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معلولین   به مشکالت  که  رئیس جمهوری 

 دهددستور حل شدن می

 مسؤول مدیرامیر سرمدی: 

 

خالف سال گذشته، رئیس جمهور به همراه وزیر  امسال بر 

بهزیستی   سازمان  رئیس  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 

برای   معلوالن حاضر شدند.  روز جهانی  مراسم  در  کشور 

بودند،  کسانی حاضر  سران  اجالس  سالن  در  امسال  که 

یک  احتماالً جز وعده پرداخت هدیه یک میلیون تومانی و 

دیگری   دستاورد  گرم،  ناهار  پرس  یک  و  صبحانه  وعده 

نصیبشان نشد. ادبیات دستوری همیشگی ابراهیم رئیسی،  

سازمان  وعده رئیس  افتخار  و  تعاون  وزیر  پوچ  های 

بهزیستی برای افزایش اعضای تحت پوشش این سازمان،  

توجه همایش یازدهم آذرماه در سالن اجالس  از نکات مورد 

 ادامه از نظر خواهیم گذراند.  سران بود که در 

 این بار خبری از حفظ ظاهر نبود

های اخیر وقتی رؤسای جمهور یا وزرای مربوط با  در سال 

همایش  در  می معلوالن  حاضر  آنها  معموالً  های  شدند، 

دستی برای  های جامعه معلوالن و قوانین باال مهمترین نیاز 

کم برای حفظ  دادند و دست توجه قرار می این قشر را مورد 

رفع   و  قانون  اجرای  تحقق  برای  بود،  که  هم  ظاهر 

قول مشکال معلوالن  داده می ت  وعده هایی  هایی که  شد؛ 

توانست در طول سال پیگیری و مطالبه شود. یکی از  می

بی  اجرای  معلوالن  جامعه  فعلی  مسائل  و  مهمترین  قید 

شرط قانون حمایت از حقوق معلوالن است که دولت در  

های اخیر همواره از اجرای آن سر باز زده و منابع مالی  سال

آنمورد  می   نیاز  انتظار  است.  نکرده  فراهم  در  را  رفت 

توجه قرار گیرد  همایش امسال یکی از نکاتی که بسیار مورد 

مشخصی   وعده  تعاون  وزیر  یا  جمهور  رئیس  سوی  از  و 

دربارۀ تحقق آن داده شود، قانون حمایت باشد؛ اما از آنجا  

ای یا  دانند که اساساً عظم و اراده که آقایان خود نیک می 

تخصی مورد توان  بودجه  ندارند،  ص  را  قانون  اجرای  نیاز 

چشم  مهمترین  عمالً  تا  ندادند  هم  قولی  آن  انداز  دربارۀ 

افق  پیش روی بهبود کیفیت زندگی معلوالن همچنان بی 

انداز تاریکی که این روزها نه بر سر راه  باقی بماند. چشم 

زندگی معلوالن؛ بلکه بر سر زندگی تمامی مردم ایران سایه  

و علت آن حضور مدیران ناالیق و بدون تخصصی   افکنده

را   معلوالن  از جمله  جامعه  توان حل مشکالت  است که 

ندارند. از دیگر نکاتی که بارها در سخنان ابراهیم رئیسی  

نمود داشت، تالش برای تلقین این نکته بود که نباید به  

دهیم،  معلوالن ترحم کرد و اگر برای آنها کاری انجام می 

روی حقوق حقه آنها و وظیفه است. اما باور نداشتن  تنها از  

مسئوالن جمهوری اسالمی ایران به این رویکرد آنجایی  

کند که رئیس جمهور در مراسم روز جهانی  نمود پیدا می 

»توجه به نظرات و مطالبات افراد دارای  گوید:  معلوالن می 

نوع  سر  از  بلکه  ترحم؛  سر  از  نه  و  معلولیت  دوستی 

ن یک  دگرخواهی  به  تبدیل  و  دنبال  خداخواهی  از  اشی 

مطالبات   تحقق  اگر  شود.«  جامعه  در  عمومی  فرهنگ 

به مسائل   را  باید آن  معلوالن یک حق مسلم است، چرا 

 خیرخواهانه و خداپسندانه گره زد؟!
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مشکل اشتغال معلوالن با حرف و شعار حل 

 شودنمی

  یکی دیگر از نکاتی که در سخنان ریاست جمهور در مراسم 

روز جهانی معلوالن مؤکداً بیان شد، مأموریت به سازمان  

آماده  برای  آماده بهزیستی  معلوالن  لیست  و  بهسازی  کار 

پشت  اسامی  سازمان نوبتیارسال  برای  اشتغال  و  های  ها 

ها در راستای استخدام افراد جویای کار بود. حال  وزارتخانه 

لی  های شغ ها و مشوق پرسش اینجاست وقتی دولت زمینه

های مالیاتی کارفرمایان را  ای و معافیتاعم از مسائل بیمه 

برنامه  هیچ  دیگر  سوی  از  و  نکرده  برای  برطرف  ای 

آموزی و توانمندسازی جامعه هدف معلوالن در دستور  حرفه

چه  ندارد،  می کار  اشتغال  طور  مشکل  داشت  انتظار  توان 

فرصت  ایجاد  شود.  حل  راحتی  همین  به  های  معلوالن 

هنوز  شغلی   که  دارد  ملزوماتی  و  بسترها  معلوالن  برای 

های مسئول مهیا نشده  کدام از سوی دولت و وزارتخانههیچ 

 است.

گره جمهور  رئیس  دستوری  از  ادبیات  ای 

 مشکالت معلوالن باز نخواهد کرد  

روز   همایش  در  استانی،  سفرهای  مانند  رئیسی  ابراهیم 

تالش   دستوری  ادبیات  با  نیز  معلوالن  داشت  جهانی 

گفتار  با  را  خود  دولت  نکرده  نوعی  کارهای  به  درمانی 

»مشکالت   که:   دست  این  از  جمالتی  کند.  الپوشانی 

تجهیزات توانبخشی معلوالن از سوی بهزیستی و وزارت  

ساخت   و  زمین  »تخصیص  شود«،  برطرف  باید  تعاون 

مسکن برای معلوالن، از سوی وزارت راه و شهرسازی و  

سالمی باید در اولویت قرار گیرد« یا  بنیاد مسکن انقالب ا

ایشان می  با    فرماید: آنجا که  معلوالن  توانبخشی  »مراکز 

این   تمام  تقویت شود«،  باید  انقالبی  و  جهادی  کار  یک 

این  باید  در  که  مراکزی  و  دولت  که  است  در صورتی  ها 

ها از آنها نام برده شد، هیچ برنامه مشخصی  عتاب و خطاب 

شده در باال ندارند. اگر دولت  های ذکر برای عبور از چالش 

می  زمینه  واقعاً  در  معلوالن  جدی  مشکالت  خواهد 

کمک  آن  تجهیزات  الزمه  کند،  برطرف  را  توانبخشی 

زمینه   در  بهزیستی  سازمان  بودجه  و  اعتبارات  افزایش 

هفت تا  پنج  افزایش  به  توجه  با  است.  برابری  تجهیزات 

به   معلوالن  توانبخشی  تجهیزات  سال  هزینه  ،  96نسبت 

هفت  میزان  به  بهزیستی  تجهیزات  بودجه  اگر  برابر حتی 

افزایش پیدا کند، تنها پاسخگوی همان روندی است که تا  

شد. این در حالی است که بودجه  پنج سال پیش طی می 

های  درصد نیاز سازمان در همان زمان تنها پاسخگوی ده 

جدی  چالش  رفع  لذا  بود.  تجهیزات  زمینه  در    معلوالن 

معلوالن در زمینه تجهیزات توانبخشی که به یک قصه پر  

غصه برای این قشر تبدیل شده است، نیازمند تأمین منابع  

توجهی از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه  مالی قابل 

صورت نه بهزیستی و نه وزارت تعاون، راه  این غیراست؛ در 

ت  به جایی نخواهند برد. در زمینه ساخت مسکن نیز دول

هیچ برنامه روشن و بودجه مشخصی برای ساخت مسکن  

معلوالن در نظر ندارد. لذا در اولویت قرار دادن معلوالن از  

مادامی  راه،  وزارت  مسکن  سوی  ساخت  اعتبارات  که 

می  قلمداد  نمایشی  صرفاً  اقدامی  نشود،  و  پرداخت  شود 

ثمره نمی  مراکز  توان  زمینه  در  بود.  متصور  آن  برای  ای 

در سال توانبخشی نابینایان  با  مرتبط  مراکز  های  ، حداقل 

تعطیل   آنها  از  برخی  و  بوده  نابودی  به  رو  همواره  اخیر 

اند. لذا معلوالن و جامعه ایران دیگر در شرایطی نیست  شده

که بتوان مشکالت آن را با گفتاردرمانی و ادبیات شعاری  
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معلوالن   واقعی  مشکالت  حل  کرد.  برطرف  دستوری  و 

ریق منابع مالی مناسب، انتصاب مدیران شایسته  نیازمند تز

فتق مسائل فرهنگی است که متأسفانه  وو متخصص و رتق 

اراده  متولیان  میان  در  سر فعالً  برای  به  وای  دادن  سامان 

 شود. هیچ کدام مشاهده نمی 

پوشش   تحت  اعضای  تعداد  افزایش 

علی مباهات  و  فخر  مایه  محمد  بهزیستی 

 قادری 

مواردی که در همایش روز جهانی معلوالن  یکی دیگر از  

جلب  تحت  بسیار  اعضای  تعداد  افزایش  اعالم  کرد،  نظر 

محمد  پوشش بهزیستی به هفت میلیون نفر از سوی علی 

 قادری، رئی 

س این سازمان، بود. قاطبه اعضای تحت پوشش بهزیستی  

را معلوالن، زنان سرپرست خانوار، شیرخواران و کودکان  

افتاده، معتادان  کار سرپرست، سالمندان از سرپرست و بد بی

دهند. حال  پذیر جامعه تشکیل می کل اقشار آسیب طور و به

گذاری  جای آنکه هدف باالترین مقام سازمان بهزیستی به

آسیب  کاهش  را  سازمان  خروج  این  و  اجتماعی  های 

 تدریجی اعضای تحت پوشش بهزیستی از چرخه  

بابت افزایش نفرات تحت  گیری این سازمان بداند،   خدمت

بالد و آن را یک اتفاق مثبت در کارنامه  پوشش به خود می 

می  قلمداد  خود  با  مدیریتی  بهزیستی  سازمان  کند. 

مشاوره برنامه مانند  ازدواج،  هایی  از  پیش  تخصصی  های 

ترک   مراکز  گسترش  جنین،  غربالگری  کردن  اجباری 

ل پایدار  های اجتماعی و ایجاد اشتغااعتیاد، کاهش آسیب 

آموزی برای معلوالن و زنان سرپرست خانوار، باید  با حرفه 

با  بهروز و  دهد  کاهش  را  پوشش خود  تحت  اعضای  روز 

سازی سازمان، سطح خدمات فعلی را افزایش دهد.  چابک

به  بی الزم  اعتبارات  تخصیص  عدم  به  توجه  با  تردید 

چه نفرات تحت پوشش افزایش یابد،  سازمان بهزیستی، هر 

آسیب ک برای  خدمات  نیز  پذیریفیت  جامعه  اقشار  ترین 

می  سازمان  کاهش  رئیس  اینجاست  پرسش  حال  یابد. 

به  انسان بهزیستی  افزایش  دربارۀ  پاسخگویی  های  جای 

صعودی  آسیب رشد  بابت  منطقی  چه  با  جامعه،  در  دیده 

مددجویان بهزیستی به هفت میلیون نفر خوشحال است و  

کند! پاسخ البته روشن است؛  ار می از این بابت به خود افتخ

مدیریتی   مسائل  به  اشرافی  و  تخصص  هیچ  ایشان 

گشاید،  چه که بیشتر لب به سخن می بهزیستی ندارد و هر 

می  نمایان  بیشتر  فاجعه  که  ابعاد  مدیرانی  منصوب  شود. 

بدیهی  از  دور  به  اندازه  این  تا  آنها  اهداف  نگرش  ترین 

نبا فاجعه  اسمش  اگر  است،  چیست؟  بهزیستی  پس  شد 

صولت مرتضوی، وزیر جدید تعاون، کار و  درست مانند سید 

رفاه اجتماعی که چندی قبل در همایش مدیران سازمان  

بهزیستی از آنها بابت سختی کارشان تشکر کرد که بابت  

هر  می   مواجهه  منقلب  معلوالن،  با  در  روزه  ایشان  شوند. 

 یکرد  همایش روز جهانی معلوالن نیز باز هم با یک رو
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تزریق  آمیز با معلوالن سخن گفت و اشاره کرد که  ترحم

ها به فرد دارای معلولیت، خود به  عشق و عاطفه خانواده 

را کاهش داده است.   بار دولت  و  یک فرهنگ بدل شده 

و   عشق  تزریق  دولت  کارهای  مهمترین  از  یکی  گویی 

عاطفه به معلوالن است. وزیر جدید کار در این همایش از  

افزایش کمک موافق با  در  ت دولت  پرداختی مندرج  هزینه 

قانون حمایت از حقوق معلوالن نیز تشکر کرد؛ اما نگفت  

هزار تومانی مستمری معلوالن چگونه قرار    126افزایش  

 گسیخته فعلی باشد. است پاسخگوی افزایش تورم افسار 

افاضات   بازگویی  و  مطروحه  موارد  به  پرداختن  از  غرض 

هانی افراد دارای معلولیت، آن بود که  مسئولین در روز ج

برنامه  ارائه  شاهد  نیز  امسال  همایش  در  های  متأسفانه 

سال   یک  در  عملکرد  گزارش  ارائه  آینده،  برای  مدون 

صحیح   شناخت  نمایانگر  که  نبودیم  سخنانی  و  گذشته 

از مشکالت معلوالن باشد. در  مسئوالن رده  باالی کشور 

باره بر این نکته تأکید  چند   نهایت اینکه الزم است دوباره و

چشم از  که  باال شود  سخنان  از  که  مقامات  اندازی  ترین 

می  معلوالن  با  مرتبط  چنین  مسئول  کرد،  ترسیم  توان 

ترحم می بر نگاه  دستوری،  ادبیات  این  که  و  آید  آمیز 

بی حرف  گره های  معلوالن  پشتوانه،  مشکالت  از  ای 

؛ مشکالتی که  کم در یک سال آینده باز نخواهد کرددست

دستور گوش  برابر  در  را  رئیس هایشان  و  های  جمهور 

اند و تو گویی با پیش گرفتن نوعی نافرمانی  مدیرانش بسته 

دهد حل شوند،  مدنی، هرچه که رئیس به آنها دستور می 

کنند و همچنان الینحل  آنها از تبعیت از دستور، اجتناب می 

 مانند! باقی می 

 

نابی انجمن  عملکرد  ایران  گزارش  نایان 

 ( ۱۴۰۱)آذر 

های گذشته، گزارشی  توانند مثل ماه مخاطبان نسل مانا می 

های این انجمن در طول یک ماه اخیر را از نظر  از فعالیت 

پیمان   دکتر  گزارش،  این  ادامه  در  همچنین  بگذرانند. 

زاده، مسئول کتابخانه نابینایان کرمان هم گزارشی  رضایی 

مخاطبان نسل مانا خواهد رسید.  را ارائه کرده که به اطالع  

بر متن حاضر، نسخه صوتی این دو گزارش هم ذیل  عالوه

 مندان آماده شده است. همین نوشته جهت استفاده عالقه

 مقام انجمن نابینایان ایران منصور شادکام: قائم

ضمن عرض سالم و ادب و احترام خدمت مخاطبان گرامی  

های انجمن در این ماه را به شرح  فعالیتنسل مانا، گزارش  

 رسانم. زیر به اطالع می 

ماه  مانند  به  نیز  ماه  این  در  ایران  نابینایان  های  انجمن 

های روزمره، اقدامات خوبی انجام  بر فعالیتگذشته عالوه 

تفاهم که  گذشته  ماه  مانند  امضا  نامهداد.  را  خوبی  های 

تفاهم نیز  ماه  این  با  نامهکردیم،  پرداخت  ای  شرکت 

بر  که  داشتیم  سداد  شد  الکترونیک  مقرر  آن  اساس 

به کمک شرکت  این  مالی  اختیار  های  در  ماهیانه  صورت 

صوتی   کتاب  یک  ماهانه  همچنین  و  گیرد  قرار  انجمن 

توسط این شرکت ضبط شود و در اختیار انجمن قرار گیرد  

های تحت پوشش انجمن، این  ها به کتابخانه تا با ارائه آن 

بر این مقرر  ب در اختیار اعضای محترم قرار گیرد. عالوه کتا

شد یکی از اعضای انجمن توسط این شرکت استخدام شود  

 و مأمور به خدمت در انجمن باشد. این کار بسیار  
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ارزشمندی است و قبل از این نیز شرکت پیشگامان پویا  

امیدواریم شرکت و  بود  انجام داده  را  های  این کار خوب 

دیگر نیز در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود به این  

کار وظیفه عمل کنند و افراد نابینای توانمند فاقد شغل را به 

نهاد  این  در  اشتغال  با  افراد  این  و  بهبگیرند  استقالل    ها 

شان حفظ شود. به امید روزی  مالی برسند و کرامت انسانی 

های  ها گوی سبقت را از یکدیگر بگیرند و گامکه شرکت

 خوبی در این مسیر بردارند.  

ماه همان  در  هستید،  مستحضر  که  گذشته  طور  های 

هنری کمیته و  فرهنگی  ورزشی،  انجمن  های  در  را  ای 

فعالی راستای  در  و  دادیم  ورزشی،  تتشکیل  کمیته  های 

گروه کوهنوردی موسوم به گروه »گشت سپید« را با همراه  

نام آقای عزیزی تشکیل دادیم. اولین  یکی از دوستان بینا به

متر انجام شد که    2۸۳۰ای با ارتفاع  صعود این گروه به قله 

گزارش مفصل آن در همین ماهنامه به اطالع مخاطبان  

ها  جانبه از این برنامه همه   صورت محترم خواهد رسید. ما به 

های ورزشی مانند کوهنوردی و  کنیم تا فعالیت حمایت می 

موجب  گل  و  شود  برگزار  احسن  نحو  به   طبیعت  گشت 

 سالمتی و حفظ روحیه دوستان نابینا گردد.  

گونه که پیش از این خدمت مخاطبان محترم عرض  همان 

انجمن،   مجموعه  به  جدید  دوستان  پیوستن  با  کردم، 

تر شده و در تالش هستیم که  های ما بسیار گسترده عالیتف

انجام  کار نابینا  دوستان  برای  مثبتی  و  خوب  بسیار  های 

 بدهیم.  

 

 

 

های اخیر، نقش امور فرهنگی در جامعه نابینایان  در سال 

تر شده. ما جلساتی با اعضای دفتر دو تن از مراجع  رنگپر 

 ب و ثمربخشیدر قم برگزار کردیم که جلسات بسیار خو 

همان  دالر،  بود.  قیمت  افزایش  با  مستحضرید،  که  گونه 

تر  بهای کاغذ نیز بسیار باال رفته است و این موجب سنگین 

شود.  های چاپ ماهنامه نسل مانا می افزون هزینه شدن روز 

ما برآنیم تا با پیگیری و جذب مشارکت، این تنها ماهنامه  

صورت بریل،  که به دیده بینایی  تخصصی حوزه افراد آسیب 

تهیه می  و کًمی  الکترونیک و صوتی  نظر کیفی  از  شود، 

نوشته  از  بتوانیم  و  یابد  بیشتر  ارتقا  نابینا  های متخصصان 

استفاده کنیم و کیفیت ماهنامه را بهبود بخشیم. ما باید از  

سازمان  جذب  طریق  با  و  باشیم  پیگیر  مختلف  های 

اهنامه نسل مانا  ها در بهبود کیفیت مهمکاری این ارگان 

 بکوشیم.  

های گذشته انجمن، مانند تهیه  ها در کنار فعالیت این کمیته 

کمک  و  توان جهیزیه  و  مشاوره  و  معیشتی  بخشی  های 

آموزشی و مسائل اجتماعی، تهیه سبد کاال، لوازم زندگی،  

به  و  شده  تشکیل  و...  پیگیری  وام  مداوم  و  مرتب  طور 

های  نزدیک گزارش فعالیت   ایشاءاهلل در آینده شود. ان می

کمیته  مانا  این  نسل  گرامی  مخاطبان  نظر  و  سمع  به  ها 

 خواهد رسید.  

از اعضای هیئت تحریریه نسل مانا بابت   جا دارد مجدداً 

سازی و انتشار  تالشی که در راستای تهیه مطالب و آماده 

 موقع این ماهنامه دارند، تشکر و قدردانی کنم.  به
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شهادت حضرت  عرض   فاطمه  همچنین  تسلیت  را  )س( 

کنم و امیدوارم که همۀ ما اخالق، رفتار و منش ایشان  می

نوع خود خدمت  را الگوی خود قرار دهیم و بتوانیم به هم

 کنیم.  

انجمن نابینایان ایران در این ماه جشنواره »گامینو« را در  

و   و سرگرمی؛  تفریحی  توانبخشی؛  و  آموزشی  محور  سه 

رگزار کرد و جوایزی به نُه برگزیده  فرهنگی و اجتماعی ب

عالوه  شد.  اهدا  جشنواره  سه  این  برگزیدگان،  این  بر 

مجموعه نیز شایسته تقدیر شناخته شدند که جوایزی به  

ایشان تقدیم شد. امیدواریم بتوانیم این جشنواره را هر دو  

یک  که  سال  عزیزانی  از  بتوانیم  و  کنیم  برگزار  بار 

دانی کنیم و  مجازی دارند قدر   های خوبی در فضایفعالیت

با شناساندن تولیدات آنان به جامعه، افراد نابینا بتوانند از  

این، نتایج مسابقه  براین محتوا استفاده الزم را ببرند. عالوه

برتر   افراد  به  جوایزی  و  کردیم  اعالم  را  کتاب  هفته 

 ها اهدا شد.  شده از سوی کتابخانهمعرفی 

رضایی  دکتپیمان  سیاست زاده:  گذاری  ری 

 خانه نابینایان کرمانعمومی و مسئول کتاب

توسط نهاد    1۳۸۸کتابخانه نابینایان استان کرمان در سال  

سال  کتابخانه در  و  تأسیس  کشور  عمومی    1۳96های 

توسط انجمن نابینایان ایران تجهیز گردید. این کتابخانه  

 بخش کودکان امید و بخش   های به نام  ، در دو بخش

 

مورد بزر لوازم  به  نیاز مجهز شد. بخش کودکان  گساالن، 

امید، مجهز به سالن نمایش، سالن مطالعه و اتاق بازی و  

بخش بزرگساالن، مجهز به استودیوی ضبط صدا، سالن  

 مطالعه و اتاق موسیقی شد.  

های  فعالیت   1۳96با حمایت انجمن نابینایان ایران، از سال  

این   در  متنوعی  فرهنگی  و  که  آموزشی  انجام شده  نهاد 

 کنم:ها اشاره می طور مختصر به آن به

و   اجتماعی  حقوق  با  افراد  آن  در  )که  حقوقی  کارگاه 

شدند(، کارگاه نویسندگی، آموزش  شهروندی خود آشنا می 

های آموزش رایانه، آموزش خط بریل و  فن بیان، کالس 

فعالیت  جمله  از  موسیقی  آموزش  مرکز  کالس  این  های 

 اند.  بوده 

مرجع   به  بخش،  این  ایران،  نابینایان  انجمن  پشتیبانی  با 

توان  لوازم  و  توزیع  سفید  عصای  جمله  از  بخشی 

 التحریر به افراد نابینا در استان کرمان بدل شده است.  لوازم 

عنوان کتاب به    45۰این بخش در حال حاضر با دارا بودن  

ده و  بریل  به  خط  کتاب صوتی،  عنوان  از    72۰هزار  نفر 

 کند.  رسانی می ای خود خدمت اعض

این بخش در کنار خدمات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و  

فصل  در  کتاب،  یک  امانت  ماه  هر  تابستان،  و  بهار  های 

 کند.  روزه را برای اعضای خود برگزار می اردوی یک

می  الزم  خود  بر  پایان  هیئت در  از  انجمن  دانم  مدیره 

و   تشکر  مانا  نسل  ماهنامه  تحریریه  و   ایران  نابینایان 

 قدردانی کنم.  
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پادکست بر  مروری  و پیشخوان:  ها 

زبان ویژه افراد با آسیب  نشریات انگلیسی

 بینایی

 امید هاشمی: سردبیر 

محصوالت  این  به  سری  ابتدا  پیشخوان  در  تازه  بار 

چند  دربارۀ  و  زد  خواهیم  رعایت  وسامسونگ  چون 

های هوشمند  های دسترسی نابینایان در تلویزیون استاندارد 

بار  هایی خواهیم گفت. در ادامه برای دومین این شرکت چیز 

با جهانگرد و ماجراجوی ناشنوانابینایی همراه خواهیم شد  

فر  سال است از این سو به آن سوی دنیا س  25که بیش از 

کند. یک سامانه مسیریابی جدید را واکاوی خواهیم کرد  می

 ای نابینا آشنا خواهیم شد. و با یک موسیقیدان حرفه 

آر  تلویزیونآیانتأییدیه  برای  های  بی 

 هوشمند جدید سامسونگ

دسترس  تولید موضوع  برای  آنجایی  کنندگان  پذیری 

می  جذاب  دیجیتال  موجبات  محصوالت  بتواند  که  شود 

کننده و جامعه هدف  بُرد را بین تولید اری یک رابطه بُرد برقر

نمی  آورد.  ابد فراهم  تا  کلید توان  بر  مسئولیت  اآلباد  واژه 

تولید  از  و  کرد  تکیه  داشت  اجتماعی  انتظار  کننده 

محصوالتش را در قالبی خیرخواهانه برای کاربران با آسیب  

ولیان  های دنیا مت سازی کند. در برخی کشور بینایی مناسب 

اند کنندگان اندیشیده منظور تشویق تولید هایی به امر راهکار 

نمونه درباره که  که  این  ای  از  یکی  خواند،  خواهیم  اش 

 شود.  های خالقانه محسوب می راهکار 

 
1. RNIB 

نابینایان   سلطنتی  ملی  مؤسسه  که  است  سالی  چند 

رتق بنا   1انگلستان  در  که  قدیمی  رسالتی  امور  وبر  فتق 

دسترسی   موضوع  گرفته،  برعهده  انگلستان  در  نابینایان 

سخت  از  اعم  دیجیتال  تجهیزات  به  نابینا  افزار،  کاربران 

نرم  یا  فعالیت افزاروبسایت  صدر  بر  را  خدماتی  ها  های 

های خالقانه راه را برای  نشانده و سعی دارد با ارائه طرح 

فعالیت   کاربران  جمله  از  کند.  هموار  این  نابینا  که  هایی 

های  دهد، ارائه نوعی گواهی به شرکت مؤسسه انجام می 

دسترس تولید  از  نشان  که  است  بودن  کننده  پذیر 

گونه  محصوالتشان برای کاربران نابینا دارد. روال کار این 

و   بررسی  جهت  را  محصوالتش  شرکت،  هر  که  است 

کارشنا اختیار  در  می آزمایش  مؤسسه  و  سان  گذارد 

گرفت و  اشکاالت  هم  اطالع  گیر وکارشناسان  به  را  ها 

می  محصوالت  سر طراحان  و  رفع  رسانند  با  هم  انجام 

کننده صادر  اشکاالت احتمالی، گواهی برای شرکت تولید 

از  می نابینا  کاربران  خیال  هم  کار،  این  با  و  شود 

می استفادهقابل آسوده  محصول  ببودن  هم  و  خاطر  ه شود 

آر  مرجعیتی  بریتانیایی،  آیان جایگاه  نابینایان  میان  در  بی 

می  محصول  گواهی  صاحبان  تبلیغاتی  جوانب  از  توانند 

دیده بینایی را  توجه مشتریان آسیبمنتفع شوند و بازار قابل 

 از آن خود کنند. 

تولید  جمله  از  سامسونگ  که  شرکت  است  کنندگانی 

بی دارد. حاال  آی انبا آر   ای در این زمینههمکاری گسترده

می  سال  ده  تلویزیون قریب  شرکت،  این  که  های  شود 

هوشمندش را در معرض آزمون کارشناسان مؤسسه قرار  

 پذیری، بازار کاربران  دهد تا با دریافت گواهی دسترس می
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بینای بریتانیا را تصاحب کند. این اتفاق برای بار  نابینا و کم

بار،  رده و حاال برای دومین رقم خو   2۰2۰نخست در سال  

به برای  سامسونگ  هم  را  جدیدش  محصوالت  تازگی 

آر  اختیار  در  این  آیان دریافت گواهی  و  است  گذاشته  بی 

جدید   محصوالت  در  است.  کرده  دریافت  را  گواهی 

سامسونگ، امکان استفاده از راهنمای صوتی برای کاربران  

ون و هم  فراهم شده است؛ امکانی که هم بر روی تلویزی

که   تغییراتی  در  است.  فراهم  دور  راه  از  کنترل  از طریق 

توانند سرعت و زیر و بمی صدای  وجود آمده، کاربران می به

خوان تلویزیون را هم به فراخور سلیقه  موتور صوتی صفحه 

بهتغییر دهند. کاربران کم  از  بهره  ها بی رسانی روز بینا هم 

کنتراسنمانده  نظیر  امکاناتی  و  رنگ،  اند  وارونگی  باال،  ت 

نوشته  اندازه  و سفید کردن  تغییر  برای سیاه  قابلیتی  و  ها 

صفحه نمایش در اختیارشان قرار گرفته است. همچنین در  

 ۳هم اپلیکیشنی با نام سیکالِرز   2دیایالهای کیو تلویزیون 

ها دچار  گنجانده شده که به کاربرانی که در شناسایی رنگ 

م کمک  هستند،  را  ی اختالل  نمایش  صفحه  رنگ  کند 

 شان تغییر دهند. متناسب با کیفیت بینایی 

 طور شد که جهانگرد شدم چه 

 

 
2. QLED 

3. SeeColors 

 

، جهانگرد ناشنوانابینایی که تک  4قبالً هم دربارۀ تونی جایِلز 

سفر   خاکی  کره  سراسر  در  از صد کشور  بیش  به  تنها  و 

هایی گفته و نوشته بودیم. او که حاال در کشور  کرده، چیز 

از    5برد، در آخرین شماره از بریل فُروم سر می تومی به سائو

هایی را  چگونگی شروع جهانگرد شدنش نوشته و راهکار 

مند به سفر هستند اما  در اختیار نابینایانی گذاشته که عالقه

لرزد. تونی که  دست و دلشان برای شروع ماجراجویی می 

از   بیش  می   25حاال  سفر  است  دربارۀ  سال  و  کند 

حال سه کتاب منتشر کرده، از آغاز  بههایش تا جویی ماجرا

کند که وقتی در آغاز  طور حکایت می تنها سفر کردنش این 

در آمریکا مشغول به تحصیل بوده، به کمک    2۰۰۰سال  

دوستانش پروازی را برای شهر نیواورلئان انتخاب و هاستل  

شود.  کند و به تنهایی راهی این شهر می را هم رزرو می 

از    رسیدن  پس  چراکه  نبوده؛  کار سختی  زیاد  هاستل  به 

رساند.  ترک هواپیما، یک تاکسی او را به محل هاستل می 

کند. او  قصه اما پس از جاگیر شدنش در هاستل تغییر می 

این  را  می ماجرا  ادامه  زندگی  طور  بودم  »شنیده  که  دهد 

ها  نام بوربُن جریان دارد و همه توریست شبانه در خیابانی به 

که  کنند هیجانات آنجا را از دست ندهند. از کسانی ی می سع

می  کار  هاستل  آن  در  به  دسترسی  مسیر  دربارۀ  کردند 

خیابان سؤال کردم و دریافتم باید از چهار تقاطع عبور کنم  

در   تا  بشوم  تراموا  به سمت چپ، سوار  پیچیدن  از  بعد  و 

خیابان بوربن پیاده شوم. همین که به سمت چپ پیچیدم،  

هایم به  گهان وحشت سنگینی بر من مستولی شد. نفس نا

 شماره افتاده بود. با خود اندیشیدم که من با مشکل توأمان  

4. Tony Giles 

5. Braille Forum 
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می  چه  تنها  و  یکه  اینجا  بینایی،  و  به  شنوایی  اما  کنم! 

پایم را جمع کردم و بر خود مسلط شدم. این،  وسرعت دست

سال  که  بود  موقعیتی  را  همان  انتظارش  و  می ها  کشیدم 

اگر جا می  دیگر هرگز نمی زدم، بی حاال  به  شک  توانستم 

کسب استقالل امیدوار باشم. به خودم نهیب زدم و از اولین  

ایستگاه   نفری که سر راهم بود راجع به مسیر منتهی به 

تراموا سؤال کردم.« جایلز سؤال کردن از دیگران در طول  

به  را  رمزسفر  از  یکی  موفقیت  عنوان  سفر  های  در 

سال است که با همین ترفند،   25گوید: »شمرَد و می برمی 

گذار هستم. هرجا که احتیاج  ودر سرتاسر دنیا مشغول گشت

به کمک دارم یا در پیدا کردن جایی یا چیزی با مشکل  

بینم کمک  شوم، از اولین کسی که در خیابان می مواجه می 

استقالل در  خواهم.« جایلز به نابینایانی که هنوز طعم  می

نچشیده  را  می سفر  پیشنهاد  سفر اند  از  یک کند  روزه  های 

وجو  ای را نشان و از طریق جست آغاز کنند. پارک یا موزه 

در گوگل، مختصاتش را بررسی و نحوه دسترسی به آن را  

مکان  و  اقامت  وارسی  یا  خوردن  غذا  برای  مناسب  های 

سفر قطعاً  احتمالی را شناسایی کنند. او معتقد است اولین  

با کمی دقت و در  اما  بود؛  حال  عینبدون چالش نخواهد 

ریسک می اندکی  احتمالی  پذیری  تمام مشکالت  بر  توان 

روش  دربارۀ  صحبت  آمد.  طول  فائق  در  تونی  که  هایی 

می سفر  پیش  فراخ  هایش  مجالی  و  است  بسیار  گیرد، 

را می  پیشخوان  این  همچون نسخه صوتی  ما هم  طلبد؛ 

 گذاریم.مین مجال وا مهم را به آ

 
6. Beacon 

7. WayMap Navigation |System 

 مسیریابی درون ساختمانی با وِیمَپ 

تکنولوژی از  توانسته  یکی  و  شده  رایج  اخیراً  که  هایی 

های مسیریاب  افزارای را در ذهن طراحان نرمهای تازه ایده 

است که در حال حاضر در    6به وجود آورد، فناوری بیکِن 

مکان  مورد بسیاری  عمومی  مسقف  قرار  های  استفاده 

ها در واقع قطعات هوشمندی هستند که از  گیرد. بیکن می

توانند  شوند و می طریق بلوتوث به گوشی عابران متصل می 

اطالعاتی را ارسال یا دریافت کنند. از این فناوری مثالً در  

بان یک فروشگاه، به هر  شود که صاح مواقعی استفاده می 

ها را بدانند و بتوانند در  خواهند موقعیت مشتریدلیل می 

هر لحظه بفهمند هر مشتری دقیقاً در چه محلی حضور  

توانسته به کمک این ابزار، یک    7مَپدارد. حاال کمپانی وِی 

درون  به  مسیریاب  نیاز  بدون  که  کند  طراحی  ساختمانی 

می  اینترنت،  عابراتصال  محیط تواند  در  را  نابینا  های  ان 

ایستگاه پیچیده  نظیر  راه ای  یا  فرودگاه  مترو،  آهن  های 

از یک متر   این مسیریاب چیزی کمتر  هدایت کند. دقت 

است و استفاده از آن هم نیاز به دانش خاصی ندارد. کافی  

مپ ثبت  اش در وی است کاربر وارد محیطی شود که نقشه 

مقصدش را مشخص کند    شده و بعد از پیمایش در برنامه، 

تا مسیریاب، قدم به قدم با او در طول مسیر همراه شود.  

ارزان وی از  ترین  ترین و مطمئن مپ در حال حاضر یکی 

آمد عابران  وتوان به کمک آن، رفت هایی است که می ابزار

کم و  مکان نابینا  در  را  میزان  بینا  به  عمومی  های 

استاقابل این  مدیر  کرد.  تسهیل  انگلیسی  توجهی  رتاپ 

های پادکست هفتگی آیز آن  مهمان یکی از آخرین شماره

بود و با توضیحات مبسوطش موجبات آشنایی    ۸ساکسِس

8 Eyes on Success 
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بیشتر ما با این امکان را فراهم کرد. دربارۀ نحوه عملکرد  

مپ در نسخه صوتی پیشخوان بیشتر صحبت خواهد  وی

اک  شد. همچنین نمونه صدای اپلیکیشن هم با شما به اشتر

شماره  بیشتر  معمول  طبق  شد.  خواهد  های  گذاشته 

نسخه   پایان  در  هم  نابینا  موسیقیدان  یک  با  پیشخوان، 

ای از قطعاتی که  صوتی پیشخوان آشنا خواهیم شد و نمونه

این  شنید.  خواهیم  هم  را  کرده  مَت  تصنیف  سراغ  به  بار 

ترانه   9کارسون  مردی که هم  نوازنده،  خواهیم رفت؛  ساز، 

ای است و هم معلم کودکان نابینا.  و خواننده حرفه   آهنگساز 

حال یک آلبوم مستقل را روانه بازار موسیقی  بهکارسون تا 

کرده   منتشر  هم  را  مستقل  قطعه  و چندین  کرده  آمریکا 

نامداران موسیقی کانتری در قامت   از  با بسیاری  و  است 

مهمان   که  او  است.  داشته  همکاری  آهنگساز  یا  نوازنده 

ای خود  بوده، دربارۀ فعالیت حرفه  1۰بالیندَبیلیتیز پادکست  

می  شما  داد.  خواهد  توضیح  صوتی  برایمان  نسخه  توانید 

پیشخوان را ذیل همین نوشته در وبسایت نسل مانا یا در  

شبکه کانال در  ماهنامه  این  و  های  اجتماعی  های 

 ها بشنوید. رسان پیام 

 

 
9 Matt Carson 

 آموزش فراگیر، از واقعیت تا توهم 

همت روان زهرا  و  ،  آموزش  آموزگار  و  شناس 

 پرورش استثنایی شهر تهران

به  فراگیر«  »آموزش  زیبای  اصطالح  از  طور  استفاده 

این  روز شنیدن  از  ما  است. همه  افزایش  حال  در  افزونی 

که شویم؛ چرا آییم و پر از امید می اصطالح زیبا به وجد می 

می  نیک  نه همه  شاید  روزگاری  در  دور،  چندان  دانیم 

اند و در  دیده بینایی از آموزش محروم بوده کودکان آسیب 

فرهنگ  از  خانواده بسیاری  توسط  حتی  مخفی  ها،  ها 

ایم که افراد تصور  شدند. روزگاری را پشت سر گذاشته می

کردند تولد کودکی با آسیب بینایی، پاسخ گناهان پدر و  می

با همین تصور، کودک آسیب    دیده مادر اوست و بسیاری 

می  نگهداری  خانه  در  را  به  بینایی  او  معرفی  از  و  کردند 

می  خجالت  آشنایان  و  در  دوستان  کودک  این  و  کشیدند 

گونه حق زندگی محروم بود. با گذشت  ماند و از هر خانه می 

اطالع  گسترش  و  مانند  رسانیزمان  افرادی  فعالیت  و  ها 

دیده بینایی رونق  کشیش کریستوفل، آموزش افراد آسیب

تر این افراد به جامعه  های ورود مؤثر کم زمینه ت و کمگرف

فراهم شد. در مراحل آغازین آموزش افراد با آسیب بینایی،  

آموزگاران   نظر  زیر  و  خاص  مدارس  در  تنها  افراد  این 

آسیب افراد  آموزش  بینایی تحصیل  متخصص حوزه  دیده 

 .کردند می

فراد  امروزه با گسترش مطالعه و پژوهش در حوزه آموزش ا

نیاز  نظریهبا  ظهور  و  ویژه  روان های  نوین  شناسی  های 

نیاز یاد  با  کودکان  آموزش  فرایند  یادگیری،  و  های  دهی 

خاص از انحصار آموزش و پرورش استثنایی و مدارس ویژه  

10 Blindabilities 
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های نوین آموزش و پرورش  که نظریهخارج شده است؛ چرا 

خاص    های ها و نیاز معتقدند که تمام کودکان فارغ از تفاوت 

ها  باید در کنار هم قرار بگیرند و آموزش ببینند. این نظریه 

نزدیک  کودک،  هر  برای  مدرسه  بهترین  ترین  معتقدند 

مدرسه به محل سکونت اوست. این شیوه آموزشی تقریباً  

افزونی در حال گسترش  طور روزدر سراسر دنیا مرسوم و به

حضور  که  معتقدند  آموزشی  نظریه  این  طرفداران    است. 

نیاز  با  نیاز کودکان  فاقد  کودکان  کنار  در  ویژه  های  های 

این   گروه  دو  هر  برای  همگانی،  مدارس  در  خاص 

می دانش  اظهار  آنان  دارد.  منافعی  که  آموزان  دارند 

نیاز آسیب و  جسمانی  کودکان  های  آموزشی  خاص  های 

از حق حضور در کنار همساالنشان محروم   را  آنان  نباید 

های برابر آموزشی برای تمام  رصت کند و فراهم کردن ف

این   بر  ایشان  است.  پروش  و  آموزش  برعهدۀ  کودکان 

باورند که حضور این کودکان در مدارس عادی و رشد و  

معرفی   موجب  یکدیگر،  کنار  در  کودکان  تمامی  پرورش 

تفاوت  پذیرش  و  شناخت  معلولیت،  و  صحیح  فردی  های 

 شود.  سازی در کودکان و نوجوانان می فرهنگ 

رسد و نظام  چیز بسیار عالی به نظر می تا اینجای کار همه 

آموزش،   حوزه  متخصصان  بیشتر  نظر  از  فراگیر،  آموزش 

رسد؛ اما با تمام محاسنی که برای این  آل به نظر می ایده 

که البته طرح تمام آنها در این  -سبک آموزشی برشمردیم  

امکان  نیستیادداشت  و    – پذیر  اجرا  نحوه  نباید 

این طرح  ردهای مورد استاندا از نظر دور کنیم.  نیز  را  نیاز 

تواند گام بسیار مؤثری  درستی اجرا شود، میکه بهصورتی در 

  های ویژه باشد در مسیر آموزش و پرورش کودکان با نیاز 

صورت اجرای ناقص و نادرست، این  اما از سوی دیگر، در 

به است  باشد که آسیبگونه طرح ممکن  های  ای مخرب 

های خاص  ناپذیری به رشد و آموزش کودکان با نیاز جبران 

 وارد کند. 

دانش  اصطالح  نیاز امروزه  با  جایگزین  آموزان  ویژه  های 

روشنی به  کودکان استثنایی شده است و این اصطالح به 

های خاص آموزشی و پرورشی این کودکان اشاره دارد  نیاز

ستفاده  آموز از این اصطالح اکه در مورد یک دانش و زمانی 

به می پرورش  طور ضمنی می کنیم،  آموزش و  پذیریم که 

نمی  کودک،  به این  و  تواند  آموزش  مشابه  کامل،  طور 

مهارت  آموزش  و  باشد  همساالنش  خاص  پرورش  های 

نیاز نظرنیاز این کودک و در مورد  های خاص او در  گرفتن 

 این فرایند برعهدۀ نظام آموزشی است.  

نیز   ما  کشور  کشور در  از  بسیاری  طرح  مانند  دیگر،  های 

نیاز  با  کودکان  آموزش  و  فراگیر  و  یکپارچه  های  آموزش 

متأسفانه   اما  اجراست؛  حال  در  پذیرا  مدارس  در  ویژه 

بهاستاندارد  طرح  این  نمی های  رعایت  و  درستی  شود 

دانش  از  تحصیل  بسیاری  پذیرا  مدارس  در  که  آموزانی 

فایده  ین مدارس و حضور بی شدگی در اکنند، تا مرز رها می

پیش   مناسب  آموزش  دریافت  عدم  و  درس  کالس  در 

بهرفته دانش ایگونه اند؛  گاهی  مدرسه  که  در  که  آموزی 

آشنایی معلم کالس  پذیرا تحصیل کرده است، به علت نا

   های ویژه، حتی خواندن و درس با آموزش کودکان با نیاز 
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به او  آموزش  تمام  و  نیاموخته  را  شفاهی    نوشتن  صورت 

دانش  آموزشی  زمان  از  سال  چند  و  دلیل  بوده  به  آموز 

مسؤولیت نا و  غفلت  یا  به  آگاهی  مدرسه  اولیای  ناپذیری 

دانش  و  شده  سپری  مدرسه  بطالت  از  که  آموزی 

التحصیل شده، عمالً هیچ چیزی نیاموخته است. البته  فارغ 

کیفیت آموزش در مدارس استثنایی نیز مطلوب نیست ولی  

به  برر را  آن  و  نیست  نوشتار  این  موضوع  مهم،  این  سی 

کنیم. یکی از موارد مهم و مورد  مجالی دیگر موکول می 

و   گروهی  کار  انجام  نوین،  پرورش  و  آموزش  در  تأکید 

دلیل محدودیت    های آموزش است. متأسفانه بهتشکیل تیم 

دانش  از  بسیاری  انسانی،  مدارس  نیروی  در  که  آموزانی 

کنند، از داشتن معلم ویژه محروم هستند.  پذیرا تحصیل می 

نیاز آموزش دانش  با  تیمی  آموز  بدون همکاری  های ویژه 

پذیر نیست. الزم به  معلم ویژه و معلم کالس درس امکان 

کودکان  یاد  تنها  فراگیر،  آموزش  طرح  که  است  آوری 

نمی آسیب شامل  را  بینایی  گروه دیده  سایر  و  های  شود 

گیرد؛ اما ما در اینجا  بر می ژه را نیز در های ویکودکان با نیاز 

دیده بینایی  های آموزشی کودکان آسیب تنها به بررسی نیاز 

پردازیم. فراهم کردن امکانات ابتدایی آموزشی کودکان  می

دیده بینایی از عهده و توان مدارس پذیرا خارج است  آسیب

فراهم  متأسفانه  و  و  آموزش  توسط  امکانات  این  سازی 

اس بهپرورش  نیز  انجام  تثنایی  مناسب  زمان  در  و  درستی 

ابتدایی نمی  از  درسی،  کتاب  مهم شود.  و  ترین  ترین 

آموز است؛ اما متأسفانه تهیه کتاب بریل  ملزومات هر دانش 

 آموزان تبدیل به دغدغه بزرگی  خط برای دانش و درشت 

 

 

کتاب  این  و  سال  شده  از  ماه  دو  گذشت  از  پس  گاه  ها 

د دست  به  می انش تحصیلی  و  آموز  کاغذ  تهیه  رسد. 

  بخشی نیز با های آموزشی و توان افزار بریل و ابزار نوشت

آگاهی مدرسه  دلیل نا رو است. گاهی بههمین مشکل روبه 

آموز معرفی  بخشی به دانش گونه وسیله توان و خانواده، هیچ 

هایی مانند  آموزان با ابزار شود و تعداد زیادی از دانش نمی 

آشنا  برجسته نما،  درشت  دست  این  از  تجهیزاتی  و  نگار 

خوش نمی  در  که  بینانهشوند.  این  از  پس  حالت،  ترین 

امکانات با تمام مشکالت فراهم شد، نوبت به شروع فرایند  

رسد. کودکان بسیاری در مدارس به دلیل نبود  آموزش می 

معلم ویژه از آموزش خواندن و نوشتن خط بریل محروم  

بینیم که تمام  آموزی را می ه گاهی دانش مانند و متأسفانمی

 صورت شفاهی به او آموزش داده شده است.  دروس به 

ها برای انجام امور روزمره  گیری آن کارپرورش حواس و به 

از سرفصل  نیز  با  و  تحصیلی  های مهم آموزش کودکان 

مهارت  این  آموزش  اما  است؛  بینایی  برنامه  آسیب  در  ها 

جا  عادی  مدارس  برای  آموزشی  المسه  تقویت  ندارد.  یی 

 آموزش خط بریل و انجام امور روزمره زندگی فرد  
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چراآسیب است؛  ضروری  بینایی  آسیب  دیده  با  افراد  که 

با   از طریق لمس  از اطالعات محیطی را  بینایی بسیاری 

  کنند. اهمیت تقویت حس شنوایی و دست و پا کسب می 

جام امور  بخشی و اننقش مهم این حس در آموزش و توان 

آسیب  افراد  هیچ روزمره  بر  نیز  بینایی  پوشیده  دیده  کس 

 گانه نیز در  نیست؛ ولی متأسفانه پرورش حواس پنج 

های ویژه مشغول به تحصیل در مدارس  آموزان با نیاز دانش 

 ماند. پذیرا، مغفول می 

جهت مهم مهارت  از  حرکت،  و  مهارت یابی  های  ترین 

آسیب مورد  فرد  بینانیاز  مستقل  دیده  زندگی  مسیر  در  یی 

است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده و کودکان، هیچ  

کنند و این محرومیت،  آموزشی در این حوزه دریافت نمی 

به فرد آسیب قابل خسارت سنگین و گاه غیر  دیده  جبرانی 

 کند.  بینایی وارد می 

ای جز داشتن مقداری  مانند بسیاری موارد دیگر، هیچ چاره 

کیفیت   ارتقای  و  پیشرفت  به  امیدواری  و  خوب  آرزوی 

های ویژه هم در مدارس پذیرا  آموزان با نیاز آموزش دانش 

و هم در مدارس استثنایی نداریم. امیدواریم فاصله تا روز  

دانش  هیچ  و  نباشد  زیاد  دریافت  شادی  حق  از  آموزی 

 کیفیت محروم نماند.  ش با آموز

آسیب   با  کودکان  والدین  است  بهتر  چرا 

بینایی با مراکز آموزش استثنایی در ارتباط  

 باشند

نابینایان   کارشناس  جوادیان:  و  فاطمه  اموزش 

 پرورش استثنایی گیالن 

انسان  ما  نیازهای اساسی همه  از  به آموزش  یکی  نیاز  ها 

ویژه حس  حواس به ها را از طریق تمام  است. افراد مهارت 

دیدگی  که این حس دچار آسیب گیرند. زمانی بینایی فرا می 

دیده باشد، ضرورت  شود یا در بسیاری موارد از ابتدا آسیب

ها و همچنین  کند که برای دریافت انواع آموزش اقتضا می 

صورتی  گرفتن آنچه که آموخته شده، سایر حواس به کاربه

دیده  ن است افراد آسیب شده تقویت شود. ممکدهی سازمان 

های متداول تقویت حواس  هایشان از شیوه بینایی و خانواده 

به  باشند؛  نداشته  جهت  همین آگاهی  دیگری  افراد  منظور 

 شوند.  آموزش به نابینایان به کار گمارده می 

آموزان استثنایی هستند. در گذشته  این افراد معلمان دانش 

در رشته نابینایان و    طور تخصصیمعلمان کودکان نابینا به 

های اخیر با توجه  کردند؛ اما در سال بینایان تحصیل می کم

دانش  حضور  آسیببه  با  چند آموزان  در  های  گانه 

های آموزشی، تصمیم گرفته شد که دانشجویان در  کالس

صورت نظری و عملی  رشته آموزش کودکان استثنایی به

ا در واحدهای  های مختلف استثنایی آشنا شوند. آنهبا گروه 

های  مربوط به آموزش و پرورش نابینایان با انواع بیماری 

شوند؛ همچنین با نیازهای متفاوتی که هر  چشمی آشنا می 

کند و با نقش مؤثری که  ها ایجاد می یک از این بیماری 

افراد کمرنگ  در زندگی  نورها  به ها و  آنها  طور  بینا دارند. 

تکنیک  با  عملی  و  مربوط  نظری  جهت های  و  به  یابی 
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آموزند که چگونه با رعایت  شوند. آنها می حرکت آشنا می 

ها را به  ترین مهارت آموز نابینا، ساده کرامت انسانی دانش 

ها را تصحیح  او بیاموزند و با بازخوردهای کالمی آن مهارت 

مهارت  کنند؛  تقویت  آن  و  همساالن  شاید  که  هایی 

تعامل دانش  در  سا آموزان  به  بصری  فرا  های  را  آنها  دگی 

 گیرند.  می

آموزند که  آنها می 

آموختن   از  پیش 

به   مهارت  هر 

نابینا،  دانش  آموز 

ابتدا خود با چشمان بسته آن مهارت را انجام دهند تا نسبت  

تری داشته باشند و  آموز احساس نزدیک به موقعیت دانش 

ساده  با  تکنیک بتواند  از  استفاده  با  و  کلمات  هایی  ترین 

آموز، آن  ار دادن دست خود در زیر دست دانش همچون قر

آنها خواندن و نوشتن به خط بریل    مهارت را به او بیاموزند. 

به می را  عملی  و  نظری  سپری  صورت  از  پس  و  آموزند 

سال  کارگاه کردن  در  دانشجویی،  به  های  مختلف  های 

در فرایند آموزشی، آنها    پردازند. های خود می تثبیت آموخته 

کال به  دانش س بارها  اعزام  های  ویژه  نیازهای  با  آموزان 

 شوند تا از نزدیک با چگونگی امر آموزش آشنا شوند.می

هایی که دانشگاه در اختیار اساتید قرار  با توجه به سرفصل 

فعالیت می انجام  با  دانشجویان  بیشتر  دهد،  متفاوت  های 

می  نابینایان  دنیای  آنها    شوند. وارد  از  های  کتاب گروهی 

برمی کم بریل  خط  به  را  داستانی  گروهی  حجم  گردانند؛ 

می کتاب تولید  صوتی  برای  های  دیگر  گروهی  کنند؛ 

ناپذیر، آنها  آموزان نابینا با موجودات دسترس آشنایی دانش 

به بزرگتر  یا  ابعادی کوچکتر  در  با دو دست  را  طوری که 

که در    کنند؛ مانند پرنده سازی می قابل لمس باشند، شبیه 

کند و ستاره دریایی که در کف دریا خانه  ها پرواز می آسمان 

دانش  برای  که  خانه  یک  ابعاد  مانند  نابینا  دارد؛  آموز 

تصور نیست؛ مانند یک دارکوب که در تنه درختی خانه  قابل

ساخته است. گروهی دیگر به برجسته کردن نقشه شهرها  

های  جهت پردازند؛ چراکه دانستن  های بزرگ می و محیط 

این مکان  نابینا بسیار مفید است.مختلف  افراد  برای   ها، 

معلمان رشته آموزش کودکان استثنایی در دوره دانشجویی  

آموزند که با دیدن یک فرد دارای شرایط  و پس از آن می 

کم فرد  آن  اگر  خصوصاً  به وسنخاص،  باشد،  جای  سال 

ناسب  ترسیدن، خیره شدن، دوری کردن و یا هر رفتار نام

دیگری، ضمن ارزیابی بالینی و همچنین گرفتن شرح حال  

آموز، شرایط او  از نزدیکان و مطالعه سوابق تحصیلی دانش 

داشته  بر  تمرکز  با  و  دهند  قرار  بررسی  مورد  های  را 

باقی دانش  پرورش  به  شروع  کودک  آموز،  حواس  مانده 

کتاب در  موجود  و مطالب  و همچنین  نمایند  های درسی 

دستور هامهارت  طبق  را  الزم  تدوین العمل ی  شده های 

کارشناسان و صاحب از طریق  توسط  آموزش،  امر  نظران 

 مانده به کودکان بیاموزند.  همان حواس باقی 

گونه  به  شما  فرزند  چنانچه  در  بنابراین،  اختالل  دچار  ای 

های استثنایی  بینایی باشد، بهتر است با یکی از آموزشگاه 

ارزیابی   مراکزی ضمن  در چنین  باشید؛ چراکه  ارتباط  در 

راه توانایی  است  ممکن  کودک،  به  های  مناسبی  کارهای 

  شما پیشنهاد شود که بهبود کیفیت زندگی فرزندتان را به 

هایی که شما به تنهایی قادر به پیدا  همراه داشته باشد؛ راه 

معلمان کودکان  –هایی که این افراد  کردن آن نباشید یا راه 

از مطالعه و پژوهش   – استثنایی آنها  پس  به  های میدانی 

                                                   اند.دست یافته 

 ان پر از شوق زندگی! روزهایت به امید روزهای بهتر،
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دستان   در  گامینو  جشنواره  تندیس 

 قهرمانان مجازی 

داوطلبانه    فعالیت  سال  ده  از  تقدیر 

 بینا در فضای مجازی کاربران نابینا و کم

شهریور سال جاری، فراخوانی از سوی انجمن    11در روز  

های خبری حوزه  ها و کانال نابینایان ایران بر روی وبسایت

گرفت که از کاربران با آسیب بینایی دعوت    نابینایان قرار

کرد چنانچه در ده سال گذشته در فضای مجازی اقدام  می

با   مرتبط  یا  نابینایان  برای  متناسب  محتوای  تولید  به 

اند، آثارشان را در نخستین دوره  موضوع آسیب بینایی داشته 

جشنواره ملی تولیدات نابینایان در فضای مجازی )گامینو(  

نفر از کاربران نابینا    ۸2د. با انتشار این فراخوان،  شرکت دهن 

کم و    2۰6بینا،  و  آموزشی  اصلی  محور  سه  در  را  اثر 

به   سرگرمی  و  تفریح  و  اجتماعی  و  فرهنگی  توانبخشی، 

دبیرخانه جشنواره ارسال کردند و روند داوری آثار از ابتدای  

ی  مهرماه آغاز شد. از ابتدا قرار بود آیین اختتامیه و معرف

مهر و به مناسبت روز جهانی    2۳برگزیدگان گامینو در روز  

ایمنی عصای سفید برگزار شود اما اختالالت به وجود آمده  

تعویق   به  را  کار  این  اینترنت  به  کاربران  دسترسی  در 

آذر و    24انداخت تا اینکه در نهایت این رویداد، در تاریخ  

ه با همراهی  و  نابینایان  از  زیادی  مدالن  با حضور جمع 

مجتمع   آمفیتئاتر  سالن  محل  در  ایران  نابینایان  انجمن 

 نابینایان شهید محبی برگزار شد. 

فاطمه   و  طاهریان  مسعود  هاشمی،  امید  رویداد،  این  در 

محور  از  یک  هر  داوران  سه جوادیان،  جشنواره  های  گانه 

چالش  برشمردن  ارائه  ضمن  و  خود  تخصصی  حوزه  های 

روند   خصوص  در  داوری گزارش  مالک انجام  های  ها، 

منصور   مهندس  همچنین  کردند.  تشریح  را  آثار  داوری 

شادکام و امیر سرمدی، از اعضای هیأت مدیره انجمن، به  

تشریح اهداف انجمن از برگزاری این جشنواره پرداختند.  

و   حضور  نیز  نابینا  پژوهشگر  عبدالملکی،  حسین  بعالوه، 

شناسی  از منظر جامعه   فعالیت نابینایان در فضای مجازی را 

 مورد واکاوی قرار داد. 

ترین بخش این رویداد، معرفی نفرات برتر هر یک  اصلی 

محور  سایر  از  و  داوران  حضور  با  که  بود  جشنواره  های 

در   است  گفتنی  خورد.  رقم  جشنواره  برگزاری  مسؤوالن 

نخستین دوره جشنواره ملی حمایت از تولیدات نابینایان در  

ر بخش آموزشی و توانبخشی که امید  فضای مجازی و د 

هاشمی داوری آن را به عهده داشت، به ترتیب آقایان سعید  

بسته  تولید  خاطر  به  بروجنی،  در  درفشیان  آموزشی  های 

برای   رسولی  آرمین  صدا،  ویرایش  و  ضبط  زمینه 

های آموزشی در بستر اینستاگرام و شهروز حسینی  فعالیت

مقد آموزش  صوتی  بسته  ارائه  پیانو  برای  نوازندگی  ماتی 

رتبه  شرکت  حائز  از  همچنین  شدند.  سوم  تا  اول  های 

بنیان پکتوس به خاطر شش سال فعالیت در حوزه  دانش 

بسته  به تولید  اخبار  انتشار  و  آموزشی  زمینه  های  در  روز 

 طور ویژه تقدیر به عمل آمد. فناوری به 
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در بخش فرهنگی و اجتماعی به داوری مسعود طاهریان  

یب از آقایان محسن صالحی، مدیر پایگاه اینترنتی  به ترت

بخش و  محله نابینایان برای تولید مجالت فرهنگی آگاهی 

فیلم  رایگان  سریالعرضه  و  ابوذر  ها  توضیحدار،  های 

تولید   خصوص  در  تخصصی  نگاه  ارائه  خاطر  به  سمیعی 

های  محتوای فرهنگی و مجید سرایی برای تولید پادکست

تاری درباره  و  تخصصی  نابینایان  فرهنگی  و  اجتماعی  خ 

این   در  آمد.  عمل  به  تقدیر  صوتی،  سفرنامه  یک  انتشار 

های علمی، فرهنگی و آموزشی  بخش همچنین از فعالیت 

طور  شورای مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی نیز به 

 ویژه قدردانی شد. 

در حوزه تفریحی و سرگرمی به داوری سرکار خانم فاطمه  

برن رادیویی شش جوادیان،  اشکان  امه  همت  به  که  نقطه 

تولید  آذر  نابینایان  از  الهه واحدی و جمع دیگری  ماسوله، 

شود به جایگاه اول دست یافت و محمدرضا صداقت،  می

های تهرانگردی به عنوان برگزیده  به خاطر تولید پادکست 

دوم شناخته شد و بهاره احمدی، از تولید کنندگان نابینای  

ی عنوان سوم را از آن خود کرد. در این  های صوت نمایش 

سال  خاطر  به  کودک  کتاب  شورای  همچنین  ها  قسمت 

کتاب  تولید  زمینه  در  نابینا  فعالیت  کودکان  ویژه  های 

تمامی   است  ذکر  به  الزم  شد.  شناخته  تقدیر  شایسته 

برندگان، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جوایز نقدی و غیر  

کردند. همچنین گفتنی است  نقدی این جشنواره را دریافت  

قائم شادکام،  منصور  ایران  مهندس  نابینایان  انجمن  مقام 

این نوید را به عالقمندان فعالیت در فضای مجازی داد که  

این جشنواره هر دو سال یک بار در سطح ملی و به منظور  

فعالیت از  برگزار  تقدیر  مجازی  فضای  در  نابینایان  های 

 شود. 

 ی هوشمند با هیبل وان هاتایپ آسان در تلفن

 مترجم: میثم امینی 

تلفن  گوشی امروزه  از  اعم  هوشمند  و  های  اندروید  های 

اند؛ اما بسیاری  اس بین افراد نابینا بسیار محبوب شده اوآی 

طور روزانه برای  های هوشمند، به از کاربران نابینای تلفن 

دستگاه این  لمسی  صفحه  از  می استفاده  تقال  و  ها  کنند 

های سنتی برای حرکت  ها و سوئیچند داشتن دکمه آرزوم

 ها هستند. ها و تایپ در این دستگاهبین برنامه 

حال چند محصول برای رفع این مشکل به بازار عرضه  بهتا

نقطه  سادگی  از  است؛  به شده  که  بریلی  شکلی  های 

گرفته قرار  نمایش  روی محافظ صفحه  تا  استراتژیک  اند 

یمت؛ اما محصولی که دو مخترع  قنمایشگرهای بریل گران 

بااستعداد هلندی در اوایل سال جاری میالدی در ایاالت  

موفقیت   مشکل  این  رفع  در  کردند،  معرفی  متحده 

چشمگیری به دست آورده است. این دستگاه که هِیبِل وان  

تر است،  تر و سبک نام دارد، از یک تلفن هوشمند کوچک

از پنج دقیقه وقراه برد، طول عمر  ت می اندازی آن کمتر 

تر از همه، کاری را که برای  باتری آن بسیار باالست و مهم 

دهد. کاری که این دستگاه  انجام آن طراحی شده انجام می 

برای انجام آن طراحی شده است، دادن امکان پیمایش در  

آی  یا  اندروید  هوشمند  تلفن  یک  یک  اومحیط  با  اس 

اگر صفحه  است.  پرکینز  ماشین  طرح  همه    کلید  کاربر 

کلید که تعدادشان هم زیاد است را  های این صفحه فرمان 

تواند بدون لمس خود تلفن هوشمند، با همه  یاد بگیرد، می 

های روی تلفن هوشمند خود کار کند، متن بنویسد،  برنامه

 متون را بخواند و در متون حرکت کند. 
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دستگاه  جعبه خود  با  کار  اندازه  به  وان  هیبل  گشایی 

انگیز و کاربرپسند است. با بازکردن جعبه خود هیبل  هیجان 

یو  کابل شارژ  را مشاهده  بیاسوان، یک  بند  و یک  سی 

توانید از بند برای انداختن دستگاه دور مچ  خواهید کرد. می 

توانید  جای دیگری استفاده کنید. می دست یا اتصال آن به 

دفترچه همۀ  که  کنید  دستگاه  درخواست  راهنمای  های 

دانلود    برای وبسایت هیبل  از  از  آنها  یا  ایمیل شوند  شما 

 کنید. 

 

کمابیش   است.  ساده  بسیار  وان  هیبل  طراحی 

توجهی  طور قابل گرم، هیبل به  9۰شکل و با وزن  مستطیل

تر از یک تلفن هوشمند است. هیبل وان  تر و کوچکسبک

نقطه نماینده  که  دارد  دکمه  بریل شش  عالوههای  بر  اند. 

دارد   ۸و   7های تر برای نقطهاه دو دکمه بزرگ این، دستگ

می  انجام  هم  را  دیگری  متعدد  عملیات  پورت  که  دهند. 

گرفته  بیاسیو  قرار  وان  هیبل  پایینی  لبه  روی  نیز  سی 

 است.

ای گونه صورت عمودی نگه دارد؛ بهکاربر باید دستگاه را به 

ت پشت آن و انگشتان دیگر که برای  سکه دو انگشت ش

می  استفاده  آنها  از  بریل  جلویی  نوشتن  سطح  روی  شود 

دستگاه، در طرفی که رو به کاربر نیست قرار بگیرد. اگر  

شکل صحیح در دست بگیریم،  یک سوئیچ  هیبل وان را به

صفحه  وسط  و  باال  می در  مشاهده  برای  کلید  که  کنیم 

رود. وقتی کاربر  کار می کردن دستگاه بهروشن و خاموش 

کند، هیبل وان با لرزش،  ئیچ دستگاه را روشن می با این سو

دهد و وقتی کاربر  شدن دستگاه را به کاربر اطالع می روشن 

خوان تلفن هوشمند  کند، صفحه هیبل وان را خاموش می 

کلید لمسی نمایش داده شده  دهد که صفحه به او اطالع می 

 است.

های  اگر از امکان تایپ بریل با صفحه لمسی که در تلفن 

اس ارائه شده استفاده کرده باشید،  اووشمند اندروید و آی ه

جای  شیوه تایپ با هیبل وان یادآور این نوع تایپ است. به 

صورتی که  اینکه هیبل وان را روی یک میز بگذارید، به

شکلی که کلیدها  کلیدها رو به باال باشند، آن را عمودی، به 

ها پشت  ت سن شدارید. با قرارداد رو به شما نباشند نگه می 

های مربوط به  دستگاه و سه انگشت هر دست روی دکمه 

های نقاط  ، شما آماده شروع تایپ هستید. دکمه 6تا    1نقاط  

  7های نقاط  که دکمه حالی کوچک و گرد هستند، در   6تا    1

بلند و باریکند. برای ایجاد فاصله باید کلید مربوط به    ۸و  

را فشار    7یسه کلید  را بزنید، برای حذف آخرین نو ۸نقطه  

را    ۸و    7زدن همزمان کلیدهای  دهید و برای دوبار ضربه 

انگلیسی را هم بهبزنید. شما می  صورت معمولی و  توانید 

نویسی بنویسید. ترجمه بریل به نویسه، در خود  هم کوتاه 

 شود. هیبل وان انجام می 

توان فقط  شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که چطور می 

ای به  ای به برنامه دیگر و از صفحهکلید از برنامهبا هشت  

صفحه دیگر رفت و عملیات مختلف را انجام داد! پاسخ هم  

 ساده و هم هوشمندانه است: مثالً برای حرکت بین  
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را پایین    7های صفحه اصلی، کافی است کلید نقطه  برنامه

  ۸را بزنید. با هر بار زدن دکمه    ۸نگه دارید و مرتب دکمه  

آیتم بعدی در صفحه می  روید. برای حرکت در جهت  به 

را بزنید تا    7را نگه دارید و مرتب دکمه    ۸مخالف، دکمه  

های قبلی بروید. وقتی برنامه موردنظر  یکی یکی به آیکون 

تا    ۸و    7های  خود را پیدا کردید، دکمه  را همزمان بزنید 

 سازی و برنامه باز شود. عمل دوبار ضربه شبیه 

ها  هایی مثل این و دیگر استراتژی ارگیری استراتژی کبا به

نگه  و  فشاردادن  ترفند  وان  مثل  هیبل  مخترعین  داشتن، 

اند. مثالً برای رفتن  همۀ کاربردهای ممکن را پوشش داده 

،  5-2- 1به صفحه اصلی، حرف »اچ« انگلیسی یعنی نقاط  

- 1برای شنیدن اعالنات، حرف »اِن« انگلیسی یعنی نقاط  

»بی«  و    ۳-4-5 حرف  قبلی،  صفحه  به  رفتن  برای 

 را فشار دهید و نگه دارید.   2-1انگلیسی یعنی نقاط 

واضح  دستورات  را  اکثر  نیستند  واضح  که  آنهایی  و  اند 

توانید از یک  توانید با استفاده مکرر یاد بگیرید. شما می می

خوان  صفحه به یک صفحه دیگر بروید، تنظیمات صفحه 

تایپ و بازبینی کنید، اسناد بلند را    را تغییر دهید، متن را 

بخوانید و حتی به یک تماس تلفنی پاسخ دهید و تماس  

توانید فقط با هیبل وان  را قطع کنید. همه این کارها را می 

هوشمندتان   تلفن  صفحه  لمس  به  نیازی  اینکه  بدون  و 

داشته باشید انجام دهید. در واقع وقتی در حال استفاده از  

 تواند در جیب یا  تلفن هوشمندتان می  هیبل وان هستید،

 

 

 

بلوتو تا وقتی که سیگنال  باشد.  داشته  قرار  به    ث کیفتان 

هیبل وان برسد و بتوانید صدای دستگاه را بشنوید، تلفن  

تواند در یک اتاق دیگر یا در کمد باشد.  هوشمند حتی می 

بلوتو  از هدست  کنید، نیازی به شنیدن  استفاده می   ثاگر 

 ه هم ندارید. صدای دستگا

نقاط   یعنی  تایپ    6-5-4-۳وقتی عالمت عدد،  برای  را 

نقطه   یا  بزرگ   6عدد  برای  تایپ  را  بعدی  حرف  کردن 

یا  می عدد  تایپ  شروع  لرزش،  با  وان  هیبل  کنید، 

کند. همچنین وقتی بسیاری  شدن حرف را تایید می بزرگ 

داشتن  کنید که با فشاردادن و نگه ها را اجرا می از عملیات 

شوند، هیبل وان با لرزش، انجام آن را به  لیدها انجام می ک

دهد. عالوه بر این وقتی هیبل وان را روشن  ما اطالع می 

می می دستگاه  خاموش  کنیم،  را  آن  وقتی  ولی  لرزد؛ 

نمی می حس  لرزشی  و  کنیم،  روشن  تشخیص  که  شود 

 کند.خاموش بودن دستگاه را آسان می 

ا  5۰عمر باتری هیبل وان   ساعت طول    ۳ست و  ساعت 

کشد تا کامل شارژ شود. همچنین در حال حاضر این  می

یو صفحه  انگلیسی  بریل  از  و  ایکلید  معمولی  بی 

و  کوتاه اسپانیایی  فرانسوی،  شامل  زبان  چند  و  نویسی 

های بیشتر نیز در  کند و افزودن زبان ایتالیایی پشتیبانی می 

  ۳49قیمت    برنامه مخترعین هیبل وان است. این دستگاه با

 رسد. دالر به فروش می 
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 سرانجام های بیمشاوره

سمیعی دانش ابوذر  دکتری  :  آموخته 

 گذاری فرهنگی سیاست 

معلولیت،   دارای  افراد  حقوق  جهانی  کنوانسیون  براساس 

از  دولت  یکی  هم  ما  کشور  که  کنوانسیون  عضو  های 

به  هستند  موظف  سیاست منظور  آنهاست،  و  اجرای  ها 

گیری مربوط به افراد دارای  قوانین و سایر روندهای تصمیم 

معلولیت، از نزدیک با افراد دارای معلولیت مشورت نمایند  

کار گیرند. گنجاندن این موضوع در  طور فعال به به و آنها را  

دهنده اهمیت حضور معلوالن در فرایند  کنوانسیون، نشان 

اساس شعار  همین هاست. بر ها و سیاستگذاری گیری تصمیم 

عنوان سخن  ها به بدون ما برای ما تصمیم نگیرید« سال »

مورد  گروه  جهان  سراسر  در  معلوالن  حقوق  مدافع  های 

قرا  این گروه ر می تأکید  از  بسیاری  اخیراً  ها، شعار  گرفت. 

ما   »بدون  که  هستند  این  به  قائل  و  داده  تغییر  را  فوق 

نه که  است  معنی  بدان  این  نگیرید«.  افراد  تصمیم  تنها 

های مربوط به حوزه  گیری دارای معلولیت باید در تصمیم 

بلکه   باشند؛  داشته  مستقیم  و  فعاالنه  حضور  خودشان 

تصمیم  را  هرگونه  افراد  این  باید  جامعه  سطح  در  گیری 

عنوان بخشی از شهروندان عمومی مدنظر داشته باشد و  به

اما این  ها لحاظ کند.  نیازهای آنان را در همه سیاستگذاری 

مورد  ما  در کشور  چقدر  افراد  موضوع  و  گرفته  قرار  توجه 

سیاستگذاری  در  میزان  چه  تا  معلولیت  و  دارای  ها 

بوط به معلوالن یا عموم جامعه حضور  های مرگیری تصمیم 

رسد میزان حضور افراد دارای  نظر میبه و مشارکت دارند؟

های اخیر افزایش  گیری در سال معلولیت در جلسات تصمیم 

دولتی  چشم بخش  و  داشته  به گیری  اجرای  شاید  منظور 

افزایش بهره به قصد  یا واقعاً  ها،  وری سیاست کنوانسیون 

مهم جلسات  بیشتر  سیاستگذاری   در  کرده  های  تالش 

اما   کند؛  اتخاذ  معلولیت  دارای  افراد  در حضور  را  مربوطه 

از   بیش  چیزی  به  سیاست،  این  آیا  که  اینجاست  سؤال 

حضور صرف این افراد هم رضایت داده یا معلوالن برای  

 شوند؟ شان به این جلسات دعوت می خالی نبودن صندلی 

چنین در  حضور  در  نگارنده  شخصی  جلسات    تجربه 

ای گویای این امر است که هنوز تا اعتماد کامل به  مشاوره

افراد دارای معلولیت و اخذ مشاوره از ایشان فاصله زیادی  

وجود دارد. واقعیت این است که ما افراد دارای معلولیت به  

شویم و حضور داریم.  جلسات مشورتی فراوانی دعوت می 

نمادین است  گاه دعوت از یک فرد معلول تنها یک حرکت  

و   شده  اتخاذ  الزم  تصمیمات  جلسه  برگزاری  از  پیش  و 

منظور تکمیل فرایند خبرسازی  حضور نماینده معلوالن، به 

عکس  است.  تبلیغاتی  مصاحبه و  و  گرفته  ها  الزم  های 

شود که تصمیمات با  طور به جامعه القاء می شود و این می

البته   حضور مستقیم افراد دارای معلولیت اتخاذ شده است.

که این امر کامالً صحیح است؛ تصمیمات در حضور ایشان  

اما   است  اتخاذ شده  بودن(  معنای شاهد  )در  نظارت  با  و 

 گیری تأثیر چندانی نداشته.  رأی و نظر آنها در این تصمیم 
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البته داستان همیشه به این میزان بدبینانه نیست؛ گاهی  

نظر افراد  هم واقعاً بعضی مسئوالن قصد دارند از رأی و  

ها کاربردی باشد؛  دارای معلولیت استفاده کنند تا سیاست

با   معلولی  فرد  بود.  که  است  همان  نتیجه  نهایتاً  اما 

دعوت می حسن  او شنیده می نیت  نظر  و حتی  شود،  شود 

می  سیاست تالش  در  که  نهایتاً  شود  اما  شود؛  اعمال  ها 

همان  می برنامه  پیش  بود.  گونه  رفته  قبالً  دالیل  رود که 

اتفاق چیست؟ چرا جلسات مشاوره  همیشه  این  تقریباً  ای 

یا   است  افراد  در  کار  اشکال  دارد؟  مشابه  نسبتاً  نتایج 

 ساختارها؟ 

می نظر  ریشه به  نقطه  رسد  چند  در  را  موضوع  این  های 

وجو کرد. بخشی از آن معطوف به ساختارها  توان جست می

تولیان امر  و نظام بروکراتیک است و بخشی نیز به نگاه م

گردد. البته خود افراد دارای معلولیت هم در این فرایند  برمی 

تأثیرگذارند که در یادداشت حاضر، به هر سه بعد این مسئله  

 پرداخته خواهد شد. 

به لحاظ ساختار حکمرانی، مسائل و موضوعات متعددی  

مدت   طول  شده  موجب  است،  نوشتار  این  از  خارج  که 

های بهاری باشد  به کوتاهی گل   مدیریت بسیاری از مدیران 

ویژه در قوه مجریه گاه  و به قولی دولت مستعجل باشند. به

طول عمر مدیریتی به قدری کوتاه است که مدیر مربوطه،  

فقط فرصت دارد معاونان و زیردستانش را تغییر بدهد. بماند  

گیرد.  که این فرایند از مسئول دفتر تا آبدارچی را دربر می 

ای از هزاران است.  ارت وزیر رفاه سابق نمونهعمر کوتاه وز

به   پرداختن  فرصت  مدیر  یک  طبیعتاً  وضعیتی،  چنین  در 

مسائل زیربنایی و اساسی را که نیازمند زمان هستند ندارد  

به   بوده،  اثرگذار  و  فعال  بسیار  بدهد  نشان  اینکه  برای  و 

 آورد.  های زودبازده روی می گرایی و برنامه کمّی 

مد شدید  انجام  میل  نیز  و  ارقام  و  آمار  ارائه  به  یران 

پر برنامه و  سطحی  نشانهوسر های  موضوع  صدا  این  های 

کم ای را دیده باشید که دست کنم جلسههستند. تصور نمی 

سوم زمان آن به ارائه آمار نگذرد و مدیران با ارائه ارقام  یک

مدیریت  ابتدای  از  که  باشند  نکرده  ثابت  شان،  نجومی 

اند. یک مدیر  راد دارای معلولیت را زیر و رو کرده زندگی اف

تواند در عرض یک روز هزار  با خرید هزار قلم تجهیزات می 

اش اضافه کند؛ هزار واحدی که  واحد به کارنامه مدیریتی 

ملموس و عینی است و واقعاً اهمیتی ندارد که این میزان  

گر  نفعان تأثیر داشته است. اما ا چقدر در بهبود زندگی ذی 

همان مدیر بخواهد این مقدار را در یک راه اثرگذار مانند  

فرهنگی هزینه کند، به لحاظ رزومه کاری  -امور آموزشی

 آب در هاون کوفته است.  

می  که  دیگری  ویژگی نکته  در  را  آن  شناختی  توان  های 

به   اجتماعی  نگاه  فقدان  بود،  شاهد  مدیران  از  بسیاری 

مسائ  حقیقی  درک  و  معلولیت  دارای  موضوع  افراد  ل 

دهد بسیاری از مدیران  ها نشان می معلولیت است. بررسی 

کنند  اخالقی به موضوع معلولیت ورود می با نگاهی پزشکی 

اجتماعی  عمیق  فهم  شاید  و  ندارند.  حوزه  این  به  حقوقی 

بارزترین نمونه آن را در سخنرانی اخیر رئیس جمهوری در  

می  معلولیت  دارای  افراد  جهانی  چنین    توان روز  با  دید. 

معلولیت   دارای  افراد  زیربنایی  امور  به  رسیدگی  نگاهی 

نمی  ذهنیتمحقق  با  متناسب  تنها  و  که  شود  شان 

پردازند. در چنین نگاهی هم  پزشکی است به آن می اخالقی 

 همه چیز مشخص است و اخذ مشورت معنا ندارد. 
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ها البته به خود ما افراد دارای  سومین دلیل ناکامی مشاوره 

می  باز  خواستهمعلولیت  انتقادات  گردد.  غیرمنطقی،  های 

از   خارج  تقاضاهای  و  غیرکارشناسی  نظرات  نادرست، 

شوند ما  موضوع و غیرمرتبط، اقداماتی هستند که باعث می 

در چشم مدیران و مسئوالن، افرادی غیرمتخصص و ناآگاه  

محدودیتبه از  که  افرادی  برسیم؛  نیستیم،  نظر  مطلع  ها 

شویم و مدام درحال انتقاد هستیم. در  راضی نمی   وقتهیچ 

طور  دهند که هر چنین حالتی، مدیران به خودشان اجازه می 

دانند برای ما تصمیم بگیرند و اهمیتی برای  که صالح می 

 ها و نظرات ما قائل نباشند. صحبت

 تجویز و پیشنهاد راهبردی

می به افراد  نظر  ما  موجود،  وضع  تغییر  برای  دارای  رسد 

عنوان بخشی ولو کوچک از این فرایند ناکارآمد،  معلولیت به

بهتر است اقداماتی را به انجام برسانیم تا شاید تأثیری در  

 این چرخه باطل داشته باشیم. بدین منظور الزم است: 

ما افراد دارای معلولیت    با دانش وارد جلسات شویم:

مسئوالن  مان بیشتر از  حتماً نسبت به مشکالت و مسائل 

ها و نیز راهکارهای حل  آگاه هستیم؛ اما نسبت به اولویت

رو  ایناین مشکالت ممکن است آگاهی نداشته باشیم. از 

بسیار مهم است که پیش از ورود به جلسات مشاوره، در  

خصوص دستور جلسه بررسی و مطالعه کنیم و با دانش و  

 م. اجرا به این جلسات ورود کنیراهکارهای عملی و قابل 

  نقد منصفانه داشته باشیم و راهکار ارائه کنیم: 

فرمایند »ما همیشه  این جمله مسئوالن بزرگوار را که می 

آماده شنیدن نقدهای شما هستیم«، بشنوید اما باور نکنید.  

پذیری در میان مسئوالن بیشتر شبیه یک شوخی است.  نقد 

د.  که ممکن است نقد را به حداقل برسانیرو تاجایی همین از

بماند که برخی از دوستان ما هرجا که حرفی برای گفتن  

روی می  و حمله  نقد  به  بهندارند،  دانا  بسیار  تا  نظر  آورند 

 برسند.  

در کنار نقد، حتماً راهکار مربوطه را هم ارائه کنیم تا عمالً  

می  دهیم  برد.  نشان  پیش  دیگری  راه  از  را  امور  توان 

ا متذکر شویم تا هم  شده رهای موفق اجرا همچنین نمونه 

تأکید کنیم که هستند سیاست و هم  باشیم  و  قدردان  ها 

 اند.مسئوالنی که تأثیر مثبت در زندگی ما داشته 

پیشنهاد  کوتاه ارائه  دسته  سه  در  مدت،  ها 

بلند میان و  مدیریتی  مدت:  مدت  عمر  است  ممکن 

های جامع و اثرگذار قد ندهد؛  نظر ما به برنامه مسئول مورد 

بر بی پس  خودمان  سر  اینکه  پیشنهادات  ای  نماند،  کاله 

میان اجرایی کوتاه  و  احتمال  مدت  تا  ارائه کنیم  مدت هم 

 اجرایی شدن آن را افزایش داده باشیم.  

صورت تخصصی در  در کنار این موضوعات، الزم است به

در   از حضور  باشیم،  داشته  معلولیت حضور  جلسات حوزه 

بپرهیزیم از جلسات  به    طیف مختلفی  دهیم که  نشان  و 

 نگاه تخصصی در حوزه معلولیت پایبند هستیم. 

صورت عملی به مسئوالن و  امید که با انجام این امور، به 

مدیران مربوطه نشان دهیم که حوزه معلولیت یک حوزه  

کامالً تخصصی است و مسئوالن نه برای رضای خدا؛ بلکه  

موظف  معلولیت  دارای  شهروندان  اجتماعی  حقوق    برای 

هستند به امور این افراد رسیدگی کنند و اخذ مشورت از  

ها، باید رکن اصلی  گیری ها و تصمیم آنها در سیاستگذاری 

 شان باشد! مدیریت 
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 : سخنی از پشت میز 

 گوی نشریۀ نسل مانا با علیرضا غفاریوگفت 

نایینی دکتری زادهمیرهادی  دانشجوی   :

 های قرآنی پژوهش 

غفاری،   علیرضا 

شهر اراک  ساکن  

در   شاغل  و 

حقوقی   بخش 

 دانشگاه اراک 

»قدری دربارۀ شغل خود برای مخاطبان ما توضیح دهید و  

بگویید چند سال است که در این جایگاه شغلی مشغول به  

 کار هستید؟« 

، در دانشگاه اراک استخدام شدم. در  1۳۸۳»من در سال  

کردم تا اینکه  خانه فعالیت می ابتدای کار، در بخش تلفن 

پس از هفت سال توانستم خود را به ادارۀ حقوقی و امور  

در بخش   1۳9۰های دانشگاه منتقل کنم و از سال قرارداد 

ها، تعهدات و رسیدگی به شکایات مشغول به  امور قرارداد 

 کار هستم.« 

هفت  فرآیند  تلفن »دربارۀ  از  انتقال  بخش  سالۀ  به  خانه 

 حقوقی اداره، برای مخاطبین ما صحبت کنید.« 

»من وقتی وارد دانشگاه اراک شدم، کارشناس حقوق بودم  

حوزه   در  بتوانم  که  بود  این  به  معطوف  تالشم  تمام  و 

این   انداختن  جا  باشم.  کار  به  مشغول  خودم  تخصصی 

موضوع البته برای مدیران دانشگاه کار آسانی نبود. آنچه  

بعد از لطف خدا باعث شد که من بتوانم به این مهم نایل  

پی اتفاق  شرفت شوم،  تکنولوژی  و  علم  در  که  بود  هایی 

 افتاد.« 

خوان چه کمکی  های صفحه افزارویژه نرم»تکنولوژی و به 

 به ارتقای شما کرد؟« 

خوان و تکامل  های صفحه افزار»کار کردن نابینایان با نرم 

توانایی  تا  بود  عطفی  نقطۀ  بیشتر  آنها  نابینایان  ما  های 

حذف دیگر،  سوی  از  شود.  دست نامه   شکوفا  نویس  های 

هایی را برای ما نابینایان به همراه  زمان فرصت و چالش هم

صفحه  پیشرفت  با  که  تعامالت  خوان داشت  البته  و  ها 

های اتوماسیون، امکان  سازندۀ خود ما با سازندگان برنامه

 شود.« ها بیشتر می کم کردن چالش 

که   کنید  صحبت  ایراداتی  دربارۀ  ما  مخاطبان  »برای 

 گرفتند.« لین اداره به خاطر نابینایی از شما می مسئو

رود این است  »اولین چیزی که از یک کارمند انتظار می 

ها و مراجعان خود را داشته  که توانایی پاسخ دادن به نامه 

به توانایی  این  داشتن  در  دانشگاه  مسئولین  صورت  باشد. 

های جدی داشتند  دقیق و کامل از سوی یک نابینا تردید 

با غیر و  البته  این مسئله  در  آنها  تشکیک  بگویم  دقیق  ید 

کار   پیشرفت  گفتم  پیشتر  که  همانطور  است.  نبوده 

مشکالت ما    -NVDA ویژهبه -خوانهای صفحه افزارنرم

را در این حوزه کم کرده است؛ اما این موضوع چیزی است  

که ما نابینایان باید با شکلی صحیح آن را به سایرین نشان  

دادن   نشان  نحوۀ  در  را  خودم  تجربۀ  بدهید  اجازه  دهیم. 

بگذارم. من در  توانایی  اشتراک  به  با شما  نابینا  های یک 

تواند پاسخگوی  ی پاسخ به این سؤال که یک نابینا چطور م 

مکاتبات اداری مجموعه باشد، با اصرار از مدیران خواستم  

آیند حضور آنها  تا طرز کار مرا با کامپیوتر مشاهده کنند. بر 
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البته موانع   بود.  زیادی مثبت  تا حد  از نظر من  در جلسه 

گرفت که یکی از آنها عدم  دیگری هم سر راه من قرار می 

نابینا بود. برای غلبه بر    اعتماد به یک کارشناس حقوقی

آزمایشی در  این مانع من پذیرفتم که یک ماه به صورت 

بر  و  باشم  کار  به  مشغول  مربوطه  من  بخش  کاری  آیند 

می  تصور  کند.  مشخص  را  کار  ادامۀ  حضور  امکان  کنم 

های دانشگاه  سالۀ من در بخش تعهدات و قرارداد چندین 

یک نابینا امکان و    تواند این نکته را تأیید کند کهاراک می 

هایی غیر از پاسخ دادن به تلفن را هم  کارشایستگی انجام 

 در ادارات کشور دارد.« 

ترین مسائل شما در مدت یک ماه کار آزمایشی چه  »اصلی 

توصیه  چه  و  شما  بود  مانند  که  دارید  کسانی  برای  ای 

 کنند؟«پذیرش مشروط دریافت می 

کردم،   مختصری  اشارۀ  پیش  »چنانکه  چالش  مهمترین 

روی ما نابینایان این است که بتوانیم توانایی خودمان را به  

هر   شروع  هنگام  در  چالش  این  دهیم.  نشان  افراد  سایر 

کاری بسیار بیشتر از مواقع دیگر خواهد بود. به همۀ کسانی  

کنند، اکیداً  که مثل من پذیرش مشروط در کار دریافت می 

توانند، هم در کار و رشتۀ  ی کنم که تا حدی که م توصیه می 

ویژه در زمینۀ دانش کامپیوتر، تبحر الزم و  نظر و بهمورد 

به   را  خود  بتوانند  تا  باشند  داشته  را  الزم  از  بیش  حتی 

 دیگران اثبات کنند.« 

فرصت  به  نابینایان  »شما  اختیار  در  تکنولوژی  که  هایی 

هایی صحبت  گذارد اشاره کردید. کمی در باب چالش می

افزار   کنید نرم  با  کردن  کار  هنگام  در  آنها  با  های  که 

هایی برای مقابله با  رو هستید. چه راهکار بهاتوماسیون رو 

 کنید؟« آنها به مخاطبین ما پیشنهاد می 

»مانند سراسر دنیا، سیستم اداری ما هم در حال عبور از  

خط به یک نظام مکانیزۀ  یک سیستم سنتی مبتنی بر دست

وماسیون بخش مهمی از این تحول به  اداری است که ات

های اداری  پذیری اتوماسیون رود. نحوۀ دسترس شمار می 

شرکت به  برمی کامالً  برنامه  سازندۀ  که  های  گردد 

دسترس استاندارد  مد های  را  با  پذیری  بدهند.  قرار  نظر 

های  مشکالت استفادۀ نابینایان از سیستم  nvdaتوسعۀ  

باز   اما  داشت  کاهش  نمی اتوماسیون  که  هم  گفت  توان 

اند. آزمون و خطا برای یافتن دقیق  مشکالت به صفر رسیده 

از کارمکان مورد  باید  نظر روی صفحه  هایی است که ما 

سیستم  در  غیر حتماً  انجام  دسترسهای  اتوماسیونی  پذیر 

تا جایی  البته  از طرق مختلف  دهیم.  باید  امکان دارد،  که 

برنامه  با  تا  ش بکوشیم  و  سازنده  رکتنویسان  های 

از  افزارنرم را  آنها  و  باشیم  داشته  تعامل  اتوماسیون  های 

ها برای ما  مشکالتی آگاه کنیم که عدم رعایت استاندارد 

آورد. واضح است که نباید انتظار داشته  وجود می نابینایان به 

شود؛ اما  باشیم با بیان مشکالت، نسبت به حل آنها اقدام  

دیگهربه چارۀ  هم  تعامل  شکل،  امکان  هم  و  نداریم  ری 

رایج  از  دیگر  یکی  داد.  دست  از  نباید  را  ترین  سازنده 

هایی که پیش روی ما نابینایان در این زمینه قرار  چالش 

های اتوماسیون اداری است که  دارد، تعویض مکرر سیستم 

شود چرخۀ آزمون و خطا همراه با تعامل با شرکت  باعث می 

کنندۀ ماجرا پیشرفت  ا نکتۀ امیدوار سازنده از نو آغاز شود؛ ام

پیشرفت    nvdaافزون  روز این  کمک  به  که  است 

 شود.« مشکالت ما کمتر می 

با همکاران و مراجعین،  »به نابینا، تعامل شما  عنوان یک 

 هایی با همکاران بینایتان دارد؟« چه تفاوت 
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شود که در نگاه اول چه همکاران و چه  »نابینایی باعث می 

برای  مراجعین تصو توانایی شما  به شما،  ر درستی نسبت 

انجام کار، و دانش شما در باب کاری که به آن مشغول  

هستید نداشته باشند. برای من پیش آمده است که معاون  

دانشگاه در نحوۀ خواندن و نوشتن من تشکیک کرده باشد  

حقوقی   نمایندگی  شایستۀ  را  نابینا  نتواند  قاضی  یک  یا 

ت بداند. من  برخورد  الش کرده دانشگاه  و  با سعۀ صدر  ام 

پرسش  برابر  در  به شایسته  که  باشم  پاسخگو  خاطر  هایی 

می  من  از  چنین  نابینایی  برابر  در  من  رفتار  کیفیت  شود. 

هایی باعث شده است که همان قاضی اکنون یکی  پرسش 

 ترین دوستان من باشد.«از نزدیک 

عوام  چه  کار،  در  خبرگی  و  روز  دانش  داشتن  از  ل  »غیر 

می  مؤثر  بیرونی  نابینا  کارمند  یک  کار  توفیق  در  توانند 

 باشند؟« 

»استنباط شخصی من این است که هر چقدر افراد نابینا  

باشند،   داشته  بیشتری  استقالل  خود  شخصی  زندگی  در 

اجتماعی هم کامیاب می تعامالت  باید  توانند در  باشند.  تر 

راد قرار  نظر سایر افهای ما مد توجه داشت که تمام رفتار 

می  حتماً  مستقل  نابینای  یک  تعامالت  دارد.  انتظار  تواند 

بیشتری نسبت به نابینایی داشته باشد که عصا به دست  

 گیرد و انتظار کمک از سایرین را دارد.«  نمی 

گو شرکت کردید، صمیمانه از شما  و»از اینکه در این گفت 

 سپاسگزارم.« 

ا موضوع اشتغال،  های نسل مانا بوگو مندان به گفت عالقه

وگو را ذیل  توانند مثل همیشه نسخه صوتی این گفت می

 همین نوشته در وبسایت دریافت کنند. 

اولین همایش گروه گشت سپید و افتتاح 

 نمادین قله نابینایان

صالح  دبیر  دکتر  و  کوهنورد  محمدی،  الدین 

 آموزش و پرورش استثنایی 

را جمع می پاییز کم پایش  دارد دست و  کند و نصف  کم 

نرمک جای  بیشتر راه منزل سوم خود را نیز طی کرده و نرم

به سلطان سپیدی  را  از طرف دوست  ها می خود  دهد که 

در   کوهنوردی  ضیافتی  به  سرمدی،  آقای  جناب  عزیزم 

 شوم.  منطقۀ دارآباد تهران دعوت می 

نگ الرحیل پاییز و حرکت  هرچند هنوز دو هفتۀ دیگر تا با

کاروان آن فرصت داریم؛ اما سپاه برف و سرمای زمستان  

تاخته و پیشاپیش خود را به شهر و دیارمان رسانده    پیش 

 است.  

آوری چند  قبل از اینکه وارد گزارش کوهنوردی شویم، یاد 

 گیری این صعود نقش داشتند، الزم است: نکته که در شکل 

کوهپیما  - 1 تصاویر  نابینایان  دیدن  انجمن  اعضای  یی 

مهرماه، روز جهانی ایمنی عصای سفید،    2۳ایران در روز  

های کوهنوردی در فضای مجازی، باعث شد  از سوی گروه 

که کوهنوردان داوطلب با انجمن نابینایان تماس بگیرند و  

تمایل و عالقه خود را برای برگزاری صعود های مشترک  

 با آنها ابراز دارند.  

ا  -2 میان  این  در  زود  خیلی  مبارک  پیوند  و  رتباط 

عالقه  شکل  کوهنوردان  ایران  نابینایان  انجمن  و  مند 

گیرد و اولین جلسات با تالش آقای محمد عزیزی و  می

برنامه  برای  انجمن  برگزار  مدیران  صعود  اولین  ریزی 

 شود.  می
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تشکیل جلسات و تعامل نزدیک با افراد دارای آسیب    -۳

ها و  یی بیشتر همنوردان بینا با ویژگی بینایی، موجب آشنا 

دهند که در  شود و پیشنهاد می های نابینایان می توانمندی 

نام ای به منطقۀ دارآباد مسیر صعود به قله عرقچین، نقطه 

یک از  تا  شود  تعیین  نابینایان  به قلۀ  نمادین  سو  صورت 

از طرف  محلی به باشد و  تعیین شده  نابینایان  قلۀ  عنوان 

همس سایر  دیگر  نابینایان،  مورد  در  فرهنگسازی  با  و 

کنند، بیش از پیش  کوهنوردانی که در این مسیر تردد می 

 های ورزشی آنها آشنا شوند.  با نابینایان و فعالیت 

ها باعث شد که گروه  مهمتر از همه اینکه این همدلی   -4

گشت سپید نابینایان، زیر نظر انجمن نابینایان ایران اعالم  

کن از موجودیت  و  و  بهاین د  همدالن  همراهی  با  بعد 

گردی خود  های کوهنوردی و طبیعت همنوردان بینا، برنامه 

 را اجرا نمایند.  

به    - 5  زود  خیلی  کوهنوردش  دوستان  و  عزیزی  محمد 

کنند و روز پنجشنبه هفدهم آذرماه  وعدۀ خویش عمل می 

 نمایند.  ریزی می را برای صعود و نصب تابلوی قله برنامه

جناب آقای محمد عزیزی با همنوردان داوطلب، تمام    -6

می هماهنگی  انجام  را  می ها  آماده  را  تابلو  نمایند،  دهند، 

کنند، ما  ملزومات و مواد الزم برای نصب تابلو را تهیه می 

می  خویش  کرم  خان  مهمان  مدارها  را  و  قرار  و  سازند 

 شود.  مشخص می 

آسمان اینبه با همت  ، برگ زرین  صفت همنوردانترتیب 

خورد و نمای شکوهمند  دیگری در تاریخ انسانیت ورق می 

ها در میان این  های مهر و دوستی انسان دیگری از جلوه 

بندد. قرارمان روز پنجشنبه  ظلمت سرما و سیاهی نقش می 

 صبح در نقطۀ ورودی دارآباد   1۰آذرماه و راس ساعت   17

رست سر  شود. تمام مدعوین و عاشقان طبیعت دتعیین می 

رسانند.  دوستان می زمان مقرر خود را به میعادگاه طبیعت

خندهچهره موسیقی  گشاده،  دست های  مهربان،  ها،  های 

تر از خورشید در آن سرما،  های گرم های استوار و قلب گام 

جلوه همه  و  زیبایی همه  از  دوستی هایی  باغ  و  های  ها 

به  صعودی  که  بود  می یاد انسانیت  مژده  را  داد.  ماندنی 

های   گروه  از  ترکیبی  سپید،  گشت  کاروان  اعضای 

نفر از افراد دارای آسیب بینایی    1۸کوهنوردی داوطلب و  

بود و قرارمان پیمودن مسیر عشق با چاشنی مهر و دوستی.  

نقطه  تعیین  نیز  کارناوال سپید  این  به بهانۀ  بود  عنوان  ای 

دارآباد  های  متری کوه   2۳۰۰قلۀ نمادین نابینایان در ارتفاع  

 و در مسیر قله عرقچین.  

باالخره زمان حرکت فرا رسید و با تعیین یار هر کدام از  

همنوردان نابینا و سازماندهی منظم توسط لیدر مجرب و  

نقطۀ هدف   به سمت  عزیزی،  آقای  جناب  گروه،  محترم 

حرکت کردیم. صعود از یک مسیر خاکی با شیب مالیم  

م، سوز سرما بیشتر خود  رفتیچه که پیشتر می آغاز شد. هر 

بودیم که پادشاه    داد. مسیر زیادی را طی نکرده را نشان می 

کافور  فرش  سپید،  حریر سرزمین  و  را  فام  خود  گون 

مهمانان   از  و  گسترانید  رهگذران  پای  زیر  سخاوتمندانه 

ای اسیر،  شکوهی نمود. ما که چون پرنده خویش استقبال با 

ایم، با  هران آزاد شده های صوتی تاز قفس دود و آلودگی 

کنیم و از این همه سپیدی و  دیدن برف، کودکانه ذوق می 

شویم. از این نقطه به بعد، تمامی مسیر  پاکی مشعوف می 

شود. باالخره بعد  ها طی می فام برف در میان مفروش سیم

ای  ها، به نقطهشدن با برف قدمنیم همواز حدود یک ساعت 

وان قلۀ نمادین نابینایان تعیین  عنرسیم که قرار است بهمی

پهن   نهایت صمیمیت  پر مهر کوهنوردی در  شود. بساط 
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یک  نشینیم و هر شود و همه بر خان مهر و دوستی می می

اخالص   طبق  در  دارد،  همراه  به  که  را  آنچه  دوستان  از 

نهد و با رویی گشاده در میان سایر همنوردان تقسیم  می

نابمی قلۀ  تابلوی  دوستان  ارتفاع  کند.  در  را    2۳۰۰ینایان 

می  نصب  بهمتری  رسماً  را  محل  این  و  قلۀ  کنند  عنوان 

ای گردد  کنند تا انگیزه نابینایان در منطقه دارآباد تعیین می

برای   محفلی  نیز  بینایی  آسیب  دارای  دوستان  که 

 گردی خویش داشته باشند. طبیعت

 

نهیم و آن را به فال نیک  دلی را ارج می همه خوش این  

کشیده می زیادی  زحمت  همنوردان  مقداری  گیریم.  و  اند 

نقطه حمل کرده این  تا  را  در  هیزم  آتش  برپایی  با  تا  اند 

ساختن غذای گرم و دمنوش و چای  ها و آمادهمیان برف 

بنشانند.   ما  قلب  در  را  گرمای مهر خود  بار دیگر  ذغالی، 

کم  پس  ناهار،  صرف  پیش  از  در  را  بازگشت  راه  کم 

گیریم و این روز را نیز در دفتر طالیی زندگی خویش  می

دقیقه و در هوای    ۳۰و    14سازیم. در ساعت  جاودانه می 

پاک کوهستان، درست در زمانی که گام در راه بازگشت  

پنبه می آسمان گذاریم،  می زن  کار  به  نیز شروع  و  ها  کند 

گون برف را چون  های الماس دانه زند و ریز به می آرام پنآرام

صاحب می بزرگی  خویش  میهمانان  سر  بر  و  کرم،  پاشد 

 کند.  بدرقۀ راهشان می 

 به امید دیدار دوبارۀ شما در اوجی دیگر 

آسیب   با  افراد  در  انتقادی  تفکر  پرورش 

 بینایی

کودکان   روانشناس  و  آموزگار  عرب:  امین 

 استثنایی 

امروز، افراد با آسیب بینایی مشکالت زیادی را  در جامعه  

کنند که بسیاری از آنها مستقیماً ناشی از شرایط  تجربه می 

ن بلکه  نیست؛  گروه  این  محدودیت اجسمی  از  هایی  شی 

های اجتماعی بر آنان تحمیل کرده است.  است که ساختار 

می  چالش انتظار  این  رفع  جهت  در  افراد  این  و  رود  ها 

موتبعیض  یافتن  های  و  مشکالت  شناسایی  به  جود، 

موانع  راهکار  رفع  و  حقوق  مطالبه  برای  مناسب  های 

قبال مسائلشان   در  آنها  موارد  از  بسیاری  در  اما  بپردازند؛ 

شده،  کنند و در خصوص حقوق پایمال منفعالنه عمل می 

یابی این امر از موضوع بحث  گیرند. ریشه سکوت پیش می 

امل انفعال هر فرد یا گروه را  ما خارج است؛ اما یکی از عو

 وجو کرد. توان در عدم پرورش تفکر انتقادی جست می

های دهگانه زندگی است که  تفکر انتقادی یکی از مهارت 

بر فراگیری آن تاکید    (WHO)سازمان بهداشت جهانی  

دارد. با توجه به آنچه گفته شد، فراگیری این مهارت در  

ثیر شایانی بر زندگی آنان  تواند تأ افراد با آسیب بینایی می 

ما،   کشور  پرورش  و  آموزش  نظام  در  متأسفانه  بگذارد. 

اندک  نه بلکه  نشده؛  توجهی  مهارت  این  پرورش  به  تنها 

شود. آموزش  توانایی هر فرد در این زمینه نیز سرکوب می 

معمولی   معلمان  دست  به  انتقادی  تفکر  تخصصی 

حوزه    پذیر نیست و نیازمند مدرسان متخصص این امکان 

است. در این نوشته ابتدا به ارائه تعریفی از تفکر انتقادی  

نوشته  می این  توان  از  مهارت  آموزش  هرچند  و  پردازیم 
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هایی را برای استفاده از آن در  خارج است، در ادامه راهکار 

 حل مسئله برای افراد با آسیب بینایی پیشنهاد خواهیم کرد. 

 تفکر انتقادی چیست؟

از تفکر انتقادی وجود دارد؛ زیرا مفهومی  تعاریف مختلفی  

بعدی است. در اینجا تعریف جان دیویی را که از وی  چند 

می  یاد  مدرن  انتقادی  تفکر  پدر  عنوان  نقل  به  شود، 

کنیم: »بررسی فعال، پایدار و دقیق یک باور یا صورتی  می

های پشتیبان و نتایج بعدی  مفروض از دانش در پرتو زمینه 

ها و اطالعات  فعال بودن این است که ایده  منظور از  آن.«

از کس دیگری گرفته نشده باشد )که به آن پردازش منفعل  

سؤال  می بیندیشد،  خودش  باید  فرد  عوض،  در  گوییم(، 

جمع به  و  کند  از  مطرح  منظور  بپردازد.  اطالعات  آوری 

پایداری و دقیق بودن این است که بدون فکر کردن دربارۀ  

 ی ناگهانی نپردازیم. گیرچیزی به نتیجه 

یافته برای استفاده از  یک استراتژی ساختار

 تفکر انتقادی در حل مسئله

 مشکل را شناسایی کنید.

اولین مسئله این است که مشخص شود آیا مشکلی وجود  

دارد یا نه. گاهی اوقات وقتی به موضوع پیش رو فکر کنیم،  

ممکن است به این نتیجه برسیم که اصالً مشکلی وجود  

طور است  فهمی در کار است. اگر این ندارد و صرفاً یک کج 

  صورت، با بررسی اطالعات مربوط دقیقاً این که هیچ؛ در غیر 

کردن   تقسیم  گاهی  چیست.  مشکل  که  کنید  مشخص 

تواند به  های کوچکتر و قابل کنترل می مشکل به بخش 

شناسایی جزئیات بیشتر در مورد اصل مشکل و سردرگم  

 نشدن شما کمک کند.  

 مشکل را تحلیل کنید.

هنگامی  کنید.  نگاه  آن  به  مختلف  زوایای  مشکل  از  که 

های مختلف  منظر   شناسایی شد، برای تجزیه و تحلیل از 

به آن بنگرید. آیا قابل حل است؟ آیا به تنهایی از پس آن  

آیید یا نیاز به کمک دیگران دارید؟ گاهی اوقات با  بر می 

توان آن  نگاه کردن به یک مشکل از زوایای مختلف، می 

تر دید. هرگونه سوگیری یا دیدگاه محدودی را که  را واضح 

کنید   پیدا  دارد،  گسترش  به  تفکر  نیاز  بگیرید.  نظر  در  و 

پذیری و حفظ ذهن باز  انتقادی در مورد کنجکاوی، انعطاف

 های جدید را بپذیرید. است؛ لذا شواهد، توضیحات و یافته

 از راه بارش فکری چندین راهکار ارائه دهید. 

می  را  روش مشکالت  به  با  توان  کرد.  حل  مختلفی  های 

حل ممکن  ه استفاده از بارش فکری، فهرستی از چندین را

رسد را در فهرست  تهیه کنید. هر چیزی که به ذهنتان می 

بهترین   به  را  آن  و  مرور  را  فهرست  سپس  و  بگذارید 

های ممکن محدود کنید. داشتن چندین گزینه قابل  گزینه 

می  نتایج  بهترین  به  دستیابی  به  منجر  به اجرا  جای  شود. 

استراحت   اندکی  گاهی  کنید.  تکیه  عقل  به  احساسات، 

می ذ مشکل  به  مجدد  بازگشت  و  یافتن  هنی  به  تواند 

 های بهتر کمک کند. راهکار 



 29 

راهکار  مناسب از  موجود  انتخاب  های  را  ترین 

 کنید. 

راه موقعیت حل فهرست  کنید.  مرور  را  ممکن  های  های 

راه می حل مختلف،  را  متفاوتی  یک  های  در  آنچه  طلبد. 

می  کار  برای  موقعیت  است  ممکن  مشابه  کند،  موقعیت 

راه  اینکه کدام  تعیین  برای  نباشد.  را  مناسب  حل، مشکل 

می  برطرف  راه بهتر  یک  بگذارید.  زمان  همه  کند،  حل 

نمی  حل  را  قضاوت مشکالت  از  عجوالنه  کند.  های 

بپرهیزید و در صورت لزوم اطالعات را مجدداً ارزیابی کنید.  

هر کدام  حل را بررسی کنید و اینکه  مزایا و معایب هر راه 

 باشد. تواند داشته  هایی می چه پیامد 

 حل را اجرا کنید. اقدام کنید. یک راه

حلی دارد؛ حتی اگر این باشد که شرایط را  هر مشکلی راه 

توان  بپذیریم و ادامه دهیم. به این بیندیشید که چگونه می 

داد. بهبود  را  بهبه راهکار  به مشکالت  اینکه  عنوان  جای 

بور نگاه کنید، آنها را فرصتی برای تقویت  عقابل موانع غیر 

حل   های حل مسئله در نظر بگیرید.تفکر انتقادی و مهارت 

اعتماد  مشکل  هر  افزایش  بهشدن  را  نفس  عزت  و  نفس 

خود می مهارت  بینایی  دهد.  آسیب  با  فرد  به  سازماندهی 

دهد. این مهارت  ها و زندگی می کنترل بیشتری در انتخاب 

کا را  فرد  از  اضطراب  استفاده  در  را  او  توانایی  و  هش 

 دهد. یابی و تحرک بهبود می هایی چون جهت مهارت 

 هایی برای بهبود تفکر انتقادی استراتژی 

 طراحی اهداف بلندمدت 

ریزی برای آینده و نگاه به آن برای همه مهم است.  برنامه

تواند در مردم تشویق و آموخته  این مهارتی است که می 

 شود.  

 تحلیل 

گزینه  تحلیل  و  تجزیه  در  توانایی  نظرات،  و  خطرات  ها، 

موقعیت  از  بسیاری  در  این  آینده  کرد.  خواهد  کمک  ها 

توان با ارائه یک موقعیت مرتبط و درخواست  مهارت را می 

های مختلف تمرین  برای تجزیه و تحلیل و مقایسه گزینه 

 کرد. 

 هابینی پیامدپیش 

پیامد  از  باید  تصافراد همچنین  داشته  های  آگاهی  میمات 

 آمد است. باشند. این مهارت در زندگی روزمره بسیار کار 

توان با یک بله یا نه ساده  طرح سؤاالتی که نمی 

 به آنها پاسخ داد 

می لحظه مطرح  که  سؤاالتی  به  آیا  ای  کنید.  فکر  شوند 

نحوه   است؟  ساده  خیر  یا  بله  یک  فقط  آنها  پاسخ 

تغییر دهید. بهگری پرسش  را  بپرسید »آیا  جتان  اینکه  ای 

آسمان آبی است؟«، بهتر است بپرسید »چرا آسمان آبی  

پرسشی   از  را  آن  در سؤال  تغییر کوچکی  ایجاد  است؟«. 

 کند.ساده به پرسشی که باید دربارۀ آن فکر کرد تبدیل می 

رویداد  به  سؤاالت  کردن  واقعی  مرتبط  های 

 زندگی 

قادی فراهم  هایی برای تفکر انتزندگی در هر مرحله فرصت 

بعد می اخبار  شنیدن  یا حتی  ازکند.  روزنامه  خواندن  ظهر، 

می  تردد  خرید  مرکز  یک  در  که  افرادی  با  کنند،  تعامل 

های آزاد فراهم  فرصت زیادی برای طرح سؤاالت و بحث

هایی مانند »به نظر شما آن شخص به چه  کند. پرسش می

ردید«  ککند؟« یا »اگر شما جای او بودید چه می فکر می 
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یا »این کار چه سودی برای او دارد؟« یا »آن موقعیت چه  

 باشد؟«. تواند داشته  هایی می پیامد 

کند و  تر می هایی از این دست تفکر شما را عمیق پرسش 

شود که به این بیندیشید که اگر در موقعیت  نیز باعث می 

 کنید. خاصی قرار بگیرید، چگونه عمل می 

 اطالعات  یادگیری چگونگی مرتب کردن

تشریح   چگونگی  دانستن  انتقادی  تفکر  از  بزرگی  بخش 

اطالعات گسترده است. شما باید بدانید که چه اطالعاتی  

اند و کدام اطالعات  برای شکل دادن به دیدگاهتان حیاتی 

اند. شما باید بدانید که چگونه اطالعاتی که به شما  اضافه

موضوع خود    داده شده را بخوانید و حقایق مفید و مرتبط با

 را بیابید.  

 آموزان با آسیب بینایی هستید اگر معلم دانش

خوانند  آموزان ممکن است تصور نادرستی از آنچه می دانش 

در ذهن داشته باشند. اگر متوجه شدید که خط فکری آنها  

وگو کنید. وقتی  واقعی است، با آنان در این مورد گفت غیر 

دانستند  آن را نمی   دهید کهآموزان اطالعاتی می به دانش 

دهید، با  هایشان توضیح می یا در مورد اشتباه بودن فرض 

دهید؛ بنابراین  این کار افق دید و دانش آنها را گسترش می 

 هرگز چنین فرصتی را از دست ندهید. 

داستان  اتفاقات  روایت  از  استفاده  یا  مناسب  های 

می برچالش  روزمره  برای  انگیز  را  مناسبی  خوراک  توانند 

منظور تقویت تفکر انتقادی  وگو به گیری بحث و گفت شکل 

ابزار توانید در کالس فراهم کنند؛ لذا می  از این  ها  هایتان 

 استفاده کنید. 

 وبسایت مدرسه ایالتی واشینگتن برای نابینایان منبع: 

های دانشجویان نابینا و  دانشگاه و چالش

 بینا کم

کارشناس  طاهریان،  روانشناسی  مسعود  ارشد 

 کودکان استثنایی 

 تأمبن منابع طالعاتی 

 

در اولین روزهای دانشجویی با تنوع منابع درسی برای هر  

می  مواجه  دانشگاهی  دسترس واحد  که  نبودن  شویم  پذیر 

های مختلفی برای  کند؛ ولی امروزه راهها، نگرانمان می آن 

می  دارد:  وجود  مشکل  این  کتاب رفع  با  توانیم  را  هایمان 

بینا ضبط کنیم؛  کمک همکالسی  ها، دوستان و بستگان 

کالس درس را در حین تدریس اساتید با لوح  الب مهم  مط

تاپ و هدفون، تایپ  و قلم، به خط بریل بنویسیم یا با لپ

هایمان را بگیریم  های همکالسی کنیم؛ بعد از کالس جزوه 

حق پرداخت  با  کنیم؛  ضبط  برای  و  را  افرادی  الزحمه 

مان استخدام کنیم؛ با مراجعه  پذیری منابع آموزشی دسترس 

توانیم برای پیدا کردن  ها میعاونت دانشجویی دانشگاه به م

افراد جویای کار دانشجویی، کمک بگیریم )حتی برخی از  

ها، مانند دانشگاه تهران، بوجه محدودی هم برای  دانشگاه 

 گذارند(.  این کار در اختیارمان می 

https://irwin.wssb.wa.gov/resources/essential-skills/critical-thinking
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هایی عضو  ها و مؤسسه توانیم در کتابخانهاین، می برعالوه

ت کتابداری به افراد با آسیب بینایی ارائه  شویم که خدما

آن می کمک  با  و  را  دهند  خودمان  مطالعاتی  منابع  ها، 

از  به درشت  خط  با  یا  بریل  الکترونیکی،  صوتی،  صورت 

بسته  مراجعه حضوری،  دانلود  طریق  لینک  یا  پستی  های 

تهیه  جدیدترین  اینترنتی  مشاهده  برای  است  )خوب  کنیم 

به   مراکز  این  کودک اطالعات  کتاب  شورای    سایت 

 بزنیم(.  سر

گروه  از  برخی  در  شبکه همچنین  در  موجود  های  های 

سایت اجتماعی  )مانند  ،  اینترنتی  محله  سهای  ایت 

( 11باکس های پادگیر )مانند کَستو اپلیکیشن   (نابینایان

نیاز  های مورد نامهها و درس توانیم به تعدادی از کتاب می

بینایان قابل  کنیم که برای ما نابینایان و کم پیدا  خود دست  

روز  این  در  دیگر،  طرفی  از  هستند.  گسترش  ها،  استفاده 

کتاب بستر عرضه  قانونی  )مانند  های  الکترونیکی  های 

می کتابراهو    نوار   ، طاقچه  ، فیدیبو کمک  ما  به  تا  (  کنند 

 کنیم.یه های خود را تهبتوانیم بسیاری از کتاب 

 آموزشی های کمکافزارها و سختافزارنرم

وقتی سخن از امکانات و تجهیزات کمک آموزشی نابینایان  

کم می و  یک  بینایان  تا  است  ضروری  اول  قدم  در  شود، 

یا لپ  تهیه دستگاه کامپیوتر  برای خود  با  تاپ  کنیم و کار 

صفحه افزارنرم بتوانیم    خوان های  تا  بگیریم  یاد  را 

هایصوتی درسی را گوش بدهیم؛ مطالب الکترونیکی  فایل 

 
11. Castbox 
12. Voice Recorder 
13. PotPlayer 
14. Gold wave 
15. PDF Reader 

آموزشی را بخوانیم و تکالیف کالسی را بنویسیم. همچنین  

 با داشتن  

ها و  توانیم کتاب می   12های الکترونیکی ضبط صدا دستگاه 

کنیم و در حین مطالعه با ضبط صدای  جزواتمان را گویا  

خالصه  را  درسی  مطالب  از  کنیم.  برداری خود،  استفاده  با 

نرم قابلیت مختلف  )مانند  افزارهای  صدا  پخش  های 

های صوتی  های مختلف فایل توانیم قسمت می   (1۳پلیر پات 

کنیم و سرعت پخش  گذاریبرداری نشانه را به منظور نکته 

افزارهای ویرایش صدا  ها را تند یا کند کنیم. با نرماین فایل 

های مهم مطالب صوتی  توانیم بخش ( می 14گُلدوِیو )مانند  

می  اگر  بچسبانیم.  هم  به  و  بِبُریم  کتاب را  و  خواهیم  ها 

نرم  از  باید  بخوانیم،  الکترونیکی  های  افزارمقاالت 

کتاب استفاده  15خوان افدی پی  خواندن  برای    های کنیم. 

آن  باید  هم  اِسکَن کاغذی  را  بعد    16ها  و  های  فایل کنیم 

خوان نوری )معروف  نویسه  افزارهای با نرم شان را گرافیکی 

کنیم تبدیل   txtیا    DOCهایی مثل  ( به فرمت OCRبه  

هایمان  خوان شده را با صفحه تا بتوانیم این مطالب تبدیل 

نویسه اخیر  روزهای  در  ویندوز  خوان بخوانیم.  تحت  های 

است که درخور توجهی برای مطالب فارسی توسعه یافته  

افزار    google OCR for Persian blinds نرم 

آن  بهترین  از  عالوهیکی  نویسه برهاست.  های  خوان این 

همراه   تلفن  برای  ،  17آیاِیاِنویژِن ند  )مانمناسبی 

توانیم از  وجود دارد که می (  19پِالس سالیوان و    1۸اینستاریدِر 

 ها استفاده کنیم.  آن 

16. Scann 
17. Envision AI 
18. InstaReader 
19. Sullivan+ 

http://cbc.ir/list_marazkez/
file:///F:/انتشاراتی/2-واحد%20آماده%20سازی/مجله%20نابینایان/آذر%201401/سری%20اول%20ویرایش%20شده/gooshkon.ir
file:///F:/انتشاراتی/2-واحد%20آماده%20سازی/مجله%20نابینایان/آذر%201401/سری%20اول%20ویرایش%20شده/gooshkon.ir
https://fidibo.com/
https://taaghche.com/
https://www.navaar.ir/
https://www.ketabrah.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://apps.microsoft.com/store/detail/potplayer/XP8BSBGQW2DKS0
https://www.goldwave.com/release.php
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
file:///F:/انتشاراتی/2-واحد%20آماده%20سازی/مجله%20نابینایان/آذر%201401/سری%20اول%20ویرایش%20شده/ocr.ltffb.ir
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.letsenvision.envisionai&hl=fa&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.suyam.instareader
https://play.google.com/store/apps/details?id=tuat.kr.sullivan&hl=fa&gl=US
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 و نوشتن مقاله روش تحقیق

و  خوان  افدی پی خوان،  صفحههای  افزارنرم دیگر با توسعه  

می نویسه  را  خوان  پژوهشی  و  علمی  منابع  بیشتر  توانیم 

فعالیت  انجام  به  مستقالنه  پیش  از  بیش  و  های  بخوانیم 

فرمت    سایت نورمگز تحقیقاتی خود بپردازیم. برای مثال  

html   نامه پایان  و  اختیار کاربران خود  مقاالت  در  ها را 

توانیم حتی بدون هیچ تغییر و تبدیلی  دهد که می قرار می 

های  ها بخوانیم یا سایتخوان این مطالب علمی را با صفحه 

بانک اطالعات  و    مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

پایان   PDFفرمت    نشریات کشور و  در  نامهمقاالت  را  ها 

می  می اختیارمان  که  نرمگذارند  کمک  با  افزارهای  توانیم 

فرمتنویسه  به  را  این مطالب  قابل خوان،  برای  های  فهم 

تخوان صفحه  آن ها  یا  کنیم  آشنایان  بدیل  کمک  با  را  ها 

 کنیم.  بینایمان، ضبط 

 گری حقوق دانشجوییمطالبه

گری یکی از صفات ارزشمند ما دانشجویان است؛  مطالبه

هایمان شنیده شود و همکاری  خواهیم حرف ولی اگر می 

       کنیم، باید به مواردی توجه کنیم:سایرین را جلب 

برای رفع مشکالت احتمالی  خوب است در مسیر مذاکرات  

وگو  دانشگاه، صبور باشیم؛ آرام با مسئوالن تعامل و گفت 

گرایانه  کنیم؛ متوقع برخورد نکنیم؛ با امید و با انتظارات واقع 

دانشجویی  به حقوق  کنیم؛  پیگیری  را  کسب  مان  دنبال 

مسئوالن  موفقیت از  باشیم؛  پژوهشی  و  تحصیلی  های 

م که منشی مناسب برای  بخش آموزشی دانشگاه بخواهی 

جواب  نوشتن  و  سؤاالت  در  خواندن  امتحانات  های 

اختیارمان بگذارند؛ با استناد به قوانین حمایتی از معلوالن،  

اطالع را از حقوقمان آگاه کنیم؛ با پیدا کردن  مسئوالن بی 

پیگیری  مشابه،  در  دانشجویان  دهیم؛  انجام  جمعی  های 

بینا یان نابینا و کم های دانشگاهی مخصوص دانشجوکانون 

از طرفی   ها اقدام کنیم.  عضو شویم یا برای تأسیس آن 

فعالیت  در  باید  مشارکت دیگر  کالسی  و  آموزشی   های 

بینایی  شرایط  تا  کنیم؛  دهیم  توضیح  اساتید  برای  را  مان 

کالسی  مناسبتدریس  را  فایل  شان  و  کنند  سازی 

کتاب  اسالید الکترونیکی  و  درسی  ارائه  های  های 

با  کالسی  بگذارند؛  اختیارمان  در  امانت  رسم  به  را  شان 

توانیم از  مشاهدۀ عدم همکاری مسئوالن دانشگاه هم می 

ها  حمایت اساتیدمان کمک بگیریم یا به رؤسای دانشکده 

 کنیم.ها شکایت و دانشگاه 

 اجتماعیهای سیاسیانجام فعالیت

ای  هاجتماعی یکی دیگر از جنبه های سیاسی انجام فعالیت

زندگی دانشجویی است که در پرداختن به آن باید نکاتی  

مد  باشیم:را  داشته  افزایش   نظر  و  مطالعه  با  است  خوب 

رویداد  به  نسبت  دانش  آگاهی،  باشیم؛  هشیار  روز  های 

را  اجتماعی سیاسی  درونمان  پلیس  دهیم؛  افزایش  را  مان 

های خود قضاوت نکنیم؛  بکشیم؛ کسی را بر اساس دیدگاه

تا درباره   به کسی برچسب نزنیم؛ به دیگران اجازه دهیم 

؛ فشار نیاوریم که بقیه  طرز فکر و عمل خود تصمیم بگیرند

شبیه به ما شوند؛ بدانیم در قبال اشتباهات دیگران مسئول  

داری  نیستیم؛ همراه و بخشنده باشیم؛ با صبر و خویشتن 

نداشته   خشونت  دیگران  و  خود  به  نسبت  کنیم؛  برخورد 

باشیم؛ علت رفتارها و احساسات خود و دیگران را تحلیل  

ان را دنبال کنیم و به  مکنیم؛ در هر شرایطی میل درونی 

 کردن و افزایش نشاط و کیفیت آن باشیم.  دنبال زندگی 

فرد خود را مبتنی بر  بهاین، باید راه مبارزۀ منحصر برعالوه

file:///F:/انتشاراتی/2-واحد%20آماده%20سازی/مجله%20نابینایان/آذر%201401/سری%20اول%20ویرایش%20شده/noormags.ir
http://www.sid.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.magiran.com/
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های بدنی  مان پیدا کنیم؛ برای انجام فعالیت تجربه زیسته 

گردهمایی  در  حضور  مهارت و  جهت ها،  و  های  یابی 

لت امکان باالی شناسایی  حرکتمان را تقویت کنیم؛ به ع

کننده انجام  توجهمعترضان معلول، کارهای پرخطر و جلب 

ها و  ای از دغدغه ندهیم؛ با نوشتن مقاالت علمی و رسانه 

راه  و  بزنیم  حرف  پیشنهادی حل نیازهایمان  را  های  مان 

کنیم؛ با انجام کارهایی مانند تولید پادکست یا نوشتن  بیان 

ون شخصی بسازیم و از هنر در  در مجالت، برای خود تریب

همچنین باید   گری کمک بگیریم. سازی و مطالبه فرهنگ 

افراد   کردن  پیدا  با  باشیم؛  داشته  باالیی  عمومی  روابط 

 های گروهی راه ها و اقدام کنیم؛ جریان فکر، تیم درست هم

بیندازیم؛ برای تغییر و اصالح شرایط کنونی، فشار جمعی  

با بیاوریم؛  مسئوالن  مردم انجمن   به  مؤسسات  و  نهاد  ها 

فعالیت از طریق  با  همکاری کنیم؛  و حقوقی،  مدنی  های 

های جمعی همسو  های موجود مبارزه کنیم؛ بیانیهتبعیض 

فعالیت  امضا  با  را  مسئوالن  هایمان  با  مستقیم  و  کنیم 

حکومتی )مانند نمایندگان مجلس یا وزرای دولت( مکاتبه  

 و مذاکره کنیم. 

 سخن آخر 
جمع یرفتهپذ در  پیداشدن  و  از  ها  یکی  دوست،  کردن 

دغدغه اصلی  که  ترین  است  دانشجویی  دوره  در  هایمان 

باید ویژگی  هایی را در خود  برای رسیدن به این خواسته 

را   خودمان  قدم  اولین  در  است  خوب  دهیم.  پرورش 

هایمان را بپذیریم و نقاط قوتمان را  بشناسیم، محدودیت 

خودمان  کنیم؛  داشته   زندگی  دوست  مسیر  را  در  باشیم؛ 

 خوشحالی خودمان حرکت کنیم؛ ماسک نزنیم و خودمان

کنند.  باشیم چراکه دیگران مشابه خودمان با ما رفتار می 

هایمان برای سایرین مفید  همچنین باید متناسب با توانایی 

ها همراهی  باشیم؛ شرایط بقیه را درک کنیم و در سختی 

عال باشیم؛  همدل  و  و  بروهشنونده  ایرادگیر  نگاه  این، 

کمالگرایانه را از خود دور کنیم؛ از شکست و اشتباه نترسیم؛  

های  برای ایجاد روابط جدید قدم برداریم؛ با کسب تجربه 

افزایش دانش عمومی  مان، حرفی برای  زیسته مختلف و 

در   باشیم؛  جذاب  فردی  کنیم  تالش  باشیم؛  داشته  زدن 

انواع موفقیت تالش  م؛ به ظاهر و پوشش خود  کنیکسب 

یابی و حرکت با استفاده از  های جهت توجه کنیم؛ مهارت 

و   باشیم  مستقل  تردد  در  بگیریم؛  یاد  را  سفید  عصای 

مان را تا جایی که امکان دارد، خودمان  های روزانه فعالیت

انجام دهیم. در نهایت هم روابط اجتماعی گسترده داشته  

فعالیت در  شرکباشیم؛  گروهی  عضو    تهای  و  کنیم 

شویم؛  گروه  عالیقمان  با  همسو  رابطه  های  ایجاد  برای 

هم  با  )مانند  نزدیک  خوابگاه  کارهای  در  خوابگاهیان، 

کنیم؛  تمیز  همکاری  غذا(  پختن  و  اتاق  شرایط  کردن 

خودمان را )مانند نیاز به رعایت نظم و رفع موانع محیطی  

هم  به  اتاق(  فضای  بدهخوابگاهی در  توضیح  یم؛  هایمان 

خوابگاهیان  کنیم از طریق مذاکره با مسئوالن، از هم تالش 

هماهنگ جدا شویم و اتاقمان را تغییر بدهیم؛ از امکانات  نا

کارهای   انجام  برای  شهر  سطح  و  خوابگاه  در  موجود 

ها( استفاده  مختلف )مانند تردد، پختن غذا و شستن لباس 

آموزش  و  کمکنیم  و  نابینا  افراد  ویژۀ  برای  بینا  های  را 

 کنیم.  ی مستقل پیدا و زندگ آشپزیگرفتن یاد 

  نابینای از بین افراد   نکته پایانی اینکه درباره موضوعات باال

و  نظر  صاحب عابدینی  زهرا  خانم  سرکار  آقای  با  جناب 

شده است که در انتهای این  وگو  گفت صادق افشاری  محمد 

هایشان  توانید به صحبت می   نسل مانا سایت  نوشته در وب 

 گوش بدهید.  

https://naslemana.com/2022/04/20/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://naslemana.com/
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توانبخشی  اندازی مرکز آموزشیضرورت راه

 معلولین بینایی بازمانده از تحصیل

با   افراد  حقوق  کنشگر  ابراهیمی،  نصراهلل  دکتر 

 آسیب بینایی

آموزشی   مراکز  جهان،  در  بریل  خط  قواعد  تدوین  با 

یژه افراد با آسیب بینایی پدید آمدند و توانستند  روزی وشبانه

بهره  آموزشبا  و  بریل  از  ویژه  گیری  تخصصی  های 

نابینایان، بسیاری از مشکالت این افراد را مرتفع و سهم  

سزایی را در آموزش و توانبخشی این افراد ایفا کنند. در  به

ایران هم با ورود کشیش کریستوفل و تأسیس یک مرکز  

در ادامه تأسیس مدارس و مراکز دیگری نظیر  آموزشی و  

شد  ابابصیر در اصفهان که با همت بخش مردمی اداره می 

هایی در تبریز و تهران، این مراکز توانستند در جذب  و نمونه 

های آنها بسیار  ها و توانمندی نابینایان و شکوفایی استعداد 

دامه  اثرگذار باشند. این روند تا زمان وقوع انقالب اسالمی ا

داشت تا اینکه پس از انقالب، اغلب این مراکز که تا پیش  

شدند،  های مردمی اداره می ها و نهاد از آن با همت بخش 

نتیجه   در  و  شدند  منتقل  پرورش  و  آموزش  وزارت  به 

با   مراکز،  این  امکانات  از  استفاده  برای  نابینایان 

هایی نظیر محدودیت حداکثر سن مواجه شدند.  محدودیت 

م مراکز  وضع  در  نابینایان  پذیرش  برای  سنی  حدودیت 

آموزشی منجر به عدم توانایی استفاده نابینایان بزرگسال  

شده در این مراکز شد. هرچند مراکزی  های ارائه از آموزش 

در   سعی  شیراز  شوریده  و  ابابصیر  محبی،  شهید  نظیر 

عنوان مستمع آزاد داشتند و  پذیرش مراجعان بزرگسال به 

آمو ارائه  مورد زش با  به  نیاز، تالش می های  را  آنها  کردند 

دانش  سایر  بهسطح  اما  برسانند؛  با  آموزان  و  تدریج 

مراکز،  قانونمند  این  از  نابینایان  استفاده  شدن  تر 

آموزش محرومیت از  هم  بزرگسال  نابینایان  های  های 

بزرگسال   افراد  آموزش  وظیفه  شد.  تشدید  توانبخشی 

آموزی بود؛ اما با  نهضت سواد بازمانده از تحصیل بر عهده  

های متخصص در زمینه آموزش به افراد  توجه به نبود نیرو 

با آسیب بینایی در این نهاد، آنها هم نتوانستند در این زمینه  

گونه بود که اغلب نابینایان  کمکی به نابینایان بکنند. این 

ها و عدم  بازمانده از تحصیل، به خاطر فقر فرهنگی خانواده 

های  ها و شهر از مراتب آموزش به نابینایان، در روستا اطالع  

استعداد و  شدند  فراموش  توانایی کوچک  و  به  ها  هایشان 

  هدر رفت.

توان برای رفع این مشکل ارائه  پیشنهاد مشخصی که می 

که   است  این  کرد 

و   دولت  که  اکنون 

پیش   با  حاکمیت 

بهانه  هایی  کشیدن 

نظیر کمبود بودجه و  

های  پیچیدگی 

نونی، از تأسیس مراکز آموزشی ویژه بزرگساالن نابینا سر  قا

زند، این امکان در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد  باز می 

مجوز  با  بتواند  تا  دولتی  حمایت  و  نظارت  و  قانونی  های 

مورد  راه مراکز  را  از  نیاز  بازمانده  نابینایان  و  کند  اندازی 

آموزش  از  را  مورد تحصیل  بهره های  در  مننیازشان  د کند. 

شود که صرفاً در دو  قالب این پیشنهاد از دولت خواسته می 

ارائه   نخست  برساند:  یاری  خصوصی  بخش  به  حوزه 

دوم  مجوز  و  آموزشی  مراکز  تأسیس  بری  الزم  های 

بخش خصوصی   پیشنهاد  مراکز.  این  به  یارانه  تخصیص 

طور مشخص این است که سازمان بهزیستی، در همان  به



 35 

مراکزی  که  کودکان    قالبی  نگهداری  مراکز  نظیر 

سرپرست، خانه کوچک معلوالن ذهنی و  سرپرست و بی بد

مدیریت   را  حرکتی  و  جسمی  معلولین  توانبخشی  مرکز 

کند، جایگاهی را هم برای این قبیل مراکز آموزشی در  می

مدیریت زمان  در  طرح  این  بگیرد.  پیشین  نظر  های 

بار هم  حتی یک   بار به این سازمان ارائه شد وبهزیستی چند 

های  تا مرز تصویب پیش رفت اما سازمان به خاطر دشواری 

ها در  مربوط به پرداخت یارانه و به بهانه اینکه این آموزش 

شود، از پذیرش  بندی می های عمومی طبقه حوزه آموزش 

پیشنهاد امتناع کرده است. استدالل طراحان این پیشنهاد  

ی است که متولی  اما این است که بهزیستی تنها سازمان

امور معلولین از تولد تا مرگ است. افراد مشمول این مراکز،  

اند  کسانی هستند که سن مجاز آموزش را پشت سر گذاشته 

های بزرگ زندگی  و اغلبشان هم در مناطقی دور از شهر 

آموزشگاه می به  و  یا شهید  کنند  نظیر شهید محبی  هایی 

د فرض  با  و  ندارند  دسترسی  تبریز  هم  مرادی  سترسی 

را   مراکز  آن  امکانات  از  استفاده  اجازه  آنها  سنی  شرایط 

نبود  آموزی هم که به آورد. نهضت سواد فراهم نمی  خاطر 

آنها خودداری می  پذیرش  از  این  امکانات تخصصی  کند. 

می که  است  بهزیستی  فقط  دارد  میان  مسئولیت  و  تواند 

 دار آموزش این افراد شود. عهده 

م  اینکه  به  توجه  آموزشی با  قالب  در  پیشنهادی  -راکز 

اند، چهار گروه به  نگهداری در نظر گرفته شده -توانبخشی 

مند خواهد شد: گروه اول  شکل بالقوه از خدمات آن بهره 

اند  بازماندگان از تحصیل هستند که به هر دلیل نتوانسته 

های مرسوم را دریافت کنند. این دسته از افراد بر  آموزش 

نام بحث ثبت توانند در مراکز مورد می  اساس قوانین موجود

های ابتدایی  کنند و زیر نظر آموزگاران متخصص، آموزش 

کوتاه  مدتی  در  در  را  و  کنند  دریافت  معمول  زمان  از  تر 

امتحانات دوره ششم ابتدایی شرکت کنند و همین روند را  

سر   پشت  با  و  کنند  طی  اول  متوسطه  دوره  برای  هم 

متوسطه، در دوره دوم متوسطه    گذاشتن امتحانات سال نهم 

تلفیقی  ثبت یا  استثنایی  مدارس  امکانات  از  و  کنند  نام 

منتفع   طرح  این  از  که  گروهی  دومین  شوند.  برخوردار 

شوند، نابینایانی هستند که از نظر سن در محدوده مجاز  می

نام در آموزش و پرورش قرار دارند اما به دلیل  برای ثبت 

ی مناطق محروم و دوردست،  دوری راه و مشکالت فرهنگ

مندی از امکانات موجود برای  امکان سفر به تهران و بهره

ترین مرکز  توانند به نزدیک آنها مهیا نیست. این افراد می 

شان مراجعه کنند و از امکان اسکان و سایر  به محل زندگی 

در   استفاده کنند و ضمن سکونت  این مراکز  امکانات در 

در طول روز هم در مدارس و مراکز    های این مراکز، خوابگاه 

نویسی کنند و ادامه  روزانه که پذیرای نابینایان هستند، نام

تحصیل بدهند. سومین گروه از افراد نابینا، کسانی هستند  

مدت  های کوتاه که به شکل موقت و برای گذراندن دوره 

های  های نظیر مهارت کنند؛ دورهبه این مراکز مراجعه می 

آموزش روزانه، جهت  و  رایانه  حرکت،  و  و  یابی  فنی  های 

ای. دسته چهارم هم کسانی خواهند بود که نه هدف  حرفه

مدت؛ این دسته کسانی  مدت دارند و نه کوتاهآموزشی بلند 

می  شامل  مراکز  را  و  دارند  نگهداری  به  نیاز  که  شود 

سر  آنها  پذیرش  از  هم  سالمندان  می نگهداری  زنند.  باز 

دهد هر  هزیستی به مؤسسات امکان می قوانین موجود در ب

تعداد   رسیدن  در صورت  و  کنند  پشتیبانی  را  گروه  چهار 

تواند بخشی را برای  نصاب، هر مؤسسه می متقاضی به حد 

اندازی کند.  های چهارگانه راه پذیرایی از هر یک از گروه 

های ذهنی  درست مثل آنچه که در خصوص افراد با ناتوانی 
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خ  به  موسوم  مراکز  اتفاق  در  ذهنی  معلولین  کوچک  انه 

 افتد. می

توان به این  اندازی مراکزی از این دست، می از ثمرات راه 

ها در قالبی منسجم و  مورد اشاره کرد که تمامی آموزش

گروه  اختیار  در  آموزشی  مرکز  یک  قرار  در  هدف  های 

بر سردرگمی خدمات می راه را  بندد.  گیرندگان می گیرد و 

این   می همچنین  هدر مراکز  از  استعداد توانند  های  رفت 

مانده  های پنهان نابینایان جلوگیری و به شکوفایی استعداد 

این   از  تا پیش  نابینایانی که  دیگر،  از سوی  کمک کنند. 

دست   استقالل  نعمت  به  بودند،  خانواده  قیومیت  تحت 

خانواده می که  منابعی  و  آنها  یابند  نگهداری  مصروف  ها 

های دیگری در اختیار  خواهد شد و در مسیر  کردند، آزادمی

جامعه قرار خواهد گرفت. در دیگر سو، خود افراد نابینا هم  

نیاز، منشأ اثرات  های مورد خواهند توانست با کسب مهارت 

و خدمات مفیدی در جامعه باشند. توزیع عادالنه خدمات و  

امکانات، از دیگر ثمراتی است که در صورت اجرایی شدن  

ح رخ خواهد داد؛ چراکه افرادی که در محل زندگی  این طر

مانده  محروم  آموزشی  امکانات  از  خواهند  خودشان  اند، 

ای منسجم از این  گونهتوانست با مراجعه به این مراکز، به 

تر هم اشاره شد،  همانطور که پیش  امکانات برخوردار شوند.

های قبلی در سازمان بهزیستی روی خوشی به این  مدیریت 

رسد مبنی  هایی به گوش می نشان ندادند؛ اما زمزمه   طرح

تری نسبت به  بر اینکه مدیران فعلی سازمان رویکرد مثبت 

نظران نابینایی  اندازی این طرح دارند. امید است صاحب راه

می  همدلی  احساس  این طرح  با  حمایت  که  آن  از  کنند، 

  اندازی این مراکز، گام مؤثری در جهت تحقق کنند تا با راه 

عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی نابینایان ساکن در  

 مناطق محروم و دور از پایتخت برداشته شود. 

گفت در  کتاب  نوای  با  نواک:  وگو 

 نظران نابیناصاحب

نهاد   نابینایان  بخش  کتابدار  شفیعی،  رقیه 

 های عمومی ایالم کتابخانه 

در    شدهابتدا الزم است یادآور شوم که برای تهیه کتب ذکر 

می  نواک  بخش پادکست  به  و  توانید  نابینایان  های 

های عمومی در سراسر کشور مراجعه  بینایان کتابخانه کم

کنید. در این شماره میزبان بهروز افروز، دکترای ادبیات،  

دبیر آموزش و پرورش و مسئول انجمن غزل سپید هستیم  

 د. تا از دنیای نابینایان در دنیای شعر معاصر برایمان بگوین 

مجتمع   کتابخانه  در  خود  فعالیت  از  ابتدا  افروز  بهروز 

پنج  که  رودکی  کتاب نابینایان  میان  در  را  سال  ها  شش 

است   زیسته 

سپس  می گوید؛ 

در  به دبیر  عنوان 

پرورش   و  آموزش 

استثنایی شهر تهران  

این  همۀ  کنار  در  افروز  است.  شده  کار  به  از  مشغول  ها 

دانشگاه در  و  نبوده  غافل  نشریه  مدیر   ادبیات  مسئول 

حدود   و  بوده  دانشگاه  ادبیات  انجمن  دبیر  و  دانشجویی 

نوزده ماه هم است که در انجمن ادبی غزل سپید  هیجده 

های عمومی استان  فعالیت دارد که وابسته به نهاد کتابخانه

 تهران است. 

او صحبت دربارۀ شعر معاصر را با بازخوانی غزلی از اصغر  

اولین مؤلفه مخاطب یک  می معاذی شروع   کند و سپس 

اثر می  آن  نوشتار  را مخاطب  بودن  داند.  محصول هنری 
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دهد و دقت  وی راجع به متن و خصوصیات آن توضیح می 

می  آن  نقد  را  متن  یک  جزئیات  توضیح  در  افروز  داند. 

مند به شعر و نقد شعر اگر  دهد که یک نابینای عالقه می

ر اتفاق بیفتد، باید خودش  خواهد آن آنِ مربوط به شع می

بتواند قبل از گوش دادن به آن از طریق خوانش دیگران  

صفحه  توسط  خوانش  الکترونیک،  خوان یا  روباتیک  های 

 شعر را به صورت بریل بخواند و جان کالم آن را دریابد. 

افروز در پاسخ این سؤال که آیا در حوزه شعر هم تعابیری  

کم  یا  زرد  شعر  دمثل  وجود  ارائه  ارزش  توضیحاتی  ارد، 

ای باز هم به قول  گوید با وجود چنین ویژگی دهد و می می

خواندن   بار  یک  به  که  نیست  اثری  »هیچ  بیهقی  تاریخ 

تاریخچه  نیرزد«. افروز  بهروز  ادامه  معاصر  در  شعر  از  ای 

پردازد که به  کند و در این تاریخچه به نکاتی می بیان می 

جه قرار گرفته است. وی  توندرت شنیده شده و کمتر مورد 

کسانی  برای  تا  دارد  و  سعی  ادبیات  با  کمتری  ارتباط  که 

اند، نکاتی را بیان کند که نه آنقدر  مباحث تخصصی داشته 

شنیده  همگان  که  باشد  تخصصی  عامیانه  آنقدر  نه  و  اند 

باشد؛   داشته  پی  در  را  عام  مخاطب  دلزدگی  که  است 

می همین به نیمایی  شعر  شروع  از  توضیح  منظور  و  گوید 

شکنی شعر کالسیک نه با شعر نیما بلکه  دهد که ساختار می

با شعر سه تابلوی مریم از میرزاده عشقی آغاز شده است.  

پس از نیما شعر سپید یا شعر آزاد با هوای تازه احمد شاملو،  

تازه می هوای  ادبیات  در  جریان ای  این  از  بعد  از  دمد.  ها 

می اسم شنهایی  کمتر  که  شده گوید  شعر  یده  مانند  اند؛ 

شعر   سوم،  موج  ناب،  شعر  دیگر،  شعر  نو،  موج  حجم، 

اگر قرار باشد   لُغَز، کانکریت و  توگراف، وسطچین، مربع، 

دیدنی که ترکیبی از خواندن  فارسی آن گفته شود، به خوان 

هایی مثل پلی  شود. سپس از نام و دیدن است ترجمه می 

یگر همراه با ذکر  فونیک، آوانگارد و اصطالحات شعری د 

کند. در ادامه دهه  شده بحث می های یاد نام شاعران حوزه 

دهد که  بحث قرار می های آن دوره را مورد هشتاد و شعر 

گردد. از طرفی هم راجع  به شعر سپید و معناگرایی باز می 

سر   بر  دعوا  همچنین  و  آن  طرفداران  و  معاصر  غزل  به 

بودن غزل به سبک سعدی و موافقان  نوآوری در    سنتی 

 راند.غزل سخن می 

آشنایان این حوزه به معرفی  افروز راجع به غزل معاصر و نام 

شاعرانی چون فاضل نظری، حمید برقعی، مهدی موسوی،  

 پردازد. فاطمه اختصاری و... می 

های نابینایان در حوزه شعر توضیح  بهروز افروز دربارۀ داشته 

شده در  چاپ   رسد اوضاع شعردهد که گرچه به نظر می می

بریل وخیم باشد؛ اما وخامت آن زیاد نیست. وی با ارائه  

آوری کرده، به  های بریل و گویا جمع لیستی که از کتاب 

کند و تأکید دارد تا نابینایان و  ذکر نام شاعران بسنده می 

تهیه نسخه کم دنبال  به  فردا  از همین  از  بینایان خود  ای 

ترجیحاً بریل و در    عالقه خود به صورت کتب شعرای مورد 

صوتی   نسخه  بریل،  با  نداشتن  آشنایی  صورت 

شده باشند و از مطالعه آنها لذت  های شعری ذکر مجموعه 

 ببرند. 

در پایان افروز ابتدا به معرفی کانال مجازی انجمن شعری  

پردازد  غزل سپید که با مسئولیت خود وی فعالیت دارد می 

هایی که به  کانال ها و  ها و سایتو سپس لیستی از وبالگ 

 کند.اند را معرفی می های زیبا پرداخته ارائه شعر 

توانند نسخه صوتی  مندان به شعر معاصر فارسی می عالقه

وگوی ماهنامه نسل مانا با بهروز افروز را ذیل همین  گفت 

 نوشته در وبسایت این ماهنامه دریافت کنند. 
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درودنامهپژوهش چاشنی  با  های  ای 

 فراوان 

ماجرا از جایی شروع شد که ما تصمیم گرفتیم جهت انجام  

عنوان یک نابینای فرهیخته،  برخی از امو پژوهشی خود به 

از   نابینایان آن مراجعه کنیم و  به کتابخانۀ ملی و بخش 

ای هرچند ناچیز  گنجینۀ علمی سرشار این کتابخانه بهره 

در دست   و عصا  و کاله کردیم  این شد که شال  ببریم. 

سفر کردیم؛ اما هرچه تحقیق و بررسی نمودیم که    قصد

توانیم  باالخره از طریق کدام ایستگاه مترو یا اتوبوس می 

ای حاصل  خودمان را به این دریای دانش برسانیم، نتیجه 

نشد که نشد. نهایتاً در راستای تحقیقاتمان متوجه شدیم  

ای در میان  نظر ما دریا نیست؛ بلکه جزیره که مرکز مورد 

های مختلف است که باید برای عبور  نواع و اقسام بزرگراه ا

های اینترنتی یا امثال آن استفاده کرد.  از آنها تنها از تاکسی 

با خود گفتیم در راه علم اگر خرج شود، هزینه نیست؛ بلکه  

و  سرمایه  شدیم  گوشی  به  دست  که  شد  این  گذاریست. 

 افزاربه نرم   هایی که بایدتاکسی اینترنتی را با انواع حیله

زدیم، اخذ نمودیم و راهی کتابخانۀ  ناپذیرشان می دسترس 

 ملی شدیم. 

وقتی از تاکسی اینترنتی خود پیاده و وارد حیاط کتابخانه  

زنان پیش رفتیم و متوجه شدیم که وارد یک  شدیم، عصا 

شده رمانتیک  بسیار  محیط  محیط  و  آبنماها  صدای  ایم. 

به شک انداخت که نکند  سرسبز و جذاب اطرافمان، ما را  

 ایم. این شد که بر  ای چیزی شدهخانهاشتباهاً وارد سفره 

 

 

ای که ما را به اشتباه آنجا پیاده کرد  اعضای خانوادۀ راننده 

 درود فرستادیم و قصد خارج شدن از آن محیط را کردیم  

که با صدای کسی به خودمان آمدیم که قصد راهنمایی ما  

ایم که با پاسخ  یم که آیا درست آمده را داشت. از وی پرسید

هایمان را  مثبت ایشان مواجه شدیم. این شد که تمام درود 

نگون  رانندۀ  خانوادۀ  اعضای  از  به  و  گرفتیم  پس  بخت 

دوستمان خواستیم ما را تا دم در ساختمان راهنمایی کند.  

پیچ  درها در مسیری پیچ وقتی از میان انبوه آبنماها و باغچه

هایمان  ختمان کتابخانه در حرکت بودیم، درود به سمت سا

بر   را  بود  کرده  باد  دستمان  روی  راننده  خانوادۀ  از  که 

کشی که آنقدر جذاب محیط آنجا را برای  دوستان زحمت 

سازی کرده بودند فرستادیم که بسیار بسیار  نابینایان مناسب

 باعث آرامش اعصاب و روانمان شد. 
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تابخانه شدیم که غرق در سکوت  باالخره وارد ساختمان ک

شد  بود. گویا دوستان سخت مشغول مطالعه بودند و نمی 

سر  در  وخیلی  سر  نهایتاً  راهنمایمان  دوست  کرد.  صدا 

کجا   که  پرسید  ما  از  گوشی  در  و  برد  فرو  گوشمان 

خواهیم برویم که از او خواستیم ما را به سمت بخش  می

راهنما کند.  هدایت  کتابخانه  راه  نابینایان  طول  در  ما  ی 

ای را باال یا پایین  هرجا الزم بود به ما بگوید که باید پله 

برویم، با زبان بدن به هر شکل بود با ما ارتباط برقرار کرد  

و ما نیز تالشمان را کردیم که به بهترین شکل سخنان  

در   نکرده  خدای  که  کنیم  ترجمه  را  دوستمان  بدن  زبان 

نرویم فنا  به  دانش  کسب  مقصد  راستای  به  نهایت  در   .

نظر رسیدیم و با مسئول آن بخش سالم و علیکی در  مورد 

گوشی کردیم و دوست راهنمای خود را مرخص کردیم و  

 دریغ ایشان سپاس فراوان نمودیم. از زحمات بی 

با مسئول مربوطه در   از حضور در آنجا را  وقتی هدفمان 

کند.  کمک  ما  به  که  خواستیم  ایشان  از  گذاشتیم،    میان 

ایشان هم به شدت از این موضوع استقبال کرد. از ما پرسید  

ای احتیاج به تحقیق و پژوهش داریم که  که در چه زمینه 

به   منبع  هم  تعدادی  دادیم.  را  الزم  توضیحات  برایشان 

ایشان معرفی کردیم که برایمان پیدا کنند و در اختیارمان  

ایشان هم پشت سیستمشان جلوس کردند و   قرار دهند. 

الش کردند که با رایانۀ خود ارتباط برقرار کنند؛ اما تالش  ت

دوست  دقیقهچند  و  نرسید  جایی  به  ایشان  ای 

که  صفحه  نکرد  همکاری  مسئولمان  دوست  با  خوانمان 

رایانۀ   حاضر  حال  در  فرمودند  ایشان  که  شد  این  نکرد. 

 رسانی برایشان میسر  ایشان خراب است و امکان خدمت

 

اندکی در انجام امورات رایانه داشتیم،  نیست. ما که دانش  

از ایشان خواهش کردیم که اجازه دهند نگاهی به رایانۀ  

سرکششان بیندازیم، شاید توانستیم رامش کنیم. با موافقت  

ایشان پشت رل نشستیم و دست به کار شدیم و چند دقیقۀ  

صدا شروع به سخن  بعد، رایانۀ ایشان همچون بلبلی خوش 

دوست   کرد.  اتفاق  گفتن  این  از  حسابی  که  ما  مسئول 

رسید، ضمن تشکرات فراوانی که از  خوشحال به نظر می 

وجو  ما کرد، بار دیگر پشت رایانه نشست و شروع به جست 

ای بیش نگذشته بود که باز هم  برای ما کرد؛ اما چند ثانیه 

به ما فرمودند که سیستم سراسری کتابخانه قطع است و  

سترسی ندارند. ما بار دیگر شروع  در حال حاضر به منابع د

دانستیم دقیقاً کیستند  به درود فرستادن به کسانی که نمی 

دانستیم که تنوع  کردیم. راستش خودمان هم تا آن روز نمی 

بابت  درود  این  از  و  باشد  باال  این حد  در  بلدیم  هایی که 

برای خودمان کمی متأسف شدیم؛ اما انصافاً کارمان را در  

 راه انداختند.  آن لحظات خوب 

 

نهایتاً با یک پیشنهاد از سوی مسئول محترم مواجه شدیم  

که در همایشی که در حال شروع شدن بود و موضوعش  

اتمام   از  بعد  شاید  تا  کنیم  شرکت  بود،  بریل  خط  هم 

 همایش، سیستم نیز وصل شده باشد و بتوانیم کارمان را  
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پیش ببریم. از روی ناچاری و کمی کنجکاوی پذیرفتیم و  

یشان به محل برپایی همایش رفتیم. در بخشی  به اتفاق ا 

از همین همایش بود که همین دوست مسئولمان سخنان  

بهایی را ایراد نمودند و از دالیلی گفتند که خط بریل  گران 

هایی باید  مورد استقبال نابینایان در ایران نیست و چه کار 

  برای رفع این مشکل کرد. در پایان همایش هم به حضار 

تقدیری اهدا شد که در داخل این الواح نسخۀ بریل  الواح  

این نسخۀ   اعالم شد  بود که  قرار داده شده  نیز  متن آن 

روی   از  است.  مسئولمان  دوست  همین  قلم  به  بریل 

مشغول   و  کردیم  باز  را  لوحمان  بریل  نسخۀ  کنجکاوی 

مطالعه شدیم. در پایان این مطالعه به دو فرضیه رسیدیم:  

ان فارسی نوع نوشتنشان عوض شده  یا برخی لغات در زب

پیمانی هم  وبود، یا این دوست مسئولمان که سخنرانی پر 

امالی صحیح   به  فرمودند، چندان مشرف  بریل  مورد  در 

کلمات نبودند؛ چرا که نوع نگارش خیلی از کلمات در این  

با آنچه که دانش ما به ما می  گفت متفاوت بود که  متن 

وستمان در این مورد قصوری  قطعاً مشکل از ما بوده و د

 نداشتند. 

خالصه آنکه بعد از اتمام همایش مجدداً به اتفاق دوست  

تالش   و  رفتیم  مهربان  سخنگوی  رایانۀ  نزد  مسئولمان 

کردیم تا دست خالی از آنجا نرویم که تالشمان مثل بازی  

تیم ملی با انگلستان به نتیجه نرسید. این شد که دوباره با  

ولمان یک راهنمای دیگر نزد ما آمد  هماهنگی دوست مسئ

کنان ما را به سمت بیرون هدایت کرد و در نهایت  پچ و پچ 

ما تاکسی اینترنتی دیگری اخذ کردیم و به خانه بازگشتیم.  

 هایی که بلد بودیم  در تمام طول مسیر هم باقی ماندۀ درود 

 

تا آن روز نمی  نثار زمین و زمان کردیم که  و  دانستیم را 

 زبان باعث تسکینمان شد. تر از گل گاو حتی بیش

خود   روزۀ  یک  سفر  این  از  پایان  در  که  اخالقی  نتایج 

توانیم بگیریم این است که کتابخانۀ ملی در یک محیط  می

کامالً ساکت و به دور از هیاهوی شهری قرار گرفته؛ یک  

حیاط بسیار زیبا و رمانتیک دارد و محیط داخلش هم بسیار  

. مسئول بخش نابینایانش هم فردی  ستساکت و فرهنگی 

به شدت فرهیخته و بادانش و کماالت و البته ساختارشکن  

ست. سطح تکنولوژی و فناوری اطالعات  در زبان فارسی 

حال آنجا  بههم در این مرکز بسیار باالست و در کل اگر تا 

کنیم حتماً یک سر به آنجا بزنید. فقط  اید، توصیه می نرفته

نیک هم ببرید؛ چراکه شاید  خود بساط پیک  اگر توانستید با 

تواند  تنها کاربردی که این سفر یک روزۀ شما به آنجا می 

و   زیبا  و  جذاب  حیاط  از  استفاده  باشد،  داشته  برایتان 

اش را هم سخت نگیرید؛ چراکه با  رمانتیک آن است. بقیه 

غیر  همه منتظرهاتفاق  مثل  شد.  نخواهید  مواجه  جا  ای 

جا سیستمش  ا هم خراب است و مثل همه های آنجرایانه 

جا سرشار از دانش است و در  قطع. مسئولش هم مثل همه 

زمینه   همین  در  که  چرا  نباشید؛  نگران  اصالً  شما  کل 

 اند که: دوستان اینگونه سروده و خوانده 

 ها، هرجا که دیدنی نیست توی بهت جاده 

 ذارمو، جاش یه رؤیا می بندمچشمامو می 

 

 نکنی نمکدون!  امضا: یخ    



 

 


