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«ایران» به مناسبت ثبت جهانی خط بریل  ،مســائل این تکنیک مطالعاتی را بررسی میکند

نقطهها میدوند تا به صفر و یک برسند
مجیدسرایی

خبرنگار

ëëاگرمابریلنداشتهباشیم،سوادنداریم
یـــداهلل فرزیـــن ســـتوده ،از نخســـتین
دانشآمـــوزان آموزشـــگاه نابینایـــان شـــهید
محبی فعلی ،بزرگترین آموزشگاه نابینایان
در خاورمیانه اســـت .او که بعد از اخذ مدرک
کارشناســـی ادبیات بهعنوان معلم در همان
آموزشگاه مشغول به تدریس شد ،این روزها
دوران بازنشســـتگی را میگذرانـــد .او دربـــاره
چالشهـــای امروز خـــط بریل ،ضمـــن ابراز
تأســـف از نبود یک موزه تجهیـــزات نابینایان
میگوید :متأســـفانه مـــا در ایران مـــوزهای که
تجهیزات نابینایان از گذشته تا امروز را نشان
دهد،نداریم.
فرزین ستوده معتقد اســـت اگر نابینایان
بریلنداشتهباشند،سوادندارند:درستاست
که امروز رایانه کار نوشـــتن را آســـان کرده ،اما
به وضوح مشاهده میکنیم چقدر غلطهای
فاحش در نوشـــتههای نابینایان و حتی افراد
بینـــا وجود دارد .البته که خود نابینایان نســـل
امـــروز مقصر نیســـتند ،چون دولـــت از چاپ
کتب بریل حمایـــت نمیکند .مرکـــز رودکی
هم که ایـــن کار را انجام میداد ،مدتیســـت
فعالیتهایشمتوقفشده.
این معلم بازنشســـته معتقد است تولید
سختافزارهاییمثلنمایشگربریلبهتنهایی
نمیتواند مشکالت خط بریل را برطرف کند:
اساســـاً چنین ابـــزاری صددرصـــد نمیتواند
مشـــکالتی مثل حجیم بـــودن خـــط بریل را
برطرف کند؛ حتی در کشورهای غربی هم که
از فناوریهای نوین استفاده میشود ،کار چاپ

کتابهمچنانرونقدارد.مشکلحجیمبودن
بریل را فقط میشـــود به روش کوتاهنویســـی
برطرف کرد .در گذشـــته حرکتهایی در این
زمینه صورت گرفت ،اما ادامهدار نبود .ضمن
اینکه ســـختافزارهایی مثل نمایشـــگر بریل
بســـیار گران است و یک دانشـــجوی نابینا در
ایران امکان خرید آن را ندارد.
ëëهنوزعدهایقدیمیفکرمیکنند
این معلـــم خـــوش صحبت کـــه در بین
دانشآموزانـــش بـــه «آقاســـتوده» معروف
اســـت ،شـــیوههای آموزش بریل به نابینایان
را هم قدیمی میداند :ســـال  ۵۳که من دوره
آموزش بهکودکان استثنایی را گذراندم ،بریل
را بـــه دانشآمـــوزان یاد میدادنـــد ،اما نحوه
اســـتفاده و کاربرد آن خـــط را نمیآموختند؛
حتی جهتیابی را به شکل اســـتاندارد که در
دنیاست،یادنمیدادند.متأسفانههنوزهمین
شیوه رایج اســـت و خیلی از کسانی که مدعی
آموزشبریلیاجهتیابیهستند،ازمتدهای
جدید که در دنیا استفاده میشوند ،بیخبرند؛
چون بهـــای الزم داده نمیشـــود و کتابهای
آموزشـــی نوین ترجمه نمیشـــود تا آنها یاد
بگیرند .به قول یکی از اســـتادان ما« :گوشـــت
نداده که نمیشود کوفته طلب کرد».
ëëتکنولوژینقشبریلراکمکردهاست
یکیازدانشآموختههاینابیناکهبهتعبیر
دوســـتان نزدیکش ،شـــب و روز خـــود را وقف
مطالعه میکند ،حســـین شیرخانیســـت .او
سالهاست کارشناســـی ادبیات را اخذ کرده و
در طول این سالها ،به امر تحقیق و مطالعه

عکس :کتابخانه ملی

چنـــد روز پیش ،نابینایان جهان چهارم ژانویه را جشـــن گرفتنـــد؛ چون در چنین
روزی لویی بریل فرانســـوی ،مخترع خط ویژه نابینایان کـــه بهنام خود او «بریل»
ثبت شـــد ،به دنیا آمد .به مناســـبت تولد او ،چهارم ژانویه از ســـوی سازمان ملل
به «روز جهانی بریل» موســـوم و امســـال به ثبت جهانی رســـید .امـــروز و بعد از
دو قرن ،بـــا وجود اختصاص روزی بهنـــام بریل ،خط ویژه نابینایـــان با دغدغهها
و چالشهایـــی بویـــژه در ایران مواجه اســـت .این گزارش چالشهـــای پیرامون
خط بریـــل و دالیل کم توجهی بـــه آن را در میان نابینایان ،طـــی صحبت با چند
کارشناس و صاحب نظر از جامعه نابینایان بررسی میکند.

در رشـــتههای تاریخ ،فلسفه و ادبیات اهتمام
ورزیدهاست.شیرخانیمعتقداستپیشرفت
تکنولـــوژی نقش بریـــل را کم کـــرده :با توجه
به اینکه تکنولوژی روشهای تازه دسترســـی
به منابع اطالعاتـــی را در اختیار نابینایان قرار
داده ،به این واسطه نقش بریل کمتر شده .او
خط بریل را دارای نقاط قوت و ضعف زیادی
میداند :از آنجا که بیشـــتر نابینایـــان از دوران
کودکـــی با این خط مأنوس بودنـــد ،در اموری
مثل ویرایش متون ،این خط کمک زیادی به
ویرایشگرنابینامیکند؛یعنیقابلیتویرایش
باالیـــی دارد و فرد نابینا بـــه گزینههایی که در
خط بریل بواســـطه محتوا قابل تولید شـــدن
هستند ،دسترسی دارد .اما ضعفهای بریل
بیشتر از نقاط قوتش است .امروز تبدیل منابع
اطالعاتی به بریل -در کشور ما -مشکل است؛
مگر آنکه فرمت آن منابع  htmlباشـــد؛ حتی
فرمتی مثـــل  pdfچندان قابلیـــت ویرایش را
به نابینایان نمیدهد .عـــاوه بر این ،بازدهی
زمانی کمتـــری دارد؛ مثالً یـــک فرد تندخوان
اگر ظرف دو دقیقه بتواند یک صفحه بریل را
که تقریباً معادل نصف صفحه بیناییســـت،
بخواند ،طی زمانی کمتر از این بازه میتواند با
استفاده از صفحهخوانها یک صفحه بینایی
را بخواند .مگر اینکه بریل با فناوری دیجیتال
همراه شود.شـــیرخانی مطالعـــه را به دو نوع
تقســـیم میکند :مـــا دو نوع مطالعـــه داریم:
مطالعه ســـرگرمکننده و مطالعه جدی .مثالً
مطالعه رمان جزو دسته اول است .خب چه
ضرورتی دارد رمان به بریل تبدیل شـــود؟ در
مطالعه جدی هم مشـــکالت سختی تبدیل
منابع اطالعاتی به بریل را داریم.
ایـــن دانشآموختـــه نابینا معتقد اســـت
وجود فناوریهـــای نوین و ســـختافزارهای
ویـــژه نابینایـــان نقـــش گزینـــهای دارنـــد:
ســـختافزارهایی مثل نمایشگر بریل نقش
آپشـــنال یا گزینـــهای دارند؛ بـــه این معنی که
اگر من از نمایشـــگر استفاده نکنم ،کارم لنگ
نمیماند؛ چون میتوانـــم از صفحهخوانها

اســـتفاده کنم .واقعیت این است که مطالعه
با صفحهخوانها ،ســـرعت را جســـت و جو و
دسترسی به مطلب را در صفحاتی مثل html
باالمیبرد.
ëëمنبابریلستیزهندارم
شیرخانی هم مثل فرزین ستوده به وجود
غلطهای فاحش در نوشـــتههای نسل امروز
اعتقاد دارد ،اما این معضل را ناشـــی از دوری
نابینایانازخطبریلنمیداند:ایراددرنوشتن
به ایـــن برمیگردد که اصوالً فرهنگ مطالعه
وجود ندارد .خود من در سالهای اخیر تجربه
بریل خوانیم کم شـــده ،اما کماکان به امالی
کلمات توجـــه میکنم .یعنی در اســـتفاده از
متن دیجیتال هم به هنگام مطالعه بر امالی
کلمات دقـــت میکنم .اطـــاع از امالی یک
واژه چـــه در بریل و چـــه در دیجیتـــال به این
برمیگـــردد که شـــخص مطالعهکننده تا چه
میزان به این موضوع عالقهمند باشد.
حسینشیرخانیدرجمعبندیمطالبش،
وجـــود بریل را با تمام ضعفهایی که مطرح
میکنـــد ،ضـــروری میداند :مـــواردی که من
دربـــاره نقـــاط ضعف بریـــل مطرح کـــردم،
دال بـــر بیفایـــده بـــودن این خط نیســـت و
من هیچ نـــوع مخالفت یا ســـتیزهای با بریل
ندارم .اتفاقاً معتقـــدم وجود بریل همچنان
یک امـــکان مطالعه اســـت؛ مخصوصاً برای
موسیقیدانهای نابینا که از این طریق بتوانند
نتخوانیکنند،بسیارمفیداست.
ëëمعلمانیداریمکهبریلبلدنیستند
بهروز افروز از معلمان جوان نابیناییست
کـــه در آموزشـــگاه شـــهید محبـــی تدریـــس
میکند .او در تشـــریح وضعیت نســـل جدید
دانشآموزان نابینا ،این دانشآموزان را به سه
گروه دستهبندی میکند :در دهههای گذشته،
تقریبـــاً فضای یکدســـتی در آموزشـــگاههای
نابینایان مثل شهید محبی حاکم بود؛ یعنی
همه کم بینا یا نابینا بودند و به همین علت،
جدا از الزامی بودن یادگیری خط بریل ،عالقه
و اشتیاق را میشد در دانشآموزان حس کرد.

قدر مسلم اینکه خط بریل ،نشان علمی نابینایان است ،اما
ضروریست برای حفظ جایگاه این خط جوان ،تمهیدات
الزم بهمنظور همراهی با فناوریهای روز و طراحی متدهای
تازه آموزشی از سوی متولیان امور آموزش و توانبخشی
نابینایان :یعنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و
سازمان بهزیستی اندیشیده شود
اما امروز با سه گروه دانشآموز نابینا مواجهیم:
نابینایـــان تـــک معلولیتـــی ،دیـــر نابینایان و
نابینایان چند معلولیتی .طبیعیست با وجود
این ســـه گروه ،میزان اشتیاق به یادگیری بریل
در دانشآموزان پایین بیاید .او با تأسف عنوان
میکند که امروز معلمانی در مدارس نابینایان
تدریس میکنند که بریل نمیدانند :متأسفانه
امروز معلمان نابینـــا و کم بینایی داریم که در
مدارس نابینایان تدریس میکننـــد ،اما اصالً
بریل نمیدانند و این فاجعه است .مخصوصاً
در مقطـــع متوســـطه اول و دوم حضـــور ایـــن
معلمان بیشـــتر اســـت .بـــاز وضعیت مقطع
ابتداییقابلقبولاست.
این معلم ادبیات معتقد اســـت در زمینه
آمـــوزش بریل بـــه جای پیشـــرفت ،پسرفت
شده است :ما نه تنها در آموزش بریل پیشرفت
نکردهایـــم ،حتی از آنچـــه قبالً آمـــوزش داده
میشـــد ،پسرفـــت هـــم کردهایـــم .در دوران
دانشآمـــوزی مـــا ،طرحهایی بـــرای آموزش
بریل بـــه والدیـــن دانشآمـــوزان نابینـــا اجرا
میشـــد که خیلی مفید بود .اخیراً این طرحها

اجرا میشـــود ،اما بدون خروجی مثبت؛ مثالً
ســـال گذشـــته طرحی موســـوم به «نورا» ویژه
والدیـــن دانشآموزان نابینا از ســـوی آموزش
و پرورش اســـتثنایی شـــهر تهران اجرا شد ،اما
من هنوز نتیجـــه قابل قبولی ندیـــدهام .افروز
که بهعنوان مشاور مدیر استثنایی شهر تهران
هم فعالیـــت میکند ،به تجهیزات آموزشـــی
نابینایـــان هـــم اشـــاره میکنـــد و شـــیوههای
اختصاصاینتجهیزاتبهدانشآموزاننابینا
را مـــورد نقد قرار میدهد :همچنان تجهیزات
آموزشـــی و نوشـــتاری دانشآمـــوزان نابینـــا،
لوح و قلـــم (صفحه کوچک نوشـــتاری بریل)
بـــرای دانشآموزان مقطع ابتدایی و ماشـــین
تایـــپ بریل برای دانشآموزان متوســـطه اول
و دوم اســـت .با وجودی کـــه در مدارس بزرگ
نابینایان مثل همین آموزشگاه شهید محبی،
تجهیزات جدیدی مثل نمایشـــگر بریل وجود
دارد ،اما میزان اشـــتیاق دانشآمـــوزان پایین
است .این بیاشـــتیاقی هم یک علت اساسی
دارد؛ متأســـفانه مســـئوالن آمـــوزش مدارس
ســـاعات فوق برنامه را برای فعالیتهای غیر

درســـی دانشآموزان یـــا حذف کردهانـــد یا با
محدودیتهایـــی اختصـــاص میدهند .جدا
از گرایش بـــه تجهیزات نوین ،حتـــی در دادن
کاغذ تحریر هم امســـاک به خـــرج میدهند.
وقتی دانشآموزی مشتاقانه میخواهد عالوه
بر فعالیتهای درســـی قدرت نوشتن خود را
بـــاال ببرد و ً
مثـــا خاطراتش را بنویســـد ،با این
محدودیتهـــا مواجه میشـــود و کالً از بریل و
فضای نوشـــتن با خط ویـــژه نابینایان فاصله
میگیـــرد .بهروز افروز بـــر این تأکید میکند که
عمده مشـــکالت دوری دانشآموزان از بریل،
در مقطع متوسطه اول خود را نشان میدهد:
اساســـاً دانشآموزان نابینـــا در مقطع ابتدایی
مشکل چندانی در آموزش بریل ندارند؛ حتی
میتوانم ســـطح آموزش ابتدایـــی را مطلوب
ارزیابی کنم؛ چون در تمام پایههای آن مقطع،
با یک معلم سر و کار دارند و او خوب میداند
چگونه دانشآمـــوزان را هدایت کند .اما وقتی
به مقطع متوســـطه اول پـــا میگذارند ،تعدد
معلمان از یک ســـو و نادیده گرفتـــن آزمون و
ارزشـــیابی دانشآموزان ،دست به دست هم
میدهنـــد تـــا دانشآموز کمتر به امر نوشـــتن
عالقه نشان دهد.قدر مسلم اینکه خط بریل،
نشان علمی نابینایان است ،اما ضروریست
برای حفظ جایـــگاه این خط جوان ،تمهیدات
الزم بهمنظـــور همراهی با فناوریهـــای روز و
طراحی متدهای تازه آموزشی از سوی متولیان
امور آمـــوزش و توانبخشـــی نابینایـــان :یعنی
سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان
بهزیستیاندیشیدهشود.

