفر از افراد نابینا  

 .اندشده  سفرهم زندگی نیز 

با هم زندگ   ی ده سال  ی و عل  میمر .  کنندی م   یاست که 

  ان ی نایناب  ۀژی فرزند دارند و هر دو در آموزشگاه و  کیها  آن 

م عل دهندی درس  رشتوقت  ی گاه  ی.  با  مطابق    ۀ ها 

تدر  اشی ل یتحص دانشگاه هم  آن کندی م  س یدر  در  .  ها 

اند.  ازدواج کرده  گر ی کدیهای اول استخدام با  همان سال 

  نا یافراد ناب  یهااز خانواده   یار ی: »مثل بسد یگو ی م  ی عل

ازدواج کنم.   نا یمن هم اصرار داشتند من با فرد ب ۀ خانواد

را    امنده یانتخاب همسر آ  یگیری براکه تصمیم   ی از وقت

کنم که با   ی زندگ   یخود، برعهده گرفتم، خواستم با فرد

از    یکی   یینایب  ی نباشد. داشتن کم  گانهی ب  یینا یناب  یایدن

برخوردار  ودب   میهامالک البته  مهارت   یو  های  از 



   19 

  ر یداشتن تدب  ن یو همچن  ی دانشگاه   الت ی تحص  ،ی اجتماع

برا ناب  ۀادار  یالزم  همسرم  که  حاال  کامل    ینا یخانه. 

توانسته ما  و  و  آموخته   بره یباتک  میااست  ابتکارها  ها، 

پ  یزندگ   مان یرها یتدب که مالک    نمیبی م   م،یببر   ش ی را 

 قدرها هم مهم نبوده است«. آن  یی نا یداشتن ب

ادامه در مورد مالک انتخاب همسر به نک    تۀ مریم در 

می   توجهیقابل »اشاره  سنین  کند:  در  ما  است  خوب 

جوانی در ابتدا خود را بشناسیم. تا کسی که وارد زندگی  

کند.    هنگ اهمبتواند خود را با ما    ، شودمشترک با ما می 

که دو نفر    دهد ی م و سازگاری رخ    هماهنگی وقتی این  

همۀ کنید  باور  بشوند.  یکدیگر  سر  این   مکمل  از  را  ها 

که اگر فردی با شرایط  گویم. توضیح اینشما می   تجربه به

شخصیتی مطلوب    یهای ژگ یومالی و تحصیلی خوب و  

در پیش    هماهنگی در کنار ما قرار بگیرد، زمانی زندگی  

داریم که او مکمل خود ما باشد و ما اگر خود را نشناخته  

می باشیم چطور  در،  چه  توانیم  با  کسی  چه  که  یابیم 

ر کنار  تواند مکمل ما باشد. ما ممکن است دشرایطی می 

ها  آن   اما خودمان نتوانیم با   ؛قرار بگیریم  هاانسان بهترین  

سازگار شویم. در حال حاضر باید بگویم کسی که آرام  

باشد، کسی که به انسان احساس امنیت بدهد و مانند  

را  این  همسر  من  ی هامالک ها  انتخاب  برای  اسبی 

  سویی تجربه و هم  ها سالالبته این افکار بعد از دانم؛ می

در مسیر زندگی مشترک حاصل شده که من در اختیار  

 ترها مفید باشد«. م تا برای جوان گذارشما می 

آید که افراد  برای برخی از افراد بینا این سؤال پیش می 

در هستند یکدیگر را انتخاب  نابینا بدون دیدن چطور قا 

از طریق حس    هاام ی پعلی معتقد است بسیاری از  کنند.  

شود؛ پس در جایی که این  بینایی بین دو فرد مبادله می 

سایر حواس را  کند  حس وجود ندارد، انسان تالش می 

مانند کند؛  در    جایگزین  دقت  و  شنیدن  در  دقت 

می   کردن صحبت سبب  با  که  طریق  این  از  افراد  شود 

می  مریم  شوند.  آشنا  بهتر  انسان  »گوید:  یکدیگر  یک 

از   است  همچنین    ی های ژگیومتشکل  و  ظاهری 

معتقدم    ی های ژگ یو شخصا     ی های ژگ ی وشخصیتی. 

سان  ظاهری تا آنجا اهمیت دارد که هر دو نفر باهم هم 

دستیابی به  خوان باشند. ساده بگویم؛ به هم بیایند.  و هم

افراد    های ژگ ی واین   طریق  خانواده  اعتمادقابلاز  یا    در 

ارزیابی کلی خود را با ما  ها  آن   شود.دوستان ممکن می 

می  میان  می در  تصمیم  ما  و  فکر  گذارند  من  گیریم. 

هایی که قادر  ظاهری در آن   یهای ژگ یو کنم دیدن  می

احساسات مثبت یا    ناخودآگاه   صورت به به دیدن هستند،  

. در مورد ازدواج باید بگویم که بعد  زدیانگی م منفی را بر 

  ، چه افراد بینا باشند  ،ذشت مثال  شش ماه از آشناییاز گ 

نابینا به    یی هاافتیدر   ،چه  منجر  که  دارند  یکدیگر  از 

هم  ها  آن   ترق یعمشناخت   به  این  شودی م نسبت  در   .

ظاهر    کمکمدوران   روی  از  شناخت    سمتبه تمرکز 

معطوف    یهای ژگ یو بهشودی م اخالقی  طبیعی  .  طور 

نابینا   افراد  ما  در    ایگونهبه زندگی  که  است  بوده 

برخوردهای اول، این نوع برخورد است که احساس ما را  

افراد.    ؛دهدی مقرار    ر یتأثتحت ظاهر  و  پوشش  نوع  نه 

پیدا    ناخواه خواه را  قابلیت  این  برای    میاکرده ما  که 

تصمیم   بعد  و  بمانیم  منتظر  بیشتر  کمی  افراد  قضاوت 

قرار    مان یهای داشتندوسترا در فهرست  ها  آن   بگیریم که

 که برایمان جذابیتی ندارند«. دهیم یا در فهرست افرادی  

حضوری برگزار    صورت به   هاکالس دو سال    بعد از تقریبا   

  های الس کتدابیرشان در شرایط    ها دربارۀآن   از   .شوند می

می  سؤال  دو کنم.  آنالین  دانش   هر  خود  از  آموزان 

ازمی و  بنویسند  را  خود  تکالیف  مراقبت  آن   خواهند  ها 

هر   تا  وقتکنند  به    یاجلسه در    باریک   چند  حضوری 

از   علی  دهند.  تحویل  بررسی  برای  خود  معلم 
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خود را در قالب    یهانوشتهخواهد  آموزان خود می دانش 

ارسال کنند. او از شاگردانی که    یک پیام صوتی برایش 

می   نایبکم خودکار  با  و  می هستند  از  نویسند،  خواهد 

علی    ی هانوشته بفرستند.  برایش  بگیرند و  خود عکس 

کند. شاگردان  کمک نزدیکان عکس را بررسی می به هم  

تعامل   مادرهایشان  با  او  و  هستند  کوچک  اما  مریم 

صورت  به   ها کالس بیشتری دارد. اگر در زمان برگزاری  

دانش  دفترچۀ  بهحضوری  را  همکار  آموز  یک  کمک 

دیگر  می حاال  را    یراحتبه نوشت،  خود  پیام  است  قادر 

مختلف مربوط بگذارد و مطمئن    یهاگروه بنویسد و در  

خوانند و به آن توجه  ها را می باشد که مادرها تمام پیام 

تماس    هاامتحان دارند.   طریق  از  بیشتر  هم    ن یآنالرا 

می   صورت به برگزار  که  می ها  آن   کنند. شفاهی  گویند 

نشد. بعضی    پذیر دسترس کامل    طوربه برنامه شاد هرگز  

کردند. بعضی دیگر هم  مدیران این مسئله را درک می 

همکاران نابینا و حتی بسیاری    ؛ اما متوجه مشکل نبودند

دیگری    یهابرنامه از همکاران دیگر در سایر مدارس از  

برگزاری   استف  هایکالس برای  می زنده  که  اده  کردند 

 بسیار مفید بود. 

چه   نابینا  فرهنگی  زوج  یک  زندگی  ببینیم  باید  حال 

دانش  آگاهی  میزان  افزایش  بر  جامعه    آموزانتأثیری  و 

که   است  معتقد  مریم  سبب  دارد.  بینا  فرد  با  زندگی 

ن از  کمک او بسیاری از موانع ناشی از ندیدبه  شود یم

وقتی با یک فرد  ه ما برداشته شود. از سویی دیگر،  سر را

می  زندگی  چالش نابینا  با  افرادکنیم،  بیشتر    های  نابینا 

را حل کنیم.  ها  آن   آییم کهصدد بر می شویم. درمواجه می 

کردن موانع را از جامعه درخواست کنیم. به  پذیردسترس 

دانش  مختلف  شرایط  ترتیب  برایم همین  ان  آموزانمان 

 شود. می  درکقابل بیشتر 

جوانی    موزان نوجوان خود را که در آستانۀ آعلی هم دانش 

مشکال  و  مزایا  از  دارند،  با  قرار  نابینا  افراد  زندگی  ت 

آگاه می   یکدیگر  بینا  افراد  با  و  یا    صحیح   ی هاراه سازد 

 دهد. زندگی را برایشان توضیح می 

گوید که  در پایان مریم برایمان از احساس مسئولیتی می 

به   در    است  ی مدت دارند.    شان یهاخانوادهنسبت  که 

کنیم و به اقتضای  نزدیکی یکی از بستگانمان زندگی می 

از   آن هاکمک شرایط  می ها  ی  بدانی    ریم.ببهره  وقتی 

توانی تا حد زیادی نیازهای  بدون کمک دیگران هم می 

کنی  زندگی را برآورده کنی، حاال دیگر خودت تدبیر می 

  را درخواست کنی.   ییهاکمک زدیکانت چه نوع  که از ن

آموزشی این است که همسو با معلم    نظامانتظار من از  

ما افرادی قوی و مستقل پرورش    ی هابچه تالش کند تا  

قبال    ایگونهبه یابند.   در  کنند  فکر  که  نشوند  تربیت 

ها  آن   مسئولیتی ندارند و فقط دیگران باید به  کسچ یه

  یاژه یوطور  کمک کنند. من معتقدم پدر و مادرمان به 

. این حس احترامی که نسبت انددهی کشبرای ما زحمت  

شود در حد توانمان تالش کنیم.  داریم سبب می ها  آن   به

بسته    هاوقت بعضی   کارها  بعضی  انجام  برای  دستمان 

ما هر کاری که قادر باشیم،    یهر دو،  حالن یباااست.  

غیر  ها  آن   که . با اینمیدهی مانجام    مانیهانواده خابرای  

دارند هم  دیگری  فرزندان  ما  به    ؛از  حواسمان  اما 

ها داریم. مانند پوشش  آن   مسئولیتی هست که در قبال

تکمیلی برای پدر و مادرمان، رسیدگی به وضعیت    بیمۀ

کوچک  برادرهای  و  خواهر  علمی  و  و  تحصیلی  ترمان 

 ا. هت یفعال قبیلازاین 

زوج    جاهمین   در  این  و    قدرگران برای  سعادت  آرزوی 

 .میکنی مسربلندی 

 روزهایتان پر از شوق زندگی 
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آموزان رهاشده در نظام  دانش

 وپرورش استثنایی آموزش

 گذاری فرهنگی ابوذر سمیعی؛ دکترای سیاست 

با    احتماال  یادداشت،  این  مخاطبان  شما  بیشتر 

اید و پیه آن به  داشته   سروکاراستثنایی    وپرورشآموزش 

آموز باشید یا معلم، خواه  خورده است. خواه دانش   تنتان 

دیرتر،   یا  باشید  شده  بینایی  آسیب  دچار  تولد  بدو  در 

سازمان   به  گذرتان  استثنایی    وپرورش آموزش باالخره 

پیش    اگر بخت یارتان بوده و در چند دهۀ افتاده است.  

بوده دانش  استثنائی  مدارس  زیاد    احتمال هباید،  آموز 

و خبر از روزگار    دیاکرده خوبی کسب    نسبتا   های مهارت 

دانش  وضعیت  کنونی  و  ویژه  نیازهای  دارای  آموزان 

 وپرورش ندارید. آموزش 

  دلیل به آموزان دارای معلولیت،  موضوع آموزش در دانش 

آنان    یهاتیمحروم بر  جامعه  سوی  از  که  گوناگونی 

محدودیت  نیز  و  شده  اختالل  تحمیل  از  حاصل  های 

پ  امر  می رزیستی،  که  است  آیندۀاهمیتی  را    تواند  آنان 

آموزان  نمونه دانش   عنوان بهقرار دهد.    ر ی تأثتحت   کامال 

های اتفاقی به  قادر به کسب آموزش   دیدۀ بیناییآسیب

دانش  سایر  نیستوسعت  است  آموزان  ضروری  و  ند 

موضوعات   از  آنان    طوربه بسیاری  به  ارادی  و  رسمی 

زندگی    های مهارت توان به  آموزش داده شود. از جمله می 

نیز   اشاره نمود. این    یابیجهتتحرک و    هایمهارت و 

اهمیتی در زندگی اجتماعی افراد    حائز که نقش    ها مهارت 

و نظام  ها  بایست توسط خانواده دارای معلولیت دارد، می 

دانش  به  یابدآموزشی  انتقال  معلول  این    ؛ آموزان  اما 

است و به    تیاهمکم این نهادها    ی هر دوموضوع برای  

 حاشیه رفته است. 

آموزان دارای معلولیت در  اگرچه امروزه جداسازی دانش 

منسوخ   امری  دنیا  در  موارد  و  می   حساب به بیشتر  آید 

االمکان در  آموزان دارای معلولیت حتی تالش شده دانش 

دانش کن سایر  کنند؛  ار  تحصیل  ما  آموزان  در کشور  اما 

دانش  است و تحصیل  بر جداسازی  اصرار  آموزان  هنوز 

رود. در این وضعیت،  پیش می  یکندبه تلفیقی  صورت به

رود مدارس ویژه )استثنایی( عالوه بر دروس  انتظار می 

دانش  آنان    ، آموزانعمومی  به  نیز  را  فرادرسی  مسائل 

بررسی   ؛ دناموزبی میاما  نشان  چنین  ها  وضعیت  دهد 

 نیست.

کشورهای   از  بسیاری  و    یافتۀتوسعهدر  تحرک  دنیا، 

از    یابیجهت آموزشی    نی ترمهمیکی    حساب به دروس 

آموز دارای آسیب بینایی  آید و فارغ از اینکه یک دانش می

معمولی،   یا  باشد  خاص  مدارس  این    حتما در  باید 

س فرابگیرد. موضوعی که تا  ها را مانند سایر دروآموزش 

ویژۀ مدارس  در  جد  به  نیز  پیش  دهۀ  و    چند  نابینایان 

از این قسم    یاآموزهشد. امروز اما  بینایان رعایت می کم

  تنها نهاند که  اهمیت شده ای و کمل به مسائل حاشیه تبدی 

تعریف   آموزشی مشخصی  و سرفصل  ساعت  آن  برای 

کول شده به خواست و اراده و  نشده، بلکه اجرای آن مو

ب  سلیقۀ مدارس.  می ررسی اولیای  نشان  بیشتر  ها  دهد 

آموزش تحرک    بادررابطهمعینی    ، برنامۀاستثنایی  مدارس

و  یابی جهت و   احساس    ندارند  که  هم  مدارسی  آن 

 اند، از  ها را ارائه کرده داشته و این آموزش   تیمسئول
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ساعات آموزشی دروسی مانند ورزش یا هنر کم کرده و  

پرداخته   خته یوگرجسته   صورت به موضوع  این  اند.  به 

زندگی نیز    هایمهارت دیگر مانند    هایمهارت وضعیت  

مهارت خاصی  آموزان  دانش   عمال  به همین منوال است و  

 آموزند. از زندگی نمی 

نمی  ختم  درسی  فوق  مسائل  به  تنها  در  موضوع  شود. 

آموزان  بسیاری از مدارس، یادگیری خط بریل برای دانش 

  روز روزبهبینا تبدیل به معضل بزرگی شده که  نابینا و کم

می   ی های دگ ی چیپبه   افزوده  فراوانی  آن  موارد  در  شود. 

نا از یادگیری خط ویژۀ خودش  بیکم   آموز نابینا یادانش 

ترین کیفیت آن را دریافت  یا در پایین   نیز محروم شده 

 . کندمی

اس  نکتۀ معلمان  دانش  و  انگیزه  خصوص  در  ت.  دیگر 

همۀ برای  که  باالیی  احترام  دلسوز    ضمن  معلمان 

معلمان مدارس استثنایی قائلیم   ویژهبه ، وپرورشآموزش 

توان از این موضوع  و قدردان زحمات آنان هستیم، نمی 

بسیاری از معلمان    ، کرد که در وضعیت کنونی  نظرصرف 

خود معیشتی  اوضاع  و  اجتماعی  موقعیت  ناراضی    از 

انگیزۀ  موضوع  این  و  خالقیت  هستند  برای  را  و    آنان 

لمانی  همچنین مع تالش تا حدودی کاهش داده است؛  

افراد دارای معلولیت    ویژه در حوزۀبه که از دانش الزم  

اند. این موضوع  علت شدهبرخوردار نیستند نیز مزید بر  

نابینا، مدارس  معلمان  از  برخی  بریل    آشنا   که  خط  به 

آموزشی است که هیچ توجیهی    نیستند، خود یک فاجعۀ 

شاید از    ؛نباشد  باورقابل برایتان    ندارد.  یکی  معلم  اما 

آموزان نابینا، در آموزش خط بریل به او گفته بود  دانش 

 خط بریل فارسی را از راست و انگلیسی را از چپ  

 

 

 

را به    نویسند. این معلم خالق به این شیوه، خط بریل می

 آموزش داده بود.   آموز دارای نیاز ویژه دانش 

دانش  برای  مدارس  وضعیت  در  که  تلفیقی    ر ی غآموزان 

  ، کنندمدارس پذیرا تحصیل می   اصطالحبه یا    یاستثنائ

می   مراتببه نشان  تجربه  است.    ن یادهد  بدتر 

شبکۀبه آموزان  دانش  از  جدایی  نیاز  هم   دلیل  نوعان، 

  هاآموزش این    های ویژه دارند. همۀ تری به آموزش بیش

نیز مدارس    عهدۀبهنیز   و  رابط  )مدارس  معلم  پشتیبان 

آموز مربوطه را  دهی به دانش خدمات   استثنایی که وظیفۀ

شده گذاشته  امادارند(  رفت،  ؛  که  دالیلی  همان  یا    به 

نمی  ارائه  آموزش    شودآموزشی  پایین    قدرآن یا کیفیت 

  عنوان به در زندگی این افراد ندارد.    ی ریتأث  عمال است که  

معلمان   و  نمونه،  ندارند  آموزشی  رابط ساعت مشخص 

یا    آموز کار کنندات اضافه با دانش مجبور هستند در ساع 

بزنند.    ،اهمیت استاز ساعت دروسی که از نظرشان کم

هایی ضروری  ود نیز چنین آموزش در این ساعات محد

نمی به و حتی  نظر  معلمان  رابط و سایر  معلمان  و  رسد 

دهند این وقت  می   حیرجت آموز دارای نیاز ویژه  خود دانش 

البته در این میان  پراهمیت کنند؛    ظاهر بهرا صرف دروس  

توان نادیده گرفت.  متقابل خانواده و مدرسه را نمی   ر یتأث

جلسات   در  پذیرا،  یا  استثنایی  مدارس  خواه  مدارس، 

خانواده  با  که  موضوع  آموزشی  هیچگاه  دارند،  ها 

معلولی  های مهارت  دارای  افراد  برای  را  ضروری  ت 

نکرده نپرداخته برجسته  آن  به  چندان  و    متقابال  اند.  اند 

موضوع  خانواده  نیز  خود    ومشقدرس ها  فرزند  برای  را 

 کنند.  گذاری می روی آن سرمایه  و فقط  نندیبی محیاتی 
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که   تصور  این  با  برای    های مهارتایشان  ضروری 

خواهد شد بهمعلوالن،   حاصل  آینده  در  خودکار  و    طور 

نیازی به آموزش آن نیست، فرزند دلبندشان را الی پر  

بخواند  خواهند درس  از او می   صرفا کنند و  بزرگ می   قو

ای برخی  حتی این موضوع برو ریاضی و فیزیک بیاموزد؛  

جا همراه  آید که همه شمار می ها نوعی ارزش به خانواده 

لحظه  و  هستند  فرزندشان  مراقب  تنها  و  را  او  ای 

 ند. گذارنمی 

اهمیت است، ساختار کلی    حائزدیگری که بسیار    ۀمسئل

سازمان    طور به   وپرورش آموزش وزارت   و  عام 

تجربه    طوربه استثنایی    وپرورشآموزش  است.  خاص 

های پزشکی و کمّی به معلولیت در  دهد نگاه نشان می 

این وزارتخانه، باعث شده موضوع افراد دارای معلولیت  

  حساب بهکمتر    ت یاهم  با و  و تحصیل آنان امری مجزا  

استثنایی در کمتر    وپرورشآموزش بیاید. انحالل و احیای  

از یک دهه، تغییر مداوم مدیران این سازمان و انتصاب  

افرادی که تخصصی در موضوع آموزش کودکان دارای  

دهد  نیازهای ویژه ندارند و مواردی از این قسم نشان می 

دانش  چن موضوع  معلولیت  دارای    موردتوجه دان  آموزان 

تفکیک    با گذاران کالن نیست و  گیران و سیاست تصمیم 

به    باقوتاند از زحمت خود بکاهند و  آن گویی خواسته 

دسترس   معلولری غآموزان  دانش  نبودن  بپردازند.  پذیر 

شاد نمونۀاپلیکیشن  مشتی  نیز    ،  است.    شاهکار خروار 

وزارت   سامانۀآموزش نوین  سیدا  ثبت  وپرورش،  نامی 

  درنظرنگرفتن سنام شده و با    ه جایگزین سامانۀاست ک

نام، مشکالت فراوانی  افراد دارای معلولیت در فرایند ثبت

 آموزان و مدارس ایجاد کرده است. برای دانش 

 

 

 

دارای  دانش   موردنیاز  ی ردرسیغ  هایمهارت  آموزان 

  ر ی تأثشود که  معلولیت، موضوعات متنوعی را شامل می 

اجتماعی  و  استقالل  بر  دارد.  فراوانی  افراد  این  شدن 

خصوص  ویژهبه این    دگانی دبیآس  در  آموزش  بینایی، 

درسی اتفاق بیفتد.    ها باید مستمر و در کنار برنامۀت مهار

است   تدوی   وپرورشآموزش ضروری  با  ن  استثنایی 

و اختصاص ساعت درسی به    های مشخص درسی برنامه

زمینۀ  مداوم    آن،  را    موردنیاز   های مهارتآموزش  آنان 

آورد.   چنین    ویژهبه فراهم  ارزیابی  و  اجرا  در  جدیت 

تواند موجب بهبود و اصالح آن شده و  می   ییهااستیس

آموزان دارای نیازهای  جزو دروس اساسی دانش   رفتهرفته

 ویژه گردد. 

قائل اده خانو با  نیز  این  ها  برای  بیشتر  اهمیت  بودن 

کسب    ستیبای م موضوع،   به  اقدام  خود  سویی  از 

ود کنند  خاص به فرزند خ   های مهارت اطالعات و آموزش  

از نظام    هامهارت آموزش این    و از سوی دیگر، با مطالبۀ

و   بهتر  اجرای  موجب    ها مهارت این    تر ق یدقآموزشی، 

  عمل به تن کرده و   ها جامۀه شوند. امید که این خواست

به هنگام ورود به بازار   آموزان دارای نیازهای ویژه دانش 

 انشگاه، سردرگم و ناتوان نباشند. کار یا د
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 بیناو کم ناینابافراد رفتن یمهمان

ارشد   کارشناس  طاهریان:  مسعود 

 شناسی کودکان استثناییروان 

 شناسایی 

را   مهمانی  شرایط  محل    م یکن  ی بررس باید  ببینیم:  و 

شناسیم؟ جو صمیمی دارد  مهمانی کجاست؟ آنجا را می 

رفته آنجا  به  حاال  تا  رسمی؟  سایر  یا  و  میزبان  و  ایم 

شاد )مانند عروسی(   دادی روشناسیم؟ هایش را می مهمان 

(؟ فضا  جنازه  عییتشدر آن جریان دارد یا غمگین )مانند  

نظر   از  مهمانی  است؟  خانوادگی  یا  دوستانه  کاری، 

جنسیت، جدا است یا مختلط؟ قرار است شب بمانیم یا  

با د این نکات، تصمیم می رنظربرگردیم؟  گیریم  گرفتن 

بمانیم کی  تا  برویم؛  مهمانی  و  ،  به  بپوشیم  چه  چه 

توانیم از میزبان یا مهمان دیگری  . می ای برداریمسیلهو

که با او صمیمی هستیم، شرایط کلی مهمانی را بپرسیم.  

هوایی دارد، باید  واگر نتوانستیم بفهمیم مهمانی چه حال 

دامنه برای  را  شرایط  خود  از  کنای  را  میآماده  چیزی  ؛ 

ای را برداریم که در هر شرایطی، لذت  بپوشیم و وسیله 

نباشیم و بتوانیم آن را متناسب با موقعیت،    معذبببریم و  

یا استفاده کنیم و چیزی را )خوردنی یا فعالیت(    عوض

 .  میمحترمانه رد کنما نیست، یل باب مکه 

داریم و چطور    یورآالت یزها و   باید از قبل بدانیم چه لباس 

ی  دل گری کدبا  ترکیب  در    کنند ی م  دا یپ چسبی  ،  و 

انتخابمان، فضای مهمانی را در نظر بگیریم. باید تا حدی  

های سنی مطلع باشیم  از مُد و پوشش رایج جامعه و گروه

تناسب رنگ  کلی  اصول  و طرح و  و  ها  باشیم  بلد  را  ها 

آید. برای این  بدانیم چه تیپ و ظاهری به ما بیشتر می 

می  دوستان  کار  خانواده،  اعضای  بازخورد  از  و  توانیم 

استفاده کنیم؛ مطالب    قهی باسلو    باحوصله های  فروشنده

شبکه   هات یساوب اجتماعی  و  لباس    دربارۀهای  و  مد 

 Be- ر افزاتماس تصویری یا نرمبا کمک مفید است و 

My Eyes-   توانیم نظر افرادی را بپرسیم که  می   هم

لباس  خرید  در  باید  همچنین  نیستند؛  ها،  کنارمان 

آرایش توجه کنیم که مشخصۀ لمسی  و لوازم   ورآالت یز

داشته  (  ...و   ، زیپمهکد)مانند شکل، جنس، مارک، جیب،  

نگیریم  و    باشند دست  چند  نوع،  یک  بتوانیم  از  تا 

آن تنهابه می یی،  حتی  دهیم؛  تشخیص  را  توانیم  ها 

 بگذاریم.  لباس  ز یآو های ست را روی یک لباس 

قبل از مهمانی، حواسمان باشد که سر، صورت، دهان،  

بو، مرتب و  بدن، لباس و کفشمان آراسته، تمیز، خوش 

دستمال  ی خود را )مانند  ضرور باشد. وسایل    دهیاتوکش

لوازم کاغذ و  دارو  برداریی،  اگر  آرایش(  و  دار م    م یقصد 

عادت  متناسب  بمانیم،  حمام شب  )مانند  رفتن  هایمان 

روزانه( وسایل راحتی خود را )مانند مسواک، لباس راحت،  

حوله و وسیلۀ اصالح صورت( در کیفمان بگذاریم. اگر  

، خوب است  ای برای میزبان بخریمهدیه خواهیم  هم می 

 . میگرفته باشآن را از قبل 

ب مهمانی  از  روی  می روقتی  دستی  باید  گردیم، 

  ده ی ندکثیف نشده یا آسیب  هایمان بکشیم و ببینیم  لباس 

ها  لباس   . و اگر الزم است، تمیز و تعمیرشان کنیم  باشند

طور منظم  و وسایلمان را )مانند شلوار، کفش و عینک( به 

بشوییم و تمیز کنیم. تیپمان را هم بعد از چند روز برای  

 کنیم. عوض تنوع، 

 رفتن و برگشتن 

ی دقیق و موقعیت  نشاناول باید از میزبان بخواهیم که  

تا     (Location)مکانی بفرستد  ما  برای  را  مهمانی 

مانند  )یاب  افزارهای مکان بتوانیم با کمک رهگذران، نرم 

پیدا  نترنتیا  های ی تاکسیا    ( نشان  اب یریمس را  آنجا  ی 

کنیم. وقتی به محل مهمانی رسیدیم، اگر مراسم در یک  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bemyeyes.bemyeyes&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bemyeyes.bemyeyes&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bemyeyes.bemyeyes&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bemyeyes.bemyeyes&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bemyeyes.bemyeyes&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bemyeyes.bemyeyes&hl=en_US&gl=US
https://naslemana.com/2022/02/18/%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7/
https://naslemana.com/2022/02/18/%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7/
https://naslemana.com/2022/02/18/%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rajman.neshan.traffic.tehran.navigator&hl=fa&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rajman.neshan.traffic.tehran.navigator&hl=fa&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rajman.neshan.traffic.tehran.navigator&hl=fa&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rajman.neshan.traffic.tehran.navigator&hl=fa&gl=US
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از میزبان یا رانندۀ تاکسی و  ساختمان است، می  توانیم 

توانیم یا کافه است، می تاالر    ، رستوراناگر مراسم در یک  

بخواهیم ما را تا محل برگزاری  گارسون  از یک مهمان یا  

شدن گذر زمان در مهمانی،  . برای متوجه کنند  ی همراه 

های بریل،  ای ساعت های صوتی دورهتوانیم از اعالن می

صفحههوشمند  و  گویا   یا  همراه  مچی  گوشی  خوان 

  کردن جمع استفاده کنیم؛ حتی اگر به روند مهمانی )مانند  

توانیم زمان  یم، می غذا یا خستگی میزبان( توجه کن  سفرۀ

 را تخمین بزنیم. 

و   نیست  شلوغ  هنوز  مهمانی  برسیم،  زودتر  کمی  اگر 

توانیم از دیگران کمک بگیریم تا محیط را بشناسیم.  می

علت نبود موانع )مانند میزها و اقالم پذیرایی(، راحت  به

باز  حرکت می  انتخاب محل نشستن  کنیم. دستمان در 

گذاشت برای  مناسبی  محل  )مانند  است.  خود  وسایل  ن 

خوبی،  توانیم بهکنیم و می کفش، کیف یا کت( پیدا می 

گذاری  ی( نشانه الباسکفشی یا جادر ج  مثال ها را )محل آن 

کم اضافه  کنیم. افرادی را که در مهمانی هستند یا کم

بینیم شناسیم و می ی ساده می پرس احوال شوند، با یک  می

نشسته  می کجا  فعاند.  نقش  در  ال توانیم  هم  تری 

میزبان    کردن کمک باشبه  باید  میداشته  همچنین  ؛ 

موقع مهمانی را ترک کنیم و بدانیم چطور برگردیم تا  به

و   دقیق  آدرس  نکنیم.  درست  دیگران  برای  مزاحمتی 

موقعیت مکانی مقصدمان را )مانند خانه( داشته باشیم.  

به   منتهی  عمومی  نقلیۀ  وسایل  حرکت  مسیر  و  زمان 

ب را  مکانی مقصد  موقعیت  قبل  از  در  دانیم.  را  اش 

کرده    رهیذخ  (اسنپ)مانند    ینترنتیا  هایی تاکس اپلیکیشن  

تلفن   شماره  به  یا  تا    ی تپس  ۱6۳۰باشیم  بزنیم  زنگ 

کمک   با  بگیریم.  ماشین  خودمان  مهمانی  بعد  بتوانیم 

دیگران، تاکسی بگیریم یا به اولین ایستگاه اتوبوس و  

مسیر با خود  مترو برویم. در بین جمع صمیمی، افراد هم 

 توانند ما را تا جایی برسانند. می را پیدا کنیم و بپرسیم آیا  

 شدن یی رایپذ

به  را  باید خودمان  با آسیب  در مهمانی  عنوان یک فرد 

عنوان یک نابینا یا  بینایی معرفی کنیم و نیازهایمان را به 

کند  تر می بینا بگوییم. این کار شرایط را برای ما راحت کم

می  کمک  دیگران  به  ما  و  با  چطور  که  بفهمند  تا  کند 

ورد کنند. قبل از اینکه پذیرایی شروع شود، باید بدون  برخ

کنیم و چیزی را بیندازیم،    تیاذ اینکه اطرافیان خود را  

شناسایی   و  لمس  آرام  را  خود  اطراف  وسایل  و  محیط 

)مانند   چیزهایی  به  حواسمان  و  لیوان(   بشقاب کنیم    و 

ها  باشد که جلویمان است تا با یک حرکت ناگهانی آن 

و نریزیم.  می را  جلویمان  را  چیزی  و  قتی    تعارف گیرند 

کنند، باید بپرسیم که آن چیست و بعد یک دستمان  می

زیرین   لبۀ  تا  بیاوریم  باال  آرام  پیدا    ظرف را  و سینی را 

ترین، جلوترین و روترین  کنیم و با دست دیگر آرام گوشه

ها  خواهیم )مانند میوه و قند( برداریم و آن چیز را که می 

دست زیاد  نکنیمرا  برای    . مالی  را  دیگران  کمک  نباید 

و باعث    میرد کنمانند نوشیدنی(  )  ییرایاقالم پذ برداشتن  

ایجاد تنش شویم. اگر برداشتن و انتخاب چیزی )مانند  

فرد   یا  میزبان  از  باید  است،  سخت  ما  برای  شیرینی( 

بخواهیم آن را جلویمان بگذارد و دستمان را    مانی کنار

بف تا  بگذارد  آن  چیزی  روی  به  وقتی  کجاست.  همیم 

دانیم کجاست،  (، نیاز داریم و نمی دستمال)مانند آب یا  

از میزبان یا فرد کنارمان بخواهیم    یست یرودرباباید بدون  

 که آن را به ما بدهد. 

سر سفره یا میز غذا، اول باید کنار کسی بنشینیم که با  

توانیم از او کمک بگیریم. بعد آرام  او راحت هستیم و می 

از   و  بکشیم  را دستی    وجوپرس   مانی کنارجلوی خود 

یا   چنگال  قاشق،  )مانند  چیزهایی  چه  بفهمیم  تا  کنیم 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cab.snapp.passenger.play&hl=fa&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=taxi.tapsi.passenger&hl=fa&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=taxi.tapsi.passenger&hl=fa&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=taxi.tapsi.passenger&hl=fa&gl=US


   26 

ماست( مقابلمان وجود دارد و کجا هستند. برای    کاسۀ

ها )مانند دوغ، ساالد، سوپ یا برنج( از  اکی کشیدن خور

کمک    مان ی کناراصلی )مانند پارچ یا دیس( از فرد    ظرف 

تا چیزی    پر نکند و به او بگوییم، ظرفمان را کامل    میریبگ

قاشق و چنگال ببینیم    ، با انگشت  ،را نریزیم. قبل شروع

)مانند   چیزهایی  چه  بشقابمان  گیدته که  کجای  در   )

اشتن چیزی با قاشق، پشت قاشق را به  است. موقع برد

چنگال،   از  استفاده  موقع  و  بمالیم  چنگال  یا  لبۀ ظرف 

تا چیزی نریزد.    م یتکان دهکمی آن را باالی ظرفمان  

ها را با چنگال نگه  حین خوردن مرغ، ماهی یا کباب، آن 

هایشان را با دست  استخوان و    میتکه کنداریم و با قاشق  

تکه  اگر  یا  آن کردن  برداریم.  است  سخت  برایمان  ها 

بدون  نمی  بخوریم،  چطور  را  جدید  غذای  یک  دانیم 

ی  دستمال کاغذمان کنند.  خجالت بخواهیم که راهنمایی 

 بشقابمان   دوروبر ها و  ها، لبتا انگشت  میداشته باشهم 

 را تمیز کنیم. 

 

 مؤثر حضور 

 
 

 

 

توانایی  فعال،  حضور  داشتن  برای  خاص  هرکسی  های 

توانیم با  به فضای کلی مهمانی، می خود را دارد. باتوجه 

دیگران حرف بزنیم و شوخی کنیم. آواز بخوانیم. داستان  

های  و خاطره تعریف کنیم. شعر بخوانیم. پیشنهاد بازی 

 کالمی و گروهی )مانند جوکر( بدهیم. ابزارهای بازی  

)مانند    شدهی سازمناسب بینایی  آسیب  با  افراد  برای 

دیگران  نویدوم،  منچپاسور، شطرنج،   با  و  ببریم    ی باز( 

میزبان  میکن به  بزنیم.  یا    م یبده  شنهاد یپ. ساز  پهن  در 

تمیجمع سفره،  بردن  زکردن  غذا،  میز  چیدن  و  کردن 

خر هاظرف  و  پوست  خوراکی د،  ،  جاروزدنها،  کردن 

 . میکمک کنا هکردن میوه و ظرفشستن و خشک 

 

 سخن آخر 

درخواست  کمکروی  )مانند  کارهایمان  و  یا  ها  کردن 

و میزبان یا دیگران   میاصرار نداشته باشبرداشتن چایی( 

ها  مکث و رفتارهایشان را )مانند    لحننکنیم و  معذب  را  

ظاهر  دی تردو   و  تیپ  همچنین  بگیریم؛  نظر  در  ها( 

نفس و پذیرش اجتماعی ما را افزایش  به دمناسب، اعتما 

های  کردن قابلیت توانیم تنها با تمیز و آراستهدهد. می می

بامزه  بدن خودمان )مانند صافی یا فری مو( یک ظاهر  

و نیاز به آرایش و تغییر زیاد نیست. در مهمانی    میکن  دایپ

اتفاق  بیفتد   ندیناخوشاهای  احتمال دارد    . برای هرکسی 

قضاوت باشگیرانه  سخت   نباید  مسئله میداشته  اگر  ای . 

 قراری دست و بدن  پیش آمد، هول نشویم و با بی 
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برای    حتما خودمان را تکان ندهیم تا مشکل بیشتر نشود.  

اتفاق پیش  اگر هم  رفع  بگیریم.  از دیگران کمک  آمده 

و    فیحرکت ظر   در کناریابی  های تحرک و جهتمهارت 

تقویت کنیم، بروز این مشکالت  آرام دست و بدن خود را  

های ناشناس، دستمان را  کند. در محیط کاهش پیدا می 

داشته  عصای سفید همراه    حتما صورتمان کنیم.    حائل

 و کافه از آن  رستوران ، راهروهاها،  پله و در راه  میباش

کن یا  میاستفاده  میزبان  از  شدیم  مهمانی  وارد  وقتی   .

نواحی مختلف محیط را )مانند  مهمان دیگر بخواهیم تا  

به ما  د(  زدن یا خواباندن نوزا تلفن کشیدن،  رمحل سیگا

دهد آنجا  نشان  دستی  بنشینیم،  جایی  اینکه  از  قبل   .

خواهیم  بکشیم تا روی فردی یا چیزی ننشینیم. اگر می 

به جایی برویم )مانند آشپزخانه یا دستشویی( از دیگران  

پید اگر  و  است،ابپرسیم  سخت  بخواهیم    کردنش 

توجه  ، بدون آسیب و جلب ترع یسرکنند تا    مانی همراه 

تحمل نبود  اگر هم شرایط مهمانی قابل به آنجا برسیم.  

می  موسیقی(،  بلند  صدای  یا  کم  نور  از  )مانند  توانیم 

عذ را  رمیزبان  آنجا  مدتی  از  بعد  و  کنیم  ترک  خواهی 

 .میکن

فراخوان محک  پنجمین  که در پاسخ به    یی صداها   ان یاز م

کرد ارسال  شپیام    د،یتجربه  خانم    ی صلوات  دا یسرکار 

در  ی ادگاری و  شد    دهی برگز را  مانا  .  کردند   افتینسل 

سایت نسل مانا آمده  در وباین مقاله    هایشان زیرصحبت

  ان ینایاز ناب  نفربا دو  باال  موضوعات  دربارۀ    نیهمچن؛  است

این  گفت مجرب   انتهای  که  است  شده  نوشته  وگو 

 . دیآن گوش بده   یصوت   لی فابه  د یتوانیم

 

 

  ی وگوگفتیک: و صفر مدار   بر مدارِ

؛  یاریخدا ارینسل مانا با شاد  ۀی نشر 

مدرک   یدارا و ناینویس ناببرنامه

افزار  نرم یارشد مهندسکارشناسی

 روتیکامپ

دکتری  زادینیینا  یرهادیم دانشجوی  ه: 

 های قرآنی پژوهش 

 
  ی و ک د ی شد مندعالقه  نویسی برنامه به کار  ی چه زمان از

  صورتبه  دیتوانی کار را م  نیکه ا  دی دی رس جه ینت نیبه ا

 « د؟یآمد دنبال کنرکسب د  ی و برا یاحرفه

بود که من از دوران    ی از دو موضوع  ی کی  نویسی برنامه»

دوم پاسخ    قسمت.  دادمی به آن عالقه نشان م  ینوجوان

  ی شخص  ۀجنب  کیمتفاوت دارد؛    ۀشما از نظر من دو جنب

  شدی زمان خودم م   طیبه شرا  منوطمن    یبرا  کامال که  

  نویسی برنامه   ۀبه مقول  یکنون  ی که در آن نگرش تخصص 

کار به نسبت    ،ی کمتر رواج امروز را داشت. از لحاظ فن

متفاوت است.    ، شود یکه در آن وارد م  یی و فضا   ط یشرا

آن،    نویسی برنامه سطوح    م یبگو  د یبا ملزومات    کامال  و 

  ی کار  سطح بنا به    نویسیبرنامه مشخص هستند و هر  

 .« کندی م دا یرا پ نهیزم  نی در ا کارکردن  یی توانا  ، خود

  ن یکه از زمان ورود شما به ا  د ی اشاره کرد  ی راتیی به تغ»

  شتر یب  راتییتغ  ن یا   ایآ   .اندآمده   عرصه تاکنون به وجود 

ب  ا یمند بوده است  دسو   ان ی نایناب  یبرا را    یشتر یمسائل 

 ؟« کرده است جاد یاها آن  یبرا
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  ، یوتریعلوم کامپ  ۀمل به همعدم اشراف کا  دلیل به  اوال »

  ؛ اما به پرسش شما داشته باشم یقطع  یپاسخ  توانمی نم

که  قدرن یا   توانمیم کنم  امور  ی تخصص   اشاره  شدن 

د  نویسی برنامه است که  شده  دانستن    گر یباعث  انتظار 

به   ی امر  ، تمام فنون کار امحال  کار را    نی نظر برسد و 

را    یک یبا مقوالت گراف  کارکردنکه توان    یان ینایناب  یبرا

م و  سا  توانند ی ندارند  باشند،    کاربهمشغول امور    ر یدر 

در کار    ییهات یمحدود  صدالبته البته و    ؛کندی تر م راحت

 .« پرداخت   میخواهها آن   به حتما هست که 

به باتوجه   . دی هست  وتریکامپ  ی مدرک مهندس  ی دارا  شما »

د کمتر   ی برا  ی چه مسائل  ل،یدر زمان تحص  دتان یشدن 

ا داشت  ن یاخذ  به    یل یتحص  ریمس  ا یآ  د؟ی مدرک  را  خود 

 «د؟یکنی م  شنهادیپ  انینایناب ریسا

اصل  یک »ی به  ی مسائل   ن یتری از  من  دوران  که  در  ویژه 

نبود منابع صوت  ارشد   ی برا  یمکتوب فارس   ای  ی داشتم، 

ما از متون    یهابود. ازآنجاکه اکثر منابع درس   انینایناب

منابع    افتن یبا    دمیکوشی من م   شد، ی برگردانده م  ی سینگلا

مطالع  ی اصل اآن   ۀ و  بر  ب  ن یها  فائق  البته  ؛  میایمشکل 

ا مشکالت   ن یانجام  برا  ی کار  ا  یهم  که    جاد یمن  کرد 

آن   ی کی آشنا از  عدم  معادل   یی ها    ی فارس   ی هابا 

  ی هامعادل   ۀدربار  دیاز اسات  دنی به پرس  ازیاصطالحات و ن

  ی نظر من، اگر کسبهد.  در جلسات امتحان بو   یسینگلا

دن سراسر  درآمد  برنامه   ا یدر  کسب  منظر  از  را  نویسی 

مرتبط    یل یمدرک تحص  کیمدنظر داشته باشد، داشتن  

مهم است    ار یاما بس  ست؛ین  یاو ضرور  ی برا  وتر یبا کامپ

داشته باشد که نداشتن مدرک    ی مدرک دانشگاه  کیکه  

برا  یابیکار   یدانشگاه    وار دش   اریبس  انیمتقاض  یرا 

 « . کندیم

 

 

شغل    آوردندستبه  یبرا   نایناب  نویسبرنامه   کی»

 « رد؟یدر نظر بگ د یرا با ی مناسب چه ملزومات

ا   ت یموفق» کار   ن یدر  سوابق  داشتن  مستلزم  و    یکار 

فن فن   یدانش  دانش  است. سنجش  از    یمتناسب  افراد 

تخصص   ییهامصاحبه   قیطر م  یکامال   .  شود ی انجام 

  ی مطلوب کار  طی شرا  آوردندستبه  یبرا  کنمی م  هیتوص

وارد    یآموز ر ابتدا دوستان در قالب کا  شتر، یب  یو دانش فن 

 د.« ون بش نویسیبرنامه  ۀحرف

  نا، یمجرب ناب  نویس برنامه  کی  عنوانبه قرار باشد    اگر »

ا  مندعالقه افراد    یبرا نقش  ن یبه    م یترس  ی راه  ۀ حوزه 

 « د؟ی دهی کار را چطور انجام م  نی ا د،یکن

با    است که  نی ا  میبگو   دیبا  رابطهدراین که    یزی چ  نیاول»

هستند. ابتدا بر اساس    روروبه بر  سخت و زمان   ند یفرا  کی

  ک ی  دی انجام دهند، با  ندهیدر آ خواهندی که م   ینوع کار

بعد، الزم    ۀ . در مرحلاموزندیمرتبط را ب  نویسی برنامه زبان  

  وتر ی کامپ  یدانش عموم  بادررابطه   یادیاست مطالعات ز 

زبان    یریگد ای   تیبه اهم  دانمی م  یداشته باشند. ضرور

اصل   عنوان به  ی سیانگل کامپ  یمرجع  و    وتر ی آموزش 

بودن اطالعات  روزهو ب  ی شگ یهم  ۀ طور لزوم مطالعهمین 

 .«کنم  د یتأک نویس برنامه  کی فناورانۀ

  ر ی با سا  نایناب  نویسبرنامه  کیکار    انی م  ییهاتفاوت   چه»

ا  یافراد در  وجود    ، دهستن  کاربهمشغولحوزه    ن یکه 

 د؟« دار

عمد» پ  یمشکالت   ۀاز  ما  کار  در    د، یآی م   شی که 

برخ ری پذدسترس  در    یی افزارها نرم   ینبودن  که  است 

آن  از  کار  م هنگام  استفاده  مواردشودی ها  اغلب  در   . ،  

   ی ول افت؛ی توان ی ل مضمع  نی ا ی برا ین یگزیجا  یهاراه
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  ی کار خاص برا  کیکه انجام    د یآی م   شی هم پ  ی موارد

مری غ  ان ینایناب مهم .  شود ی ممکن  کار    یتفاوت  که 

سا  ان ینایناب ا  ن یری با  صفحه   نی دارد  که  ها  خوان است 

هستند که استفاده از    وتری کار ما با کامپ  یبخش جدانشدن

ها  خوان خاص خود را دارد. صفحه   یایو مزا  بیها معا آن 

درک درست از حروف و    کیدادن  دست در به  توانند یم

بر    بشان یکمک کنند؛ ولی معموال  معا  ان ی نایارقام به ناب

 .« چربدی م  شانیایمزا

با    نویس برنامه  ان ی نایناب  ی برا  ی مسائل  چه» مواجهه  در 

 ؟« دیآی م  شی پ نا یب انیفرمارکا

دلیل وجود  است که به  یپروژه مستلزم موارد   کیانجام  »

  ۱۰۰تا    ۰  تواندی نم   نایناب  ک یها،  در آن   ی کیعناصر گراف

کارفرما    کی  ل یدل  ن یبه هم  .ها را برعهده داشته باشد آن 

به نفر    ازیبسپارد که ن  یکار خود را به کس  دهدی م  حیترج

  تن موارد نداشته باشد. پس، گرف  ی اعمال برخ   ی برا  ی دوم

برا ناب  ی پروژه  امکان دارد که    یدر صورت   فقط   نایافراد 

البته در    ی کار  ی ها هم روابط قوآن  برقرار کنند و هم 

م   ی موارد کارعهده  توانندی که    ، شوند  ی دار 

قو  سروگردن کی همکارانشان  نظر    از د.  باشن   تریاز 

نابمیبه شما بگو  د یبا  ی تجرب افراد  که    یینای: اعتماد به 

  ار یدارند هم بس  نی ریاز سا  یشتر یب  تبحردانش و    یحت

نادر کا  یامر  برا  ل ی دال  ان یفرما راست.  را    ی خود 

  ان یدارند و در اغلب اوقات هم از ب انی نایناب  رش یپذعدم

م ها  آن    ، یافتهتوسعه   ی هارکشو  برخالف.  کنندی امتناع 

 استخدام افراد معلول هم در   یبرا ی دولت یهامشوق 

 

 

 

 

 

عمل وجود  ما  چنرندا  یکشور  در  تمام    یت یموقع  نید. 

 توانمی البته نم   ؛ بر دوش خود افراد معلول است  ت یمسئول

 م.« کار عبور کن ن یاز عنصر شانس در ا

  توانند ی م   نویسیبرنامهاز    ییهاعرصه در چه    انینایناب»

 « تر باشند؟موفق

موارد  ی برخ   در » ناب  ، از  افراد  کار  سرعت  با    نایتفاوت 

موارد   کامال  همکارانشان   اگر  است.  که    یمشهود  را 

افراد    م،یری بگ  دهیناد   ،ندارندها  آن   امکان ورود به  ان ینایناب

تفاوت سرعت    الاقلبشوند که    یی هاوارد بخش   دی با  نایناب

 د.« قابل اغماض باش نی ریکارشان با سا 

ا  نکهیا  از» داشت  وگوگفت  نی در  شما    دیمشارکت  از 

پا  عنوان به .  سپاسگزارم   یبرا  یاه یوصت چه    یان ی سخن 

 ؟« دی خودتان دار ۀحرف  ینایناب مندان عالقه

: اگر قصد  میشما بگو  نی خدمت مخاطب  دیبا   انی در پا»

ا به  دار  ن یورود  را  باشسخت   دی با   د،ی حوزه  و    دی کوش 

مسئله  هرگونه  باش  یاانتظار  داشته  خود  کار  در  .  دی را 

نبا چیهبه اصال    دی شو  دی ناام  د یوجه  ه  و    گونه چ یمنتظر 

  از ید.  کار را نداشته باش  ی واقع  رحمی ب   یای در دن  یارفاق

  کنم که  دی نکته تأک  نیدوباره بر ا  خواهم ی م  گر، یطرف د

  ک یلوازم    ن یتراز مهم   ، یکار   ۀنیبودن در هر زمن یبهتر

 ت.« موفق در انجام امور خود اس ینایناب

با    ی وگوگفتاز    یاخالصه   د، ی خواند  آنچه مانا  نسل 

مشروح    دیتوانی بود. م   نای ناب  سینوبرنامه   ،یار یخدا  اریشاد

 یاقه یدق  ۵۵  یصوت  لیفا   کیرا در قالب    وگوگفت   نیا

 . دی نسل مانا بشنو سایتوب نوشته در  ن یهم ل یذ
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  قرار تنظیم  تا آشنایی عاطفی؛ از روابط

 مالقات 

وپرورش استثنایی  امین عرب؛ آموزگار آموزش 

 فارس 

  مالقات،   قرار  اولین  به  رفتن  و  عاطفی  شریک  یافتن

  با   افراد  چه   و  بینا  افراد  برای  چه.  است  چالشرپ   کاری

  به  مختلفی   سؤاالت  شرایطی  چنین  در.  بینایی  آسیب

  آشنا   کسی  با   چگونه»  اینکه  رسد؛ مثلمی   هرکس   ذهن 

«،  کنیم؟  صحبت  مورد   چه   در»   ،« برویم؟  کجا»  ،«شوم؟

  روابط   اما«؛  ؟طورچه   نگرفت،  شکل  ما  بین  احساسی   اگر»

  بینایی   آسیب  با  اشخاص  برای  مالقات  هایرقرا  و  عاطفی

  ناپذیر دسترسی   های مکان   از .  دارند   بر   در   را   بیشتری   موانع

  این   که  تغییراتی  با   کنارآمدن  تا   گرفته  مالقات   برای

  در .  آورد  به وجود  رابطه  یک  پویایی  در  تواندمی   شرایط

  بینایی   آسیب   با   افراد   تجربیات  از  برگرفته  نکاتی   اینجا

  مالقات   های رقرا  مدیریت   و   عاطفی  شریک   یافتن   برای

  کمک   شما  به  زمینه  این  در   تواندمی   که  شده است  ارائه

 . کند

 شویم؟  آشنا کسی  با  چگونه

  با   مجازی   یا  حقیقی  فضای  در  افراد   که  ایمشنیده   ها ربا

  معایب  و  مزایا   شیوه،  دو  این   از   هرکدام.  شوندمی   آشنا  هم

 . دارد را  خود خاص 

 حقیقی  هایمحیط  در  مالقات

  با   ساله ۳۴ تا   ۱۸ افراد  از  درصد  6۰  حدود   اینکه   بهباتوجه 

  های محیط   در  یا   دوستان  طریق   از   خود  زندگی  شریک

  روش   به   آشنایی  رسدمی   نظربه  اند،شده   آشنا  اجتماعی 

  برای   ترجیحی   گزینۀ  هنوز (  حضوری   آشنایی )  قدیمی

  به   توان می   چگونه  حال.  است  مالقات   قرار   و   آشنایی

  بینایی،   آسیب  با   افراد   و  شد   آشنا   کسی   با   شکل   بهترین 

 ؟اندمواجه  موقعیت این در   مضاعفی های چالش  چه با

 دوستی  راه  از  آشنایی
  دارند،   مشابهی   عالیق   که   کسانی   با   دارند  تمایل   مردم

بنابراین  معاشرت   مشترکی   دوستان  کسی  با  اگر  کنند؛ 

  های ویژگی   و  عالیق  که  دارد   وجود  احتمال  این  دارید،

باش  نیز  مشترکی   شخصیتی   طرف   با  دوستی .  دیداشته 

  تا   کندمی   کمک  شما  به  رابطه  یک  شروع   از  پیش   مقابل

  این .  نیندازید  آشناان  موقعیت  یک  در  را  خود   ندانسته

  ضعف   و   قوت   نقاط   بر   تا   دهدمی   اجازه   شما   به   دوستی 

  رابطه، به  ورود  از  پیش   توانید می   و  گردید واقف  یکدیگر

 . بسنجید شخص  آن   با مواجهه در   را خود  انعطاف

 هایهمی ردو  و هاگروه  در  آشنایی

 کنندهسرگرم
  برای   عالی   راهی   کنندهسرگرم  هایگروه   در  حضور 

  های گروه   به  توانمی   مثال  برای.  است  دیگران  با  آشنایی

  با   افراد   هایهمی ردو  و  مطالعاتی  ورزشی،   دانشجویی،

  نقطۀ  شما  هاگروه   این  در .  کرد  اشاره  بینایی  آسیب

؛  است  مکالمه  یک برای  خوبی   شروع   که   دارید   مشترکی 

  تعامل   هم  با   گروه  قالب  در  مرتبا   کهیی ازآنجا  همچنین

  از   قبل  که  دهد می   را  امکان  این  شما  به  دارید،

  بیشتر   مالقات،  هایرقرا   شروع  برای   گیریتصمیم 

 . بشناسید را یکدیگر 

 مجازی فضای در  آشنایی

  عصر   اتفاقات  از  ریجداناپذ   بخشی  به  آنالین  آشنایی

است  تبدیل  دیجیتال   رابطه،   پنج  هر  از  واقع،  در.  شده 

  آنالین   صورت به   آشنایی .  شودمی   شروع   آنالین   یکی 

  کاهش   عاطفی   شریک   یافتن  در   را   جغرافیا  یا   شانس   نقش 

 . گشاید می   فرد  روی   به  را   جدیدی   کامال    دنیای   و  دهد می
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  برای   که  هستند  هاییرابزا   جمله  از  اجتماعی  هایشبکه

  از   یکی  اینستاگرام.  روندمی   به کار  جدید  افراد  با  آشنایی

  شمار به   هارابزا  این   ن یترمحبوب   و  ترین مخاطب رپ

  و   تصاویر   بر   بیشتر   آن   تمرکز   اینکه   بهباتوجه ؛ اما  آیدمی

  تمایل   بینایی   آسیب  با  افراد   از   بسیاری   است،  دئوها یو

  های نسخه   در  همچنین؛  ندارند  آن  از  استفاده  به  زیادی

  افراد )  عنوان  با  جدیدی  قابلیت  تلگرام،  افزارنرم   اخیر

  آن   کردنفعال  با  که  است   شده  افزوده(  شما   نزدیک

  زندگی   محل  نزدیکی  در  که  جدیدی  های آدم  با   توانیدمی

  این   از  استفاده  خوشبختانه.  شوید   آشنا  هستند،  شما

  با   نیز   هوس کالب .  است  پذیردسترسی   کامال   قابلیت

  بهترین   از  یکی  صوت،   بستر  بر  تعامالت   متمرکزکردن

  شمار به  بینایی   آسیب   با   افراد   استفادۀ   برای   هامحیط 

 . رود می

وب برنامه و  و    یی آشنا  یبرا  یخاص ی  هات یساها  افراد 

باتوجه   ی ریگشکل  که  دارند  وجود  مالقات  به قرار 

شما، افراد مشابه    ی و محل زندگ  ی تیشخص  یهای ژگ یو

مشخصات آنان    دن ی و شما پس از د  کنندی م  شنهادیرا پ

م  دیتوانیم جذبتان  که  هرکس  و    دیده  امی پ  ،کندی به 

کنگفت  آغاز  را    ن ی ا  یری پذی دسترس   زان یم.  دی وگو 

به آن    دیتوانی است و با کسب تجربه م  ر یها متغپلتفرم 

با    ییآشنا   ۀژیو  یی هاپلتفرم   نی همچن؛  دیببر   یپ افراد 

جست  یینایب  بیآس با  که  دارد  ا ووجود  در    نترنت یجو 

 . دی کن دای ها را پآن  د یتوانیم

  به زمانی چه است بهتر مجازی آشنایی در

 کنم؟ اشاره خود  بینایی  آسیب
  آیا   کنم؟  ذکر  را  امبینایی   آسیب  پروفایلم  در  است  بهتر  آیا

  اولین   در  شاید  یا  بپردازم  آن  به  کردنصحبت  مدتی  از  بعد

  ممکن   پروفایلتان  در  آن  ذکر  سویی،  از  مالقات؟   قرار

  سوءاستفاده   در   سعی   که  افرادی  برابر  در   شود  باعث  است

  بیشتری  حساسیت و پذیریآسیب  احساس دارند، شما  از

  احساس  این شما به است ممکن همچنین؛  دیداشته باش

  تعریف   تان یی نایب  آسیب  با   را   خود  دارید  که   بدهد   را

  کند   کمک  تواند می   آن  ذکر  دیگر  سوی  از.  کنیدمی

  اول   همین  پذیرند،نمی   را   شما  بینایی  آسیب  که  افرادی

  در   که  استرسی  بروز  از  تواندمی   همچنین؛  بروند  کنار

  آمد،   خواهد  به وجود  موضوع  این  کردنمطرح   برای  آینده

.  کند  جلوگیری  مقابل  طرف  با   نبودنصادق   احساس  از  یا

  درستی   مشخص   زمان   هیچ   که   گفت  توانمی   نهایت،   در 

  کامال    این.  کنید   مطرح  را  آن  راحتید  زمان   هر  ندارد،  وجود

 . دارد   بستگی شما  دیدگاه  به

 

 باشیم؟  چگونه  مالقات قرار اولین در

  طبق  که دارد  وجود  تقدم  اثر  نامبه  اصلی  شناسی روان  در 

  از   دیگر   شخص   با  مواجهه  در   ما   تجربیات  نخستین   آن 

  همین   به .  است  ترمهم  و   تراثربخش   بعدی   تجربیات 

  بهترین  مالقات، قرار  اولین در   کنندمی  سعی  افراد دلیل،

  به  بتواند  زیر  موارد  به توجه است  ممکن . باشند  خودشان 

 : کند کمک خودتان از  تصویر بهترین  دادننشان  در  شما

ها  آن   تمیزبودن  از  و  بپوشید  را  هایتانلباس   بهترین  •

  هارنگ   کردنست  و  لباس  انتخاب  در.  شوید  مطمئن

  توجه .  بگیرید   کمک  خود  دوستان  یا  خانواده  از   توانیدمی

   نکنید   فراموش  را  عطر   از   استفاده   و   موها  مدل   آرایش،   به
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  مورد   در   را  دیگری  فرد  نظر  شدید،   حاضر   کامال    وقتی  و

 . شوید جویا خود 

  بهتر .  کنید  انتخاب  مالقات  برای  را  مناسبی  مکان   •

  بروید،   شدهانتخاب   مکان   به   مالقات،  زمان   از   قبل   است

  استفادۀ   برای  را  دستشویی   جای   و   شوید  آشنا   آن   مسیر  با

  است   مهم  که   نکنید   فراموش.  کنید   شناسایی   احتمالی 

  تان یی نا یب  میزان   با   صدا  و   نور   نظر   از   شما   انتخابی   مکان 

  مهارت   توانیدمی   که  جایی   تا .  باشد  داشته  تناسب

  مکان   همچنین؛  کنید  تقویت   را  تحرکتان   و  یابی جهت

  را   او  نظر  و   نکنید  تحمیل  مقابل  طرف به  را   مالقات

 . شوید جویا خصوص ن یدرا

  یک  برای که است هایی مکان  نیترج ی را از  یکی هاکافه

  فضای ؛ اما  آیدمی   حساب به   مناسبی  گزینۀ   چندساعته   قرار

  دشوار   بیناکم   افراد  برای  را   کردن حرکت   ها کافه  تاریک 

؛  دیرفته باش آنجا به  بارنی اول  برای   اگر  خصوصا   سازد،می

  شرایط   این  در  مقابل  فرد  بدن  زبان   به  توجه   مچنینه

  در   نشستن  برای  مناسب  جای  داکردنی پ.  است  دشوارتر 

  دیگر   از  ،اندک ینزد  هم   به  هازمی   که  هاییکافه

  از   گرفتنکمک.  است  شرایط   این  هایدشواری 

 . باشد مفید موقعیت  این  در   تواندمی  کافه شخدمت یپ

  ونقلحمل   وسایل  به   دسترسی   مکان،   انتخاب   در   •

  به   مترو  یا   اتوبوس  ایستگاه  آیا .  بگیرید  نظر   در  را   عمومی 

  اینترنتی  هایتاکسی  مکان آن در   آیا  است؟ نزدیک شما

  استفاده   مترو   یا   اتوبوس   از   اگر   کنند؟می   ارائه   خدمات 

  بندیزمان   با  را  قرارتان   پایان  و  شروع  زمان  کنید،می

  به   رسیدنموقعبه   برای  تا  دهید  تطبیق  نقلیه   وسایل

 . نخوریدرب مشکل

• 

 

 

 

  کنید   فکر   این   به.  بخورید  چیزی   چه   که  بگیرید   تصمیم   

  و   سخت  معمول   طوربه   هاییاغذ  چه  خوردن   که

  است  ممکن   مثال  برای.  است  دشوار ها  آن   تمیزخوردن

ماه    انتخاب   هاتیغ   جداکردن  در   سختی  خاطربه   یچلو 

.  برسد  نظربه   بهتری  گزینۀ  ساندویچ  اما   نباشد؛  مناسبی

  از   توانیدمی   رستوران  یا   کافه  منوی  خواندن  برای

  استفاده    Sullivan  یا    En-vision  مثل  هاییرافزانرم

؛  بخواند  شما   برای   را   منو  تا   بخواهید   شخدمتیپ  از  یا  کنید

  صورت به  هارستوران   یا  ها کافه  از بعضی  منوی  همچنین

 . دارد قرار  دسترس   در آنالین 

  مالقات   قرار   طول   در   خود   وگوی گفت   به   قبل   از   •

  مقابل،   طرف   از   تانی قبل   شناخت  بهباتوجه .  بیندیشید 

  و   انتخاب   ،اندجالب   شما  یهر دو  برای  که  را  موضوعاتی

  را   مالیمی   طبعی شوخ.  کنید   صحبتها  آن   مورد  در 

  لودگی   به   که   جایی   تا   البته  کنید؛   تانیوگوها گفت   چاشنی 

 . نشود تبدیل

  برای   ندارد،  بینایی  آسیب  شما  مقابل  طرف  اگر  •

.  باشید   آماده  تان یی نایب  آسیب   خصوص  در  کردن صحبت

  کنید   صحبت  مورد  این  در  مثبت   دیدگاه  و  نفسبه داعتما  با

  با   هراندازه.  بگذارید  بحث  به   را  خود   استقالل   میزان   و

  بپردازید،   تانی زندگ   از   بخش   این   به   بیشتری   اطمینان 

 . بود  خواهد تر آرام و ترراحت   نیز مقابل  طرف

برا  ی راهنما  ۀ کتابچ از  برگرفته مالقات    ی قرار 

 VISION AWARE  سایتوب   و   ینایی ب  دیدگان یبآس

 

 

 

https://www.henshaws.org.uk/wp-content/uploads/2018/02/Dating-with-Sight-Loss-eBook-final.pdf
https://www.henshaws.org.uk/wp-content/uploads/2018/02/Dating-with-Sight-Loss-eBook-final.pdf
https://visionaware.org/everyday-living/recreation-and-leisure/dating-101-for-people-with-vision-loss/
https://visionaware.org/everyday-living/recreation-and-leisure/dating-101-for-people-with-vision-loss/
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  ی کتاب صوت  یهاتازه

رقیه شفیعی: کارشناس بخش نابینایان نهاد  

های عمومی ایالمخانه کتاب  

فهرست  ادامه،  جد  یدر  جهت    ییهاکتاب   نی تر دی از  که 

آس  ۀاستفاد با  ز  یینایب  بیافراد  آراسته    ور یبه  صوت 

چون سرگذشت، رمان، سفرنامه،    ی اند، در موضوعاتشده

 . گرددی اهل مطالعه م میشناسی و... تقدروان 

)سازگار  ی »گردشگر   * دسترس    ی برا  یشهر   یدر 

دارا نوشت  تیمعلول  ی گردشگران  سالمندان(«    ی عل  ۀو 

شهر اصفهان سال    یحی تفری را سازمان فرهنگ  ی عباس

 ت. مندان کرده اسعالقه میصفحه تقد  ۱۸6در   ۱۳۹۹

با تأک  نیا و    ت یمعلول  ی بر گردشگران دارا  د یکتاب که 

را در   یگردشگر  ی ریپذسالمندان نگاشته شده، دسترس 

  ی و استانداردها  ها ون یکنوانس  ، ینظر  ی هاچارچوب مدل 

اصفهان، بارسلون    یقیتطب  ۀسیو با مقا  کاودی م   یالمللنیب

کواالالمپور وضع  یسع   ، و  از    ی هاعامل   تیدارد 

دست دهد. کتاب  به  یا سه یمقا   ی لی تحل  ، یری پذدسترس 

و   ینظر ی شده: فصل اول به مبان نی فصل تدوچهار در 

. فصل دوم حقوق افراد  پردازدی موضوع م  ی خی تار  یبررس

موردبررس  را  م   یمعلول  گر  دهدی قرار  در    یدشگرو 

به    یحق دسترس   ی و حقوق  یخ یتار  یهانه یدسترس، زم

دستورالعمل   نیقوان  ، یگردشگر بو  را  .  کندی م  ان یها 

شباهت  سوم  تفاوتفصل  و  در    ی گردشگر  ی هاها 

در اصفهان، بارسلون و    ی فی و ک  یدسترس به لحاظ کم 

. در فصل چهارم  دهد ی کواالالمپور را موردتوجه قرار م 

مسئل واکاو  ی گردشگر  ۀهم  را  اصفهان  شهر    ی در 

 کند. یم

جنا  * و  آگاتا کر   ت« ی»الفبا  ترجم  ی ستیاثر  محمد    ۀ با 

صفحه به چاپ    ۲۷۸در    ۱۳۷۴قصاع را نشر مهر سال  

 .رسانده است

سه نفر را در سه شهر مختلف به قتل    یاره ی زنج  یقاتل

آندور همپشا  س ی: »آلرساند یم در شهر    ی »بت  ر، یاشر« 

بکس  شهر  از  سوم  ل یه  -ان    - ل  یبرنارد«  نفر    ن ی و 

از    لی»سرکارم از شهر چرچستون. قاتل قبل  کالرک« 

  ی گریو هر بار شخص د   دهدی هر قتل به پوآرو نامه م

به  معرف   یجارا  قتل  ی شخص  به  .  درسانی م شده 

م  یشخص   ،بیندراین  گمان  که    ، است  یروان  رودی هم 

پوآرو معتقد است که   یول   ؛شودی م   ریرابطه دستگدراین 

نها  یو در  و  نبوده  د   ت یقاتل  دستگ  ی گریفرد    ر ی را 

 د. کنیم

ز  * زندگ تصمیم   بای»ذهن  در  هوشمندانه    ، یگیری 

و    یلشکر بلوک  یمجتب  ۀ نوشت  «ی وکار و کشوردارکسب

صفحه    ۲۸۸در    ۱۳۹6را نشر رسا سال    یشامخ   دیوح

 ت. منتشر کرده اس

شبیا  ۀمطالع کتاب،  سفریه  ین  است.  سفر  به    یک 

  ی د که آگاه یدانستی حال مذهن. اصال  تابه   یهاوخمچ یپ

دی م   ینحس د  ی حت   یذهن   ی وارهایآورد.    ی وارهای از 

اد فلجمان کند!  یل ز یبلندترند. ممکن است تحل  ی کیزیف

تصم  یاریبس ممات  یاز  مسخ  را  آنکه  ی ما  بدون  کنند. 

ه  یتنها حاصل هفت ثان  ماتمانیها تصموقت   یل یم، خیبدان

ب نه  و  است  ایتفکر  و...  در فصول کوتاه  ی شتر  ن کتاب 

زبانیتنظ به  است.  شده  تجو   ی م  با  همراه    ی زهایروان، 

  شود؛ ی م  ی هوشمندانه« بررس  لی . در ابتدا »تحلیراهبرد

فر  نکهیا انسان  ذهن  کجا  و  چه    خورد ی م  ب یچرا  و 

   میتصم ک ی گرفتن  ی کرد. سپس، راهکارها توان یم
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ب ادامهشودی م   انیهوشمندانه  در    ی گذار ه یسرما  ، . 

ا و  را    نکهیهوشمندانه  اعتبارمان  و  توان  زمان،  پول، 

  ان ی. در پا شودی داده م  حی توض  م،یچگونه و کجا خرج کن

ا  یزندگ  و  فرد  نکهیهوشمندانه  تر،  باهوش   ی چگونه 

 د. شوی شرح داده م   م،یفکرتر و کم خطاتر باشخوش 

ر.اعتماد  * اثر  ساواالن«  سلطان  به  را    ی»سفر عشق 

بازار کرده    ۀصفحه روان  ۳۱۰در    ۱۳۹۷نشر شادان سال  

 ت.اس

زندگ  عبور مراحل  حکا  یبرا   یاز  دل  است    یت یاهل 

سبه   ؛یدنیشن که  مبتن  اقیویژه  ا  یآن  عرفان    ی رانی بر 

ب  نی دلنش  یاقالب قصه   باشد و در  شود.    ان یو عاشقانه 

قص و  عشق  شهر  هفت  بس  مرغ یس  ۀ داستان    ی اریرا 

شاهکار    نیاز ا   یو امروز  گری د  ی تی. حاال اما رواانددهیشن

معاصر و محبوب سه نسل    ۀسندینو  لمرا با ق  ی و ادب  میقد

بس  م یخوانیم س  ی اریکه  با  دهه  او    اق یدر چند  نوشتار 

هستند توص  یاسنده ینو  . آشنا  به  است  شهره    ف یکه 

انسان  لط  یعواطف  جا   ان ی ب  نیترف ی با  تا  که    یی ممکن 

  م ی. پس همراه شوکندی رها نم   یاقصه، خواننده را لحظه 

قصه    نی که در ا  ی تفاقاتروزشده از ماجراها و ابه   انیدر ب

  دن یاو گذشته تا سرانجام کار و رس  ی بر قهرمان امروز

 «. مرغیبه »س مرغ«ی »س

به قطب    یبرزل   یهنر  ی سفر اکتشاف  د ی»ظلمات سپ  *

تأل با ترجم  د ی وید   ف ی جنوب.«  را    ی نصرالله  ی عل  ۀگرن 

مهرگان  سال  نشر  چاپ    ۹۹در    ۱۳۹۸خرد  به  صفحه 

 ت. رسانده اس

 

 

 

 

 

  دهد؛ ی را شرح م   یورزل   ی هنر   ی سفر واقع  یماجرا  کتاب

است که از    ا یتانیارتش بر   ۀو بازنشست  ساله ۵6افسر    یو

کاشفان    ن یتربخش و الهام  ن یتراز بزرگ   ی کیعنوان  او به

تار  طول  در  قطب  شودی م   ادی  خیقطب  به  بار  سه  او   .

ا روا  نیجنوب سفر کرد که  در سال    تیکتاب  او  سفر 

که گاه فراتر   ی و روح  یجسم   ۀمبارز ت یاست. روا ۲۰۱۵

ماجراها  از  سرشار  او  سفر  هر  است.  بشر  توان    ی از 

  ی روین  ژۀی و  سی در سرو  یورزل   ی هنرت.  اس  زیانگاعجاب 

  یی واحد کماندو  کیکه    کردی ارتش خدمت م   ۳  ییهوا

او همچن بود.  بوکسور، عکاسمجسمه  نی مشهور    ی ساز، 

عکس  به  شیسفرها   یهاکه  مرا  ثبت    کرد، ی دقت 

کتاب مجموعه  نقشه  ابینا  ی هادار  و    یم یقد  یهاو 

  نستار  یزما یکار  ریتأثمورخ آماتور و در کل تحت  ل،یفس

 د. جنوبگان بو ۀکاشفان قار  نی شَکِلتون، از نخست

سرزم  یی»تو  * محمدآصف    ست«ین   نجایا  نتیکه  اثر 

 ۀصفحه روان ۲۱6در   ۱۳۸۷زاده را نشر آگه سال سلطان 

 ت. بازار کرده اس

  یی چون: تو  ین یشتمل بر هشت داستان با عناوم  کتاب

سرزم سرباز،    کهی  امت،یقداربهید   ست،ین  نجا یا  نتیکه 

ا  کابوس  حسن،  عروس سال   ن یداکتر  قافزار،    ی ها،  دره 

  شتر یب  ی وجو و جانان خرابات است. فضاجست   ده یقص

افغانستان    ۀ زدجنگ   یمجموعه شهرها  ن یا  ی هاداستان 

جر روا  ی لداخ   ی هاجنگ   ان ی در  و  است  کشور    ت یآن 

  کند، ی از آن فضا ارائه م  یکه راو  یبار و وحشتناکخون 

جامعه  وضع  ی مهم   ی شناختسند  از    ی داخل  ت یاست 

 ا. هسال  نی ا یافغانستان ط 
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اثر رضا جوال  دی »خنده خورش  * را نشر    ییاشک ماه« 

دوستان  رمان   م یصفحه تقد  ۳۲۲در    ۱۴۰۰چشمه سال  

 ت. کرده اس

جواهرات،    ی پرماجرا  ۀ قص  کتاب، از    ی کی سرقت 

را محور اثر تازه خود کرده    رانیا  خ یتار  یروزها  نیترمهم

  اخوف، یل  ی به توپ بستن مجلس به سرکردگ  روز.  است

  ۱۲۸۷  ر یروز، دوم ت  نیاز ا  یی جوال   ۀ افسر گارد قزاق. قص

م   ،ید یخورش چند  التوپ وم ی  شود؛ی آغاز  اج.    ر یدزد 

مرکز شهر    ی اهویدوراز هبه   ی اشراف  یاتا از خانه   شوند یم

شیء    ی انبوه   ۀخان  نیرزمی را بدزدند که در ز  لی اتومب  کی

آن ابندیی م  متیقگران  بخش.    ار یبس  ۀنقش  کیاز    یها 

سو  بیعج از  ارسال    های کنسولگر  یی هستند.  در حال 

نابود روس   ی اخبار  و  هستند  از  مجلس  سرمست  ها 

سو   ، یروزیپ آدماعدام  گر ید   یی از  و  آغاز  پنهان  ها  ها 

...    ا باشد؛ ام  ی اتفاق جزئ   ک ی  د ی سرقت شا  ن ی اند و اشده

  ی رسم   خ یزدن تارمعماگونه و گره   یبا ساختار  ،جوالیی 

که    ی نوشته؛ رمان  ریگرمان نفس   کی  ،ی شخص  خ یبا تار 

 ت. شده اسزمان گم   کیداستان 

الت  * و  سوگوار  امی »رنج  داغ   ی در  نوشته    «ی دگیدو 

فرهنگ   انتشاراتمحمد قائد را  ۀ وردن با ترجم امیلیج.و

 .صفحه منتشر کرده است ۲۹۳در   ۱۴۰۰نشر نو سال 

کدام فرد  ،  عه یضا  ک یکه در    دی آی م  ش یسؤال پ  نی ا  گاه

  ل یبه دال  ی ضربه را خورده است؟ گاه سوگوار  ن یشتریب

 . تجربه نشان داده که ماتم  ماندی متعدد ناتمام م

 

 

 

 

 

ندرت  و به   شود ی م  تر دهی چیبا گذشت زمان پ  افتهینصله یف

که    ردیقرار گ  یطیدر شرا  گر یکه فرد بار د  دیآی م   شیپ

  ی که جامعه برا  یی هاتی و برخوردار از مصون  انهبتواند آزاد

  هدف د.  کن   ه یدارد مو  ل ی اندازه م  سوگواران قائل شود، هر 

  ی برا  ی درکاران بهداشت روانکتاب کمک به دست   ن یا

است؛ تا از    ی دگ یدبت یمص  ده یچیپ  ۀدی کردن پدبهتر درک 

  ش ی رهگذر بتوانند به سوگواران کمک کنند غم خو  ن یا

 د. سر بگذارن سالم پشت  ۀ ویرا به ش

(« به  یروشن شهر )خاطرات زهره فرهاد ی ها»چراغ  *

در    ۱۳۹۸مهر سال    ۀرا نشر سور  خواهی قلم فائزه ساسان 

تقد  ۵۴۳ کتاب   م یصفحه  سرگذشت    ی هادوستداران 

 ت. کرده اس

فرهاد  کتاب زهره  خاطرات  اهل    ی شرح  دختران  از 

ا و    آهسته.  و عراق است  رانیخرمشهر در زمان جنگ 

  وار ی د  یبام روباال رفتم. از پشت  یآهن   یهااز پله   صدایب

بام بود.  پشت  وار یتر از دمتر کوتاه   کیآشپزخانه رفتم که  

کوچه. چادرم    ی تو  دم یرا پر  یدو متر   با  یاز آنجا ارتفاع تقر

دو  ی خاک سرعت  با  و  دادم  تکانش  بود.  با  دمیشده   .

و محله    هیا همس  یهاکه با بچه  ی تندتر از وقت  ی سرعت

م م  میگذاشتی مسابقه  برنده  اوقات  اغلب  .  شدمی و 

م طهمین  پشت گشتمی برم  دمیدوی ور که  نگاه  .  را  سرم 

محله نبود و   یتو  کسچی تا بابا دنبالم نباشد. ه کردمیم

 د. آمی انفجار نم  ی جز صدا ییصدا چیه

و    نی ا  ی هاکتاب  افتی در  ی برا  دیتوانی م   شما فهرست 

نابضبط   ی هاکتاب   ر یسا کارشناسان  با  نهاد    ی نایشده، 

 . یدری در سراسر کشور تماس بگ  یعموم   یهاکتابخانه

 



   36 

  نینو تیوتربمیگذار تعلاز بنیان  یادی

  ی مرحوم دکتر حسن علو، رانیدر ا انینایناب

 ک پزشچشم 

  ر یدب؛  ستوده  نیفرز  داهللی

 وپرورش آموزش  ۀ بازنشست

توسط    لی صدسال از ورود خط بر  بیقر

.  گذرد ی م   رانیا  به  ستوفلینام کربه   یآلمان   شیکش  کی

ی  رانیا   دکمک چنشروع کرد. به   ز یخود را در تبراو کار  

وضع کرد و آن را به ثبت    ی عالئم   ، یفارس   ی الفبا  یبرا

  ان ی را به اصفهان منتقل کرد و تا پا  رساند. سپس کار خود 

پس    یاشرف پهلو.  خود را ادامه داد   تیعمر در آنجا فعال

مدرس مدرسه   ۀاز  هم  تهران  در  خواست  برااو،    ی ای 

شروع    ۱۳۲۹مدرسه در سال    ن ی کند. ا  س یتأس  ان ینایناب

  ن ی خود خاتمه داد. ا  به کار  ۱۳۴۰به کار کرد و در سال  

 ن. را یبه ا ل یای از ورود خط بربود خالصه 

 که بود؟  ی حسن علو دکتر

در تهران، دو تخصص    ۱۲۹۲متولد    ، یحسن علو  دکتر 

ب  یپزشک چشم و  حلق  و  گوش  انگلستان    ینیو  از  را 

بود  افت یدر رضا  در .  کرده  سلطنت    ل ی اوا  ای   خان اواخر 

  او .  برگشت و کار خود را شروع کرد   ران یمحمدرضا به ا 

پزشک  از جمله چشم   یار یبس  یهاگاه یدر مشاغل و جا

استاد مجلس،  سناتور  رئ  دانشگاه  دربار،  بخش    سی و 

او    تیفعال  راعلمی ام  مارستانیب  یپزشک چشم بود.  کرده 

.  کردی م   ت یفعال  ز یآبان ن  ی خصوص   مارستان یضمنا  در ب

پا  نبود مدرسه   یوقت با    م یتصم  ی مردیرا احساس کرد، 

سال    از .  بسازد   ان ینایناب  ی برای  گرفت آموزشگاه مناسب

  ی نیزمد.  موردنیاز کر  ل یآوردن وسا شروع به فراهم   ۱۳۳۸

. سپس  د ینپسند  یول   ؛حصار تهران به او اهدا شددر سرخه 

اقوامش  طرف  تقر  ین یزم  از  مساحت    ۱۸۰۰۰  یب یبه 

را فقط    نیا   البتهد؛  کر  افتیجاده کن در   لی مترمربع در اوا

  وقف کرده بودند که متأسفانه بعد  ان ی نایناب ۀ استفاد یبرا

 .کنندگان عمل نشد وقف  ۀانقالب به خواست از

نابآموز  هرحال به پهلو   انی نایشگاه  در    یرضا 

کار   ۱۳۴۳مهر۲۷ کرد  خود   رسما   شروع    آموزشگاه .  را 

را که    یشرفت یاما متأسفانه پ؛  داشت  یخوب   ار یشروع بس

علو به   انتظار ی  دکتر  نت  ۀ گفتداشت،  به    جه یخودش 

 که به  ییهاها و قسمچون به قول  ؛دینرس

  ۀ کردنش از حوصلعمل نکردند که مطرح  ، داده بودند  او

است  نیا خارج  به   ن یا .  نوشته  صورت  آموزشگاه 

ه  یی امنائتیه م  یاره یمدئت یو    این ۀ  بودج.  شدی اداره 

علو  دکتر  را  طر   یمدرسه  آشنا   قی از  و    انش یدوستان 

  ۀ خودش چهل هزار تومان از بودج  ۀگفتبه .  کردی م  ن یتأم

آن زمان   که  کرد   نه یهز ۱۳۴۳خودش در سال    ی شخص

توانست کد بودجه   او. آمدی حساب م توجهی به مبلغ قابل 

در مجلس  مد  ؛کند  افتیاز  انقالب   ری اما  از  بعد    ، وقت 

مدت  از  بعد  و  کرد  کم  را    س ی رئ  نی اول  یبودجه 

سازمان    ن یمذکور را به ا  ۀبودج  یی وپرورش استثناآموزش 

داد د   با .  اختصاص  و  او  سال    گران یکمک    ۱۳۴۷در 

استثنا دانش   علممتیترب به  ییآموزان  و    کار   شروع  کرد 

بعد  برنامه  ،سال  دانش   یز یردفتر  و  آموزان  کودکان 

 . را شروع کرد خود کار  یی استثنا

علو  متأسفانه م  ی دکتر  مثل    ، ه یرشد  رزاحسنیهم 

سپرده    ی فراموش   ۀ به بوت  ن، ینو  وپرورش گذار آموزش بنیان 

 ی. و نامش گرام  ادیشد.  

  نیچن سیبه فکر تأس   یچرا دکتر علو

 افتاد؟  ی آموزشگاه
رفت.  یر ابانیبه خ انینایناب ۀاز مدرس دیبازد یاو برا یروز 

ظاهر  تصم  انیناینابی  وضع  و  کرد  متأسف  را  گرفت   میاو 

 با کمک  . بسازد انینا ینابی برا دیجد ۀویای به شمدرسه
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آورد. در سال  دوستانش بودجه  کلنگ    ۱۳۴۰ای فراهم 

خورد. در ضمن دو نفر به   ن یبه زم مدرسه توسط خود او

انگلستان فرستاد تا  ه  را ب  یی و بقا  یی نا یم  ان ی آقا  ی هانام

.  رندیرا فرابگ  یینایب  دگانیدب یوپرورش آساصول آموزش 

ناب نوزدهم    انی نایآموزشگاه  در  سرانجام  پسران 

ماه    ک یمدت  خود را به   ی ش یآزما  کار   ۱۳۴۳  بهشت یارد

آموزشگاه    به   س یبا سرو   ی مدت گروه   ن یشروع کرد. در ا 

 . گشتند ی و ظهر برم آمدندیم

 چرا نام آموزشگاه را رضا پهلوی گذاشتند؟ 

خارج از محدوده    ن ی که زمن یخاطر ابه  ی، دکتر علو   ۀ گفتبه

ا به  را  آن  نام  ن یبود،  تأسا  ت   دند ینام  را  آن    س ی بتوانند 

ی  اما آنچه دکتر علو  ؛داشت  ی آموزشگاه شروع خوب  کنند.

آموزشگاه با سه گروه کارش  د.  نکر   دای ادامه پ  خواست،یم

دانش  اول  گروه  کرد:  شروع  شبانه را  که  ی  روزآموزان 

آموزان روزانه  . گروه دوم دانش شدی مرتب اداره م  ی لیخ

  ی بودند و گروه سوم که اصطالحا  کارگاه ی  رستان یکه دب

اشدند ی م  دهینام بزرگ  نی .  بودند افراد  و    سال  حرفه  و 

شروع    ۱۳۴۵قسمت دختران در سال  د.  داشتن  ی سوادآموز

سال   در  و  کرد  کار  پاسداران  ۱۳۵۹به  شد.    به  منتقل 

شده بود، بعد    س یتأس  «ی که با نام »رضا پهلو  یامدرسه 

کرد و سپس به مجتمع    دای نام پ  ر ییتغ  یاز انقالب به علو 

 . نام داد  رییتغ  ی محب  دی شه انینا ینابی آموزش 

خالصه   نیا ان بود  آموزشگاه.  سرگذشت  از  اهلل  ءشاای 

 . دهند  طور مفصل ادامهبه  گرانید

 به قول حافظ 

 نمودند  شی الح متاع خوطصالح و 

 .دی نظر آتا چه قبول افتد و چه در 

 

 ام من تشنه

عصمتی:   موسی 

 شاعر نابینا

 برای معلمان وطنم 

 ن کالسیکه نشستم در ا یزنگ اول از
 سپاس یبود و سبزه بود و خدا با کم گل

 دیدوینم یدفترم هنوز، مداد در
 د یدوی نم یوبرگ باغچه بادشاخ در

 مدادها  نیتربودم و شکسته  من
 مدادها نیترو خسته دیسف یخط

 قسم شدندهم همگی هاکه گرگ یوقت

 پر از درد و غم شدند یروزها همدست

 تو آمد به داد من یهاچشم دهقان

 تو آمد به داد من یپا یصدا آخر

  غزل ماجرا شدم نیتریمولو من

  تو آخر رها شدم یهابلخ چشم در

 یرا غزل کن امیباز رودک کاشای

 یرا غزل کن امیپاک کودک دوران

 یاوریب یام که فصل بهارتشنه من

 یاوریب یشه اناریتر از همسارا

 روست که روبه  یاهیسبز و س یهاتخته  از
 یاوریب  یو برف و پنجره، بار باران

 مانخسته یهای عل ز یر برای  یحت

 ی اوریب یدور قطار یهالیر از

 ناگزیر  دشت ایندرخت تشنۀ تک  بر

 یاوریب یقنار یک استکان صدای

 گرفت دلم آهن روایت  از از دود و

 بیاوری  سواری و  باز اسب کاشای

 ارین دیر ایجام و از هزار اساط از

 یاوریب یام که چنگ و دوتارتشنه من

 هادر کالس امیه کودکیشب یزیچ

 ؟یاوریب  ی،باز ندار قبیلازاین

 را غزل بده امیحال مولو ،شمس یا

 را غزل بده امیمثنو یهات یبتک

 یاوریب یام که فصل بهارتشنه من

 یاوریب یشه اناریتر از همسارا
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نقدی مغرضانه بر میزان  

 ساالری در جامعۀ نابینایان شایسته
 یخ نکنی نمکدون!

آیا   که  دهیم  توضیح  برایتان  تا  آمدیم  بار  این  ما 

می   جامعۀ در    ساالریشایسته  رعایت  یا  نابینایان  شود 

ارکان    ازآنجاکهخیر.   تمام  مملکتمان    زودرشت ی ردر 

طور کامل رعایت شده و فقط ماندیم  ساالری بهشایسته 

برایتان   را  خود  کارشناسی  سراسر  نظرات  نابینایان،  ما 

 کنیم.بیان می 

  شدت به در بین نابینایان    ساالری شایسته از نظر ما اتفاقا   

شدن موضوع، مثالی برایتان  ترروشن ی  رعایت شده. برا

میزان  می بررسی  برای  مبلمان    سازیمناسب آوریم. 

کارشناس این کار    عنوان به شهری، در ظاهر باید کسانی  

که   دهند  انجام  بین    عنوانبه را  مستقل  نابینای  یک 

مستقل   طور بهنوعانشان شناخته شده باشند و بتوانند هم

کنند. خب این افراد همین حاال    وآمدرفت در سطح شهر  

انجام می  را  کار  این  دارند  باید  هم  فوقش کمی  دهند. 

در م  دندۀمثل   عابر  پیکان که قلق داشت، قلق حرکت 

دست آورند و دیگر کار تمام است. پس  موردنظرشان را به 

میزان   بررسی  در  افراد  ی  ریگسخت   سازیمناسباین 

ن است که کسانی  پس بهترین راهکار ایکافی را ندارند؛  

برای این کار انتخاب شوند که در این زمینه حساسیت  

طبق   است.  چنین  هم  اتفاقا   که  باشند  داشته  بیشتری 

های رسیده، دوستانمان در حالی برای بررسی در  گزارش 

شوند که دو همراه از دو بازو ایشان را  محل حاضر می 

چیزی  ای  کنند. زمانی هم که به پله گرفته و راهنمایی می 

دیگر    ی آهستگبهرسند،  می پای  سپس  و  پا  یک  ابتدا 

از مانع    یسالمتبهکارشناس محترم را از پله عبور داده و  

می  ایشان  عبورش  اگر  هم  پایان  در  سالمتدهند.    به 

اذیت   زیاد  راهنمایشان  دوستان  و  کنند  طی  را  مسیر 

کنند. در اینجا  آن مسیر را تأیید می   سازیمناسب نشوند،  

ین نیست که دوستمان در آن مسیر به راهنمایی  مالک ا

نداش اذیت احتیاج  کمتر  واقع  در  مالک  باشد.  شدن  ته 

پس اگر امثال این دوست  دوستان راهنمای ایشان است؛  

مسیر   این  از  بتوانند  سالمتکارشناسمان  د،  بگذرن  به 

نابینایان هم می  به  توانند؛  دیگر  به همین سادگی  پس 

  خوبی به  ساالریشایسته زمینه  شما ثابت شد که در این  

 و درستی رعایت شده است. 

اند، این است  هایی که دوستان وارد کرده د یکی دیگر از نق

ها  ای برای حضور در جلسات و همایش که افراد شایسته 

کنند. اتفاقا  در اینجا هم نظر بنده مخالف  حضور پیدا نمی 

برای   که  نابینایمان  دوست  همان  کنید  فرض  است. 

دو    سازیمناسب   بررسی همان  با  بودند،  برده  تشریف 

راهنمای سمت چپ و راستشان وارد جلسه شوند. ابتدا  

را   ایشان  و    سمتبه  آرامیبهباید  کنند  هدایت  صندلی 

سپس خودشان در دو  آرامی روی آن بنشانند؛  به ایشان را  

روی میز جهت    ت ایشان مستقر شده و تمام آنچه سم

نوش جان کردن ایشان آماده  برای    پذیرایی موجود است، 

میوه  را  کنند.  چای  کنند،  خرد  و  گرفته  پوست  را  ها 

  یبندبسته برایشان فوت نموده و سرد کنند، شکالت را از  

خارج کرده و در دهان ایشان قرار دهند و خالصه نگذارند  

که به دوستمان بد بگذرد. زمانی هم که نوبت ایشان شد  

ف به ایشان یادآوری  تا صحبت کند، مطالب را از دو طر

چیزی از قلم نیفتد. اگر هم ناهار یا    نکردهخدای کنند که  

شامی در کار بود و از بد حادثه غذای بدقلقی هم باید  

ای همراهان  شود،  آماده صرف  را  غذا  باید  شده،  شان 

که  خرد دهند  قرار  اختیارشان  در  مشکل  بدون  و  شده 

قدان ایشان  بدون دغدغه آن را میل کنند. در اینجا از منت

می می چه  بقیه  مگر  که  انجام  پرسیم  ایشان  که  کنند 
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اول و آخرشان برای حضور    زۀی انگدهند؟ بقیه هم  نمی 

نشست  و  جلسات  چنین  خوراکی در  و  هایی  ناهار  و  ها 

کنند و  شامشان است. هیچ صحبت کارشناسی هم نمی 

پس اگر  زنند؛  خوانند و حرف می رگه هم می تازه از روی ب

فضاها بفرستیم که به کارش وارد    طوراین ه  کسی را ب

بودن آنجا رفته باشد و مستقل  مفید  قصد بهباشد و واقعا   

هم باشد، ممکن است به مشکل خورده و بعد از مدتی  

نوع مشاورمان مراجعه کند؛  مجبور شود به دوستان هم 

ساالری  پس در اینجا هم به شما ثابت کردیم که شایسته 

 رعایت شده.  خوبیبه

بینیم که آنجا  اگر سری هم به ورزش نابینایان بزنیم، می 

  خوبی به هم  

ساالری  شایسته 

رعایت شده و مدیران  

خوش  استیلی  بسیار 

را   نابینایان  ورزش 

می  کنند.  مدیریت 

حاال ممکن است که  

داشته باشند. اوال  که    وزن اضافه برخی از دوستان کمی  

دوستان   این  توپ بدن شاید  اینهای  یا  باشند  داشته  که  ر 

روی    بندیاستخوان  هم  اگر  باشد.  درشت  ایشان 

نمی   شانصندلی  یا  جا    شان صندلی   نکردهخدای شوند 

صندلی ت یفیکی ب  خاطربه شکند،  می جدی شدن  د  های 

ز این دوستان ورزشکار هم نباشند؛  حتی اگر برخی ااست؛  

دارند. دوست  را  ورزشکاران  قطعا   چه    اما  آنجا  وگرنه 

اینیم ضمن  سایر  کنند؟  مسئولین  با  را  ایشان  اگر  که 

با هم    کامال بینیم که  های ورزشی مقایسه کنیم، میرشته

هماهنگ هستند و اگر در یکجا جمع شوند همگی به  

می  چراآیهم  دیگر  ند.  مسئوالن  دارای    هارشته که  هم 

و  بدن  توپر  دوستدار    بندیاستخوان های  و  درشت 

اگر   بین  ورزشکاران هستند.  این    همهن یادر  با  مسئول 

شرایط ما یک نفر با اندام ورزیده و آگاه به مسائل روز  

مدیریت ورزش را داشته باشیم، هماهنگی میان مدیران  

  نظام زنیم و باعث اختالل در  ورزش کشور را بر هم می 

می مدیری کشورمان  ورزش  اینت  ضمن  که  شویم. 

شود بابت رفع برخی  میدوستمان هم بعد از مدتی مجبور  

هم  به  کند؛  مسائل  مراجعه  مشاورمان  به  نوعان  پس 

همین سادگی به شما ثابت کردیم که در ورزش نابینایان  

و درستی رعایت شده   خوبیبه ساالریشایسته هم اصل 

 است.

پایان می نتیجه در  این است که در  ای که  توان گرفت 

شده.  رع  خوبی به  ساالری شایسته نابینایان    جامعۀ ایت 

تنها یکی دو نفر از دوستان ما شایسته هستند و در اکثر  

نابینایان  حوزه  پیشرفت  باعث  و  داشته  مؤثر  حضور  ها 

این  می خودشان    مدیرمسئولشوند.  ما چون  سردبیر  و 

سمت گیرهیچ  قصد  حسادت  سر  از  ندارند،  به  ی  دادن 

با   بنده  که  داشتند  را  ما  زحمتکش  و  شایسته  دوستان 

خود   به  درایت  و  کرده  برمال  اقتدار  با  را  توطئه  این 

توپ    پس ن یازا دهیم که  دوستانمان این اطمینان را می 

نمی  تکانشان  هم  دهد؛  هم  توپ  توانی    هرحال بهچون 

دارد. چیز یعنی منظورمان این بود که شما کارتان درست  

 است.

مسئولیت  در  دوستانمان  برای  پایان  آرزوی  در  هایشان 

باب و  داریم  می موفقیت  که  زحماتی  ایشان  ت  از  کشند 

می  قول تشکر  ما  به  عزیزانمان  فقط  داده  کنیم.  هایی 

ما    مشغلۀ  خاطربه  احتماال بودند که   رفته.  یادشان  زیاد 

قول   جاهمین  به  که  داریم  خواهش  ایشان  هایشان  از 

  ی درست بهپایبند باشند تا بتوانیم نظرات کارشناسی خود را  

جناب    ی شنهادهایپشویم به  بیان کنیم. وگرنه مجبور می 

 و جناب سردبیر بیشتر فکر کنیم.  مدیرمسئول 



 

 


