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 رد عینک انشا در مو 

 :مقدمه 

نعمت    یکی از نعمت های بی شمار خداوند دو چشم بینا است تاباان جهان زیبا و رنگارنگ و همه ی
های خداوند را با چشم ببینیم تا که شکرگزار باشیم.امادرمیان این همه ادم ،بعضی ها از این نعمت بی  

وز تولد و مادرزادی کم سو یا ضعیف  بهره یا کم بهره هستند.یعنی چشمانشان یا به مرور زمان یا از ر 
 .هستند و یکی از راه حل های این مشکل عینک است،تا باان جهان و دنیارا شفاف تر ببینیم

 :تنه انشا 

عینک تشکیل شده از دو عدسی با شماره گذاری های مختلف برای ضریب بینایی چشم های مختلف و  
متفاوت که پشت ویترین های مغازه ها با   قاب ها با طرح ها و رنگ های مختلف برای سلیقه های

دستور پزشک بینایی گذاشته می شود تا متقاضی ،عینک مورد عالقه ی و مناسب فرم صورت خود را  
انتخاب کند و مورد استفاده قرار دهد. در این میان بعضی از دانش اموزان در مدرسه،کسی از  

ه تمسخر و شیطنت می کنند و با حرف های  دوستانشان را می بینند که عینک بر چشم دارند،شروع ب
ناخوشایند دل دوست خود را می شکانند درحالی که این کار بسیار ناپسند می باشد.زیرا که عینک  

اشکال یاایرادی ندارد.بلکه وسیله ایی برای درمان و بهبودی بیماری فرد تجویز می شود.مانند مریضی  
آمپول ان را دوا و مداوا می کند.بنابراین ما نباید با   که به دکتر مراجعه می کند و دکتر با قرص و

دوستانمان که عینک می زنند با تمسخر و بذله گویی رفتار کنیم.بلکه باید مانند دوستی مهربان برای  
مداوای ضعف بینایی ان تالش کنیم و ان را برای زدن عینک تشویق کنیم تا هرچه زودتر مشکل دوست  

 .ند ما بدون هیچ پوشش یا عینکی دنیا را ببیندمابرطرف شودو ان نیز مان

 :نتیجه گیری

ما گاهی در شرایطی قرار می گیریم که راضی ازان نیستیم ولی برای درمان و برطرف شدن مشکل مان  
مجبور به پذیرش شرایط می شویم.بنابراین باید خود را با اتفاق پیش آمده وقف دهیم و باان کنار  

 .دی به دوست یا اطرافیانمان کمک کنیم تا بهبودی الزم را بدست اورندبیاییم و با درک و هم در 
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عینک ، وسیله ای برای استفاده ی افراد کم بینا یا دارای اختالل در چشم ، ولی گاهی تمامی   :مقدمه 
 ! افراد چه تیز بین و چه تار بین نیازمند استفاده از عینک هستند

د بپرسید چرا و چه نوع عینکی !؟ ، عینک مخصوص افراد دوربین یا نزدیک بین ؟ ،  شای :تنه انشا 
م ، عینک هایی نامرئی ! ، عینک هایی از جنس دوری از  فریمش باید گرد باشد یا مستطیلی؟ ، هیچکدا 

 . زود قضاوت کردن ، بصیرت ، خوش بینی و آینده نگری و غیره

غز ، عینک هایی که افراد اندیشمند و پرهیزگار کلکسیون  عینک هایی به قیمت استفاده ی خوب از م
دار آن ها هستند ، عینک هایی که دید شما را نسبت به دنیا و جامعه تغییر خواهند داد ، عینک هایی  

 ! که به قول سهراب سپهری باعث می شود جوری دیگر ببینید

وبی های آن ها و باعث ایجاد پیوند یکی از این عینک ها باعث دوربینی بدی های مردم و نزدیک بینی خ
دوستی قوی تر می شود ، دیگری باعث عاقبت به خیری بوسیله ی دور اندیشی و آینده نگری می شود 

 . و بی شک هرکدام از این عینک ها به ارزش باطنی انسان خواهند افزود 

کوری ما خواهند شد ،  اما از یاد نبریم که برخی عینک ها نه تنها به ما کمکی نمی کنند بلکه باعث 
عینکهایی با برند ها ی بدبینی ، عجله ، ترس و غرور و غیره ولی خوبی این عینک ها مخصوصا عینک  

هایی با ویژگی مثبت ، ماندگاری و خراب نشدن آن ها است که تا عمر دارید با شماست و اختیار  
 ! انتخاب آن ها در دستان خود خود شماست

از قدیم گفته اند که اگر عینک های متناسب چشم خود را نزنیم یا در کودکی برای تفریح   :نتیجه گیری
عینک پدر و مادر خود را استفاده کنیم باعث ضعیف شدن چشمان ما می شود ، پس نباید به جهان  

 ! پیرامون خود از دیدگاه فردی دیگر نگاه کنیم و در برخی اوقات حسرت زندگی آن ها را بخوریم
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