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های انتشار یک  نسل مانا و چالش

 ماهنامۀ دو ساله

 امیر سرمدی: مدیرمسؤول

دو ساااا از انترااار ماهنامج انجمن نابینایان ایران  نساال 

ای که در سااااا نخسااات ف   به گذرد؛ ماهنامهمانا( می

الکترونیک و در سااا دوم و پس از اخذ  شاکل واوتی و  

مجوز از معااونات موبوعااتی وزارر فرهناا و ارشااااد 

اساالمی، به واورر بریل در ساراسار کراور منترار شاد و با 

ناام نسااال مااناا رسااامااو فعاالیات خود را آاااز کرد  در این  

های پیش روی تنها ماهنامه ساراساری یادداشات به چالش

های مساالوا از مایت نهادویژه نابینایان در ایران، عدم ح

پس به نسال  اینهای جدیدی که ازاین نراریه و سارویس

 شود، خواهیم پرداخت مانا اضافه می

 نفرهنسل مانا و یک تحریریه بیست 

راه نیسات اگر بووییم انتراار یک ماهنامه تخصاصای  بی

برای نابینایان در ابعاد فعلی و یک تیم تحریریه منسااجم 

نظیر نبااشاااد،  موبوعااتی ناابیناایاان ایران بیاگر در تااری   

حاضاار بیش از بیساات نفر از حاانظیر اساات  درقوعاو کم

سار کراور در طوا هر ماه درگیر تولید محتوای متنی  تاسار

بندی و و واااوتی، ویراساااتاری بریل و بینایی، وااافحه

گرافیک جلد مجله، وااحافی، چاب بریل، انترااار نسااخه 

راور هساتند  در شارایوی که واوتی و توزی  در ساراسار ک

امتیاز تنها  خبرگزاری جمهوری اسااالمی  ایرنا(، واااح 

سااپید، آن را روزنامه ویژه نابینایان در کرااور یعنی ایران

تنها به یک شاماره در هفته و ف   دوازده وافحه و ت ریباو  

به معنای واقعی کلمه بدون هیلت تحریریه و آن هم ف    

تا الایاا تاهارانای  نااابایانااایااان  ماحاتاوای بارای  تاولایااد  داده،  ل 

وافحه بریل در ماه   120اختصااوای و تخصاصای بعتااو تا  

کاری بس دشاااوار اسااات که در حاا حاضااار با حمایت  

گیرد  در باور انجمن نابینایان ایران در کرااور وااورر می

اندرکاران ماهنامه نسال مانا، این نراریه یک ماهنامه  دسات

کت جمعی  ملی برای نابینایان ایران اسات که امکان مراار

قلم در آن فراهم اسات  بهو حتاور تمامی نابینایان دسات

های مرسااوم و گرفتن ح  و بغضنظرنساال مانا بدون در

های نابینایی،  حاوااال میان انجمنهای بعتااااو بیرقابت

آمادگی دارد واادای تمامی نابینایان کرااور باشااد  این  

  های ویژه نابینایانامکان در ماهنامه فراهم شاده که سامن

در کراااور اقاداماار و عملکرد خود را باه اطالن همواان  

گونه  های نو، افکار پویا و هربرساااانند  نسااال مانا از ایده

انت اد و پیرااانهاد در راساااتای بهبود کیفیت موال  خود  

 کند است باا می

 خط مشی ماهنامه 

های دولتی و حکومتی  نسال مانا خود را در چارچوب رساانه

کند؛  ها تعریف نمیدر این رسانههای تحمیلی  و محدودیت

گرایانه و اواالح طلبانه نسابت به نسال مانا نورشای تحوا

امور نابینایان و معلوالن دارد و همواره ساعی کرده موال  

پرده و بدون مماشاااار و های خود را واااری  و بیو ن د

کااری بیاان کناد  تحریریاه نسااال مااناا تماایلی باه محاافظاه

عصاا  بهکرد دساتکه ساعی می-  ساپیدتکرار تجربه ایران  
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حرکت کند و همین امر موج انت ادار و بعتااو اعتراضاار  

نادارد  ماا   -گساااترده جاامعاه ناابیناایاان را در پی داشااات

های  معت دیم در شاارای  فعلی که معلوالن از سااوی نهاد

دوم و در برخی امور سوم محسوب  حاکمیتی شهروند درجه

را باید با وادای بلند و شاوند، موالبار جامعه نابینایان  می

چناد ممکن اسااات این  پوشااای بیاان کرد؛ هربادون پرده

رویکرد به مذاق برخی خوش نیاید  البته ترسیم خ  مری  

فعلی، باه معناای محادود شااادن این مااهنااماه باه جریاانی  

ای جایی در نسال مانا خاص نیسات؛ بلکه هر فکر و سالی ه

سااابات باه تواناد نوااه تحلیلی خود را ندارد و هرکس می

مسااائل روز جامعه نابینایان در این ماهنامه منعکس کند؛ 

رفت از شارای  فعلی ممکن نخواهد  تردید، برونچرا که بی

وگو و تتارب افکار   ودایی و گفتبود، مور با اتکا به چند

طور که در باال اشااره شاد، انجمن ف   بار میزبانی را همان

ان این انجمن  کراااد و مادیردر این مااهنااماه باه دوش می

وااامیمااناه معت ادناد این مااهنااماه باه کال جاامعاج ناابیناایاان و 

 های آنها تعلق دارد انجمن

ساله و عدم  های انتشار یک ماهنامه دو چالش 

 های مسئولحمایت نهاد 

های فراوان که بعد از گذشاات یک ساااا پس از پیویری

منتج به اخذ مجوز از وزارر ارشااد شاد، نسال مانا از همان  

به خ  بریل منترار شاد     1400ماه  ه نخسات از دیشامار

هاای چااب بریال مااهنااماه در  باه مراااکالر و محادودیات

شاماره نخسات نسال مانا به تفصایل اشااره شاده اسات؛ اما از 

کردیم چند ماه بینانه تصااور میهمان روز نخساات خوش

که از انترااار نرااریه بوذرد و ارزش و جایواه ماهنامه که 

هاای  هاای نهاادم بر روی حماایاتتوانیتثبیات شاااود، می

دولتی که در این زمینه وظایفی هم به عهده دارند حسااب  

کنیم  معاونت موبوعاتی وزارر فرهنا و ارشااد اساالمی،  

هایی هساتند که وزارر تعاون و ساازمان بهزیساتی، نهاد

باید از تنها نراریه اختصااوای حاا حاضار نابینایان ایران  

ود و وارد ساومین سااا شاواورر منظم منترار میکه به

فعاالیات خود شاااده اسااات، حماایات کنناد؛ اماا متا سااافااناه 

گوناه حماایتی از هاای بسااایاار، تاا کنون هی رام وعادهعلی

انجمن نابینایان ایران برای انتراااار نسااال مانا واااورر  

نورفته اساات  در خصااوص یارانه کااذ که مرااخصاااو در  

های وزارر ارشاااد اساات، هی  حمایتی  حیوه مساالولیت

کنون انجام نرااده اساات  این در حالی اساات که کااذ  تا

هاا باا افزایش قیمات ارز، رشاااد  بریال نسااال مااناا، این روز

دروادی نسابت به سااا گذشاته داشاته اسات  قیمت چهل

واق  چناانهاه در زمیناه تا مین کااااذ بریال نسااال مااناا از باه

انجمن نابینایان ایران حمایت نراود، هی  بعید نیسات این  

ها و سارنوشات موارد مراابه پیراین در سااا ماهنامه هم به

هاای اخیر گرفتاار آیاد  انجمنی کاه بودجاه دولتی نادارد  دهاه

نهاد در ایران امکان  های مردمو با توجه به قانون ساازمان

های خود را فعالیت تجاری هم ندارد، مجبور اساات هزینه

ها و وارفاو از طریق خیرین و مسالولیت اجتماعی شارکت

توجه به اوضاان نابساامان  تصاادی ت مین کند  باهای اقبنواه

اقتصادی حاکم، طبیعتاو حمایت آنها نیز در زمینه مسلولیت  

های اخیر کاهش یافته اساات  ها و ساااااجتماعی در ماه

دلسااوزانه و همدالنه اگر بووییم، نه ف   انجمن نابینایان  

ایران؛ بلکاه هر انجمنی کاه بخواهاد در راساااتاای بهبود  

دگی نابینایان دسات به اقدامار فرهنوی مراابه کیفیت زن

بزند، اگر از ساوی دولت حمایت نراود، محکوم به شاکست 

 است 
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چاالش دیوری کاه برای توزی  نساااخاه بریال باا آن مواجاه 

که  حالی های پستی بود؛ دربودیم، افزایش دو برابری هزینه

عنوان یک نراااریه مجوزدار، در قال  ابتادا نسااال مانا به

شاد، از به ساراسار ن اک کراور ارسااا می  پسات موبون

ابتدای امسااا این قانون از طر  شارکت پسات جمهوری  

دار  اساالمی لغو و اعالم شاد هرگونه مرساوله پساتی بارکد

باید در قال  پسات پیراتاز یا سافارشای ارسااا شاود  تغییر  

السااعه مسالوالن باع  چنینی و تصامیمار خلققوانین این

ینه ارسااااا ماهنامه از طریق  شاااد ف   در یک قلم،  هز

میلیون تومان در ماه برسااد   پساات پیرااتاز به بیش از پنج

توجاه هزیناه  کاه این مساااللاه بااعا  افزایش قاابالآنجاااز

شاد، تصامیم بر آن شاد که از اشاترا  شاخصای ماهنامه می

آبانماه ساااا جاری، نساال مانا در قال  پساات سااکوگرام  

وادور  هت عدم  ارسااا شاود که این شایوه ارسااا هم به ج

کاه  هاای خااص خود را دارد  درحاالی کاد رهویری، چاالش

تواند با یک شرکت پست جمهوری اسالمی به سادگی می

بخراانامه داخلی، نساال مانا را به سااب  ماهیتی که دارد،  

مساتثنی کند و برای پسات ساکوگرام که طبق قانون برای 

ی  نابینایان رایوان اسات، بارکد واادر کند  ساازمان بهزیسات 

هاایی در زمیناه امور فرهنوی دارد، تااکنون  نیز کاه بودجاه

تنها هی  حمایتی از نساال مانا به عمل نیاورده اساات؛ نه

بلکه معاونت توانبخراای پیرااین سااازمان در واکنش به 

انتراار نساخه بریل این نرریه گفته بود خ  بریل دیور در 

دنیا منساوخ شاده و ضارورتی برای انتراار یک نراریه به 

یل در ایران نیسات  ذکر این نکته ضاروری اسات خ  بر

که نساال مانا، با تمام مرااکالر و موانعی که به رساام 

دا روایات شاااد، قادردان کساااانی اسااات کاه باه این  درد

مجموعاه اعتمااد کردناد و اشاااترا  شاااخصااای را تهیاه 

اند  ما خود را نسابت به تولید و ارسااا منظم ماهنامه  کرده

 دانیم قویاو متعهد می

های جدید نسل مانا در سال  به سرویس   نگاهی

 پیش رو 

در طوا دو سااااا گذشاااته، افراد زیادی در این تحریریه  

تک آنها برای ما اند که حتاور تکبرای ما و شاما قلم زده

مایه مباهار اسات  وافحه آشانای به قلم شاما، همهنان  

در سااا دوم نسال مانا نیز در اختیار تمامی نابینایانی اسات 

ها و اشااعار خود را منتراار کنند   د دلنوشااتهکه قصااد دارن

یابد  ساتون یادداشات مهمان هم به کساانی اختصااص می

نظر دارند با نواه تخصاصای، مساائل مبتالبه جامعه که در

نابینایان را ن د و واکاوی کنند  از ساااا دوم و از این ماه، 

در سااتون اقدامار انجمن نابینایان ایران، آمادگی بازتاب  

های نابینایی  و ارائه گزارش عملکرد سایر انجمن  هافعالیت

رساانی نیز به تبلیغار و در کراور وجود دارد  ساتون اطالن

 های جامعه نابینایان اختصاص دارد فراخوان

های ماهنامه نیز شااهد تغییراتی هساتیم  در میان سارویس

های  و تغییرار دیوری هم در راه خواهد بود  ساتون کتاب

شاود، چند ماهی  واوتی که به قلم رقیه شافیعی منترار می

اسات که دچار تغییراتی شاده و در سااا دوم نسال مانا نیز 

باا عنوان نوا  باه واااورر متنی و باه همراه پاادکسااات  

های  ود  رویکرد این سااتون بررساای حوزهشاامنتراار می

هاای  مختلف مواالعااتی باا نوااهی عمومی و مبتنی بر کتااب

مندان حوزه کتاب و در دساترس نابینایان اسات که عالقه

مناد شاااوناد  بخش طنز باا توانناد از آن بهرهکتاابخوانی می

پس در سااتون  اینشاامایلی تازه منتراار خواهد شااد و از

ها و هد پرداختن به آساای خاطرار آقای موشااکا ، شااا

 نویسی خواهیم مرکالر جامعج نابینایان در قال  خاطره
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بود  در سارویس ببوو چیسات کارک که هد  آن پرداختن  

ای  به مرااال ویژه نابینایان بود، شااهد تغییرار گساترده

خواهیم بود  ابتادا باه ساااراف کاارفرماایاانی کاه افراد ناابیناا را 

تاا از زاویاه دیاد آنهاا مساااائال    رویماناد میاساااتخادام کرده

بررسای قرار دهیم و در  مربوک به اشاتغاا نابینایان را مورد

سااا آینده با رویکردی جدید به اشاتغاا نابینایان خواهیم  

پرداخت  در ساااا دوم، دو عتااو جدید به تحریریه نساال 

اند: سااارکار خانم رؤیا بابایی، خبرنوار  مانا اضاااافه شاااده

ن، در ساتون یادداشات با موضاوعیت  آشانای حوزه معلوالنام

مساائل فرهنوی و اجتماعی فعالیت خواهد کرد و حساین  

هایی را الملکی، از پژوهراوران نابینا، سالساله یادداشاتعبد

کناد   هاای اطالعااتی ناابیناایاان منترااار میباا محوریات نیااز

مسااعود طاهریان که تاکنون سااتون محک تجربه را در  

کسات زندگی با چرامان بساته، بار با پاداختیار داشات، این

کند  انترار این پادکست و نسخه با نسل مانا همکاری می

متنی آن با مراارکت مسساساه بیماران چرامی آرپی مهیا 

اند که به تازگی دچار آسای  شاده و مخاط  آن نابینایانی

اند یا به هر دلیل از تبعار آساای  بینایی رنج بینایی شااده

هنامه نیز به رواا ساابق و با های مابرند  ساایر سارویسمی

 ایجاد تغییراتی در محتوا ادامه خواهد یافت 

سااخن آنکه نساال مانا به راهی که در پیش گرفته،  کوتاه

باور قلبی دارد و با قدرر به مسااایر خود ادامه خواهد داد   

کننده فعلی از سار  وامیمانه امیدواریم موان  بعتااو م یوس

ل مانا بدون داداه به راه برداشاته شاوند تا تحریریه نسا

 کار خود ادامه دهد 

 

گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران  

 ( ۱۴۰۱)دی 

هاای  توانناد همهون مااهمخااطباان محترم نسااال مااناا می

های انجمن در طوا این ماه را گذشاته، گزارشای از فعالیت

این گزارش، دکتر   اداماه  بواذرانناد  همهنین در  از نظر 

های انجمن نابینایان  نرگس نیکخواه، گزارشاای از فعالیت

اند که به اطالن مخاطبان خواهد رساید   کاشاان ارائه نموده

بر متن حاضر، نسخه ووتی این دو گزارش نیز ذیل  وهعال

 مندان آماده شده است  همین نوشته، جهت استفاده عالقه

ا م ام، قو ادکو ور شوو ان منصوو ایو ابینو ام انجمن نو مقو

 ایران

ضااامن عرال ساااالم و ادب و احترام خادمات مخااطباان  

محترم و تراااکر از زحماار اعتاااای تحریریاه جهات 

ساااله شاادن انترااار ه، یکنامموق  این ماهسااازی بهآماده

گویم و از تماام  نااماه نسااال مااناا را تبریاک میبریال مااه

هاایی کاه در راساااتاای هاا و شااارکاتهاا، ارگاانساااازماان

نامه نسال مانا هساتند، تراکر  مسالولیت اجتماعی، حامی ماه

 کنم  دانی میو قدر

ای با محوریت مساااائل و مراااکالر  ماه جلساااهدر دی

های زیرمجموعه  یی در دانرواهدیده بینادانرجویان آسی 

وزارر علوم، باا مادیر کال محترم امور دانراااجویی وزارر  

علوم داشاتیم  مساائل خوبی در این جلساه مورح شاد و 

پیرنهاد شد که مانند وزارر آموزش و پرورش که سازمان  

آموزش و پرورش اساتثنایی را زیر پوشاش دارد، در وزارر  

امور دانراجویان  علوم نیز بخرای تراکیل شاود که متولی  

وااورر که دانرااجوی  ایندیده بینایی باشااد؛ بهآساای 

دیده بینایی بتواند مسااائل و مرااکالتش را در این  آساای 

اداره مربوک، عهاده دار پیویری این  بخش مورح کناد و 
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مساائل باشاد  همهنین در این جلساه م رر شاد که وزارر  

 علوم، آمار دقیق تمامی دانراااجویان با آسااای  بینایی را

هاای بعادی در اختیاار انجمن ناابیناایاان ایران  جهات پیویری

 قرار دهد  

ای دیور باا مادیر کال و معااونین ساااازماان  در جلساااه

گونه که مسااتحتاار  ای دیدار داشااتیم  همانحرفهوفنی

کنون شاش اساتاندارد حرفه با همکاری ساازمان  هساتید، تا

م رر  ای و انجمن نابینایان ایران تدوین شاده و حرفهوفنی

ای بیراتر های حرفهشاد پژوهش جهت تدوین اساتاندارد

ها بتواند شاااهللاهلل یادگیری این حرفهنیز وااورر پذیرد  ان

باه اشاااتغااا دوساااتاان باا آسااایا  بیناایی کماک کناد  در  

ای به تبلت ویژه حرفهوهای گذشاته شاش مرکز فنیسااا

افراد با آساای  بینایی تجهیز شااده بود و قرار بود سااایر  

ای نیز باه این ابزار مجهز شاااود تاا افراد حرفاهوفنیمراکز  

آموزی به این مراکز دیده بینایی بتوانند جهت حرفهآساای 

آموزی از ملزومار اشاااتغاا اسااات و مراجعاه کنناد  حرفه

ایم   مت ساافانه ما در این زمینه عملکرد ضااعیفی داشااته

ای حرفهوامیدواریم با تعامل ساازنده انجمن و ساازمان فنی

دیده  ای بیراتر، افراد آسای های حرفهتدوین اساتانداردو 

ها اساااتفااده کنند و وارد بازار  بیناایی بتوانناد از این آموزش

 کار شوند  

گردی  با تراکیل گروه گرات ساپید که اولین برنامه طبیعت

مااه و در منو اه دربناد برگزار نمود، بناا داریم کاه را در آذر

شاته باشایم و دوستان با گردی داهر ماه یک برنامه طبیعت

ها ساالمت جسام و آسای  بینایی با پیوساتن به این برنامه

تر و روان خود را ارت ا دهند  به هر میزان که جسام ساالم

تری در جامعه تری داشاته باشایم، حتاور مس رروح شااداب

 خواهیم داشت  

ای بود که با مدیران و های انجمن، جلسااهاز دیور برنامه

پی داشاتیم  ن حمایت از بیماران چرامی آرمددکاران انجم

و پس از ماذاکره و تباادا نظر، م رر شاااد طرفین جهات 

های یکدیور مانند خدمار  رساانی بهتر از پتانسایلخدمار

 پزشکی و    استفاده کنند  پزشکی، بهداشتی، دندان

از این ماه تصمیم داریم همکاری انجمن نابینایان ایران را 

های نابینایان گساترش دهیم و جمنبا ساایر مسساساار و ان

نامه نسال مانا، بخرای را جهت انتراار گزارشاار و در ماه

نظر خواهیم گرفات  این تعاامال و هاا درمواالا  این نهااد

شاود بتوانیم از امکانار یکدیور  ها موج  میرساانیاطالن

های یکدیور،  گیری از فعالیتاساتفاده کنیم و با سارمراق

 به جامعه هد  ارائه کنیم  بتوانیم خدمار بهتری 

ک یو نو س  رگو نو ر  تو ن  دکو مو جو انو ل  امو رعو دیو واه، مو خو

 نابینایان کاشان

،  ۳۳0بینایان کاشاان به شاماره  بت  انجمن نابینایان و کم

با مجوز رساامی وزارر کرااور و از محل    1۳۸۳از ساااا 

هاای مردمی، ارائاه خادمات باه ناابیناایاان و مراااارکات

  ۷14حاا حاضار  بینایان شاهرساتان را آااز کرده و در  کم

هاای جاامعاه در ساااه حوزه بنیاادین،  عتاااو دارد   فعاالیات

ریزی شاده و توسا   فرهنوی و اجتماعی و حمایتی برنامه

های تخصاصای و همدالن متخصاپ، پیویری و کارگروه

گروه آموزشاای،  شااود  حوزه بنیادین از سااه کاراجرا می

پژوهری و کتابخانه ترکیل شده است  در بخش آموزش،  

درسای،  های درسای و کمکبخرای، آموزش، توانخودیاری

شاود   های معوو  به اشاتغاا و    اجرا میهنری، آموزش

آموزش خودخادماار توان قاالا   بخرااای و  یااری در 

ایرفعاالیات مجوز  هاای بمرکز  باا  آیاهک  دولتی روزاناه 



 7 

ساااا و مادران آنان  دو تا دوازده  بهزیسااتی، به کودکان  

 شود  ارائه می

وهرای با مراارکت دانراجویان کارشاناسای  کارگروه پژ  

ارشاد و دکتری و برخی اسااتید دانراواه کاشاان، مساائل 

شاان و حتی  هایدیده بینایی، خانوادهمرتب  با افراد آسای 

وااورر کتاب یا م اله  کند و نتایج بهشااهر را بررساای می

ها و هایم و طرحشاااود  کتاب من یا چراااممنترااار می

گاذشاااتاه اجرا شاااد، از   هاایهاایی کاه در ساااااهماایش

های بساایار  گروه اساات که کمکهای این کاردسااتاورد

کناد  ازجملاه  مفیادی باه ارت اای کیفیات زنادگی اعتاااا می

توان باه طرحی در زمیناه ساااالمات هاا، میآخرین طرح

محور زنان نابینا اشااره کرد که دساتمایه ارتباطار  زیسات

ر  بسایار مس ر با دانراواه علوم پزشاکی جهت رف  مراکال 

 این حیوه گردید  

در بخش کتاابخااناه، دو کتاابخااناه گویاای ترنام و کتاابخااناه 

کود  و نوجوان را داریم که کتابخانه ترنام با اسااتفاده از 

پردازد  امکانار استودیوی طرفه انجمن، به ضب  کتاب می

ها  شااده در سااایر کتابخانهگیری از کت  ضااب و با بهره

ان  منادهزار عنوان کتااب را در اختیاار عالقاهحادود چهاار

باا   1۳۹1گاذارد  کتاابخااناه کود  و نوجوان از سااااا  می

حماایات انجمن ناابیناایاان ایران شااارون باه فعاالیات کرده 

خوانی باا هاد   هاای کتااباسااات  در این بخش، کالس

خوانی و ایجاد عالقه به کتاب و گساااترش فرهنا کتاب

های  شااود  برگزاری تورت ویت حس شاانیداری برگزار می

مسااااابا اااکاتاااب و  کاتااابگاردی  دیاوار  ر  از  نایاز  خاوانای 

اسااااات  فاااعاااالااایااات باااخاااش  ایااان                                             هاااای 

های فرهنوی و اجتمااعی، کارگروه رواب  عمومی  در زمیناه

هاای گونااگون و ارائاج جاامعاه، باه تولیاد محتوا در زمیناه

ها و ساایر شاهروندان  شاده به اعتاا، خانوادهمحتوای تولید

 پردازد ها میدر مناسبت

واورر چرخرای،  بار و بهگروه قرآنی هر دو هفته یککار

جلسااتی را با موضاون تدبار در قرآن در خانه اعتاا برگزار  

گروه دیوری اسات که در  کند  هیلت عاشا ان ب ی ، کارمی

ویژه محرم و ایاام فااطمیاه، باا  هاای ماذهبی باهمنااسااابات

د نابینا و بینا مراارکت پرشامار شاهروندان، ارتباک بین افرا

کند  عوامل برگزاری این هیلت، شامل مداح،  را ت ویت می

بیناا نواز و    از افراد ناابیناا و کمساااخنران، وااادابردار، نی

هساتند و مداحان معرو  شاهرساتان نیز با اشاتیاق در این  

های ساایاحتی و برگزاری اردو کنند جلسااار شاارکت می

هاایی اسااات کاه باا هاد  ارت اای  زیاارتی از دیور برنااماه

 گردد  روحیه اعتا در این انجمن برگزار می

انجمن نابینایان کاشاااان، در حوزه حمایتی در دو ساااو  

فعالیت دارد  سااو  اوا شااامل حمایت های معیرااتی،  

تحصااایلی و درماانی اسااات کاه پس از باازدیاد از منزا و 

گروه مددکاری انجام وگو با اعتااا، با ترااخیپ کارگفت

هایی مانند  معیراتی در مناسابتهای کمکشاود  بساتهمی

مااه رمتاااان و نوروز باا نهاایات احترام باه اعتاااای واجاد  

آموزان و شاود  همهنین حمایت از دانششارای  ت دیم می

التحریر و ت مین  واورر تهیه لوازمدانراجویان مساتعد به

شااود   های آموزشاای انجام میا و بسااتهههزینج کالس

کارگروه ساااالمت نیز امکاناتی را در زمینه تراااخیپ و 

نماایاد   درماان برای رفااه حااا اعتاااای محترم فراهم می

حمایت در ساااو  دوم، معوو  به اشاااتغاا، مساااکن و 

الحسانه اسات  واندوق تعاون با همیاری  تساهیالر قرال
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که اعتاا  اعتاا و همدالن درون جامعه ایجاد شاده اسات 

توانند  براسااس تعداد ساهامی که در این واندوق دارند، می

این، موابق برمت اضاای دریافت وام ماهانه باشااند  عالوه

های ساو  شاهر داریم، اعتاا را به تفاهمی که با واندوق

کنیم و تالش داریم تاا حاد  هاا معرفی میاین وااانادوق

 های مس ری در این زمینه برداریم  امکان گام

، با حمایت خیارین، یک 1۳۹1مساکن، در سااا    در بخش

واحدی را به اعتاای فاقد مساکن تحویل دادیم    2۵پروژه  

واحدی در دسات سااخت   4۸ای  حاضار نیز پروژهحااو در

 داریم  

بر معرفی افراد جویاای کاار  در زمیناج اشاااتغااا، عالوه

دولتی،  های دولتی و ایربراسااس دانش و مهارر به ارگان

گری  دوزی، سافااگروه چرمآفرینی با ساه کارردر بخش کا

حاضار هم دوساتان نابینا حااگری آااز کردیم و درو درود

سااازی و کار با لیزر، دعور به های ساارامیکرا در زمینه

ایم و بیساات نفر مرااغوا به کار هسااتند  شاااید  کار کرده

برای شاما مخاط  عزیز جال  باشاد که تولیدار اعتاای  

تجاری بشاادک و شااعار بخواسااتیم، شاادک جامعه با نام  

که  تواند الوویی باشاد برای کساانیشاود که میعرضاه می

اندیراند   ها و موان  میپیش از انجام کاری، به محدودیت

هاای اعتاااا  هاای خیااطی را برای خاانوادههمهنین کالس

ای به کار خیاطی  واااورر حرفهبرگزار کردیم و ده نفر به

 اند  مرغوا شده

ن باه نمااینادگی از هماج اعتاااای جاامعاه، از تالش  در پاایاا

تحریریه نرااریه نساال وقفه و ا ربخش اعتااای هیلتبی

کنم که فروات ارتباک خوب و مس ر را برای مانا تراکر می

 کنند  بینایان سراسر کرور فراهم میتمام نابینایان و کم

 
1. Braille monitor 

   پیشخوان 

ها و نشریات  مروری بر پادکست

 دگان بینایی دیآسیب زبان ویژهانگلیسی

 امید هاشمی، سردبیر 

فعالیت  به  نواهی  با  را  پیرخوان  از  یک  این شماره  های 

شناس نابینا آااز خواهیم کرد؛ از یک شغل قدیمی  باستان 

توان  اما در حاا فراموشی یاد خواهیم کرد که همهنان می 

عنوان یک حرفه پولساز برای نابینایان روی آن حساب  به

کرد؛ به مهمانی گردانندگان آیز آن ساکسس سری خواهیم  

د و در انتها هم یک اپلیکیرن شناسایی تصاویر را که به  ز

دهد، بررسی  کمک هوش مصنوعی به نابینایان خدمار می 

 خواهیم کرد   

 بازی به قصد لمس تاریخخاک

ام؛ وام گرفته   1تیتر باال را از سردبیر ماهنامه بریل مانیتور 

اسحاق جایی  ناتاشا  یادداشت  معرفی  در  نویسد:  می  2که 

بازی است؛ کاری که من با ذوق  شته دربارۀ خا  باین نو

دادم؛ اما  و شوق فراوان در دوران بهوی آن را انجام می 

شود ک او  بازی هدفمند مربوک می این یکی به یک خا  

دهد که: بوقتی ناتاشا قوا این یادداشت  طور ادامه می این 

را به من داد، با خود فکر کردم که چ در خوب که چنین  

آدم یادداشتی   اووالو  کنیم   منترر  اینکه  را  به  راج   ها 

نویسند  دهند، زیاد نمی شان را انجام میطور امور شغلی چه

و خوب است که ناتاشا این کار را کرده و چه مول  جالبی  

 هم شده ک 

2. Natasha Ishaq 
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نابینایان   ملی  فدراسیون  نابینای  عتو  اسحاق،  ناتاشا 

می  خودش  دربارۀ  ارشد  آمریکا،  م و   در  بمن  نویسد: 

شناسی مرغوا تحصیل هستم و یک تخصپ فرعی  ردمم

نیم پیش  وام  از یک ساا در علوم سیاسی هم دریافت کرده

شناسی  درگیر یک پروژه پژوهری با موضون دیرین انسان 

هایم را در  زودی بتوانم نتیجه پژوهش ام و امیدوارم به شده

این  او  کنم ک  منترر  عملی  م اله  یک  حکایت  قال   طور 

کمی حفاری  کند  و  کاوش  اولین  در  گذشته  بتابستان  ه: 

مکانی  باستان  سایت  این  کردم   شرکت  خود  شناسی 

شناسی تاریخی لزوماو با عالیق  تاریخی بود  اگرچه باستان 

تجربه   که  کردم  فکر  من  ندارد؛  مواب ت  من  تح ی اتی 

ارزشمند خواهد بود  برای انجام   عملی کار در این زمینه 

متر تیمی  به  کاوش  باستان این  دو  از  چند  کل  و  شناس 

 دانرجوی دیور پیوستم ک 

هم جایی  و  ناتاشا  و  گروهی که  کاوش  به  آن  در  هایش 

مزرعه  شدند،  مرغوا  به حفاری  بود  ای  گرین  ویلیام  نام 

های  مترکل از یک زمین کراورزی و یک خانه که در ساا 

سواره  موقت  است رار  مکان  آمریکا،  در  نظام ان الب 

ا بود   مورد واشنوتن  قبل  چندی  از  مزرعه  توجه  ین 

نوبت  باستان  چندین  پی  در  و  بود  گرفته  قرار  شناسان 

حفاری، تعداد زیادی شیهلل تاریخی کرف و  بت شده بود   

این مزرعه از جنبه دیوری هم اهمیت داشت و آن هم این  

بود که قرائن و شواهد نران از آن داشت که در آن مکان،  

گوید تا آن  است  ناتاشا می   گرفتهداری هم وورر می برده 

انجام   برای  خالقیتش  از  بوده  کرده  سعی  همیره  زمان 

های پیهیده و دشوار استفاده کند و خالهلل بینایی را پر  کار

هایی که تا پیش از آن انجام  یکی با همج کار کند؛ اما این 

کرد؛ چراکه مست یماو به بینایی رب  پیدا  داده بود فرق می 

 کرد  می

کا اینترنت  نخستین  در  که  بود  این  کرد  ناتاشا  که  ری 

شناس نابینای دیوری پیدا  وجو کند و ببیند آیا باستان جست

کند که سساالتش را از او بپرسد یا نه؛ سسالی که پاسخی  می

گوید ت ریباو هی  نابینایی  دنباا داشت  او می کننده به امیدنا

باستان  به  مبادرر  که  نکرده  پیدا  برا  کرده  اشد   شناسی 

گوید: ببا همج این اووا ، اوقار خوشی را در  ناتاشا می 

که   فهمیدم  زمان  مرور  به  گذراندم   تاریخی  مکان  آن 

با  می و  بویرم  راستم  دست  در  را  حفاری  بیلهه  توانم 

کنم، لمس کنم   انورتان دست چپم آنهه را که حفر می 

خا   ادامه،  می در  الک  یک  در  را  ارباا  ها  و  ریختم 

هایم  مانده حفاری کردم به لمس باقی شرون می   کردم ومی

خرده الک ک  به  درون  متعلق  بوری  در  های شیره، یک 

سازه   1۹یا    1۸قرن   و  آجر  م ادیری  بیرونی  و  های 

هایش  ساختمان، از جمله مواردی است که ناتاشا در حفاری 

می  او  است   کرده  بدر پیدا  ب یه  حالی گوید:  که 

بینایی گروهی هم از  کار شاهایم  انجام  برای  استفاده  ن  ها 

های جایوزین را پیدا کنم   کردند، من سعی داشتم راه می

تمام   که  داشتند  یادداشت  دفتر  یک  هموی  آنها 

مثاا،  بت  عنوان کردند  به شان را آنجا  بت می هایدستاورد 

شناسی خا ، از جمله مراحل مهم  اطالعار مربوک به چینه 

محسوبپژوهش  باستانرناسی  هم  می   های  من  شود  

قابلیت  به کمک  را  کار  آی همین  در  و  های دسترسی  پد 

 دادم ک خوان انجام می وفحه 

توجهی در طوا  ناتاشا و گروهش توانستند به موارد جال  

جمله آنها ب ایای  حفاری تابستان گذشته دست پیدا کنند  از 
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و اوایل    1۹خانه متعلق به اواخر قرن  انبار یا حوال یک آب 

ک  20 ماجرای  را  بازگویی  از  هدفش  ناتاشا  کردند   رف 

کند که فکر  حفاری را ایجاد انویزه در نابینایانی عنوان می 

کنند راه پژوهش و کس  دانش به روی آنها بسته است   می

او معت د است باید دانش را در آاوش گرفت و به دنباا  

کرف مجهوالر رفت و از چیزی نترسید  او بر این باور  

هر   که  عالقهاست  حوزهنابینای  به  گوناگون  مند  های 

علمی، باید خود را به چالش بکرد  زمان نران خواهد داد  

های جایوزینی هم برای پر کردن خالهلل بینایی وجود  که راه

 دارد  

بریل مانیتور در شماره اخیر خود همهنین یادداشتی را هم  

مرتب   نرسته منترر کرده که یک حرفه  از یک نابینای باز 

درآمد برای  یافتنی و پر عنوان شغلی دستبا موسی ی را به 

کند  با نسخه ووتی پیرخوان همراه  نابینایان پیرنهاد می 

بیرتر برنوید   ۳باشید تا دربارۀ حرفه پیرنهادی دان میرل 

 و بدانید  

تعطیالت پایان سال میالدی، گاهِ بیکار  

 ها شدن سلمانی
سلمانی گفته  وقتی  بیکااند  میها  را  ر  همدیور  سرِ  شوند، 

تراشند  شده است حکایت پادکست آشنایی که نامش  می

ها در پیرخوان تکرار شده است  میزبانان پادکست آیز  بار

ساکسس  میزبانی  این   4آن  میهمان  یک  از  آنکه  جای  بار 

  ۵اند  آرون کنند، خودشان میهمان یک پادکست دیور شده

ادکستش از پیتر و نانسی  ساز نابینایی است که در پپادکست 

  کند تا دربارۀ خود و پادکستران توضی  میزبانی می   6تورپی 

 
3. Don Mitchell 

4. Eyes on Success 

شود  البته  وگوی آنها با کلیره معرفی آااز می دهند  گفت 

بیرتر  می پیتر،  بودن  نابینا  به  باتوجه  که  زد  حدس  توان 

زندگی وگو گفت  و  او  حوا  نوجوانی  ها  دوران  در  اش 

تولد دچار آسی  بینایی بوده است   چرخد  پیتر از بدو  می

تحصیالتش را در مدرسه نابینایان آااز کرده و تا کالس  

و   بریل  از  او  است   داده  ادامه  همانجا  در  هم  پنجم 

به جهت مهارر یابی  می عنوان  یاد  آن  هایی  در  که  کند 

های  مدرسه فرا گرفته است  با ورود به مدرسه عادی، در 

استازه  شده  باز  رویش  به  دبیرستان،  ای  دوران  در  او  ت  

اش انتخاب کرده است   عنوان رشته تحصیلی ریاضی را به 

های آاازین دهه هفتاد  دوره دبیرستان پیتر و تورپی، با ساا

در   حاضر  حاا  در  که  امکاناتی  بنابراین،  و  بوده  مصاد  

اختیار نابینایان است، آن روز در دسترس او نبوده است  او  

همکالسی  همکاری  می هااز  یاد  می یش  و  در  کند  گوید 

کتاب  همج  تحصیل،  ضب   طوا  برایش  آنها  را  ها 

اند  بعد از پایان تحصیالتش در دبیرستان، در رشته  کرده می

شود و تحصیالتش را تا  مکانیک سیاالر وارد دانرواه می 

های  دهد  پیتر در ساا م و  دکترا در همین رشته ادامه می

اش را از دست داد و به  بینایی   ماندهمیانی دهه هرتاد، باقی 

هایی که تازه نابینا شده بود،  کل نابینا شد  او در همان ساا 

که توانست در کمپانی معتبر زیراکس استخدام شود؛ جایی 

همسرش هم که دکترای فیزیک دارد، در همانجا مرغوا  

نون   در  هم  پیتر  شدن  استخدام  قصه  است   بوده  کار  به 

که در نسخه ووتی پیرخوان  خودش حکایت جالبی دارد  

دهد که  به آن خواهیم پرداخت  او راج  به این توضی  می 

رزومهچه در  خود  نابینایی  موضون  به  نامه طور  و  های  ها 

5. Aaron 

6. Peter and Nancy Torpey 
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کرده و عواق  بعدی این کار  درخواست استخدام اشاره نمی 

کرده است  او همهنین از نون برخورد  را چوونه مدیریت می 

اش هم نکاتی شنیدنی بیان  ینایی عامل زیراکس با نابمدیر 

ساا می دربارۀ  همهنین  پیتر  در  کند   فعالیتش  های 

کند که شنیدنش  زیراکس هم نکار جالبی را تعریف می 

ای است  خالی از لوف نخواهد بود  ضب  پادکست، پروژه

ساا  در  دانرمند  دو  این  فعالیت که  پایانی  های  های 

هم  شغلی  امروز  به  تا  و  کردند  آااز  داده شان  اند؛  ادامه 

میلیون  یک  از  بیش  حاال  که  روی  پادکستی  از  ف    بار 

پادگیر  طریق  از  پخش  اگر  و  شده  دانلود  و  وبسایت  ها 

های آنالین را هم به آن اضافه کنیم، نران از موف یت  رادیو 

در   نانسی  و  پیتر  دارد   نابینایان  دنیای  در  آن  چرمویر 

پادکستران  ضب   نحوۀ  دربارۀ  آرون  هم    مهمانی 

کرده  ارائه  را  این  توضیحاتی  ن ش  به  همهنین  آنها  اند  

آگاه  ت  یراتی  پادکست در  نابینایان در دنیا و  سازی جامعه 

اند در مسیر است الا، آموزش و اشتغاا نابینایان  که توانسته 

 اند  بر جا بوذارند هم توضیحاتی ارائه کرده 

در   اطالعاتی  همهنین  پیرخوان،  ووتی  نسخه  در 

ک اپلیکیرن اندرویدی تازه با شما به اشترا   خصوص ی

می احتماالو  که  گذاشت  به خواهیم  دنیای  تواند  زودی 

های ترخیپ تصاویر مبتنی بر هوش مصنوعی  اپلیکیرن 

بار برخال  معموا، ابتدا  را متحوا کند  اپلیکیرنی که این

بر روی پلتفرم اندروید منترر شده است و نسخه بتای آن  

حتماالو بخش اعظم خدماتش هم رایوان  رایوان است و ا

تبلیغار   شر  از  بخواهند  کاربران  چنانهه  و  بود  خواهد 

توانند با پرداخت ساالنه ده  برنامه خالص شوند، می درون 

 
7. Steve Kelley 
8. Access World 

دالر، نسخه اولی آن را خریداری کنند  بررسی ما از این  

م اله  مبنای  بر  کِلی اپلیکیرن،  استیو  که  است  در    ۷ای 

اش نوشته است  کلی  درباره  ۸سِس وُرلد آخرین شماره از اک

آدیویژِن  اپلیکیرن  است  می   ۹معت د  زیاد  احتماا  تواند  به 

باشد  در    10جایوزینی برای مایکروسافت سیلینا اِی آی 

نسخه ووتی پیرخوان، نمونه ووتی کار با این اپلیکیرن  

با شما به اشترا  خواهیم گذاشت  شما می  توانید  را هم 

ذیل همین  نسخه ووتی سیزد پیرخوان را  همین شماره 

کاناا  در  یا  مانا  نسل  وبسایت  در  در  نوشته  ما  های 

 های اجتماعی بارگیری کنید  شبکه

 

 

9. AudiVision 
10. Microsoft Seeing AI 
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   کیفیت، کلید موفقیتآموزش با

شناختی آموزش  نگاهی به اشکاالت روش

 آموزان در ایرانبریل به نو

روان  همت،  و  زهرا  آموزش  آموزگار  و  شناس 

 هر تهرانپرورش استثنایی ش

کیفیت، ن وه آااز راه به سوی  آموزش خوب، وحی  و با 

موف یت است  همج کودکان حق برابری برای دسترسی به  

دیده بینایی  این کودکان آسی بر کیفیت دارند؛ بنا آموزش با 

شان به آموزش خوب  نیز حق دارند به اندازه سایر همساالن 

به دریافت  و  برای  کودکان  باشند   داشته  دسترسی  روز 

سواد شوند  منظور از سواد در  موزش خوب، در ابتدا باید با آ

واض   اینجا، توانایی خواندن و نوشتن است  بر همه ما پر 

است که توانایی خواندن و نوشتن، کلید دسترسی به دنیای  

اطالعار است و تنها با داشتن توانایی خواندن و نوشتن  

می که  بیاست  دریای  از  عصر توانیم  اطالعار    کران 

گیریم  این اطالعار است که دانش را  ای برکنونی، قوره 

می  ما  می در  قدرر  ما  به  دانش  این  و  قدرر  سازد  دهد؛ 

های فردی، خانوادگی و اجتماعی؛  برعهده گرفتن مسلولیت 

قدرر یافتن شغل و موف یت در شغل و در نهایت قدرر  

 بدا شدن به یک شهروند مفید   

ر معموا با رسیدن به سن  طوبیرتر کودکان سرزمین ما به 

هموانی  شش و  رسمی  آموزشی  سیستم  وارد  سالوی، 

شوند و در مدرسه شرون به یادگیری خواندن و نوشتن  می

شده های تعریف ها و مهارر و در ادامه، آموزش سایر دانش 

آموزشی می  این نظام  دانیم چند که نیک می کنند  هر در 

هنوی و علمی و  های فراکنون و با وجود تمام پیررفتهم

آموزش   از  که  هستند  کودکانی  هنوز  امکانار،  افزایش 

نظر این نوشته نیست و  مانند؛ ولی این بح  مدامحروم می 

کوشیم به یادگیری خواندن و نوشتن در  در اینجا ورفاو می 

 دیده بینایی بپردازیم   کودکان آسی  

می  دبستان  وارد  کودکان  که  به  زمانی  شرون  و  شوند 

ها با ذوق  ها و مادر کنند؛ پدر خواندن و نوشتن می یادگیری  

کنند  آنها  و شوق فراوان آنها را در این مسیر همراهی می 

شان را به دوست و فامیل و  های با خوشحالی، اولین نوشته 

سوادی  دهند و شادی پای نهادن در دنیای با آشنا نران می 

گیری  شوند  البته پیمودن مسیر یاد را با همدیور شریک می 

های بسیاری دارد که کودکان با همراهی خانواده  دشواری 

مورد کودکان  کنند؛ اما در تر آن را طی می و اطرافیان، راحت 

زمانی آسی  است   متفاور  اندکی  بینایی، شرای   که دیده 

با توجه  دیده بینایی وارد مدرسه می کودکان آسی  شوند، 

رونده  ی و پیش مانده بینایی، نون آسی  چرمبه میزان باقی 

بودن یا نبودن آن، سیستم خواندن و نوشتن مناس   بریل  

شود  در بسیاری  ریزی می خ ( برای ایران برنامه یا درشت 

برای   بریل  خ   به  نوشتن  و  خواندن  که  مواردی  از 

شود، با مخالفت و م اومت  نظر گرفته می آموزی در دانش 

ش، جای  های شرون آموزشود  شادی ها مواجه می خانواده 

های پذیرش آسی  بینایی کود   خود را به استرس و فرار 

دهد   و الفبا و لوازم و ابزار خواندن و نوشتن خ  بریل می 

ها را بپذیرند و به شکلی  توانند تفاوربسیاری از والدین نمی 

کنند آسی  بینایی فرزند و نحوۀ خاص  نادرست، تصور می 

و استفاده از    آموزش وی و خواندن و نوشتن به خ  بریل 

به قلم  و  پا لوح  و  مداد  و  جای  خجالت  موج   کن، 

اگر  سر حتی  ناوحی ،  تصور  این  با  و  است  شکستوی 

بپذیرند که کود  باید خ  بریل را بیاموزد، این موضون را  

کنند و برای  به شکل یک راز در دا خانواده خود حفظ می 
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د،  شونشان می که دوستان و آشنایان مهمان مثاا هنوامی 

ها و وسایل آموزشی کود  را در جایی پنهان  تمام کتاب 

سواد شدن را از  کنند و با این کار لذر ت سیم شادی با می

می  دریغ  خود  اند فرزند  و  انویزه  کنند  و  عالقه  اند ، 

می  تتعیف  را  کود   در  حس  یادگیری  این  و  نمایند 

هایی متفاور با همساالن برای  ساری از استفاده ابزار شرم

دهند  خالهلل  خواندن و نوشتن را در کود  خود نیز رشد می 

مراوره دریافت  و  والدین  وحی   وحی   آموزش  های 

م وله  روان  به  وحی   نورشی  ایجاد  مسیر  در  شناختی 

های خاص آموزشی و پرورشی کود   آسی  بینایی و نیاز 

می  احساس  کامالو  اینجا  در  بینایی  آسی   شود   با 

مراور  راهنمایی  یک  آسی   های  با  کودکان  متخصپ 

تواند والدین را از فرو رفتن در افکار و تصورار  بینایی می 

ناوحی  برهاند و آنها را در مسیر پرورش و آموزش، یار و  

 پرتیبان کود  قرار دهد   

فرایند آموزش خواندن و نوشتن به خ  بریل، م دماتی دارد  

های آموزشی  دوره که باید در سنین پیش از دبستان و در  

از  پیش  بسیاری  شود   اجرا  تحصیلی،  آمادگی  یا  دبستانی 

کودکان با آسی  بینایی در حاا حاضر و با اجرایی شدن  

کنار   در  عادی  مدارس  در  یکپارچه،  آموزشی  نظام  طرح 

به تحصیل می  بینایی شرون  فاقد آسی   کنند   همساالن 

دبستان  های پیش از  تعداد زیادی از این کودکان در دوره 

طور مست یم وارد پایه اواا دبستان  کنند و به مرارکت نمی 

با  می مدرسه،  به  ورود  از  پیش  معموالو  کودکان  شوند  

های  شوند و دیدن تصاویر کتاب های داستان آشنا می کتاب

شود،  داستان و شنیدن داستانی که توس  والدین خوانده می 

ها  است در آن  نیاز خواندن خوانی را که پیش توانایی تصویر 

می  مهارر  رشد  یادگیری  گام  اولین  در  کودکان  دهد  

خواندن و نوشتن، تصاویر و کلمار را در قال  یک تصویر  

این همایندی  داستانی ساده، به شکل همایند می  بینند و 

شکل  واژهسب   کلی  تصویر  کودکان  گیری  ذهن  در  ها 

های  اما کودکان با آسی  بینایی، از داشتن کتاب   شود؛می

 .داستانی مصوار محروم هستند 

کرور  از  بسیاری  در  اینکه  وجود  کتاب با  تولید  های  ها، 

دیده بینایی  لمسی با تصاویر برجسته برای کودکان آسی  

پر  رونق  بسیار 

است؛ در کرور  

این   تعداد  ما 

بسیار  کتاب ها 

و   است  اند  

والدین از وجود  

به نمایرواهی  ها بیرتر جنها آگاه نیستند و این کتاب آن 

رسد  والدین نیز به  پیدا کرده و کمتر به دست کودکان می 

کنند و در بیرتر  بیان داستان به شکل شفاهی بسنده می 

واسوه هایی که بهموارد، کودکان تصور وحیحی از واژه

آموزند، ندارند  حاا این کودکان وارد پایه اواا  ها می داستان 

شود   نوشتن آااز می  شوند و آموزش خواندن و دبستان می 

با  کتاب چاپی  درسی  کتاب  برگردان  بریل،  درسی  های 

مناس  و  تغییر  درسی  اندکی  کتاب  در  محتواست   سازی 

ارائه   آموزش خواندن، تصویری داستانی  چاپی، در شرون 

واژه سپس  و  بهشده  تصویر  آن  از  کارر  هایی  وورر 

تصویری در پایین وفحه آمده است و همایندی تصویر و  

گیری تصویر کلی ذهنی از آن واژه در  اژه، موج  شکل و

شود  در نسخه بریل نیز همین کلمار در کتاب  کود  می 

گیری نوعی ناهماهنوی در آموزش  آمده و این موج  شکل 

که برخی آموزگاران  کودکان با آسی  بینایی گردیده؛ چرا
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می  اکتفا  نواره  داستان  شفاهی  بیان  به  برخی  تنها  کنند، 

دانش هکارر  برای  را  واژگان  می ای  درست  و  آموز  کنند 

ها، به این  ای نیز پس از در اختیار قرار دادن این کارر عده 

ن وه برای  بهاند که به دلیل لزوم پویش ن وه نتیجه رسیده 

الفبای   هنوز  کودکان  اینکه  و  بریل  خ   کلمار  خواندن 

هایی کمک چندانی به  اند، چنین فعالیتبریل را نیاموخته 

دانش یاد  نمی گیری  زمان  آموز  اتال   موج   تنها  و  کند 

کتاب  در  از  است   مختصری  توضی   بریل،  درسی  های 

با   ارائه شده است که  نیز  در کتاب درسی  تصویر موجود 

آموز برای خواندن، ضرورر آن  توانایی دانش توجه به عدم 

حتی   اینها،  تمام  کنار  در  نیست   توضی   قابل 

آموزان نوشته شده،  برای والدین دانش هایی که  العمل دستور 

و   موج  حجیم  این  و  گنجانده شده  نیز  بریل  کتاب  در 

شلوف شدن کتاب شده است و استفاده مست ل از کتاب را  

رسد این  کند  به نظر می آموز بسیار سخت می برای دانش 

تواند برای والدین  شکل از برگردان بریل کتاب درسی می 

بینا دارند، قابل استفاده و مفید    با آسی  بینایی که فرزند 

آسی   کودکان  برای  اما  مفید  باشد؛  چندان  بینایی  دیده 

نیست و موج  شده هر آموزگار، بسته به نورش و خالقیت  

ای کار آموزش را انجام دهد و ممکن  طور سلی ه خود، به 

 ها به کیفیت آموزش آسی  برساند   است این ناهماهنوی 

بریل به کودکان، با مرکالر    رسد آموزش خ نظر می به

عدیده روش می شناختی  انتظار  و  است  مواجه  رود  ای 

سازمان آموزش و پرورش استثنایی کرور به عنوان متولی  

دیده بینایی، برای جبران این آسی   آموزش کودکان آسی  

از روشروش استمداد  با  فناوری شناختی،  نوین  ها و  های 

 وورر دهد    های الزم راریزی آموزشی، برنامه

 پذیرش، اولین قدم در جاده موفقیت 

نابینایان  کارشناس  جوادیان،  فاطمه 

 پرورش استثنایی گیالن وآموزش 

 ساقی به نور باده بر افروز جام ما  

 مورب بوو که کار جهان شد به کام ما  

 که دلش زنده شد به عرق  هرگز نمیرد آن 

  بت است بر جریده عالم دوام ما  

شناسم  از همان دوران  همان دوران کودکی مینوین را از   

سالوی  هرت  مان   هفت 

اما  هم بودیم؛  کالسی 

فرق  های معلم باهم  مان 

مان در کالس  داشتند: یکی 

در   دیوری  آن  و  بود  الف 

 کالس ب   

ایم، گفت ما به درس تور رسیده یادم هست نوین که می 

نمی  دیوری  چیز  و  به  تور  درس  جز  کنی  فکر  توانستی 

 خواست کالس شما هم زودتر به درس تور برسد   می دلت  

پیدا   را  یکدیور  دوباره  ساا که  از سی  بعد  این والبت، 

کردیم، همهنان در کالمش جاریست  او چند سالی را در  

مدارس ویژه درس خواند و سپس به مدارس هموانی رفت  

اکنون  آموزان بینا به تحصیل ادامه داد  هم و در کنار دانش 

نوین  به   خانم  رسانه  عنوان حیدری  وکیل  فعاا  ای، 

دادگستری و مراور ح وقی سازمان بهزیستی، دعور این  

شماره از ماهنامه نسل مانا را پذیرفته است  او کالمش را  

 کند  با ابیار باال آااز می 
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عنوان مراور ح وقی اداره  گوید که بهدر ادامه از مسائلی می 

سازمان   مناف  یک  از  دفان  است؛  مواجه  آن  با  بهزیستی 

دولتی و همهنین دفان از ح وق افرادی که مورد حمایت  

 این سازمان هستند   

های جهانی در  ها و پیررفتگوید: بما داریم از آرمان می

گیریم؛ چراکه  فاوله می   مورد ح وق افراد دارای معلولیت 

گذاران ما  گذاران و سیاست معلولیت در گوشه ذهن قانون 

هزینه  معلولیت  مسلله  به  پرداختن  است،  نیست،  بر 

تجهیزار و خدمار و همهنین استفاده از افراد متخصپ  

بر است  از  جهت توانمندسازی افراد دارای معلولیت هزینه 

س  مردم هم با  سویی دیور م اومت در برابر یادگیری تو

عروه در  را  نابینا  افراد  اجتماعی  اینکه  مختلف  های 

عالوه می ما  است   زده  دامن  فاوله  این  به  بر بینند، 

تجهیزار، به باور درست، به همدلی درست، به همراهی  

درستی که جنبه ترحم هم نداشته باشد و منوبق با واقعیت  

 باشد، احتیاج داریم ک  

د افراد  به  توجه  روند  شیوۀ  او  نیز  و  معلولیت  ارای 

نوران خدمار  را  کنونی  شرای   در  آنها  به  کننده  رسانی 

سامان گرفتن اوضان افراد  وای دارد برای سر بیند  ایده می

از   دارای معلولیت: بجدایی سازمان افراد دارای معلولیت، 

 سازمان بهزیستی ک  

طلبد با  مسلله افراد دارای معلولیت، سازمانی خاص را می 

این  نی ساالنه  آموزش  همهنین  متخصپ   انسانی  روی 

 های جهانی   ها و تحوا نیروها متناس  با پیررفت 

                     ای هستید؟طور فعاا رسانهشما چه 

ای من است  نوشتن موال   بنوشتن، اقتتای فعالیت حرفه 

با  است   بوده  من  عالقه  مورد  همیره  به  ا رگذار  توجه 

رفته با دوستان  ام، رفتهای هم که داشتههای ترکلی فعالیت

روزنامهرسانه مثل  شدم   آشنا  و  ای  فردا  نسل  های 

عالوه مد اطالعار   که  مختلفی  موال   بود،  بر  آنها  نظر 

فرستادم که بیرتر  هایی را هم خودم برایران می یادداشت

منترر می  فردا  نسل  روزنامه  توان در  پایواه  نوار هم  شد  

ای افراد دارای معلولیت  های رسانهفعالیت سایتی است ویژه  

رسانه  جرنواره  که  است  سالی  چند  در  و  را  معلوالن  ای 

می  برگزار  اوفهان  در  کروری  جرنواره  سو   در  کند  

امساا   در جرنواره  و  داشتم  برگزیده  مول   یک  چهارم 

 یکی از مجریان اختتامیه بودم ک  

فکر   و  بوده  ایران  از عالیق  یکی  رسانه  کند  می فعالیت 

هر  از  فارف  بتواند  اینکه  برای  است  خوبی  گونه  تریبون 

نوعان خود و  اندیری فردی و شخصی، ودای هم مصلحت 

طب ار   گوش  به  را  معلولیت  دارای  افراد  جامعج  ودای 

مختلف جامعه برساند  آشنایی او با ح ایق تل  و شیرین در  

رده  ای او این موجبار را فراهم آو بهزیستی و توانایی رسانه

 است   

نابینا   افراد  ویژه  امکانار  از  گرفتید  تصمیم  که  شد  چه 

 استفاده کنید؟ 

بهرکس در دوران کودکی رؤیاهایی دارد؛ من هم داشتم   

ها در  خواست پزشک اطفاا بروم و با بهه زمانی دلم می 

بهه  وقتی  کنم   نوازش  را  آنها  باشم،  گریه  ارتباک  ای 

اش  توانم ناراحتی می   طورکردم چه کرد، به این فکر می می

را درمان کنم  تا اینکه در دوران نوجوانی و جوانی دریافتم  

توانم به دیوران  که من با وحبت کردن و دفان کردن می 

بهرتی   شهید  دانرواه  وارد  مسیر  همین  در  کنم   کمک 

شدم، در پی آن کارشناسی ارشد، وکالت و ورود به سازمان  



 16 

زندگی  تمام  انوار  عجبهزیستی   با  ام  است  شده  ین 

خواهی  در پاس  به پرسش شما، وادقانه  گری و حق موالبه

وضعیت   مورد  در  را  واقعیت  من  زمانی  که  بوویم  باید 

طور کامل نپذیرفته بودم و استفاده از تجهیزار  ام بهبینایی 

نمی  را ضروری  به  نابینایان  ورود  به محض  گرچه  دیدم؛ 

داده شد  پدرم  مدرسه نابینایان، خ  بریل به من آموزش  

هم در خانه خ  بینایی را به من یاد دادند؛ اما خیلی از خ   

کردم؛ تا اینکه بعد از استخدام و دریافت  بریل استفاده نمی 

پروانه وکالت، ضروریار زندگی به من نران داد که باید  

آن  را  دارای  وضعیتم  که  بپذیرم  بپذیرم   هست  که  طور 

بینا وضعیت  هستم   بینایی  به محدودیت  من  ای  گونهیی 

می  که خوا  بسیار کمکم  هست  مسیر  این  در  پدرم  کند  

کرد  او مرا ترویق کرد تا عصای سفید به دست بویرم   

های بسیاری دارم که با  پدرم معت د است که من توانایی 

توانم از آنها  استفاده از این ابزارهای کمکی، به راحتی می 

ک بود  این  ایران  استدالا  کنم   طبیعی  استفاده  ظاهر  ه 

خورچرم من  برای  من  دیوران  های  برای  و  آفرین 

من  مسلولیت  بینایی  مسلله  متوجه  آنها  چراکه  است؛  آور 

 شوند و ممکن است ناخواسته به من آسی  بزنند   نمی 

سرانجام تصمیم گرفتم عصا در دست بویرم  روش خوبی  

دستم   به  کمتری  خستوی  که  آموخت  من  به  دوستی  را 

بخش بود؛  اوا کاربری عصا برایم بسیار لذر   دهد  روزمی

بودم     گذاشته  سر  پرت  را  پذیرش  ذهنی  مراحل  چراکه 

واکنش  اطرافیان  همین سب  شد که  از  را  های سنوینی 

نمی  می دریافت  ما  بر  هرچه  درواق   بازتاب  کردم   گذرد، 

برای پیرویری از خوای دید و   رفتار و تفکر خود ماست  

های ناشناس، عصا به دست  ر مکان همهنین امنیت خاطر د 

می می تاریک  هوا  وقتی  خصوواو  در  گیرم؛  یا  شود 

را هم خوب می مجتم  این  دانم که  های قتایی هستم  

مردم برخوردهای متفاوتی دارند؛ اما عموماو با احترام مواجه  

ام و خودم  ام کنار آمده که با شرای  بینایی ام   از زمانی شده

ام، از هر روشی برای رسیدن  پذیرفته طور که هستم  را آن 

کنم؛ هروقت الزم باشد، تا  بک یا  به م صد استفاده می 

کنم؛ هر وقت  افزار گویاساز گوشی را روشن می همان نرم

می  دست  در  عصا  باشد  کمک  الزم  به  نیاز  هرگاه  گیرم؛ 

کنم   راحتی شرای  و درخواستم را مورح می داشته باشم، به 

شرایوم   که  وقتی  پذیرفتهاز  و  را  آرامش  از  موجی  ام، 

گونه بود  است  این   های خوب به سمتم سرازیر شده انرژی

که پذیرفتم از تمام امکانار موجود استفاده کنم تا آرام و  

 ام بپردازم ک  مست ل به امور زندگی 

او روشی را برای عصا زدن آموخته است که در پادکست  

ه در آن عصا  دهد؛ روشی کتوضی  مفصلی دربارۀ آن می 

ماند؛ البته با شی   کنار بدن مانند یک کیف در دست می 

کند،  مناسبتری و نو  آن در جلو به دو طر  حرکت می 

با تکنیک تماس دائم که آن هم در پادکست مورح شده  

 است   

 کنید؟ چه زمانی از خ  بریل استفاده می 

دادگاه  ببارها پیش آمده که الیحه را به خ  بریل با خود به  

دادگاه  برده  در  بریل  خ   روی  از  را  الیحه  متن  و  ام 

من  خوانده  از  بریل  خ   دربارۀ  قاضی  یا  وکیل  گاهی  ام  

ام  این خ   اند و من هم برایران توضی  داده سساا پرسیده 

دهد  دیور نیازی نیست با چرم  به من اعتماد بیرتری می 

یر دست  های خ  بینایی خیره بروم  متن را زبه متن نوشته 

خوانم و هر نکته  خودم دارم  هر نکته را که الزم باشد می 

کنم  نیاز است که تعداد مراکز مجهز  که الزم نباشد رد می 
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زمینه   در  اشخاص متخصپ  و همهنین  بریل  پرینتر  به 

پرینت بریل بیرتر در دسترس باشند  برای آشنایی با یک  

یل استفاده  قانون جدید یا مرور سایر قوانین، وقتی از خ  بر

کنم، تمرکز بیرتری دارم؛ درنتیجه با متن ارتباک بهتری  می

کنم و همهنین محتوای متن ماندگاری بیرتری  برقرار می 

 در ذهنم دارد ک 

گوید: بامیدوارم در  او در پایان از امیدها و آرزوهایش می 

آرمان   باشم   ا رگذار  دارای معلولیت  افراد  برای  توانم  حد 

عنوان افراد دارای معلولیت، جایی  که به واقعی من آن است  

طور هدفمند  در این کرور داشته باشیم که بتوانیم از آنجا به 

گری کنیم؛ بدانیم که با کدام سازمان مواجه هستیم  موالبه

داند و  مند می و کجا نسبت به مسائل ما خودش را داداه 

 گیرد ک نیروها و امکاناتش را در همین راستا به کار می 

وگوی کامل  کنم که گفت ما خواننده گرامی دعور می از ش

 این شماره را در پادکست برنوید   

 روزهایتان پر از شوق زندگی! 

 

پذیر گیتار و  های دسترسآکوردها و گام

 بینایان بانجو برای نابینایان و کم

 مترجم: میثم امینی 

و   دیرباز یک سرگرمی  از  آالر موسی ی مختلف  نواختن 

گذشته،  شغل   در  اما  است؛  بوده  نابینایان  بین  محبوب 

پذیر الزم برای یادگیری  خصوواو در ایران، مناب  دسترس

های موسی ی برای نوازندگان  نوازندگی و مواردی مثل نت

قابل  گسترش  نابینا  با  امروزه  نبود خوشبختانه  دسترس 

دسترسفن نسبتاو  امکانار  و  آوری،  نابینایان  برای  پذیری 

عالقه بیناکم است   یان  شده  فراهم  موسی ی  به  مند 

کردن سازهای  های تلفن همراه و رایانه برای کو  برنامه

نت خواندن  مِترُونُوم،  از  استفاده  با  زهی،  موسی ی  های 

های موسی ی به بریل، میکس و  ها، تبدیل نت خوان وفحه 

توانند به  جمله این امکاناتند که می ویرایش موسی ی و    از 

بینا در یادگیری موسی ی و اشتغاا در این  نابینا و کم افراد  

 زمینه کمک کنند  

یکی از امکانار مفیدی که در حاا حاضر در اختیار افراد  

و کم و می نابینا  دارد  قرار  یادگیری سازهای  بینا  در  تواند 

گیتار، بانجُو، ماندُولین و یوکُلِلِی بسیار مفید باشد، وبسایت  

گام  و  دسترس آکوردها  موسی ی  که    پذیر های  است 

است و به افراد نابینا    گیتار استاندارد زیرمجموعه وبسایت  

دهد توویف نحوۀ نواختن انوان آکوردها  ینا اجازه می بو کم

ها  شده این آکوردها و گام ها را بخوانند و نمونه نواخته و گام 

شده است؛ اما  این وبسایت به زبان انولیسی ارائه را برنوند 

ای برای انتخاب زبان وجود دارد  در باالی وبسایت گزینه

ها نمایش  زبان   کردن آن در پایین وفحه، لیستکه با فعاا 

می  می داده  و  تا  شود  کنید  انتخاب  را  آنها  از  یکی  توانید 

https://www.standardguitar.com/accessible
https://www.standardguitar.com/
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سایت به آن زبان نمایش داده شود  البته ترجمه توس  یک  

شود و کیفیت ترجمه فارسی بسیار  مترجم آنالین انجام می 

است  به   پایین  اگر  حتی  وبسایت،  این  از  استفاده  برای 

ان نام  باید  باشد،  شده  ترجمه  نتفارسی  های  ولیسی 

ها با نام  موسی ی را بدانید؛ زیرا در سراسر این سایت نت 

پذیری  بر دسترس عالوه اند شان نمایش داده شده انولیسی 

ها، این وبسایت امکان تغییر رنا  خوان کامل برای وفحه 

کاربران کم  برای  را هم  فونت  اندازه  فراهم  و  بینای خود 

 کرده است  

های مختلف  توانید بخش می   در وفحه اولی این وبسایت 

یادگیری   برای  این وفحه دو بخش  انتخاب کنید  در  را 

آموزش  گام  برای  بخش  یک  و  گیتار  آکوردهای  و  ها 

همهنین در یک قسمت   آکوردهای بانجو ارائه شده است  

می  وبسایت  این  از  آکوردهای  دیور  نواختن  نحوۀ  توانید 

وسی ی زهی با  ماندولین را یاد بویرید  ماندولین یک آلت م 

تر از گیتار است و  اوالت ایتالیایی است که کمی کوچک

وورر دو به دو باهم جفت شده و  هرت سیم دارد که به

نهایتاو یک بخش دیور   اند چهار جفت سیم را ترکیل داده 

توانید آکوردهای ساز  نیز وجود دارد که با استفاده از آن می 

ی کوچک است که  یوکللی را بیاموزید  یوکللی یک ساز زه 

شود  این ساز که از گیتار  جزو خانواده گیتار محسوب می 

تر است و چهار سیم دارد، در سده نوزدهم میالدی  کوچک

 در هاوایی ابدان شده است  

در بخش یادگیری آکوردهای هر ساز، دو جعبه کرویی در  

توانید نت و مُد  اختیار کاربر قرار گرفته است که در آنها می 

کردن دکمه  خود را انتخاب کنید  سپس با فعاا موردنظر  

نحوۀ   توویف،  جدید  وفحه  یک  در  اطالعار  ارساا 

توانید ودای آن را  بینید و می نواختن آکورد موردنظر را می 

برنوید  روش  نیز  تعداد  بازشده،  وفحه  که  در  هایی 

توانید برای نواختن آکورد انتخابی از آنها استفاده کنید  می

مثالو باز، فِرِر سوم، فرر پنجم و         مرخپ شده است  

روش  این  آسان همج  از  دشواری  براساس  که  به  ها  ترین 

شده برای  بندیوورر عنوان اند، به دشوارترین مرت  شده

شده  ارائه  از  موالعه  فهرستی  هم  وفحه  باالی  در  اند  

توانید سری  به  پیوندها وجود دارد که با استفاده از آن می 

خود بروید  زیر توضیحار نیز پیوندی برای  روش موردنظر  

 پخش آن آکورد وجود دارد  

یادگیری   جهت  هم  بخش  یک  گیتار،  ساز  برای  ف   

ماژور،  گام  پِنتاتُونیک  مینور،  ماژور،  مثل  متعددی  های 

پنتاتونیک مینور و ایرانی وجود دارد  این بخش هم شبیه  

و  های مربوک به یادگیری آکوردها است  در وفحه دبخش 

جعبه کرویی وجود دارد که در آنها باید نتی که گام با آن  

انتخاب کنید و سپس دکمه  شرون می  شود و نون گام را 

های  در وفحه بازشده، انوان روش  ارساا اطالعار را بزنید 

شود و  اید، نمایش داده می نواختن گامی که انتخاب کرده 

    ها را دارید کردن گام در این وفحه هم امکان گوش 

می  سازشما  با  کار  پایج  اووا  یادگیری  از  بعد   توانید 

نوه  نحوۀ  مانند  خود  بخش موردنظر  مختلف  داشتن،  های 

با  زدن روی سیمساز، چوونوی ضربه و   ،  ها، کو  ساز 

استفاده از موال  آموزشی این وبسایت نحوۀ نواختن آلت  

بویرید  اگر  وورر خودآموز یاد  موسی ی موردنظر خود را به 

نمی به یاد  را  نواختن  در کالس  وورر خودآموز  و  گیرید 

می می شرکت  وبسایت  این  هم  منب   کنید  یک  تواند 

باشد کمک ارزشمند  را   آموزشی  گیتار  ساز  اگر  همهنین 

کرده  انتخاب  یادگیری  کاربران  برای  از  یکی  و  اید 
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می سیستم هستید،  اندروید  گیتار  عامل  کو   برای  توانید 

رایوان  خود   روی    گیتارتیونا برنامه  پِلِی  فروشواه  از  را 

دستواه اندرویدی خود نص  کنید و از امکان کو  گیتار  

امه گیتارتیونا محیوی ایرقابل  برن این برنامه استفاده کنید 

دسترس دارد؛ اما بعد از اینکه یک فرد بینا تنظیمار اولیه  

بعد کافی است ف   برنامه را  بهاین بار انجام داد، از را یک 

کم بهرخانید  های هر سیم را کمیکی گوشی باز کنید و یکی 

و روی سیم ضربه بزنید تا وقتی که برنامه با پخش یک  

 سیم را به شما اطالن دهد   بودنودا کو  

از فروشواه پلی    مترونوم بیتس نهایتاو با نص  برنامه رایوان  

اندرویدی  می تبلت  یا  تلفن همراه  از  بهتوانید  عنوان  خود 

دسترس  نسبتاو  مترونوم  انعوا  یک  با  و  باال  پذیر  پذیری 

به  با  و  از منظم استفاده کنید  آن  در  بودن نتکارگیری  ها 

هنوام نواختن اطمینان حاول کنید  کافی است در وفحه  

اولی برنامه، تنظیمار مثل تِمپُو یا تعداد ضرب بر دقی ه  

ده انجام  را  موردنظر  میزان  انتخاب  شرون  و  دکمه  و  ید 

این برنامه امکانار متنون دیوری   مترونوم را فعاا کنید  

شدن خودکار مترونوم و تعیین  جمله تعیین زمان ایرفعاا از

زدن ریتم موردنظر روی وفحه دستواه را هم  تمپو با ضربه 

 دهد  در اختیار شما قرار می 

پذیر  عامل ویندوز هم برنامه محبوب و دسترس در سیستم 

ویرایش  عالوه  ریپِر  و  برای ضب   متعدد  امکانار  ارائه  بر 

با آالر موسی ی فیزیکی و مجازی   موسی ی و ودا، کار 

جلوه  اعماا  یک  میدی،  و   ،  ودا  روی  مختلف  های 

توانید از آن هم در هنوام نواختن  مترونوم هم دارد که می 

استفاده کنید و هم در مواقعی که مرغوا ضب  موسی ی  

 هستید  

ایران و ضرورت گذار از   بریل در

سوی کاربست راهبردی   به :هادوگانه

 تلفیقی )بخش اول( -تجمیعی

 پژوهشگر حسین عبدالملکی،

جمله پژوهروران نابینایی است که الملکی، از سردبیر: عبد 

قیمت خود را  در طوا یک دهج گذشته، عمر و دانش ذی 

مصرو  پژوهش در ساحت بریل کرده است  با توجه به  

های میانی ماه دی با روز جهانی بریل، مناس   ت ارن روز 

هایی را از این پژوهرور نابینا با  یادداشت دیدیم که سلسله 

این   بوذاریم   اشترا   به  شما  با  بریل،  محور  و  موضون 

نوشته  سلسله  این  شماره  اختیارتان  اولین  در  که  است  ها 

  گیرد قرار می 

به   بریل  خ   ورود  از 

نزدیک    (1۳04ایران  

قرن می  گذرد   به یک 

در این میان، قری  به  

رویه  نهادها،  اتفاق  ها، 

قواعد، سازوکارها و مراکزِ معوو  به خ  بریل که به شکل  

تثبیت،   در  مختلف  انحاهلل  به  و  ضمنی  یا  رسمی 

سازی  بخری، آموزش و ترویج، گسترش و نهادینه رسمیت

بوده  مس ر  ایران  در  ساب هآن  دهه اند،  چند  حتی  ای  و  ای 

 بیش از نیم قرن دارند  

راه  و  تبریز  بت سیس  در  نابینایان  ویژه  مدارس  اندازی 

  بریل ( و توجه ویژه به کاربست  1۳0۸( و اوفهان  1۳04 

رسمیت  و  تثبیت  جهت  بتالش  مراکزک،  این  بخری  در 

ک،  ۳0در اجالس یونسکو در دهج    بریل فارسیعالئم  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovelin.guitartuna&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andymstone.metronome&hl=en&gl=US
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ن ایران به مثابه  بت سیس انجمن هدایت و حمایت نابینایا 

وجه آاازین حیار مدنی نابینایان که یکی از اهدا  آن،  

طب ، ببریلک بود،  توجه به حیار آموزشی این قرر و به  

رسمیت1۳۳6  و  آن   (  دفتر  1۳44یابی  بت سیس  (ک، 

کودکان استثنایی به منزله نمود رسمی، فراگیر و تخصصیِ  

طب ،    ه و بهورود بدولتک به آموزش افراد با نیازهای ویژ

نابینایان   رسمی  آموزش  در  بریل  از  استفاده  راهبری 

(ک، ببازبینی و تکمیل تدریجی عالئم معوو  به  1۳4۷ 

دهج   از  فارسی  بریل  دهج    ۳0خ   بتربیت  ۵0تا  ک، 

تا    1۳10آموزگاران و معلمانی برای آموزش خ  بریل از  

براه  1۳۵0 آنک،  از  بعد  چاپخانهو  تدریجی  های  اندازی 

(ک، بورود و  40ویژه  و به  ۳0 با تیراژ محدود در دهج   بریل 

بریل  راه چاب  ماشین  اولین  تنها  1۳4۸اندازی  و   ،  (ک 

های ناظر بر سازوکارها، مراکز و نهادهای  ای از فکت گوشه 

موروحه در باال بوده که مسید قدمت، ع به و پرتوانه قابل  

 ت  اعتنای خ  بریل و ابعاد مترت  بر آن در کرور اس

سختدر  تمهیدار  مجموعه  نرمواق   و  افزاریِ  افزاری 

نیم در  فارسی  بریل  حوزه خ   در  نخستین    متصور  قرن 

خوی  (، در قال  یک فرآیند چند 1۳۵0تا    1۳04حیار آن   

توان آن  و البته با روندی تووری، قابل ردیابی است که می 

ک نامید   بوم خط بریل فارسیزیست را به ااماال ب

باید خروجی آن تثبیت، گسترش،  بومی  زیست که طبیعتاو 

میان  عمومیت  در  بریل  روزافزون  شدن  نهادینه  و  یابی 

نابینایان کرور باشد و در آااز نیز چنین بود؛ اما به سب   

برخی کژکارکردها و البته دژکارکردها در میان اجزای خودِ  

های  بوم با سایر ساحت بوم و نیز در ارتباکِ این زیستزیست

با  معوو افراد  نیازهای اطالعاتی و موالعاتی  ت مین  به    

نه بینایی،  بهآسی   آن  کارآمدی  و  خروجی  و  تنها  تدریج 

با چالش به اخیر  دهه  دو  در  های  ها و عالمت سساا ویژه 

روبه  تدریجی  زیادی  رفتن  حاشیه  به  امروز  بلکه  شد؛  رو 

به و  است  یافته  تسریعی  روندی  اساساو  بریل،  عبارتی 

متصورِ برای خ  بریل فارسی و اجزاهلل مترکل    بومزیست

آن، دیور قدرر مانور و توان حمایتوری خود برای ارت اهلل  

جایواه بریل و حتی تثبیت آن را از دست داده است و همین  

امر، موجبار افوا بریل در ت  یر و ت  رار با عوامل مختلف  

های موجود برای آن را فراهم  ها و بدیل جمله جایوزین و از 

   ساخته است 

توان جهت تبیین این واقعه  هر چند دالیل فراوانی را می 

ها و عدم  طرح نمود؛ به زعم نوارنده، ایجاد برخی دوگانه 

توجهی  ها، سهم قابل شده از آن گذار وحی  و کارشناسی 

رو  این دهد؛ از یابی این روند را به خود اختصاص می از شکل 

ا طرح و بس  برخی  رو تالش دارم بدر چند یادداشت پیش 

ایجاد دوگانه  بر  های  مترت   شرای   گذرای  تبیین  و  شده 

آنها، ابتدا به بدر حوزه بریل چه رخ داده است؟ک بپردازم و  

آمده، بدر حوزه بریل چه باید  دست سپس مبتنی بر نواه به

کرد؟ک را در حد وس  خود و البته مجاا اند  کلمار هر  

یادداشت  از  نَهم؛ تایک  شاید محلی باشد برای    ها، پیش 

یابی جهت  حل وگو در زمینج چوونوی راه ایجاد بح  و گفت 

عدیده برون  مرکالر  از  نیازهای  رفت  ت مین  در  که  ای 

عدیدۀ   مرکالر  دارد؛  وجود  درکرور  نابینایان  اطالعاتی 

روز شکا  اطالعاتی  ای که روزبهپیوسته همچندوجهی به 

تر ن را عمیق و عمیق میان افراد با آسی  بینایی و سایری

 کند    می

ضروری   بسیار  را  نکته  دو  ذکر  بح ،  به  ورود  از  قبل 

آنکهدانم:  می بدوگانه   نخست  این  بر  و  تکیه  هاک 
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ها در  سازی این یادداشت بر تبیین ت  یر و ت  رار آن استوار

وجه نافی ت  یر  هی  یابی افوا تدریجی خ  بریل، بهشکل 

دث شدن شرای  کنونی بر بریل  عوامل دیور در ایجاد و حا 

 فارسی نیست   

بدون تردید رخداد چنین شرایوی آن هم برای خ  بریل  

نون خود ساحت کالنی می  در  تواند محسوب  فارسی که 

ای از عوامل مختلف و ت  یر  شود، طبیعتاو مت  ر از مجموعه 

آن  بین  ت  رار  نواه،  و  این  بر  اعت اد  در عین  اما  هاست؛ 

که در  –ها  داعیه که برآمدن این دوگانه همهنان بر این  

ویژه عدم گذار و  و به   -نمایدنون خود بعتاو طبیعی نیز می 

آن  به مدیریت  و  این  ها  در  رفتن  فرو  و  ماندن  عبارتی 

های اولی حادث شدن چنین  های برآمده، از علت دوگانه 

در  و  بوده  کرور  در  بریل  بر  از  وضعیتی  بسیاری  بر  واق  

، اولویت داشته و خود حتی باع  و زاینده  عوامل مس ر دیور 

 برخی از همین عوامل است   

زیست عنوان به در  کافی  انعوا   نبود  بریل  مثاا  بوم خ  

تراز با نیازها و  فارسی، عدم روزآمد شدن آن متناس  و هم 

های ذاتی بریل،  انتظارار افراد با آسی  بینایی، محدودیت

قابلیت ظرفیت وجود  و  ایرقابها  چرم های  در  ل  پوشی 

توجه کافی به ببریلِ در  راهبردهای بدیل و یا رقی ، عدم

های بعدی به تناس  بح ، آن  که در یادداشت -معرالک 

ویژه در دو تا سه دهج اخیر و    از  به   -را توضی  خواهم داد 

به منزله عاملی  جمله مسلفه  هایی است که به سهم خود 

ایفای  مس ر در به حاشیه رفتن تسریعی بریل و   افوا آن 

نموده  هی  ن ش  سهم  هم  باز  اما  اندازه  اند   به  یک 

الذکر نبوده و حتی برخی از  های فوق ت  یرگذاری  دوگانه 

همین  آن  از  مت  ر  حداقلی  نواهی  در  یا  و  زاییده  ها 

عدم دوگانه  مثالو  بهاست   به  کافی  در  توجه  بریلِ 

دوگانه بریل  یابی و البته مانایی  ک، ناشی از سیورهمعرض

 گویاست  

در سنوار اخیر، بسیار مراهده  و اما نکته مهم دوم:  

شود که اووالو برخی از کنروران حوزه افراد با آسی   می

به متوجه  شده حاشیه بینایی،  بریل  تسریعی  اما  رفتن  اند؛ 

ضمن نداشتن هی  حساسیت و حتی توجهی به آن، این  

با روند کلی حاکم    ترازامر را فرآیندی طبیعی و هموام و هم

سبد   در  بریل  سهم  تدریجی  کرورها  کاهش  سایر  بر 

دانند و  موالعاتی و ت مین نیازهای اطالعاتی نابینایان( می 

شمارند  این در حالی  در واق  آن را بروندی جهانیک می 

است که اساساو حادث شدن هر رخدادی، آن هم رخدادی  

روندهای  با این سو  در هر کرور را در عین نظرداشت  

اقتتائار،   بر  مبتنی  باید  حوزه،  آن  به  معوو   جهانی 

 مالحظار و شرای  همان کرور بررسی کرد   

کلی، اقتتائار و مالحظار معوو  به بریل در نواه  طوربه

های دسترسی به مناب  برای نابینایان در بُعد  اخپ و روش 

عام آن در ایران، با اقتتائار و مالحظار سایر کرورها و  

عبارتی  یافته همسان نیست و به ویژه کرورهای توسعه به

به   دسترسی  سو   مناب ،  به  دسترسی  میزان  امکانار، 

پیاده فناوری ها، عملیاتی شدن  سازی آن های ویژه و نون 

کرورهای   در  دیور  موارد  بسیاری  و  بدیل  راهبردهای 

قتا،  وجه با ایران قابل قیاس نیست و از هی  یافته بهتوسعه 

رفتن بریل  حاشیه ن کرورها نیز برای جلوگیری از بهدر هما

ای نتیجه حفظ و تثبیت جایواه آن، کاربست مجموعه و در 

ها به تناس  شرای  و اقتتائار موجود  از اقدامار و سیاست

 در هر کرور مدنظر است 
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رفتن بریل و افوا آن و ت لیل  حاشیهدیور، سرعت به سوی از

نیاز ت مین  در سبد  در  جایواهش  نابینایان  اطالعاتی  های 

های حاکم  ایران، روندی تسریعی نسبت به شرای  و رویه 

بارتر آن است  بر خ  بریل در بُعد جهانی دارد و البته ت سف 

رفتن تسریعی بریل و تغافل از  حاشیهکه اساساو در عین به 

نحو   به  مناسبی که  جایوزین  یا حتی  و  آن، وجه مکمل 

ای بریل را در دسترسی نابینایان  مس ر، کارآمد و جامعی، ج

کرور به مناب  اطالعاتی و موالعاتی پُر کند، تمهید نرده  

ها و البته  است و اووالو به دلیل ضعف جدی در زیرساخت 

فرآیندهای سایر وجوه دسترسی به اطالعار، چنین امکانی  

 قبوا وجود ندارد   نیز به شکلی قابل 

گزاره  به  عوف  ببنابراین،  باال،  حادث  های  به  نسبت  اید 

شدن چنین شرایوی در زمینه خ  بریل در ایران حساس  

یابی برای آن برآمد، در  حل اندیری و راه بود، و در راه چاره

راستای نیل به چنین نواهی و در جهت ترسیم بآنهه رخ  

کاربست   با  تا  است  آن  بر  سعی  بعد،  شماره  در  دادهک، 

شده در حوزه  اد های ایج تحلیلی، دوگانه-رویکردی تاریخی

ت مین نیازهای اطالعاتی نابینایان و دسترسی این قرر به  

هایی که یک  مناب  موالعاتی با ت کید بر خ  بریل  دوگانه 

وجه آن بریل است( را ترری  نمایم و سهم هر یک در به  

حاشیه رفتن تسریعی بریل در ایران در ابعاد مختلف و ت  یر  

سایر عوامل مس ر بر این  و ت  رار آن بر زایش یا تردید  

افوا را تبیین کنم؛ تا از این رهوذر، امکان طرح راهکارها  

- ها، که در گزاره راهبرد تجمعیو چوونوی کاربست آن 

 بندی است، فراهم گردد   تلفی ی قابل وورر 

 

   بر بال توانایی

حسینی،  گوی نسل مانا با مهندس پور وگفت 

د نابینا  کارفرمایی که اقدام به استخدام افرا 

 کرده است 
نایینی دکتری میرهادی  دانشجوی  زاده: 

 های قرآنی پژوش 

ماه  برخال   ماه  این  وحبت  در  پای  پیرین،  های 

نابینا  کار نیروی  استخدام  به  مبادرر  که  نرستیم  فرمایی 

های افراد بینا شنیدیم و فهمیدیم که  کرده است  از داداه 

توانایی  نابینایان  ما  براگر  را  الزم  نداشته  های  ارائه  ای 

نمی  از  باشیم،  پیش  باشیم   مناسبی  حرفج  منتظر  توانیم 

گو، الزم است بدانیم که قرار نیست در این  وخواندن گفت 

فرما برای انتخاب حرفه و همکاری آشنا  شماره با یک کار 

گفت  این  اولی  الووی  وشوید؛ هد   دادن  دست  به  گو، 

اده از نکار آن  مناسبی است برای تمام دوستان تا با استف

 بتوانند حرفج مناسبی برگزینند   

پور  مهندس  بابت  بجناب  شما  از  ترکر  ضمن  حسینی؛ 

گو با نسل مانا، لوفاو سخن ابتدایی خود را  وشرکت در گفت 

 با مخاطبین ما در میان بوذارید ک

شما،   مجلج  با  آشنایی  از  خرسندی  ابراز  و  بضمن سالم 

کرور، بتوانیم با نواه زیبای شما  امیدوارم در شرای  اکنون  

 قدم مثبتی در راستای پیررفت کرورمان برداریم ک 

 طور تصمیم گرفتید با نابینایان همکاری کنید؟ک بچرا و چه 

یکی از   بشرون همکاری ما با نابینایان بسیار اتفاقی بود 

را   1400های شرکت ما بسیار قدیمی بود و تاری  افزارنرم

 دانستیم که با تعداد زیادی تماس از  می داد  ما  پوشش نمی 
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رو خواهیم شد  برای این کار به دنباا  بهها روطر  مرتری 

نیرو بودیم که یکی از دوستان پیرنهاد استفاده از نابینایان  

میان گذاشت  الزم به ذکر است که پیش از این  را با ما در 

کردن با  اتفاق، ما دو همکار ناشنوا هم داشتیم و خیلی کار  

ایر  را  معلولیت  دارای  نمی افراد  طی  ملموس  من  دیدیم  

تماسی که با انجمن نابینایان داشتم، موضون را انت اا دادم  

و این دوستان تعدادی همکار را به ما پیرنهاد دادند  اکنون  

هم   نابینا  نیروی  نفر  دو  با  و  داریم  نابینا  همکار  دو  ما 

مکاری البته به هی   همکاری را ادامه ندادیم  این عدم ه 

توانایی   بلکه حوزۀ  نداشت؛  آنها  نابینایی  به  ارتباطی  وجه 

چیز  در  نمی آنها  ما  مجموعج  که  بود  آن  هایی  از  توانست 

 برداری کند ک بهره

بانتظار شما از یک نیروی نابینا چیست؟ چه چیزی باع   

 شد که دو نفر نابینای مزبور نتوانستند با شما کار کنند؟ک 

از  ر که پیش طوبهمان  با آنها  تر گفتم، عدم همکاری ما 

سازگاری شخصیت و توانایی این دو دوست با  جهت عدم 

نیروخواسته از  ما  بود که مجموعج  انتظار  هایی  های خود 

 داشت  ما خواستار کسانی بودیم که توانایی برقراری ارتباک  

 

مرتری  با  را  تلفنی  باشند   سازندۀ  داشته  مجموعه  های 

که برای انجام این کار داشتن رواب  عمومی    واض  است 

مثاا در بخش خدمار پس از  عنوان خوب الزامی است  به 

فروش، وقتی مرتری برای معتل یا مرکلی با شما تماس  

گیرد، شما باید بتوانید در  مت ابلی از وضعیت او داشته  می

گوی همدالنه را  وکه امکان دارد یک گفت باشید و تا جایی 

ببری یا ندیدن هم  پیش  دیدن  به  ارتباطی  این موضون  د  

البته ندارد و در آگهی استخدامی بداشتن رواب  عمومی  

شود  دوستانی که امکان ادامج همکاری ما  خوبک درج می 

گوی نیاز مجموعج ما  توانستند پاس با آنها میسر نرد، نمی 

 باشند ک 

طور که مستحترید، کار کردن با  بجناب مهندس! همان 

ذهن کسانی   افراد در  و  نابینا  مسائل  از  دقی ی  اطالن  که 

ندارند، می توانایی  نابینا  افراد  های خاص  تواند چالش های 

های  خود را داشته باشد  آیا شما پیش از همکاری با نیرو 

 نابینای خود، چنین چالری در ذهن داشتید؟ک 

رفت نوران  شدر  به  کار  ابتدای  در  من  افراد  وببله   آمد 

بو  با کامپیوتر هم  نابینا  آنها  دیور، نحوۀ کار  از طر   دم  

با   کردن  کار  با  و  اکنون  بود   کرده  ایجاد  چالش  برایم 

جا  بهراحتی جا توانند به نابینایان، دریافتم که این دوستان می 

شوند و بی هی  مرکلی جای خود را پیدا کنند  از جهت  

م ناافزاری شدم به بح  کامپیوتر هم من متوجه وجود نرم 

NVDA  نیرو می که  مجموعه  گوش  های  یک  با  توانند 

حواس خود را به کامپیوتر معوو  کنند و از طریق گوشی  

 تلفن هم با مرتری با بهترین کیفیت در ارتباک باشند  در  
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خواهم تا  برخی اوقار من از دوستانم که شرکت دارند، می 

باید اشاره کنم ک نابینای مرا ببینند   ه  کار کردن دوستان 

می  من  کاری  نیرو تجربج  کار  که  من  گوید  نابینای  های 

بسیار دلسوزانه است و با سایر همکارانران برابری کامل  

 دارد ک 

رو  آن  با  همواره  نابینا  افراد  که  مرکالتی  از  رو بهبیکی 

دسترس  عدم  قسمت هستند،  از  بسیاری  های  پذیری 

م  ها و ادارار است  آیا همکاران شما هافزاری شرکتنرم

اند؟ شما چه تمهیداتی برای رف   رو بوده بهبا این مرکل رو 

 اید؟ک این مرکل اندیریده 

هایی برای  ببله  این یکی از مرکالتی بود که ما کوشش 

افزار شرکت داشتیم که  هایی از نرمپذیری بخش دسترس 

همین   NVDAبا   در  نیستند   بدهید  سازگار  اجازه  جا 

کسان برای  باشم  داشته  تولید  یپیرنهادی  ایران  در  که 

افزار است،  که سازندۀ نرم عنوان کسی کنند  به افزار می نرم

هزینه،  توانم ادعا کنم که با ایجاد تغییراتی کوچک و کممی

های وفحه برای افراد نابینا  امکان این وجود دارد که المان 

نرم  طریق  وفحه افزاراز  مانند  های  در     NVDAخوانی 

ب بویرد   قرار  امکان  دسترس  تغییرار  این  انجام  ا 

 شود ک زایی برای بسیاری از افراد نابینا فراهم می اشتغاا

های  که با نابینایان کار کرده و با چالش ببه عنوان کسی 

توانید برای  هایی می پیش روی آنها آشناست، چه توویه

 ارت ای شغلی آنها داشته باشید؟ک 

نجام امور کاری  چیز در اخواهم ت کید کنم که همهباوالو می 

 به دیدن رب  ندارد  از دیور سو، داشتن هر تخصصی  

 

تواند منجر به نتیجج درستی در راستای انتخاب شغل  می

باشد  من در مجموعج کاری خودم باید کسانی را انتخاب  

کنم که هنر مذاکره با انوان مرتری را داشته باشند  این  

می  البته  ش کار  آموخته  مختلف  طرق  از  وجود  تواند  و  ود 

می  استخدام  به  حتماو  توانایی  کوتاهچنین  سخن  انجامد  

اینکه داشتن خبرگی و تخصپ کلید قفل کاریابی برای  

تمام افراد است و نابینایان عزیز هم از این موضون مستثنا  

 نیستند ک 

فرمایانی هم هستند که بدون توجه به  باز طر  دیور کار 

ها و کارمند بینا نفر دوم را  های افراد نابینا، بین آنتوانایی 

 کنند  آیا حرفی برای این دسته از افراد دارید؟ک انتخاب می 

توانم در این رابوه بوویم، تجربج  بمهمترین چیزی که می 

دارم   که  نابینایی  همکاران  از  من  است   من  خود  زیستج 

خواهم به تمام همکارانم توویه  بسیار راضی هستم و می 

نابینا را امتحان کنند و مزایای آن  کنم که استخدام افراد  

بینم دوباره بر مولبی  را پیش چرم داشته باشند  الزم می 

ها گفتم ت کید کنم  افزارپذیری نرمکه در باب نحوۀ دسترس 

نرم  سازندگان  از  هزینه و  با  بخواهم  و  افزار  مختصر  ای 

از   را  کاری  جامعج  استفادۀ  امکان  کوتاه،  زمانی  ور  

 ینایان فراهم کنند ک  های نابتوانایی 

دادید،   اختصاص  مانا  نسل  به  را  خود  وقت  اینکه  باز 

 نهایت از شما ممنونم ک بی

وگو را برنوید، به همین  اگر تمایل دارید مرروح این گفت

فایل ووتی   تا  مانا مراجعه کنید  در وبسایت نسل  نوشته 

 وگوی شنیدنی را دریافت کنید  این گفت 



 25 

ف یا یک  پذیرش آسیب بینایی، یک هد

 مسیر )بخش اول( 

امین عرب: آموزگار آموزش و پرورش استثنایی  

 فارس 

می هنوامی  بینایی  آسی   دچار  فردی  این  که  با  یا  شود 

اند  اش با ف دانی مواجه آید، خود و خانوادهشرای  به دنیا می 

ای نیست  آنهه این افراد در چنین  که پذیرش آن امر ساده 

کنند، سوگ از دست دادن است  مرگ  می شرایوی تجربه  

نزدیکان، ورشکستوی مالی، اجبار برای تر  وطن و سایر  

دهند، ترابه  شرای  مرابهی که افراد چیزی را از دست می 

زیادی با تجربه معلولیت دارد  روانپزشک سوئیسی، الیزابت  

پنج -کوبلر مدلی  ارائه  مرحلهراس،  سوگواری  روند  از  ای 

با این  است که فراکرده با آسی  بینایی  افراد  یند مواجهه 

مدا بسیار قابل توضی  و بررسی است  البته پذیرش آسی   

توان با این  بینایی ابعاد دیوری را نیز در بر دارد که نمی 

 ای آن را تبیین کرد  مرحلهمدا پنج 

ای روند سوگواری  مرحله در نوشتار پیش رو ابتدا مدا پنج

دادن  دستسپس به توضی  تجربه از را شرح خواهیم داد؛  

خواهیم   مدا  این  براساس  آن  مختلف  ابعاد  و  بینایی 

اند اشاره  پرداخت و به مواردی که فراتر از این مدا مورح 

 خواهیم کرد  

 ای روند سوگواری مرحله نظریه پنج 

رو بهرو  دادندستام از که بااز نظر کوبلر راس، ما زمانی 

انیم آن را بپذیریم؛ بلکه مراحل  توشویم، بالفاوله نمی می

تدریج با آن ام کنار  کنیم تا بتوانیم به ای را طی می گانهپنج 

این   ،دربارۀ مرگ و مردن بار در کتاباو نخستین   .بیاییم

دربارۀ اندوه   مراحل را توضی  داد و در آخرین کتابش یعنی

نیز دوباره کوشید آن مراحل را به شکلی بهتر   و سوگواری،

 .تر توویف کند   و شفا 

می  راس  مرگ  کوبلر  خبر  وقتی  آدمی  هر  که  گوید 

می قری  را  خودش  مرحله  الوقون  چند  از  شنود، 

می روان  عبور  بیماران    .کندشناختی  با  مصاحبه  در  وی 

پاس  بهرو از  مرتر   و  منظم  توالی  یک  های  مرگ، 

هیجانی را در بین آنها مراهده کرد و معت د شد که این  

اند و شامل پنج مرحله است که  تجربیار هیجانی جهانی 

اگرچه این    .گذرد فرد در حاا مرگ، به ترتی  از آنها می 

است؛ اما در  کار رفته  مرگ به حاا مدا در مورد بیماران در 

از  و  تجربیار سوگواری  می دستتمامی  را  دادن  آن  توان 

خرم،  به انکار،  شامل  ترتی   به  مراحل  این  برد   کار 

زنی، افسردگی و پذیرش است که در ادامه به تفصیل  چانه

 از آن سخن خواهیم گفت  

 ابعاد گوناگون تأثیر آسیب بینایی

اش  دگی فرد و خانواده گستردگی ت  یر آسی  بینایی بر زن

این موضون می  پوشیده نیست   از  بر کسی  تواند بسیاری 

فردی،  ابعاد زندگی فرد از قبیل تحصیل، اشتغاا، رواب  بین 

سالمت جسمی و روانی، است الا فردی، و موارد فراوان  

دلیل است که مدا  همین دیوری را تحت ت  یر قرار دهد  به

گوناگون ابعاد  در  سوگواری  قابل  به   روند  جداگانه  وورر 
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بررسی است  برای مثاا ممکن است فردی وجود آسی   

را   بریل  از خ   استفاده  لزوم  اما  باشد؛  پذیرفته  را  بینایی 

اینکه شخصی محدودیت  های شغلی خود را  انکار کند یا 

یابی  های جهت گیری از تکنیک پذیرفته باشد؛ اما لزوم بهره 

پذیرش نیازمند  های عدم نهو تحر  را نپذیرد  لذا یافتن نرا

 دقت و تحلیل فراوان در زندگی فرد و خانواده اوست  

 مراحل پذیرش آسی  بینایی موابق مدا روند سوگواری 

 . انکار ۱

درمان مثل آسی   قابلوقتی فردی با یک بیماری جدی ایر 

رو  می بهبینایی  باز  رو  سر  ممکن  واقعیت  قبوا  از  شود، 

هایی همانند بچرا من؟ک ذهنش  زند و امکان دارد سساا می

را پر کند و این خاویت ف دان است که عادالنه نیست   

از خود است که باع  می  شود  انکار نوعی مکانیزم دفان 

آید  جوی رف  آن بر وفرد به مرکل خود بپردازد و در جست

راس   کوبلر  آنکه  حاا  برسد؛  زندگی  دیور  تکالیف  به  و 

نی شود؛ چراکه فرد  مخالف آن است که این مرحله طوال

می  دور  واقعیت  پذیرش  از  نمی را  اجازه  و  با  کند  دهد 

 .شرایوی که در پیش رو دارد، سازگار شود

را فرزندمان  یا  نابینایی خودمان  بنه،  انکار می  خبر  کنیم: 

کند ک این اولین مرحله از مراحل پذیرش  دکتر اشتباه می 

 آسی  بینایی است  

دهد که آسی  بینایی ما یا  وقتی یک پزشک به ما خبر می 

قابل  شو  فرزندمان  و  گیج  اوا  نیست،  زده  درمان 

رسد این  ای که به ذهنمان می شویم؛ سپس اولین جمله می

کندک  درواق  ما وورر مسلله را پا   است: باو اشتباه می 

آور است که  قدر اضوراب ای که آن کنیم؛ وورر مسلله می

پزشک بکراند تا    ممکن است ما را از این پزشک به آن 

شاید یکی نظرمان را ت یید کند و بووید: ببله، آن پزشک  

چه  شد ک  خواهی  درمان  تو  کرده   که  اشتباه  افرادی  بسا 

سفر هزینه  ور   را  هنوفتی  خارجی  های  درمانی  های 

ایر می تا  پزشک قابل کنند  از  که  را  بودنران  های  درمان 

اند، از دهان  دههای اینترنتی خوان داخلی شنیده و در وبسایت 

خانواده  از  بسیاری  برنوند   خارجی  از  پزشکی  پس  ها 

از سر درماندگی، وقت و هزینه  نا پزشکی،  از علم  امیدی 

های دیور مانند طل   زیادی را ور  کمک گرفتن از راه 

دعا  و  رماا  به  مراجعه  انرژیشفا،  دیور  نویس،  و  درمانی 

 کنند  علمی می های ایر روش

افرا  اکثر  تجربه  اگرچه  را  انکار  پذیرش،  به  رسیدن  در  د 

می می مرحله  این  در  ماندن  اما  آسی کنند؛  های  تواند 

کسی جبران  زیرا  کند؛  وارد  فرد  زندگی  به  را  که ناپذیری 

نمی  کند،  انکار  را  وضعیت  شرای   با  سازگاری  به  تواند 

 موجود بیندیرد و در این مورد اقدامی انجام دهد  

نکار پنهان آسی  بینایی در برخی  هایی از ااینک به مثاا 

زندگی می  ابعاد  افراد در  از  از  پردازیم؛ مواردی که برخی 

بفرزند  جایواه  درگیرند   آن  با  نیز  باال  اجتماعی  های 

تواند رنا اشیا را  ساله من آسی  بینایی دارد؛ اما می شش

ترخیپ دهد  پس نیازی به استفاده از خ  بریل ندارد ک  

به تازگی آسی  شدید بینایی را تجربه  ام و  ساله   ۳۵بمن  

کنم  با وجود کاهش بینایی، یک مانیتور بسیار بزرگ  می

ام؛ پس نیازی به  برای کار با گوشی و کامپیوترم تهیه کرده 

وفحه  از  بمن  استفاده  ندارم ک  نابینا    2۵خوان  و  ساله 

جم   از  اما  نمی هستم؛  خوشم  نابینایی  همج  های  و  آید 

ساله و یک کارمند نابینا  ند ک بمن چهل دوستانم بینا هست
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هستم  وقتی دوستانم برای کمک به من همیره حاضرند،  

 چه نیازی به استفاده از عصا دارم!ک

آگاهی مهمترین قدم در عبور از مرحله انکار است  ن ش  

سازمان  درمان،  کادر  قبیل  از  و  اطرافیان  حمایتی  های 

نکار آن بسیار مس ر  خانواده در آگاه ساختن فرد از شرای  و ا

آگاهی  این  در موارد جزئی است   پنهان  بخری  تر و موارد 

 هایی که گفته شد، ضرورر زیادی دارد  همانند مثاا 

 . خشم 2

ریزد، انکار جای  در پایان مرحلج اوا که دیوار انکار فرو می 

دهد و فرد خرم خود  خود را به خرم، حسادر و تنفر می 

متوجه محی  پیرامون خود    ایرا بدون هی  نظم و قاعده 

شرای  همه می این  در  نارضایتی شخپ  کند   باع   چیز 

شود و همین خرم سب  خواهد شد که اطرافیان اعم  می

بینایی  پزشک،  او  از  به  نسبت  فرد  خانواده  حتی  و  سنج 

توجهی کنند و خود را در معرال خرم وی قرار ندهند،  کم

در پی خواهد    توجهی، خرم بیرتر وی راکه البته همین کم 

داشت  کوبلر راس معت د است که اشکاا کار از آنجا آااز  

نمی می ما  از  شود که  و  بوذاریم  فرد  را جای  توانیم خود 

 .احساسار او آگاه شویم 

آنها  جمله  والدین  یا  افراد  از  مرحله  این  در  اال   که  ای 

 شود این است: بمن؟ نه ممکن نیست ک شنیده می 

بچرا من؟    کنیم:دیوران ابراز می خرم خودمان را نسبت به  

 بودم؟ک مور چه گناهی به درگاه خدا مرتک  شده 

یا   خود  بینایی  آسی   انکار  از  معموالو  مرحله  این  در  فرد 

برمی  دست  نمی فرزندش  اما  به  دارد؛  را  موضون  خواهد 

کند و مدام از  راحتی بپذیرد؛ احساس ناکامی و خرم می

 من؟ک  پرسد: بچراخودش و اطرافیانش می 

او به دیورانی که از انرژی و سالمت کامل برخوردارند یا  

خورد و خرموین  فرزندانران در سالمت هستند، ابوه می 

شود و ممکن است نسبت به هر کسی احساس خرم  می

خانواده،   اعتای  دوست،  سرنوشت،  خداوند،  باشد:  داشته 

 پزشک، کارکنان بیمارستان و      

با فرد بسیار مرکل است  او  در این مرحله، زندگی کردن  

به می معموالو  زودرنج  والدین  شدر  از  بعتی  حتی  شود  

خرم   احساس  بینایی  آسی   دارای  کود   به  نسبت 

واق ، این حاالر نوعی خرم  کنند؛ اما باید بدانیم که در می

نسبت به خود آسی  بینایی است نه نسبت به اطرافیان   

از چیزی خرموین می  حت کنترلش  شود که تآدم وقتی 

چیز   یک  به  نسبت  را  خودش  خرم  گاهی  نیست، 

ابراز می قابل به کنترا  از جابه کند و  جایی حسی  اووالح 

 کند  استفاده می 

بدلم  مثاا بینایی:  آسی   به  نسبت  پنهان  خرم  از  هایی 

خواهد عصایم را توی دیوار بکوبم ک باز پدر و مادرم  می

فرزند برای  را  ژنتیکی  شرای   در  که  نورفتند،  آوری  نظر 

دردسر   جز  به  که  نابینا  یک  زندگی  بر  بنفرین  متنفرم ک 

 چیزی نیست ک 

 در شماره بعد به ادامه بح  خواهیم پرداخت  

 مناب :

 وبالگ روانرناسی هاشملو   1

 RNIBوبسایت مسسسه سلونتی ملی نابینایان بریتانیا   2

http://jafarhashemlou.blogfa.com/
https://www.rnib.org.uk/your-eyes/navigating-sight-loss/resources-for-mental-wellbeing/guides-to-good-mental-health/good-mental-health-sight-loss-five-stages-grief/
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   مواجهه با برهوت حقیقت

ها و  پذیرش آسیب بینایی توسط خانواده

 بینا، بعد از بروز معلولیت افراد نابینا و کم

مددکار   طاهریان،  از  مسعود  حمایت  مؤسسه 

 ۱۱بیماران چشمی آرپی 

 مقدمه

را  هرت مدرسه  تکالیف  متوجه شد  مادرش  که  بود  ساله 

نویسد  بعد از معاینار ساالنه، معلم بهداشت  روی خ  نمی 

مدرسه هم احساس کرد مرکلی در دید او وجود دارد  وب   

به    2۳ بیرتر  بررسی  برای  را  او  والدینش  که  بود  آذرماه 

پزشک  چیز عوال شد  چرم بیمارستان بردند و تا ش  همه 

وورر کامل از بین  اش بهترخیپ داد که عص  بینایی 

تر متخصپ مغز و اعصاب او را  رفته و باید هرچه سری  

از دیدن عکس   معاینه کند  جراح مغز و اعصاب هم بعد 

باید    12آی آرام و  دارد  بزرگ  مغزی  تومور  یک  که  گفت 

 ود  تمام فرایند بستری، جراحی،  اورژانسی عمل ش

 

 
11. Retinitis Pigmentosa 
12. Magnetic Resonance Imaging 

ماه را  و ترخیپ، یک هفته طوا کرید و دی   1۳یو سیآی 

برچس  جدیدی شرون کرد  همج شک و  و  با شرای   ها 

ها به ی ین تبدیل شد و او دیور رسماو و قانوناو نابینا  تردید 

ها، مدرسه هم ضربه نهایی را زد  بود  بعد از تمام این اتفاق 

واند مسلولیت آموزش و مراقبت از او را  تو گفت که نمی 

   آموز نابینا بپذیرد عنوان یک دانش به

 مواجهه با معلولیت 

مان، خاطرۀ باال  های بینا و خانوادهبرای ما، افراد نابینا و کم 

بینایی شرای  زندگی  ناگهانی  ناآشنا نیست  آسی   را  مان 

و   متفاور  شرای   یک  سمت  به  را  ما  و  داده  تغییر 

است  بعد از بروز معلولیت، همه  کننده پرتاب کرده  محدود 

گم بودیم  در دانستیم که چه کاری باید انجام دهیم؛ سر نمی 

کردیم  حاا بدمان هم  و انوان احساسار منفی را تجربه می

بینایی  آسی   شدر  به  به  باتوجه  چراکه  بود؛  وابسته  مان 

پذیری بافت اجتماعی،  میزان همراهی فرهنا و دسترس

شد  ولی برای آنکه  مان محدود می ارکرد روزمره و کاری ک

آمد و توانمند باشیم، مجبور  مان کار در زندگی پیش روی 

را   ح وقمان  بپذیریم،  را  جدیدی  وضعیت  و  ن ش  شدیم 

تازه  تکالیف  در  برناسیم،  و  کنیم  تعریف  خود  برای  ای 

دوره موقعیت و  زندگی ها  مختلف  کاهش  های  دنباا  به   ،

 مان باشیم   ای همحدودیت 

 مراحل فرایند پذیرش  

های مختلفی دارد که در  برخورد ما با آسی  بینایی حالت 

 شود   بندی می ای دسته گانه مراحل پنج 

 

13. Intensive Care Unit 
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 انکار  -۱

بینایی  دلیلی  هر  به  میوقتی  افت  تالش  مان  ابتدا  کند، 

 دیده بویریم: همه چیز را عادی  کنیم این مسلله را نا می

است، درباره  آمدهپذیریم مرکلی پیش دهیم و نمی جلوه می 

نمی  حر   می آن  پنهانش  و  به  زنیم  نسبت  و  کنیم 

م اومت  وحبت زمینه،  این  در  دیوران  پیرنهادار  و  ها 

دهیم با شرای  ناگوار    با این کار به خود فروت می کنیممی

 آمده وفق پیدا کنیم و رنجمان را کاهش دهیم   پیش 

 خشم  -2

ها را  ها را انکار کنیم یا آن توانیم واقعیتوقتی دیور نمی 

شویم  در این مرحله  دیده بویریم، وارد مرحله خرم می نا

کنیم، برای خیلی عصبانی هستیم، پرخاشوری و تندی می 

کنیم آمده به دنباا م صر هستیم و تالش می مرکل پیش 

و   والدین  کسی  مانند  گردن  به  را  بینایی  آسی   علت 

زشکان( یا چیزی  مانند شانس و خدا( بیندازیم، دائم از  پ

پرسیم که چرا این مرکل برای ما رخ داده است و  خود می 

داده بینایی  دست  از  را  بی مان  بد ایم،  و  اخالق  حووله 

شویم  حتی اگر خرممان نمود بیرونی نداشته باشد، در  می

ران  کند  برای مثاا به دیو قال  اختالالر رفتاری بروز می 

شویم؛ ولی در  ای می دهیم یا خیلی حساس یا ع ده گیر می 

مان را  کنیم تا احساسار درونی این مرحله فروت پیدا می 

از ترس است   بیان کنیم  در جامعه هم خرم پذیرفته  تر 

 البته باید مراق  طرد شدن و تنها ماندن باشیم   

 

 

 زنی چانه  -3

می  نم وقتی  جایی  به  شدن  عصبانی  با  و  ی فهمیم  رسیم 

گذاریم   زنی قدم می رود، به مرحله چانه کارمان پیش نمی 

گیریم تا مرکلی  در این مرحله تمام تالشمان را به کار می 

های مختلفی استفاده  وجود آمده، رف  کنیم  از راهرا که به

مان را برگردانیم  به خدمار پزشکی  کنیم تا بینایی قبلی می

  برای شفا گرفتن، به  شویممدرن و ط  سنتی متوسل می 

فرامادی رو می راه را  های معنوی و  آوریم  جادو و جنبل 

می  اذایی امتحان  رژیم  می کنیم   تغییر  را  به  مان  دهیم  

ها را  اندیریم و این کار مان می گناهان و اشتباهار گذشته 

آمده را به نحوی درست یا  دهیم تا شرای  پیش انجام می

 بهتر کنیم   

 افسردگی  -۴

می وق نمی تی  معلولیت  بینیم  طری ی  هی   از  توانیم 

شود   مان را درست کنیم، مرحله افسردگی شرون می بینایی 

می های امید دست  از  را  اندوه  مان  و  ام  ارق  دهیم  

کنیم   شویم  میل به تنهایی و انزوای اجتماعی پیدا می می

رویم  دوست داریم در زمان سفر کنیم و  در رؤیا فرو می 

را کاش   گذشته  ای  گرفتار  بدهیم   می تغییر  شویم   ها 

کنیم  مان را رها می دهیم  کارهای مان را از دست می انرژی

کنیم دیور  افتیم  احساس می به فکر مرگ و خودکری می 

توانیم زندگی کنیم و پیش برویم  این مرحله با این که  نمی 

پر  می بسیار  باع   است،  کم فرار  ما شود  بر  واقعیت  کم 

 مان را رها کنیم  شود و خیاالر و زندگی گذشته مستولی 
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 پذیرش  -5

اگر بتوانیم کمرمان را راست کنیم و از مراحل باال بوذریم،  

شود   مرحله پذیرش و سازگاری با شرای  جدید شرون می 

امیدی  رسیم که ورفاو با نا در این مرحله به این نتیجه می 

نمی  جایی  به  خوردن  اصه  اینکه  و  با  مرکالر  رسیم  

پرسیم  شود، از خود می ها تمام نمی ندیدن و رنج ناشی از آن 

چه و  بکنیم  چه  تالش  باید  بدهیم   ادامه  زندگی  به  طور 

محدودیت می وجود  با  نا کنیم  و  التک  توانیها  ها، 

به زندگی  دربیاوریم   حرکت  به  را  راه مان  ها،  حلدنباا 

آموزش تکنیک و  امکانار  می ها،  کمکی  تهای  در  رویم  ا 

برابر  زندگی  در  برسیم   دستاوردهایی  و  موف یت  به  مان 

های زندگی م اومت نداریم و تالش بیهوده برای  واقعیت

کنیم  ممکن است هنوز از شرای ، ناراحت و از  تغییر نمی 

اما مکانیزمگذشته  باشیم؛  انکار،  مان پریمان  دفاعی  های 

داشته    زنی دیور حتور ندارند یا اگر هم وجود خرم و چانه 

 باشند، گذرا و سوحی هستند   

 چند نکته درباره پذیرش 

بعد از بروز آسی  بینایی، باید فرایند باال را برای سازگاری  

با شرای  جدید سپری کنیم؛ ولی پذیرش یک مسلفه نسبی  

شده وجود ندارد و با  است  مرز مرخصی بین مراحل ذکر 

آن  مرخپ  ترتی   و  سرعت  نمی یک  طی  را  کنیم   ها 

مدر بمانیم   مکن است در یک مرحله کوتاه یا طوالنی م

گردیم   آید که گاهی اوقار به مراحل قبل باز حتی پیش می 

تفاور  راستا  این  بسیار دخیل  در  خانوادگی  و  فردی  های 

 بعدی است  امکان  این، پذیرش، امری چند براست  عالوه 

 

 

زمینه   یک  در  مرخپ،  مکان  و  زمان  یک  در  که  دارد 

تحصیل( به پذیرش و سازگاری برسیم ولی همهنان   مانند  

زمینه  سایر  شغلدر  مرکل   ها  مانند  اجتماعی(  رواب   و 

تکرار داشته   پذیرش  فرایند  همهنین  و  باشیم   است  پذیر 

شناخته جدید  مانند ورود  های نا ضرورر دارد در موقعیت 

حلی  مان راه به دانرواه و حوزه کاری( برای مرکالر تازه

اگر یک  فرایند  بار به وورر موف یتپیدا کنیم  ولی  آمیز 

آوریم  نفسی به دست می بهد پذیرش را سپری کنیم، اعتما 

موقعیت در  آن  اساس  بر  را  و  پذیرش  مراحل  تازه،  های 

تر طی خواهیم کرد  از طرفی دیور، تمام  فرارتر و کم سری 

تجربه می  پذیرش  فرایند  در طوا  و  احساساتی که  کنیم 

دهیم، عادی است  ف   خوب است  هایی که انجام می رفتار 

 ا از دست ندهیم   در مراحل درجا نزنیم و زمان ر

 چگونگی پذیرش معلولیت 

 وگو گفت 

می  را  فروت  این  ما  به  کردن  مراحل  وحبت  تا  دهد 

تر در  و طی کنیم  باید از سربسته نواه  پذیرش را سری  

سازی اجتناب کنیم؛ چراکه برخال  تصورمان،  داشتن و تابو 

چه   کنیم  بررسی  باید  هستند   مول   ما  وضعیت  از  همه 

که اش از کجاست؛ سپس با کسانی و ریره احساسی داریم  

می  داشته درکمان  ما  با  مرابهی  وضعیت  یا  اند،  کنند 

محدودیت احساسار،  از  چالش وادقانه  مسائل،  و  ها،  ها 

توانیم با اعتای خانواده  مان وحبت کنیم  می های ح ارر 

مددکاران   و  روانرناسان  از  یا  بزنیم  حر   دوستانمان  و 

 زیستی یک مرکز مراوره تلفنی  کمک بویریم  سازمان به
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توانیم در سراسر  نام بودای مراورک دارد که می   رایوان به

شماره   گرفتن  با  مرکز  14۸0کرور  این  متخصصان  به 

و   ناراحت  کنیم،  گریه  که  است  طبیعی  شویم   مرتب  

نباید   ولی  بکریم؛  شرایومان خجالت  از  باشیم،  عصبانی 

قه ادای  و  کنیم  سرکوب  را  خودمان  را  رمان هرگز  ها 

توانیم از نوشتن  بیاوریم  اگر هم کسی را پیدا نکردیم، می در 

 بهره ببریم   

 استفاده از امکانات و ابزار توانبخشی 

تر از خدمار، امکانار و تجهیزار کمکی  باید هرچه سری 

به  مداخالر  انجام  با  مواق   خیلی  کنیم   موق  استفاده 

توانیم  ی( می های جراح پزشکی  مانند مصر  دارو و عمل 

باشیم یا با تهیه امکانار و  وضعیت بینایی بهتری داشته  

کمک  بزرگ توان تجهیزار  عینک،  نمای  بخری  مانند 

ذره  و  کنیم  همهنین  دیجیتاا  را کمتر  بین( مرکالتمان 

های روزمره، کار با عصای  هایی مانند انجام فعالیتمهارر 

ا کامپیوتر و  ها برای کار بخوان سفید و استفاده از وفحه 

را   آنها  زودتر  هرچه  باید  که  دارد  وجود  همراه  گوشی 

عالوهفرا ابزار بر بویریم   با  کار  باید  و  این  تفریحی  های 

ورزشی مناس  برای افراد با آسی  بینایی را یاد بویریم   

های مختلفی هم هستند که در مرکالر  ها و انجمن ارگان 

مسسسه حمایت از بیماران چرمی  کنند   ما را حمایت می 

ایران،  آرپی نابینایان  پرورش  انجمن  و  آموزش  سازمان   ،

ها هستند که بهتر  استثنایی و بهزیستی، برخی از این نهاد 

ها ارتباک بویریم و از خدمار متنوعران استفاده  با آن است  

برد،  نفسمان را باال می بهها اعتماد کنیم  در کل، این فعالیت 

تر  دهد و فرایند پذیرش را راحت اضورابمان را کاهش می 

 کند   می

 

 هاها و آشنایی با توانمندی پذیرش محدودیت 

توانیم انجام بدهیم و در  باید بپذیریم که کارهایی را نمی 

های دیوری توانا هستیم  گاهی اوقار هم به اشتباه  زمینه

برنمی تصور می  از دستمان  اموری  نمی کنیم  یا  توانیم آید 

نمی آن  که  اموری  به  باید  بویریم   یاد  را  انجام  ها  توانیم 

توانمندی  به  اما  باشیم  واقف  فکر    مانهای دهیم،  بیرتر 

ذهنی  فتای  و  ناکنیم  با  را  برای  توانی مان  نکنیم   پر  ها 

کمک گرفتن از دیوران هم نباید خجل باشیم؛ چراکه همه  

 ما به کمک یکدیور احتیاج داریم   

 شناخت معلولیت و یادگیری از پیشتازان 

پرس  به  شرون  معلولیتمان  و  بیماری  زمینه  در  جو،  وباید 

کنیم    موالعه  و  از  کتاب تح یق  پر  مجازی  فتای  و  ها 

می  که  است  مفیدی  کند   اطالعار  کمک  ما  به  تواند 

بینا وحبت  این خوب است با افراد موفق نابینا و کمبرعالوه

زندگینامه  و  انویزه کنیم  کار  این  بخوانیم   را  بخش  شان 

است و برای رسیدن به پذیرش مفید خواهد بود  همهنین  

ها و  یم در آینده با چه موقعیت توانیم از این طریق بفهممی

آن  چوونه  باید  و  شد  خواهیم  مواجه  را  مرکالتی  ها 

ما می ورف  به  را هم  این حس  تنها  رجون کنیم   دهد که 

 ایم  کسی نیستیم که بعد از آسی  بینایی، دچار مرکل شده

درباره  اختصار  به  باال  در  مواردی که  تمامی  شان  مرروح 

وتی ذیل همین نوشته در  خواندید، به شکل یک فایل و

وبسایت نسل مانا در دسترس شما خواهد بود  آن را برنوید  

می  گمان  که  برای هرکس  آمد  و  خواهد  کارش  به  کنید 

 بفرستید  
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 تخلفی به بزرگی جامعه نابینایان کشور 

نگاهی به انحراف بهزیستی در تأمین  

تجهیزات آموزشی و توانبخشی نابینایان و  

 بینایان کم

 رویا بابا ی، خبرنگار حوزۀ معلوالن 

مردمی   اعتراضار  درگیر  کرور  است  ماه  چهار  از  بیش 

به فلک گذاشته و کمر    است  قیمت ارز، دالر و سکه سر

گسیخته خرد شده است؛ قیمت همه  مردم زیر بار تورم لجام 

اجناس و اقالم ضروری زندگی چندین برابر شده و مدام  

این میان ودای خرد شدن  هم در حاا افزایش است  در  

ویژه معلوالن و نابینایان  پذیر بههای اقرار آسی استخوان 

می  گوش  به  طر   همه  این  از  که  گوشی  کو  اما  رسد؛ 

قدر سرعت  ها را برنود! نوسانار قیمت در جامعه آن ودا 

گرفته که حتی مجاا م ایسه دخل و خرجمان بین ریاا و  

  ۵46خواهم بنویسم  دهد  چند روزی است می دالر را نمی 

هزار تومان مستمری که سازمان بهزیستی برای نابینایان  

کند، معادا چند  های معلولین پرداخت می و البته همج گروه 

بار تغییر  دالر است؛ اما این مبلغ هر روز و گاهی روزی چند 

 شود  کند و هر بار از دفعه قبلی کمتر می می

قرار دهیم، مستمری  اگر بخواهیم آخرین قیمت دالر را مبنا  

گروه  به  بهزیستی  از  سازمان  هد   کمی    1۳های  دالر 

 بیرتر است؛ البته مرروک بر اینکه قیمت دالر  ابت بماند   

می  آب  بهزیستی  مستمری  که  لحظه  هر  و  اما  رود 

نابینایان و  شود، قیمت تجهیزار مورد تر می ارزشکم نیاز 

و کامالو تحت  نیاز طیفی از آنهاست  اقالم دارویی که مورد 

ت  یر نوسانار ارزی قرار دارد، چندین و چند برابر افزایش  

یابد و همزمان با آن قدرر خرید و قدرر ت مین وسایل  می

بینا و نابینا  توانبخری برای همج معلوالن از جمله افراد کم

 کند  به شدر کاهش پیدا می 

 فرار از انجام وظیفه 

معلوالن   امور  متولی  بهزیستی  و  سازمان  است  در کرور 

وظیفه دارد به همج ابعاد زندگی آنان رسیدگی کند  یکی از  

وظایف این سازمان، تهیه و ت مین تجهیزار توانبخری و  

توانبخری افراد دارای معلولیت است  در تمام سالیان  کمک

به  وظیفه  این  انجام  گذشته  ت خیر  کمی  با  و  نسبی  طور 

تمام گذاشته    نه سنا شد؛ اما اخیراو بهزیستی در این زمیمی

 است 

جز  هایی هستند که بهبینایان یکی از گروهنابینایان و کم 

تجهیزار کمک توانبخری، در حوزه آموزش یا حتی گذران  

سیکل طبیعی زندگی نیز به اقالم 

متعددی نیاز دارند  این افراد برای  

راه رفتن ساده به عصای سفید و 

دید،  به بین، برای آموزش به ذره 

وویس  تبلت هوشمند،  های 

همان   یا  نوتیکر  رکوردر، 

لوازمی  برجسته و  نوار هوشمند 

از این دست نیاز دارند و طبیعتاو وظیفه ت مین آن با سازمان  

 بهزیستی است  

راه   خاص،  روش  یک  به  توسل  با  اخیراو  سازمان  این  اما 

ه  بُری برای فرار از انجام این وظیفه ذاتی خود پیدا کردمیان 

 است 

به  و  بهزیستی  وضعیتی  چنین  در  کردن  سپر  سینه  جای 

از معلوالن و شفا به دفان  بر معلوالن  جای  سازی آنهه 
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کنندگان کرور؛ در یک حرکت  گذرد، به مجریان و ادارهمی

نیاز نابینایان و  فریبانه، مسلولیت ت مین تجهیزار مورد عوام

د مورد محدود  بینایان را از سر باز کرده و با اعوای چنکم

انجمن  به  به  را  تجهیزار  این  مت اضیان  نابینایان،  های 

 دهد  ها حواله می راحتی از خود رانده و آنان را به انجمن 

نیاز طیف  به این وورر که بهزیستی از هر یک اقالم مورد 

انجمن  اختیار  تهیه و در  های  نابینایان، چند مورد محدود 

مت اضیا سپس  و  داده  قرار  حوزه  تهیه  این  برای  که  نی 

کنند را با  آموزشی به بهزیستی مراجعه می تجهیزار کمک 

ها قرار  این عنوان که بتجهیزار، تهیه و در اختیار انجمن 

 کنند ها می گرفتهک، آنها را راهی انجمن 

ها چندهزار عتو  این درحالیست که هر یک از این انجمن 

کم  و  دریافت نابینا  محدودِ  تجهیزار  و  دارند  از  بینا  شده 

مدر نیز  بهزیستی حتی در وورر واگذاری امانی و کوتاه 

امکان پاسخوویی به نیاز همه این افراد را ندارد مور آنکه  

از آن تجهیزار،   با هر یک  مت اضیان برای چند روز کار 

 گیری بمانند  ها در نوبت امانت ها یا ساا ماه

نایان و  نیاز نابیاما آیا نام این روش، ت مین تجهیزار مورد 

به   خدمت  ارائه  روش،  این  نام  آیا  آنهاست؟  توانبخری 

 معلوا است؟ 

به   را  نابینا  فرد  هم  که  است  آشکار  انحرافی  روش  این 

سازی بهزیستی  رساند و هم سیستم توانمند توانمندی نمی 

دهد و هم مراج  فرادستی  ا ر ت لیل می را به یک ادعای بی 

خدمت به این قرر    از جمله شاکله اولی دولت را در ارائه

می می رخ  شرایوی  در  فوق  موارد  تمامی  که  فریبد   دهد 

سازمان بهزیستی بیش از سه ماه است که هنوز یکی از  

هایش، یعنی معاونت توانبخری، مدیری  مهمترین معاونت

 تر کرده است  ندارد و همین امر اوضان را اسفنا 

تجهیزار    بینا باآموز یا دانرجوی نابینا و کمآیا یک دانش 

ها در وف انتظار  امانی که برای دریافت همان هم مدر 

مانده و بابتش چندین میلیون تومان سفته و تتمین داده  

توان  تواند آموزش ا ربخری داشته باشد؟ آیا می است، می 

فراگیری   از  و  فرستاد  دانرواه  به  را  دانرجویانی  چنین 

 خاطر بود؟ های آنان آسودهدرس 

سازمان وظیفه  به  آیا  امکانار  بهزیستی،  همه  کارگیری 

برای نیل به هد ِ بتوانمندسازی و توانبخری کامل افراد  

نابیناک نیست؟ پس چرا مدیران این مجموعه این وظیفه  

تکلیف  رف   به  را  بی مهم  از  ناشی  سوق  های  مسلولیتی 

دارای  می فرد  توانبخری  و  آموزش  برابر  در  و  دهند 

 کنند؟ ی تعهدی رفتار م معلولیت، با بی 

بینا و نابینا  هزار نفر از افراد کم  200حاضر بیش از  حاادر 

به   که  دارند  قرار  کرور  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت 

هزار نفر از این جمعیت را    ۷۳گفته مسلوالن این سازمان   

 .دهند هزار نفر را مردان ترکیل می   1۳0زنان و 

بینایان کرور  کم این آمار که البته همج جمعیت نابینایان و 

نیست، تا حدود زیادی گویای ظلمی است که به این گروه  

هزار نفر،   200نیاز شود؛ یعنی تجهیزار مورد روا داشته می 

به تهیه موردی و محدود تجهیزار خالوه شده و اعوای  

منظور روانه کردن نابینایان به سوی این  ها به آن به انجمن 

شود  حق نابینایان می   مراکز، خیانت بزرگی است که هم در 

 های آنها  و هم در حق انجمن 



 34 

 

 ادای خدمت و فرار از مسئولیت 

می  در  بنابراین  بهزیستی  سازمان  که  گرفت  نتیجه  توان 

سخت  از  برهه یکی  تنوناهای  ترین  و  اقتصادی  های 

اجتماعی، نابینایان را به حاا خود رها کرده و با فری  و  

گزاردن درمی  ادای خدمت  از مسلولیت آورد  ت ل   های  و 

دانیم نابینایان در  کند؛ وگرنه همه می سازمانی خود فرار می 

گروه انوان  بیکاری  بین  نرخ  بیرترین  از  معلولیت،  های 

برخوردار هستند و این یعنی آنها فاقد درآمدی هستند که  

نیاز باشند  از  بتوانند به آن تکیه کنند و از حمایت دولت بی 

عیان هموان  بر  دیور  مستمری  طر   که  که  است  ای 

پردازد، در حدی نیست که این  بهزیستی به این افراد می 

نیاز خود را تهیه کنند و  گروه با اتکا به آن، تجهیزار مورد 

نروند    بهزیستی  سراف  که    ۵46به  مستمری  تومان  هزار 

درود افزایش به این مبلغ رسیده،    20البته از دو ماه پیش با  

هزینه چند روز ایاب و ذهاب این  به زحمت از عهده ت مین  

های  آید و حتی قادر نیست بخش اندکی از هزینه افراد برمی 

جدی زندگی را به دوش بکرد؛ اما گویا سازمان بهزیستی  

کم و  نابینایان  دارد  به  انتظار  مبلغ  این  دریافت  با  بینایان 

دیوری   منظور  هی   برای  و  دهند  سامان  زندگی خویش 

 مزاحم آنان نروند  

ته جال  اینجاست که سازمان بهزیستی از طر  دولت  نک

م موریت دارد به امور افراد دارای معلولیت رسیدگی کند؛  

اما این سازمان در انجام وظایف خود به قدری به انحرا   

ها و  رفته و عنان کار را از دست داده که حاال باید انجمن 

و   به خودش  را  این سازمان  این حوزه، خواهای  فعاالن 

 بته به جامعه گوشزد کنند  ال

 

وگو با  نواک: نوای کتاب در گفت

 نظران نابیناصاحب

نهاد   نابینایان  بخش  کتابدار  شفیعی،  رقیه 

 های عمومی کتابخانه 

می  معرفی یادآور  کت   تهیه  برای  که  توس   شوم  شده 

و همهنین جدید  نوا   معرفی مهمان  در  ترین کت   شده 

نیاز  دیور  و  موالعاتی پادکست  بخش   های  به  های  خود، 

های عمومی استان خود  بینایان نهاد کتابخانهنابینایان و کم 

 مراجعه بفرمایید  

 

 

در این مجاا میزبان عبدالحسین لویفی، دکترای ادیان و  

تا برای عرفان، مترجم و استاد دانرواه شده ابتدا  ایم  مان 

این رشته وحبت کنند و پس از معرفی، بخری  راج  به  

های موالعه و آشنایی با ادیان توبی ی را به ما نران  از راه 

 دهند  
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دین  باب  در  ابتدا  م ایسه لویفی  گوید:  می ای  پژوهی 

نواه  بدین  یک  که  است  دانرواهی  رشته  یک   پژوهی 

گونه که ما ادیان مختلف  ای به دین دارد؛ بدین دینانهبرون 

را با یک نواه تماشاگرانه و با قرار دادن اول تعلیق نظر  

دهیم و بخش  نظر قرار می در لحظج پژوهش و موالعه مورد 

ه م ایسه  توجهی از کار پژوهری و حتی آموزشی ما بقابل

می  می اختصاص  که  مرخپ  نکته  یک  مثالو  تواند  یابد  

خواه الهیار، احکام یا ف ه و خواه کالم یا آیینی،  اخالقی  

عرفانی   هستند -یا  دین  مختلف  ابعاد  این    -که  باشد  

تواند در بردارنده وجوه اشترا  و وجوه افتراق  م ایسه می 

وهی بسیار  پژکند: برشته دین نیز باشد ک لویفی اضافه می 

وسی  است و برای موالعه دقیق و خوب در این رشته باید  

آنها،   تاری   و  مختلف  ادیان  مانند  دیور  رشته  چندین 

جامعه  و  فلسفه  پدیدارشناسی  و  روانرناسی  دین،  شناسی 

ها، آگاهی  دین، مباح  کالمی و در بعتی دیور از شاخه 

انند  و همهنین از ادبیار م و اطالعار باالیی موجود باشد  

مند بود؛ زیرا که این  عرفانی و عربی به اندازه زیادی بهره

م ایسه  رشته  یک  چنین  رشته،  به  نیاز  و  است  ای 

 هایی دارد ک آگاهی 

می  معرفی  را  جهان  زنده  ادیان  ادامه  در  و  لویفی  کند 

می  مناطق  توضی   کدام  در  ادیان  این  پیروان  که  دهد 

ادیان و نون تلفظ  اند  نیز راج  به نام اولی  گسترش یافته

 گوید  آنها سخن می 

دین  که  سساا  این  به  پاس   در  رشته  لویفی  پژوهی 

 ها و حتی موالعه  ای است و آیا نیاز به شناخت رشتهگسترده 

 

 

 دهد که این های مختلف دارد، توضی  می دقیق در رشته 

خواهد واقعاو  االبعاد است و اگر کسی می رشته یک رشته ذو 

باید باشد،  معت د  زمینه   مول   وی  ببیند   را  مختلفی  های 

امکان خویش،  است که هر  توان، عالقه و  به  کس بسته 

ها امعان نظر دارد  مثالو کسی ممکن است  برخی زمینه به  

بر اطالن کلی از رشته خود، به روانرناسی دین هم  عالوه

معوو  باشد یا کسی دیور به فلسفه دین یا دیوری به  

 داشته باشد  عبدالحسین لویفی    شناسی دین نظر جامعه

هاست که در دو سه شاخه مختلف مانند روانرناسی  ساا

کند و معت د است  دین که برایش جذابیت دارد، فعالیت می 

باز کرده است  وی   برایش  را  افق دیوری  این رشته  که 

های بزرگی که در روانرناسی فعالیت  گوید: بشخصیت می

ز توجه به روانرناسی دین  اند، شاید شهرر خود را اداشته

آورده به ویلیام  دست  یونا،  فروید،  به  راج   لویفی  اند ک 

گوید  جیمز، گالتون، هاا، شارکو، شالیرماخر و    سخن می 

شان که  های های آنان به عنوان حاول اندیره و از کتاب 

برد  وی بر این  اند، نام می ای یافته در جهان جایواه ویژه 

عنوان یک رشته  ر باشد از این رشته به باور است که اگر قرا

رشته  شود،  استفاده  دست کاربردی  که  است  در  ای  کم 

داداه  از  بسیاری  امکانش  شناخت  اگر  و  اجتماعی  های 

باشد بسترسازی برای حل آنها، بسیار سودمند خواهد بود؛  

مخصوواو دنیای مدرن امروز که الزامار و مرکالر خود  

 را دارد   

لویفی   گفتعبدالحسین  ادامج  از  در  لیستی  خود،  وگوی 

 توانند در افزایش آگاهی دربارۀ ادیان و  هایی که می کتاب
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عرفان مفید باشند، با ارائه معرفی کوتاهی، به خوانندگان و  

شده، آ اری  شناساند  در میان کت  معرفی اهل موالعه می 

موسوی،   محمد  و  آذربایجانی  مسعود  از  کتابی  فروید،  از 

مادر محسوب  کتاب بتار  ادیانک که یک کتاب  ی  جام  

نوشته می ترجمه    شود،  و  ناس  بایر  جان  یا  بیناس  جان 

اوغر حکمت، بدین پژوهیک از میرچا الیاده با ترجمه  علی 

چندین   نوشته  بجهان مذهبیک  خرمراهی،    بهاهللالدین 

نویسنده امریکایی با ترجمه عبدالرحیم گواهی و دیور کت   

 قرار دارند   پژوهیعرفان یا دین  مهم در رشته ادیان و

به  دانرواه  اظهار می این مدرس  پایانی  دارد  عنوان حر  

دین  موالعه  با  می که  یاد  متر  پژوهی  ف    متر  که  گیریم 

گیریم که اول تعلیق نظر به وفر  ذهن ما نیست و یاد می 

رسد؛ اما هنر ما باید این باشد که آن را به وفر نزدیک  نمی 

کنیم که هر دین یا هر مکت  یا هر شخصی  کنیم  سعی  

مورد  خودشان  عینک  با  سعی  را  ابتدا  دهیم   قرار  بررسی 

بینیم بینند نه اینکه ما چه می کنیم تا ببینیم که آنها چه می 

و در گام بعدی اگر قصد داشتیم، نظر خود را بووییم که  

تواند  دیور بح  آن از م وله ذکرشده جداست  این نکته می 

تفاهم به  مفاهمه و سوهلل اد مفاهمه و رف  دعوا و سوهلل در ایج

 ما کمک کند 

 

 

 ، نیاز یا ضرورت های زندگی بیمه

سساا  ببیمه اولین  نام  شنیدن  با  که  زندگیک  هایی  های 

وجود بیاید، این است که  ممکن است در ذهن هر فردی به

بیمه  نون  این  بیمه  مزایای  باید  علت  چه  به  چیست؟  ها 

های  شیم؟ و آیا داشتن یکی از انوان بیمه زندگی داشته با

 زندگی ضروری است؟

بیمه  می اهمیت  مرخپ  زمانی  زندگی  به  های  که  شود 

ح ی ت  ضرورر وجود آن در سبد خرید خانوار پی ببریم  در 

بیمه  خرید  هر  با  زندگی،  با های  ترین  ارزشفردی 

همواره ما در  کند   اش یعنی عمر خود را بیمه می سرمایه 

مسیر زندگی هنوام برخورد به مرکالر و موان  مختلف  

های مختلف  تواند در موقعیت وجود بیمه می یابیم که  درمی 

اکنون  ن ش بسزایی در حمایت از خانواده داشته باشد  هم 

در  کرورهای  در  جهان،  سرتاسر  یا  حاادر  توسعه 

های  یافته، اال  افراد جامعه دارای یکی از انوان بیمه توسعه 

می  استفاده  آن  خدمار  از  و  هستند  اما  زندگی  کنند؛ 

ها  ر ما آشنایی چندانی با این نون بیمه مت سفانه مردم کرو

بیمه  امتیازار  و  مزایا  از  بخری  اینجا  در  لذا  های  ندارند؛ 

 کنیم زندگی را معرفی می 

 دوران بازنشستگی طالیی 

یافته، بازنرستوی دوران طالیی  در اال  کرورهای توسعه 

شود که دارای مزایای مختلفی است؛  عمر افراد تل ی می 

اما در کرورهای جهان سوم، در دوران بازنرستوی افراد  

 گیرند  همهنین  تحت بیرترین فرار معیرتی قرار می 
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ای  های بازنرستوی جداگانه یافته طرح درکرورهای توسعه 

های دولتی و خصووی وجود دارد   کارمندان در بخش   برای

عالوه اینبه خود  بازنرستوی  دوران  در  افراد   بر  ترتی  

بیمه   مزایای طرح  از  بازنرستوی،  ح وق  مبالغی  دریافت 

شوند و ح وق مستمری  مند می بازنرستوی تکمیلی بهره 

کنند؛ لذا قادر خواهند بود با برخورداری از  نیز دریافت می 

اقتصادی، از دوران بازنرستوی خود لذر ببرند  ت مین  رفاه  

ای، برای نابینایان نیز  های بیمهنیازهای اقتصادی و پوشش 

 مانند سایر مردم جامعه بسیار حائز اهمیت است   

 خوشبختانه این روزها در کرور ما هم با ت سیس شرکت 

زندگی توس  بیمه مرکزی، محصولی در    تخصصی بیمه 

مری و بازنرستوی تکمیلی ارائه شده  خصوص بیمه مست

ای طراحی شده است که هم  گونه است  این محصوا به 

مند شوند و هم برای  افراد شاال بتوانند از مزایای آن بهره

تواند منب  درآمدی ایجاد کند تا این دسته  دار می زنان خانه 

دریافت   بازنرستوی  زنان شاال ح وق  مانند  نیز  افراد  از 

تواند برای  نامه می شده، این بیمهبر موارد ذکر نمایند  عالوه 

ت مین   و  درآمد  تتمین  جهت  از  فرزندان  جوانی  دوره 

این   که  فرزندانی  باشد   مناس   بسیار  مالی  نیازهای 

توانند ح وق دریافت  نامه را دارند، از سن مرخصی می بیمه

قابل  مبلغ  یا  نیازهایی  کنند  ت مین  برای  یکجا  را  توجهی 

های  کار، ت مین هزینه واندازی کس سکن، راه چون خرید م

 تحصیل یا ازدواج خود دریافت نمایند  

 

تأمین آینده فرزندان در صورت فقدان  

 سرپرست خانواده 

هر پدر و مادری تمایل دارد فرزندانش را از بهترین امکانار  

اجتماعی و رفاهی برخوردار سازد و آرامش و آسایش الزم  

آو فراهم  آنها  برای  والدین،  را  فور  وورر  در  اما  رد؛ 

عالوه  نیز  فرزندان  مالی  نظر  از  عاطفی،  رنج  احساس  بر 

می  قرار  فرار  بیمهتحت  خرید  با  در  گیرند   زندگی،  های 

های  زمان وقون مرکالر ناشی از ف دان پدر و مادر، هزینه 

می  داده  پوشش  تتمین  فرزندان  ایران  آینده  و  شود 

 گردد  می

و جلسار  مذاکرار  نابینایان    پیرو  انجمن  بین  کارشناسی 

نامه همکاری  ایران و شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، تفاهم 

بیمه به خدمار  ارائه  ویژه  منظور  شرای   با  زندگی  های 

به اعتای این    گری(های بیمهدرودی هزینه  ۵0تخفیف 

نوروزی،   مهدی  امتای  به  کرور  سراسر  در  انجمن 

خاورمیا زندگی  بیمه  شرکت  علی مدیرعامل  و  اکبر نه، 

جمالی، مدیرعامل انجمن نابینایان ایران، رسید  لذا تمامی  

نام و خرید بیمه مستمری  توانند با  بت نابینایان کرور می 

با تماس با نماینده و مراور رسمی   و بازنرستوی تکمیلی، 

تلفن   شماره  با  قدیانی  آقای  خاورمیانه،  زندگی  بیمه 

از    0۹12101۸11۵ و  بویرند  طرح  مزتماس  این  ایای 

 برخوردار شوند  
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 به قلم شما 

   فرزانه عظیمی)غزل( 

 من باور دارم خویشتن را 

 باوری که ریشه رد عمقِ جانم دارد

 اهی سهمگینِ روزگار. شود رد مقابلِ طوافنگاهم میام است که تکیهاش ردختِ تنومندِ ارادهو ثمره

 سازم،من عصای سفیدم را افنوسِ راهم می

 چرخانم دستان تواانیم، چرخِ گیتی را هب کامِ خویش میبا 

 دهم و رتانۀ زندگی را با آوای دستانم سر می

 کنم. اهیم صعود میگاه با عبور از موانعِ رزیوردشتِ روزگار، هب قلۀ خواستهآن 

 بیننداه و پااهی انتوانم را میاه تنها چشمانِ خاموش، سکوتِ حنجره و دستگرچه رد طولِ مسیر، آدم

 ربند. و خنجِر تیزِ رتّحمشان را هب قلبِ باوراهیم فرومی

می  سد  را  راهم  خویش،  دستِ  با  آن گرچه  و  میکنند  را  دستم  عبور گاه  با  ات  توهشگیرند  سداه،  همان  از  ای  دادنم 

 بیندوزند ربای آخرتشان! 

گانگی  کنند.یای نقل م اهی رپغصه اه، قصه اَم با رنگگرچه از اتریکیِ دنیایم و بی

گاه  شودشان، گاه قلبم مچاله میاهی خیرهو گرچه زریِ سنگینیِ ن

گاه  دانند... اهیی که رد عمقشان، رپسشی از جنسِ یک سرزنش نهفته که مرا عقوبتِ یک گناه مین

 ست.اما حقیقتِ وجودِ من چیزِ دیگری

ی من اندیشه  آسمان هفتای دارم هب پهنای یک کهکشان و هب بلندا

اندیشه چشماگر  دیگر  سازم،  بارور  را  گوشام  و  داهن  و  دستاه  و  فراموشی  اه  دستِ  هب  را  انتوانم  پااهی  و  اه 

 سازم.ام، دنیایم را میمانده و نیروی ارادهسپارم و با تمامِ توانِ باقیمی

 ای بیش نباشم رد این جهانِ بیکران شاید رذه

 خشانای باشم ردتوانم ستارهاما می

 اتبد، انگیزه بگیرند. که اطرافیانم از تأللؤ نورِ امیدی که از وجودم می

 ای بگشایم رو هب تماشایِ حقیقتِ خویش توانم از دنیایِ باوراهی انردستشان، پنجرهگاه میآن 

 اهیم رو هب تمامِ تالش

 اهیی که از ردداهیم ساختم، هب مقصدِ آرزواهیم. رو هب پل

 بود ربای تغییرِ نگرشِ یک جهان  آن روز، شروعی خواهد

 شود چراکه جهان، از من و اطرافیانم آغاز می

 اه، خنجرِ رتحمشان را غالف کنندو رد پی آن روز، فردا و فردااهیی طلوع خواهد کرد که دیگر آدم

رند   که ربای دنیای من هم سهمی از نور و رنگ کنار بگذا

 د. اه هموار خواهد شفردایی که دیگر تمامِ جاده

 شاید هن ربای من 

 و شاید هن هب این زودی 

اه  اه را رد مشت بگیرم ات هب جنگِ انرباربیاما فردای روشن، روزی طلوع خواهد کرد، اگر امروز بخواهم و لحظه

  ربوم...
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 خاطرات آقای موشکاف 

کم  خاکسار  آدم  چاکر،  اینکه  نه  هستیم   موشکا   م دار، 

نام   این  باشیم؛  این  دقی ی  البته  است   ح یر  این  فامیلی 

فامیلی باع  شده کمی درجه دقتمان را باال ببریم؛ اما از  

این  موشکا   اولش  بعد  و  باشیم  موشکا   که  نبود  طور 

برویم؛ بلکه اوا موشکا  بودیم و بعد مجبور شدیم برای  

مسما شدن نام مبار ، موشکا  هم برویم  البته برخی  با

کا   اینکه موشکا  باشیم، موش نیز معت دند ما بیش از  

نمی  دقی او  ما  حر   هستیم   این  از  ایران  منظور  دانیم 

نیت   با  یا  ماست  به  بستن  آیا قصدشان فحش  و  چیست 

حاا ما اول را بر نیت  هر رانند  بهموایبه چنین سخنی می 

زنیم تا  گذاریم و بر ایران نیز لبخندی ظفرمند می  انی می 

 فی ما را نتواند دید  دا شود هرآنکه موشکاروشن 

ایم برخی خاطراتمان را به رشته تحریر  باری، قصد کرده 

دربیاوریم تا شاید درس عبرتی باشد برای بزرگان  به سبیل  

تالش   و  نداریم  خودشیرینی  قصد  ما  که  قسم  مبار  

کنیم بدون سوگیری و با رعایت امانت، خاطراتمان را  می

اما نیک می  آشفته  به  وضعیت دانیم کهن ل کنیم؛  قدری 

روایت ما هرقدر هم بخواهیم  مان را جدی  های است که 

از آب در می  اش هم همین  آید  نمونه ن ل کنیم، موایبه 

قری  است رویم ته دره و عن که داریم با سرعت نور می 

از   طر   شود؛  مبدا  خاکستر  به  نیستمان  و  هست  که 

وا    ها راگوید  حاال این حر  لوکوموتیر پیررفت سخن می 

که   موضوعار  این  برسیم   خودمان  درد  به  بیایید  کنید  

 ربوی به ما ندارند   

 

 

ترین موضوعار در کرور ما این است که  دار یکی از خنده

برنامه و فخیمه  سازمان دقیق، منظم، کارآمد، توانمند و با 

مناس  کمیته  دبیر  این  بهزیستی،  یعنی  است   سازی 

ها را  د برود و دیور سازمان عنوان والی کمیته بایسازمان به

که   کنند  کار  چه  که  بووید  آنها  به  و  کند  دور هم جم  

اند،  خاطر اینکه مناس  نردهمناس  باشند و بعد آنها را به 

خانه   در  خود  والی  که  باطل  خیاا  زهی  کند   بازخواست 

 خمار است! 

از روئسای سازمان   در عنفوان جوانی، یکی  یاد داریم  به 

هت حتور در یکی از این جلسار دعور  مربوطه از ما ج

مناس   دربارۀ  را  نظرمان  تا  آورد  عمل  خدمت  به  سازی 

ایران ابالف کنیم  ما نیز با کرکولی بردوش و عصایی بر  

های  که ما از دهک آنجادست، راهی اداره مربوطه شدیم  از 

ن لیه عمومی   از وسایل  انتهایی هستیم، طبیعتاو مجبوریم 

ند که تا رسیدن به ایستواه نزدیک اداره  استفاده کنیم  بما

مربوطه، چ در بدبختی کریدیم؛ اما انتظار داشتیم ایستواه  

سازی باشد که  مربوطه به دلیل آمد و شد معلوالن، مناس  

هایش تعویل بود و خووک  برقی روشندا خوانده بودیم  پله

ویژه نابینایان هم نداشت  تازه موق  پیاده شدن، یکی از  

توبوس باز نرد و چیزی نمانده بود که ما در همان  درهای ا

تا   اتوبوس  ایستواه  مسیر  فاوله  برویم   شهید  ایستواه 

دشمن   لرکر  توس   بود،  متر  دویست  که  هم  سازمان 

کاری شده بود تا معلوالنی که قصد مراجعت دارند،  خندق 

 شوند و تنها توانمندترین افراد به آنجا راه یابند  البته   الک
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جای شهر  ین چیزها برای ما که با همج این موان  در جای ا

آشنا هستیم، چندان عجی  نبود  تنها موضوعی که کمی  

برایمان عجی  بود، دستواه خودپردازی بود که دم ورودی  

سر  و  بود  شده  نص   سازمان  و  ودرِ  نابینا  هر  وورر 

حاا این  هر داد  بهبینایی را مورد عنایت خویش قرار می کم

محل    هم از  نابینایان  کردن  مول   برای  است  راهی 

به   است،  دردنا   کمی  برخی  برای  اگر  حاال  خودپرداز! 

خودش مربوک است  دم در سازمان مربوطه هم چند پله  

 وجود داشت که آن هم چیز عجیبی نبود   

به  که  نوهبان  ورود،  چوونوی  هنوام  خصوص  در  خوبی 

ربانی تمام فریاد  تعامل با معلوالن آموزش دیده بود، با مه 

زد: بامروز همه تو جلسه هستن؛ برو فردا بیا!ک ما که هنوز  

متحیر   بودیم،  خودپرداز  دستواه  ضربه  شو   در 

ای بر ما الصاق  جایمان را ورانداز کردیم که شاید نوشته همه 

شده که ایران اینهنین با قدرر علت مراجعه ما را حدس  

به نوهبان گفتیم  زده است  حیران و آشفته با لکنت زبان  

دعور شده جلسه  در  برای حتور  با  که  نیز  نوهبان  ایم  

 احترام فراوان نفسش را که نران از استیصاا داشت، با  

 

 

هزینه  دیور  اینکه  برای  و  داد  بیرون  کالم  ودا  در  ای 

نپردازد، جلو آمد، عصای ما را گرفت و همهون ساروانی  

یت کرد و  چند قدمی ما را کرید و به سمت مربوطه هدا 

 گفت: باز اون طر !ک 

نمی  هنوز  رفتیم،  طر ک  باون  به  که  سالن  ما  دانستیم 

گویی   البته  برویم   کجا  باید  و  دقی او کجاست  جلساتران 

کمی زود رسیده بودیم  قرار بود جلسه ساعت نه باشد؛ اما  

حاال ده دقی ه مانده به نه، همج کارکنان با شور و اشتیاق  

نی اینجا  قبالو  اگر  بودند   تناوا وبحانه  امده  تمام مرغوا 

ایم   کردیم اشتباهاو وارد یک رستوران شده بودیم، تصور می 

تخم  تازه،  نان  کباب بوی  انوان  نیمرو،  چای  مرف  و  ها 

عور سیالن و    اشتهای هر سیری را به جنبش وا  خوش 

 داشت   می

کردیم و انتظار داشتیم  باری، سرگردان از راهرو عبور می 

ن رؤیت  را  ما  محترم  نسبتاو  کارکنان  برای  که  و  مایند 

راهنمایی ما کاری بکنند؛ اما ظاهراو امروز هرچه تصور کرده  

دق  ناچار  بود   باطل  از  بودیم،  یکی  وارد  و  کردیم  الباب 

ها شدیم که بهل من ناورک بووییم  کارمندان محترم  اتاق

ها دور یک میز گرد آمده و همزمان  دبیرستانی همهون بهه 

الباب  نیز بودند و نه دق   با تناوا وبحانه، مرغوا بازیووشی

ما را شنیدند و نه عرال ادب  ناچار با ودایی بلند سالم  

کردیم تا شاید این خفتوان را به خود بیاوریم  یکی از آنها  

ای گنده که در دهان داشت، رو به ما  مرحمت نمود با ل مه 

کرد و در جواب سالم گفت: بکارشناس توانبخری امروز  

 از نظر ما اشکالی ندارد  اگر   نیستک  گفتیم این موضون
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است    طر   کدام  جلسار  سالن  بفرمایید  نیست  زحمتی 

نیمه  توان  کارمند  دهان  در  ل مه  بدون  گویی  که  محترم 

وحبت ندارد، نیمی از یک قرص نان را در دهان مبار   

زدیم می  ما حدس  مبهم گفت که  و چیزی  گوید  فروبرد 

و در دلمان هم ود    اونور  ما هم راه اونور را پیش گرفتیم

نوهبان که دست بر  فرستادیم  اند ،  رحمت  با سواد  کم 

چهار کالم بیرتر وحبت کرده بود و عمالو ما را هدایت  

 نموده بود  

این اتفاق در چند اتاق دیور هم افتاد و ما با رمزگرایی از  

ل مه  به  سخنان  رسیدن  برای  باید  فهمیدیم  کارکنان،  بار 

که بود،    م برویم  با هر بدبختی سالن جلسار، به طب ه سو

دکمه اما  پیدا کردیم؛  را  نیافتیم   آسانسور  اطرافش  در  ای 

شد چسبیدیم و گفتیم  باالخره ی ه یکی را که از آنجا رد می 

بار  برادر دکمه این آسانسور کجاست؟ برادر که گویی اولین 

می  نابینا  عمرش  در  با  است  و  شد  مت  ر  اایت  به  بیند، 

کرید و گفت: باینجاست بندۀ خدا  لمسیه   ناراحتی آهی  

برار  به بذار  خدا   بندۀ  ندادی  ترخیپ  همین  خاطر 

بندۀ  دکمه  شدی  روشندا  وقته  خیلی  خدا!  بندۀ  بزنم  شو 

خدا؟ چرا تنها اومدی بیرون بندۀ خدا؟ همیره با همراه بیا  

بیرون بندۀ خدا  خیابونا خیلی وحری شدن بندۀ خدا ک ما  

نکر  تاکنون دقت  از  که  بندۀ خدا هستیم،  بودیم چ در  ده 

انورت  برادر  دانش  همه  ایران  بهاین  از  و  شدیم  دهان 

تصور   دارید؟  اداره  این  در  مسلولیتی  چه  شما  پرسیدیم 

 کردیم با این سو  از دانش، باید نهایتاو یک آبدارچی  می

 

 

 

آبدارچی  نظر این نون بی باشند؛ اگرچه به  از یک  اطالعی 

است  برادر بادی به ابغ  انداخت و با  سواد هم بعید  کم

پیره   سکور  دیور  ما  هستم ک  بمددکار  فرمودند:  تکبر 

برادر هم که   افق خیره شویم   به  دادیم  ترجی   کردیم و 

بار با آهی  منتظر بود آسانسور پایین بیاید، هر سه  انیه یک 

 گفت: بخدایا شکرر! بندۀ خدا!ک از انتهای وجودش، می 

ختی بود به سالن جلسار رسیدیم و جلسه  باالخره با هر بدب

رئیس   شد   شرون  تاخیر  ساعت  یک  با  ژاپنی،  سبک  به 

محترم جلسه با آب و تاب تمام از اقداماتران در سه ماه  

را مناس  اینکه مسیر  از  از  سازی کرده گذشته گفت:  اند، 

هرتاد  رمپی  ایجاد  اینکه  ساختمان  از  بخری  در  درجه 

دکمه کرده اینکه  از  راحتی  اند،  برای  را  آسانسور  های 

کرده  لمسی  کارکنانران  معلوالن  به  اینکه  از  و  اند 

اند  ما با دهانی باز به  های ویژه دربارۀ معلوالن داده آموزش 

می حر   گوش  محترم  رئیس  تصور  های  و  فرمودیم 

در  می برایمان  در یک ساعت گذشته  اتفاقاتی که  کردیم 

به   مربوک  داده،  و  این سازمان مکرم رخ  بوده  مری   کره 

 بریم   یحتمل ما در توهم به سر می 

 بریم!خدایا از شر دروف و توهم تنها به تو پناه می 

 

 ارادتمند    

 موشکا     
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