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که  کهشمنا در مسیر چاووش/ شب هایی 

 ملی نیستند 

 مسؤول امیر سرمدی: مدیر

سال   اسفندماه  ششم  و  سازمان    1399بیست  که  بود 

انتخاباتی   مجمع  تشکل بهزیستی،  ملی  های  شبکه 

برگزار  مردم را  )شمنا(  بینایی  معلولیت  دارای  افراد  نهاد 

. شمنا  ندمدیره این شبکه انتخاب شدکرد و اعضای هیئت 

از چاووش که در   تأسیس شد، دومین    1393سال  بعد 

می  محسوب  نابینایان  ملی  در شبکه  از  شود.  پس  واقع 

های فراوان، دفتر حقوقی ریاست جمهوری،  کش و قوس 

ها و هیئت مربوطه در وزارت اقتصاد و  اداره ثبت شرکت 

دارائی، موافقت کردند تا سازمان بهزیستی بتواند همانند  

گرو برای  شبکه  تأسیس  مجوز  کشور  های  ه وزارت 

مختلف معلولین را صادر کند. سازمان بهزیستی بر اساس  

تنظیم   26ماده    13بند   مالی  قانون  مقررات  از  بخشی 

مورخ   اسالمی،    27/11/1380دولت،  شورای  مجلس 

تأسیس شبکه را مصوب کرد. در حال حاضر، بهزیستی  

قانون حمایت از حقوق افراد دارای    1بر مبنای بند ج ماده  

های معلولین را تأسیس و  واند سایر شبکه تمعلولیت، می 

برای آنها پروانه فعالیت صادر کند. به گفته مدیران شمنا،  

نابینایان محسوب می  اولین شبکه ملی  شود  این شبکه 

می  استان که  در  و  فعالیت  ملی  در سطح  دفتر  تواند  ها 

کند. اولین جلسه شمنا در بیست و دوم   نمایندگی تأسیس

برگزار و دکتر حمید جعفری به    1400ماه سال  فروردین 

شد.   انتخاب  شبکه  مدیرعامل  به  عنوان  رضایی  جواد 

رئیس و  مدیره، علی اکبر جمالی نایب عنوان رئیس هیئت

.  دار انتخاب شدند نسب به عنوان خزانه دکتر بیژن ذوالفقار 

های شمنا در یک سال  در ادامۀ این یادداشت، به فعالیت 

د هر  بررسی  و  نقد  و  نابینایان  اخیر  ملی  شبکه  و 

 پردازیم. می

 بهره از امکانات اولیه هایی بی شبکه 

کند  به اعتقاد نگارنده، شمنا همان مسیری را طی می 

های اخیر پیموده است. بعد از گذشت  که چاووش در سال 

پانزده ماه از برگزاری مجمع انتخاباتی، شمنا فاقد یک  

های  رسانی مستقل و رسمی است. گزارش مرجع اطالع 

آنکه در وبسایت رسمی و کانال شمنا به  های این  جای 

گروه  در  شود،  منتشر  مجازی  فضای  در  های  شبکه 

باز  می واتساپی  در  نشر  چاووش  که  روندی  همان  شود؛ 

های مکرر  های اخیر در پیش گرفته و علیرغم وعده سال

هنوز   چاووش  رسمی  وبسایت  شبکه،  این  مدیرعامل 

تۀ دیگری که این دو شبکه به  اندازی نشده است. نکراه

درمانده  آن  کردن  فراهم  در  ملی  یک  اصطالح  اند، 

است.   مرکزی  دفتر  عنوان  به  اختصاصی  ساختمان 

برگزار می  باور  انجمن  دفتر  در  و  جلسات چاووش  شود 

مکان فعلی شمنا در دفتر خانۀ نور ایرانیان بصیر است.  

ه با  خواهند سردمدار مبارزواقع دو شبکه ملی که می در 

از   خود  باشند،  مسئوالن  میان  در  معلوالن  مشکالت 

اولیه محروم هستند. در سال بدیهی  های  ترین امکانات 

اند که اخیر مدیران چاووش و شمنا با افتخار اعالم کرده 

حتی یک ریال از طرف هیچ نهادی در اختیار آنها قرار  

نگرفته است و با دست خالی بار مشکالت را به دوش  

بدیهی است که  یکی از وظایف اصلی مدیران  کشند.  می
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های مختلف برای جذب منابع مالی  عامل، رایزنی با نهاد 

است و ادعای مدیران فعلی، نه مایه مباهات؛ که نقطۀ  

ضعفی است که مدیران هر دو شبکه باید فکری عاجل  

 به حال آن کنند. 

 هایی که ملی نیستندشبکه 

از نامشکار تشکیالتی همان  آید، به  برمی   طور که 

معنای یک کار گروهی است؛ خاصه اگر  چاووش و شمنا  

می  یدک  را  ملی  شبکه  یک  نام  که  اما  باشند  کشند. 

مردم  در سطح یک سازمان  دو شبکه  این  نهاد  کارکرد 

خالصه شده است. شمنا قریب به دو ماه است که پروانه  

فعالیت خود را از سازمان بهزیستی کشور دریافت کرده  

تر  رود هر چه سریعمدیره شمنا انتظار می ز هیئت است. ا

انجمن استاندارد  را  های عضویت  ملی  شبکه  این  در  ها 

آغاز شود.   تا روند ثبت اعضا بر مبنای آن  منتشر کنند 

تمامی   نظرات  انعکاس  باید  ملی  شبکه  یک  طبیعتاً 

دیدگان بینایی باشد که در حال حاضر  های آسیب سمن 

منا خود تبدیل به یک سمن شده  اینچنین نیست. عمالً ش

کند و  مدیره اتخاذ می که تمامی تصمیمات آن را هیئت

انجمن  در تصمیم سایر  ها مشارکت  گیری های کشوری 

الگوی شمنا، چاووش و هر شبکه ملی دیگری   ندارند. 

باشد.   آمریکا  نابینایان  ملی  فدراسیون  مانند  باید 

مرکز ویژه    ترینفدراسیون ملی نابینایان آمریکا، قدیمی 

می محسوب  آمریکا  در  آن  نابینایان  ادارۀ  که  شود 

این  طوربه دفتر مرکزی  نابینایان است.  اختیار  کامل در 

فدراسیون در شهر بالتیمور ایالت مریلند آمریکا واقع شده  

شود.  و تعداد اعضای آن بیش از پنجاه هزار نفر برآورد می 

د که این  ده نگاهی به تاریخچه این فدراسیون نشان می 

سال   در  نابینای    1940مرکز  فرد  شانزده  ائتالف  با  و 

نابینایان آمریکایی ایجاد شد. این  شناخته شده در میان 

را   مرکز  این  تشکیل  از  خود  هدف  نفر،  شانزده 

های مربوط  های نابینایان و انجمن کردن خواسته سو هم

ها و به تبع  به منظور ایجاد اتحاد میان این افراد و گروه

در  آ نابینایان  جامعه  جمعی  اهداف  به  یافتن  دست  ن، 

اند. نخستین لوگوی فدراسیون ملی  آمریکا عنوان کرده 

نابینایان آمریکا، مثلثی است که سه ضلع آن را کلمات  

گذاری  اند. سیاستبرابری، امنیت و فرصت تشکیل داده

گرفته  توجهی که سال جالب  پیش  مرکز  این  در  هاست 

ره آن در قالب یک هیئت مرکزی است؛  شده، پرهیز از ادا

نقش    به تنها  مرکزی،  مدیره  هیئت  که  معنا  این 

کند و برای آنکه  گذار را ایفا می کننده و سیاست هماهنگ 

شوند،   گرفته  پی  تخصصی  صورت  به  موضوعات 

تشکیل  انجمن  خاص،  موضوع  هر  برای  مستقلی  های 

انجمن  است.  ملی  شده  انجمن  مانند  تخصصی  های 

والدین  آمدانش  ملی  انجمن  نابینا،  دانشجویان  و  وزان 

افراد نابینا، انجمن ملی نابینایان دارنده سگ راهنما و...  

ها برشمرد.  ای از این انجمن توان به عنوان نمونه را می 

مانند   تخصصی  نشریات   future»انتشار 

reflections»    و«Braille monitor»     انتشار

کلی  کتاب طور  به  و  تخصصی  محتوای  های  تولید 

این فدراسیون   نیاز جامعه، از دیگر وظایفی است کهمورد 

 برای خود در نظر گرفته است. 

هدف از این نوشته، مقایسه فدراسیون ملی نابینایان  

با شبکه داخلی نیست؛ چراکه معتقدم  آمریکا  های ملی 

سازمان  آمریکا،  مانند  در کشوری  مردم اساساً  نهاد  های 

الندگی بیشتر را دارند؛ این در حالی  امکان شکوفایی و ب

سمن  شکوفایی  برای  ایران،  در  که  ایرانی  است  های 

سقفی در نظر گرفته شده و عبور از این سقف در بسیاری  

شود. در خصوص  آفرین می ها مشکل مواقع برای سمن 
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بسیار   مسئله  اما  کشور  در  نابینایان  ملی  شبکه  دو 

هاست و هیچ کدامشان  تر از این قبیل تحلیل افتادهپا پیش 

به معنای واقعی کلمه کار تشکیالتی در سطح ملی انجام  

کمیته نمی  و  کارگروه  فاقد  یا  شبکه  دو  هر  های  دهند. 

کمیته اسماً  اگر  یا  هستند  در  تخصصی  دارند،  هم  ای 

های اخیر خروجی مشخصی از آنها مشاهده نشده  سال

  ها است. سؤال مهم آن است که چاووش و شمنا در سال 

ماه  کدام و  حل  در  اخیر  اساسی  های  مشکالت  از  یک 

های آنها برای  اند؟ دستاورد گذار بوده جامعۀ نابینایان اثر 

های  توان تالش نابینایان کشور چه بوده است؟ البته نمی 

رسیدن اصالحیه قانون  انجامسرمدیرعامل چاووش در به

از حقوق افراد دارای معلولیت را نادیده گرفت؛   حمایت 

افراد  ه زندگی  بر  قانون  همین  اثربخشی  در  که  رچند 

که   است  بسیار  حدیث  و  حرف  هم  معلولیت  دارای 

 توان در مجالی دیگر به آن پرداخت. می

 های ملی برنامگی، چالش دیگر شبکه بی 

واقعیت دیگری که باید به آن توجه شود، نبود یک  

برنامه مشخص ساالنه از طرف چاووش یا شمنا برای  

ناب بیان  جامعۀ  در  اولویتی  هیچ  است.  کشور  ینایان 

خورد. برای  های آینده از طرف آنها به چشم نمی برنامه

سال   در  شمنا  عملکرد  گزارش  در  جعفری  دکتر  مثال، 

ماه،  اظهار داشته که به مناسبت بیست و سوم مهر  1400

روز جهانی ایمنی عصای سفید در سال گذشته، حداقل  

ی برای انتخاب شعار سال  شعار را به سازمان بهزیست   23

کرده  شعار اعالم  تعدد  ارتباط،  اند.  این  در  انتخابی  های 

عدم  نه و  سردرگمی  بلکه  نیست؛  فضیلت  یک  تنها 

های نابینایان در  شناخت مدیران شبکه نسبت به اولویت 

دهد. برای انتخاب شعار سال،  طول یک سال را نشان می 

آن سال،  های جامعه هدف در بسته به مهمترین دغدغه 

معموالً دو تا سه مبحث اصلی انتخاب شده و از بین آنها  

شود. دیگر  یک موضوع به عنوان شعار سال انتخاب می 

انگیز در گزارش شمنا، اذعان مدیرعامل این  برنکتۀ تأمل 

و   االسالم  به حجت  نامه خطاب  یک  ارسال  بر  شبکه 

ای به دنبال برگزاری  المسلمین غالمحسین محسنی اژه

حضوری با ریاست محترم قوه قضائیه به مناسبت    جلسه

نابینایان در سال گذشته و درخواست برای   روز جهانی 

نرم  متن خرید  سایت  افزار  در  بارگذاری  و  فارسی  خوان 

نیز   درخواست  این  از  هدف  است.  قضائیه  قوه  ویژه 

افزار اعالم شده  استفاده رایگان تمامی نابینایان از این نرم 

س جای  حال  نرم است.  از  منظور  آیا  که  است  افزار ؤال 

های اخیر  است که در سال   3آوای  خوان همان پارس متن

استان  بهزیستی  مراکز  توسط  وسیله  هم  به  هم  و  ها 

پاسخ   اگر  است؟  شده  خریداری  هدف  جامعۀ  اعضای 

مثبت است چه ضرورتی برای طرح این درخواست وجود  

آوا  پارس خوان دیگری غیر از  دارد و در صورتی که متن 

انتظار   شمنا  مدیرعامل  از  شده،  پیشنهاد  نامه  در 

رود. ضمن آنکه مرجع مسائل اینچنینی،  سازی می شفاف 

سازمان بهزیستی است و در ارتباط با قوه قضائیه، مسائل  

می  انتظار  که  دارد  وجود  مهمتری  در  بسیار  رود 

 های شمنا و چاووش قرار بگیرد. اولویت 

ارتباط   در  بسیاری  ملی  مسائل  شبکه  دو  هر  با 

نابینایان وجود دارد که طرح تمامی آنها از حوصلۀ این  

رود  یادداشت خارج است؛ اما از مدیرعامل شمنا انتظار می 

از   دهد  به  نامه   48توضیح  شبکه  سوی  از  که  ای 

نهاد دستگاه  سال  ها،  در  غیردولتی  و  دولتی  مراکز  و  ها 

زل مقصود  مننوشته و ارسال شده، چند نامه به سر  1400

رسیده است. ایشان در سومین کمیته هماهنگی و نظارت  

اول بر قانون حمایت از حقوق معلوالن و در حضور معاون 
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ای شدند که در یک  جمهوری مدعی طراحی برنامهرئیس 

ساله برای تمامی نابینایان کشور شغلی فراهم  پروسه پنج 

انتظار دارد دمی نابینایان  کتر  کند. افکار عمومی جامعه 

از   کند.  منتشر  را  خود  ادعایی  طرح  جزئیات  جعفری 

رود طرح کاربردی ایجاد یک  مدیرعامل شمنا انتظار می 

سومین   در  که  را  معلوالن  ویژه  مطالعاتی  پژوهشکده 

از   حمایت  قانون  بر  نظارت  و  هماهنگی  کمیته  جلسه 

معلوالن مطرح کردند، پیگیری کند و با توجه به موقعیتی  

شهی  بنیاد  در  امکانات  که  از  دارند،  ایثارگران  امور  و  د 

نابینایان   ملی  شبکه  استفادۀ  برای  نهاد  آن  پژوهشکده 

رود در  ایران بهره بگیرند. از مدیرعامل شمنا انتظار می 

جامعه   اعضای  از  یکی  که  جایی  در  و  بحرانی  مواقع 

می  حواشی  درگیر  ناخواسته  یا  خواسته  شود،  نابینایان 

خا یک  پدر  مانند  وحدت حضورشان  مایه  نواده  و  بخش 

دلگرمی باشد؛ نه آنکه شخص ایشان بر آتش اختالفات  

بی  شود.  نابینایان  جامعه  در  تفرقه  باعث  و  گمان  بدمد 

تر خواهد  صورت، فرمانده معزز نیز از ایشان راضی ایندر 

رود جامعۀ هدف  بود. از مدیرعامل چاووش نیز انتظار می 

نیکشان   اقدامات  جریان  در  بیشتر  تا  را  دهند  قرار 

آگاه این تصور پیش نیاید که چون بهزیستی شمنا  ناخود 

می  قلمداد  نابینایان  امور  قانونی  متولی  حضور  را  کند، 

 اولین شبکه ملی نابینایان کمرنگ شده است. 

می  امید  آنکه،  کالم  چاووش  مخلص  و  شمنا  رود 

بهره  با  و  یکدیگر  موازات  در  نظرات  بتوانند  از  گیری 

افزایی بیشتر و رفع  های مرتبط، باعث هم تمامی  انجمن 

نابینایان شوند. امیدواریم  چالش  های پیش روی جامعه 

ارزیابی را  جاری  سال  در  آنها  کارنامۀ  که  بعد   سال 

تری نسبت به  کننده کنیم، شاهد نکات مثبت و دلگرممی

 سال گذشته باشیم. 

لمس تاریخ برای نابینایان در موزه ملی  

صوتی گزارش  از    ایران:  مانا  نسل 

ایران برای مراجعان   امکانات موزه ملی 

 دارای آسیب بینایی 

سر  شکوه  جبروت  ستون از  و  جمشید  تخت  های 

ریتون  زیبایی  و  پاسارگاد  ورودی  دوره  دروازه  های 

هخامنشی و ساسانی هرچه هم که قصه و حکایت شنیده  

باشی،   ندیده  نزدیک  از  آن هنگام که  تا  باز هم  باشی، 

تمام نباید   را  میان  حجت  است  فرق  کنی.  تلقی  شده 

شنوی و آنچه خودت با لمس  توصیفی که از دیگران می 

یابی. قاعدتاً با وجود آسیب بینایی، به دیدن اشیای  درمی 

نمی  که  اشیای  موزه  لمس  امکان  داشت؛  امیدی  توان 

خاطر احتمال آسیب به اشیا، برای  موزه هم که طبیعتاً به 

ولی برای نابینایان فراهم نیست؛  کس و به طریق اهیچ 

اندرکاران موزه ملی  پس چاره چیست؟ چاره را گویا دست

 اند. ایران پیدا کرده

های آغازین خرداد، خبردار شدیم قرار است به  در روز 

مناسبت هفته میراث فرهنگی، موزه ایران باستانِ موزه  

کند.   فراهم  موزه  از  نابینایان  بازدید  برای  امکانی  ملی، 

ر را که پیگیری کردیم، کاشف به عمل آمد تعدادی  خب

از قطعات موزه شامل سی شیء از نُه هزار سال پیش تا  

چاپ   یا  موالژ  تکنیک  از  استفاده  با  اسالمی،  دوران 

اند و توضیحات هر شیء هم  سازی شده بُعدی، شبیه سه

به صورت بریل در کنارش قرار گرفته است و نابینایان  

خرداد، با مراجعه به موزه از این اشیا    توانند تا پایان می

دیدن کنند. فرصت را مغتنم شمردیم و برای آنکه هم  

لذت   این  در  را  مخاطبانمان  هم  و  ببریم  حظی  خود 
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موزه   راهی  و  برداشتیم  را  صوت  ضبط  کنیم،  شریک 

 شدیم. 

کارموزه راهنمای  بدون  ندارد؛  گردی  لطفی  که  بلد 

خوشبختانه فرصتی ویژه در اختیار مراجعان  نظر اما  این از

گذار در موزه ایران باستان  ونابینا قرار گرفته بود که گشت

با  از  یکی  همراهی  با  مجرب سابقهرا  و  ترین  ترین 

داران ایرانی یعنی خانم »فیروزه سپیدنامه« تجربه  موزه

کنند. اشیایی که برای بازدید نابینایان درنظر گرفته شده  

سنگی تا اسالمی بود  ل سی شیء از دوران نوبود، شام 

که بر روی هفت میز مجزا و به ترتیب زمانی از قدیم به  

جدید مرتب شده بودند. اغلب این اشیا با استفاده از هنر  

)موالژ( شبیه قالب در ساخت  ریزی  و  بودند  سازی شده 

ترین جزئیات  آنها بیشتری دقت مبذول شده بود تا ظریف 

شده رعایت شود. حتی در  سازی اثر شبیهنمونه اصلی در  

مواردی که ابعاد نمونه اصلی آثار کوچک بود و ممکن  

بود ساخت موالژ در ابعاد اصلی باعث شود مراجعان نابینا  

ها  نتوانند جزئیات را به کمک المسه درک کنند، نمونه 

تر ساخته بودند. همچنین دربارۀ آثاری  را در ابعاد بزرگ 

ن  آنها  روی  بر  نمونه  قاشی که  در  داشت،  وجود  هایی 

ها هم به شکل  شده سعی شده بود این نقش سازی شبیه

برجسته نمایش داده شود تا برای نابینایان هم ملموس  

 باشد. 

شبیه  اشیای  از  مانا  نسل  بازدید  شده سازی حاصل 

کامل   و  جامع  گزارش صوتی  باستان، یک  ایران  موزه 

مانا در اختیار    است که ذیل همین نوشته در وبسایت نسل 

می  قرار  میمخاطبان  الزم  بدین گیرد.  از  دانیم  وسیله 

میزبانی جناب آقای دکتر جبرائیل نوکنده، رئیس محترم  

رئیس   سپیدنامه،  فیروزه  خانم  سرکار  ایران،  ملی  موزه 

محترم موزه ایران باستان و راهنمای ما در این گردش  

ما را در    ها رضایی و آریان کهصوتی و همکارانشان خانم 

 ثبت این تجربه ناب یاری کردند، سپاسگزاری کنیم. 

 

گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران: 

 ۱۴۰۱خرداد 

مقام  این ماه افزون بر گزارش منصور شادکام، قائم 

توانید خواننده و شنونده  انجمن نابینایان ایران، شما می 

شهر   در  انجمن  این  نمایندگی  دفتر  عملکرد  گزارش 

م باشید. فایل صوتی این گزارش را ذیل همین  گرگان ه

 نوشته در وبسایت نسل مانا بشنوید. 

قائم شادکام:  نابینایان  منصور  انجمن  مقام 

 ایران

ماه  احترام خدمت مخاطبان محترم  نامه ضمن سالم و 

مسکن،   بانک  مانا:  نسل  محترم  حامیان  از  مانا،  نسل 

نیکوکاران  کارت، شرکت پکتوس و موناکو و تمام  فناوا

نامه با ما نهایت همکاری  محترمی که در انتشار این ماه 

 کنم.را دارند، تقدیر و تشکر می 

همانگونه که مستحضر هستید، بنا داشتیم در تاریخ  

هشتم خرداد جلسه مجمع ساالنه انجمن نابینایان ایران  

نصاب، این  را برگزار کنیم؛ اما با توجه به نرسیدن به حد 
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بیست  در  خرداد ومجمع  ان پنجم  شد.  برگزار  شاءاهلل ماه 

های  ها و طرح مدیره جدید، با نگرش، ایده اعضای هیئت 

ای به جامعه هدف ارائه کنند،  جدید بتوانند خدمات ارزنده 

سازی را جدی بگیرند و  ویژه مقوله فرهنگ و فرهنگ به

آگاه  جهت  آسیبدر  افراد  حوزه  سازی  در  بینایی  دیده 

روا پزشکی،  و  ن مسائل  اطالعات  فناوری  شناختی، 

های زندگی و... بکوشند. با  آموزش و تحقیقات، مهارت 

ها کار زیادی انجام  کنون در این حوزه توجه به اینکه تا 

هیئت  امیدوارم  است،  مهم  نشده  این  به  جدید  مدیره 

دیده بینایی،  بپردازد و با ارتقای آگاهی جامعه افراد آسیب

 ه کاسته شود. های روانی این گرواز آسیب 

انجمن نابینایان ایران فهرستی شامل بیست مورد از  

دیده بینایی را تهیه کرده و  مسائل معیشتی افراد آسیب 

پیگیری  کنار  رئیس شبکه  در  دکتر جعفری،  آقای  های 

تشکل  نامهملی  طی  نابینایان،  وزارت  های  تقدیم  ای 

  تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرد که امیدواریم مورد توجه 

ربط قرار بگیرد. با توجه به  وزیر محترم و مسئولین ذی 

دیده بینایی فاقد شغل هستند و  اینکه برخی افراد آسیب 

های درمانی  در مقایسه با افراد فاقد آسیب بینایی هزینه 

های  و معیشتی باالتری دارند، قرار گرفتن آنها در دهک 

تر  ین های پایباال منصفانه نیست و این افراد باید در دهک 

جای بگیرند. ما شرایط اقتصادی خاص کشور را درک  

و  می بگیرد  بهتری  تصمیم  دولت  امیدواریم  اما  کنیم؛ 

کند.  گوشه  برطرف  را  عزیزان  این  مشکالت  از  ای 

شاءاهلل با مدیریت صحیح مسئولین دولتی، از مسائل  ان

نتیجه استرس و اضطراب افراد  و مشکالت معیشتی و در 

 کاسته شود.  دیده بینایی آسیب

سبد  1۵0از دیگر اقدامات انجمن در این ماه، توزیع  

به درآمدی  که  بود  انجمن  اعضای خاص  بین  جز  کاال 

هزینه  به  توجه  با  یا  ندارند  بهزیستی  های  مستمری 

در  آنان  درمانی،  معیشتی  نیازهای  پاسخگوی  آمدشان 

با هیئت وجود نیست.  ندارد  اینکه  دوست  انجمن  مدیره 

انسانی  با مراجعه جهت    کرامت  انجمن  اعضای محترم 

دار شود؛ اما انجمن وظیفه خود  دریافت سبد کاال خدشه 

دیده  داند که تالش کند مسئلۀ معیشتی افراد آسیب می

به  زیر بینایی  و  اصولی  افراد  صورت  و  شود  حل  بنایی 

و   باشند  نداشته  کاال  سبد  دریافت  و  مراجعه  به  نیازی 

بپردازند که همانا پیگیری  ها به وظیفۀ ذاتی خود  انجمن 

بینایی   با آسیب  افراد  احقاق حقوق  حقوق شهروندی و 

 است.

ما در تالش هستیم  

ان در  که  شاءاهلل 

جدید  هیئت مدیره 

مقوله   به  بیشتر 

و   بپردازیم  فرهنگ 

ایده طرح و  سال ها  برای  جدیدی  ارائه  های  آینده  های 

ارزنده  و  مفیدتر  خدمات  ارائه  موجب  که  بهکنیم    تری 

شده میان بیمه  نامه منعقد جامعه هدف شود. طبق تفاهم 

درصد از هزینه  میانه و انجمن نابینایان ایران، پنجاهخاور 

عنوان  دیده بینایی به پوشش این بیمه برای افراد آسیب

توصیه می  در نظر گرفته شده است.  افراد  تخفیف  کنم 

دیده بینایی فرزند خود را تحت پوشش این بیمه  آسیب

دیده  ار دهند تا مشکالت اقتصادی که خود افراد آسیب قر

برای   داشتند،  مناسب  شغل  یافتن  جهت  در  بینایی 

اندوخته  ای برای  فرزندان عزیزشان تکرار نشود و بیمه 

فرزندان باشد و دریافت مستمری بیمه پس از چند سال  

 کننده باشد. ها کمک پردازی برای آن بیمه
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نمایندگ مسئول  اقبالی:  انجمن  طاهره  ی 

 نابینایان ایران در گرگان 

هم  نابینایان  هفدهم  انجمن  در  گرگان  نور  اندیش 

های فرهنگی،  با هدف انجام فعالیت   1390خرداد سال  

آسیب  افراد  خاص  رفاهی  و  در  آموزشی  بینایی،  دیده 

شهرستان گرگان استان گلستان آغاز به کار کرد و در  

ای   و حرفه  موفق به اخذ پروانه فعالیت فنی  1392سال  

حرفهبه و  فنی  مرکز  اولین  با  عنوان  افراد  مختص  ای 

بافی  بافی، گلیمآسیب بینایی شد و کار را با آموزش قالی 

آموزش  این  در  تلفن همراه شروع کرد.  مربیان  و  از  ها 

دیده بینایی استفاده شد و هنرهای دستی توسط  آسیب

اقبالی   خانم  توسط  اطالعات  فناوری  و  عراقی  خانم 

می آ داده  سالموزش  در  با  شد.  کار  گذشته  های 

های تلفن همراه دارای سیستم عامل سیمبین در  گوشی 

شد  دیده بینایی آموزش داده می این مرکز به افراد آسیب 

با   کار  آموزش  اندروید،  عامل  سیستم  ورود  از  پس  و 

 های اندروید به متقاضیان انجام شد. گوشی 

ت نفر از اعضا را  بافی موفق شدیم بیسدر رشتۀ قالی 

پس از آموزش، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار  

بیمه  خدمات  از  استفاده  ضمن  که  مقطع  دهیم  در  ای 

استفاده   بازنشستگی  مزایای  از  آینده  در  بتوانند  کنونی، 

 کنند. 

گانه کار با رایانه، تاکنون  های هفت در زمینۀ مهارت 

 ICDLموفق به آموزش بیست نفر در سطح یک و دو  

سایر   به  آموزش  و  شدیم  ایشان  به  مدرک  ارائه  و 

متقاضیان در حال انجام است. الزم به ذکر است که در  

همه  ادامۀ  دوران  بر  عالوه  کرونا،   ویروس  گیری 

صورت حضوری، در هفته حداقل  های آموزشی به فعالیت

 ده آموزش مجازی در این حوزه ارائه دادیم. 

سال   نا  1393در  انجمن  همکاری  ایران،  با  بینایان 

موفق به تأسیس کتابخانه دیجیتال کودکان و نوجوانان  

ها افراد بین شش تا شانزده سال را  شدیم. این کتابخانه

کالس  در  مشارکت  کتاب جهت  آموزشی  خوانی،  های 

فعالیت آموزش کامپیوتر،  هنری،  و  های  درسی  های 

گیری  برنامه، تحت پوشش قرار داد. در دوران همه فوق

فعالیت   ویروس تمام  کتابخانه  کرونا  آموزشی  های 

که  به است  ذکر  شایان  شد.  پیگیری  مجازی  صورت 

اندیش نور  انجمن نابینایان ایران و انجمن نابینایان هم 

التدریس  گرگان، همکاری بسیار خوبی برای پرداخت حق 

اعضا   ذهاب  و  ایاب  امکانات  ساختن  فراهم  و  معلمان 

وسط انجمن نابینایان ایران  ها تاند و تمامی هزینه داشته

 تأمین شده است. 

سال  افراد  در  روحیۀ  بهبود  هدف  با  اخیر  های 

اردو آسیب بینایی،  و  دیده  تفریحی  و  فرهنگی  های 

ایم؛ سیاحتی و زیارتی داخل و خارج استان را برگزار کرده 

به  کتابخانه  اعضای  مشهد  تمامی  به  خانواده  همراه 

انجمن نیز طی سفری  مقدس اعزام شدند و سایر اعضای  

 دیگر به سفر زیارتی  مشهد مقدس اعزام شدند. 

های  اندیش نور گرگان در راستای فعالیت انجمن هم 

خوانی و اهدای  فرهنگی اقدام به برگزاری مسابقات کتاب 

اقدامات   زمینۀ  در  است.  کرده  برگزیدگان  به  جوایز 

های حمایتی در دو نوبت )ابتدای فصل پاییز  رفاهی، بسته 

می   و انجمن  اعضای  تقدیم  رمضان(  به  ماه  و  شود 

طرف   از  نقدی  عیدی  نو،  سال  و  نوروز  عید  مناسبت 

 شود. انجمن به اعضا هدیه می 
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در زمینۀ خدمات پزشکی و بهداشتی، با متخصصانی  

حوزه  دندان در  جمله  از  پزشکی  گوناگون  پزشکی،  های 

چشم  ارتباط  ارتوپد،  و...  زایمان  و  زنان  برقرار  پزشکی، 

صورت  کردیم و موفق شدیم امکان دریافت خدمات به 

افراد  نیم برای  را  رایگان  کامالً  مواردی  در  یا  بها 

که  آسیب است  ذکر  به  الزم  کنیم.  فراهم  بینایی  دیده 

ای شامل مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره  خدمات مشاوره

کنون دو مرتبه  شود و تا تحصیلی در این انجمن ارائه می 

کالس   موفق برگزاری  مهارت به  زندگی  های  های 

خدمات  شده ارائه  با  داریم  تالش  همچنین  و  ایم 

ای به اعضا به ایشان کمک کنیم بتوانند با محیط  مشاوره

 زندگی خود ارتباط خوبی برقرار کنند. 

کالس  بریل همچنین  انگلیسی،  زبان  آموزی،  های 

ین  تار و فلوت در ا موسیقی شامل دف، تنبک، گیتار، سه 

می  برگزار  آموزش  انجمن  که  است  ذکر  شایان  شود. 

یابی و حرکت در جهت بهبود تعامل  های جهت مهارت 

آسیب برگزار  افراد  انجمن  در  محیط،  با  بینایی  دیده 

 شود. می

دانم از همکاران و مربیان انجمن  در پایان الزم می 

اندیش نور گرگان و مدیرعامل و مدیر اجرایی انجمن  هم

ایران کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم که  نابینایان 

ارائه  ضمن مشورت در زمینه  های مختلف، ما را جهت 

 کنند.های بهتر یاری می خدمات و انجام فعالیت 

 
1 WayMap 

وبسایت بر  مروری  و پیشخوان:  ها 

انگلیسی ویژۀ  نشریات  زبان 

 دیدگان بیناییآسیب

 امید هاشمی: سردبیر 

از   این شماره  اپلیکیشنی آشنا  در  با  ابتدا  پیشخوان، 

درون مسیریابی  که  شد  برای  خواهیم  را  ساختمانی 

می  تسهیل  اندروید  نابینایان  امکانات  از  برای    13کند؛ 

از   یکی  با  ادامه  در  و  گفت  خواهیم  نابینایان 

های کلیدی جاز آشنا خواهیم شد و در پایان  نویس برنامه

صحبت  پای  گردشهم  آژانس  یک  مدیر  گری  های 

فراهم   هدفش  و  است  نابینا  خود  که  نشست  خواهیم 

کردن امکان سفر گردشی امن و آسان برای افراد دارای  

 معلولیت است. 

 ساختمانی با وِیمَپ مسیریابی درون

های پایانی  هایی که در روز ترین خبر بخش یکی از مسرت 

بر روی وبسایت  قرار  ماه مه  نابینایان  های خبری ویژۀ 

پی خبر  برای  اده گرفت،  مسیریاب  اپلیکیشن  یک  سازی 

ایستگاه  در  نابینایان  واشنگتن استفاده  متروی   های 

اپلیکیشن  دی  تفاوت  بود.  نرم  1وِیمَپسی  های  افزار با 

جی  به  نیازی  که  است  این  در  و  پی مشابه  ندارد  اس 

می همین به هم  محیط خاطر  در  را  نابینایان  های  تواند 

مسقف راهنمایی کند. روش کار ویمپ از این قرار است  

https://waymap.org/
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ابتدا نقشه  از جزئیات مکان که  های ساختمان  ای دقیق 

می مورد  اضافه  ویمپ  به  ننظر  کاربر  بعد،  و  ابینا  شود 

حسگر می کمک  به  این  تواند  از  گوشی،  حرکتی  های 

 نقشه با دقت بسیار باال برای مسیریابی استفاده کند. 

بی آنجا از اپلیکیشن  این  جی که  از  است،  پی نیاز  اس 

های ویمپ، حتی بدون وجود سیگنال تلفن هم  راهنمایی 

گیرد. دقت اپلیکیشن حدود نود  در اختیار کاربران قرار می 

صورت صوتی و  هایش هم بهمتر است و راهنمایی سانتی

های مستقیم، چپ و راست  ها و جهتدر قالب تعداد قدم 

مثال چنانچه کاربر بخواهد از باجۀ  طور شود. بهارائه می

تواند  ها برسد، اپلیکیشن می فروش بلیت به یکی از سکو 

های صوتی به او اعالم کند که دقیقاً چند  در قالب پیغام 

پیش برود و بعد به کدام سمت بپیچد و دوباره  قدم به  

 چند قدم ادامه دهد. 

حاضر ویمپ به شکل آزمایشی در سه ایستگاه  حالدر 

سی قابل استفاده است و قرار است  مترو در واشنگتن دی 

ایستگاه   هزار  و  مترو  ایستگاه  سی  در  سپتامبر  ماه  تا 

پیاده  سال  اتوبوس  در  و  شود  تمامی    2023سازی  هم 

های مترو به این امکان مجهز خواهند شد. این  اه ایستگ

در  تا    اپلیکیشن  است  قرار  و  است  رایگان  حاضر  حال 

شده  مدعی  ویمپ  طراحان  بماند.  رایگان  اند  همیشه 

توانند با همین فرمول هر ساختمان دیگری را برای  می

مناسب نابینایان  صوتی  استفاده  نسخه  در  کنند.  سازی 

می  صپیشخوان  به  این  توانید  کار  نحوۀ  که  دایی 

می  نشان  را  جزئیات  اپلیکیشن  با  و  کنید  گوش  دهد 

 بیشتری دربارۀ ویمپ آشنا شوید.

 
1. Google I/O 

اندروید  تازه حوزۀ   ۱۳های  در 

 پذیریدسترس

گوگل  ساالنۀ  میالدی  1کنفرانس  مه  ماه  نیمۀ  در   ،

با   اندروید  عالقمندان  معمول،  طبق  و  شد  برگزار 

هایی که  شدند. یکی از بخش های جالبی مواجه  شگفتانه 

قرار  هر  نابینایان  توجه  مورد  کنفرانس  این  در  ساله 

پیشرفتمی به  می گیرد،  مربوط  این  هایی  در  که  شود 

شده   دیده  تدارک  معلولیت  دارای  افراد  خاصِ  شرکت، 

است. امسال هم از دو سه امکان تازه ویژۀ نابینایان و  

گروه  در  سایر  که  شد  رونمایی  معلوالن  به  های  اینجا 

 کنیم. ای به آنها می اختصار اشاره 

تازه  درباره امکانات  نوشته  این  در  که  شان  ای 

  13خوانید، قرار است چند ماه دیگر در قالب اندروید  می

در اختیار کاربران قرار بگیرد. مهمترین این امکانات به  

گردد. اگر  های بریل باز می پشتیبانی تاکبک از نمایشگر 

دانید  های بریل باشید، حتماً می نمایشگر   اهل استفاده از

این   از  استفاده  در  نابینایان  مشکالت  از  یکی  که 

بهنمایشگر  تاکبک،  که  بود  این  چنین  خودی ها  از  خود 

کرد و کاربران باید برای اتصال  هایی پشتیبانی نمی ابزار

استفاده    2بَکنمایشگر به گوشی، از اپلیکیشن جانبی بریل 

حاال می سایر    کردند.  مثل  هم  تاکبک  اما 

سیستمخوان صفحه  در  مشابه  و  عامل های  ویندوز  های 

می  پشتیبانی  بریل  نمایشگر  انواع  از  دیگر  مَک،  و  کند 

نرم  نصب  به  عالوه نیازی  نیست.  جانبی  این  برافزار 

فرمان  تعداد  پشتیبانیقابلیت،  در دستگاه های  های  شده 

توانند  اربران می نمایشگر بریل هم افزایش یافته و حاال ک

به سادگی و بدون نیاز به گوش دادن به تاکبک، فقط به  

2. BrailleBack 
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روزمره  امور  بیشتر  بریل،  نمایشگر  انجام  کمک  را  شان 

 دهند. 

»لوک  اپلیکیشن 1اَوتاپلیکیشن  دیگر  از  هم  های  « 

اندروید   دستخوش تغییر خواهد    13گوگل است که در 

با هدف تشخیص تصاویر برا اپلیکیشن که  ی  شد. این 

کاربران   اختیار  در  رایگان  به  و  شده  طراحی  نابینایان 

می  بیشتری  دقت  با  حاال  گرفته،  قرار  تواند  اندروید 

های اجتماعی را  شده در شبکه های منتشر جزئیات عکس 

اوت به  شناسایی کند. حاال وقتی یک عکس را با لوک 

می  می اشتراک  اپلیکیشن  این  طریق  گذارید،  از  تواند 

در  های  الگوریتم تصاویر،  شناسایی  و  ماشین  یادگیری 

درجه اول کلیتی از تصویر را به اطالع شما برساند. مثالً  

به شما بگوید در عکس، سگی در چمن نشسته است.  

پوشش   جنسیت،  تعداد،  باشند،  تصویر  در  افرادی  اگر 

خواهد  باال شما  اطالع  به  را  آنها  جوانی  یا  پیری  و  تنه 

یشتری هم در تصویر وجود  رساند. همچنین اگر جزئیات ب

می  اعالم  هم  را  آن  باشد،  یا  داشته  تپه  اگر  مثالً  کند. 

اوت آن را به اطالع  رودی در تصویر مشاهده شود، لوک

اوت این است  شما خواهد رساند. نکته مهم درباره لوک 

خط و  ها را به شکل برون که این اپلیکیشن همۀ این کار 

اینتر شبکۀ  به  اتصال  به  نیاز  می بدون  انجام  دهد.  نت 

می حالدر  ارائه  انگلیسی  به  توضیحات  اما  حاضر  شوند؛ 

اوت  های دیگری هم در لوک قرار است به زودی زبان 

با نحوۀ کار   پشتیبانی شود. در نسخه صوتی پیشخوان 

دو قابلیت  و همچنین یکی   13نمایشگر بریل در اندروید 

قابلیت  به  که  از  دیگری  نسخه  این  در  دسترسی  های 

 ندروید اضافه شده، اشاره خواهیم کرد. ا

 
1. Look out 

2. FSCast 

صفحه  مراتع  توسعه  دل  در  جاز  خوان 

 استرالیا

اگر کسی مدعی شود که بیش از دو دهه است که  

اصلی  از  بخش یکی  و  ترین  توسعه  به  مربوط  های 

صفحه برنامه در  نویسی  جاز  محبوب  و  قدیمی  خوان 

تراکتور   و  آب  چاه  و  موتور  و  و طویله  آغل  همسایگی 

شود، احتماالً باور نکنید؛ اما اگر شنونده اپیزود  می   انجام

اِف   21۵ پادکست  باور  باشید، چاره   2کَست اِس از  ای جز 

ماند. میهمان آخرین شماره از این  این ادعا برایتان نمی 

برنامه  یک  نام  پادکست،  به  استرالیایی  نابینای  نویس 

د،  گوی«  است. آنطور که ژوزف خود می 3»ژُوزِف اِستیوِن 

ظاهراً در کودکی یکی دو درصدی بینایی داشته؛ اما این  

اندازه  به  بینایی  بینایی  مدرسه  در  بتواند  که  نبوده  ای 

می  نابینایان  مدرسه  به  کند؛  آنجا  تحصیل  در  و  رود 

های  خورد. او دربارۀ بازی اتفاقات بزرگی برایش رقم می 

می  کودکی  عالقه دوران  لگو  به  که  و  گوید  بوده  مند 

ساخته  بازی می های جالبی را با این اسباب ه چیز همیش

از سرگرمی است.  که  جمله  بوده  این  دیگرش  های 

اش  روده وهای الکترونیکی خراب را باز کند و دل دستگاه 

اش  کردن دوباره   را بیرون بریزد و در نهایت هم در سرهم 

برنامه  به  نوجوانی  آستانۀ  در  بخورد.  مشکل  نویسی  به 

شدهعالقه ابزار   مند  طریق  از  را  کار  این  نظیر  و  هایی 

با    204-سیآی وی را  کار  هم  بعد  و  است  کرده  آغاز 

کد  هم  بعد  و  دستگاه بِیسیک  و  ماشین  های  نویسی 

ها را زمانی  ادامه داده است. او همۀ این کار   64کمودور  

 خوانی وجود نداشته  انجام داده که هنوز هیچ صفحه 

 

3. Joseph Stephen 

4. VIC-20 
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به این موضوع، از او دربارۀ  است. وقتی مجری با اشاره  

 خوان پرسید،  کردنش بدون صفحه نویسی چگونگی برنامه

کد  که  داد  توضیح  کاغذ  ژوزف  روی  بر  بریل  به  را  ها 

کرد. تصورش  جا وارد سیستم می نوشت و همه را یک می

خسته  چرا هم  است؛  صفحه کننده  بدون  خوان،  که 

د به  یابی و افزودن خطوط جدید کهایی نظیر عیب کار

کابوسی  برنامه به  واقعاً  است،  نوشتن  حال  در  که  ای 

 ها را کرده است. ماند؛ اما ژوزف در نوجوانی این کار می

های دوران مدرسه برای ما تعریف  ژوزف از آموزش 

از  می استفاده  چگونگی  و  نجاری  با  او  که  جایی  کند؛ 

گیری  های اندازه های برقی و ابزارهایی نظیر مته، اره ابزار

می  آشنا  زندگی  هندسی  سبک  از  همچنین  او  شود. 

می فعلی  در  اش  فرزندانش  و  همسر  با  که  جایی  گوید؛ 

مساحت   به  کشاورزی  احاطه   20۵زمینی  شده  هکتار، 

می  زندگی  جنگل،  هکتار  هزار  از  درپنج  او  کند. 

عنوان یک کشاورز نابینا انجام  هایی که خودش بهفعالیت

می می برایمان  ایدهد،  و  کمک  گوید  به  چطور  نکه 

می  گستردگی  فرزندانش  به  زمین کشاورزی  یک  تواند 

های مختلفی که در آن صورت  هکتار را با همۀ کار   20۵

 گیرد، اداره کند. می

خالصه   نجاری  و  کشاورزی  به  اما  ژوزف  زندگی 

نویسی خوانده و  شود. او در دانشگاه ریاضی و برنامهنمی 

با کمپانی معتبر فر  1999از سال     1یدِم سایِنتیفیک هم 

برنامه به نوشتن  عنوان  است.  داشته  همکاری  نویس 

   2اسکریپت برای اپلیکیشن کلیدی اینترنت اکسپلورر 

 
1. Freedom Scientific 

 

 

 

فعالیت  از  جریان یکی  بوده  های  کمپانی  این  در  او  ساز 

در سال   او  تقریباً    200۵است.  و  داد  انجام  را  کار  این 

ها و اصطالحاتی  روش گذار بسیاری از  توان گفت پایه می

پیکره  در  که  سایر  بود  در  حتی  همچنان  متون،  بندی 

شود. او که جاز را فرزند  ها هم استفاده می خوان صفحه 

می  آشنا خود  نحوۀ  از  و  داند،  کمپانی  این  با  شدنش 

تا کار نوع  بههایی که  و  داده  انجام  این شرکت  در  حال 

ارند،  نگاهی که کارمندان این شرکت به محصوالتشان د

گوید. حکایت زندگی ژوزف استیون، مستلزم  برایمان می 

تر از نسخۀ  داشتن وقتی فراخ است و چه فرصتی مناسب 

از   صوتی،  فایل  در  کار!  این  برای  پیشخوان  صوتی 

ای ژوزف در مدرسه و زمین  های حرفه جزئیات فعالیت 

فریدم  کشاورزی  شرکت  در  کارش  چگونگی  و  اش 

ایم. همچنین  تان صحبت کردهساینتیفیک به تفصیل برای

کست اسقدری هم دربارۀ دیگر مهمان این شماره از اف 

ایم که فرد نابینایی است که یک آژانس  وگو کرده گفت 

مسافرتی با هدف تضمین سفر ایمن و آسان برای افراد  

هایی خواهیم  اندازی کرده است؛ از راه دارای معلولیت راه 

سازی کرده تا  ش پیاده آفرین در وبسایت گفت که این کار 

های  خیال گردشگران دارای معلولیت را از بابت استاندارد 

مقصد مناسب کند.  سازی محیطی  راحت  های سفرشان 

اینستاگرام،   صفحه  در  را  پیشخوان  صوتی  نسخۀ 

های ما در تلگرام و واتساپ و ذیل همین نوشته در  کانال

 وبسایت نسل مانا بشنوید. 

2. Internet Explorer 
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 م کنیدوستی که پنهانش می

روان  همت:  و  زهرا  آموزش  آموزگار  و  شناس 

 پرورش استثنایی شهر تهران

بود. می  مترو  ایستگاه  از  آن  در حال خروج  به  خواست 

سوی خیابان برود و سوار اتوبوس بشود که دختر جوانی  

با او همراه شد.   به سمت او آمد و دستش را گرفت و 

ادختر کم  با  با تشکری ساده  و  بینا هم چیزی نگفت و 

پله  روی  شد.  »تو  همراه  پرسید:  بودند،  که  برقی  های 

راهنمایی یک  برادر هم داری؟« شگفت این که  از  زده 

تواند با داشتن یا  دیده بینایی چه ارتباطی می فرد آسیب

دختر   پاسخ  و  »بله!«  گفت:  باشد،  داشته  برادر  نداشتن 

جوان که گفت: »چطور غیرت برادرت اجازه داد که تو را  

این   خانوادهبا  بفرستد؟  بیرون  تنها  سخت،  ات  شرایط 

ترسند تصادف کنی یا از جایی بیفتی یا هزاران اتفاق  نمی 

دیگر برایت بیفتد و سالم به خانه برنگردی؟«، این بار  

شگفت عزیز!  زده بیشتر  »خانم  داد:  پاسخ  و  کرد  اش 

متشکرم که مرا همراهی کردی؛ ولی دوست دارم بدانی  

ک همین عصای سفیدم به دانشگاه  که من هر روز با کم

روم و نیاز به کمک برادر یا کس دیگری  و محل کارم می 

ندارم.« اما با نشستن در اتوبوس به فکر فرو رفت و تمام  

جنگید که این آخرین باری نباشد که  مسیر با خودش می 

 آید.  تنها بیرون می 

افراد   از  بسیاری  برای  آشنا  است  داستانی  این 

بینآسیب پیش  دیده  من  دوست  برای  که  داستانی  ایی. 

شباهت به هزاران داستان دیگری که برای افراد  آمده، بی 

هم آسیب بینایی  را  دیده  آنها  و  آمده  پیش  ما  وطن 

خانهبی یا  متأسفانه  و  کرده  یا  نشینانگیزه  کرده  شان 

خواهند برای رفتن به محل کار،  موجب شده هر بار می 

تفری و  گردش  کالس،  و  دانشگاه،  دوستان  دیدن  ح، 

آشنایان و ... از خانه بیرون بیایند، به این بیندیشند که  

چگونه   را  آنها  و  دارند  تصوری  ایشان چه  دربارۀ  مردم 

شود پدر و مادر یا خواهر  هایی که باعث می بینند؛ نگاهمی

آسیب  افراد  برادر  است  و  بهتر  کنند  تصور  بینایی  دیده 

و برادر با آسیب بینایی   جای حمایت از فرزند یا خواهر به

برای تبدیل شدن به فردی مستقل و توانمند جامعه، تمام  

های او را تأمین کنند و او را در خانه و در کنار خود  نیاز

دارند. چرا؟ چون کسی نپرسد که »برادر هم داری و  نگه

 ای؟!«تنها با عصای سفیدت بیرون آمده

می   مسئ نیک  هر  حل  در  گام  اولین  که  له،  دانیم 

شناخت دقیق آن و رسیدن به درک کامل مسئله است.  

در اینجا اگر آسیب بینایی را مسئلۀ اصلی در نظر بگیریم؛  

توانیم پذیرش خود به عنوان فردی  شناخت مسئله را می 

دیده بینایی باید  با آسیب بینایی تعریف کنیم. فرد آسیب 

پر  مسیر  ابتدای  به وپیچ در  را  خود  استقالل،  عنوان  خم 

عنوان  فردی با آسیب بینایی بپذیرد و از معرفی خود به 

های مثبت و  دیده بینایی در کنار تمام ویژگی فرد آسیب

از   یکی  نکشد.  خجالت  و  نهراسد  شخصیتی،  منفی 

هایی که خیلی زود تبدیل به دغدغۀ ذهنی افراد  پرسش 

می آسیب بینایی  مرا  دیده  دیگران  که  است  این  شود، 
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می  در  بیچگونه  دارند.  نظری  چه  من  مورد  در  و  نند 

از شرکت انجام شده،  استرالیا  کنندگان  پژوهشی که در 

دیده بینایی را در  خواسته شده بود هنگامی که فرد آسیب 

بینند، احساس خود  حال تردد با کمک عصای سفید می 

بیان کنند. بیشتر شرکت کنندگان پژوهش گفتند که  را 

ستایند.  نفسش می بهاعتماد   خاطر شجاعت واین فرد را به 

می  وقتی  محیط  آنها  بتواند  اینکه  بدون  فردی  دیدند 

اطراف را ببیند، تنها با عصای سفید بلند، مسیر خود را  

کند، دچار نوعی حس  تنهایی تردد می کند و بهپیدا می 

مثبت شبیه غرور و افتخار شدند. برخی افراد نیز گفتند  

تر کمک  ای تردد راحت دهند به این افراد برترجیح می 

کنند. جالب اینجاست که موردی از ایجاد حس تمسخر  

دیده بینایی گزارش نشد. در  یا تمایل به آزار فرد آسیب 

بینایی   آسیب  با  افراد  از  نیز  پژوهش  از  دیگری  بخش 

خواسته شد خود را در حال دیدن عبور فردی با عصای  

یجه  سفید تصور کنند و احساس خود را گزارش کنند. نت

دیدگان بینایی پس از اندکی تفکر  انگیز بود: آسیب شگفت 

با عصای سفید،   از دیدن فردی  در مورد احساس خود 

دیگر به اندازه قبل از دیده شدن با عصای سفید خجالت  

کشیدند و احساس بهتری از تردد مستقل با کمک  نمی 

 عصا داشتند.  

  نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است

که درصد باالیی از افراد جامعه، هیچ توجهی به فردی  

می  تردد  سفید  عصای  با  هیچ  که  بدون  و  ندارند  کند 

گذرند. بیشتر افراد این گروه  واکنشی از کنار این افراد می 

آسیب  در  معتقدند  و  موارد خاص  در  بینایی جز  دیدگان 

های خطرناک نیاز به کمک و راهنمایی ندارند. اما  مکان 

رخ می مسئله اینجا  در  افراد  ای که  است که  این  نماید 

این  آسیب با عصای سفید،  تردد  در هنگام  بینایی  دیده 

گیرند  افراد که درصد باالیی از جامعه هستند را نادیده می 

ها یا شکر خداوند را  و یکی دو نفری را که با دیدن آن 

دیده بینایی را به  مالحظه، فرد آسیب آورند یا بی جا می به

گویند: اونجا رو! ...!، در  دهند و می همراه خود نشان می 

می  قرار  توجه  و  مرکز  سوگیرانه  توجه  این  با  و  دهند 

و   اضطراب  و  شرم  دچار  خاطره،  این  ذهنی  نشخوار 

شوند. این افراد اگر هشیارانه به  نفس می بهکاهش اعتماد 

های پیرامون خود بنگرند، متوجه  محیط اطراف و انسان 

کسانی که از دیدن فرد با آسیب بینایی متعجب  شوند  می

دهند، درصد  های نامتعارف نشان می شوند و واکنش می

کشیدن و  پس دهند و پا ناچیزی از جامعه را تشکیل می 

به مستقل  زندگی  حق  از  اظهار  گذشتن  از  فرار  خاطر 

عنوان منطقی به نظر    های این گروه اقلیت، به هیچنظر

 رسد.  نمی 

تص دیگر  با عصای  از  ارتباط  در  که  نادرستی  ورات 

دیده بینایی  سفید و استفاده آن در میان برخی افراد آسیب

یا حتی خانواده ایشان وجود دارد، این است که عصای  

بینایی فرد  سفید موجب می  شود دیگران متوجه آسیب 

ها  شوند و اگر بدون عصا حرکت کنند، آسیب بینایی آن 

شویم  دقیقه تفکر متوجه می شود.  تنها با چند  حس نمی 

که این عصای سفید نیست که آسیب بینایی را به نمایش  

گذارد و نشانگان دیگری از جمله ظاهر چشمان فرد،  می

نوع حرکت کردن و... برای تشخیص آسیب بینایی فرد  

مندی و استقالل فرد  وجود دارد و عصای سفید تنها توان 

   گذارد. با آسیب بینایی را به نمایش می 

دیده  اما موارد بسیار زیادی وجود دارد که فرد آسیب 

آن،   از  ناشی  شرایط  و  بینایی  آسیب  پذیرش  با  بینایی 

گیرد از عصا استفاده کند و در مسیر استقالل  تصمیم می 

 حرکت کند؛ اما متأسفانه خانواده و اطرافیان وی احساس  
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هر می باید  که  تمام  کنند  و  کنند  ارائه  خدماتی  گونه 

های فرد با آسیب بینایی را برطرف کنند و در عوض  زنیا

تنهایی و بدون کمک ایشان از خانه بیرون  نگذارند او به

این   کاش  نکند.  تهدید  را  او  سالمت  خطری  تا  برود 

لحظه خانواده  دلسوز  و  های  کنند  اندیشه  صرف  را  ای 

ببینند با این لطف و مهربانی و در قبال چیزی که به فرد  

بخشند؛ چه حق بزرگی را از او دریغ  ینایی می دیده بآسیب

با  می از فرد  کنند! حق زندگی مستقل چیزی است که 

از اساسی آسیب بینایی گرفته می  ترین  شود و این حق 

تواند جای  حقوق هر انسانی است و قطعاً هیچ چیز نمی 

 خالی آن را پر کند.  

نظر از ترس و  توانیم بگوییم که صرف در پایان می 

سفید  آگنا عصای  از  استفاده  که  بزرگی  کمک  از  اهی 

آسیب می فرد  به  از  تواند  ترس  بکند،  بینایی  دیده 

دیگران  دیده  نظر  به  چگونه  و  سفید  عصای  با  شدن 

ترین موانع زندگی مستقل افراد با آسیب  رسیدن، از بزرگ 

های متفاوت  بینایی است. نظرات مثبت و منفی و نگاه 

د دارند؛ ولی حتی تمام آب  همیشه و در هر موقعیتی وجو

تواند قایقی را غرق کند، مگر اینکه آب  اقیانوس هم نمی 

در قایق راه یابد. پس بیایید و نگذارید که نگاه و واکنش  

رهگذران درون شما رخنه کند و حق زندگی مستقل را  

از شما، فرد با آسیب بینایی یا از عضو با آسیب بینایی  

 خانواده شما بگیرد. 

 

 

 
1 . Access World 

 ۲۰۲۲ان  یواسخبر از کنفرانس سیچه  

 میثم امینی: مترجم انگلیسی 

اِن که دانشگاه  یو اِسکنفرانس تکنولوژی کمکی سی 

کند، امسال بعد  ساله آن را برگزار می ایالت کالیفرنیا هر 

سال   مجازی  کامالً  کنفرانس  آن    2021از  در  که 

صورت حضوری  محصوالت جدید زیادی معرفی نشد، به 

شد  کنفرانس برگزار  بزرگی  به  امسال  کنفرانس  های  . 

به سال ولی  نبود؛  قبل  و  های  بود  بزرگ  کافی  اندازۀ 

های زیادی در آن معرفی شدند.  محصوالت و تکنولوژی 

می  ادامه  در  که  آنچه  است  گزارشی  خالصۀ  خوانید، 

این کنفرانس و نمایشگاه منتشر    1ماهنامه اَکسِس وُرلداز 

 کرده است. 

 مپس برنامه گودعبور و مرور با 

های مهمی که در هر کنفرانس بزرگ  یکی از چالش 

روبه  آن  می با  عبور رو  موضوع  مرور  وشویم، 

بخش  بین  کنفرانس  بازدیدکنندگان  در  مختلف  های 

سال  طی  تراش است.  ارائۀ  ها  برای  بسیاری  های 

پیمایش  شکل  برای  راهنمایی  از  مختلفی  های 

در  درون  از  کنفرانس ساختمانی  است؛  گرفته  ها صورت 

به  مسیرها  سطح  توصیف  تا  گرفته  نوشتاری  صورت 

بیکُون اولیه از  استفاده  با  پیمایش  راهنمایی  از  های  ای 
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برای   رایگان  برنامه  یک  اِکسپِلُور  گودمَپس  بلوتوسی. 

اِس و اَندرُوید است که هم راهنمایی پیمایش خارج  اُوآی 

جهت هم  و  ساختمانی  واز  پیمایش    یابی  راهنمایی 

دهد که  هایی ارائه می ساختمانی را برای ساختمان داخل 

تکنولوژی مربوط به حرکت داخل آنها آماده شده است.  

یک  به رادیویی(،  )راهنمای  بیکون  از  استفاده  جای 

شود  ساختمان اول با یک دوربین قابل حمل اسکن می 

می  پشتیبانی  لیدار  از  عبارتی  که  مخفف  لیدار،  به  کند. 

گیری فاصله است و از آن  معنای تشخیص نور و اندازه 

اندازه استفاده می برای  متغیر  قابلیت  گیری فاصله  شود؛ 

خاصی که برای تشخیص اینکه دقیقاً چه اشیایی داخل  

به دارند،  قرار  ساختمان  می یک  نقشه کار  لیدار  ای  رود. 

می  تهیه  حرکت  مسیر  از  همان  الکترونیکی  این  کند. 

جایی فرد انجام  که مغز انسان پیش از جابه   کاری است 

می می باز  را  گودمپس  برنامه  کاربر  وقتی  و  دهد.  کند 

کند که راهنمایی پیمایش برای  محلی را به آن اضافه می 

داده   اطالع  او  به  موضوع  این  است،  دسترس  در  آن 

می   شود می کاربر  سپس  را  و  خود  همراه  تلفن  تواند 

ی بگیرد تا از موقعیت  صورت عمودی به سمت دیگربه

خود مطلع شود. وقتی این موقعیت تشخیص داده شد،  

می  مکان کاربر  به  برنامه  راهنمایی  با  مجاور  تواند  های 

شاپ.  ترین سرویس بهداشتی یا کافی برود؛ مثالً نزدیک 

اگر کاربر انتخاب کند که از برنامه راهنمایی بگیرد، بعد  

می  راهنمایی  دریافت  باز  شروع  راه تواند  و  ه  رفتن 

هر  دنبال  و  کند  برنامه  راهنمایی  متر    9تا    6کردن 

راهنمایی جدیدی را دریافت کند. در تجربه ما این امکان  

راه  تعریف در  فضاهای  و  را  روها  کارکرد  بهترین  شده 

هایی مثل فضای باز و بزرگ البی  داشت؛ ولی در مکان 

یک هتل کاربرد کمتری داشت. همچنین در حال حاضر  

فاده از این تکنولوژی در فضاهایی که چیدمان آنها  است

تری دارد؛ برخالف یک  معموالً ثابت است، کاربرد موفق 

بار برای هر رویداد تغییر  سالن نمایشگاه که چیدمانش هر 

کند. برنامه هنوز در مراحل اولیه توسعه است و این  می

وجود آورد برای اینکه  ای را بهالعاده کنفرانس فرصت فوق 

صورت  رکت سازنده کارکرد این تکنولوژی را عمالً بهش

 زنده مشاهده کند. 

های  یکی از مواردی که گودمپس را از سایر پلتفرم 

درون  پیمایش  می راهنمایی  متمایز  این  ساختمانی  کند، 

تر  سازی این تکنولوژی بسیار پایین است که هزینه پیاده 

نگهد و  به نصب  نیازی  زیرا  است؛  موارد مشابه  اری  از 

بلکه  بیکون  نیست؛  ساختمان  سراسر  در  بلوتوسی  های 

گفته شرکت سازنده این برنامه، فقط نیاز به بیکون در  به

 ورودی ساختمان است. 

یادداشتیادداشت  با  بهتر  بردار  برداری 

 جدید شرکت هیمز 

سال   بِرِیل   2021در  هیمز  نسخه  6سِنسشرکت   ،

د را ارائه داد.  بردار اندرویدی قبلی خو شده یادداشت روزبه

مینی  نسخه  برای  هیمز  قبلی  یادداشت حاال  بریل  بردار 

به  نیز  کرده  خود  ارائه  را  جدیدی  امکانات  و  روزرسانی 

نام داده است.  مینی تغییر   6سنساست و آن را به بریل 

یادداشت  پردازشگر  20بردار،  این  بریل و همچنین  خانه 

. این  گیگابایت حافظه دارد 128ای و  هستهمدرن هشت 

مگاپیکسلی، بلوتوس    13دستگاه همچنین یک دوربین  

وایفای    ۵٫1نسخه   برای  ای   802٫11و  که  دارد  سی 

های اندرویدی سرعت  روز اپلیکیشنهای به اجرای نسخه 

مالحظۀ این دستگاه  مناسبی دارد. عالوه بر تفاوت قابل

جای یک جای  مینی به   6سنس  ها، بریل در تعداد خانه

با اندازه بزرگ، یک جای کارت حافظه  دی  حافظه اِس

 جای بلندگوی استریو، یک بلندگوی  دی؛ به میکرُو اس 
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یو مُونُو و به بی کامل روی نسخه  اِسجای چهار پورت 

یوخانه 32 پورت  دو  دستگاه،  هم  -بیاس ای  دارد.  سی 

بریل  بریل   6سنس  روی  هم  مینی    6سنس  و 

نسخه  سیستم اندروید  ک  10عامل  دارد  وجود  قرار  با  ه 

سیستم این  نسخۀ  جدیدترین  ولی  اینکه  نیست؛  عامل 

 های امروزی را دارد. توان اجرای برنامه 

بردار بریل، امکان  یکی از امکانات مفید این یادداشت

مثل   خارجی  وسایل  از  وسیعی  گسترۀ  به  آن  اتصال 

 بی و بلندگوهای خارجی است. اسکم یو وب

 اوربیت اسپیک برداری گویا با یادداشت 

ُُوربیت ریسِرچ یک محصول جدید به نام اوربیت  ا

یادداشت دستگاه  یک  که  کرد  معرفی  را  بردار  اِسپیک 

کوچک بر پایۀ گفتار است و قرار است در پاییز امسال به  

گرمی شبیه ولی کمی    226بازار عرضه شود. این دستگاه  

)صفحهضخیم رایتِر  اوربیت  از  بریل  تر  دالری  99کلید 

سال  ه عرض در  شرکت  این  توسط  است.  2020شده   )

اوربیت رایتر فقط یک صفحه حالی در  کلید است که  که 

می  متصل  رایانه  یا  همراه  تلفن  به  تایپ  شود،  برای 

یادداشت  پایه  امکانات  اسپیک همچنین  برداری  اوربیت 

برجسته  در  اوربیتکه  یافت    40و    20ریدِر  نگارهای 

بریل دارد. امکانات اضافی    شود را البته بدون نمایشگر می

ها  مثل قابلیت دریافت کتاب از بوکشِر و سایر سرویس 

سی  -بیاسهم در حال بررسی هستند. این دستگاه از یو 

می  استفاده  شارژ  حافظه  برای  جای  یک  شامل  و  کند 

 دی و جَک هدفون است. اس

 استفاده از خدمات راهنمایی آیرا در رایانه

هاست که خدمات  آیرا سال  دیداریبرنامه ارائه کمک 

خود را از طریق یک اپلیکیشن موبایلی ارائه داده است؛  

کارهای   برای  پلتفرم  این  از  اغلب  کاربران  برخی  اما 

می رایانه  استفاده  در ای  کمک  حالکنند.  دریافت  حاضر 

پذیر نیست یا  برای پیمایش در یک وبسایت که دسترس 

ستفاده از یک برنامه  ای، معموالً به اانجام کارهای رایانه 

ویوِر نیاز دارد که روشی است برای کارکنان  به نام تیم 

آیرا جهت مشاهده و کار با صفحۀ رایانه کاربر. هرچند  

راه  قابل این  مقداری  حلی  به  معموالً  اما  است؛  اعتماد 

اینکه  آماده  از  قبل  موارد  بسیاری  در  و  دارد  نیاز  سازی 

که کاربر بابت آنها    هیچ کار مفیدی انجام شود، دقایقی 

دهد. نسخه دسکتاپ آیرا  کند را هدر می پول پرداخت می 

در پی تغییر این وضعیت است و گزینه تماس با کارکنان  

آیرا را مستقیم از رایانه برای کاربران فراهم کرده است.  

آمد نابینایان  وآیرا با تمرکز روی کارهای مربوط به رفت 

اما کار های جدیدی  بران به راهکار خود را شروع کرد؛ 

گیری از قدرت این خدمت فکر کردند و نیاز  برای بهره 

زمینه سایر  در  دیداری  کمک  زمان  به  طول  در  ها 

حاضر در فاز  حالگسترش یافت. نسخه دسکتاپ آیرا در 

 رود امسال منتشر شود. آزمایشی است و انتظار می 

 پالسهای بریل با چاپگر ویوچاپ گرافیک

شیت چاپگرهای بریل جدید با  و روگ پی رُوگ  وی

های با کیفیت  طرفه هستند که روی گرافیکچاپ یک 

این   دارند.  تمرکز  زیاد  جزئیات  با  تصاویر  تهیه  و  باال 

های  آموزگاران یا طراحان آزمون   تصاویر معموالً به کار 

های  دالر از کاغذ  ۵99۵آید. روگ با قیمت  استاندارد می 

ا طرف  دو  در  سوراخ  می دارای  در ستفاده  که حالی کند؛ 

های بریده  تر است، از کاغذ دالر گران   ۵00شیت که  روگ 
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  120کند. هر دو مدل با سرعت  بدون سوراخ استفاده می 

دهند. البته مثل اکثر  کاراکتر در ثانیه چاپ را انجام می 

این   پیچیده،  تصاویر  چاپ  هنگام  در  دیگر،  چاپگرهای 

 یابد. توجهی کاهش می سرعت تا حد قابل 

جغرافیایی   کره  با  دنیا  جغرافیای  از  اطالع 

 گویا

تازه  از  شرکت  یکی  نمایشگاه،  سالن  به  واردان 

انواع   شرکت  این  بود.  فوتورُو  سیکسا  اسپانیایی 

اسباب  و  روزمره  زندگی  برای  کمکی  بازی  محصوالت 

ای را به نمایش  های گویا و چند بازی تخته شامل ساعت 

که بیشترین توجه را به خود  درآورده بود؛ اما محصولی  

جلب کرد، کره جغرافیایی گویا بود. این کره جغرافیایی  

هایی را  با قطری کمی بیشتر از سی سانتیمتر، برجستگی 

رشته  ویژگی کوهبرای  سایر  و  بزرگ  ها  جغرافیایی  های 

ارائه شده   با یک قلم  روی سطح خود داشت. این کره 

می  کاربر  که  سمبود  به  را  آن  محل توانست  های  ت 

ای که قلم مختلف روی کره بگیرد تا نام محل یا ناحیه 

تراکم،   شود.  اعالم  او  برای  است،  کرده  لمس  را  آن 

برچسبکره مثالً  اندازه  این  به  یا  ای  ایالت  هر  گذاری 

اما   است؛  کرده  غیرممکن  را  جهان  در  کوچک  کشور 

نقطه در جهان را در خود جا    140نسخۀ نمایشی بیش از  

هایی از این کره برای کشورهای مختلف  د. نسخه داده بو

انتظار می  تولید است و  با قیمتی زیر  در حال    200رود 

 دالر فروخته شوند. 

به   سونی  از  بیشتری  محصوالت  مجهزشدن 

 گفتار

شرکت  از  یکی  غیر سونی،  حوزه  های  تخصصی 

نابینایان بود که امسال در نمایشگاه حضور داشت. عالوه  

پِلِی بر   و  تلویزیون  مثل  قبلی  که  محصوالت  اِستِیشِن 

دسترس  امکانات  سونی  دارای  شرکت  بودند،  پذیری 

برای   بود که هرچند  گذاشته  نمایش  به  را  محصوالتی 

این   استقبال  با  احتماالً  بودند؛  نشده  ساخته  نابینا  افراد 

روبه  محصوالت  مخاطبین  این  از  یکی  خواهندشد.  رو 

سیم که یک سوراخ در  ت ایرباد بی بادز بود: یک جفلینک

ها  مرکز خود دارند تا اجازه دهند صدای بیرون وارد گوش 

تطبیق  کنندۀ حجم صدای قابل شود. عالوه بر این، کنترل 

خودکار دستگاه طوری طراحی شده است تا حجم صدا  

را بسته به محیط تنظیم کند. سونی همچنین در حال  

دسترس  روی  گسکار  مجموعه  در  از  ترده پذیری  ای 

واکمن  از  دوربین محصوالت  تا  گرفته  همراه  های  های 

 ویدئویی است. 

در قالب یک گزارش دیگر، به تفصیل در خصوص  

امسال  فناوری نمایشگاه  در  بریل  چاپ  به  مربوط  های 

 ایم. پرداخته 

 

در   نابینایان  موفقیت  کلید  متقابل،  درک 

 های ناشناختهموقعیت

نابی کارشناس  جوادیان:  نایان  فاطمه 

 آموزش و پرورش استثنایی گیالن 

عمده  بخش  اجتماع  ازآنجاکه  در  ما  زندگی  از  ای 

می  می سپری  نظر  به  تجربه شود،  بررسی  های  رسد 

اهمیت   از  نابینا  افراد  اجتماعی  برخوردهای  در  مختلف 

رو بنا داریم در چند شماره به  ازاین باالیی برخوردار باشد؛  

اما قابل توجه بپردازیم؛  هایی به ظاهر ساده  بیان تجربه 

شود یا از زبان  هایی که از زبان افراد نابینا بیان می تجربه

 افراد بینا در زمان مواجهه با یک فرد نابینا. 
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دانید، افراد نابینا نیز مانند سایرین  طور که می همان 

تهیه   و همچنین  اجتماعی  از خدمات  برخورداری  برای 

نیاز   مورد  خدمات  و  در  کاالها  خانواده  و  خود  برای 

ها،  های مختلف جامعه حضور دارند؛ مانند فروشگاهبخش 

ها، دانشگاه، مدرسه، پارک، سینما،  ها، رستوران نمایشگاه 

ها،  های ورزشی، هتل های کوچک و بزرگ، باشگاهمغازه 

مؤسسه بانک غیردولتی،  و  دولتی  نهادهای  های  ها، 

ورو  محض  به  بینا  افراد   . و...  مکان  کاریابی  یک  به  د 

ناآشنا با نگاه کردن به اطراف، مطالعۀ راهنماها و دنبال  

عالمت نشان  کردن  را  مختلف  مسیرهای  که  هایی 

دهد، تا حد زیادی به موقعیت خود در آن فضا مسلط  می

شوند؛ اما در خصوص افراد نابینا الزم است پیش از  می

ورود به مکان موردنظر، اطالعاتی را در مورد چگونگی  

 فعالیت آن مجموعه داشته باشند.

و   بخورد  زنگ  شما  گوشی  حاال  همین  کنید  تصور 

شخصی در  

سوی   آن 

خط خود را  

اداره   مأمور 

آگاهی  

کند   معرفی 

چه   برسانید.  کالنتری  به  را  خود  بخواهد  شما  از  و 

زمان ممکن است به  دهد؟ هماحساسی به شما دست می 

ه شوید.  پاچچند مسئله فکر کنید؟ شاید هم کمی دست 

داده   مهران رخ  برای  پیش  مدتی  است که  اتفاقی  این 

است. مهران نابینا است و همسر و فرزندانش همگی بینا  

اداره آگاهی تماس گرفتند و  هستند. او می  از  گوید که 

و   برود  باید  او  حاال  آنجاست.  پسرش  که  دادند  اطالع 

گوید: »همسرم ترسیده  ببیند موضوع از چه قرار است. می 

؛ من اما همیشه منتظر چنین روزی بودم. هرچه باشد  بود

گواهی  ماشین  پسرم  فرمان  پشت  و  نداشت  نامه 

بودم.  می نگران  از حق نگذریم، من هم کمی  نشست. 

های مأمور آگاهی را شنیدم، متوجه شدم  وقتی صحبت 

های  که پسرم شاهین هنگام رانندگی در شب، از چراغ 

این کارش توجه پلیس  تزیینی ماشین استفاده کرده و با 

کند. البته او بعد  راهنمایی و رانندگی را به خود جلب می 

کند و سرانجام  از فرمان ایست، از دست پلیس فرار می 

بن  کوچه  یک  می در  متوقف  فکر  بست  خودم  با  شود. 

کردم حق با پلیس است و در حال حاضر ظاهراً کاری از  

التماس هم راه به ج  ایی  من ساخته نیست، خواهش و 

برد؛ چرا که شاهین این کار را کرده بود. باید تصمیم  نمی 

گرفتم. مدبرانه با پلیس همراه شدم و پسرم  بهتری می 

را دعوا کردم. به او گفتم چرا این همه با اصرار سوییچ  

می  من  از  اذیت  را  مرا  همه  این  چرا  اینکه  یا  و  گیرد 

ز او  داد و اکند. مأمور هم تذکرهای مشابهی به او می می

خواست که برای من ایجاد دردسر نکند. شاهین هم در  

کمال ادب چند بار از من و پلیس عذرخواهی کرد. سر  

انجام پسرم مورد بخشش قرار گرفت و ما از آنجا خارج  

  شدیم.

نابینایی،  از ایشان می  با وجود مسئله  پرسم که چرا 

می  پاسخ  که  است  کرده  تهیه  اتومبیل  خود  دهد:  برای 

اینکه  »اتومب با  او  اما  کردم؛  تهیه  همسرم  برای  را  یل 

 کند«.  نامه دارد، رانندگی نمی گواهی 

آنها   دارد.  اطمینان  پسرش  رانندگی  به  مهران 

 اند.  کیلومترها با یکدیگر سفر کرده 

خواهم برایمان بگوید چطور متوجه شد که  از او می 

پسرش استعداد رانندگی دارد و چه کسانی رانندگی را به  

 اند.یاد داده او 
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دیدم   وقتی  دوچرخه خریدم.  برایش  بود،  »بچه که 

های دوچرخه را باز  کم کمککند، کم خوب حرکت می 

کردم.  سواری می کردم. زمانی که بینایی داشتم، دوچرخه

پس با صدای حرکت خوب دوچرخه آشنا هستم. برایش  

ماشین شارژی هم خریدم. متوجه شدم که به رد شدن  

باری فضاهای  میله از  مانند  عالقه  ک  پارک  کنار  های 

راحتی پشت سر  ها را هم به زیادی دارد و البته این چالش 

برادرم  می کنار  خواست  که  وقتی  این  بنابر  گذاشت؛ 

 رانندگی را یاد بگیرد، مانعش نشدم«.   

این می که  »شما  پسرتان  گویم:  رانندگی  به  همه 

دف حقوقش  از  پلیس  برابر  در  چرا  دارید،  اع  اطمینان 

 نکردید و او را دعوا کردید؟« 

گرفتم  »من سه راه داشتم. یا باید کنار پسرم قرار می 

کردم و یا باید به پشتیبانی از پسرم  و به پلیس التماس می 

شدم. هیچ یک از این دو راه ما را به  با پلیس درگیر می 

رساند. این بود که راه سوم را انتخاب  نتیجه مطلوبی نمی 

تم کنار پلیس بمانم و مسئله را از زاویه  کردم. تصمیم گرف

ترتیب میان من و پلیس درک  ایننگاه او بررسی کنم. به 

شد پلیس هم برای حل  آمد که سبب می متقابل پیش می 

 شدن موضوع تالش کند«. 

نگرانی  بر  عالوه  نابینا  فرد  شرایطی  چنین  های  در 

کند. او باید به  متداول، فشارهای بیشتری را تحمل می 

ایای مختلف این دیدار فکر کند؛ او باید به چگونگی  زو

رفت و برگشت خود فکر کند )به آدرس دقیق اداره مورد  

ها و راهروها و موانع و امکانات احتمالی(؛ به  نظر و پله 

اینکه تصمیم بگیرد کسی را همراه خود ببرد یا نه؛ به  

می  صحبت  او  با  که  فردی  آیا  به  اینکه  توجهی  کند، 

برخی    هایشگفته  که  شرایطی  در  هم  )آن  نه  یا  دارد 

کرده هنوز هم از همراه فرد نابینا علت  پزشکان تحصیل 

کنند(؛ با همۀ این اوصاف، تالش  اش را سؤال می بیماری 

کند تا همچنان بر موضوع مورد بحث مسلط بماند و از  

 کننده به موقع استفاده نماید.  اطالعات کمک

به   را  بیشتری  فشار  موارد  تحمیل  این  نابینا  فرد 

تواند با حفظ  کند که در سایه تدبیر، فرد نابینا هم می می

کار گیرد و به حل مسئله  آرامش، تمام امکانات خود را به 

 بپردازد.  

های اجتماعی، درک متقابل  با امید به اینکه در تعامل 

ویژگی  از  از  یکی  بخش  این  باشد،  ما  همیشگی  های 

 ریم.  بستون زندگی را به پایان می 

 روزهایتان پر از شوق زندگی! 

 

های حوزه معلوالن در ایجاد  نقش انجمن

 تغییرات فرهنگی  

 گذاری فرهنگیابوذر سمیعی: دکترای سیاست 

تردیدی نیست که بیشتر مسائل و مشکالت حوزه  

فرهنگی  موضوعات  در  ریشه  معلولیت،  دارای  - افراد 

جز   راهی  مسائل،  این  از  عبور  برای  و  دارد  اجتماعی 

نمی  نظر  به  فرهنگی  کارهای  انجام  و  رسد.  آموزش 

واسطۀ   به  جامعه  از  معلولیت  دارای  افراد  جدایی 

سیاستگذاری ریزی برنامه و  نادرها  ست  های 

گرفته، موجب شده عموم جامعه اطالعات اندک  صورت 

از  باشند.  داشته  معلولیت  دربارۀ  ناقصی  دیگر،  سویو 

ای در این  ها نیز با ارائه اطالعات غیرمعتبر و سلیقه رسانه

حوزه و استفاده از افراد دارای معلولیت صرفاً به منظور  

اند.  جلب مخاطب، بر عدم آگاهی عموم جامعه دامن زده 

چرخه  شده  باعث  موضوعات  این  معیوب  همۀ  ای 
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این   آن،  طی  که  بگیرد  شکل  معلول  افراد  درخصوص 

افراد به دلیل عدم شناخت جامعه از آنان، توانایی حضور  

تعامالت   در  آنان  غیبت  و  باشند  نداشته  را  اجتماع  در 

اجتماعی نیز باعث بازتولید ناشناسی بیشتر آنان شود. در  

چ این  میان شکستن  راه  این  از  تنها  آن،  توقف  و  رخه 

پذیر است و  آموزش و معرفی افراد دارای معلولیت امکان 

آموزش  ارائه  مسائل  بس.  به  پرداختن  و  معتبر  های 

باید   که  است  موضوعاتی  از  معلوالن،  حوزه  فرهنگی 

 بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.  

باران   انجمن 

در   قروه  شهرستان 

کردستان،   استان 

از به یکی    عنوان 

انجمن فعال در  ترین  معلولیت  دارای  افراد  حوزه  های 

برنامه  کرده  تالش  همواره  کشور  های  سراسر 

هر آموزشی  معرفی  خصوص  در  افراد  چهفرهنگی  بیشتر 

بار این انجمن، با هدف  دارای معلولیت داشته باشد. این 

ارتقاع دانش عمومی در حوزه معلوالن، اقدام به برگزاری  

مدرس   تربیت  دارای  کارگاه  افراد  با  تعامل  »چگونگی 

دو  کارگاه  این  در  نمود.  به   معلولیت«  که  صورت  روزه 

انجمن   همکاری  با  و  سنندج  شهرستان  در  حضوری 

باران، اداره کل بهزیستی و استانداری استان کردستان  

انجمن از  نمایندگانی  شد،  معلوالن  برگزار  حوزه  های 

ادارات   توانبخشی  کارشناسان  استان،  بهزیستی  سراسر 

و   آموزش  از جمله  ادارات  از سایر  نمایندگانی  و  استان 

 پرورش و شبکه بهداشت استان حضور داشتند.  

ساعت   دوازده  و  روز  دو  در  مجموعاً  کارگاه  این 

درواقع   شد.  برگزار  مدرس  تربیت  هدف  با  و  آموزشی 

گفت  و  بحث  کارگاه،  این  از  و  هدف  وگو 

بود  اشتراکبه آموزشی  محتوای  مدرسان  گذاشتن  که 

کارگاه می در  را  آن  چکیده  کالس توانستند  و  های  ها 

خواهند   برگزار  خود  کنند که  استفاده  کوتاهی  آموزشی 

بخش  از:  کرد.  بودند  عبارت  کارگاه  این  مختلف  های 

کم و  نابینایان  با  تعامل  و  چگونگی  ناشنوایان  بینایان، 

ناشنواکم افراد  حرکتی،  -شنوایان،  معلوالن  نابینا، 

الن ذهنی و کودکان مبتال به اوتیسم و نیز پرداختن  معلو

حوزۀ   مسائل  خصوص  در  عمومی  و  کلی  نکات  به 

دسترس  جمله  از  مجازی،  معلوالن  و  فیزیکی  پذیری 

و   رسانه  در  معلوالن  بازنمایی  معلوالن،  علیه  تبعیض 

 موضوعاتی از این قسم.  

موضوعات   به  پرداختن  کارگاه،  این  برجستۀ  نکتۀ 

به صورت عملی بود. افرادی که در کارگاه    حوزه معلولیت

شده را اجرا کردند  داده حضور داشتند، عمالً نکات آموزش

و در تعامل با معلوالن حاضر در کارگاه، به خوبی نحوۀ  

چه تعامل با این افراد و مسائل مربوط را فرا گرفتند. اگر 

کننده، از پیش با موضوع معلولیت  بسیاری از افراد شرکت

د زیادی آشنا بودند؛ اما به دلیل اینکه آنها صرفا  تا حدو 

سایر   با  بودند،  کار  به  مشغول  خاص  حوزۀ  یک  در 

به معلولیت  نبودند.  ها  آشنا  تخصصی  صورت 

ناشنوایان  عنوان به یا  نابینایان  حوزه  کارشناسان  نمونه، 

 دربارۀ موضوع کودکان اوتیسم اطالعات کمتری داشتند.  

شد  دن این کارگاه موجب می این، تعاملی بوبرعالوه

از اطالعات و تجارب کارشناسان حاضر در جلسه نیز تا  

حد امکان بهره گرفته شود و به نوعی تبادل اطالعات  

غیر  افراد  حضور  همچنین  بگیرد.  در  صورت  متخصص 

شد سطح  کنار متخصصان حوزه معلولیت نیز باعث می 

که افراد  معنی  تر شود؛ بدان کارگاه تعدیل یابد و کاربردی 

با   که  افرادی  مشاهدۀ  با  معلوالن  حوزه  متخصص 



22  22 

آنان   نیازهای واقعی  متوجه  معلولیت آشنا نبودند، عمالً 

حد نیاز، وارد موضوعات  از در حوزۀ معلولیت شوند و بیش 

 تخصصی و غیرضرور معلولیت نشوند.  

کل   اداره  همکاری  توجه،  قابل  موضوع  دیگر 

انجمن  با  استان کردستان  برگزاری    بهزیستی  در  باران 

این کارگاه آموزشی بود. این اداره کل با در اختیار قرار  

دادن سالن کنفرانس جهت برگزاری کارگاه و نیز فراهم  

شرکت برای  اسکان  محل  کیفیت  کردن  کنندگان، 

برگزاری کارگاه را تا حد قابل قبولی افزایش داد. حضور  

رگاه  مدیرکل بهزیستی این استان در بخش افتتاحیه کا

نیز نشان از نگاه همراه و همدالنه این دستگاه با انجمن  

به ذکر    های حوزه معلوالن داشت. الزمباران و فعالیت 

دلیل   به  که  برگزار شد  روزی  در  کارگاه  این  که  است 

تعطیل   کردستان  استان  ریزگرد،  وجود  و  هوا  آلودگی 

با  اما  بود؛  شده  موافقت  این اعالم  با  کارگاه  حال 

ندگان برگزار شد و اداره بهزیستی نیز مشکلی  کنشرکت

 در فراهم کردن امکانات کارگاه در روز تعطیل نداشت. 

از ذکر این گزارش، پرداختن به اهمیت نقش   مراد 

های معتبر به  های حوزه معلوالن در ارائه آموزش انجمن 

عموم مردم و ایجاد تغییرات فرهنگی در این زمینه است.  

کنونبی وضعیت  در  پرقوت شک  از  یکی  و  ی  ترین 

نهادهای   معلوالن،  حوزه  در  نهادها  توانمندترین 

ها  نهاد است. این سازمان های مردم غیردولتی و سازمان 

بالقوه با ظرفیت برنامه ای که دارند، می های  های  توانند 

به  بیاورند.  در  اجرا  به  را  از  متنوعی  یکی  ویژه 

ها به  ن موضوعاتی که الزم است این انجم ترینضروری 

سازی است. در این  آن بپردازند، حوزۀ آموزش و فرهنگ 

میان، موضوع چگونگی تعامل با افراد دارای معلولیت، از  

فرهنگیبرجسته حوزه  موضوعات  است  - ترین  آموزشی 

اولویت  در  باید  برنامه که  انجمن های  عموم  ها،  های 

 دیدگان بینایی قرار بگیرد.  های آسیب ویژه انجمن به

این است که متأسفانه نهادهای دولتی، نه از    واقعیت

حوزه چنین  به  ورود  منظور  به  الزم  هایی  خالقیت 

انگیزه  نه  و  از  برخوردارند  به موضوعاتی  ورود  برای  ای 

های حوزه نابینایان  میان، انجمن این این دست دارند. در 

زنی و فشار، از  توانند با ورود به این موضوعات و چانه می

هایی  تی بخواهند در برگزاری چنین برنامه نهادهای دول

از   بسیاری  معیشتی  اوضاع  اگرچه  کنند.  یاری  را  آنان 

معلوالن، مثل عموم جامعه مناسب نیست؛ اما دیگر وقت 

فرهنگی معلوالن در  -آن فرا رسیده که مسائل آموزشی

ها قرار بگیرد و بیش از تهیه  های انجمن اولویت برنامه 

بسته و  کاال  مسبد  مورد  های  فرهنگی  مسائل  عیشتی، 

چرا  بگیرد؛  قرار  نگرش توجه  که  زمانی  تا  و  که  ها 

بر  ارزش  در  نکند،  تغییر  معلوالن  دربارۀ  اجتماعی  های 

همین پاشنه خواهد چرخید و همۀ مشکالت باقی خواهند  

 ماند.  

انجمن  برنامه مطمئناً  چنین  به  ورود  در  با  ها  هایی 

چیز تنها به  های فراوانی مواجه خواهند شد و همه چالش 

بر  ایشان  از نمی خواست  مسئله،  گردد.  مهمترین  جمله 

این  مالی  برنامهتأمین  بیشتر  گونه  احتماالً  هاست. 

های حوزۀ نابینایان قادر به تأمین بودجه به منظور  انجمن 

دلیل  همین هایی در این مقیاس نیستند؛ به رنامه اجرای ب

اند.  های رده چندم خود نیز حذف نموده آن را از اولویت

رو  ها با مسائل مالی روبهتردیدی نیست که بیشتر انجمن 

دیربازده  اما  نیز  هستند؛  و  فرهنگی  موضوعات  بودن 

توزیع   با  مقایسه  در  امور  این  اندک  مانوردهی  قابلیت 

معیبسته می های  موجب  با  شتی،  فرهنگی  مسائل  شود 

است   ضروری  باشند.  مواجه  حذف  خطر  باالترین 
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ها از سویی با تخصیص بودجه به این موضوعات،  انجمن 

 زیربنای برگزاری چنین اموری را فراهم نمایند.  

ها نهادهای دولتی  گونه برنامهپایه دیگر برگزاری این 

اگر  هستند.  حوزۀ مرتبط  در  بودجه  تخصیص    چه 

فرهنگی در برنامه بیشتر نهادها گنجانده شده؛  -آموزشی

گفته موجب شده بودجه این  اما همان موضوعات پیش 

بخش بخش  به  همواره  یابد.  ها  اختصاص  دیگر  های 

از موضوعات  سوی از دیگر تعریفی که در رویکرد جدید 

می  ارائه  دست فرهنگی  انجمن وشود،  که  بال  را  هایی 

کااراده چنین  برای  بیشتر  ای  را  آنها  و  بسته  دارند  ری 

از  است.  کرده  وظیفه  همین محدود  این  هم  باز  رو 

برنامهانجمن  ارائه  با  که  صحیح  هاست  و  دقیق  های 

فرهنگی و اصرار بر اجرای آن، نهادهای دولتی را متقاعد  

 به همکاری نمایند. 

می  نظر  بهترینبه  از  یکی  از  راه رسد  عبور  های 

گذاری  مسائل و مشکالت موجود حوزۀ معلوالن، سرمایه 

ها و فشار  آموزشی از سوی انجمن های فرهنگی در زمینه 

به نهادهای دولتی برای همراهی در این زمینه است. ما  

نفعان مستقیم باید این  عنوان ذیافراد دارای معلولیت، به 

مطالبه عنوان  به  را  پر خواسته  انجمن اهمیای  از  ها  ت 

به   پرداختن  از  بیش  بخواهیم  آنان  از  و  باشیم  داشته 

به  آموزش،  امر  به  مادی،  و  معیشتی  ویژه  موضوعات 

سازی در حوزۀ معلولیت  آموزش عموم جامعه و فرهنگ 

توان امیدوار بود در  ای می ریزی بپردازند. با چنین برنامه 

از    های آتی و با تغییرات نگرشی ایجادشده، بسیاریسال

معلول   افراد  پای  پیش  از  معلولیت  اجتماعی  مسائل 

 برداشته شود.  

 
1. Lonely Planet 

 بیناسفر رفتن افراد نابینا و کم

کارشناس طاهریان،  کودکان  مسعود  روانشناسی  ارشد 

 استثنایی 

 مات سفر وملز

های  ما که آسیب بینایی داریم، پیش از سفر باید جنبه 

وسیله    مانند مختلف سفرمان را بسنجیم و برای اموری  

اسکان،  نقلیه مناسب،  مسیر  از  کمک،  احتمالی  گرفتن 

ریزی  برنامه   گیری در شرایط اضطراری دیگران و تصمیم 

های حین  کنیم. باید پیش از حرکت، هدفمان از سفر، کار 

مقصد  و  را  مسافرت  برویم  آنها  به  است  قرار  که  هایی 

بررسی  این  ضرورت  کنیم.  بیشتر  مشخص  وقتی  ها 

شود که بخواهیم با همسر و فرزند به سفر  احساس می 

 برویم. 

های راهنمای گردشگری  ها و کتاب توانیم به سایت می

)مانند   سفر  اطالعات  پِلَنِتو  یا  (  1لُنلی  کنیم  مراجعه 

بخوانیم    (منصور ضابطیانهای  ها را )مانند نوشته نامهسفر 

پادکست  )مانند  و  را  به سفر  مربوط  ماجرا های  و    رادیو 

دنیا دور  جذابیت   (رادیو  تا  بدهیم  مراکز  گوش  و  ها 

ببینیم   و  کنیم  پیدا  را  خود  سلیقه  مطابق  گردشگری 

هایی در این راستا دارند. همچنین باید  دیگران چه تجربه

یریم تا شیوۀ سفر  با افرادی اهل سفر و گردش ارتباط بگ

ها و  ای را انتخاب کنیم و با باشگاه شده و مقصد امتحان 

مطمئن انجمن  با  برگزار   های  بشویم.  آشنا  تور  کنندۀ 

آژانس  هم  کمک  سکند)مانند  ها  ،  عالءالدین،  لست 

(  الی گشت،  آفتاب کلوت ،  داالهو،  اسپیلت البرز ،  مارکوپولو 

 م انواع تور مسافرتی را رزرو کنیم.  توانیمی

https://www.lonelyplanet.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://castbox.fm/va/2620266
https://castbox.fm/va/3483473
https://lastsecond.ir/
https://www.alaedin.travel/
https://www.marcopolo.ir/
https://spilet.com/
https://dalahoo.com/
https://kalouttravel.com/
https://www.eligasht.com/
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گرفتن بودجه و توانایی خود در کنار سطح  نظردر کل با در 

کامنت بررسی  از  بعد  سفر  ملزومات  و  های  دشواری 

می  قبلی،  گروه مسافران  همراه  برگزار توانیم  کنندۀ  های 

تا   صفر  که  بشویم  تور 

ریزی  صد سفر را برنامه 

می  اجرا  خوب  و  کنند. 

م با  تور  است  سئوالن 

اول   و  کنیم  صحبت 

سفرهای کوتاه و سبک  

تورها   آن  با  همراه  را 

امتحان کنیم تا از حمایت و صالحیت فنی، رعایت اصول  

بیمه،   و  ضمانت  رفاهی،  امکانات  ایمنی،  و  اخالقی 

مسافرت   فضای  در  معلول  افراد  پذیرش  و  راهنمایی 

 مطمئن شویم.  

دیگر   سویی  هزینه از  کاهش  می هابرای  یک  تو،  انیم 

نظرات   مقایسه  با  و  بیندازیم  راه  شخصی  مسافرت 

سایت  از  رفاهی،  امکانات  و  قیمت  )مانند  دیگران،  ها 

هتل ،  جاباما،  24اقامت   تریپ،  ایران  (  1اِربیَنبی ،  اِسنپ 

برای خودمان هتل، متل، مسافرخانه، هاستل و اقامتگاه  

،  فالی تودینقل )مانند  وهای حمل رزرو کنیم؛ از سامانه 

اتوبوس  24قاصدک  ،  باباعلی  یا  قطار  هواپیما،  بلیت   )

 های اینترنتی )مانندبگیریم؛ در مقصد با کمک تاکسی 

ها  نقل اقامتگاه وهای بخش حمل ( و خودرو تپسی ، سنپاِ

جا شویم؛ مسیر حرکت و توقف وسایل  بها )مانند هتل( ج

تاکسی(  وحمل  اتوبوس،  مترو،  )مانند  را  عمومی  از  نقل 

اقامتگاه  پرس مسئوالن  بومی  افراد  و  با  وها  و  جو کنیم 

نرم دسترس کمک  مکان افزارهای  )مانند  پذیر  گِت  یاب 

 
1. Airbnb 
2 . Get there 

( به مکان مورد  نشان ،4نِیِربای اِکسپِلُرِر  ،3دات واکِر ،   2ر دِ

 نظر خودمان برویم.  

ها )مشابه  الزم به ذکر است که کارکنان تمام فرودگاه 

جزو   را  معلول  تنهای  افراد  و همراهی  راهنمایی  مترو( 

دانند و با داشتن کارت معلولیت و مراجعه  وظایف خود می 

فروش   دفاتر  به  ایر  حضوری  ایران  هواپیمایی  شرکت 

 کنیم. بها تهیه توانیم برای خود بلیت نیممی  )هُما( 

 در سفر ها و تفریحاتلذت 

آسیب ما  برای  اینکه  جذابیتبا  بینایی  های  دیدگان 

دیداری )مانند گرفتن عکس و دیدن معماری بناها( در  

فعالیت ولی  ندارد؛  لذتی  سفر  تفریحات  طول  و  ها 

می هیجان  که  است  زیادی  و  انگیز  بدهیم  انجام  توانیم 

یا   شهر  کشور،  در  مثال  برای  بگذرانیم.  خوش  بسیار 

ها  توانیم با گروه روستای جدید با توجه به سلیقه خود، می 

کردن عشایر، رفتن به  های اجتماعی )مانند کوچو فعالیت 

پاک  همراهنمایشگاه،  زیست(  محیط  و  طبیعت   سازی 

های محلی را بخوریم؛ از طبیعت  ا و خوراکی غذاهشویم؛  

آب  دریا،  وو  خنکی  کویر،  سکوت  )مانند  متفاوت  هوای 

ماسه  لذت  ساحل  جنگل(  طراوت  کوهستان،  نسیم  ای، 

های محلی و بناهای تاریخی و فرهنگی  ببریم؛ به بافت

اسب،  بزنیم؛  سر )مانند شتر،  را  تفریحی  و  نقلیه  وسایل 

موتور   سورتمه،  خودروی  سهدرشکه،  چرخ، 

بال(  اسکی، پاراسل، شاتل، بیگ قایق، جت دیفرانسیل،دو

دستی بخریم؛  سوار شویم؛ شنا کنیم؛ سوغاتی و صنایع

یادگاری )مانند میوه خشک، سنگ، صدف( جمع کنیم؛  

پارک،   شهربازی،  )مانند  سرگرمی  و  تفریحی  مراکز  به 

با   گرفتن  ارتباط  و  کردن  صحبت  با  برویم؛  استخر( 

3 . dot walker 
4. nearby explorer 

https://www.eghamat24.com/
https://www.eghamat24.com/
https://www.eghamat24.com/
https://www.jabama.com/
https://www.iranhotelonline.com/
https://www.snapptrip.com/
https://www.airbnb.com/
https://www.airbnb.com/
https://www.airbnb.com/
https://www.flytoday.ir/
https://www.alibaba.ir/
https://www.alibaba.ir/
https://www.alibaba.ir/
https://ghasedak24.com/
https://ghasedak24.com/
https://ghasedak24.com/
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=com.gizzada.getthere&hl=fa&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gizzada.getthere&hl=fa&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.lido.dotwalker&hl=fa&gl=US
https://cafebazaar.ir/app/org.aph.nearbyonline
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rajman.neshan.traffic.tehran.navigator&hl=fa&gl=US
https://alltravel.ir/Airlines/iran/IranAir
https://alltravel.ir/Airlines/iran/IranAir
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تورهای به  پیدا کنیم؛  گردی و  طبیعت   دیگران، دوست 

پوشش   و  محلی  مزارع  بپیوندیم؛  محلی  گردشگری 

گیاهی بومی را لمس کنیم؛ خاطره و سفرنامه بنویسیم؛  

کنیم؛ از  ها و مجالت آماده مطلب و گزارش برای روزنامه 

های متفاوتی  های خود، پادکست بسازیم و شیوه تجربه

)مانند   را  سفر  (  سواریرایگان یا    گردیکوله از 

 کنیم.امتحان 

انو با  آشنایی  برای  سفر  فعالیت در  محل  و  های  اع 

توانیم با ساکنان محلی یا افرادی که قبالً  تفریحی، می 

کرده  سفر  مکان  آن  صحبتبه  پست اند،  های  کنیم؛ 

های رزرو  اینترنتی معرفی و راهنمای گردشگری آژانس 

های فروش بلیت اماکن تفریحی  تور و اقامتگاه یا سامانه 

فرودگاه  گردشگری  بخش  به  سری  بخوانیم؛  ا،  هرا 

پایانه ایستگاه  و  قطار  کشتی های  اتوبوس  های  و  رانی 

ها  بزنیم و نقشه مراکز تفریحی را بگیریم؛ لیست سوغاتی 

خوراکی  و  و  تفریحی  مراکز  آدرس  و  محلی  های 

جست  اینترنت  در  رستوران(  )مانند  را  وجو  گردشگری 

ها )مانند  کنیم و از مسئوالن بخش گردشگری اقامتگاه

   هتل( کمک بگیریم. 

 های سفردشواری

اتفاقات   با  سفر  از  بخش  هر  در  است  ممکن 

ایستگاه  نشدهبینی پیش  در  شدن  گم  شویم.  مواجه  ای 

مسئولی   نبود  و  بزرگی  علت  به  اتوبوس  پایانه  یا  قطار 

برای راهنمایی؛ تاخیر داشتن یا خراب شدن وسیله نقلیه؛  

برای  پیدا  نقلیه  وسیله  و  سکونت  برای  اقامتگاه  نکردن 

همبهجا و  حامی  و  جایی؛  تور  مسئوالن  نبودن  راه 

 همسفران؛ نبود امکانات رفاهی برای خواب و خوراک و  

 
 .(+Sullivan)افزار  مانند نرم. 1

پذیر نبودن محیط و  استحمام در اقامتگاه و تور؛ دسترس

و   خود  شدن  بیمار  دره؛  مانند  خطرناک  موانع  وجود 

اعضای خانواده؛ صدمه دیدن در طبیعت مانند سقوط از  

جا  به  کوه؛  برگشت  وسیله  یا  تور  از  عدم  ماندن  خانه؛ 

پذیرش به علت معلولیت؛ مخالفت برای ورود به مراکز  

تفریحی مانند استخر؛ محرومیت از سوار شدن به وسایل  

تفریحی مانند قایق و راهنمایی و آدرس گرفتن اشتباه،  

سختی  این  از  برنامه بخشی  با  که  هستند  ریزی،  ها 

و  وپرس  دیگران  از  گرفتن  کمک  مطلع،  افراد  از  جو 

 شود.  تر می و پافشاری کردن کممذاکره 

 مدیریت مسائل مالی در سفر 

کم پرداخت برای  و  مالی  مشکالت  شدن  خود  تر  های 

کننده تور همسفر شویم که  های برگزار توانیم با گروهمی

گیرند. ولی  تمام مدیریت مسائل مسافرت را برعهده می 

برای هر خریدی  با فراهم آنالین  پرداخت  امکان  شدن 

گرف گوشی حتی  با  تاکسی،  دارای  تن  هوشمندِ  همراه 

افزارهای الزم )مانند تبدیل عکس  اینترنت همراه و نرم 

متن  درگاه   1به  طریق  آنالین(،  از   پرداخت  های 

)مانند  اپلیکیشن  پرداخت  و  724،  تاپ،  آپ های   )

(  ملت،  یانپارس،  ملی پذیر )مانند  های دسترس بانکهمراه 

های  کنیم و با افزونههایمان را پرداختتوانیم هزینه می

رمز پویا مشکل خواندن    و    (2کپچا   -آنتی کمکی )مانند  

در   همچنین  کنیم.  حل  را  تصویری  امنیتی  کدهای 

جای  توانیم به فروشندگان اجازه دهیم به ها می وشگاهفر

هایمان،  مان را بکشند و با بررسی پیامک ما کارت بانکی 

از درستی پرداخت مطمئن شویم. اگر هم نیاز به پول نقد  

2 . anti-captcha 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://play.google.com/store/apps/details?id=tuat.kr.sullivan&hl=fa&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sibche.aspardproject.app&hl=fa&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.tgbs.peccharge&hl=fa&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.sep.sesoot&hl=fa&gl=US
https://cafebazaar.ir/app/ir.bmi.bam.nativeweb
https://cafebazaar.ir/app/com.parsmobapp/
https://cafebazaar.ir/app/com.parsmobapp/
https://cafebazaar.ir/app/com.parsmobapp/
https://cafebazaar.ir/app/com.pmb.mobile
https://captcha.ltffb.ir/
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موجودی  داریم، می  با  دیگری  بانکی  کارت  توانیم یک 

 باشیم و از یک فرد بخواهیم از  محدود همراه داشته  

عابربانک برایمان پول بگیرد یا اینکه از فروشندگان بعد  

از یک خرید، بخواهیم بیشتر کارت بکشند و مابقی پول  

پول  تشخیص  برای  بدهند.  پس  ما  به  نقد  هم  را  ها 

کمک می دیگران  از  نرمتوانیم  از  یا  های  افزاربگیریم 

کنیم و بعد آنها  ( استفاده 1کَش ریدِر تشخیص پول )مانند  

 های مختلف کیفمان بگذاریم.  را جداگانه در بخش 

 کمک گرفتن در سفر 

برای رفع نیازهای خود در مسافرت اول باید خجالت و  

هر  در  را  خود  سؤاالت  و  بگذاریم  کنار  را    رودربایستی 

هنگام ضرورت   در  آنها  از  و  بپرسیم  دیگران  از  زمینه، 

)مثالً برای پیدا کردن آدرس یا گرفتن پول نقد( کمک  

کردن و برقراری  ترین کار در سفر، صحبتبگیریم. مهم 

توانیم از  ارتباط با دیگران و پیدا کردن دوست است. می 

افرادی که در طول سفر )برای مثال در قطار( با آنها آشنا  

شده و   بگیریم؛  همسفر  کمک  مراکز  از  ایم،  مسئوالن 

راهنمایی  که  بخواهیم  تاریخی  و  کنند؛  تفریحی  مان 

ها، نیروهای  سواالتمان را از مسئوالن تورها و اقامتگاه 

نام پلیس، کسبه محلی و ساکنان بومی بپرسیم؛ با ثبت 

دوست سامانه در   سایت های  و  مسافرتی  یابی  های 

هاسپیتالیتی  ،  2رفینگکُچسِ)مانند    نوازیمهمان  دِ 

پیدا   (3کِالب  با اعضای  کنیم؛ همچنین  همراه و دوست 

همسفر شویم یا با تماس    خانواده و دوستان همراه خود 

 تصویری، از کمک آنالین آنها استفاده کنیم.  

 
1 . Cash Reader 
2 . Couchsurfing 

 سخن آخر 

ای و فردی است؛ پس  سفر رفتن مثل چیدنِ خانه، سلیقه

ها و  کنیم؛ از ناشناخته باید شیوۀ سفرمان را خودمان پیدا

 ها نترسیم و به خارج شدن از روند معمول زندگی  سختی 

ها در هر سفر فکر کنیم؛ از حال  و فرصت انجام اولین 

های روزمره را حداقل چند روز کنار  لذت ببریم و دغدغه 

اجازه ب و  و    گذاریم  آسایش  آرامش،  حس  از  دهیم 

 کنجکاوی لبریز شویم.  

و  برعالوه )مانند چمدان  را  در سفر وسایلمان  باید  این، 

نشانه را  کفش(  مشخصاتشان  و  رنگ  و  کنیم  گذاری 

همیشه    خاطربه کنیم؛  پیدا  را  آنها  بتوانیم  تا  بسپاریم 

عنوان  به  را  خودمان  و  باشد  همراهمان  سفید    عصای 

فردی با آسیب بینایی معرفی کنیم؛ در انتخاب نوع سفر  

های خودمان توجه کنیم و  )مانند کوهنوردی(، به توانایی 

وسایل الزم را در کنار داروهای اولیه )مانند آنتی بیوتیک،  

مسکن، ضد استفراغ و اسهال( و مدارک شناسایی و بیمه  

 برداریم.  

صدا  میان  به  از  پاسخ  در  که  فششهایی  راخوان  مین 

ارسال  تجربه  جناب محک  پیام  امیر کردید،  حسین  آقای 

را  اسحاق  مانا  نسل  یادگاری  و  شد  برگزیده  نیا 

صحبت دریافت  در  کرد.  مقاله  این  زیر  ایشان  های 

آمده  وب مانا  نسل  دربارۀ  سایت  همچنین  است. 

وگو شده  موضوعات باال با دو تن از نابینایان مجرب گفت 

توانید به فایل صوتی آن  وشته می است که انتهای این ن

 بدهید. هم گوش  

 

3 . The Hospitality Club 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martindoudera.cashreader&hl=fa&gl=US
https://www.theguardian.com/travel/2008/jun/27/travelwebsites.top10https:/www.theguardian.com/travel/2008/jun/27/travelwebsites.top10
https://www.theguardian.com/travel/2008/jun/27/travelwebsites.top10https:/www.theguardian.com/travel/2008/jun/27/travelwebsites.top10
https://www.theguardian.com/travel/2008/jun/27/travelwebsites.top10https:/www.theguardian.com/travel/2008/jun/27/travelwebsites.top10
https://www.theguardian.com/travel/2008/jun/27/travelwebsites.top10https:/www.theguardian.com/travel/2008/jun/27/travelwebsites.top10
https://www.couchsurfing.com/
https://www.couchsurfing.com/
https://www.couchsurfing.com/
http://rules.hospitalityclub.org/
http://rules.hospitalityclub.org/


27  27 

زبان   و  غیرکالمی  ارتباطات  از  چگونه 

 بدن استفاده کنیم 

روان  عرب:  و  امین  آموزش  آموزگار  و  شناس 

 پرورش استثنایی فارس 

 مقدمه

فردی بیشتر به  افراد با آسیب بینایی در ارتباطات بین 

متمرکزند. وجود  جنبۀ کالمی روابط توجه دارند و بر آن  

می  منجر  گاهی  بینایی  حس  در  افراد  آسیب  که  شود 

شیوه  به  بدن  نسبت  زبان  و  ارتباط  غیرکالمی  های 

توجهی نشان دهند و آنچنان که شایسته است، در پی  کم

آسیب   با  افراد  از  آن دسته  نباشند. حتی  آن  از  استفاده 

بینایی که بر اهمیت ارتباطات غیرکالمی واقفند، برای  

اند. در  گیری و چگونگی استفاده از آن با چالش مواجه یاد 

کالمی سخن  این مطلب نخست از اهمیت ارتباطات غیر 

گیری  کارهایی را برای به خواهیم گفت و در ادامه تکنیک 

موقعیت  در  شیوه  آسیب  این  با  افراد  به  گوناگون  های 

 د. بینایی پیشنهاد خواهیم کر 

 اهمیت ارتباطات غیرکالمی

کنی هستید  فرض  ارتباط  در  او  با  که  به شخصی  د 

شده عالقه اید.  مند 

صورت شما در  ایندر 

گفت  گو  وهنگام 

کنید با ارائه  سعی می 

شفاهی   بازخورد 

از   که  دهید  نشان 

گوید خوشتان آمده است؛ اما اگر در هنگام  آنچه او می 

به  فاصله  صحبت  وی  از  یا  کنید  نگاه  دیگری  جای 

کرد؟ حتی اگر ارتباط کالمی  بگیرید، او چه فکر خواهد  

کند که شما خسته  شما جذاب باشد، او احتماالً تصور می 

این  شده در  هستید.  مشغول  دیگری  شکل  به  یا  اید 

موقعیت شما یک پیام کامالً نادرست را به طرف مقابل  

 د.  ایمنتقل کرده 

روز با آنها  های مشابه که هر این موقعیت و موقعیت 

ت یادگیری چگونگی استفاده از  مواجهیم، حاکی از اهمی

به  و  بدن  غیر زبان  ارتباط  شیوۀ  کلی  برای  طور  کالمی 

دهم  افراد با آسیب بینایی است. در این نوشته توضیح می 

می  چگونه  آنچه  که  به  بدنتان  زبان  طریق  از  توانید 

 گویند واکنش نشان دهید. دیگران می 

رسیدن به مقصد فقط اولین قدم است. اینکه بعد از  

رسیدن به مقصد چگونه خود را نشان دهیم، به همان  

 اندازه اهمیت دارد. 

 حقایقی در خصوص ارتباطات انسانی 

ارتباطات   هشتاد-1 با  اجتماعی  تعامالت  درصد 

 شوند؛ غیرکالمی شروع می 

پنج -2 و  منتقل  پنجاه  پیام  از  تماس  درصد  شده 

 چشمی، وضعیت بدن و حالت سر است؛ 

 دامنه و بسامد صداست؛  درصد از آن سی و هشت -3

به  -4 کلمات  به  آن  از  درصد  هفت  رفته  کارتنها 

 گردد. می بر

 تماس چشمی، موقعیت بدن و فضا 

دهد که شما به معنای  تماس چشمی زمانی رخ می   -1

چهره  به  شما    واقعی  صورت  یعنی  کنید.  نگاه  یکدیگر 

 روی صورت فرد مقابل باشد؛بهرو

کنید و سرتان را رو به او  صدای فرد مقابل را دنبال   -2

 بچرخانید؛ 
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به   -3 بدن  تخم طورفضای  یا  بیضی  شکل  مرغی کلی 

قابل  فاصله  ایستادن  است.  هنگام  نفر  دو  بین  قبول 

روی یکدیگر، به اندازه طول شانه تا نوک انگشتان؛  بهرو

هنگام ایستادن پشت دیگری در صف، به اندازه نصف  

به   افراد  ایستادن کنار  تا نوک  آن و هنگام  آرنج  اندازه 

های مختلف  انگشتان است. البته این موضوع در فرهنگ 

 تواند متفاوت باشد؛ می

رو،  در جای رو بینا ممکن است ترجیح بدهد بهفرد کم   -4

درجه فرد مقابل خود قرار گیرد؛ زیرا ممکن    90در زاویه  

برای   بینا  فرد  به  شدن  نزدیک  کند  احساس  است 

تواند باعث معذب شدن او گردد. این  می شناسایی وی  

بینا را نیم قدم به طرف مقابل خود نزدیکتر  زاویه فرد کم

 رو شوند. درآیندی رو خوشآنکه به شکل نا کند، بی می

 دست دادن 

هم  افراد  با  برخورد  هنگام  کم در  یا  از  سالسن  تر 

افراد   با  شوید.  پیشقدم  دادن  دست  در  شما  خودتان، 

ارتباطتان  صمیمی محکمتر   افرادی دست بدهید که  از 

با   اگر  ندهید.  با هیچکس شل دست  اما  است؛  رسمی 

فردی که از نظر سن یا جایگاه اجتماعی از شما باالتر  

است مواجهید، اجازه دهید او برای دست دادن پیشقدم  

مایل   اگر  قرار دهید که  موقعیتی  در  را  و دستتان  شود 

 باشد بتواند با شما دست دهد. 

 ها ژست 

کالمی،    -1 عبارت  یک  به  بدن  حرکات  افزودن 

  رساند؛منظور شما را بهتر می 

توانند از یک لبخند ساده تا حالت و  ها می ژست   -2

 حرکات کل بدن را در بر بگیرند؛ 

یادگیری ژست  -3 موقعیت،  برای  هر  مناسب  های 

 توانید از دوستان و خانواده خود کمک بگیرید؛ می

پاسخ به دیگران، باال بردن  دو حرکت رایج برای    -4

 سر به معنای خیر و پایین آوردن سر به معنای بله است؛ 

یاد گرفته  - ۵ تازه  اید، در حضور افراد  اگر ژستی را 

تر شدن آن حرکت  نزدیک آن را انجام دهید تا در طبیعی 

 به شما کمک کنند. 

 سراپا گوش بودن 

می  پیام شما  غیرکالمی خواهید  پیام های  های  تان، 

بگویید  کال اگر  مثال  برای  کنند.  تقویت  و  تأیید  را  می 

توانید این جمله را با نشان  »شما آدم جذابی هستید«، می 

روش  به  خود  عالقه  کنید.  دادن  تأیید  غیرکالمی  های 

دهد  کالمی به فرد مقابل نشان می گیری شیوه غیر کاربه

توانید با حرکاتی  که شما سراپا گوشید. این حالت را می 

 آید نشان دهید. ر ادامه می که د

سر: سر شما باید کامالً صاف و عمودی و رو به طرف    ^

توانید گهگاه به نشانه موافقت سر تکان  مقابل باشد و می 

 دهید. 

توانید، مستقیماً به چشم طرف مقابلتان  چشم: اگر می  *

نمی  را  امکان  این  شما  بینایی  اگر  کنید؛  دهد،  نگاه 

بگیرید. برای اینکه تماس    صورتتان را به سمت مخاطب 

بیش  نگاه  ازچشمی  اطراف  به  گهگاه  نباشد،  اندازه 

 بیندازید. 

رسمی و دوستانه است،  دهان: اگر مکالمه مثبت، غیر   *

و   گرم  واقعی،  لبخند  یک  نکنید.  فراموش  را  لبخند 

صمیمانه است. برای زیباتر شدن لبخند، مسواک زدن و  

تواند مفید  غذایی می کشیدن نخ دندان بعد از هر وعدۀ  

 باشد. 
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نفس  بهها: حالت شانه نشانگر هوشیاری و اعتماد شانه *

 های خود را صاف نگه دارید. شماست؛ پس شانه

نفس  بهها: برای اینکه خودتان را راحت و با اعتماد بازو   *

ها را کنار بدن قرار دهید و از ضربدری  نشان دهید، بازو

 کنید. گذاشتن آنها روی شکم خودداری 

از    * کردن  صحبت  هنگام  در  معموالً  مردم  دستان: 

کنند. هدف تأکید بر کلمات مهم  دستانشان استفاده می 

بدون فاصله گرفتن از ارتباط کالمی است. حرکات مکرر  

 شود. پرتی مخاطبان می دست باعث حواس 

ها: حداقل به اندازه یک بازو یا عرض شانه از گوینده  پا   *

بگی فاصله  مخاطب  به یا  مکالمه  در  نفر  دو  ندرت  رید. 

گیرند و معموالً نسبت به هم  روی یکدیگر قرار می بهرو

درجه نسبت    4۵هایتان را در زاویه  زاویه دارند. وقتی پا 

تواند به عالقه تعبیر  به گوینده یا مخاطب قرار دهید، می

ای دور از طرف مقابل  هایتان را با زاویه شود؛ اما اگر پا 

خواهید از او دور  شود که می نین تعبیر می قرار دهید، چ

 شوید. 

 زبان بدن هنگام سخنرانی 

)روی   تعدادی مخاطب  برای  بخواهید  است  ممکن 

توجه   جلب  برای  کنید.  کالس( صحبت  داخل  یا  سن 

به   بدن  زبان  از  بتوانید  دارد که  اهمیت  بسیار  مخاطب 

کار شیوه پیشنهاد ای  ادامه  در  کنید.  استفاده  هایی  آمد 

 عملکرد بهتر شما در این موقعیت آمده است.  برای

تا جای ممکن با مخاطبان خود ارتباط چشمی برقرار    *

کنید. سرتان را به سمت آنها بگیرید و گهگاه آن را به  

 سوی مخاطبان دیگر بچرخانید؛ 

اما در فضای    * اگر روی سن هستید، زیاد قدم نزنید؛ 

یک   در  طوالنی  مدت  برای  است  بهتر  نقطه  کالس 

 نمانید؛ 

یادداشتبه  * به  توجه  اسالید جای  یا  بر  ها  بیشتر  ها، 

 مخاطبان خود متمرکز باشید؛ 

حالت ایستادن شما تأثیر زیادی بر مخاطبان دارد. پس    *

 سعی کنید زیادی خشک یا شل نایستید؛ 

هایتان را در کنار هم محکم روی زمین قرار دهید.  پا   *

دو پا تقسیم کنید و از  وزن خود را به یک اندازه روی  

 ها بپرهیزید؛ روی هم انداختن پا 

از حرکت دستانتان برای تأکید استفاده کنید و در حالت    *

سکون، آنها را کنار بدن قرار دهید. از قفل کردن دستان  

 در هم یا گذاشتن آنها روی سینه خودداری کنید؛ 

به   * در  بهتر است  تریبون،  یا  میز  ایستادن پشت  جای 

 باز بایستید؛ فضایی 

 با مخاطبان خود در تعامل باشید.  *

 سخن آخر 

خل  از  یکی  بدن  زبان  از  استفاده  های  یادگیری 

می  شمار  به  بینایی  آسیب  با  افراد  رود.  آموزشی 

تواند کیفیت روابط شما  گیری این نوع از ارتباط می کاربه

طبیعی باشند،  را باال ببرد؛ اما اگر حرکات بدنی شما غیر 

معکوس خواهد بود. با توجه به اینکه یادگیری از  نتیجه  

نیست،   بینایی ممکن  با آسیب  افراد  برای  تقلید  طریق 

حرکات   از  استفاده  از  پیش  دیگران  از  بازخورد  گرفتن 

بعدی  آموخته  شماره  در  شود.  فراموش  نباید  این  شده 

بینایی و  از حرکات کلیشه ستون،   با آسیب  افراد  ای در 

 ن خواهیم گفت. چگونگی کنترل آن سخ 

 منابع 

 سمیناری در وبسایت مرکز ایالتی منابع برای افراد با آسیب بینایی 

نابینایان  زیر  Family Connectوبسایت   چاپخانه  مجموعه 

 ( APHآمریکا )

 

https://prcvi.org/media/1107/effective-nonverbal-communication.pdf
https://familyconnect.org/browse-by-age/grade-schoolers/transition-to-independence-grade-schoolers/nonverbal-communication/
https://familyconnect.org/browse-by-age/grade-schoolers/transition-to-independence-grade-schoolers/nonverbal-communication/
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در سی لمسی  گرافیک  و  ان  یواسبریل 

۲۰۲۲ 

 رجم انگلیسی میثم امینی: مت

 نمایشگرهای گرافیک لمسی

ان امسال، چندین دستگاه  یو اسدر سالن نمایشگاه سی 

  پَد دات گرافیک لمسی جدید ارائه شده بود. نمونه اولیه  

شده  داده از شرکت دات کُرپورِیشِن دو سال پیش نمایش 

ای از آن در نمایشگاه  بود. امسال نسخه بسیار بهبودیافته

مشاهده شد. کیفیت نمایش بریل در این دستگاه که در  

واحد   می   2400آن  نمایش  را  بریل  بسیار  نقطه  داد، 

می  دستگاه  این  بود.  را  مطلوب  گرافیک  و  متن  تواند 

- بیاِسو قادر است از طریق بلوتوث یا یو نمایش دهد  

بریل   نمایشگر  این  شود.  متصل  دیگر  وسایل  به  سی 

دکمه  است که  دارای  دیگر  و چهار دکمه  های حرکتی 

باِلیند  4تواند از طریق برنامه پیکربندی شود. شرکت  می

را به   پَد بریل یک نمایشگر گرافیکی لمسی دیگر به نام  

ها  نمایش گذاشته بود که از نظر اندازه و فاصله بین نقطه 

پد است. این دستگاه که هنوز مراحل توسعه  مشابه دات 

گذراند، به یک دوربین هم مجهز است. این دستگاه  را می 

شبکه    18۵0 یک  در  و  نقطه  37در    ۵0نقطه  دارد  ای 

بریل طراحی شده است. پس از   برای نمایش گرافیک و

تواند تصویر را  افزار روی دستگاه می گرفتن عکس، نرم 

اید نمایش دهد یا برای درک  طور که دریافت کرده همان 

راحت  بدون  لمسی  و  تصویر کلی  به یک  را  تر، عکس 

می  نمایشگر  این  کند.  تبدیل  طریق  جزئیات  از  تواند 

 شود. بی به وسایل دیگر متصل اسبلوتوث یا یو 

از   که  لمسی  گرافیکی  نمایشگرهای  از  دیگر  یکی 

داینامیک تَکتایل  نمایش در آمده بود،   اِچ بهپی طرف اِی 

است که مراحل نهایی طراحی را   دی(تی دیوایس )دی 

های نهایی و  نتایج آزمایش گذراند و منتظر  سر می پشت

اچ با هیومَنوِر  پی تأیید مقامات مربوط در آمریکاست. ای 

نرم  دات برای  و  خانه افزار  برای  بریل  کرپوریشن  های 

کند تا تبلتی بسازد که بتواند هم بریل و هم  همکاری می 

زمان نمایش دهد. چنین ابزاری  به  طور همگرافیک را به

دهد که یک  ین امکان را می آموز یا دانشجو ا یک دانش 

تصاویر   با  که  هرجا  و  بخواند  بریل  به  را  درسی  کتاب 

می  برجستهمواجه  کند.  شود، شکل  لمس  را  آنها  از  ای 

ای است و  خانه  32خط    10شده دارای  داده مدل نمایش 

 روز کرد. ثانیه به   2٫۵توان در  نمایش را می کل صفحه 

لم گرافیکی  نمایشگر  ریسِرچ  اوربیت  - سیشرکت 

را به نمایش گذاشته    گِرافیتی و گرافیتی پِالستعاملی  

عرضه شد.    2020بود. نمایشگر گرافیتی اصلی در مارس  

که  گرافیتی  است  گرافیتی  نمایشگر  همان  پالس 

بریل  برجسته اوربیتخانه 40نگار  اضافه  ای  آن  به  ریدِر 

تواند به هر  و اکنون در دسترس است. گرافیتی می شده  

آن   ابعاد  شود.  متصل  همراهی  تلفن  دستگاه  یا  رایانه 

نقطه    2400سانتیمتر است و دارای    4در    27در    29حدود  

اند.  ای مرتب شده نقطه  60در    40است که در یک شبکه  

این نمایشگر دارای قابلیت تنظیم مستقل هر سوزن در  

مختلفارتفاع  نقشه   های  نمایش  امکان  که  های  است 

سایه  مانند  گرافیکی  عناصر  سایر  و  های  توپوگرافی 

به که  رنگ  و  ارتفاع خاکستری  مختلف  صورت  های 

https://www.dotincorp.com/
https://www.dotincorp.com/
https://www.dotincorp.com/
https://4blind.com/solutions-en/braille_pad_en
https://www.aph.org/aph-is-ready-for-a-braille-revolution/
https://www.aph.org/aph-is-ready-for-a-braille-revolution/
https://www.orbitresearch.com/graphiti/
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را فراهم می ها نشان داده می سوزن  کند. گرافیتی  شود 

همچنین دارای یک رابط لمسی است که به کاربر این  

ند.  نمایش »نقاشی« کدهد تا روی صفحهامکان را می 

صفحه  یک  دارای  هشت گرافیتی  بریل  به  کلید  کلیدی 

های پرکینز برای واردکردن متن بریل، یک  سبک ماشین 

بی  اسنما برای پیمایش، یک پورت میزبان یو پد مکان 

اِس حافظه  جای  یک  و  بارگیری  استاندارد  برای  دی 

 ها جهت خواندن و ویرایش در حالت مستقل است. پرونده 

 آموزش خط بریل

اچ دستگاه جدیدی  پی زمینه آموزش خط بریل، ای   در 

را به نمایش گذاشت. آزمایشگاه تینکِربِل در    پالی به نام  

هند آن را تولید کرده و با نام اَنی در سطح جهانی عرضه  

 کند. می

خردسال   کودکان  برای  آموزشی  وسیله  یک  پالی 

که تمریناتی برای خواندن و نوشتن و تعداد زیادی  است  

بازی تعاملی با استفاده از یک یا چند نوع از چهار نوع  

تعامل بریل دارد. این دستگاه دو خانه درشت بریل دارد  

تواند نقاط آنها را باال یا پایین بیاورد. شش  که کاربر می 

گر معمولی بریل نشان  خانه که بریل را مانند یک نمایش 

دهد، شش خانه که مثل یک لوح و قلم الکترونیکی  می

از دیگر  کند و یک صفحه عمل می  بریل،  کلید ورودی 

های  ها از ترکیب اجزای دستگاه است. در طراحی بازی 

از روش  شود و  های تعاملی بریل استفاده می گوناگونی 

 تواند از راه دور با دستگاه تعامل داشته باشد. آموزگار می 

های بریل که با هدف استفاده  یکی دیگر از دستگاه 

شده،   طراحی  آموزش  امر  دستگاه    بانوکِلدر  این  بود. 

ای خانهنگار تک شبیه یک ماوس رایانه با یک برجسته

دارد.   دکمه سیستمی  دو  و  کنترل  دکمه  پنج  که  است 

ها  شود. ده اِس یا اندروید اجرا می اُوبرنامه بانوکل روی آی 

فعالیت آموزشی و سرگرمی از جمله یادگیری الفبا، جدول  

تناوبی،   جدول  آموزش  برای  عناصری  متقاطع،  کلمات 

لیست،  اف، چک دیخوان با قابلیت خواندن متون پی متن

گسترده برای پیمایش  دفترچه یادداشت، شمارنده، صفحه

گیری و حتی  کسِل، اندازه های گوگل شیتس یا اِدر خانه 

بازی وُردِل، از جمله امکاناتی است که در این مجموعه  

 گنجانده شده است. 

 کلیدصفحه 

کلید جدید که مشخصاً برای کاربران نابینا  دو صفحه 

درآمده  نمایش ساخته شده، امسال در سالن نمایشگاه به 

 بود. 

کلید جدید از شرکت هیبل در  یک صفحه  نهِیبِل وا 

کلید بلوتوثی بسیار  هلند است. این محصول یک صفحه 

کوچک برای واردکردن بریل در تلفن هوشمند یا رایانه  

سانتیمتر    10گرم است؛ حدود    8۵است. وزن آن حدود  

سانتیمتر ضخامت دارد و    1سانتیمتر عرض و    4طول،  

تقریباً   آن  باتری  است  ۵0عمر  از  ساعت  این دستگاه   .

تبلت تلفن  و  همراه  آی های  و  اوهای  اندروید  و  اس 

رایانه  در  تایپ  مَک همچنین  و  ویندوز  اِس  اُوهای 

می  این صفحه پشتیبانی  از  کند.  بیش  از    10کلید  زبان 

و   اسپانیایی  آلمانی،  فرانسوی،  هلندی،  انگلیسی،  جمله 

ن  ترین ویژگی هیبل واکند. مهم هندی را پشتیبانی می 

برای نگه  استفاده  این است که  بین دو دست و  داشتن 

صورت عمودی طراحی شده است. نیازی به گذاشتن  به

حال   در  نوشتن  هم  همین  که  نیست  میز  روی  بر  آن 

کند. برای کسانی که از ورودی بریل  حرکت را ممکن می 

اند، تجربه بسیار شبیه به  با صفحه لمسی استفاده کرده

 نمایش دستگاه  لتی است که صفحه واردکردن بریل در حا 

https://www.aph.org/polly-wait-list/
https://www.bonocle.co/en/
https://www.iamhable.com/
https://www.iamhable.com/
https://www.iamhable.com/
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در جهت مخالف کاربر قرار دارد؛ با این تفاوت که روی  

 کنید. کلیدهای فیزیکی تایپ می 

صفحه   کِیسکووِرتی  بی یک  شرکت  کلید  از  سیم 

یک  دی  دستگاه  این  است.  کره  در  اِلِکتِرونیکس  آی 

بلوصفحه  می کلید  که  است  واردکردن  توثی  برای  تواند 

وای تی آر ایدَبِلیو کلید به سبک کیو متن از طریق صفحه 

می  شود.  استفاده  بریل  دستگاهیا  با  آن  از  های  توان 

گرم   8۵اس یا اندروید استفاده کرد. وزن آن حدود اوآی 

  1۵شکل است و حدود  کلید مستطیل است. این صفحه 

سانتیمتر ضخامت    1تر عرض و  سانتیم  7سانتیمتر طول،  

می  فوالدی  دارد.  صفحه  یک  چسباندن  با  را  آن  توان 

نازک با پشت چسبنده، به گوشی وصل کرد؛ یا با قاب  

به  هوشمند  گوشی  تلفن  پشت  به  مغناطیسی  صورت 

صفحه  این  وان،  هیبل  مانند  کرد.  برای  متصل  کلید 

روبه دست  دو  با  است.  استفاده  شده  طراحی  هم  روی 

کلیدی  وای در شش ردیف پنج تی آر ایدبلیو ی کیو کلیدها 

اند. کلیدهای دی و اِف دارای عالئم لمسی  مرتب شده 

صفحه  این  با  تایپ  بنابراین  روش  هستند؛  به  کلید 

کیس را  توان کوورتی گیرد. البته می استاندارد صورت می 

صورت کلیدهای  این روی حالت بریل تنظیم کرد که در 

کِی، و اِل به کلیدهای ورودی بریل    اِس، دی، اف و جِی، 

 شوند. تبدیل می 

 

 

 

گوی نسل  ونان صحنه هنرمندی: :گفت

گردان  قلی: صحنهمانا با محسن محمد

 نابینا

نایینی دکتری  میرهادی  دانشجوی  زاده: 

 های قرآنی پژوهش 

قلی: صحنه گردان، گوینده، و شاغل در  محسن محمد 

نو  و  مرکز  آوری 

عمومی   روابط 

 شرکت فیروز 

زمانی   چه  »از 

صحنه   روی 

 کنی؟« هایی را اداره می هستی و چه مراسم

»از زمانی که در کالس سوم و چهارم دبستان بودم، به  

کردم و این روند تا امروز  صورت پراکنده برنامه اجرا می 

های من حول محور اجرای  هم ادامه داشته است. فعالیت 

مجری  مموسیقی،  مراسم  برگزاری  در  گری،  و  ذهبی، 

 آپ کمدی بوده است.« مواردی نیز اجرای استند 

صحنه  راه  از  که  باری  کسب  »اولین  درآمدی  گردانی 

 کردی، کی بود؟« 

از برنامه های شبکه   تلوزیون و در قالب    ۵» در یکی 

بود. در آن زمان،   نابینایان  خواننده یک گروه موسیقی 

ز این  من کالس چهارم دبستان بودم. اما اولین بار که ا

راه کسب درآمد کردم، حضور در برنامه جشن رمضان با  

مهرداد کاظمی و محمد اصفهانی بود. این حضور باعث  

شد  شد به مراسم مختلف دعوت شوم و از من خواسته می 

البته همین آهنگ  اجرا کنم.  را  جا  های محمد اصفهانی 

باید تأکید کنم: این کار برای من درآمد باالیی نداشته  

 است.«

https://www.qwertycase.com/
https://www.qwertycase.com/
https://www.qwertycase.com/
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استعداد  چه  با  افرادی  می »چه  کار  هایی  این  در  توانند 

 موفق باشند؟« 

کار  »طبعاً هر کسی می  این  در  لوازمی  داشتن  با  تواند 

عنوان کسی که بیشتر فعالیتم  توفیق داشته باشد. من به 

توانم بگویم: کسی  حوش صدا و موسیقی است، می وحول 

صحنه  عرصه  وارد  میکه  پایه گردانی  باید  های  شود، 

و چون محل برگزاری  موسیقی را در حد خوبی بداند، چند 

صدا  با  حتما  و  شود،  جویا  را  خود  و  مراسم  خود  بردار 

کیفیت کار او آشنا باشد. از نظر من الزم است: یک نفر  

گردان نابینا همراه  عنوان همراه یا رابط با یک صحنهبه

 باشد و برخی مسائل را برای او تسهیل کند.« 

 ر باره این مسائل برای ما صحبت کن.« »بیشتر د

صحیح   اجرای  یک  لوازم  از  صحنه  به  کامل  »اشراف 

دار نوازندگی صحنه  عنوان مثال: وقتی شما عهده است. به 

می  همراه  یک  یا  رابط  یک  فقط  لحظه  هستید،  تواند 

حضور یا خروج مجری یا میهمان برنامه را به شما اطالع  

 دهد.« 

گردان نابینا و سایر  یک صحنههایی میان کار  »چه تفاوت 

 همکاران او وجود دارد؟« 

»همانطور که در پاسخ پرسش پیش گفتم، عدم اشراف  

ها یا  ترین تفاوت دقیق نابینایان بر صحنه یکی از بزرگ 

می  حساب  به  ما  کار  اشراف  معضالت  عدم  این  آید. 

می  پیدا  بیشتری  نمود  وقتی  که  مخصوصاً  کند 

اصحنه برای  نابینا  خاصی  گردان  روی صحنه  بار  ولین 

خواهند در این  شود. من به همه کسانی که می حاضر می 

کنم برای شناخت بیشتر خود  عرصه وارد شوند توصیه می 

حاضر   اجرا  محل  در  برنامه  از  پیش  صحنه،  محیط  از 

یابی خود صحنه را رصد کنند،  های جهتشوند، با مهارت 

درست رابطه و تا جایی که امکان دارد تالش در برقراری  

 با مخاطب خود داشته باشند.  

آید  هایی که میان ما و سایرین به چشم می از دیگر تفاوت 

این است که ما خیلی در تشخیص زبان بدن مخاطبانمان  

یک   که  است  شرایطی  در  این  نداریم.  توانایی 

تواند  ترین اشاره مخاطب می گردان بینا با کوچکصحنه

 مدیریت کند.«  به بهترین شکل ممکن صحنه را 

گردان نابینا  »چه مسائل و موضوعاتی برای یک صحنه 

تواند  پیش از اجرا یا برای اجرای اول در یک صحنه می 

 حائز اهمیت باشد؟« 

مهم  من،  دید  در  »از  و  افراد  باید همه  که  اصلی  ترین 

صحنه  بعد  باشند،  وحله  داشته  نظر  مد  نابینا  گردانان 

بر الزم  آمادگی  و  فراوان  قابل  تمرین  غیر  مسائل  ای 

پیشبینی است. شما ممکن است روی صحنه با موردی  

شدن   خارج  تنظیم  از  یا  میکروفون  شدن  خراب  مثل 

باشید.   آماده  آن  برای  باید  که  شوید  مواجه  دستگاه 

های  همچنین ما نابینایان محکوم به نشان دادن توانایی 

د  خود هستیم. از این رو همواره باید بتوانیم با تمرین زیا 

رنگ  هایی که در پرسش پیش مطرح کردم را کمتفاوت 

 کنیم.«

هایی میان کار اجرای فردی و اجرای گروهی  »چه فرق 

 توان ذکر کرد؟« می

»این دو کار، دو مقوله متفاوت هستند؛ وقتی شما عضو  

از   تبعیت  و  تمرین  اجرا هستید، وظیفه شما  گروه  یک 

پیش  که  وظایفی  و  است  گروه  درباره  مدیر  صحنه  تر 

 متذکر شدم همه بر عهده مدیر گروه شماست.« 

حال درباره اجرای موسیقی با هم صحبت کردیم.  به»تا 

آپ کمدی  هایی که اجرای استند باره تفاوت لطفاً قدری در 

 کند صحبت کن.« برای ما نابینایان ایجاد می 

»با توجه به بصری شدن بیشتر مواردی که یک نفر در  

گیرد و طرز استفاده از زبان  اجرای خود از آن بهره می 

 بدن برای خنداندن بیشتر مخاطب در عصر حاضر، به  
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رسد کار کمدی برای ما نابینایان قدری دشوار  نظر می 

با دهه شصت متفاوت است و   شده است. عصر حاضر 

کار  مورد  کمتر  لطیفه  تعریف  یا  صدا  تقلید  مثل  هایی 

توانم بگویم: من  گیرد. روی هم رفته میاستقبال قرار می 

نابینا چنین برنامه افراد  هایی را روی صحنه  فقط برای 

خواهد همچنان در این عرصه  گر کسی می برم؛ اما امی

های خود کار کند و  نیز مشغول باشد، باید روی دیالوگ

 البته هر جایی به اجرا نپردازد.«  

باره موضوعاتی که باید برای اجرای مراسم مذهبی  »در 

 مد نظر داشت هم برای مخاطبین ما صحبت کن:« 

»مانند بحثی که پیشتر کردم، اشراف شما به محیط و  

چه  م در  بدانید  باید  شما  است.  مهم  بسیار  خاطبین 

کنید و مخاطب شما چه واکنشی به  محیطی مداحی می 

زنی  دهد. همچنین برای گرداندن سینه کار شما نشان می 

اقل یکی از  داران هیئت یا ال نحوی با میان باید حتماً به 

 آنها هماهنگی کامل داشته باشید.  

العاده مهم است  بی فوق های مذه ذکر این نکته در برنامه

افراد   از  برخی  مسائل  برای  ابزاری  به  نباید  نابینا  که: 

سازی همواره وجود داشته  تبدیل شود. باید این فرهنگ 

باشد که نابینا، هیچ تفاوتی با سایر افراد ندارد و او هم  

مانند بقیه از خطا و گناه مصون نیست. نباید برای اینکه  

ا تصوراتی  کند؛  گل  مجلس  یا  یک  دادن  شفا  قبیل  ز 

گرفتن نابینا در هیئت مطرح شود و از او به این وسیله  

 استفاده ابزاری شود.« 

هایی برای دیده شدن بچه ها برای قبول کار  »چه راه 

 صحنه وجود دارد؟« 

 

 

»اکنون که شبکه های اجتماعی نفوذ خوبی در بین افراد  

تا   است  شده  ایجاد  ارزشمندی  فرصت  اند،  کرده  پیدا 

توانم انایی افراد نابینای خالق بیشتر دیده شود. اما نمی تو

توجه باشم.  به مقوله اقبال در دیده شدن افراد مختلف بی 

گردانی هم مانعی برای  همچنین ندیدن، در کار صحنه 

توانایی   متأسفانه  که  است  کرده  ایجاد  اذهان  برخی 

تحت  را  می نابینایان  قرار  بهالشعاع  نمونه:  دهد.  عنوان 

خی افراد ندیدن را مانعی جدی برای مجری بودن افراد  بر

دانند و تأکید دارند که: در مواقع لزوم چطور باید  نابینا می 

با مخاطب ارتباط برقرار شود؟ البته من با برخی از این  

 گو کردم و تا حدی در اقناع آنها کوشیدم.« وافراد گفت 

 زایی این کار صحبت کن.« باره شکل درآمد »در 

ترین چیزی که باید به آن اشاره کنم این است که:  م»مه

گردانی یک شغل مقطعی است و همیشه معلوم  صحنه

آسیب   کرونا  کرد.  معاش  امرار  راه  این  از  بتوان  نیست 

کردند.  زیادی به کسانی زد که از این راه کسب درآمد می 

می بربنا توصیه  دوستان  همه  به  من  بر  این  عالوه  کنم 

ال یک پلن بی هم برای خود باشند تا در  این کار به دنب

آید به  درآمدی نشوند. بسیار پیش می مواقع لزوم دچار بی 

کنند که مبلغ کمتری به من  خاطر نابینایی کوشش می 

به  شود.  کار  همین پرداخت  پذیرش  از  پیش  من  دلیل 

کنم فرما مطالبه می دانم را از کار مقداری که حق خود می 

م هم  دوستان  همه  از  بهی و  ندهند  اجازه  خاطر  خواهم 

ای که باید را  نابینایی حق هنر آنها ضایع شود و هزینه 

 دریافت نکنند.« 

گفت  این  در  که  این  تو  و»از  از  کردی  شرکت  گو 

 ممنونم.« 

ۀوانید مشروح این گفتگو را در قالب یک فایل  شما می 

 صوتی، ذیل همین نوشته در وبسایت نسل مانا بشنوید. 
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 اب صوتی های کتتازه

نابینایان  بخش  کارشناس  شفیعی:  رقیه 

 های عمومی کشور نهاد کتابخانه 

از   تعدادی  معرفی  با  شماییم  همراه  نیز  شماره  این  در 

که  کتاب هایی 

موضوعاتی   در 

تاریخ،   چون 

سرگذشت،  

رمان، روانشناسی و... برای استفاده افراد با آسیب بینایی  

 است.  به زیور صوت آراسته شده 

گو با اعضای داعش«  وفرانکفورت تا رقه؛ گفت »از   •

زارع را نشر خط مقدم در سال  نوشتۀ هادی معصومی  

 صفحه به چاپ رسانده است.  412در   1399

این کتاب خروجی سومین گام نویسنده در راستای  

های قابل اتکا در شناخت نیمۀ  ها و داده کسب دریافت

است منطقه  و  عراق  در  سلفی  جهادگرایی  ؛  پنهان 

با  مصاحبه مجموعه  است  گروه    21ای  بازداشتی  عضو 

یا خانواده  القاعده  و  نویسنده عمدۀ  داعش  ایشان.  های 

جهادی  با  مصاحبه  در  را  متمرکز  فعالیتش  بومی  های 

جوی چرایی تحول و تتور جوانان عراقی در  کرده و پی 

حال در این  های سلفی بوده است. بااین گرایش به جنبش 

و غیر عراقی سازمان القاعده و داعش  مجموعه با دو عض 

ای نیز مصاحبه شده است: نخست همسر فرمانده افسانه 

القاعده و دولت اسالمی عراق و دومی زنی آلمانی که در  

دغدغه  و در سودای یک زندگی معنوی و بی   2014سال  

از فرانکفورت به رقه و سپس موصل مهاجرت کرده و با  

 است.  ماجراهای دراماتیکی مواجه شده 

دارو«   • بدون  افسردگی  با  مقابله  برای  راه  »پنجاه 

نشر   را  نوروزی  ترمه  ترجمۀ  و  روزنتال  سارا  تألیف 

در   1389ارجمند با همکاری نشر نسل فردا در سال 

 صفحه منتشر کرده است.  128

اختالالت   دیگر  و  خلقی  نوسانات  افسردگی، 

میلیون  کشیدن  رنج  مسبب  در  اضطرابی،  انسان  ها 

ترین  طور قطع مهم نیاست. اختالالت خلقی به سرتاسر د

عامل خودکشی موفق منجر به مرگ در افراد است. این  

های تغییر سبک زندگی برای کاهش استرس  کتاب شیوه 

می  نشان  روش را  می دهد؛  کمک  که  از  هایی  تا  کند 

قطبی قطبی جلوگیری شود. افسردگی یک افسردگی یک

شود؛ شرایطی  اد می واسطۀ شرایط زندگی ایجمعموالً به 

دادن یک عزیز، پیوندی که با مرگ  نظیر بیماری، ازدست 

زندگی،   در  اساسی  تغییری  یافته،  پایان  جدایی  یا 

دادن شغل یا تغییر شغل و نقل مکان. افسردگی  ازدست

می  زندگی  حتی  در  تغییر  و  تنوع  فقدان  دلیل  به  تواند 

 تشدید شده باشد.  

سال  در  را نشر سخن    ینیی نغمه نا  ۀ»کافه ژپتو« نوشت •

 صفحه روانه بازار کتاب کرده است.  843در   1399

  الیخی ب   یدختر  مهتا،

خانواده  ثروتمند    یااز 

دغدغ   ن یا  ۀاست. 

فراهم    ی روزها او 

جشن   مقدمات  کردن 

و   است  ازدواجش 

پ  زیچهمه    ش یخوب 

  ی بعض  نکهیاال ا  رود یم

  ی . فرصت آورند ی خاطرات کمرنگ گذشته به او هجوم م

باق مهتا  ازدواج  روز  تصادف،    کی  که  نمانده است  ی تا 
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چ زندگ  ز یهمه  در  تاث   ی را  تحت  م  ر یاو  ؛  دهدی قرار 

به   ی برگشت به زندگ یاو برا  شودی که سبب م  یتصادف

  شدت تقال کند.

است.    فیلط  یاو عاشقانه   یفانتز  یژپتو داستان   کافه

باخبر    یی به عقب در داستان از رازها   مخاطبان با برگشت

. داستان  کندی تر مجذاب   شانیکه کتاب را برا  شوندیم

  ی برا  یدارد و فرصت   ی متفاوت به زندگ  ی کتاب، نگاه  نیا

اخت  یزندگ  مخواننده   اری در  قرار  آدم   دهدی اش    ی هاتا 

 د. را تجربه کن  یبرش را بشناسد و عاشق ودور  بد خوب و 

به اسکندر   • را  »آریوبرزن دالوری که طعم شکست 

  1386چشاند« اثر ثریا جبارزاده را نشر سمیر در سال  

های  مندان شخصیت صفحه تقدیم به عالقه   603در  

 تاریخی کرده است. 

بیان  دوجلدی  کتاب  رشادت این  و  کنندۀ  ها 

تا جنگیدن  مقابل    های  در  ایران  قهرمانان  جان  پای 

ممکن است از نظر تاریخی نتوان    دشمنان است. اگرچه 

با   تاریخی کتاب  اما داستان  استناد کرد؛  آن  به مطالب 

پیش می عاشقانه  ماجرای  با  چاشنی  را  مخاطب  و  رود 

سازد. این شیوۀ نگارش تاریخ برای عوام  خود همراه می 

شخصیت می تا  کند  کمک  و  باشد  جذاب  های  تواند 

 شان بماند. بزرگی چون آریوبرزن بیشتر در یاد و خاطر

خبوشانی(«  »بی  • اکبر  حاج  زندگی  اساس  )بر  گره 

مهری  معرک نوشتۀ  سازمان  السادات  را  نژاد 

  139۵تفریحی شهرداری اصفهان در سال  فرهنگی 

 صفحه منتشر کرده است. 128در  

بیان  »اکبر  کتاب  درودگر  هنرمند  زندگینامه  کننده 

در اصفهان است که ساخت در    1316خبوشانی« متولد  

امام ورود صحن  ضریح  ی  چوبی  قسمت  و  خمینی)ره( 

امام  و  مطهر  قمی  میرزای  ضریح  ساخت  )ع(،  رضا 

آدم در قم، دانیال نبی شوش، ابن بابویه شهر    زکریابن 

ری و چندین امامزاده و آثار هنری دیگر و ساخت سه  

 هزار منبر را در کارنامه خود دارد.

ادان  »پاییز من، بهار تو« اثر نسرین قدیری را نشر ش •

دوستان  صفحه تقدیم رمان   464در    1391در سال  

 کرده است. 

داستانت یروا  سنده ینو تشر  ی گر  ضمن  که    ح یاست 

  ر ی خواننده را با روند تقد  ی خوببه   ، یزندگ  طی حاالت و شرا

است که هر    یاهمان لحظه   نی کند. ای ها مأنوس مآدم 

پرسد: »چرا من؟!«  ی دارد و می کس سر به آسمان بر م

جوابو   آست  یروزگار  »چرا    نیدر  دارد:  «.  !نه؟تو  خود 

سال  گذر  با  پداستان  و  خو   شیها  بطن  در    ش، یرفتن 

  ؛ کشدی گونه به دنبال خود مال ؤس  ی ل یخواننده را با دال

  یی بسترها   زیقسمت درام ماجرا ن  با   سندهیضمن آنکه نو 

جذاب  گر ید م   تیاز  م ی را  روزها  آدم  ی گسترد.  و  گذرند 

  ی برای آنها که جواب  د«ی طرح هزار »اما و شاماند با  یم

پس  .  دهدی هرروزه م  یرا همان زندگ   ییندارد و پاسخ نها 

می  تصور  که  کسانی  تمامی  برای  داستانی  کنند  چنین 

کرده تجربه  را  مشکل  این  نکرده نظیر  حتی  یا  اند، اند 

 د. تلنگری در خود دار 

دفاع   • شهید  سی  معرفی  بهشتیان؛  با  دقیقه  »پنج 

الهه حاجی   مقدس« حسینی را نشر دارخوین در  اثر 

 روانه بازار کتاب کرده است. 1392صفحه در سال    32

  ۀ مجموعمنتشرشدۀ  کتاب    این کتاب یکی از شش 

قرار    است که    ان« یبا بهشت  قه یدق  پنج »  ی جلد  هشتاد 

بدون   سپردند،  ناشر  به  را  آنها  مؤلفان  زمان  هر  است 

یادشده  آثار  درنظرگرفتن شمارۀ مجلدات، به چاپ برسند.  

روا شه  ی هات یبا  فرماندهان  سال    د یکوتاه،  هشت 

 مقدس را از نگاه خانواده، دوستان و همرزمان آنها  دفاع 
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به    ن ی نخست  .کندی م   یمعرف اختصاص  مجموعه  کتاب 

الهه  که  دارد    ی خراز  ن ی حس  د یشه  ی زندگ  کوشش  به 

است. شه  نی تدو  ینیحسی حاج فرمانده    یخراز   د یشده 

،  ۵  یکربال   اتی)ع( بود و در عملنیامام حس  14لشکر  

سال   اسفندماه  به    136۵روز هشتم  شلمچه  منطقه  در 

  .دی شهادت رس

را    د یسعی قاض  ز یمرگ« اثر پرو  ۀ انی»الوسون در آش •

آس تقد  406در    1381سال  در    ا ینشر    م یصفحه 

 کرده است.   ییجنا  یهاداران داستان دوست

  ی هااست که در کار خود با داستان   ی س یپل  الوسون

مبهرو   ی خطرناک  یی جنا از  شودیرو  قدم  که  دخترک   .

ب ن  ،گذاشت  رون یمغازه  وارد    پشت   ز یالوسون  او  سر 

  ل ی به طرف اتومب  میمستق»:  دی شد. مرد مهاجم غر  ابانیخ

الوسون هم    ی آقا  ر؟یب»بلندتر افزود:    یو با صدا  !«دیبر

حرفش تمام نشده بود که    هنوزاما    «مهمان ما هستند!

قو  کی با    ۀقیپشت    یدست  و  گرفت  را    ی شدت او 

د قابل ریغ به  را  او  وسط    دیکوب  وار یتصور  بالفاصله  و 

مثل    ابانیخ مرد  کرد.  وسط    ن یسنگ  ی گون  کی پرتاب 

 .  افتاد...  ابان یخ

امیر  • محمدعلی  ارسالن  »مستطاب  از  نامدار« 

منوچهر  نقیب ویراستاری  با  شیرازی  الممالک 

  736در    1381زاده را انتشارات طرح نو در سال  کریم

 چاپ رسانده است. صفحه به 

امیر بهارسالن نام  همه  برای  یک  نامدار  عنوان 

ارسالن  شده است؛ اما باید دانست که امیر اسطوره شناخته 

حیرت  تخیل  و  ذهن  نبوغ از  بلکه  آسای  انگیز، 

 الممالک شیرازی بیرون آمد و  میرزامحمدعلی نقیب 

 

قران را خوش کرد؛ بلکه کام  تنها اوقات سلطان صاحب نه

احوال و  های پریشان فیان شاه، حرمسرا، زنان و بچهاطرا

درباریان را نیز شیرین کرد، از سرریز آن قصه به کوی و  

ها راه یافت و دل زنان و جوانان ایرانی را  برزن و خانه 

آور و  شاد کرد. از بس که این پهلوان زیبا و نجیب و زور 

ظلمحق و  عاشقستان  و  دل ستیز  و  بود؛  پیشه  پاک 

و  تومی واقعیت  نکبت  از  را  مردم  ساعتی  برای  انست 

های جمعی دور کند و همه را در باغ و بوستان  گرفتاری 

سرسبز خیال به تفرج وادارد و حالشان را جا بیاورد. قصه  

مردانه است و به دنیای پهلوانی تعلق دارد؛ اما به جهت  

مناسبات عاشقانه، زنان و دختران روزگار میرزامحمدعلی  

 سایر اقشار به خود جذب کرد.  را بیش از

مرادی  • هوشنگ  اثر  خورش«  نشر  »پلو  را  کرمانی 

صفحه برای نوجوانان    160در    1386معین در سال  

 منتشر کرده است. 

بر با  همراه  جذاب  نثری  از  کتاب  حسی  انگیختن 

دارد.   همراه  خوانندگان  برای  را  اصالت  و  نوستالژی 

انیم: یک روز  خوها را با هم می بخشی از یکی از داستان 

پسرکی که پیراهن آبی داشت و موهایش در باد تند قطار  

آشفته بود، از پنجرۀ قطار برای دخترک دست تکان داد  

ای رسیده و بزرگ انداخت. دخترک مانده  و برایش آلوچه 

بود که آلوچه را نگاه کنه یا پسرک رو. آلوچه توی هوا،  

پشت چرخید،  و  چرخید  باد  افتاد.   توی  دختر  دختر    سر 

آلوچه توی علف  نکرد.  پیدا  آلوچه را  ها و  هرچه گشت 

با خاطرۀ صورت  گل  ریز و وحشی گم شد. دختر  های 

خندان و موهای آشفتۀ پسر به خانه آمد. صدای هی هی  

 زنان صدا را برد... . پسر در گوشش ماند. قطار سوت 
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فعالیت با  مؤسسه  آشنایی  های 

 حمایت از بیماران چشمی آرپی 

نادر است که  1بیماری آرپی  ، نوعی بیماری چشمی 

می  ایجاد  ژنتیکی  عوامل  اثر  بهدر  و  با  مرور شود  زمان، 

در   و  دید  میدان  کاهش  باعث  شبکیه،  بردن  تحلیل 

شود. افراد مبتال به  بسیاری مواقع نابینایی فرد مبتال می 

آرپی، معموالً در سنین بعد از بلوغ متوجه ابتالیشان به  

می این   تحلیل بیماری  سرعت  به  بسته  و  رفتن    شوند 

اعظم   بخش  کوتاه،  نسبتاً  زمانی  بازه  یک  در  شبکیه، 

می  دست  از  را  خود  از بینایی  این  آنجا دهند.  اثرات  که 

می  آشکار  بلوغ  از  بعد  سنین  در  معموالً  شود،  بیماری 

مبتالیان به آرپی اغلب با نابینایی و تبعاتش و چگونگی  

های ناشی از آن آشنایی کافی ندارند؛  مدیریت محدودیت 

دادن شغلشان قرار  آنها که شاغل هستند، در خطر ازدست

سختی  می به  ندارند،  شغلی  که  هم  آنهایی  و  گیرند 

توانند فرصت شغلی مناسبی را به دست آورند. همین  می

نماید. بسیاری از این  تبعات در زمان تحصیل هم رخ می 

گذارند که در سنین  ینایی میافراد زمانی پا به دنیای ناب

به می جوانی  دانشگاه  سر  در  تحصیل  مشغول  و  برند 

تحصیلی  رشته  است  ممکن  گاه  جزو  هستند.  هم  شان 

گنجد.  هایی باشد که در دایرۀ انتخاب نابینایان نمی رشته

علت هم ممکن است ورود این افراد به دنیای  همین به

 مراه باشد. نابینایی، با تبعات روحی و فکری سنگینی ه 

نهاد  که  نیست  تأکید  به  نظیر  الزم  حمایتی  های 

سازمان بهزیستی، وظایف حساسی را در خصوص این  

افراد به عهده دارند. آنها باید عالوه بر خدمات معمول  

می  قرار  نابینایان  همۀ  اختیار  در  خدمات  که  دهند، 

ای و توانبخشی را هم با شدت و دقت مضاعف  مشاوره

 
1. Retinitis Pigmentosa 

حمایتی خود بگنجانند؛ اما در اغلب مواقع  های در برنامه

بینی نشده  یا اساساً برنامه مشخصی برای این افراد پیش 

بینی شده، به درستی اجرا  یا آنچه احتماالً طراحی و پیش 

مردم نمی  این مؤسسات  در چنین شرایطی  و  شود.  نهاد 

های  آیند تا خل نهاد انتفاعی هستند که به میدان میغیر 

پر را  دست  دولتی  یا  یاری کنند  نهاد کم  این  در  گر  ها 

 شان باشند. های حمایتی اجرای برنامه 

ای مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی، مؤسسه 

غیر مردم عام نهاد،  و  سال  دولتی  در  که  است  المنفعه 

ثبت    1380 شماره  خدمات    141۵2با  ارائه  هدف  با  و 

مشاوره ارائه  درمانی،  و  روانشناسی،  تشخیصی  های 

صورت حضوری و تلفنی و  حقوقی و فناوری اطالعات به 

بیماران  حمایت  از  گروه  این  به  اجتماعی  و  مالی  های 

کوشش   و  تالش  با  اخیر  سال  چند  طی  شد.  تأسیس 

از  اندر دست امر، بیش  بیمار آرپی در     6000کاران این 

حیث اولین و تنها  اینسنین مختلف شناسایی شده که از 

 .شود محسوب میمؤسسه آرپی در کشور 

ای سه  پزشکی هفته در حال حاضر متخصصان چشم

می  معاینه  را  مؤسسه  این  مددجویان  طبق  روز  و  کنند 

بیمارستان  با  »رسول  هماهنگی  »طرفه«،  های 

دچار   که  بیمارانی  حسین)ع(«،  »امام  و  اکرم)ص(« 

آب مانند  آرپی  ثانویه  )آب  مشکالت  گلوکوم  مروارید، 
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ند، برای اقدامات درمانی به  سیاه( و عوارض شبکیه هست

می  داده  ارجاع  مراکز  مؤسسه  این  این  همچنین  شوند. 

های نادر، تحت  عنوان بزرگترین عضو خانواده بیماری به

 های نادر درآمده است. پوشش بنیاد بیماری 

توانند از طریق  مددجویان مؤسسه آرپی همچنین می 

این مؤسسه با روانشناسان متخصص و مجرب در زمینه  

شکالت مرتبط با نابینایان تماس بگیرند و از خدمات  م

مند شوند. افزون بر این،  ای این متخصصان بهره مشاوره

فناوری  خصوص  در  هم  مشاوره  نابینایان  ویژه  های 

اختیار  به در  مرکز  این  در  حضوری  و  تلفنی  صورت 

های  گیرد. ارائه مشاوره دربارۀ انواع ابزار مراجعان قرار می 

ذره بینایی  کمک درشتنظیر  و  دیگر  بین  از  هم  نما 

شود. در این  خدماتی است که در مؤسسه آرپی انجام می 

آگاه  هدف  با  همچنین  انتشار  مرکز  و  مخاطبان  سازی 

دستاورد  چشم آخرین  بههای  جلساتی  صورت  پزشکی، 

سنجی و  های بینایی آنالین با حضور صاحبنظران حوزه

می چشم برگزار  مرور پزشکی  ضمن  و  و    شود 

چشم درستی  حوزه  اخبار  آخرین  به  سنجی  پزشکی، 

 شود. سؤاالت مخاطبان پاسخ داده می 

روزه در  مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی همه 

این   است.  خود  مراجعان  پاسخگوی  اداری  ساعات 

اوستا   بوستان  آزادی،  تهران، خیابان  در نشانی  مؤسسه 

های  ستگاه توانند از طریق ایمندان می واقع شده و عالقه

تی(  آر مترو توحید یا انقالب و ایستگاه اتوبوس تندرو )بی 

همچنین   باشند.  داشته  دسترسی  آن  به  قریب  دکتر 

تلفن  طریق  از  مؤسسه  این  - 24های  کارکنان 

سؤاالت    02166948282 پاسخگوی  اداری  ساعات  در 

 مبتالیان به آرپی خواهند بود. 

 

 

 

 

 ای از مانا امیرینوشتهدل

کوک نویسد برای تو و اویی که دلش با دنیا ساز نا می دل  

 است

 صدای خمودۀ باد پیچیده میان تنهایی شب 

خاکستری   روزی  از  خسته  شب،  به  رو  پنجره،  پشت 

 ام نشسته

نگاه تلخ قهوه  رقصد روی ذهن خالی کاغذ و نیم قلم می 

 به دستان من است

 کردندنمی ها رهایمان ها در امتداد فرصت کاش لحظه 

 ها شد به نشدن رحم منتهی نمی و آن مسیر بی 

آمد روی  ای کش و قوس نمی ها چون سایه و آن دلهره 

 دیوار سرنوشت 

می  خم  از  دستانم  عاجز  نگاهم  و  فنجان  روی  به  شود 

 مفهوم گنگ فال زندگی 
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 از حرف تا عمل با نابینایان

 نویسنده: یخ نکنی نمکدون

نان و ماستمان را بخوریم؛  راستش ما قصد داشتیم  

چیز، امیدمان به همین نان و ماست  اما با گران شدن همه 

ای جز شنیدن و خواندن  هم از بین رفت. پس دیگر چاره 

 ماند.نظرات گوهربار ما باقی نمی نقطه

موضوع این است که بعضی از ما نابینایان در موقع  

انسانیت   الگوی اخالق و  صحبت کردن تبدیل به یک 

شویم؛ در مقابل وقتی در موقعیتی خاص قرار بگیریم  می

که   آنچه  تمام  نرود،  پیش  دلخواهمان  به  شرایط  که 

نهیم و آن رویمان  ای می شعارش را داده بودیم به گوشه 

»آنچه حق خود می باال می  تا  و  نگیریم،  آید  را  دانیم« 

 گیگیریم. آرام نمی 

،  اید که مقصودمان چیستاگر هنوز هم توجیه نشده 

 آوریم: چند نمونه برایتان می 

آن   با  همواره  نابینایان  ما  که  شعارهایی  از  یکی 

گذاریم، اعالم تنفر از  حسابی برای خودمان کالس می 

شبیه   کردن،  صحبت  موقع  یعنی  است.  بهمان  ترحم 

می حسابی آدم  بد  را  ترحم  آنچنان  مورد  ها  در  و  دانیم 

می  ترحم  ما  به  که  می کسانی  طغیان  که کنیکنند،  م 

ریزد؛ اما  سازمان حقوق بشر به حالمان زار زار اشک می 

وقتی همان روز برای انجام یک کار بانکی وارد بانک  

شویم، بدون گرفتن شماره و ایستادن در نوبت، صاف  می

رویم و با مطرح کردن نابینا بودن خود،  به سمت باجه می 

ترین زمان ممکن انجام  کنیم کارمان را در سریع سعی می 

 دهیم. 

ما همیشه سر می  تقاضای  شعار دیگری که  دهیم، 

نگاه برابر سایر افراد جامعه به خودمان است. مثالً توقع  

های ما را  داریم در بحث اشتغال، همچون بقیه توانمندی 

ببینند و با ما رفتاری عادی داشته باشند؛ اما وقتی دری  

می  تخته  کاری میبه  سر  و  اقسام  خورد  و  انواع  رویم، 

کنیم تا به نوعی متفاوت با ما  اده و تبصره را قطار می م

جای  گوید معلولین شدید بهرفتار شود. مثالً قانونی که می 

ساعت باید ده ساعت کمتر سر کار حاضر    44ای  هفته 

برای خودمان که معلم هستیم و هفته  را    24ای  شوند 

کار می  نظر می ساعت  در  دیوار  کنیم  و  در  به  و  گیریم 

تا حقمان را بگیریم. حتی برخی از ما پا را فراتر   زنیممی

با کم  می با وجود عادی شدن ساعات کاری  و  گذاریم 

گیری کرونا و برداشته شدن دورکاری، اصرار  شدن همه 

کار  وقتی  معتقدیم  و  بمانیم  دورکار  را  داریم  هایمان 

توانیم از خانه انجام دهیم، لزومی ندارد در محل کار  می

فیزیکی   را  حضور  این  که  است  جالب  و  باشیم  داشته 

 دانیم.خاطر معلولیتمان حق مسلم خود می به

فاکتور  از  دیگر  نظر  یکی  از  اجتماعی  عدالت  های 

برخی دوستان، دادن پول کمتر در قبال دریافت خدمت  

یا خرید کاالی موردنیازمان است. یعنی برخی دوستان  

ک  موقع خرید یک شلوار آنچنان از مشکالت زندگی ی

به رحم می نابینا می  آید و شلوار  نالند که دل فروشنده 

دهد.  صد هزار تومانی را به بیست هزار تومان به او می 

می  ماها  از  خیلی  که  وجودی  با  نیم یا  شدن  دانیم  بها 

الزمبلیط  نقلیه  وسایل  برخی  برای  فعالً  االجراست،  ها 

داریم   توقع  بشویم،  بخواهیم  هم  پاراگالیدر  سوار 
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جای مراکز  بها حساب کند. یا مثالً به با ما نیم صاحبش  

الکچری   تحت به  بیمه،  مطب  قرارداد  ترین 

ها قبل باید ازشان وقت  ترین پزشکان که از ماه سرشناس 

کنیم و توقع داریم بعد از ویزیت شدن،  گرفت، مراجعه می 

ای  سرمان را پایین بیندازیم و بدون پرداخت هیچ هزینه 

 از مطب خارج شویم. 

در   نابینایان، حضور  جامعۀ  در  مهم  مسائل  از  یکی 

برنامۀ   یک  در  دوستمان  کنید  فرض  است.  رسانه 

از حق و حقوق   دقیقه  تلویزیونی حاضر شده و چندین 

گوید و در ادامه  شود سخن می نابینایان که رعایت نمی 

مثالً  می و  شده  مشکل  دچار  دالیل  همین  به  گوید 

تواند خانه اجاره کند  می قدر بدهکار است یا مثالً ن فالن 

و امثال اینها. درنهایت هم با جیبی پر از پول که از سوی  

او سرازیر   به سوی  برنامه  آن  یا شنوندۀ  بیننده  خیرین 

کند و کلی هم منت بر سر  شده، آن برنامه را ترک می 

می  خود  کرده؛  همنوعان  دفاع  حقوقشان  از  که  گذارد 

 هم چه دفاعی! آن 

توانیم نتیجه بگیریم که بیشتر ما نابینایان  می در کل  

خوش  بسیار  خوش افرادی  البته  و  تشریف  سخن  اشتها 

ها در مورد  توانیم ساعتداریم؛ یعنی اگر الزم باشد می 

عدالت اجتماعی و نداشتن نگاه آکنده از ترحم جامعه به  

خودمان و برخورداری از حقوق برابر، با دیگران صحبت  

بنویسیم و  داریم  کنیم  دوست  دلمان  ته  عمل  در  اما  ؛ 

طلبد که برایمان امتیازات  بهمان ترحم شود؛ بدنمان می 

عرف قائل شوند. حتی برخی از دوستان  ازخاص و خارج 

کند، هم  ما معتقدند که اگر هم کسی به آنها لطفی می 

کار او راه افتاده و هم طرف مقابل یک آرامش خاطری  

م داده و این را یک معاملۀ  گیرد که کاری انسانی انجامی

دانند. جالب است که این امتیازات را در  دو سر برد می 

می  خدایشرایطی  وقت  یک  که  نکرده    خواهیم 

شود و هم  همنوعانمان نفهمند؛ چون هم دست زیاد می 

می  اینآبرویمان  وجود  با  که  دنبال  رود  به  شعار،  همه 

 ها به سود خودمان هستیم.تبعیض 

امید روزی   به  که هم جامعۀ منصف به  تری نسبت 

کمک   هم  خودمان  کمی  هم  و  باشیم  داشته  خودمان 

تری به ما شود و حقوق واقعی خود  کنیم تا نگاه منطقی 

 را طلب کنیم؛ نه ترحم و دلسوزی دیگران را. 

پانویس: راستش را بخواهید، زمانی که شروع کردم  

به نوشتن، این سؤال در ذهنم شکل گرفت که اگر فردا  

آبادان  ا در  من  هموطن  یا  همنوع  دست  به  نوشته  ین 

دوستش   یا  عزیز  داغدار  احتماالً  اینکه  وجود  با  برسد، 

می  بارها  است،  نه!  یا  بزند  لبخند  آن  خواندن  با  تواند 

نوشتم و پاک کردم؛ اما دریغ از حتی یک زهرخند. در  

بی روز آوار  زیر  ما  مسئولین  که  غفلت  هایی  و  تفاوتی 

بر  مدفون  هموطنان  اند،  همدرد  که  ندیدم  جایز  خود 

نوع   از  انواع طنز چه  نباشم؛ پس عطای  سوگوار خودم 

گران وصد  چه  و  تومانی  هزار  لقایش  پنجاه  به  را  ترش 

بخشیدم و تنها بر حسب وظیفه، در راستای موضوع مورد  

اساتید خودم درس پس   به  دوستانم، چند سطری  نظر 

 دادم. 

ز امنیت و آرامش برای  های شاد و سرشار ابه امید روز 

 همه. 

 

 امضا: یخ نکنی نمکدون 

 



 

 


