


 

1 
 

                  ۱۳۹۹ اسفند  -۳شماره  

نجمن انبینایان اریان
      صاحب امتیاز: ا

         حامی مالی: بانک مسکن                            

                        مدریمسئول: امیر سرمدی     

 سردبیر: امید اهشمی                                   

  

 فهرست مطالب

 2 ..................................................................................................................................................................... هاما و آن یهاشگاهینما انیتفاوت م ا،یفرنیاز تهران تا کال

 8 ............................................................................................................................................................................... ۱۳۹۹انجمن: اسفند  یهاتیمشروح اقدامات و فعال

 11 ............................................................................................................................................................... هایآن ورِ آب تیدر روا یینایبکم یایدن یهانیریتلخ و ش

 14 ................................................................................................................................................................... (کمی)بخش  ریبا دخترک اطلس پوش پام ینوروز دارید

 16 ............................................................................................................................................................................... خردساالن یایاز ورود به دن نایناب نیوالد اتیتجرب

 19 ................................................................................................. لیفراتحل کی: یینایب بیبا افراد فاقد آس سهیدر مقا یینایب دهیدبیسالمت روان در افراد آس

 22 .................................................................................................................................................................. )بخش دوم( ریبا دخترک اطلس پوش پام ینوروز دارید

 26 ................................................................................................................................................. هیشبک یهایماریدرباره ب یو پرسش و پاسخ یپزشکچشم یهاتازه

 35 ............................................................................................................................................................................................................................................ نایپایب یتراژد

 37 .............................................................................................................................................................................................آب چشمو  دی: آب مروارهمانیم ادداشتی

 39 .................................................................................................................................................................. )بخش سوم( ریبا دخترک اطلس پوش پام ینوروز دارید

 40 .................................................................................................................... کتاب یهادر تازه گریکتاب د ازدهیو  ییدارو اهانیو گ نایدختر جوان ناب تیحکا

 45 ............................................................................................................................................................................... زاردزیو ویآد یدیاندرو یاصوات در باز یجادو

 47 ...................................................................................................................................... یینایبو کم یینایو علت ناب یروسیحاد و یماریب آبلهیادداشت میهمان: 

 52 ...................................................................................................................................................................................... ستیبه صالح مملکتمان ن یمستمر شیچرا افزا

 54 .............................................................................................................................................................. )بخش چهارم( ریبا دخترک اطلس پوش پام ینوروز دارید

 



 

2 
 

هاهای ما و آناز تهران تا کالیفرنیا، تفاوت میان نمایشگاه  

 

 ایامیر سرمدی: فعال رسانه

صورت آنالین برگزار آمریکا امسال هم پرشور و به علت شیوع کرونا به  (CSUN)ان یواسسی نمایشگاه تجهیزات توانبخشی معلوالن

هایی امتیازاتی را هم برایمان به وجود آورده هایی که برایمان درست کرده در موقعیتشد. باید از کرونا ممنون باشیم که با همه گرفتاری

حکم  شده و برای ماهای مهم است که همه ساله گوشه گوشه دنیا برگزار میخط شدن بعضی رویداداست. یکی از این امتیازات، بر

ای از آنها ببریم. سی و ششمین دوره ها، ما هم بهرهایم به مدد آنالین برگزار شدن این رویدادخرمای نخیل را داشته. چه، حاال توانسته

ها است که سی اس یو ان از جمله این رویداد»توانبخشی دانشگاه ایالتی کالیفرنیای آمریکا موسوم به های کمکنمایشگاه ساالنه فناوری

های آنالین آغاز شد. در ادامه هم ششم تا چهاردهم مارس سال جاری برگزار شد. این نمایشگاه از ششم ماه مارس با ارائه کنفرانس

توانبخشی خود را به معرض نمایش گذاشتند. نکته جالب توجه آنکه های تجهیزات کمکهای مختلف دنیا آخرین دستآوردشرکت

ها در های آن دیدن کرد و با مدیران شرکتنام در این نمایشگاه، بتوان به صورت مجازی از غرفها با ثبتامکانی در نظر گرفته شده بود ت

 .وگو پرداختساعات مشخص شده، به صورت صوتی، چَت متنی یا به صورت تصویری به گفت

تجهیزات توانبخشی در کشورمان بپردازم. در  هایبه همین بهانه، در این یادداشت قصد دارم به ارائه نکاتی کوتاه از برگزاری نمایشگاه

را  CSUN ها با سایر نقاط دنیا به ویژه رویداد جهانیهای موجود و اهداف برپایی این نمایشگاهاین نوشتار، نقاط ضعف و قوت، کمبود

غ از این نمایشگاه در سال های داو خبر CSUN 2020 های عرضه شده درمقایسه خواهم کرد و در پایان این یادداشت هم به تکنولوژی

 .روز پیش به پایان رسید، نگاهی خواهم انداخت 6که همین  2021

 های تکرارینمایشگاه

های حداقلی هم در ها در کشور ما با ینگه دنیا قابل قیاس نباشد، اما متأسفانه در ایران استاندارداساساً شاید مقایسه یک سری زیرساخت

، پنج سال پیاپی نمایشگاهی تحت عنوان 1398تا  1394شود. در کشور ما از سال معلوالن رعایت نمی هایزمینه برگزاری نمایشگاه

المللی المللی تخصصی تجهیزات  و خدمات توانبخشی معلوالن و جانبازان برگزار شده است. این نمایشگاه که فقط نام بیننمایشگاه بین

ی تجهیزات توانبخشی روز دنیا در حوزه های ها و جدیدترین تکنولوژیخرین فناوریدهنده آالظاهر باید ارائهکشد، علیرا یدک می

برنده تولیدکنندگان این لوازم به شمار آید، هر ساله درست به برازندگی نام خود، کامالً نمایشگاهی عنوان موتور پیشمعلوالن باشد و به

کنند و های متولی، نه به عدم قدرت خرید جامعه هدف توجهی میستگاهشود. دست آخر هم مسئوالن دو از سر رفع تکلیف برگزار می
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اندیشند. امسال هم که با شیوع کرونا، مسئوالن برگزارکننده قید نه تمهیدی برای حمایت از معلوالن برای استفاده بهینه از نمایشگاه می

 شگاه را تعطیل کردند.ی نمایهای غیر ضرور، ششمین دورهظرفیت فضای مجازی را زدند و بسان کار

 خوردها رقم میهای معلوالن، در نمایشگاه آینده تکنولوژی

های ویژه معلوالن است. در واقع، ی تکنولوژیکنند که معرف آیندهها از محصوالتی رونمایی می، شرکتCSUN در نمایشگاهی مثل

هایی های آتی نگاهی بیندازیم، آن را باید در همین نمایشگاهتوانبخشی معلوالن در سالاندازی از تجهیزات کمکاگر بخواهیم به چشم

های های جدید است و پروژههای ما نه خبری از آینده نگری و افقوجو کنیم. این در حالی است که در نمایشگاهجست CSUN مثل

ین پنج دوره اخیر، تنها برجسته نگار هوشمند فناورانه آنقدر اندک هستند که باید با فانوس در تاریکی دنبالشان گشت. چه آنکه در تمام ا

افزار پول شناس خانه نور ایرانیان بصیر و چاپگر بریل دارکوب و تیزکوب شرکت سفیر ثریا جز محصوالت شرکت پکتوس، نرم

ایی شد و بعد شمار حوزه فناوری در بخش نابینایان بودند که در نمایشگاه تجهیزات توانبخشی معلوالن از این محصوالت رونمانگشت

های حاضر در نمایشگاه یا محصوالت وارداتی هم به عنوان یک محصول قابل عرضه، روانه بازار شدند. به غیر از موارد فوق، بقیه شرکت

 .های تکراریها و بازیها را به معرض نمایش گذاشته بودند یا ابزارتولیدی سایر کشور

 گاههای جذاب در حاشیه نمایش  برگزاری کنفرانس

ها و معرفی مقاالت پژوهشی در ارتباط با معلوالن در حاشیه نمایشگاهی نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم، برگزاری کنفرانس

 .ان استیواسهمچون سی

امنیت ملی بر برای مثال، امسال در این نمایشگاه، در خصوص موضوعات جالبی از جمله: بالیای عمومی و افراد دارای معلولیت و تأثیر 

های تکراری معاون یا رئیس ها در کشور ما، صرفاً با سخنرانیههای خوبی برگزار شد. اما مراسم افتتاحیه نمایشگازندگی معلوالن کنفرانس

 .شودسازمان بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی یا ارائه آمار و ارقام پوشالی برگزار می

 ها  مایشگاهی به کام شرکتن

 نمایشگاه تجهیزات توانبخشی در کشور ما، به جای آنکه دستاورد مشخصی برای اعضای جامعه هدف داشته باشد، محلی برای اساساً

های حاضر در نمایشگاه است. همان هم البته عمدتاً محقق ها برای فروش محصوالت شرکتجلب نظر کارشناسان بهزیستی  یا سایر نهاد

کنند، شوند و آن بخشی هم که در نمایشگاه حضور پیدا میکارشناسان سازمان بهزیستی در آن حاضر نمی شود. چرا که اوالً بخشی ازنمی

هایی از این دست، به چشم های حمایتی به نمایشگاهیا از روی رفع تکلیف است یا موارد دیگری به جز نگاه تخصصی. کارشناسان نهاد

غلی و کارشناسی. در همه ادوار نمایشگاه که حاضر بودم، کمتر کارشناسانی را کنند تا یک دغدغه شیک تفریح و سرگرمی نگاه می

کنند. دهند و عبور میکنند، سری تکان میدیدم که خواهان توضیح جزئیات کامل درباره محصوالت باشند. تنها دو سه دقیقه گوش می

 .ی تخصصی معلوالن استهابدون اینکه متوجه شوند محصوالت ارائه شده برای رفع کدام یک از نیاز
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 های برتر فناورانه  استقبال از ایده

های تجهیزاتی معلوالن، کنند تا در ارتباط با نیازها، از افراد صاحب نظر دعوت میان، در حاشیه کنفرانسیواسدر نمایشگاهی مثل سی

، «اسمیت کِتِلوِل»ان، کمپانی یواسدوره نمایشگاه سی های نو بدهند. برای مثال، در سال گذشته و همزمان با برگزاری سی و پنجمینایده
های در بسته های شنیداری، شناسایی محیطرا معرفی کرد تا با کمک راهنما2« اودیوم»ای به نام به عنوان یک مؤسسه تحقیقاتی، پروژه1

 هاییک اپلیکیشن مبتنی بر وب بود که به کمک نشانه از این ابزار در واقع متشکل  .ها را برای نابینایان تسهیل کندها یا ساختماننظیر اتاق

سازی کند و مختصات های مختلف را برای نابینایان شبیهبُعدی صوتی و برخی دیگر از عالئم واقعیت مجازی، سعی داشت فضاسه

های یک ساختمان را واکاوی کنند. سمتتوانستند به شکل مجازی، تمام قها را به آنها بیاموزد. به کمک این برنامه نابینایان میساختمان

 تواند در دوره های فناورانه وجود ندارد که می در حالی که در نمایشگاه تجهیزات توانبخشی در کشور ما، هیچ بخشی برای معرفی ایده

 های بعدی نمایشگاه اضافه شود.

 های تولیدی پیوند دانشگاه با شرکت

نده تجهیزات توانبخشی، یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیتی است که در نمایشگاهی مثل های تولید کنپیوند دانشگاه با شرکت

های معتبر آمریکا، گواه این شاهد آن هستیم. برگزاری بزرگترین رویداد جهانی تجهیزات توانبخشی توسط یکی از دانشگاه انیواسسی

های ما هیچ کند، این در حالی است که دانشگاهها نمایشگاه برگزار میکتمدعا است. در آمریکا دانشگاه ایالتی کالیفرنیا با همکاری شر

تردید گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی، بیها و بهرههای تولید کننده ندارند. پیوند دانشگاه با این شرکتارتباط مستقیمی با شرکت

 .خواهد شد باعث افزایش تولید تجهیزات مورد نیاز معلوالن و بهبود کیفیت محصوالت

 های داخلی  های مناسب در نمایشگاهبود زیرساختن

حتی امسال که به صورت حضوری پذیرای عالقمندان نبود، از طریق وبسایت خود، زمینه بازدید سایر مردم از سراسر جهان  انیواسسی

های بریل و درشت دارند، نه خبری از بروشور های ما نه وبسایت مشخصیبه صورت آنالین را فراهم کرد. این در حالی است که نمایشگاه

های مورد عالقه خود را پیدا کنید. مکان برگزاری نمایشگاه آنقدر غیر قابل دسترس است ی شرکتتوانید شماره غرفهخط است و نه می

 بخشند.زنند و عطایش را به لقایش میکه خیلی از معلوالن قید حضور در آن را می

دهد که مخاطب تمایلی برای شرکت در آن اال اشاره شد، جذابیت حضور در نمایشگاه را به قدری کاهش میمجموع نکاتی که در ب

 .ندارد

 یابدها کاهش میاگر دولت حمایت کند، هزینه

ای ههای تولیدی را مقصر دانست. در تمام دنیا، شرکتتوانبخشی نباید فقط شرکتواقعیت آن است که در زمینه تولید تجهیزات کمک

افزاری افزاری و نرمها هستند. چرا که تولید محصوالت سختعرضه کننده تجهیزات معلوالن، مورد حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت

                                                           
1 Smith-Kettlewell 
2 Audium 
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تواند پایدار مدت سودآور باشد، نمیپذیر هم هستند، اگر در کوتاهشوند و عمدتاً از اقشار آسیببرای قشری که جزو اقلیت محسوب می

ها، به دلیل عدم برخورداری از حمایت دولت، مجبورند قیمت تجهیزات تولیدی خود را افزایش دهند تا بتوانند تنها ین شرکتبماند. لذا ا

های مشخصی برای حمایت از تولیدکنندگان های متولی معلوالن یا جانبازان سیاستبه حیات خود ادامه دهند. اگر دولت، سازمان

های درمانی دولت در خصوص ابتال رسید و در عوض، از هزینهمراتب کمتری به دست افراد متقاضی میداشتند، تجهیزات با قیمت به می

هایی ازین دست و ی بیشتری برای بازدید از نمایشگاهکاست. در این صورت، هم معلوالن انگیزههای ثانویه آنها در آینده میبه معلولیت

های تولیدی با رغبت بیشتری به سمت تولید تجهیزات فناورانه، بروز و اثربخش برای خرید تجهیزات مورد نیاز خود داشتند، هم شرکت

 رفتند.اعضای جامعه هدف می

 CSUN 2020نگاهی به محصوالت عرضه شده در سال 

کالیفرنیا عرضه های بزرگ دنیا برای نابینایان که پارسال و امسال در در ادامه این یادداشت، به آخرین تجهیزات توانبخشی تولیدی شرکت

 اندازیم.شد، نگاهی می

کاره دستگاه همه از کره جنوبی، یک1هیمز  ، شرکت2020المللی است. برای مثال، در سال به معنای واقعی کلمه بین CSUN نمایشگاه
اماراتی  محصول را شرکت را با خود به کالیفرنیا آورده بود. دستگاهی که یک لپتاپ و یک نمایشگر بریل را با هم تلفیق کرده بود. این2

توانند این دستگاه را به کند. نابینایان میاش میعرضه هیمز ناطق که شریک تجاری هیمز در امارات است در کره جنوبی تولید کرده و

دالر گرفته  2700سلولی با قیمت  16گیگابایتی و نمایشگر  64سلیقه خود سفارش دهند. از ترکیب یک لپتاپ با پردازنده مبایلی و حافظه 

 .دالر عرضه شده بود 5200سلولی که ناقابل، با قیمت  40و حافظه یک ترابایتی و نمایشگر  Core I7 تا دستگاهی با پردازنده

 .ها هم با یک اپلیکیشن اختصاصی برای عالقمندان به کتاب آمده بودندفنالندی

های صوتی را به کمک بلندگوی گوگل، برای نابینایان بخواند. کتابترین توانست آخرین و جدیدنام اپلیکیشنی بود که می ,3پراتسام

های ترین کتابفروشترین و پرهای صوتی، جدیدداد که به کمک فرمانافزار با بلندگوی گوگل، به نابینایان امکان میترکیب این نرم

 روز را پیدا کنند و گوگل، آن کتب را برایشان بخواند.

به آمریکا آورده بودند که 4« اوربیت رایتر»  پر به نمایشگاه آمده بودند. آنها یک صفحه کلید بریل موسوم بههندی ها هم پارسال دستِ 

رون تولید شده بود. صفحه کلیدی جمع و جور و سبک با قطری معادل یک چهارم اینچ که به سادگی د اوربیت ریسِرچتوسط شرکت 

شد و نابینایان شد. این دستگاه به کمک بلوتوث به مبایل، رایانه یا هر دستگاه هوشمند دیگری متصل مییک جیب با عمق متوسط جا می

 توانستند به کمک آن متون را به شکل بریل تایپ کنند یا دستگاه را به وسیله دستورات مرسوم، کنترل کنند.می

                                                           
1 HIMS 
2 AllInOne 
3 Pratsam 
4 Orbit Writer 
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 CSUN  202۱اخبار داغ از نمایشگاه 

های شود؛ رویدادی مرکب از برنامههمه ساله در قالب نمایشگاه و به شکل یک رویداد تلفیقی برگزار می« سی اس یو ان»کنفرانس 

 نمایشگاهی، انبوهی کنفرانس و کارگاه و نشست.

ز این نمایشگاه داشته باشیم و آنچه امسال، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا همه این اتفاقات را آنالین برگزار کرد. ما هم توانستیم بازدیدی ا

 کردند.بینا را عرضه میهایی است که محصوالت ویژه افراد نابینا و کمخوانید، حاصل واکاوی غرفهمی

 های بریلسه محصول پیشرو در زمینه نمایشگر

های تولید کنندگان بدل شده است. الهای  این سدیدگان بینایی به منابع بریل به یکی از دغدغهایجاد تنوع در چگونگی دسترسی آسیب

بریلنوت تاچ »ای را دستگاه امسال هم در نمایشگاه دو سه شرکت در این زمینه تولیداتی را عرضه کرده بودند. بیشترین تبلیغات رسانه

سلولی تشکیل شده  18یا  32به خود اختصاص داده بود. این دستگاه از یک نمایشگر بریل 2« هیومنوِر»از محصوالت تازه شرکت 1« پالس

های اندرویدی را دارد و همین به نوعی برگ برنده این های دستگاهکه به یک تبلت اندرویدی متصل شده است. تبلت، تمامی دسترسی

یل های اندرویدی دسترسی داشته باشد و همزمان، یک نمایشگر برها و اپلیکیشنتواند به همه ابزارشود. کاربر میدستگاه هم محسوب می

دالر در نظر  4300سلولی قیمت  18استفاده شده و برای دستگاه  8.1را برایش برجسته کند. بر روی این دستگاه از اندروید  هاهم نوشته

است. این محصول احتماالً به درد دانشجویان و دانشآموزان نابینا هم خواهد خورد؛ چه،  5800سلولی هم  32گرفته شده و قیمت دستگاه 

آموز هم قادر خواهد بود تکالیفی را که انجام آموز نابینا را رصد کنند و دانشهای دانشدهد فعالیتدرسان و معلمان امکان میتبلت به م

 های رایج ذخیره و بر روی یک حافظه یو اس بی کپی کند و در اختیار معلمش بگذارد.دهد، با پسوندمی

نام این نمایشگر بریل است که به جای 3« اینسایدوان»مورد باال طراحی و عرضه شده است. نمونه دیگری از نمایشگر بریل هم با ایده مشابه 

های این سیستم عامل در یک دستگاه تواند از قابلیتمتصل شده است و کاربر می 10تبلت اندرویدی، به یک تبلت با سیستم عامل ویندوز 

 کیلوگرم است. 1.3سبک و قابل حمل استفاده کند. وزن این دستگاه چیزی حدود 

ای چاکی هم دارند، یک شرکت کرهینههای پوشیدنی هم همیشه داغ است و این محصوالت طرفداران سها و ابزاراز آنجا که بازار گجت

دهد. ساعت هوشمندِ ها را به بریل نمایش میاقدام به طراحی یک ساعت هوشمند برای نابینایان کرده است. ساعت هوشمندی که پیغام

شود و تقریباً ( به روایتی نخستین ساعت هوشمند بریل در دنیا است که از طریق بلوتوث به گوشی کاربر نابینا متصل میDOT« )اتد»

گذارد. امکاناتی نظیر ارسال و دریافت پیامک، مشاهده نام تماس گیرنده و های هوشمند را در اختیار کاربر میتمامی امکانات ساعت

ها و حتی مسیریابی از طریق نقشه گوگل. نکته مهم و قابل توجه در باره این رسانهای پیامو مکالمه، مشاهده اعالن قابلیت برقراری تماس

                                                           
1 BrailleNote Touch Plus 
2 Humanware 
3 InsideONE 
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رسد. طراحان برای این ساعت های هوشمند موجود در بازار، منطقی به نظر میساعت هوشمند، قیمت آن است که در مقایسه با ساعت

 .انددالر را در نظر گرفته 290قیمت 

 های تازه در مسیریابی نابینایان با استفاده از گودمپقابلیت

بار تواند نویدبخش اخشوند، میهایی که برای مسیریابی نابینایان طراحی می( در ابزارLiDAR) «لیدار»مرسوم شدن استفاده از فناوری 

تری را حتی در قالب سه بُعدی در اختیار نابینایان بگذارند. های دقیقتوانند راهنماییها میخوشی باشد. با استفاده از این فناوری، مسیریاب

ف های بیرونی و زیر سقبر همین اساس و با همین فناوری توسعه یافته است. این مسیریاب، نه تنها در محیط1« گودمپ»نقشه و مسیریاب 

ها هم کاربران را راهنمایی کند. البته به شرط آنکه نقشه ساختمان برای برنامه های داخل ساختمانآسمان، که حتی قادر است در محیط

 ( توسعه یافته است.APHتعریف شده باشد. این مسیریاب به همت خانه چاپ بریل آمریکا )

ساز شد. این مرکز، رسد، با یک برنامه دیگر هم در این نمایشگاه خبرسال می 163هایش به خانه چاپ بریل آمریکا که عمر فعالیت

کلید زده که در آن قرار است امکاناتی را فراهم کند تا کودکان نابینا بتوانند مثل سایر 2«نویس شدنمسیر برنامه»ای را تحت عنوان برنامه

تر بتوانند وارد این حرفه شوند. نمونه نند و در بزرگسالی راحتنویسی را درک کدبستان و دبستان، منطق برنامهکودکان در سنین پیش

قبالً شاهد بودیم. این مرکز حاال با یک 3« کد جامپر»های این مرکز را در همکاری با مایکروسافت در زمینه طراحی و تولید فعالیت

ورزی، منطق و حل خردساالن نابینا است که اندیشه افزاری براینام نرم4« کُدکوئِست»اپلیکیشن برای آیپد در این نمایشگاه حاضر شد. 

 آموزد.مسئله را به کودکان می

 پذیریترس از قانون، دلیل رونق بازار دسترسی

ها ها، اپلیکیشنپذیری وبسایتهایی بود که در زمینه ترویج یا تسهیل دسترسییکی از نکات عجیب این دوره از نمایشگاه، تعدد شرکت

کردند، حتماً به این قضیه نوان تبلیغ کارشان ارائه میها به عکردند. در توضیحاتی که هر کدام از این شرکتعالیت مییا اسناد مکتوب ف

پذیری سایت یا اسنادتان را به ما بسپارید، خیالتان راحت خواهد بود که دیگر کسی بابت عدم رعایت شد که اگر کار دسترسیاشاره می

کنند در ها را رعایت نمیهایی که این استانداردکند. گویی بازار شکایت از شرکتی از شما شکایت نمیپذیرهای دسترسیاستاندارد

 آمریکا خیلی داغ است. 

ها این شرکت نام یکی از5 «ایکوئیداکس»پرداختند؛ پذیری میبه طور مشخص امسال چهار غرفه به عرضه محصوالت مرتبط با دسترسی

اف را در اختیار این دیهای پیتوانند فایلکند. کاربران میاف عرضه میدیهای پیسازی پروندهافزار جهت استاندارداست که یک نرم

نده پذیری را به صاحب پروهای دسترسیافزار ایکوئیداکس آنها را بررسی کند و موارد عدم مطابقت با استانداردشرکت بگذارند تا نرم

                                                           
1 GoodMap 
2 Road to Code 
3 Code Jumper 
4 CodeQuest 
5 Equidox 
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های دیگر را اف، پسونددیاست که عالوه بر اسناد پی کروفورداز محصوالت شرکت 1« اکسسیبیلیتینو»گزارش دهد. نمونه مشابه دیگر، 

ها را هم بررسی کند و موارد عدم رعایت استاندارد هاپذیری وبسایتتواند دسترسیهم تحت پوشش دارد و غیر از آن، مدعی است می

افزار با هم همین است و افزون بر این، کامنلوک یک نرم2 «کامِنلوک»های اینترنتی گزارش دهد. کار شرکت کارورا به صاحبان کسب

های مناسبسازی را اف، گواهی رعایت استاندارددیکند که غیر از رفع اشکال مناسبسازی اسناد پیهم عرضه می3 «کامنلوک ولیدیتر»نام 

یباً کار هم تقر4 «مونسیدو»دهد که بتوانند در محاکم و سایر مراجع رسمی از آن استفاده کنند. های گوناگون قرار میهم در اختیار شرکت

ها تواند وبسایتها است. این شرکت مدعی است میپذیری وبسایتدهد. با این تفاوت که تمرکزش بر روی دسترسیمشابه بقیه را انجام می

پذیری را به صاحبان را بررسی کند و تمامی اشکاالت موجود اعم از اشکال در طراحی رابط کاربری و مشکالت مربوط به دسترسی

 هایی برای رفع اشکاالت به آنها پیشنهاد دهد.عالم کند و راهها اوبسایت

پایان یافت. با تشکر از امید هاشمی عزیز که از طرف مجله مانا، به صورت  CSUN 2021المللی گشت و گذارمان در نمایشگاه بین

دید امید از این رویداد جهانی، در شماره مجازی در این نمایشگاه حاضر شد، اخبار را داغِ داغ به شماره سوم مانا رساند و حاصل باز

 چهارم پادکست پیشخوان بازتاب بیشتری خواهد داشت.

 

 ۱۳۹۹های انجمن: اسفند مشروح اقدامات و فعالیت

گذشته ها و اقدامات انجمن نابینایان ایران در طول یک ماه گذرد، شرح فعالیتآنچه از نظر مخاطبان ماهنامه الکترونیکی نابینایان ایران می

توانید موارد مطروحه را مقام این انجمن ارائه کرده است. عالوه بر این نوشته، شما میاست. این گزارش را مهندس منصور شادکام، قائم

 ای با صدای مهندس شادکام هم بشنوید.در قالب یک پرونده صوتی شانزده دقیقه

 

 مقام انجمن نابینایان ایرانمنصور شادکام: قائم

ها برای برگزاری دومین دوره جشنواره کتاب افراد معلول ایران )کاما( ابینایان ایران در طول یک ماه گذشته، زنگ آغاز فعالیتانجمن ن

برگزار شد و مقرر گردید این جشنواره هر دو سال یک  98دانید، نخستین دوره این جشنواره در سال را به صدا در آورد. همانطور که می

گذاری به منظور برگزاری دومین دوره این جشنواره برگزار گردید. لذا، نخستین جلسه جهت تصمیمگیری و سیاستبار برگزار گردد. 

                                                           
1 AccessibilityNow 
2 CommonLook 
3 CommonLook Validator 
4 Monsido  
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از پانزده ارگان برای مشارکت در برگزاری این جشنواره دعوت به عمل آمد که ده ارگان برای حضور در جلسه اول اعالم آمادگی 

مقرر گردید الباقی در جلسات بعدی حاضر شوند. نمایندگانی از  سازمان بهزیستی، نهاد  ها،کردند اما به دلیل عدم آمادگی بقیه ارگان

های عمومی، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، خانه کتاب و ادبیات ایران، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کتابخانه

و هنری شهرداری تهران، دانشگاه علوم بهزیستی، دفتر فرهنگ  کشور، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، سازمان فرهنگی

های بنیاد شهید و امور ایثارگران در این جلسه حاضر شدند. در جلسه مذکور، جناب آقای معلولین مستقر در شهر قم و مرکز پژوهش

عامل انجمن دس منصور برجیان، مدیرگذاری و مهنعامل انجمن نابینایان ایران به سمت رئیس شورای سیاستاکبر جمالی، مدیرعلی

گذاری منصوب شدند. همچنین اینجانب هم در جایگاه رئیس ستاد های هنری معلوالن ایران به عنوان دبیر شورای عالی سیاستآفرینش

همکاری انجمن  و دبیر اجرایی جشنواره و سخنگو با جشنواره کتاب افراد معلول ایران همکاری خواهم داشت. قرار است این جشنواره با

 برگزار شود. 1400های هنری معلولین ایران در سال نابینایان ایران و انجمن آفرینش

ای با حضور بیش از دو سوم مدیران و معاونان بنیاد احسان، از مراکز از دیگر اقدامات انجمن در طول یک ماه گذشته، برگزاری جلسه

تواند نویدبخش اتفاقات مثبتی در جامعه نابینایان باشد. در این جلسه شرایط است که میزیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام در محل انجمن 

های همکاری میان انجمن نابینایان ایران و بنیاد احسان مورد بحث و واکاوی قرار گرفت و توافقاتی در این زمینه حاصل شد. البته و بستر

ها فقط به بنیاد احسان یا برکت خالصه ستاد اجرایی فرمان امام است و همکاریهدف نهایی انجمن، فراهم کردن شرایط همکاری با خودِ 

جانبه میان انجمن نابینایان ایران و ستاد اجرایی تنظیم شده و در اختیار این ستاد قرار گرفته نخواهد شد. پیشنویس یک طرح همکاری دو

های ها انجمن خواهد توانست از ظرفیتود. با محقق شدن این همکاریای بسیار نزدیک عملیاتی شرود این مهم در آیندهاست و امید می

دیده رود که انجمن بتواند در جهت رفع مشکالت افراد آسیبمجموعه این ستاد بهره ببرد و به این ترتیب امید آن میهای زیرتمامی شرکت

 های مؤثری بردارد.از این دست، گامهایی نظیر ازدواج، مسکن، اشتغال، تهیه جهیزیه و مواردی بینایی در زمینه

هایی است که در طول ماه گذشته مورد توجه بینا، از جمله حوزههای پولی و بانکی برای افراد نابینا و کمپذیری در حوزه فعالیتدسترسی

شده است و همواره ن گرفته میهایی از سوی افراد نابینا با انجمانجمن نابینایان ایران بوده است. در طول سالیان دراز، هر روز تماس

خوان، های کارتپرداز، پایانههای خوداند. استفاده از ماشینمند بودههای پولی و بانکی گالیهسازی انواع بسترنابینایان، از عدم مناسب

موجود در چرخه پولی، از  هایبانک و حتی شناسایی مقادیر اسکناسهای مربوط به اینترنتها و اپلیکیشننامناسب بودن طراحی وبسایت

اند. مشکالتی که روند عادی زندگی را برای شماری است که نابینایان تا به حال به عنوان مشکل، با انجمن در میان گذاشتهجمله موارد بی

کنند را اداره میهای زیادی را به خصوص برای آن دسته از نابینایانی که کسب و کار شخصی خودشان کند و گرفتارینابینایان دشوار می

ها باعث شد در انجمن شود. همین کثرت تماسآورد و در برخی مواقع حتی باعث زیر سؤال رفتن کرامت انسانی آنها میبه وجود می

اندازی یک کارزار یا پویش در فضای مجازی تصمیمگیری شود. بر اساس تصمیماتی که در انجمن اتخاذ شده، قرار است پویشی برای راه

اندازی و با اتکا به آن، جلساتی در سطوح ارشد مدیریتی در بانک مرکزی برگزار شود تا بتوانیم ای مجازی با حمایت نابینایان راهدر فض

ان قدم به قدم در جهت برداشتن این موانع از سر راه آحاد جامعه نابینایان گام برداریم. در این راستا، حمایت شما از پویش انجمن نابینای
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های دقیق و کاملی از رسانیباره چند و چونِ این کمپین به زودی اطالعهمترین سرمایه ما برای تحقق این هدف خواهد بود. درایران، م

 سوی انجمن صورت خواهد گرفت.

ه گذشته های انجمن در ماهای تخصصی حوزه نابینایان، آخرین مورد از فعالیتاقدامات انجمن نابینایان در جهت تشکیل شبکه ملی انجمن

کیل این شبکه در قوانین و اسناد باال دستی پیشبینی شده بود اما تا به حال اقدامی در شود. تشاست که در این گزارش به آن اشاره می

های مربوطه را نهادِ ویژه نابینایان صورت نگرفته بود. انجمن با همکاری بهزیستی اساسنامههای مردمجهت تشکیل آن از سوی سازمان

ای با جلسه 99ها برای مشارکت دعوت به عمل آورد. در روز بیست و ششم اسفندماه ن کرد و با انتشار فراخوان، از سایر انجمنتدوی

افزایی و تعامل بیشتر ها برگزار و تصمیمات مربوطه در راستای تشکیل این شبکه اتخاذ شد. با تولد این شبکه، امکان همحضور همه انجمن

های بالقوه شبکه، به یک وحدت رویه دست پیدا ها بتوانند با استفاده از قابلیتبه وجود خواهد آمد و امید است انجمن هادر میان انجمن

های ماهانه انجمن، به جزئیات تشکیل شبکه بیشتر پرداخته خواهد های بعدی گزارشکنند و اثرگذاری بیشتری داشته باشند. در شماره

 شد.

هایشان شادباش دیده بینایی و خانوادهال نو خورشیدی و اعیاد دینی و مذهبیِ پیش رو را به عموم جامعه افراد آسیبانجمن نابینایان ایران س

 های انجمن را در همین صفحه بشنوید.توانید در ادامه، پادکست گزارش ماهانه فعالیتگوید. شما میمی

 

 

 اکبر جمالی: مدیرعامل انجمن نابینایان ایرانعلی

 امینوروز و ا دیع دنیفرا رس کیانجمن، ابتدا ضمن تبر یهاتیفعال حیدر ادامه تشر زین رانیا انینایانجمن ناب رعاملیمد ،یکبر جمالا یعل

نشست،  نیکه در ا میداشت یجمهور استیدر نهاد ر یاجلسه ماه، نیدر ا انجمن در اسفندماه گفت: یهابرنامه ریارتباط با سا در هیشعبان

 ییو وزارت اقتصاد و دارا یسازمناسب کشور، ستاد یستیسازمان بهز ،یریدکتر جهانگ یمعاونت امور اجتماع ،یمرکز نکمسؤوالن با

بانک بحث و همراه و بانکنترنتیا یریپذخودپرداز و دسترس یهادستگاه ان،ینایناب یبانک خدمات حضور داشتند و در ارتباط با سامانه

 تبادل نظر شد.

بود. از  یشهر تهران در شهردار یستاد مناسبساز جلساتر و شرکت د یشهر رانیاز اقدامات انجمن جلسه با مد گرید یکیافزود:  یو

 یهااستان یمعلوالن، با شهردار حقوق از تیطبق قانون حما کنمیدر سراسر کشور درخواست م انینایناب یهاانجمن هیفرصت از کل نیهم
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امر مهم  نیاز ا هایشهردار شهر خود باشند. چنانچه یامور مناسبساز ریگیمکاتبه کنند و پ یشهر مانمبل یریپذخود در ارتباط با دسترس

 .میکن یریگیپ تا دیبگذار انیسر باز زدند، مراتب را با ما در م

ارتباط  نیدر ا ینظر خواستند چنانچه یینایب بیبا آس معلوالن از انینایناب یها برااسکناس یمناسبساز یضمن اشاره به جلسه برا شانیا

 بگذارند. انیدر م رانیا انینایانجمن ناب با دارند، آن را

سراسر کشور تقاضا دارمنظرات و  انینای. از ناباست در انجمن ی، سال توسعه امور فرهنگ1400کرد:  انیب انیدر پا یاکبر جمال یعل

 بشنوید. اینجاهای مدیرعامل انجمن را از صحیتفایل صوتی به ما انتقال دهند. زیارتباط ن نیا خود را در شنهاداتیپ

 

 هابینایی در روایت آن ورِ آبیهای دنیای کمتلخ و شیرین

 

 ایامید هاشمی: فعال رسانه

سَم »قبل آغاز کنیم، الجرم باید از رفیق یوتیوبرمان جناب سامی سراغی بگیریم. اگر بنا باشد پیشخوانِ این شماره را هم به سیاق ماه 

وی مفید در طول یک ماه گذشته حسابی پر کار بوده و سه چهار ویدئ2 ،«زندگی نابینایی»صاحب و گرداننده کانال یوتیوبی 1، «سیوی

ای که برایش منتشر شده پرداخته؛ رسانی تازهروزو به3« ویواک»ضبط و منتشر کرده است. او در طول ماه گذشته به اپلیکیشن مسیریابی 

کند سینی حاوی ظروف لبالب از مایعات را به سالمت ویدئویی برای معرفی یک اپلیکیشن اندرویدی ضبط کرده که به نابینایان کمک می

ها بینا، بهتر است چه تغییراتی بر روی مرورگرای هم با این مضمون تولید کرده که کاربران کمد برسانند؛ یک ویدئوی پانزده دقیقهبه مقص

نمای جالب و پر ای، یک درشتدقیقه 23ها داشته باشند و سر آخر هم در قالب یک ویدئوی افزاراعمال کنند تا تجربه بهتری از این نرم

 معرفی کرده است. امکانات را

پرداخته است. این 4« کلُِوربوک پرو»سام در آخرین ویدئویی که تا لحظه تنظیم پیشخوان بر روی کانال خود قرار داده به معرفی و بررسی 

حال در هایی است که تا به نماترین درشتکیلو وزن دارد، از جمله کامل 2.250اینچی که حدود پنج پوند یا تقریباً  5و12نمای درشت

خوان نوری و موتور تبدیل متن به گفتار، از ، نویسه4K(،دو دوربین Full HDای فول اچ دی )ها قرار گرفته است. صفحهبینادسترس کم

                                                           
1 Sam Seavey 
2 The Blind Life 
3 WeWalk 
4 CloverBook Pro 

http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/علی-اکبر-جمالی.mp3
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/علی-اکبر-جمالی.mp3
https://www.youtube.com/channel/UCNbzN3eHbLKPzltSB560DkA
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دهد که این دستگاه توأمان به صفحه لمسی دالری تعبیه شده است. سام برایمان توضیح می 2600جمله امکاناتی است که در این دستگاه 

هایی که در صفحه لمسی در دسترس توانند به دلخواه از هر کدام استفاده کنند. تمام قابلیتکلید فیزیکی مجهز شده و کاربران میو صفحه 

تواند تصاویر را از یک تا شصت برابر بزرگ کاربران است، از طریق صفحه کلید فیزیکی هم قابل دسترسی خواهد بود. این دستگاه می

دهد همزمان به دو تصویر در فواصل دور یا نزدیک احاطه داشته نی که در دستگاه طراحی شده به کاربر امکان میکند. همچنین دو دوربی

باشد. به طور مثال، چنانچه کاربر بخواهد در فضای کالس از این درشتنما استفاده کند، قادر خواهد بود یک دوربین را بر روی کتاب یا 

شود اینچی درشتنما دو نیم می 12.5های تخته را نشانش دهد. در چنین موقعیتی، صفحه ر هم نوشتهجزوه خودش تنظیم کند و دوربین دیگ

ای تنظیم کند که دو تصویر به تواند درشتنما را به گونهشود. کاربر همچنین میها نمایش داده میو در هر نیمه، تصویرِ یکی از دوربین

ا افقی و در کنار هم. جزئیات فراوان دیگری هم درباره این دستگاه در ویدئوی سام صورت عمودی و زیر هم روی صفحه قرار گیرند ی

 مطرح شده که در پادکست پیشخوان که در انتهای همین پست در اختیارتان قرار گرفته به تفصیل به آن پرداخته شده است.

هایی که نابینایان حتماً افزارشد. یک مقاله در خصوص نرم های آخر فوریه منتشردر روز1، «اکسس وُرلد»ترین شماره نشریه فناورانه جدید

و معرفی یک چاپگر مناسب « نت فلیکس»پذیری در شبکه نمایش خانگی های آیفون نصب کنند، کیفیت دسترسیباید بر روی گوشی

های ثابت در این از نویسنده2، «مِداجی. جی. »برای کاربران آسیب دیده بینایی، از جمله مطالبی است که در این شماره منتشر شده است. 

عنوان 3، «های بیناییکنفرانس جهانی فناوری»نشریه گزارشی خواندنی از یک کنفرانس آنالین برای این شماره آماده کرده است. 

رگزار شده است. کنفرانسی کند بکه در کالیفرنیا برای نابینایان فعالیت می« ویستا»کنفرانسی است که در ماه دسامبر گذشته به میزبانی گروه 

های فناوری دنیا برگزار کنند، که با شرکت و پشتیبانیِ غولهایی که برای این گروه کار میکه این بار نه فقط با حضور نابینایان و شرکت

راحان در آن نه پردازند، طهای مرسوم که فقط به ارائه و نمایش محصوالت و تولیدات تازه میشده است. کنفرانسی که برخالف نمونه

اند. وبسایت شناخته شده های کارشناسی با شرکت کنندگان و سایر کارشناسان هم پرداختهتنها به نمایش محصول، که به سؤال و جواب

های ه بوده است. بر اساس آنچه مدا نوشته، اتومبیلدهد، از جمله حامیان این رویداد فناورانها را پوشش میکه اخبار استارتاپ «تِک کرانچ»

، از جمله کسانی «صقیب شیخ»ران و هوش مصنوعی، دو موضوعی بود که از سوی شرکت کنندگان مورد توجه قرار گرفته بود. خود

کمپانی مایگروسافت است،  در4« سیینگ ای آی»است که در این کنفرانس سخنرانی کرده است. او که خود نابینا و از بنیانگذاران پروژه 

کنند به کمک هوش مصنوعی، قابلیت توصیف های این اپلیکیشن عنوان کرد که همکارانش تالش میرسانیروزبعد از مرور آخرین به

، «لسنگرِگ استی»های ای هم دارد به صحبتها را هم افزون بر عکس، به این اپلیکیشن اضافه کنند. همچنین مدا در گزارشش اشارهویدئو
کنند های بریل پرداخته و عنوان کرده او و همکارانش مسیری را دنبال میاز مدیران خانه چاپ بریل آمریکا که به موضوع آینده نمایشگر5

ها را از یک دستگاه یک خطی به یک صفحه نمایش کامل تبدیل کنند و به این ترتیب، نابینایان هم بتوانند از طریق که بتوانند نمایشگر

                                                           
1 Access World 
2 J.J. Medaugh 
3 Sight Tech Global 
4 Microsoft Seeing AI 
5 Greg Stilson 

https://techcrunch.com/
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تواند بینند دسترسی داشته باشند. به گفته گرِگ چنین اتفاقی میا درست به همان شکل که سایرین میههای مخصوص، به نوشتهلتتب

دسترسی نابینایان به اشکال هندسی را هم تسهیل کند. استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص محتوای عکس و یک فناوری پوشیدنی 

اتی بود که از نظر مدا در این کنفرانس مهم تشخیص داده شده بود که ما برای کوتاه کردن سخن، جزئیات برای مسیریابی از دیگر موضوع

گذاریم. البته اگر به موضوعات فوق عالقه میمربوط به این دو موضوع و مباحث دیگر مربوط به این کنفرانس را به پادکست پیشخوان وا

انس که سال آینده در ماه دسامبر برگزار خواهد شد به عنوان شنونده ثبت نام کنید، سری به خواهید در دومین دوره این کنفردارید و می

 بزنید. این صفحه

م چپش از شود. لورا ده ساله بوده که دید مرکزی را در چشبا کمپانی گوگل یازده ساله می1« لورا آلن»تابستان امسال، عمر همکاری 

ماند و دو چشم مجهز به دیدِ پیرامونی که خب شود. او میدهد. چشم راستش هم در چهارده سالگی به همان سرنوشت دچار میدست می

دهد، دبیرستان را در توضیح می «یلیتیزبالیندَب»کند. آن گونه که در پادکست آید و دردی از او درمان نمیآنطور که باید به کارش نمی

هایی برایش به دنبال داشته آموزِ دارای معلولیت بوده و همین هم گرفتاریرساند؛ جایی که او تنها دانشیک مدرسه عادی به پایان می

اس امور تجاری به گوگل بپیوندد. شود به عنوان بازاریاب و کارشنخواند و در پی اتفاقاتی موفق میالملل میاست. در دانشگاه تجارت بین

دهد. برای لورا پذیری به فعالیتش ادامه مییابد و او شش سال پیش به عنوان مدیر بخش دسترسیمسیری که البته به همان منوال ادامه نمی

را با موضوع  های گوناگوننویسی مرتبط با پروژههای برنامهوظایف گوناگونی در گوگل تعریف شده است؛ از جمله اینکه تیم

پذیری آشنا کند و اشکاالت کارشان را به آنها گزارش دهد. او همچنین به طور جدی در دو پروژه مرورگر و سیستم عامل کروم دسترسی

پذیری، بحث حقوق افراد دارای معلولیت در محیط کاریِ گوگل را هم کند. لورا افزون بر موضوع دسترسیهم با گوگل همکاری می

سازی محیط کمپانی برای کارمندان دارای معلولیت کند. مسؤولیت او در این راستا این است که مشکالتی را که عدم مناسبپیگیری می

های جالبی از روند کاری خود هایی را هم جهت رفع این مشکالت ارائه دهد. لورا حکایتآورد شناسایی کند و راه حلبه وجود می

 شخوان بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.کند که در نسخه صوتی پیتعریف می

دهیم. با توجه به اینکه ماه فوریه را در آمریکا به عنوان ماه خاتمه می2« تاالر گفتگوی بریل»این شماره از پیشخوان را با نگاهی به نشریه 

کنند به این موضوع بیش سعی میاند، نشریات ویژه افراد آسیب دیده بینایی هم کماگذاری کردهبخشی در خصوص کم بینایی نامآگاهی

اش را به مسائل مرتبط توان گفت تمام محتوای آخرین شمارهاز آن دست نشریاتی است که تقریباً می« تاالر گفتگوی بریل»توجه کنند. 

های با بینا، تجربه ای است که در آن چند کمخوانیم، نوشتهها اختصاص داده است. از جمله مطالب جالبی که در این شماره میبینابا کم

اند. البته باید اعتراف کرد در مقایسه با آنچه دوستان داری را که کم بینایی برایشان ایجاد کرده بود، روایت کردههای خندهمزه و موقعیت

ها با دوست مدتکند مایه است. مثالً یک نفر تعریف میهای عزیزان ینگه دنیا کمی خنک و بیکنند، روایتبینای هموطن تعریف میکم

اند؛ برای رسیدن به رستوران باید از مقابل یک پمپ رفتهبینا بوده به یک رستوران برای خوردن غذا میدخترش که او هم مثل خودش کم

ای حرکت در گوشهدیدند که بیاند، دو مرد را میکردهاند؛ آنها هر بار که از مقابل پمپ بنزینِ قصه عبور میکردهبنزین عبور می

                                                           
1 Laura Allen 
2 Braille Forum 

https://sighttechglobal.com/
http://blindabilities.com/
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ای کنند کاسهشوند و احساس میاند و محیط را تحت نظر دارند. بعد از مدتی دختر و پسر کم بینای قصه به آن دو مرد مشکوک میایستاده

رسانند تا کارانه در میان باشد؛ از همین رو خود را به نزدیک آن دو مرد میزیر نیم کاسه است و ممکن است پای یک پروژه خالف

ری به دست بیاورند و آن اطالعات را در اختیار پلیس بگذارند اما در کمال تعجب به محض اینکه به نزدیکی آن دو مرد اطالعات بیشت

اند. انجام امور روزمره برای آزار بودهاند و آن دو مرد در واقع دو باجه تلفنِ بیشوند که تمام مدت در اشتباه بودهرسند متوجه میمی

تاالر گفتگوی »شوند و نه بینا. در این شماره از های عجیب و غریبی همراه است؛ چه، آنها در واقع نه نابینا محسوب میها با دشواریبیناکم

ها هم احتیاج به استفاده از عصا یا سگ بینابه موضوعاتی از این دست زیاد پرداخته شده است؛ مباحثی از این دست که آیا کم« بریل

 راهنما دارند یا نه. 

تر از کنیم. پادکستی که این بار، حضور یک مهمان، آن را گرمپیشخوان دعوت می پادکستایان این نوشته شما را به شنیدن سومین در پ

 پیش ساخته است.

 

 دیدار نوروزی با دخترک اطلس پوش پامیر )بخش یکم(

 

 نگارجید سرایی: روزنامهم

فرهنگی بزرگ. نگینی جدا افتاده از  ٔ  گویم که به رنگ و شعر و موسیقی شهرت دارد؛ سرزمینی کوچک، با عقبهسخن از سرزمینی می

 خراسان بزرگ؛ خراسانی که امروز از زیبایی و عظمتش فقط نامی مانده و تاریخی، که تنها عالقه مندان به تاریخ، هزار توی آن را

 جویند.می

 باری! از سرزمینی سخن می گویم که هر عالقه مند به فرهنگ و ادب ایران زمین و شعر فارسی، آرزومند سفر به آنجاست.

شیرین  ٔ  زیبای آرمیده در دامن پامیر استوار و محکم می گویم؛ زیبایی رنگین پوش به دیبای اطلس هزار رنگ؛ دخترچه ٔ  از دخترچه

 ج، چون شعر رودکی.سخن؛ سخن دان و نکته سن

 سخن از جغرافیایی می گویم که زادگاه رودکیست و آرامگاه این شاعر هوشیار و زیرک، در این سرزمین قرار دارد.

http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/پیشخوان-۳.mp3
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/پیشخوان-۳.mp3
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از تاجیکستان می گویم؛ تاجیکستانی که هنوز پابند به رسوم باقی مانده از ایران بزرگ است. بختیار آن کس که در ایام نوروز به این 

طبیعت را به شادی برگزار کند؛ با زیبا رویان این سرزمین  ٔ  ، احیای دوباره«نوروزگاه»گ و هزار نقش سفر کند و در سرزمین هزار رن

 همآواز شود و همراه با برنایان، پایکوبی کند.

ا نبود و بهمن و من، یکی از آن بختیاران بودم که با فرا رسیدن نوروز، تصمیم گرفتم به تاجیکستان سفر کنم. آن روزها خبری از کرون

 اسفند، موسم سفر به خارج از ایران یا نقاط مختلف ایران بود. بازار تورها داغ بود و سر مدیران تورها شلوغ.

سفر به کشورهای همسایه مثل ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و کمی  ٔ  زدی، برنامهبه سایت هر شرکت مسافر بری و تور گردانی سر می

رفتم؛ چون پولش دیدی، غیر از تاجیکستان. به سراغ تورهای اروپایی که اصالً نمیکشورهای شرق آسیا را می آن طرفتر، گرجستان حتی

 را نداشتم.

 کند.خالصه پرسان پرسان به کسی رسیدم که کالً تورهای سفر به ازبکستان و تاجیکستان را برگزار می

امکانات کشورهای همسایه هستم، خواست به خیال خودش تیر خالص بزند در نخستین تماس، او به تصور اینکه من خواهان استفاده از 

و گفت که در این سفر، خبری از تفریحات مخصوص کشورهای همسایه نیست؛ یعنی اگر به دنبال آن تفریحات هستی، بیخیال این سفر 

 شو.

رهنگی هستم، خوشحال شد و در خصوص جزئیات ای به آن نوع تفریحات ندارم و به دنبال حظ فوقتی متوجه شد که اتفاقاً من عالقه

 سفر توضیح داد.

زمانی که متوجه شد من نابینا هستم، با مکث کوتاهی اظهار کرد که در طول سفر، او و معاونش همراه من خواهند بود. حقیقتاً هم چنین 

 شد.

کیلومتر مربع ثبت شده است که بر  100و  هزار 143شود. مساحت این کشور، ترین کشور آسیای میانه محسوب میتاجیکستان، کوچک

میلیون نفر،  9شود. همچنین این کشور با داشتن جمعیتی نزدیک به ، نود و پنجمین کشور از نظر مساحت محسوب می2020اساس آمار 

د. از شمال با رود. در حقیقت، کشور تاجیکستان کوهستانیست و راهی به دریا ندارنود و هشتمین کشور از نظر جمعیت به شمار می

 قرقیزستان، از جنوب با افغانستان، از خاور با چین و از باختر با ازبکستان هم مرز است.

است؛ زبانی فارسی، باز مانده از دوران دور. مردمان تاجیکستان عالوه بر زبان تاجیکی، به زبان روسی هم  زبان اصلی تاجیکان، تاجیکی

الی شوروی کمونیستیست. هنوز رد پای معماری دوران پر حادثه و پر درد کمونیزم، در شهرهای مسلطند که این تسلط، میراث دوران استی

اما دولت  خورد. مثالً ساختمان تئاتر و اپرای دوشنبه، معماری دارای معماری مربوط به کمونیزم است.بزرگ این سرزمین به چشم می

 های تازه را با معماری مدرن بسازد.ظور ثبت در تاریخ، ساختمانکند ضمن حفظ این معماری موروثی به منتاجیکستان تالش می
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اسماعیلی هستند. نزدیک  ٔ  ها، شیعهدرصد آن 5درصد مردم تاجیکستان مذهب سنی حنفی دارند و کمتر از  90تاجیکان مسلمانند. بیش از 

 ر بدخشان ساکنند.دهند. عموماً شیعیان تاجیکستان ددرصد را هم شیعیان دوازده امامی تشکیل می 1به 

در حقیقت  کشورها باشد. رسای به قبر و آب ٔ  صادرکننده تواندیفراوان است که م یسرسبز با بارندگ و کوهستانی یکشور کستانیتاج

 .دارد وجود فرغانه در شمال کشور، منطقه پست یرا پوشانده است، ول آن رپامی کوهرشته مرتفع است که یکشوراین سرزمین، 

هزار گونه حشره  10از  شیو ب یگونه ماه 40 باًیگونه خزنده، تقر 49گونه پرنده،  365از  شیگونه پستاندار، ب 80از  شیب نکستایتاج در

 یکوه یکشور آهو و گوسفندها نیخرس، گرگ و روباه اشاره کرد. در ا ،یبرفبه پلنگ توانیکشور م نی. از جانوران اکنندیم یزندگ

 .کنندیم یهم زندگ یاریبس

 1306از سال قرآن هم به سیریلیک برگردانده شده است.  ٔ  های بریل مثل ترجمهخط کنونی تاجیکان سیریلیک است؛ حتی کتاب

( خط یالدیم 1929) یدیخورش 1308در  نکهیآغاز شد تا ا ینیالت یبه الفبا یخط از فارس یجیتدر ریی( تغیالدیم 1927)خورشیدی 

 ت.آن را گرف یجا کیلیریس ی( الفبایالدیم 1940) یدیخورش 1319و در  افتی تیرسم ینیالت

آنچه در ادامه این نوشته در اختیار شما مخاطبان قرار گرفته، بخش اول سفرنامه صوتی چهار قسمتیِ من به سرزمین دخترچه پامیر است. 

 دقیقه بشنوید. 48را به مدت  این قسمتتوانید در قسمت اول، با شما از کلیات و مقدمات سفر خواهم گفت. شما می

 

 تجربیات والدین نابینا از ورود به دنیای خردساالن

 

 فاطمه جوادیان: کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیالن

 روی جمیالن چمن نیل کشید رب                    خاک دمید نوروز شد و بنفشه از

رد بلبلکس را هب سخن نمی  رد باغ مگر غنچه هب رویش خندید                    گذا

 "بافقی "وحشی

http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/دیدار-نوروزی-با-دخترچه-اطلس-پوش-پامیر-کلیات.mp3
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/دیدار-نوروزی-با-دخترچه-اطلس-پوش-پامیر-کلیات.mp3
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ش رو، کنم با مرور رخدادهای سال گذشته احساس رضایت از خود داشته باشید و سال پیهمراهان عزیز! ضمن تبریک سال نو، آرزو می

 های آگاهانه.ها و برنامهسالی باشد سرشار از تصمیم

سازی جامعه  هایی از تجربیات خود را در امر فرزند پروری در اختیار ما گذاشتند تا در آگاههای پیشین، والدین نابینا بخشدر شماره

دانید، افرادی که با آنها مصاحبه  د.  همان طور که مینسبت به امور مربوط به نابینایان و نیز انتقال تجارب به خود نابینایان سهیم باشن

اند. دو تن از فرزندان مورد بحث در کنیم، همگی از افراد نابینا هستند. بعضی از آنها با فرد بینا و برخی دیگر با فرد نابینا ازدواج کردهمی

 این شماره نیز نابینا هستند.

ا سعه صدر پذیرای ما هستند و با هدف آگاه سازی هم نوعانشان تجربیات خود را در اختیار ما نیز قدردان دوستانمان هستیم که این گونه ب

 گذارند.ما می

ها ایم. از جمله: ارتباط با هم ساالن، شناخت طبیعت، بازیهای کودکان در دوره پیش از دبستان پرداختهدر این شماره به افزایش توانایی

 ها.و داستان

 اند.هایی را که نابینایی برایشان ایجاد کرده است،کنار زدهدران و مادرانی که با قدرت تفکر و تدبیر محدودیتشویم با پهمراه می  

کند. او در گذشته دیدن را تجربه کرده است بنابرین، به راحتی قادر بود با دخترش محمد سیزده سال است که با همسر بینایش زندگی می

توانم رانندگی کنم و همچنین قادر نیستم بسیاری من نمی» گوید: ها صحبت کند. او میک زدن ستارهدر مورد نور ماه و خورشید و چشم

ام تا با ثبت نام او در ام متناسب با سنش شرایط را برایش توضیح دهم. تالش کردهها را با او انجام دهم؛ همواره سعی کردهاز بازی

ایم. ایم که نامش را غول بازی گذاشتهجبران کنم. به تازگی با هم یک بازی اختراع کردههای ورزشی و هنری بخشی از این خأل  را کالس

کند و من باید بتوانم از خودم دفاع کنم. سر و های مختلف به من حمله مینشینم و او با سر و صدا از زاویهدر این بازی من روی مبل می

 «حمله را تشخیص دهم.  شود به راحتی جهتکند سبب میصدایی که او ایجاد می

گوید که تعدادی حیوان گوید. او که در نخستین شماره با ما همراه شده بود، برایمان میهای پالستیکی حیوانات میعلی برایمان از ماکت

 اند؛ او نام های شان را به خاطر سپرده تا زمان بازی بتواند به دخترش نام آنها را یاد بدهد.پالستیکی خریداری کرده

گذرد، ها از دوران کودکی فرزندانم میحاال که سال» گوید. پروانه که از شماره قبل با ما همراه شده است، با ما از ترفندهایش سخن می

ها را از مادرش یاد گرفته است. ام  ویژگی رنگها تجربه است. نوهام برایتان بگویم. ارتباطی که حاصل سالخواهم از ارتباطم با نوهمی

خواهم خودش رنگ آبی را به من نشان دهد. زمانی که پسرهایم کوچک خواهد با مهربانی و لبخند از او میتی رنگ آبی را از من میوق

اش را ببینم، خواهد من نقاشیام میای گذاشته بودیم تا رنگش را به خاطر بسپریم. وقتی نوهبودند، روی هر یک از مدادهای رنگی نشانه

دهد، که این جزئیات را به من توضیح می اش را به من نشان بدهد. او وقتیخواهم جزئیات نقاشیبرم و از او میش میدستم را به طرف

کنم و اگر بخشی از نقاشی را بازگو نکند، مثالً دست شود. البته من هم با دقت به توضیحاتش گوش میاش میمتوجه اشتباهات احتمالی
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او می گویم که دستش را نشان ندادی. ممکن است اصالً دست را نقاشی نکرده باشد و به این ترتیب به آدمک را به من نشان ندهد، به 

 « برد. اشتباهش پی می

های وقتی ما به تماشای فیلم» گوید: های طبیعی چه نقشی داشته است. میپرسم در آشنایی فرزندانش با حیوانات و سایر پدیدهاز او می

شدند. های طبیعی آشنا میشدند و در همان جا با تصاویر مربوط به حیوانات و سایر پدیدهها هم با ما همراه میهنشستیم، بچمستند می

او در پایان توصیه « ای است. کرد تا بدانیم هم اکنون تلوزیون در حال نشان دادن چه منظرهتوضیحات گوینده فیلم هم به ما کمک می

فرزندشان را به مهد کودک بفرستند و ضمن بهره گیری از تجربیات دیگران همیشه به دنبال راه کار مناسبی کند که مادران نابینا حتماً می

 برای برقراری ارتباط با آنها باشند.

 رویم که عالوه بر والدین، فرزند آنها نیز دارای آسیب بینایی است.ای میاین بار به سراغ خانواده

های سراسری کشور مشغول به همسرش ازدواج کرده و هم اکنون فرزندشان در یکی از دانش گاهسهیال بیست و چهار سال است که با 

 تحصیل است.

برای ما » گوید: پرسم، میها برای امور مربوط به فرزندشان تمهیداتی را اندیشیده بودند. وقتی در مورد ارتباط با هم ساالن از او میآن 

الن خود در ارتباط باشد. ازین رو، او را در مهد کودک ثبت نام کردیم. در آنجا یک مربی را به بسیار مهم بود که فرزندمان با هم سا

شد. این بود که او را در مهد کودک دیگری ثبت فرزند ما اختصاص داده بودند که همین موضوع سبب جدایی او از سایر دوستانش می

هایش بازی آمدند و با اسباب بازیها دوستانش به خانه ما مید. گاهی وقتکرنام کردیم که ارتباط با هم ساالن را برایش مقدور می

گذاشتند. با نظارت مستقیم، تالش کردیم این ماجرا دیگر تکرار نشود که او را آزرده کردند؛ به طوری که گاهی اوقات او را کنار میمی

 « کند. 

ور در فضاهایی بزرگتر از خانواده مثل مدرسه آماده کرده است. پاسخ خواهم برایمان بگوید که چگونه فرزندش را برای حضاز او می

خواندم. به این ترتیب، او خیلی زود شروع به حرف زدن زدم؛ برایش شعر و آواز میمن از همان ابتدا با دخترم بسیار حرف می» دهد: می

ها را پیش دادیم. او اسامی پایتخت کشورها و مراکز استان های زندگی متناسب با سن و سالش را به او یادکرد. ما شمردن و سایر مهارت

هایش ابزار مربوط به استفاده افراد بینا هم وجود داشت که من کاربرد آنها را از دبستان از پدرش یاد گرفت. گاهی وقتها در اسباب بازی

ها عالقه مند د. خوش بختانه او به برنامه مدرسه موشکردم که کالم داشته باشنهایی را انتخاب میدادم. برایش کارتونبرایش توضیح می

 «بود. به همین ترتیب او به راحتی حضور در مدرسه را نیز پذیرفت. 

پرستو یکی دیگر از افرادی است که در این شماره با او گفت و گو کردیم. همسرش نابیناست و آنها پنج سال و نیم است که ازدواج 

 بینا است.اند. فرزند آنها نیز ناکرده

گوید. از بودن و شنیدن و برد. از خرید انواع اسباب بازی چوبی و پیچ و مهره میپرستو ما را با خود به دنیای شعر و موسیقی و قصه می

 گفتن و آواز خواندن.
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هایی که حرکات ازیهای مناسبی را برایش خریداری کنیم. اسباب بما تالش کردیم اسباب بازی» گوید: هایش میاو در بخشی از صحبت

های داستانی و شعر و موسیقی بسیار دقیق عمل کردیم تا از محتوای هایش را تقویت کند. در انتخاب مجموعهدرشت و حرکات ریز دست

د را خواهیم رفتار کند اما او راه خوخواهد فرزندمان همان گونه که ما میآموزنده و ریتم صحیح برخوردار باشند. بعضی وقتها دلمان می

ام که گاهی باید بنشینیم و به فرزندمان گوش دهیم. در این صورت قادر خواهیم بود رفتارهایش را گیرد. به این نتیجه رسیدهدر پیش می

ایم که فرزندمان برای تحرک به گوید: ما به این نتیجه رسیدههایش میدر بخش دیگری از صحبت« حدس بزنیم و خود را تطبیق دهیم. 

ها، دیوارها بریم تا لمس ماشینها به اتفاق پرستارش او را به محوطه پارکینگ میتر و امن احتیاج دارد. بنابرین، گاهی وقترگفضایی بز

خوانیم. برایش قصه می گوییم و و درها را نیز به تجربه زیسته خود بیفزاید. پسرم درک خوبی از ریتم موسیقی دارد. ما با هم آواز می

. شودها در زندگی ما آشنا میکند و این گونه با نقش نقطهآید و کتاب مرا لمس میخوانم. او میکتاب بریل قصه می گاهی من از روی

کافیست با نگاهی ژرف و عمیق به تجربیات دوستانمان توجه کنیم. وجه اشتراک این والدین مسئولیت پذیری و قدرت خالقیت آنهاست.   

اند. هر یک از آنها به عنوان عضوی از های خود و همسرشان، تصمیم به بچه دار شدن گرفتهو ویژگیاین والدین ضمن پذیرفتن شرایط 

 کند تا فرزندش برای خود، خانواده و جامعه بشری فردی مفید باشد.جامعه، تالش می

 .امیدوارم این تجربیات برای شما خوانندگان عزیز در هر شرایطی که هستید، مورد استفاده قرار گیرد

 روزهایتان پر از شوق زندگی

 

 دیده بینایی در مقایسه با افراد فاقد آسیب بینایی: یک فراتحلیلسالمت روان در افراد آسیب

 

 

 

 آموزش و پرورش استثنایی تهران آموزگار شناسی وهمت: کارشناس ارشد روان زهرا

 منتشر شده است. یینایب بیآس ییایتانیدر مجله بر فر،یف نزیو ج نکوارتیپ نیکه به کوشش مارت یاست بر پژوهش یمقاله حاضر مرور

درصد از افراد  8تا  7های انجام شده، یابد. برای مثال: مطابق بررسیدرصد شیوع آسیب بینایی در جمعیت، با باال رفتن سن، افزایش می

رسد. به این معنی که درصد می 31ن میزان شیوع به سال، ای 60سال، دچار آسیب بینایی هستند ولی در افراد باالتر از  19تا  12بین سنین 

 دارند.  50/20سال، در چشم برتر خود، بینایی کمتر از  60درصد افراد باالی  31
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کند، محققان حدس هایی که برای افراد ایجاد میگذارد و محدودیتبا توجه به آثاری که نقص بینایی بر زندگی روزمره بر جای می

روانی افراد از جمله: ایط به شر )PWB(1 گذارد. اصطالح سالمت روانی بینایی، بر سالمت روانی افراد تأثیر منفی میزنند که آسیب می

مندی  شخصی و رضایت از زندگی، نداشتن اختالل روانی، هیجانات مثبت باال و هیجانات منفی پایین، احساس پذیرش خود و رضایت

 اشاره دارد. 

دهنده تفاوت سالمت روانی در بین نشان دیده بینایی انجام شدهن آسیبساالکه تاکنون در حوزه سالمت روان بزرگهایی بیشتر فراتحلیل

تری را در بین این دو ، اختالف پایینکودکان و نوجوانان انجام شده هایی که بااین افراد و افراد فاقد آسیب بینایی است ولی پژوهش

، این و افراد فاقد آسیب انجام شده دیده بیناییهایی که تاکنون در حوزه سالمت روان افراد آسیبهشگروه نشان داده است.  تمامی پژو

های گوناگون سالمت روان است و ما با فراتحلیل یک از جنبهاختالف بین دو گروه در کدام اند مشخص کنندرند که نتوانستهاشکال را دا

شان، از سطح دیده بینایی به طور میانگین، در مقایسه با همساالن فاقد آسیب بینایید آسیبمطالعات انجام شده، انتظار داشتیم که افرا

 تری از سالمت روانی برخوردارند.پایین

اند گروه نمونه از افراد، مورد مطالعه قرار گرفته 311پژوهش را مورد تحلیل قرار داده است که در مجموع، در آنها  198مطالعه حاضر، 

درصد افراد، زن  62سال بوده است.  70سال و میانگین سن افراد فاقد آسیب بینایی  72دیده بینایی مورد مطالعه، ی افراد آسیبمیانگین سن

گیری در ها از روش نمونهدرصد مجرد بودند. حدود دو سوم از پژوهش 58ها، متأهل و درصد افراد نمونه 42درصد مرد بوده اند و  38و 

های بند به روشاند و افرادی را که خود، متمایل به مشارکت در پژوهش بودند، مورد مطالعه قرار دادند و پایدسترس استفاده کرده

 اند.گیری آماری نبودههای نمونهگیری تصادفی و یا سایر روشنمونه

دیده بینایی و افراد فاقد فراد آسیبهای انجام شده، این نتیجه حاصل شد که بین سطح سالمت روان یا بهزیستی روان ابا فراتحلیل پژوهش

 گیرآسیب است ولی این اختالف چشمتر از افراد فاقد دیده بینایی پایینآسیب بینایی تفاوت وجود دارد و سطح سالمت روانی افراد آسیب

خانوادگی و موارد بسیار  هایهای اجتماعی افراد، حمایتنیست و میزان آن کامال به نوع آسیب بینایی، میزان این آسیب، نوع فعالیت

یا آب سیاه، سالمت  3در مقایسه با بیماران مبتال به گلوکوم  )AMD(2دیگری وابسته است. به عنوان مثال: بیماران مبتال به آسیب  لکه زرد 

 تری داشتند.روانی پایین

دیده بینایی با افزایش روانی افراد آسیبهای مختلف سنی، مشخص گردید که اختالف بین سطح بهزیستی های بین گروهدر تحلیل تفاوت

دیده بینایی و کودکان فاقد این آسیب، یابد. به این معنی که بین سالمت روانی کودکان آسیبهای مورد مطالعه، افزایش میسن گروه

 شود.شود و در بزرگسالی بیشتر میتفاوتی وجود ندارد و این تفاوت در سنین نوجوانی اندکی بارز می

                                                           
1 Psychological Well-Being 
2 Macular Degeneration 
3 Glaucoma  
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جدا، این نتیجه حاصل شد که در مواردی مانند اضطراب، افسردگی و های گوناگون سالمت روانی به صورت جدانظر گرفتن جنبه با در

آسیب اندکی محسوس است ولی اختالف معناداری بین این دو گروه این دیده بینایی و افراد فاقد هیجانات مثبت، تفاوت بین افراد آسیب

 و تعریفی که هر فرد از خودش دارد، وجود ندارد.از نظر خودپنداره و درک 

 هایی که به نتایج بزرگ و قابل توجهها این است که در بسیاری از موارد، پژوهشهای رایج در تمامی فراتحلیلیکی از محدودیت

شوند و رسند و فراموش میهای مورد مطالعه وجود ندارد، به چاپ نمیدهند که اختالف معناداری بین گروهرسند، یعنی نشان مینمی

های های بسیار بزرگ بین گروهدهنده تفاوتهایی نیز به اندازه مطالعاتی که نشانتعداد چنین مطالعاتی کم هم نیست. اگر چنین پژوهش

ه تا حد  ممکن به تری را ارائه دهند. در فراتحلیل حاضر تالش شدبینانهتوانند نتایج واقعها مینمونه است در دسترس باشند، فراتحلیل

توان گفت که می قطعاًپذیر نیست و تمامی مطالعات انجام شده پرداخته شود ولی مشخص است که چنین کاری به طور کامل امکان

 .اندهای بسیاری از نظر دور ماندهپژوهش

دیده بینایی پرداخته  و در افراد آسیببا تمام این تفاسیر باید گفت که این مطالعه، اولین پژوهشی است که به فراتحلیل سالمت روانی 

شناختی این افراد را مورد بررسی قرار داده است و متغیرهایی مانند های روانهای انجام شده در حوزه ویژگیگستره وسیعی از پژوهش

 شود. ، فراتحلیل دقیقی محسوب مینترل کرده و از نظر اصول علم آمارسن و جنسیت را نیز ک

ر نظر درود. با کننده برای سالمت روانی افراد به شمار مین مطالعه به این نتیجه رسیده که آسیب بینایی، عاملی تهدیدبه طور خالصه ای

اند در مقایسه با سایر ابتال به دیابت، دچار آسیب  بینایی شدهبه خاطر گرفتن تعداد زیادی پژوهش، این نتیجه حاصل شد که بیمارانی که 

سیاهی که در تری دارند و کاهش شدید سالمت روانی، تنها در بیماران آبسیاه، سالمت روانی پاییناران مبتال به آببیماران از جمله بیم

ودند مشاهده شد. این فراتحلیل همچنین به این نتیجه دست یافت که تفاوت در اثر این بیماری شده ب سنین بزرگسالی دچار نابینایی کامل

و افراد فاقد آسیب بینایی، بیشتر مربوط به فاکتورهای سالمت روان که در ارتباط با بینایی هستند مشاهده شده  دیده بیناییبین افراد آسیب

دیده بینایی، نگرانی بابت آینده و انجام اموری که با توانایی دیدن در ارتباط است مانند تحصیل و اشتغال، است. برای مثال در افراد آسیب

دیده ز افراد فاقد آسیب است و در فاکتورهایی مانند نگرانی کلی بابت آینده زندگی، تفاوتی بین افراد آسیببه طور معناداری باالتر ا

بینایی و افراد فاقد این آسیب وجود ندارد. همچنین مشاهده شد که عواملی مانند شغل مناسب و درآمد کافی و خانواده و دوستان 

 دیده بینایی هستند.انی در افراد آسیبگر، موجب ارتقای سالمت و بهزیستی روحمایت

شوند که نسبت به افرادی که از بدو تولد یا در کودکی از سوی دیگر مشخص گردید که افرادی که در بزرگسالی دچار آسیب بینایی می

مواجهند، سالمت روانی  اند در انطباق با محیط و استفاده از امکانات اجتماعی موجود با دشواری بیشتریو نوجوانی دچار این آسیب شده

 تری دارند. پایین

دیده بینایی و افراد فاقد آسیب بینایی در کننده این مطالعه این است که تفاوت بین سالمت روانی افراد آسیبیکی از نتایج خوشحال

ها و لیل پیشرفت فناوریتر، کاهش چشمگیری داشته است. این نتیجه ممکن است به دهای جدیدتر در مقایسه با مطالعات قدیمیپژوهش
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کند. امید است که با های علمی و اجتماعی یاری میدیده بینایی را در انطباق با محیط و فعالیتپذیری باشد که افراد آسیبدسترسی

  دیده بینایی باشیم.ها شاهد بهبود کیفیت زندگی و در نتیجه بهزیستی روانی افراد آسیبآوریافزون این فنپیشرفت روز

 

 دیدار نوروزی با دخترک اطلس پوش پامیر )بخش دوم(

 

 نگارمجید سرایی: روزنامه

چنانکه در قسمت نخست اشاره شد، تاجیکستان با نام رودکی، شاعر بزرگ سبک خراسانی پیوندی ناگسستنی دارد. خاصه این پیوند را 

ای که تاریخ نویسان شعر فارسیست. نکته« اساس گذار»رودکی،  توان دریافت. تاجیکان بر آنند کهدر گفت و گو با تاجیکان به روشنی می

 ادبیات هم بر آن تأکید دارند.

آرامگاه شاعر بزرگ فارسی را همچون « پنج کنت»قرار دارد و اهالی شهر « پنج کنت»، نزدیک به شهر «پنج رود»آرامگاه رودکی در 

 اند.نگینی دربر گرفته

 شود به سادگی از نام رودکی گذشت؟!شد. اما مگر می« پنج کنت»شهر  ٔ  بارهصحبتم در ٔ  از رودکی گفتم که طلیعه

ایم؛ اما حیف است در آغاز این مقال اندک، را از چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی بار ها شنیده« بوی جوی مولیان»گرچه حکایت 

تکراری « بوی جوی مولیان»داستان  ٔ  چند باره ٔ  العهاز رودکی بگویم و این حکایت را نقل نکنم. قطعاً برای اهل فرهنگ و ادب، مط

نقل این حکایت، کمی طوالنی شود، نه تنها مالل آور نخواهد بود، بلکه بر لطف صحبت در  ٔ  نیست. بنا بر این، اگر این مقال به واسطه

 خواهد افزود.« پنج کنت»باب شهر 

)در خراسان آن زمان( اقامت کند، اما خوش آب و هوا  سیقت در باد غبه طور مو انشیبه همراه سپاه گیردمی میتصم ینصر سامان ریام

 ٔ  خواسته انیدر آنجا بمانند جرات ب شتریب خواستندنمیکه دلتنگ شده بودند و  انی. لشکرکندمی یرا طوالن ریمنطقه اقامت ام نیبودن ا

با  ردیگیم میتصم شناختیرا خوب م ریکه ام ید. رودککن بیرا به بازگشت ترغ ریام خواهندمی ینداشتند و از رودک ریخود را با ام

 یجو یبو» ٔ  قصیدهچنگ زنان  ریدر حضور ام ی. رودکدیازمایبه بازگشت به بخارا ب ریکردن ام یراض یبخت خود را برا یسرودن شعر

ت سفر سوار بر اسب تا بخارا کفش و رخ یکه ب شودیچنان دلتنگ م یرودک ٔ  قصیده دنیر با شنی. امکندمیرا آغاز  «یآمد هم انیمول

 !تازدیم
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 .دیبخوان یهجر 6قرن  سندهینو ،یعروض یتر را با قلم نظامکامل تیروا

تمتّع و عدل ترفّع  واسباباو بود،  ملک امیعقد آن آل سامان بود و اوج دولت آن خاندان ا ٔ  واسطهکه نصر بن احمد که  اندآورده نیچن»

 یو تابستان به سمرقند رفت یفرمانبردار زمستان بدارالملک بخارا مقام کرد بندگان ه ولشکر جرّار وبود، خزائن آراست یساختگ تیدر غا

 یچرا خوارها نیخرّم تر سیکه بادغ سیفصل بهار به بادغ بهبود،  ینوبت هر سال کی مگر خراسان. یشهرها از یبه شهر ای

بخوردند و به تن و  کویستوران بهار ن چون را تمام باشد. یلشکر یکیهزار ناو هست پر آب و علف که هم  بیقر و عراق است، خراسان

لشکرگاه  فرود آمد و دینهاد و به در شهر بمَرغ سپ یبه هر یبن احمد رو نصر شدند، و حرب دانیم ٔ  شایستهو  دندیباز رس شیتوش خو

 ینشود و اگر شود بدان ارزان بدست هایجا اریر بسکه امثال آن د دیمالن و کروخ در رس هایمیوهبود وشَمال روان شد و  بهارگاهو بزد

 یاز بهار و تابستان برخوردار یلشکر و مشمومات فراوان، اریبس هامیوهفراخ و  نان برآسود و هوا خوش بود و باد سرد و یآنجا لشکر نباشد.

 یجوان میانصاف از نع شد، دردم قحوانو شام سفرم و حماحم و ا دیدر رس ریچون مهرگان در آمد و عص و ش،یاز عمر خو افتندی تمام

صد و  یو در سواد هر دیرس ینیریش تیقوت نکرد و انگور در غا سرما و دیدرکش ریبستدند و داد از عنفوان شباب بدادند. مهرگان د

 یکینشود  افتهی مسکونربع  تیناح چیدو نوع است که در ه ،و از آن لذیذترو  ترلطیف گرانیاز د کیهر  ،شود افتهی لون انگور ستیب

پنج من و هر  ایخوشه یاز کلنجر .ستین یارض یاو اجزا درکه  ییگو ،پر آب اریبس خُرد تکس، پوست، تُنُک ،یو دوم کلنجر انیپرن

همه  گرید یها وهیانواع م وکه دروست،  یتّیتوان خورد بسبب مائ اریبس ازشچون شکر،  شیرین ر،یق چون سیاه د،یایدانه پنج درمسنگ ب

 خوش آمد. متشیعظ دینصر بن هحمد مهرگان و ثمرات او بد ریچون ام .اریخ

پاره  با آن لشکر بدان دو ریام .کردند پر هاگنجینهبرگرفتند و آونگ ببستند و  یمنقّ و در مالن فکندندیکشمش ب گرفت، دنیرس نرگس

بر مهبّ  شیدر پ یو بستان یرا باغ یکیو هر  یهشت اعلچون ب یکیهر  دندید ییسراها .خوانند« درواز» و« غوره» رادر آمد که او  هید

گذاشتند  یزمستان گرفت. دنیرس ترنجآنجا مقام کردند و از جانب سجستان نارنج آوردن گرفتند و از جانب مازندران  زمستان. نهادهشَمال 

 هامیوه ،درآمد تابستانبردند و چون  یجودو  انیبه م نیفرستادند و لشکرگاه بمال سیبادغ اسبان ب، بهار درآمد چون .یخوش تیدر غا

 .دیدر رس

 یگفت مهرگان هر، درآمد مهرگانچون  .میمهرگان برو مقامگاه نباشد! ترخوش نیکه از ا میبن احمد گفت تابستان کجا رو نصر ریام

بود و جهان آباد و ملک  انیماندولت سا میکه صم رایزد؛ برآم نای بر سالچهار  انداخت تا یبفصل هم یفصل نیو همچن میو برو میبخور

 دند،یساکن د پادشاه را .برخاستخانمان  یهمه ملول گشتند و آرزو نیبا ا و روزگار مساعد و بخت موافق. فرمانبردارخصم و لشکر  یب

 نیز بهار چنو ا ینهاد حیبلکه بر بهشت ترجی؛ را بهشت عدن مانند کرد یهرسخن  یدر اثنا در دل او، یدر سر او و عشق هر یهر یهوا

 یاهلل الرودک عبد استاد ابو کینزده بپس سران لشکر و مهتران ملک  آنجا باشد. زیتابستان ن نیدانستند که سر آن دارد که ا .یآورد ادتیز

 یبکن ینعتص اگر م،یرا خدمت کنو ت ناریگفتند به پنج هزار د نبودند. وا ازمحتشم تر و مقبول القول تر  کس چیپادشاه ه یرفتند و از ندما

کرد که  قبول یرودک .دیبرآ یبخارا هم اقیبرد و جان ما از اشت یفرزند هم یما آرزو هایدلکند که  حرکتخاک  نیکه پادشاه از ا
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صبوح کرده  ریکه ام یبگفت بوقت ایقصیدهآورد و  نظمه ب یرو رد،ینثر با او در نگه دانست که ب بگرفته بود و مزاج او بشناخته، رینبض ام

 :آغاز کرد دهیقص نیاو چنگ برگرفت و در پرده عشاق ا ،مطربان فرو داشتند چونبنشست و  شیخو ید درآمد و بجابو

 بوی جوی مولیان آید همی                     یاد یار مهربان آید همی

 پس فروتر شود، گوید:

 ریگ آموی و ردشتی راه او                     زری پا چون رپنیان آید همی

 آب جیحون از نشاط روی دوست                خنگ ما را ات میان آید همی

 ای بخارا! شاد باش و دری زی                       میر زی تو شادمان آید همی

 ماه سوی آسمان آید همی میر ماه است و بخارا آسمان                    

 سرو سوی بوستان آید همی میر سرو است و بخارا بوستان                    

بخارا  یدر آورد و رو یخنگ نوبت رکابدر  یموزه پا یب چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد و ریام، دیرس تیب نیبد یرودک چون

آن  یودکباز نگرفت و ر چیکرد و عنان تا بخارا ه یآنجا در پا و برونه به بردند، ریام یو موزه تا دو فرسنگ در پ نیچنان که ران؛ نهاد

 از لشکر بستد. مضاعف ناریپنج هزار د

عجیبی به رودکی دارند. در بازدیدی که از یک مرکز خرید کردم، مسئول آنجا بانویی به نام نصیبه بود که  ٔ  عالقه« پنج کنت»مردم 

 خطاب کرد.« بابای ما»رودکی را با عنوان 

هتلی بود که مدیر تور در نظر گرفته بود. مدیر هتل انسانی مأخوذ به نظم « پنج کنت»محل اقامت ما در  ٔ  یکی از نکات قابل توجه درباره

، مدیر هتل قانونی وضع کرده بود که مسافران مکلف و موظف به اجرای آن بودند. به این «حاج مقصود»عجیبی بود.  ٔ  و صاحب قریحه

هایشان را درمی « پای افزار»ا به قول خود تاجیکان ها یهای جاکفشی گذاشته بود و مسافران باید کفشصورت که در ورودی هتل، قفسه

های این هتل دو طبقه، مفروش به تر اینکه تمام راهروها و اتاقپوشیدند. جالبآوردند و کفش راحتی را که او در نظر گرفته بود، می

 گذارند تا محیط هتل پاکیزه بماند.هایشان را در جاکفشی بهای زیبا بود. به همین علت حاج مقصود تأکید داشت همه باید کفشقالی
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رودکی  ٔ  رودکی و مجسمه ٔ  است. موزه« لنین» ٔ  ، شاعر ملی تاجیکستان و مجسمه«الیق شیرعلی» ٔ  های شهر پنج کنت، مجسمهاز جاذبه

 شود.های این شهر محسوب میهم، از دیگر جاذبه

 ه به سیریلیک نوشته شده است:کند ک، این دوبیتی جلب نظر می«الیق شیرعلی»یادبود  ٔ  در کنار مجسمه

 تویی بود و نبودم، ملت من                    تویی سمت سجودم، ملت من

 سرود عمر من پایان پذرید                      تو مهمان سرودم، ملت من

 ٔ  م؛ چرا که این مردمان عالقهاخونگرمی و میهمان نوازی تاجیکان بگویم، گزافه گویی نکرده ٔ  اگر در طول این مطالب، بار ها درباره

 کنند.ها استقبال میها دارند و همچون برادران و خواهران تنی، از آنعجیبی به ایرانی

کردیم، یکی از رودکی طی می ٔ  با آن مواجه شدیم. در مسیری که برای رسیدن به موزه« پنج کنت»ای بود که در شاهد این ادعا، صحنه

مقابل در دانشگاه ایستاده بود و از ما مثل میهمانان نوروزی استقبال کرد. با اصرار و استقبال گرم او، « اریآموزگ»مسئوالن ارشد دانشگاه 

 های این دانشگاه، نکات جذابی از زبان او شنیدیم.جزئیات فعالیت ٔ  دقایقی در دفتر رئیس دانشگاه نشستیم و درباره

کند. باید بروی اش یا خواندن مطالب، ابداً حق مطلب را ادا نمیکه شنیدن درباره ، حکایت عجیبی دارد«پنج رود»اما آرامگاه رودکی در 

 و ببینی و از نزدیک به التذاذ برسی.

های اطراف پوشیده از برف، به آن مشرفند. اطراف این محوطه ای قرار گرفته و کوهآرامگاه به گونه ایست که انگار در میان دره ٔ  محوطه

 کنی.اند و تو در رسیدن به آرامگاه، مسیری پلکانی را طی میاندهرا سپیداران بلند پوش

ساختمان آرامگاه، عمارتی چند ضلعیست که هر ضلع دارای یک هشتی است و در های چوبی زیبایی بر آن نصب شده است. بر بام این 

 عمارت، یک گنبد زیبای فیروزه ایست که در وسط بام قرار دارد.

کیلومتر به سمت غرب بروی، به مرز  30زر افشان واقع شده است. اگر  ٔ  الیه شمال غربی تاجیکستان، در درهشهر پنج کنت، در منتها 

 رسی.کیلومتر در خاک ازبکستان، به شهر سمرقند می 30رسی و بعد از طی کردن ازبکستان می

از این سفرنامه صوتی چهار قسمته با من، مجید سرایی، به مدت یک ساعت در سرزمین شعر و ادب، والیت پنجِکِنت،  دومین قسمتدر 

 همراه شوید.

 

 

http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/دیدار-نوروزی-با-دخترچه-اطلس-پوش-پامیر-پنج-کنت.mp3
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/دیدار-نوروزی-با-دخترچه-اطلس-پوش-پامیر-پنج-کنت.mp3
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 های شبکیهپزشکی و پرسش و پاسخی درباره بیماریهای چشمتازه

 

 

 

 

 گذار اولین سایت فارسی ویژه نابینایانسی، بنیانمجتبی خادمی: کارشناس زبان انگلی

 یک قالب در شبکیه هایبیماری خصوص در 1هدلی مدرسه که محتوایی همراه به را پزشکیچشم حوزه در خبر دو مانا، سوم شماره در

 .امدیده تدارک برایتان است، کرده تهیه پادکست

 به و شده ترجمه آوراننو روزنامه در که شبکیه کاشت طریق از نابینایان برای مصنوعی بینایی ایجاد خبر و 2اسپوتنیک به بزنیم سری ابتدا

 از یکی. گرداندباز نابینا افراد در را بینایی حدی تا تواندمی که اندداده توسعه را فناوری 3الافپیای مهندسان از تیمی. است رسیده چاپ

 . است کرده تبدیل تحقیقات محور به را موضوع این ال،افپیای مهندسی دانشکده در صاباع و مغز مهندسی بخش گرانپژوهش

 کار رایانهریز یک و دوربین به مجهز هوشمند هایعینک با که هستند کاشتنی شبکیه ساخت حال در تیمش و او که است سال پنج حدود

 .کندمی

 نابینا افراد به شبکیه، هایسلول تحریک برای هاییالکترود از استفاده با که است دهش طراحی ایگونه به ما سیستم»: گویدمی دانشمند این

 .«دهدمی مصنوعی دید نوعی

 در که ایرایانهریز به را هاداده و کندمی ضبط کنندهاستفاده فرد بینایی زمینه در را تصاویری هوشمند، هایعینک در شدهتعبیه دوربین

 ایمپلنت هایالکترود به که کندمی تبدیل نوری هایسیگنال به را هاداده رایانه،ریز. کندمی ارسال دارد، قرار کعین نهایی قطعات از یکی

 این. بیندمی را تصویر سفید و سیاه و ساده نسخه فرد که کنندمی تحریک ایگونه به را شبکیه ها،الکترود سپس. شوندمی منتقل شبکیه

 برای باید کنندگاناستفاده حال، این با. شوندمی ظاهر شبکیه، هایسلول تحریک هنگام که است شده تشکیل نوری نقاط از ساده، نسخه

 . کنند تفسیر را متعددی نوری نقاط اشیاء، و اشکال ایجاد

 فلکی صورت که بگیرید یاد توانیدمی کنید،می نگاه هاستاره به شب آسمان در وقتی که است این مثل»: کندمی اظهار الذکرفوق دانشمند

 . «دهید تشخیص را خاصی

                                                           
1 Hadley 
2 sputnik 
3 EPFL 

http://www.noavaranonline.ir/fa/news/266422/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%DB%8C%D9%87
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 .کند حاصل اطمینان خود نتایج از باید ابتدا تحقیق تیم. است نشده آزمایش انسان روی هنوز سیستم این که است این توجه قابل نکته تنها

 طول زیادی زمانمدت پزشکی تأییدیه ذاخ زیرا نیستیم، انسانی بیماران در دستگاه این کاشتن به مجاز هنوز ما»: کندمی بیان محقق این

 بینند،می شبکیه کاشت با بیماران که را چهآن تواندمی که اندکرده ایجاد را مجازی واقعیت برنامه یک مهندسان، واقع، در. «کشدمی

 .کند فراهم مصنوعی بینایی نابینایان برای تواندمی شبکیه کاشت. کند سازیشبیه

 ارزیابی برای پارامتر دو همین از مهندسان این،بربنا. بینایی وضوح و دید میدان: شودمی استفاده پارامتر دو از ی،بینای گیریاندازه برای

 به نور نقطه یک تولید برای کدامهر که است الکترود 10500 حاوی اندساخته هاآن که ایشبکیه ایمپلنت. کردند استفاده خود سیستم

 تا کنیم کشف را مناسب تعداد فقط بودیم مجبور ما. نیست کافی یا است زیاد الکترود، تعداد این که ودیمنب مطمئن ما». روندمی کار

 هم به که هاآن از مورد دو میان بتواند بیمار تا باشند داشته فاصله هم از کافی اندازه به باید نقاط. نشود دشوار خیلی شدهتولید تصویر

 .کند فراهم را مطلوب تصویر وضوح تا باشد کافی اندازه به هاآن تعداد باید حال عین در شود؛ قائل تمایز نزدیکند

 .کند تولید نوری نقطه یک مطمئن طوربه تواندمی الکترود هر که کنند حاصل اطمینان باید همچنین مهندسان

 فیزیولوژیکیالکترو آزمایشات اینبربنا. ندکننمی تحریک را شبکیه از مشابهی قسمت الکترود دو که کنیم حاصل اطمینان خواستیممی ما»

 .شدمی شبکیه 1گانگلیونی هایسلول فعالیت ثبت شامل که دادیم انجام را

 الکترود ده زیر بودند، شده ساخته که هاییشبکیه تر،پیش هایسال. داشت را خواندنش ارزش واقعا رسدمی نظر به که بود جالبی خبر

 کوچک الکترونیکی وسایل معتقدند که هاییبازگجت سراغ برویم اما. باشیم تریکنندهخیره نتایج منتظر ایدب مرتبه این گویا و داشتند

 . باشند داشته گفتن برای حرفی نیز درمانی هایبحث در توانندمی و اندنشده ساخته پیام و تماس و بازی برای فقط همراه، تلفن مانند

 کنند؟ سیاه جلوگیریناشی از آب نابینایی از توانندمی هوشمند هایتلفن آیا

 سالمتی اومتد وضعیت این،بربنا. آیدمی حساب به ارزشمند و حساس بسیار عضوی انسان برای روزمره، امور تمام در کاربرد دلیل به چشم،

 مدتی و هستند اجتناب قابل اغلب چشمی، هایبیماری ترینشایع از برخی. است برخوردار باالیی اهمیت از جهان سراسر در افراد برای آن

 .دهند می نشان را شدیدی زایخطر عوامل آغاز، از قبل

 بررسی تحت مرتبا لذا دارند؛ قرار خطر معرض در خاص طوربه دیابت، به مبتالیان ،2دیابتی رتینوپاتی بیماری خصوص در نمونه، برای

 .گیرندمی قرار شوند،می ایجاد چشم خونی هایرگ در که ریزی هایبرجستگی یعنی آشکار،نا رتینوپاتی

 شوند،می محسوب آن زایخطر عوامل از چشم داخلی فشار و سن که چشمی بیماری یک سیاه،آب بیماری خصوص در حال، این با

 دقیق، که چشم داخلی فشار گیریاندازه رو، همین از. است تردشوار دارند، قرار ابتال ریسک معرض در که خاصی گروه تعیین

                                                           
1 Ganglion 
2 diabetic retinopathy 

https://ophthalmologybreakingnews.com/ophthalmologynews-smartphones-glaucomablindness/
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 نظر تحت مداوم طوربه طوالنی دوره یک در را فرد هر چشم داخلی فشار بتوان که دهدمی دست به ایشیوه باشد، سیار و تهاجمی،غیر

 گیریچشم طوربه را شخص بینایی قوه حفظ احتمال که شد، خواهد منجر مشکل این هنگامزود درمان و تشخیص به اتفاق، این. داد قرار

 .دهدمی افزایش

 و آورد عمل به پیشگیری چشمی شدید هایبیماری از تواندمی سیاه،آب از ناشی چشم داخلی فشار میزان افزایش هنگامزود شناسایی

 مرکزی ضخامت با که چشم داخلی فشار سیار و دقیق گیریاندازه به نیاز حاضر، حال در. بگیرد را ییبینا قوه رفتن دست از جلوی نهایتا

 امواج توانمی بالقوه، طوربه. است نشده آوردهبر امروزی، درمانی هایمراقبت نظام مرسوم هایشیوه در ندهد، نشان بستگیهم قرنیه

 .گرفت کار به سیار گیریاندازه برای را صوتی

 اینظریه است، مرتبط آن صوتی بازتاب ضریب با شیء یک داخلی فشار دهدمی نشان که جامع مطالعه یک در هاآزمایش حال، این با

 .کندمی فراهم هوشمند تلفن یک واسطه به را چشم داخلی فشار سیار گیریاندازه اجرای امکان که رساندمی تأیید به را

 نابینایی و چشمی شدید هایبیماری از و استفاده سیاهآب اولیه عالئم خصوص در افراد چشم اسکن ایبر هوشمند، هایتلفن از توانمی

 عوامل آغاز، از پیش و هستند پیشگیری قابل چشمی هایبیماری ترینشایع از برخی اندکرده مشخص تحقیقات اخیرا. کرد پیشگیری

 .است دشوار بسیار دارند، قرار سیاهآب معرض در که خاصی گروه تعیین اما گذارند؛می نمایش به خود از شدیدی زایخطر

 در که اندرسانده انجام به چشمی مدل یک و صوتی امواج از استفاده با را آمیزیموفقیت هایآزمایش ،1بیرمنگام دانشگاه در دانشمندان

 .است رسیده چاپ به 2مهندسی هایگزارش نشریه

 چشم در سمیغیر رنگ آن دنبال به و کنندهحسبی هایقطره ریختن طی 3سنجیتقارن چشم، داخلی شارف گیریاندازه «طالیی استاندارد»

 .دارد همراه به را خود به مختص هایخطا و مشکالت که است

 داده رخ لیزر با چشم جراحی یا طبیعی دالیل به تواندمی که است قرنیه مرکز اندک ضخامت سیاه،آب مستقل زایخطر عوامل از یکی

 .باشد

 روش تنها. شود داده نشان پایین مصنوعی طوربه سنجی،تقارن روش در چشم داخلی فشار شودمی موجب قرنیه، مرکز اندک ضخامت

 تجهیزات، این خرید عالوه، به. نیست پذیرامکان سیار وضعیت در که است چشم کامل معاینه چشم، داخلی فشار میزان آزماییراستی

 اساسی معیار یک چشم، داخلی فشار. کنند استفاده آن از خانه در مدتطوالنی نظارت جهت بتوانند تا است گران بسیار مردم اکثر برای

 باالی فشار. شودمی مشخص چشمیدرون مایعات مداوم سازیتازه با شدهایجاد فشار واسطه به که شود،می محسوب بینایی قوه سالمت

                                                           
1 Birmingham 
2 Engineering Reports 
3 applanation tonometry 
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 سن افزایش با خطر این. آیدمی وجود به زاللیه/  مایعات تخلیه و تولید در توازن عدم خاطر به دهد،یم رخ مسن افراد در اکثرا که چشم،

 .بردمی باال را سیاهآب به ابتال احتمال خود نوبه به که شود،می بیشتر

 نشود، درمان اگر و فتارش باشندگر جهان سرتاسر در نفر میلیون 79.6 شودمی آوردبر که بیناییست عصب با مرتبط بیماری یک سیاه،آب

 .کرد پیشگیری سیاهآب از ناشی نابینایی از مناسب، درمان و کنترل با توانمی موارد، اکثر در. زندمی آسیب چشم به

 عیتوض بتواند که شد ساخته ایبرنامه واقعا اگر امیدوارم. پزشکیچشم در همراه تلفن کردن کاربردی برای دانشمندان تالش از هم این

 و هدلی، مدرسه سراغ برویم پایان، در. باشد نداشته مشکلی هاخوانصفحه با و باشد پذیردسترس حتما و حتما بگیرد، نظر تحت را چشم

 :نگذاریم منتظر این از بیش را پزشکیچشم حیطه متخصصان با گفتگو دوستداران شما

 نشینندمی گفتگو به ،4هدلی مدرسه هایبرنامه ارشد مدیر ،3هینز اد و شبکیه، متخصص ،2موری تیم دکتر با ،1انگر ریکی ،قسمت این در

 ایترجمه. کنندمی مطرح دارند، هابیماری این درمان نحوه و زا،خطر عوامل شبکیه، هایبیماری مورد در مردم که را زیادی سواالت و

 چارچوب از تا گنجاندم آن در دادم تشخیص مهمتر را که هاییپرسش و هاصحبت صرفا و است شدهتقطیع شماست، روی پیش که

شخص صحبت  اسم است، شخص کدام به متعلق حبتص کدام باشید جریان در کهاین برای. نزند بیرون پزشکی سرویس ستون محدود

 :امنوشته هایشصحبت ابتدای در کننده را

 سایر و 6زرد لکه تباهی خصوص در ،5آمریکا چشم شبکیه متخصصان انجمن عضو شبکیه، متخصص موری، تیم دکتر با خواهیممی

 سواالت به او. کندمی درمان را دیابتی رتینوپاتی و زرد لکه تباهی مانند چشمی هایبیماری موری، دکتر. بزنیم گپ مرتبط هایبیماری

 .گذاردمی اشتراک به ما با هادرمان آینده مورد در را خود دیدگاه و دهدمی پاسخ متداول

 راچ اینکه و دهید توضیح نهاد این مورد در. کنیم صحبت آمریکا چشم شبکیه متخصصان انجمن به راجع ابتدا، در ، موری دکتر: هینز اد

 بدانند؟ آن مورد در باید ما شنوندگان

 و متحده ایاالت در دیده آموزش چشم شبکیه های7فلوشیپ جامعه بزرگترین آمریکا، چشم شبکیه متخصصان انجمن: موری تیم دکتر

 است دشوار اوقات یگاه واقعاً گردید،می پزشک یک دنبال به وقتی این،بربنا دارد؛ قرار ما هایآموزش سطح در که است جهان در حتی

های مکفی را دریافت کرده آموزش کندمی ویزیت که مرا کسی بدانم کجا از گوییدمی خودتان با و کنید پیدا را خبره متخصصی که

 هر دهدمی اطمینان شما به انجمن این. است مهم بسیار آمریکا، چشم شبکیه متخصصان جایگاه انجمن کنممی فکر دلیل همین به و است؟

                                                           
1 Ricky Enger 
2 Tim Murray 
3 Ed Haines 
4 Chief Program Officer at Hadley 
5 American Society of Retina Specialists 
6 Macular Degeneration 

7Fellowship  شود.مترجمتخصص دارند اطالق میبه پزشکانی که در یک زمینه خاص فوق 

https://hadley.edu/podcasts/hadley-presents-conversation-experts/retina-specialist-macular-degeneration-and-other?utm_source=ESS
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 سال در آن دو مربوطه هایدوره گذراندن که است دانشگاهی جامعه یک از عالی مدارج و مدارک دارای است، آن عضو که صیشخ

 بیماری هر برای مسئله این نظرم به. است شده ها گنجاندهدوره آن در نیاز مورد پزشکی و جراحی هایآموزش اقلحد و انجامیده طول به

 .باشد مهم بسیار دارد تخصصی مراقبت و درمان به نیاز که

 از بیشتر که دارد وجود خاصی موارد آیا کنند؟می عموماً معالجه چشم شبکیه متخصصان که دارد وجود متداولی هایبیماری آیا: هینز اد

 ؟ شودمی مشاهده بقیه

 رها اگر و است شایع متحده ایاالت در که درمان قابل هایبیماری ترینمتداول از مورد سه شبکیه، تخصص دیدگاه از: موری تیم دکتر

 نابینایی به منجر و مرکزی بینایی دادن دست از باعث تواندمی که ،1سن به وابسته زرد لکه تباهی: از عبارتند گردد،می نابینایی به منجر شود

 و دهد،می رخ بیماریشان ٔ  نتیجه در اندداشته مدتطوالنی دیابت که بیمارانی برای زمان گذشت با که دیابتی، رتینوپاتی شود، مرکزی

 و است شبکیه متخصص تخصص جزو که هستند هاییبیماری ترینشایع از مورد سه هااین. چشمی سکته مانند عروقی هایبیماری نهایتا

 .هستند درمان قابل انگیزیشگفت طرز به اکنون اما شود؛ منجر شما نابینایی به تواندمی

 بیاورددرسر شما مطب از تا شودمی طی که اتفاقاتی ترتیب عموما برسد؟ شما به تا گذراندمی سر از را احلیمر چه بیمار یک: هینز اد

 چیست؟

 هاآن به من که چشمی هایسرطان عمده: جمله از شود،می رسیدگی هاآن به من مطب در که چشمی هایبیماری اکثر: موری تیم دکتر

 عالئم بیشترین کنند،می مراجعه ما به که دارعالمت بیماران برای اما. است ترسناک کمی. ارندند عالئمی هیچ کال کنم،می رسیدگی

 بینایی، ناگهانی دادن دست از نامیم،می 2فوتوپسیا را آن پزشکی در که چشم، در چراغ نور مشابه نور ناگهانی زدن چشمک: از عبارتند

 چشم جلوی پرده یک کهاین مشابه باشد، رفته دست از بینایی، از بخشی است ممکن .نامیممی دید میدان فقدان را آن پزشکی در ما که

 دید تاری واقع در که 3معوج و کج دید بینایی اختالل با بیماران است ممکن. شود شامل را بینایی کل تواندمی یا باشد، شده کشیده

 و چشم داخلی ریزیخون به تواندمی که شودمی ظاهر چشمانشان رد ناگهان را ببینند که اجسام شناوری شاید یا شوند، مواجه مرکزیست

 .باشد مربوط شبکیه شدگیجدا پیشرفت به بالقوه طوربه

 شبکیه، متخصص به مراجعه تجربه کنندمی فکر اند،نکرده مراجعه شبکیه متخصص به حال به تا که کسانی از بسیاری نظرم به: هینز اد

 مالقات را پزشکشان و شوند، مطب وارد بزنند، در کنند، مراجعه مطب به کهاین یعنی است؛ سنجییناییب پزشک یک به مراجعه همانند

 شبکیه متخصص یک به واردتازه بیمار یک وقتی دهید توضیح دارد، امکان اگر پس. نیست طوراین همیشه خودم، تجربه طبق. کنند

 چیز را تجربه خواهد کرد؟ چه کند،می مراجعه

                                                           
1 AMD 
2 photopsias 
3 metamorphopsia 
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 یا سنجبینایی یک توسط ترپیش شما یعنی کنیم؛می کار ارجاعی صورت به شبکیه، متخصصان ما اکثر واقع، در خب: موری متی دکتر

 به را شما لذا شود؛می مربوط چشم متخصص به که دارید مشکلی است داده تشخیص که اید،شده ویزیت دیگر پزشکچشم یک

 ممکن. هستند اورژانسی کامال مواردی اکثرا شوند،می معرفی هاآن خاطر به مارانبی که مشکالتی. است کرده معرفی شبکیه متخصص

 اکثر پس. کنند مشاهده دیابت از ناشی ریزیخون یا چشمی، سکته یک وقوع از شواهدی شبکیه، در تومور یا شدگیجدا یا اشک است

. شوند ویزیت شبکیه متخصص یک توسط حتما ترسریع چههر باید دارند، نیاز شبکیه متخصص یک به شوندمی متوجه وقتی ما، بیماران

 بسیاری که است شکل این به کند،می فراهم را شبکیه متخصصین ما با بیماران مالقات زمینه که دیگری هایموقعیت از یکی اد؟ دانیمی

 یا خواهر فرزند، مادر، پدر، است ممکن شویممی متوجه که جاستاین. دارند خانوادگی ریشه که هستیم هاییبیماری شاهد اوقات، از

 معاینه برای را شانخانواده اعضای خواهیممی هاآن از شبکیه، متخصص عنوان به ما لذا باشد؛ مبتال خانواده، آن اعضای از یکی برادر

 .بیاورند

 است؟ درست. اردد قرار کار دستور در نیز اشخاص از دسته این به ژنتیک مشاوره ارائه میان، این در و: هینز اد

 هایگیریتصمیم در روز،بهروز دلیل، همین به. است آورشگفت واقعا ژنتیک، علم در شدهحاصل هایپیشرفت: موری تیم دکتر

 قرار بیماران اختیار در ژنتیک مشاوره حتما. بله پس. گیردمی خود به تریرنگپر نقش شبکیه متخصصان خصوص به پزشکانچشم

 عامل بدانیم که زمانی بنابراین. های عجیبی استپیچیدگی دارای هابیماری گونهاین خصوص در ژنتیک عمده بخش مینه برای. دهیممی

. کنیممی صحبت خانواده ریسک خصوص در اغلب باشد، خانواده اعضای متوجه بیشتری خطر رودمی احتمال اما دارد، وجود ژنتیکی

 دوران نابینایی بهبود که درمانیست و شده، گرفته کار به چشم خصوص در تازگی به شده،ییدتأ ژنتیکی درمان اولین دانیدمی احتماال

 .شودمی زدهشگفت واقعا انسان. است داده قرار هدف را شبکیه شدن ایدانهرنگ یا 1پیآر بیماری از ناشی کودکی

 لطفا. بدهند دست از همیشه برای را خود بینایی که ترسندمی این از دارند، شبکیه مشکل شوندمی متوجه وقتی افراد از بسیاری: هینز اد

 برگرداند؟ اولیه حالت به را شرایط یا کرد کند را مشکالت این پیشرفت توانمی آیا بگویید

 طوربه گذشته در که مشکالتی از بسیاری که است این برسد؛ همه گوش به باید که پیامی ترینمهم نظرم به اد؟ دانیمی: موری تیم دکتر

 شدن، درمان اصلی شرط و درمانند قابل راحتی به اکنون شدند،می زمان آن در هابزرگمادر و هابزرگپدر نابینایی موجب معمول

 را در اختیار دارد.  بیمار از مراقبت بهترین انجام تجهیزات کافی برای که است متخصص به مراجعه و هنگامزود تشخیص

 بحث پیش، سال ده دانممی. کنیم صحبت سن به وابسته زرد لکه تباهی به راجع نمونه برای بیایید شد، درمان زا بحث که حاال و: هینز اد

 این آیا. گیرندمی قرار تزریقی درمان تحت مردم امروزه،. بود دهندهآزار مشکل یک واقعا مرطوب، زرد لکه تباهی و نبود میاندر تزریق

 باشند؟ داشته ادامه عمر آخر تا باید هاتزریق

                                                           
1 retinitis pigmentosa 
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 هستند، خشک انواع جزو که زرد، لکه تباهی هایگونه اغلب که شود توجه مسئله این به است ضروری همه، از اول خب: موری تیم دکتر

. است مهم بسیار صحیح، تشخیص یک وجود کنید،می تصور خودتان احتماالً که طورهمان پس. ندارند نیاز تزریقی درمان به اصالً 

 1نوری انسجام توموگرافی نام به فناوری یک اکنون اد؟ دانیمی. است شده دقیق نکردنیباور طوربه صحیح، تشخیص انجام یبرا فناوری

 با پزشکی کدهدانش در من چهآن از حتی که دقیق آنقدر. دهدمی انجام چشم از دقیق بسیار لیزری اسکن یک که داریم اختیار در

 .است هترب هم کردممی مشاهده میکروسکوپ

 مورد در دهدمی امکان ما به آزمایشگاهی هایارزیابی این. «داریم مگه میشه مگه. وای»: گویدمی خود با انسان که موقعیتیست چنین در

 که نیست طوراین پس. کنیممی سازیشخصی خودش برای صرفا را بیمار درمان مرحله، این در. باشیم دقیق بسیار بیمار، درمان چگونگی

 .باشد مناسب همه برای خاص، درمان یک

 بیماران، از برخی. کندمی دریافت بدنش واکنش به بسته را خود به مختص درمان و شودمی شناسایی فرد به منحصر طوربه بیمار، هر

 هم بعضی که حالی در ،کنندنمی پیدا نیاز ایاضافه تزریق هیچ به اصالً و افتدمی راه کارشان تزریق، بار یک با و دارند مناسبی وضعیت

. شود انجام کامل طوربه که دارد را آن ارزش تزریقات، این شد، گفته چهآن به توجه با اما. باشند تزریقی درمان تحت عمر آخر تا باید

 مبتالیان تمام ام،شتهدا سایرین به نسبت بیشتری تجربیات تقریبا راه این در من البته که تزریقی، درمان این ظهور از پیش تا که دلیل این به

 ام،بوده اتفاقی چنین شاهد هم اگر اد؟ دانیمی و. امنبوده اتفاقی چنین شاهد هرگز تقریبا امروزه. شدندمی نابینا مرطوب، زرد لکه تباهی به

 تغییر یک این بینید،می هک طورهمان. دهد ادامه را درمانش است نتوانسته دلیلی هر به یا کرده مراجعه دیر بیمار که بوده این خاطر به

 .است شده ایجاد پزشکی علم در گذشته دهه طی حتی که است آورشگفت

 مسن افراد طرف از همیشه که هست سوال یک خصوص این در. شما بپرسم از زرد لکه تباهی باره در مختصر طوربه خواهممی: هینز اد

 شما برای شودنمی کاری است گفته من به شبکیه متخصص. خب»: اندگفته نم به که امداشته بسیاری مددجویان. شودمی پرسیده من از

 دارید؟ ایتوصیه چه دارد نگاهی چنین که بیماری به شما و «دهم؟ ادامه مراجعاتم به دارد دلیلی چه. داد انجام

 تباهی به تواندمی که است این دهید، ادامه را خشک زرد لکه تباهی درمان همچنان باید شما که دلیلی اولین واقع، در: موری تیم دکتر

 که نوعیست بیماری، این مرطوب نوع و است، درمان قابل نکردنیباور طوربه بیماری، این مرطوب نوع که شود، تبدیل مرطوب زرد لکه

 مشکلی به کهاین مگر ندارد، بیمار بینایی عملکرد بر گیریچشم تأثیر معموال خشک زرد لکه تباهی. شودمی منجر نابینایی به معمول طوربه

 کلمه واقعی معنای به مرکز در شبکیه هایبافت که اینجاست. شوند دوچار پیشرفته خشک زرد لکه تباهی یا 2جغرافیایی آتروفی نام به

. آیدمی حساب هب زرد لکه تباهی نادر بسیار موارد از یکی جغرافیایی، آتروفی خوشبختانه،. روندمی زوال به رو و شوندمی آمدکارنا

 نحوه بررسی حال در بالینی، مطالعات از برخی که چرا است؛ راه در انگیزیهیجان هایخبر نیز بیماری این برای امروزه، حتی اد؟ دانیمی

                                                           
1 optical coherence tomography 
2 geographic atrophy 
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 با لیمشک درگیر که بیمار یک نظرم به گفتم، چهآن به توجه با. هستند گذاردمی تأثیر بینایی بر که آتروفیک زرد لکه تباهی درمان

 .ندهد ادامه را مراجعاتش که است این دهد، انجام بخواهد که کاری آخرین است، مزمن تأثیرات

 کهاین از قبل تا من. خب»: گویندمی هاآن. کنندمی صحبت من با آن درباره کرات به مردم که هست هم دیگر تفاهم سوء یک: هینز اد

 است شده باعث مروارید،آب آوردندر که اندرسیده نتیجه این به مردم یعنی. «نداشتم دزر لکه تباهی بودند، درنیاورده را مرواریدمآب

 دارید؟ ایتوصیه چه دارد نگاهی چنین که بیماری برای شما. شوند مبتال زرد لکه تباهی به

 مرواریدآب جراحی رهبا در همکارانمان به داریم سعی که مواردی از یکی. است مطرح نکته دو خصوص، این در: موری تیم دکتر

 بررسی برداریتصویر وسیله به زرد لکه مروارید،آب جراحی از پیش که حیاتیست بسیار عصر، این در و امروزه که است این بیاموزیم،

 صرفا ،مرواریدآب آوردندر بیناییست، شدن متأثر دلیل که باشد، مبتال زرد لکه تباهی به پیش از بیمار یک اگر که دلیل این به. شود

 این به است، کار هر انجام از پیش بیماران دادن به مشاوره و زرد لکه بررسی کار، بهترین نظرم به پس. کندمی آشکار را زرد لکه تباهی

 هایدرمان باشد الزم است ممکن و هستی، زرد لکه تباهی دوچار شما اما بیاوریم،در را مرواریدتآب است قرار ببین،: بگوییم که ترتیب

 .«دهی ادامه شبکیه متخصص نزد را مربوطه

 باید نشد، حاصل بینایی عملکرد بهبود لحاظ به مطلوبی نتیجه دلیلی هر به و آوردی،در را مرواریدآب اگر برسانم اطالعت به همچنین

 قوه مروارید،آب جراحی از پس که شایع مشکالت بیشتر توانندمی شبکیه متخصصان که چرا کنی؛ مراجعه شبکیه متخصص به حتما

 .کنند گوششان آویزه باید شنوندگان کلیه و شما مددجویان که پیامیست این نظرم به. کنند درمان را کنندمی محدود را بینایی

 شوند ویزیت است قرار که هنگامی خواهیدمی بیمارانتان از آیا. کنم اضافه باره همین در هم دیگر کوچک سوال یک دهید اجازه: هینز اد

 .است آمده وجود به کرونا گیریهمه از پس که سوالیست این نظرم به واقع، در بیاورند؟ همراه به را حامی یک یا همسر یا یکشر

 که زمانی ایم،داشته را پزشک به مراجعه تجربه ما تمام که است این منظورم. است همین هاکار ترینمهم از یکی نظرم به: موری تیم دکتر

 بیرون مطب از را پایتان کهاین محض به اما کند،نمی خطور ذهنتان به هم سوال یک حتی هستید، پزشک با گفتگو و نشد معاینه حال در

 همراه و کنیم،مطرح می سنگینی های واقعاصحبت ما اغلب که است این دیگر مسئله. آورندمی هجوم ذهنتان به سوال هزاران گذاشتید،

 .است کنندهکمک واقعا باشد، دوم گوش منزله به شما برای که کسی داشتن

 ایپیچیده شرایط که بیمارانی. باشد داشته خود با همراه یک باید بیمار هر معتقدم شدیدا که هستم کسانی از یکی شخصا اوصاف، این با

 پس کرونا، ویروس گیریهمه دوران در حتی اد؟ دانیمی اما کنیم،می معاینه همراهشان یا همسر یا خانواده اعضای حضور بدون را دارند

 دهیم انجام است قرار که هاییکار و فعلی شرایط خصوص در گفتگو بتواند تا باشد داشته حضور کنیممی دعوت بیمار همراه از معاینه، از

 توانمی که تایسنتیجه و کار، آن انجام چرایی دهد، انجام است قرار پزشک چهآن کردن درک ماجرا، مهم بخش یک نظرم به. بشنود را

 .داشت انتظار
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 جز به هاییگزینه از اندشده داده تشخیص کنندهنابود شرایط دارای که بیمارانی کنندمی حاصل اطمینان چگونه شبکیه متخصصان: هینز اد

 دارد؟ امکان اصال چیزی چنین آیا کنونی، ساختار به توجه با واقع، در هستند؟ آگاه پزشک پیشنهادی هایدرمان

 پیشرفت. کنیدمی فعالیت فناوری و مددجویان و مشاوره بحث در شما دارم، اطالع که جاآن تا. دارد امکان نظرم به: موری تیم دکتر

 سال پنج طی حتی است قرار و است، کالن  بسیار هاآن روزمره عملکرد سطح بهبود و بیماران بینایی سطح ارتقا خصوص در هافناوری

 .باشیم مثبتی بسیار یاربس تغییرات شاهد آینده،

 مراجعان چشم خشکی افزایش شاهد روز به روز که چرا کرده؛ لبریز را صبرم کاسه کرونا، گیریهمه ناگفته نمانَد که این اد؟ دانیمی و

 و پلکی بیماری درمان چگونگی مورد در صحبت برای اما هستم شبکیه متخصص من نهایتا که است درست. هستیم پلکی هایبیماری و

 زمان اندازه همان به عادی، منظمِ برنامه یک ناشی از قرار نداشتن در اثرات ماسک زدن و تأثیرات و چشم داشتننگه مرطوب روش

 «است چشم آناتومی و ظاهری شکل مسؤولیت من اصالح»این که  بر را تمرکزم مایلم که است درست تا حدودی. دهممی اختصاص

 بگو من به» که است این بداند دارد دوست که چیزی تمام کرده، مراجعه من به که بیماری دیدگاه از که انمدمی هم را این اما دهم؛ قرار

  نوری انسجام توموگرافی یا تزریقی درمان زمینه در من چهآن جز به شماریبی اتفاقات و ،«ببینم بهتر توانممی چطور و ببینم توانممی آیا

 .است قوعو حال در دهممی انجام بیماران

 در چههر. آیندمی ما بیماران کمک به مکمل، هایرویکرد که اینجاست و کردید، تکمیل خوبی به را گفتگو از بخش این شما نظرم به

 جاتسبزی زرد، لکه تباهی به مبتالیان کنیممی توصیه اکیدا. ایمگفته کم بگوییم، کردن ورزش و ماندن سالم مطلوب، خوراک خصوص

 در که بیمارانی برای 21اسدیایآرای نام به خاص هاییویتامینمولتی مصرف خصوص در فراگیر باور یک. کنند رفمص داربرگ

 .است مطرح دارند قرار باالیی خطر معرض

 که یکسان به تر،مطلوب محیطی نور شرایط و نمایی،درشت بینایی،کم ارزیابی خصوص در فناوری داد، انجام توانمی زیادی هایکار

 عملکردی شرایط چقدر جزئی، کمک یک با صرفا که است العادهخارق. است کرده شایانی کمک گرفته، قرار تأثیر تحت بیناییشان

 .یابدمی بهبود

 .بفرمایید دارید شنوندگان برای پیامی یا نپرداختیم آن به که رسدمی نظرتان به اینکته اگر: انگر ریکی

 متخصصین به نیستید، راضی تانبینایی قوه از اگر که است این بود، آگاه آن به نسبت باید که اینکته ترینسیاسا نظرم به: موری تیم دکتر

 وجود بیماران برای هاحلراه و هادرمان از بسیاری امروزه. نشوید تسلیم. دهند توضیح برایتان موجود، هایحلراه مورد در تا کنید مراجعه

 .بپرسید و نترسید پس. نداشت وجود پیش سال همین ده حتی که دارد

                                                           
1 AREDS2 
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: بود پایانی کلمۀ دو همین چسبید، من به ماه مطلب این کل در که ایکلمه دو ترینقشنگ اما ماه؛ چشمپزشکیِ این سرویس از هم این

 کند. کنریشه را نابینایی پزشکی، علم که روزی امید به. «بپرسید و نترسید»

 

 پایانتراژدی بی

 

 گذاری فرهنگیی: دانشجوی دکتری سیاستبوذر سمیعا

برانگیزی های ژنتیک و غربالگری در دوران بارداری توسط مجلس شورای اسالمی، مباحث جنجالی و چالشپیشنهاد ممنوعیت آزمایش

طرح چه میزان  در این خصوص به راه انداخته و موضوع تولد کودکان دارای معلولیت را دوباره به صدر گفتگوها آورده است. اینکه این

آوری تأثیر مثبت داشته باشد سوالی اساسی است اما موضوع این  تواند در هدف غائی آن یعنی افزایش فرزندسیاسی بوده یا چقدر می

رود، شق دوم موضوع، یعنی احتمال افزایش تولد کودکان دارای معلولیت و نوشته نیست. آنچه در این یادداشت قصد بررسی آن می

 ن است.پیامدهای آ

ها ای ممکن است رخ دهد. مسلماً همه زوجوادثی است که در هر خانوادهترین حتولد یک کودک دارای معلولیت، یکی از تراژیک

کنند با رعایت نکات ایمنی و موازین بهداشتی دوره بارداری، فرزندی سالم به دنیا بیاورند اما گاهی ساختارهای اجتماعی چنان تالش می

های خورد. مسلماً برای بسیاری از زوجآیند رقم میدهند که عنان اختیار را از کف خانواده ربوده و حوادثی ناخوشم میدست به دست ه

مناقشه است و این افراد  های ژنتیک و غربالگری موضوعی طبیعی و بالدارای تحصیالت و درآمد مکفی، هزینه کردن برای آزمایش

اقتصادی -نجام دهند تا از تولد فرزندشان در سالمت کامل اطمینان حاصل کنند اما در وضعیت اجتماعیها را اترین آزمایشحاضرند دقیق

 ها چنین توانی دارند؟ها را گرفته است، چه میزان از زوجهای کوچک و بزرگی که دامن تقریباً بیشتر خانوادهکنونی و با نگرانی

ای که رهایی افراد شوند. چرخهگیری چرخه فالکت میایی داشته و منجر به شکلافزمحرومیت، عواملی هستند که هم -سوادیبی -فقر

 پذیر نیست.رسان امکانگرفتار آمده در آن بدون دخالت ساختارهای اجتماعی و نهادهای کمک

شوند، اگر افراد امر میهای مختلف تشویق به این ها از راهای که ازدواج و فرزند آوری نوعی ارزش به حساب آمده و خانوادهدر جامعه

اجتماعی برای کمک به آنان در نظر -گرفتار آمده در چرخه فالکت بخواهند ازدواج کرده و صاحب فرزند شوند، آیا تمهیدات بهداشتی

های اساساً چقدر احتمال دارد که این افراد شخصاً استانداردهای دوره بارداری را رعایت کرده و به دنبال آزمایش گرفته شده است؟
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های محروم و دلیل نیست که فقر و معلولیت رابطه مستقیم دارند و تعداد افراد دارای معلولیت در خانوادهگری بروند؟ بیژنتیک و غربال

 مناطق کمتر توسعه یافته بیشتر است.

ند کودک معلول در یک آنچه تا اینجا بحث شد، در خصوص احتمال تولد اولین فرزند دارای معلولیت در یک خانواده بود. تولد چ

ها ایم که چندین فرزند معلول دارند. فرزندانی که معلولیت آنهایی مواجه شدهخانواده اما داستانی کامالً متفاوت دارد. همه ما با خانواده

دی پیشبینی کرد اما شد احتمال وقوع این امر را برای فرزندان بعها بر روی والدین میترین آزمایشاز بدو تولد مشخص بوده و با ساده

چنین اتفاقی نیفتاده. سؤال اساسی این است که در چنین وضعیتی دقیقاً کدام نهاد متولی و مسئول این امر است؟ وزارت بهداشت یا وزارت 

 های ارائه کننده خدمات اجتماعی؟رفاه و سایر سازمان

های ژنتیک و غربالگری در بسیاری فاوت است. آزمایشسیاست کشورهای خارجی، به ویژه کشورهای توسعه یافته در این خصوص مت

آموزشی، این -از کشورهای توسعه یافته اجباری نیست اما به دلیل باال بودن استانداردهای بهداشتی و فراهم بودن بسترهای فرهنگی

ارای معلولیت در این کشورها رسد و همین امر موجب کاهش نرخ تولد نوزادان دها به سهولت توسط عموم افراد به انجام میآزمایش

شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ازدواج فامیلی ممنوع بوده و آن نوع از ازدواج که در برخی اقوام 

 آید.ایرانی ارزشمند تلقی شده و مورد توصیه قرار گرفته است، تابو به شمار رفته و ازدواج با محارم به حساب می

توان گفت سیاست تقریباً واحدی در بیشتر کشورهای توسعه های دارای فرد معلول میخصوص بخش دوم موضوع، یعنی رصد خانواده در

یافته وجود دارد. در بیشتر این کشورها، پس از تولد نوزاد معلول، این موضوع در پرونده پزشکی خانوادگی آنان ثبت شده و در صورتی 

هایی برای پیشگیری از تولد فرزند معلول به فرزندی بیاورند، پزشک خانوادگی با توجه به سابقه زوجین مشاوره که آنها بخواهند مجدداً

دهد. البته الزم به ذکر است این مشاوره، تنها یک پیشنهاد یا حداکثر توصیه مؤکد است و پزشک، سیستم درمانی و حتی سیستم ها میآن

گیری ها محجور بوده و قادر به تصمیمرا ندارند. به استثنای مواردی که زوجین یا یکی از آن آوری زوج قضائی حق دخالت در فرزند

های پزشکی در عین اجباری نبودن و نداشتن ضمانت اجرایی، در این کشورها کامالً کارکرد مثبتی در این خصوص نباشد. این مشاوره

 شده است.داشته و مانع تولد نوزادان متعدد معلول در یک خانواده 

توان یکی از دالیل تولد چند فرزند معلول در یک ای مشخص و یکپارچه به منظور ثبت اطالعات پزشکی شهروندان را مینبود سامانه

خانواده به حساب آورد. سیستم بهداشتی در کشور ما هنوز موفق به ایجاد پرونده پزشکی الکترونیک نشده و فقدان اطالعات و آمار در 

 ناپذیر به کشور ما تحمیل کرده است.های پر هزینه و گاه جبرانات و اطالعات آسیبعصر ارتباط

های دیگر نهاد مرتبط با این موضوع سازمان بهزیستی است. این سازمان به منظور پیشگیری از تولد کودکان دارای معلولیت در خانواده

بخش نیست. یکی ش گرفته اما عمالً نتایج حاصله چندان رضایتهایی را هم در پیتحت پوشش خود حساسیت فراوانی داشته و سیاست

دهد در موارد بسیاری ها نشان میهای ژنتیک است که متأسفانه گزارشهای این سازمان، پرداخت تمام یا بخشی از هزینه آزمایشاز برنامه

هایی با این توان معلولیت جنین را با آزمایشو آیا اساساً میها چقدر معتبر و دقیق بوده فارغ از اینکه این آزمایش با اما و اگر مواجه است.
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سطح از کیفیت دریافت یا نه، برخی از مددجویان سازمان بهزیستی نسبت به همراهی مددکاران و تأیید آنان به منظور پرداخت هزینه این 

 اند.ها نقدهای شدید وارد کردهآزمایش

سواد و محروم است. همان گونه که پیشتر هم آمد، آن دسته از مددجویان کم موضوع دیگر عدم پیگیری مددکاران در خصوص

اند به خودی خود قادر به خروج از این گردآب نیستند و نیازمند مداخله فعال نهادهای مددجویانی که در چرخه فالکت گرفتار آمده

گری های ژنتیک و غربالویان یا اطالعی از آزمایشرسان هستند. در خصوص پیشگیری از تولد فرزندان معلول، بسیاری از مددجکمک

د حمایت نسبی دهد این مددجویان عمدتاً از بُعد معیشتی مورها نشان میدانند. بررسیندارند، یا اگر دارند آن را اولویت زندگی خود نمی

شود. تعداد قابل آموزشی آنان نمی-عیاجتما-وضعیت روانی رسان هستند و توجه چندانی بههای کمکسازمان بهزیستی یا سایر سازمان

 شوند.هایی متولد میها و در غفلت چنین سازمانتوجهی از کودکان دارای معلولیت دقیقاً در همین خانواده

اقتصادی فراوانی برای خانواده و جامعه به دنبال دارد. البته که -اجتماعی-های روانیواقعیت این است که تولد یک فرد معلول، هزینه

های ریزیتوان با برنامهعلولیت تنها یک تفاوت جسمی است و هدف، ایجاد یک جامعه یک شکل و سالم ساالر نیست اما در جایی که میم

 های به جا از وقوع معلولیت جلوگیری کرد، قطعاً باید این اقدام را به عمل آورد.صحیح و سیاستگذاری

های مرتبط باید هرچه کمیته امداد امام خمینی، سازمان ثبت احوال و سایر سازمان رسد وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی،به نظر می

تر اقدامی در خصوص ثبت اطالعات یکپارچه مددجویان و آموزش آنها به عمل بیاورند تا خأل اطالعاتی و آموزشی موجب تولد سریع

 نوزادان معلول بیشتری نشود.

توانند آوری دارند، می های تشویقی برای افرادی که تازه ازدواج کرده یا قصد فرزندها و بستهزشها با ارائه آمواز سوی دیگر این سازمان

های ارائه کننده خدمات اجتماعی، با رصد بیشتر نقش موثری در پیشگیری از تولد نوزادان دارای معلولیت داشته باشند. بویژه سازمان

توانند میزان تولد کودکان دارای معلولیت را در اقشار محروم و مناطق آنان میمددجویان تحت پوشش خود و حضور مداوم در زندگی 

 پایان شوند.کمتر توسعه یافته کاهش دهند و مانع ایجاد یک تراژدی بی

 

 آب چشمو  آب مرواریدیادداشت میهمان: 

 
 محمد نوری: مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولین

شود. گاه به آن در این بیماری عدسی چشم یا پوشش آن کدر میاست.   امل نابینایینوعی بیماری چشمی و یکی از عو: آب مروارید

ترین علت در کاهش بینایی است. بر اساس آمارهای موجود، گردد و شایعاند و موجب کاهش بینایی میآب سفید )ماء ابیض( هم گفته

سازد ولی یک چشم بیشتر و هر دو چشم را مبتال می یماریب شوند. اینمیلیون نفر در جهان به علت آب مروارید کور می 25ساالنه، 
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 بیند.شدیدتر آسیب می

مادرزادی یا اکتسابی باشد. آب مروارید مادرزادی ناشی از  تواندی. آب مروارید مرودیبا افزایش سن احتمال این بیماری هم باال م

بت یا مصرف دارو در دوران بارداری است. علل اکتسابی آب مادر مثل دیا هاییماریحین حاملگی مثل سرخجه، برخی ب یهاعفونت

مروارید شامل ضربه به چشم، صدمات چشمی با مواد شیمیائی، قرار گرفتن طوالنی مدت با اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش، مصرف 

خود چشم مثل آب سیاه یا  هایییمارسیستمیک مثل دیابت و برخی از ب هاییماریها، برخی بدراز مدت برخی از داروها مثل کورتون

 علت اکتسابی آب مروارید مربوط به افزایش سن است. ترینیع. شاباشدیگلوکوم م
برای آب مروارید وجود ندارد و تنها درمان آن، عمل جراحی و برداشتن عدسی کدر شده و جایگزینی عدسی  یدرمان دارویی مؤثر

  مصنوعی است.

شود. رطوبتی که بین عنبیه و پرده بیان می« آب آوردن چشم»یا « چشمش آب آورده»یا « آب آورده»الح این بیماری در بین مردم با اصط

، بیماری کندیاد مو حجابی میان جلیدیه و اتصال به نور خارج ایج شودیمو از منفذ پشت قرنیه وارد آن شده و منجمد  شودیقرنیه جمع م

 دهد.تشکیل میآب چشم را 

. دانستیمجالینوس این بیماری را معلول غلظت رطوبت ملتحمه یا سپیده چشم  اندگفته. دهدیرا تا حد کوری کاهش م به تدریج بینایی

 یهانشانه ینترتشخیص داد. مهمآن را  توانیمهرگاه آب استوار و رسیده باشد، تشخیص آن ساده است؛ ولی در آغاز بیماری به دشواری 

، بیمار جلوی چشم چیزی شبیه حشره یا ابر یا مو یا شعاع ستارگان و برق شودیمف حدقه بیمار آب جمع این بیماری چنین است: در اطرا

 11ت و آن را تا . آب چشم هم به رنگهای مختلف اسرودیمو بینایی از میان  یابدیم. وقتی آب رسیده باشد، رنگ حدقه تغییر بیندیم

: آب چشم بر اثر قی شدید، ضرب و صدمه به سر و چشم، سرمای شدید، برودت اندگفتهاند. درباره سبب بروز این بیماری رنگ شمرده

 .شودیممزاج، و کحل چشم که دارای رطوبت زیاد باشد، و گاه بر اثر ضعف روح باصر یا ضعف حرارت غریزی ایجاد 

 دیم به تفصیل آمده است.های طبی قبرای مداوای آب چشم در پزشکی قدیم، داروهایی تجربه کرده بودند که در کتاب

جز جراحی نیست. روش جراحی از قدیم متداول بوده و در منابع پزشکی مفصالً روش  یااگر آب چشم استوار و رسیده باشد، چاره

 جراحی گزارش شده است.

ین موارد ربطی به هم آمده است. ا« خوردچشم آب نمی»هایی چون المثلشود؛ نیز در ضربآب چشم گاه به گریه و اشک هم گفته می

 آب چشم به عنوان نوعی بیماری چشم ندارد.

 مآخذ

 ،تحفه ؛1345االغراض الطبیبة، اسماعیل جرجانی، تهران،  ؛35م، ص  2012، فؤاد عید الجوالده، عمان، دارالثقافة، االعاقة البصریة
 1962/ق 1383قادری شرفی، حیدرآباد دکن، الدین یمح کوششبه، ، علی بن عیسی؛ تذکرة الکحالین1360محمدحکیم مؤمن، تهران، 

 ؛19ج ، 1390دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، تهران،  ؛41، ص 1، ج 1389، کامران فانی و دیگران، تهران، گستردانشنامه دانش ؛م
امه دهخدا، ن، مؤسسه لغتنامه فارسیلغت ؛1385کاتاراکت: آب مروارید، سید حسن هاشمی، تهران، مرکز چشم پزشکی نور و بشری، 

، مجیدرضا شیخ «های قانون فی الطب ابن سینا و نورالعیون جرجانیمروری بر آب مروارید در کتاب» ؛163، ص 1، ج 1363تهران، 

 .231ـ  223، ص 127، ش 1396رضایی و دیگران، مجله دانشگاه علوم پزشکی، مازندران، 
 



 

39 
 

 دیدار نوروزی با دخترک اطلس پوش پامیر )بخش سوم(

 

 نگارسرایی: روزنامه مجید

« کمال خجندی»ها شاید این شهر را با نام شهر خجند که در شمال تاجیکستان واقع شده، یکی از مهمترین شهرهای این کشور است. ایرانی

ای بشناسند. کمال خجندی، شاعر قرن هشتم هجریست که بعد از سفر حج، مقیم تبریز شد. جالب آنکه مزار این شاعر در مقبرة الشعر

ی تبریز، در نقطه ایست که باید بسیار بگردی تا بیابی. خود من بعد از سفر تاجیکستان، در نوروز سال بعد تصمیم گرفتم بعد از مدتی طوالن

حسی که در خجند داشتم، مزار کمال خجندی را در مقبرة الشعرا پیدا کنم. نبود یک راهنمای مطلع از یک سو و قرار داشتن  ٔ  و به انگیزه

ای کوچک در نه چندان آشکار، باعث شد وقت زیادی صرف کنم تا باالخره مقصودم را پیدا کنم. نقطه ٔ  ر این شاعر در یک نقطهمزا

های مقبرة الشعرا مختص مزار کمال خجندی بود؛ حال آنکه تاجیکان در شهر زادگاه این شاعر، عمارتی را در باغ ملی این یکی از گوشه

اند که هم عمارت بسیار زیباست و هم باغ ملی. چندان که عروس و دامادها این تفرجگاه را بعنوان نا نهادهشهر، به یاد شاعر خجند ب

 گزینند.نخستین محل تفریح خود بر می

 شهر مدفنش چنین گفته: ٔ  عجیبی به تبریز داشته؛ چندان که درباره ٔ  کمال خجندی عالقه

 پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود                       تبرزی مرا راحت جان خواهد بود           »

ب و گجَل        ات رد ن                              ام روان خواهد بودسرخاب ز دیده                            کشم آب چرندا

ر این کاخ بود که شانزدهمین شورای های شهر خجند، کاخ ارباب است که برای تاجیکان دارای جایگاه ویژه ایست. دیکی دیگر از جاذبه

 عالی تاجیکستان برگزار شد و امام علی رحمان، رئیس جمهوری کنونی این کشور، بعنوان رئیس شورای عالی انتخاب شد.

 نفیس است. ٔ  های این عمارت، وجود یک موزهاز ویژگی

بینیم. خود های مهم و متعددی میم این سرزمین، موزههای آسیا نامید؛ چرا که در شهرهای مهاساساً تاجیکستان را باید کشور موزه

 می گویند.« آثار خانه»تاجیکان موزه را 

های خالق و هنر کاخ ارباب، یک کارگاه اطلس بافی و آدرس بافیست. در این کارگاه، بانوان هنرمند، با دست ٔ  در همین مجموعه

ها که تار و پود را به هم پیوند برد سراسر عشق و زیبایی. وقتی آن دستیایی میزنند که انسان را از جهان مادی به دنهایی میآفرین، نقش
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اندیشیدم که ما در ایران، اندیشیدم که چه قدرتی خداوند متعال به انسان داده و از آن بیخبر است. به این میدیدم، به این میزدند، میمی

شود. شاید دیگر نتوانیم چنین یغ که هیچ توجهی به صاحبان این هنر نمیدر شهری مثل یزد هم این هنرها را داریم؛ دریغ و صد در

 اند.اند یا رخت از جهان بربستهها یا هنرشان را کنار گذاشتههنرمندانی را در ایران پیدا کنیم؛ چون به علت بیتوجهی سال

ال، به یاد قهرمانان تاجیکی آن جنگ، در این بنا های شهر خجند است که هر سباری، بنای یادبود جنگ جهانی دوم، یکی دیگر از جاذبه

 کنند.آتشی روشن می

شهر خجند که یادش همیشه برای من زنده است و ماندگار، بازار این شهر است. بازاری عجیب با دنیایی عجیب. وقتی  ٔ  اما یک جاذبه

ای؛ سفری که هیچ دوربین سینمایی قبل سفر کرده زنی، انگار به هزار سالآن قدم می ٔ  در محیط این بازار، مخصوصاً قسمت سرپوشیده

های عید بینی. خبری از آجیل پر زرق و برق که امروز سفرههای نوروزی را میتواند مثل آن را باز آفرینی کند. در این بازار انواع ناننمی

ای عید تاجیکان است. چیزی که ما هم همردم ایران را اشغال کرده نیست. آنچه هست، یادآور سادگی و صفااست که زینت بخش سفره

، آن هم نه تیزابی، نوع «مویز»تا چند سال پیش داشتیم و با هجوم مصرفگرایی، به یکباره کنارش نهادیم. کشمش یا به قول تاجیکان 

ار، دیدنی بود تا داد. اساساً خشکبار شب عید این بازعجیبی به بازار می ٔ  آفتابیش در سبدهایی که برای فروش گذاشته بودند، جلوه

 خشک شده به شکل سنتی ندیده بودم که در این بازار دیدم. ٔ  خوردنی. من تا آن روز خربزه

ها، مسجد های زیادی دارد. یکی دیگر از این جاذبهرا به آن اطالق کرده بودند، دیدنی« لنین آباد»شهر خجند که در دوران کمونیزم نام 

 ای کفاش در کنار این درخت مشغول به کارند.سجد یک درخت چنار قدیمی قد بر افراشته و عدهشیخ مصلح الدین است. در حیاط این م

پوش پامیر، کشور تاجیکستان باشید. در این بخش قرار است ساز سفرنامه من در دیار دخترک اطل قسمت سومتوانید شنونده می در اینجا

 مرا در والیت بکر و دوست داشتنی خجند همراهی کنید.

 

 های کتابحکایت دختر جوان نابینا و گیاهان دارویی و یازده کتاب دیگر در تازه

 

 های عمومی کشورخانهدار نهاد کتابرقیه شفیعی: کتاب

 ماه. های ارائه شده در اسفندمعرفی دوازده کتاب در خدمت شما خوبان خواهم بود. پس این شما و این هم کتاب من رقیه شفیعی این بار با

  .قابل تأمل یخاص دارد، هم ساختار یهم داستان «ییدارو اهانیمردن با گ یراهنما»*

http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/دیدار-نوروزی-با-دخترچه-اطلس-پوش-پامیر-خجند.mp3
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/دیدار-نوروزی-با-دخترچه-اطلس-پوش-پامیر-خجند.mp3
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 اهانیگ یسازو آماده بیر خشک کردن، ترکهمراه مادرش در کا یاو در خانه ندیبیجوان که چشمانش نم یاز دختر ستیتیروا رمان

 .فروش در بازار است یبرا ییدارو

در  شیبرا زی. همه چکندیبرسد که با آنها کار م یو ابزار اءیبه درک جذاب اش گرید یچشمانش توانسته با استفاده از قوا یکیدر تار او

 رونیاز خانه پا ب یمراسم خانوادگ کی یبرا یکه روز نیتا او البته رابطه با مادرش خالصه شده.  اهانیساختار و وجوه گوناگون گ

 .درونش عوض شده است زهایچ یلیخ گرددیو باز که م گذاردیم

 ییهااز آن راه ییمفهوم برآشوبنده است و رها کیدر آن  ییکه تنها یگوست. رمانمتفاوت و قصه یرمان ییدارو اهانیمردن با گ یراهنما

 .است دهیتوسط نشر چشمه به چاپ رس 1395صفحه سال  117زاده در عطار هیکتاب به قلم عط نیا .دارد نیو گاه خون بیعج

شنیدم که محتوایش ناظر بر « االنوار عالمه مجلسیبحار»کرد حدیثی از *در نوجوانی نخستین بار از پدرم که فرزندانش را نصیحت می

این حدیث که با جدیت بیان گردیده با حال و احوالم در آن لحظه ناسازگار  خندند بود.نفی خنده و مذمت کسانی که با صدای بلند می

ها گر گاو نر بود! این آموزهشد. بعدها هم از یکی از نزدیکان شنیدم که مرد باید عبوس باشد! که در آن لحظه چنین مردی برایم تداعی

در من گردید. این عوامل نسبت بین دین و شادمانی را برایم مبدل ها راجع به شهادت امامان موجب سرکوبی خنده و تأثر درونی و دانسته

شد به هم پیوستند به یک مسئله فکری ساخت. آنچه در من موجب سرکوبی خنده بود با آنچه در بیرون در قالب عزاداری و ماتم ارائه می

رایم این دغدغه ایجاد شد که نکند همه این تفکر را حل بود. با پرسش  از دیگران بو به مسئله فکری بدل شدند که نیازمند تأمل و راه

 دارند که اگر زیاد بخندند اتفاق بدی خواهد افتاد؟ همین امر سبب پژوهش در این موضوع شد. 

صفحه سال  231ی است که در الهام قربانو  یحسن محدثی نوشته «یو مهار دوگانه شاد یخیتار نید ی.و شاد نیدرباب د یا هینظر»

 ط نشر نقد فرهنگ روانه بازار شده است.توس 1396

دهد. فصل دوم این کتاب مشتمل بر سه فصل است که فصل اول طی بحثی مفصل نُه پرسش اساسی راجع به حزن و شادی را پاسخ می

ن فرهنگی ی نسبت شادی و دین در ایران پس از انقالب است. فصل سوم نیز به گزارشی در باب منازعات امامان جمعه و مسئوالدرباره

جامعه در باب موضوع اجرای کنسرت موسیقی در شهرهای مختلف اختصاص یافته است. در این فصل کوشیده شده تا نشان داده شود 

های کنند ولی در مقام عمل برخی از آنها مردم را از تمامی محفلکه روحانیان عمدتاً در مقام نظر دین اسالم را معید شادی معرفی می

گیری کنند. در نهایت کتاب با نتیجههای شادمانه را از مردم دریغ میخواهی از مردم امکانات و بهانهسازند و بدون نظریشادی محروم م

 رسد.کوتاهی به پایان می

تا با  داردیم یارزان یکه به ما فرصت ستی( موهبت بزرگییهاوا انیبوم انیدر م یسازتیهو یروانشناسانه به معنا یهو پونو پونو )روش*

 نیموجود در افکار، گفتار و کردار ما را پاک سازد. ارمغان ا یتا خطاها میو هر لحظه از او بخواه میمؤثر برقرار کن یدرون ارتباط یخدا

  .ستیدروش آزا



 

42 
 

 بهیات کتترجمه شده و انتشار جمالی مژگان توسط لن است که ویه اکاالیهالیا دکتر و یتلیدکتر جو وا ینوشته« صفر تیمحدود» کتاب

  .آن را به چاپ رسانده است 1396صفحه سال  319در  یپارس

شکل  نیتردر ساده کند،یارائه م یو معنو یعمل ی( آنچه که اصول روانشناسیسازتیکتاب با استفاده از روش هو پونو پونو )هو نیا در

  .داندیم یرا عشق و قدردان یزندگ یهاتنها پاسخ به چالش وی ممکن آمده است. 

شان انجام یبرا ایداشته باشم  یمیتصماز قبل آنکه  یانجام دهم ب یبزرگ یام کارهاتوانستهگوید می« صفر تیمحدود»کتاب  سندهینو

وجود دارد و آنها را مدلول  میدر زندگ یادیز یهامعجزه دیافزایسپس م کندیخود را ذکر م یهاتیاز موفق یستیل او  .بکنم یتالش

که  ییتا جا داندیم یاله یزیربرنامه کیاتفاقات را  نیا یدست به عمل زدنم است. او همه  یجهیکه نت دانمیم میوهادنبال کردن آرز

 .شده که او شخصاً به دنبال آنها نبوده است یزیاما آنها رخ داده و منجر به چ دانستهیاز آنها م یانجام برخ یبرا لیخود را فاقد تما

 .دیاکه تا کنون تجربه نکرده یسفر د،یبخش باشحال الهام نیو در ع زیانگچالش بر یفرس یکتاب آماده نیا با

که نشر قطره  شیانددور رضایعل  ی. و با ترجمهیباربارا کلولد ینوشته «لنسیجو سند یها یکاوشگر یریرز کشم نیآخر»کتاب *

 ت.کرده اس یسیپل یهاداران رماندوست میصفحه تقد 402در  1397سال 

 یشدن برا ایبنگال در کلکته بوده و اکنون مشغول مه سیآموزش پل یشش ماه گذشته را برا اریاسکاتلند یکشتهکاراگاه کار لنزیسند جو

حاکم هم همراه حاکم در دفترش  ی. خواهرزادهخواندیاز آن حاکم بنگال اورا فرا م شیروز پ کیبازگشت به وطن است که درست 

 یدهیبر یهابا رگ شیپ یهفته کیسامرها که  یپگ شیمیاز جسد دوست صم ییهادرامون با خودش عکس ینانس است. گاهمنتظر کارا

کاراگاه  یکرده؟به درخواست حاکم و اصرار نانس یخودکش یپگ ایقتل است  کی نیا ایشده. آ دایآبدان حمامش پ انیها در ممچ دست

 کند.  ییگشارا رمز یتا مرگ مشکوک پگ ابدییم تیمأمور

عاشقانه و  یهاکه همراه تنش یارهیزنج یهادهنده و ترسناک از مرگتکان یقیبه حقا یپگ یخودکش ایقتل  یوجودر جست کاراگاه

 .ابدییهندوستان دوران استعمار دست م خیاز تار ینامتعارف است، در بخش ییفضاها

نشود.  دهیفهم متشیناشناخته بماند و قدر و ق اریبس دیکه شا یانهی. گنجخواند دیدارد که با یاناخوانده یهادفاع مقدس فصل یحماسه*

 .کرده است شانیپر نیسرزم نیکه خواب را بر دشمنان ا یمردان یو دالور یمردیپا

ا آن ر نیاست که تدو« امصدّ یهاو اردوگاه یلیاز جنگ تحم یامام یو مصطف یهمت دونیاز فر یقیتلف تیام رواصدّ یالیدر و کتاب»

 .مندان آثار دفاع مقدس شده استعالقه میصفحه تقد 120در  1392سال  تیعهده داشته و توسط نشر زمزم هدابر یمحمدرضا اسالم

 یو راه گذارندیسمنان جا م یهارا در محله شانیو نوجوان یجوان یو مصطف دونی. فردیخوانیرا م تیحکا کیاز  تیاثر دو روا نیا در

 نی. اشودیبازگو م یدو راو نیدوران اسارت از نگاه ا نیریو تلخ و ش یلیجنگ تحم ران،یا یانقالب اسالمین همچن .شوندیجبهه م

 خی! تارستیتنها هم ن ی! خاطرهستیداستان ن تیروا نیکند. ا تیو نوتر روا ندیتر ببتازه یدارد جبهه و اردوگاه را تا حدود یمجموعه سع
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سرگذشت  توانیاست که م یاکتاب به گونه نیاست. نوشتار ا انیگاه زبان کتاب زبان راو یحت نبرده ستاست. نگارنده در محتوا د

 .خواند یقیهردو را به صورت تلف ایرا جداگانه  کیهر

ای احمقانه است که فقط به کند بلکه وسیلهها کمک میی هوشمندی نیست که به احمق*اکو در جایی گفته است که کامپیوتر وسیله

 افتد.وشمندان به کار میدست ه

رضا امامی را نشر کتاب کوچه سال ی غالمی اومبرتو اکو  با ترجمهنوشته« هاها و یادداشتآال سفر کنیم؟ طنزچگونه با ماهی قزل»کتاب 

 داران طنز کرده است.صفحه تقدیم دوست 210در  1399

نگاری زبردست که هر هفته ای نامدار و روزنامهستاد بزرگ دانشگاه، نویسندهی اماند: چهرههمواره از اومبرتو اکو سه چهره به یادگار می

های وی است که با نگاهی دقیق و ها و طنزی یادداشتنوشت. این کتاب در بر گیرندههایی میدر متبوعات ایتالیا به جد و طنز یادداشت

ها پردازد. با خواندن طنزکامپیوتر، اینترنت، موبایل، تلویزیون و ... می نمایاند و به بررسی عصرای دوران مدرن را میزبانی رسا چون آینه

 شود.هایی تازه گشوده مینشیند و رویاروی اندیشه دریچهلبخندی بر لب می

گی گیرند اما من هرگز از گفتن این نکته خسته نخواهم شد که آنچه در زند*رنج و محنت، پریشانی و مرگ گویی معنا را از زندگی می

 گزیند.کار و فعالیت را برمیدرمانی با در نظر گرفتن گذران بودن زندگی بجای بدبینی راهحقیقت گذران است، امکانات آن است. معنا

که ده ملیون نسخه از آن در سراسر جهان به چاپ رسیده کتابی دارد با « وجوی معناانسان در جست»ی کتاب ویکتور فرانکل نویسنده

 صفحه به چاپ رسانده است. 142در  1399الدین عباسی که نشر پارسه سال ی شهاببا ترجمه« زندگی آری به»عنوان 

ای نجات انسان از طریق عشق و در عشق است. انسانی که هیچ چیزی از خود در این جهان بجا نگذاشته، باز ممکن است حتی برای لحظه

ربه کند. او متوجه شده بود که در میان زندانیان کسانی بخت زنده ماندن پیدا ی معشوق خویش سعادت و شادمانی را تجدر یاد و خاطره

 شان بود. کردند که ایمان یا تصوری از آینده داشته باشند. چه آن آینده انجام کاری مهم یا بازگشت به نزد عزیزانمی

ی رنج کشیدن است، به شرط آن که فرد آمادهمحرک اصلی انسان کسب لذت و پرهیز از درد نیست بلکه یافتن معناییست در زندگی. 

 معنا و مقصودی در آن رنج بیابد.

های ترکی قرن بیستم است. رمانی از داستان« ی جزیرهی جدید با عنوان قصهگانهبنگر فرات خون است، نخستین کتاب از سه»*کتاب 

ای گری فاجعهصفحه  با موضوع روایت 448در  1393سال الدینی توسط نشر ققنوس رضا سیفی علیی یاشار کمال که با ترجمهنوشته

آن در قرن  عیدارد که وقا ییروستا ییکتاب فضا نیداستان ا مندان گردیده است.راند، تقدیم عالقهها انسان را از مأوای خود میکه ملیون

 .گذردیم هایونانیها و ترک یهاگذشته و زمان جنگ

شود که خواننده در قالب کتابی موجز و آثار نویسندگان طراز اول ایران با این هدف نوشته میی زندگی و ها دربارهنگاری*تک

هایی است که جواز آوریهای گوناگون کار ادبی آنان آشنا شود. در این رویکرد بویژه تأکید بر نووجور و از منظری انتقادی با جنبهجمع
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های ادبیات معاصر به نویسندگانی پرداخته ی کالسیکهای مجموعهنگاریدر تک شود.ورود هر نویسنده به تاریخ ادبیات تلقی می

 زبان و بویژه جوانانی که سودای نوشتن در سر دارند، ضروریست. خوانان فارسیهاشان برای کتابشود که خواندن داستانمی

 صفحه.  148 1396سال  عابدینی نشر چشمهی حسن میرنوشته« ی دربدری)زندگی و آثار بزرگ علوی(پیشه»

شود که منتقدان ی ادبی نویسندگانی بررسی میهای معاصر است. در این مجموعه زندگی و فراوردهاین کتاب دفتر دوم از کالسیک

ر روند اند. این نویسندگان هم باند و آنها را در صف اثر آفرینان ایران جای دادهاند، به اجماعی رسیدهی آثارشان بسیار نوشتهدرباره

ی داستانی فارسی ای بر گنجینهاند و هم به لحاظ مضمون ، زبان و شکل ذخیرهگیر داشتهفرهنگ و ادبیات روزگار خود تأثیری چشم

 اند.افزوده

ت انگیز تاریخ معاصر ایران اسهای مرموز و بحثشاه یکی از چهرهوزیر و وزیر دربار دوران سلطنت محمدرضااله علم نخستاسد*امیر

الحسین تیمورتاش وزیر مقتدر ها ایفا کرد، او را تا حدی میتوان با عبدکه از نظر ارتباطات پنهانی و نقشی که در دوران سلطنت پهلوی

ی واقعی علم در زمان حیات او پوشیده ماند و جز محرمیت شاه و قدرت و نفوذی که در دربار اوائل سلطنت رضاشاه مقایسه کرد. چهره

های علم نخست به ه دست آورده بود کمتر کسی از اسرار زندگی او آگاه بود تا دوازده سال پس از انقالب که یادداشتی او بسایه

صورت فشرده و به زبان انگلیسی و سپس در چندین مجلد به زبان فارسی انتشار یافت، نقش واقعی او در دربار پهلوی بر کسی روشن 

شخص علم و بسیاری از محارم و دوستان و بستگان او از نزدیک آشنا بوده و کم و بیش از نقش  ی این کتاب که بانشده بود. نویسنده

ها و چهره»و « بازیگران عصر پهلوی»و سپس در دو کتاب « پدر و پسر»کلیدی وی در رژیم گذشته آگاهی داشته نخستین بار در کتاب 

ر رژیم گذشته بازگو کرده است. )هر سه کتاب ذکر شده به صورت صوتی ی علم و نقش اسرارآمیز او داطالعات خودرا درباره« یادها

 موجود است(

 صفحه. 680 1392ی محمود طلوعی نشر علم سال نوشته« ی واقعی علمچهره»

 صفحه. 157در  1399دینانی چاپ نشر هرمس سال حسین ابراهیمیاثر غالم« عقالنیت و معنویت»*کتاب 

ی اسالمی، سنت و های مختلف ایراد گردیده و با عناوین جایگاه فلسفهز دکتر دینانی است که در زماناین کتاب شامل هفت سخنرانی ا

ی عرفان و فلسفه، حکمت اشراق یک و حکمت اشراق دو و عقالنیت و معنویت در تجدد، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، رابطه

 ان شده است.دوستاسالم، با زبانی روان و بیانی شیوا تقدیم فلسفه

. سامان داشتمینگه م فرستادیرا که م ییهاها و عکسها، کارترفت. نامه سیبه انگل گرفتکه را  پلمید .ها شاگرد ممتاز بودسامان سال*

و کوتاه بود. سامان رفت  یداریکه د دمیپدرش در دهکده د ابیدر غ 1379در سال  گریبار د .بودم دهیدر لندن د 1359را سال  یو ساق

 ،که فرستاده بود ییهاها و کارتعکسبا مرور آمد. چند روز  رانیسامان به ا گریبار د 1388و تلخ آغاز شد. در تابستان  بیروزگار غر

 شیبرا شیسال پ کی. حدود دیطور خواستپدرش را به من سپرد گفت هر یهانامه ی. سامان قبل از رفتن بستهمیگذشته را مرور کرد

 .میگذاشتیکار م انی. اورا در جردی. عنوان مجموعه را پسندمیارا به ناشر سپرده درتو و پ یهاکه نامه مینوشت
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صفحه  96در  1394اند و نشر چشمه سال را آیدا و سامان شاملو گردآوری کرده« های احمد شاملو به پسرش سامانامید آفتابی من، نامه»

 به چاپ رسانده است.

 

 یدی آدیو ویزاردزجادوی اصوات در بازی اندرو

 

 علیرضا نصرتی: گیمر نابینا

ای داشته باشند. اند، قرار نیست خیلی داستان پیچیدههای اندرویدی باالخص آنها که برای نابینایان و به صورت صوتی طراحی شدهبازی

ش را در هنگام کار با صفحات های سریعالعملای بخورد و کمی هم عکسهدف بیشتر این است که کاربر مدتی در دریای اصوات غوطه

های لمسی به رخِ خودش یا شاید کمی هم بقیه کاربران بکشد. این، حکایتی است که در باره بازی اندرویدی این شماره از مجموعه پست

 کند.هم صدق می« بازبازی»

سرگرم کننده که قیمتش حدود پنج دالر است ایم. یک بازی ساده و نام بازی جذابی است که این بار به سراغ آن رفته1، «آدیو ویزاردز»

مای »های صوتی ویژه نابینایان به نام توانید آن را به رایگان دریافت کنید. این بازی را یک گروه طراح بازیاما اگر با ما همراه بشوید می

هایی است که عات موسیقی و صداطراحی کرده است. یکی از مواردی که دستمایه مباهاتِ طراحان بازی شده، کیفیت قط2« ترو ساوند

های نابینا بهره گرفته شده است. های آدیو ویزاردز از موزیسینهای بازی، در ساخت موسیقینویسدر آن به کار رفته است. به گفته برنامه

ها و قطعات موسیقی این صداتوانید نمونه باز که در انتهای همین نوشته قابل شنیدن خواهد بود همراه شوید میاگر با پادکست صوتی بازی

 را بشنوید.

قصه آدیو ویزاردز از این قرار است که بازیکن، باید از اول تا آخر مشغول خنثی کردن خطراتی باشد که از سوی حریف به سمتش 

یک اعمال سلیقه قرن  گانه معروف مواجهیم؛ البته در انتخاب این عناصر،شود. در این بازی، ما با خطراتی از سوی عناصر چهارسرازیر می

گانه ما اند؛ بنا بر این، در این بازی عناصر چهارکرده« باد»بیست و یکمی هم پیش آمده و آن هم این است که الکتریسیته را جایگزین 

 عبارت خواهند بود از: آب، آتش، خاک و الکتریسیته.

شوند و کاری که شما باید به عنوان بازیکن به شما نزدیک می گانه، به شکل یک خطرِ کشنده،در آدیو ویزاردز، هر یک از عناصر چهار

شنوید، نوع خطر را تشخیص دهید و به اصطالح ضدش را انتخاب انجام دهید این است که به سرعت، با گوش دادن به صدایی که می

                                                           
1 Audio Wizards 
2 MyTruSound 
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، به مثابه یک تیغ دو لبه شوداب میهایی که به سمت شما پرتکنید و به سمت خطر پرتاب کنید تا آن را خنثی کنید. هر کدام از خطر

کند و یکجا ممکن است شما را بکشد اما در جایی دیگر احتمال دارد بتواند نجاتتان بدهد. در این بازی، خاک، الکتریسیته را عمل می

 کند و آتش هم ضدِ خاک است. برد و آب، آتش را خاموش میکند. الکتریسیته، خطر آب را از بین میخنثی می

ایم، بسیار ساده است؛ کافی است یک هدفون توی هم به تفصیل به آن پرداخته« بازبازی»انجام این بازی که البته در نسخه صوتی  روش

شود. گوشتان بگذارید و تاکبک را قطع کنید و وارد صفحه بازی شوید. باید منتظر بمانید تا ببینید کدام یک از خطرات به شما نزدیک می

توانید نوع خطر را تشخیص دهید. آب، آتش، خاک و الکتریسیته، هر یک با گونه خاصی از هشدار صوتی به سمتتان ا، میبسته به نوع صد

شود. به محض نزدیک شدن صدا، باید با کشیدنِ انگشت بر روی صفحه، اول عنصر خنثی کننده را انتخاب کنید. برای انتخاب پرتاب می

کشید و با این کار، یدن انگشت در نظر گرفته شده است. بعد از انتخاب، انگشت را به چپ میهر یک از عناصر، یک شکل خاص از کش

شود و کنید. اگر بتوانید به درستی از پس انجام این کار برآیید، خطر برطرف میعنصرِ خنثی کننده را به سمت عنصر کشنده پرتاب می

حل کار اشتباهی رخ دهد، خطری که به سمتتان پرتاب شده، شما را خواهد کشت. باید منتظر خطر بعدی بنشینید اما اگر در هر یک از مرا

یابد و خبری از اید و مشغول خنثی کردن خطرات، بازی به همین منوال ادامه میرسد. تا زمانی که زندهبا مرگ شما، بازی به پایان می

 ندارد. رفتن به مراحل بعد هم در کار نیست چون این بازی اساساً مرحله بعدی

بارگیری کنید. البته نصب این پرونده برای انجام بازی کافی نیست و شما به  این لینکتوانید فایل نصبی بازی آدیو ویزاردز را از شما می

ایم. بعد از بارگیری، فایل را از حالت فشرده خارج در اختیارتان گذاشته این طریقاحتیاج دارید که ما آن را هم از های این بازی هم داده

ای است که با رفتن به پوشه اندروید منتقل کنید. اندروید، نام پوشهدر  OBB کنید، به پوشهای را که مشاهده میکنید و سپس پوشه

 .های شخصی و انتخاب حافظه دستگاه، قابل مشاهده خواهد بودفایل

و تنظیمات آن به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. یک ربع اندازی نحوه انجام بازی و نصب، راه شنویدکه می پادکستیدر 

برای شنیدنش وقت بگذارید. البته با این قید که چه هنگام شنیدن پادکست و چه در زمان انجام بازی، سعی کنید حتماً هدفون یا هندزفری 

ها را با سایر ها و پادکستشود رضایت دارید، نوشتهی میها معرفهایی که در این سلسله نوشتهرا بر گوشتان داشته باشید. اگر از بازی

 دوستان نابینایتان هم به اشتراک بگذارید.

 

 

http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/AudioWizards.Accessible.Audio_.Game_.apk
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/AudioWizards.Accessible.Audio_.Game_.apk
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/com.myTrueSound.AudioWizards.zip
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/com.myTrueSound.AudioWizards.zip
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/بازی-باز-03.mp3
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/03/بازی-باز-03.mp3
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 بیناییبیماری حاد ویروسی و علت نابینایی و کم ۱آبلهیادداشت میهمان: 

 
 )نویسنده و پژوهشگر حوزه معلولیتعلی نوری 

بینایان بسیاری را در منابع تاریخی یا امروزه . نابینایان و کمها استیینایناببرخی و علت  یروسیحادّ و یماریبآبله 

ران آموزش و پرورش گذااند. عبداهلل معطری از بنیانکنیم که بر اثر آبله این چنین شدهبه صورت زنده مشاهده می

 ت داده است.اش را کامالً از دسنابینایی شیراز از جمله کسانی است که در کودکی مبتال به آبله شده و بینایی

ها روی پوست بدن و صورت و گاه اند از: درد، تب، استفراغ، جوشعالئم این بیماری حادّ، مسری ویروسی عبارت

 ماند.ها به صورت گودی باقی میها. پس از بهبودی، جای این جوشدرون چشم

مومیایی فراعنه مصر را آبله  ها روی جسدهایگویا آبله از ده هزار سال پیش از میالد وجود داشته و برخی نشانه

الجدری شد آبله همان سرخک است اما تحقیقات رازی در کتاب دانند. پیش از محمد بن زکریای رازی تصور میمی
 نشان داد آبله چیز دیگری است. والحصبه

د و با رواج سفرهای گشتند به این قاره بردنآبله را احتماالً نخستین بار صلیبیونی که به اروپا باز می تاریخ پیدایش:

که واکسن آن را  1800دریایی، کاشفان و مستعمره نشینان آن جا در دنیای جدید شیوع یافت. آبله تا حدود 

 30کشف کرد در اروپا شایع بود، و در آسیا نیز نوع مهلکی از این بیماری به نام واریوال ماژور، جان  2ادوارد جِنِر

به بعد و در نتیجه مبارزات سازمان بهداشت جهانی این بیماری در  1967از  گرفت تا این کهدرصد بیماران را می

 به طور کامل ریشه کن شد. م 1978 /ش 1357

 1967برنامه واکسیناسیون این بیماری توسط سازمان بهداشت جهانی از  اقدامات جهانی در مبارزه با آبله:

 ه را شروع کرد.سال قبل اقدامات جدی در جهت مبارزه با آبل 153یعنی از 

ترین میلیون پوند( هزینه در برداشته و تاکنون بزرگ 200میلیون دالر ) 300زنند که این مبارزات تخمین می

موفقیت این سازمان بوده است. هنگامی که این بیماری هنوز شایع بود برای ممانعت از شیوع آن تمهیداتی صورت 

کردند تا تمامی کسانی را که در تماس با بیمار و پزشکان سعی میشدند گرفت، چنان که قربانیان قرنطینه میمی

اند ردیابی و واکسینه کنند و در عین حال، همگی آنان را از دیگران جدا نگه دارند. افرادی که در معرض خطر بوده

فرادی که شد. واکسینه کردن اهای آلوده و مواد مسری، ضدعفونی میشدند و خانهقرار داشتند نیز واکسینه می

یناسیون پیش از ابتال، واکسکاست. یمگذشت از شدت بیماری یک تا دو روز از تماس قطعی آنان با بیماران می

ها مصونیت نسبی ایجاد مصونیت آنی و کامل تا حدود دو یا سه سال و اگر نگوییم در سراسر عمر، اما تا سال

                                                           
1. Smallpox 

2. Edward Jenner 
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مراه با اقدامات پیشگیرانه بهداشتی پیشرفته، رواج معاینه ، ه1853کند. برقراری نظام واکسیناسیون اجباری در می

ها، به شدند و افزایش دانش پزشکی نسبت به ماهیت آلودگیبهداشتی دریانوردان و کسانی که وارد کشور می

، سازمان 1996واکسیناسیون آبله اختیاری شد. در ژوئن  1948کنی آبله در انگلیس انجامید. در یشهرتدریج به 

 400ت جهانی با از بین بردن همه آثار ویروس آبله تا پایان قرن موافقت کرد. این کار از طریق نابود کردن بهداش

یزرهای مخصوص در نهادهای پژوهشی مختلف نگهداری فرگرفت که در نمونه باقی مانده از واریوال صورت می

ه مردم دیگر نسبت به آن مصونیت ندارند شد. در پی نگرانی از مرگبار بودن ویروس در صورت نشت آن و این کمی

های باقی مانده آبله را ، سازمان بهداشت جهانی تاریخ نابودی نهایی آخرین نمونه1999این توافق حاصل شد. در 

های غیر مجاز ویروس ی از وجود ذخیرهنگران ای تعیین کند.مهلت تازه 2002به تعویق انداخت و متعهد شد که تا 

 ها از آن، دلیل تعویق اجرای این تصمیم بود.احتمالی بیوتروریستآبله و استفاده 

 نشریه گزارش اساس نامیدند. برکوبی یا مایه کوبی میواکسیناسیون آبله را در ایران آبله ایران: در یکوبآبله آغاز
 ایران به سپس و ایران علّیه دولت روزنامه به سال ده از پس که ایران در دولتی نشریه نخستین) اتفاقیه وقایع

 چاپ( 1267 الثانیربیع 19که در شماره سوم، ( )بود قاجاریه دوره در حوادث رسمی سخنگوی و داد نام تغییر

 اولیای» است: آمده خبری چنین در. شد اجرا امیرکبیر صدارت زمان در نخست سراسری و اجباری کوبیآبله شده،

 مأمور محروسه ممالک جمیع به آموختن از بعد که اندگماشته شریف فن این گرفتن یاد برای کسان علّیه دولت

 بعد مدتی که چرا پیوست تحقق به کار این زود خیلی( 1267 الثانیربیع 19 شماره سوم، ،اتفاقیه وقایع) «نمایند

 ،اقیهاتف وقایع) کردند جریمه تومان پنج را پدر بود، مرده طفل و نکوبیده آبله را خود طفل اصفهان در پدری چون

 عهده به و شد گرفته جدی کوبیآبله حکومتی، هایفرمان دیگر علیرغم تاریخ، آن از پس(. 1268 صفر 45 ،17 ش

 الصحه حفظ اداره رئیس و علوم وزیر اعتضادالسلطنه برای شاه که فرمانی در. گردید مقرر الصحه حفظ مجالس

 در شما حکم بوده، این کار اجرای مواظب شما مأمورین ایران نقطه هر به باید»: کندمی تأکید اینگونه فرستاده،

 آبله کوبیدن به مجبور ایران رعایای اطفال وسیله هر به و باشد جاری و نافذ قوت، درجه اعلی در کوبیآبله و رواج

 (.1297رجب  5، 421، شماره ایران) «باشند امر این مقروض آنها اولیای و

 بفرستند( پایتخت) مرکز به باره این در را خود هایگزارش بود، خواسته بزرگان و شیوخ از اطمینان برای شاه

 که جیبی است قطع به کوبیآبله رساله فارسی چاپی هایرساله ترینقدیم(. 1297 رجب 5 ،421 ش ایران،)

ن در کوبی در شهرها و نیز اصفهاو گزارش آبله .است موجود اصفهان در مسکویه ابن کتابخانه در آن از اینسخه

 (.238ص ، تاریخ اجتماعی اصفهانآن آمده است )

 شد؛ایران، کارها به سرعت انجام می رعایای و کودکان همه کوبیآبله ضرورت مورد در شاه ناصرالدین نافذ فرمان با

 و است فرنگی آبله کردندمی شایع مردم در گاه شد؛می مانع گاه مردم عمومی هایسنت و هادیدگاه و فرهنگ امّا

 کوبیآبله تأثیرهای و اهمیت درباره آثاری و هارساله داد دستور شاه رواین از. شودمی افراد بدن به کفر ورود موجب

 .کنند توجیه را نخبگان و بنویسند



 

49 
 

ش به کمک یک پزشک  1191( پسر دوم و ولیعهد فتحعلی شاه قاجار در سال ق 1249-1203عباس میرزا قاجار )

کوبی شدند و مصونیت از آبله ایجاد هزار نفر ساکنان تبریز آبله 25کوبی کرد و در تبریز مایه اروپایی فرزندانش را

 شد.

 .کرد صادر کوبیآبله درباره فرمانی دوباره بعد سال سی یعنیق  1297 سال در مجدداً شاه ناصرالدین همچنین

 ایرساله تهران، پزشکان کمک با علوم هم وزیر کرده بود. علوم وزیر به زیادی تأکید کوبیآبله مورد در پیامش، شاه

و مراکز درمانی  پزشکان برای کوبیتجهیزات آبله با و این کتاب را همراه کوبی نوشتهدرباره اهمیت و منافع آبله

 بردندمی الصحت حافظ نزد باید را اصفهان اطفال بر اساس فرمان شاه، فرستاد. والیات( هایالصحت )حافظ شهرها

 .شود کوبیده آنها آبله ناًمجا تا

 حاکم مؤاخذه مورد و مسئول او ولی یا طفل آن پدر کرد،فوت می آبله مرض به و کوبی نشدهآبله که طفلی هر

 .گرفتمی قرار السلطان ظل یعنی

 آخرت و دنیا خیر و دولت و ملت نفع به چون را اجرا کند؛ آن خواستمی و علم بود این گرفتن فرا طالب کس هر

 در کوبیآبله محل .شدمی داده او به علم این رساله داده؛ نیز تعلیم مضایقه، بدون باشد، مردم ٔ  طبقه هر از ت؛اس

 است الصحه حافظ طبیب خان موسی میرزا منزل در هاخلج حمام به معروف حمام درب خشک، خیابان آخر

 (214-213 ص ،اصفهان اجتماعی تاریخ)

 :نوشت علوم وزیر به خود فرمان از قسمتی در همچنین شاه

 یک تحت در کار این باید. دارد وجوب حکم مملکت اطفال سالمت و محترمه نفوس حفظ برای که کوبیآبله

 خاصه تکالیف از هم امر این شماست عهده به الصحت حفظ اداره چون. باشد دقیق و مخصوص اهتمام و مراقبت

 شیوع و رواج در شما حکم بوده کار این اجرای مواظب شما نمأموری ایران نقطه هر به باید. شودمی معدود شما

 اولیای و آبله کوبیدن به مجبور ایران رعایای اطفال وسیله هر به و باشد جاری و نافذ قوت، درجه اعلی در کوبیآبله

 (1297 رمضان 5 ،59 شماره اصفهان، فرهنگ) 1297 الثانیجمادی 29باشند،  امر این مقروض آنها

. شدند کوبیآبله کودکان از بسیاری و شده مهار آبله گسترش الصحة، حافظ اداره هایتالش و مزبور مانفر از پس

 در الصحة حافظ اداره رئیس. گرفت فرا را جا همه آبله و شد فراگیر آبله اپیدمیق  1303 سال در مجدداً  اما

 :نوشت ایبیانیه

 به آنکه یا و شده بدن وارد تنفس واسطه به است ممکن که است مخصوصی ماده واسطه به مرض این سرایت

 تابستان و بهار فصل در مرض این. گردد عارض است مرض این به مبتالی که شخصی با سالم شخص تماس واسطه

 شیوعی آنکه از قبل که است آن بهتر است نموده بروز مرض این اصفهان دارالسلطنه در است چندی. نمایدمی بروز

 بعضی از ثانیاً. شد خواهند مرض این شیوع از مانع آنکه اوالً : دارد فایده چندین که کوبید را طفالا آبله نماید پیدا

 .شد نخواهند مریض پرستاری مشغول مدتی ثانیاً. بود خواهند محفوظ است مرض این نتیجه که آفات
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 مأمورین توسط آبله نکوبید شاه دستور به که است سال چند: نویسدمی باره این در الصحة حفظ اداره مدیر

 در باغ چهار در واقع آباد فتح مبارک خانه مریض در ظهر تا صبح از الصحه حافظ بنده شود.می انجام مخصوص

 همه عالوه به. نماید حاضر محل آن در را خود طفل تواندمی کس همه و کوبممی را اطفال آبله مجاناً مدرسه جنب

 .(1304 شعبان 22 ،420 شماره ، دراصفهان فرهنگ) شودمی کرده محل این در طبابتی و جراحی اعمال قسم

 بسیاری را جمعیت و توانستند دادندمی بسیار اهمیت کوبیآبله به قاجاریه دوره در که است این گویای فوق اسناد

 .کردندشدن و مردن مردم پیشگیری می نابینا روستاها از آبله نجات دهند. به این روش از و شهرها در

 به در ایران قبل سال 170 از های دیگرمعلولیت نابینایی از پیشگیری برای روشی عنوان به کوبیآبله نابراینب

 آبله با مقابله برای. اندیافته نجات کودک، هزاران کنون تا پیشگیری شیوه این با. است شده آغاز امیرکبیر دستور

سازی و توجیه ویژه در زمینه فرهنگ به ت تالش کردند.با جدی عادی مردم تا مقامات دیگر و شاه از مردم همه

ذهنی و فکری مردم، بسیج همگانی صورت گرفت. به همین دلیل توانستند با جهل و خرافات و باورهای خرافی به 

 خوبی مبارزه کنند.

ین مرکز با انستیتو پاستور را تأسیس کرد. ا ش 1299دهی به امور واکسیناسیون در سال دولت ایران برای سامان

کوبی، اقدامات خوبی انجام داد. وقتی دولت ایران تصمیم گرفت انواع ریزی برای آبلهتولید واکسن آبله و برنامه

کوبی همگانی را قانون آبله 1322های واگیردار از جمله آبله را مهار کند و مجلس شورای ملی در سال بیماری

مؤسسه تحقیقات واکسن و »کوبی سراسری را اجرا کرد. بعداً آبله تصویب کرد، پاستور به عنوان مجری این پروژه

های مسری مقابله شد. برنامه رسمی اجرای واکسیناسیون هم تأسیس شد و با جدیت با بیماری« سرم رازی

های مسری دیگر آغاز شد. به هر سازی کودکان در برابر آبله و بیماریدر ایران به منظور ایمن 1353سراسری از 

 1363کن گردد. در سال یشهربه نتیجه رسید و آبله در ایران و جهان  1978 /ش 1357ها در سال ل تالشحا

ی کوبآبلهتر و با آموزش سراسری و ملی ی جدیدی توسط وزارت بهداشت اجرایی شد و به صورت منسجمدهسازمان

های جهان ساالنه بیست میلیون از بیماری ها پیگیری شد. نتیجه اینکه هم اکنون با اینکه درو دیگر واکسیناسیون

ها وجود ندارد. از طرف دیگر ایران در میرند، اما در ایران تلفات و مرگ ناشی از این بیماریمسری مثل آبله می

کوبی جزء کشورهای پیشرو، الگو و معیار دنیا است. سازمان بهداشت جهانی به دیگر کشورها توصیه زمینه آبله

 ن الگو بگیرند )سایت الف(.کند از ایرامی

( پزشک و داروشناس ایرانی نخستین کسی است که ق 313-251محمد زکریای رازی ) کشف آبله در ایران:

کردند آبله همان حصبه )سرخک( آبله را به عنوان یک بیماری جدید کشف کرد. پیش از کشف او، پزشکان فکر می

ای رازی با تحقیقات مفصل گفت جدری غیر از حصبه است و رسالههای موجود است. اما زکریای یا یکی از بیماری

نوشت. این کشف موجب پیشرفت چشم پزشکی شد و راه را برای اقدامات درمانی و  الجُدری و الحصبهبه نام 

 گویند. بعداً آبله که یک واژه فارسی است توسط ایرانیان استفادهمی ٔ  داروسازی گشود. در زبان عربی به آبله جدری

 شد. حصبه در عربی همان سرخک در زبان فارسی است.
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است یکی از آثار کالسیک و مؤثر در تاریخ آبله و سرخک  نوشته رازی که فارسی آن الجدری و الحصبهرساله 

ی است. البته رازی آثار مهم دیگری مثل الحاوی و المنصوری دارد ولی در عرصه چشم پزشکی رساله پزشکچشم

 همیت خاص دارد.الجدری و الحصبه ا

آبله یک واژه فارسی است. معادل عربی آن جُدری است. به دلیل اینکه بیماری آبله،  آبله در ادبیات فارسی:

شوند و آب آنها بیرون های پر آب له میآورد و پس از مدتی این حبابهای پر آبی روی پوست به وجود میجوش

های مشهور نامهاند. یعنی آبله مرکب از آب + له است. در لغتتهریزد، از این جهت به این بیماری آب و له گفمی

اند: برآمدگی و برجستگی روی پوست بر اثر سوختگی یا ضرب یا یعنی دهخدا و معین چند معنا برای آبله شمرده

 ای است کهشود؛ زایدههایی روی پوست بدن ظاهر میزخم؛ نام بیماری مسری و ویروسی است که به صورت تاول

 شود.؛ آبله پستان به نوک پستان گفته میخالتبشود؛ بر اثر راه رفتن زیاد در پا پیدا می

رود. اساساً آبله کاربرد فراوان در در متون ادبیات و در اشعار پارسی آبله به معانی مزبور یا معناهای دیگر به کار می

، آبله بستن، آبله بر زدن، آبله خورده، برآوردن ادبیات فارسی دارد. همچنین به صورت مرکب مثل آبله آمدن، آبله

 زار در شعر و ادب فارسی بسامدی دارد.دار، آبلهآبله

 مآخذ

 ، محمد نوری، سایت دفتر فرهنگ معلولین.«آبله و پیشگیری از معلولیت» ـ 1

 .1386، عبدالمهدی رجایی، اصفهان، دانشگاه اصفهان اصفهان از انقالب مشروطه تا جنگ جهانی اول، ـ 2

 .1383، به کوشش عبدالمهدی رجایی، اصفهان، دانشگاه اصفهان، تاریخ اجتماعی اصفهان در عصر ظل السلطانـ  3
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 چرا افزایش مستمری به صالح مملکتمان نیست

 

 یخ نکنی نمکدون

با یک نگاه موشکافانه و کارشناسی شده، به یکی از مهمترین مسائل این روزهای معلولین بپردازیم و آن مسأله  در این مطلب، قصد داریم

ی مهم، چیزی نیست جز امر مهم و حیاتی مستمری. اصالً اگر معلولی در کشور ما مستمری نگیرد، انگار مستمری نگرفته است. همیشه 

 م. آنقدر این امر فاجعه بار است که هیچ نمونه ی مشابهی برایش نیافتم.که نباید تمثیل درست و حسابی داشته باشی

اما موضوع مهمتر، مبلغ مستمری است که چقدر باشد. چرا که اگر این مبلغ کارشناسی شده نباشد، می تواند عواقب اجتماعی جبران 

سازمان بهزیستی، به عنوان عیدی به حساب مددجویان مستمری ناپذیری داشته باشد. برای نمونه، اخیراً مبلغ هفتاد و سه هزار تومان از طرف 

بگیر واریز شد. متأسفانه این مبلغ به هیچ وجه کارشناسی شده نبود. چرا که باعث شد در این وضعیت خاص که کشور عزیزمان درگیر 

محترم و محترمه، با حسابی پر از عیدی  مقابله با ویروس کروناست، با ازدحام جمعیت در فروشگاهها مواجه شود. چرا که مستمری بگیران

 و پول، روانه ی این فروشگاهها شدند تا بتوانند مایحتاج خود را برطرف کنند. اما متأسفانه مبلغ این عیدی انقدر باالست که هر آنچه که

خیلی از فروشگاهها، وانتها  مستمری بگیران بیچاره خرید می کنند، این عیدی تمام نمی شود که نمی شود. حتی گفته شده که در مقابل

ما هم با دیدن این هجمه ی  و کامیونها به شدت ایجاد ترافیک کرده اند تا بتوانند خرید های مستمری بگیران را برایشان جا به جا کنند.

این رو به یکی از  عظیم مستمری بگیران به فروشگاه ها، تصمیم گرفتیم که برای تهیه ی مایحتاج خود، اقدامات الزم را صورت دهیم. از

این فروشگاهها مراجعه کرده و با اعتماد به نفس باال، هر آنچه که نیاز داشتیم در چرخدستی خود چپانده و با افتخار راهی صندوق شدیم 

سوی  تا پولشان را درجا بپردازیم. خالصه این که محتویات چرخدستی را روی میز مخصوص صندوقدار خالی کرده و منتظر اعالم مبلغ از

ایشان شدیم. ناگهان با شنیدن صدای خانم محترم و خوشصدای صندوقدار، به جهت بلند شدن دود از سرمان، مه شدیدی سالن فروشگاه 

دار را فرا گرفت. بعد از این که با شنیدن این مبلغ عجیب به خود آمدیم، تصمیم بر آن داشتیم تا کمی کوتاه آمده و به توافق با خانم صندوق

ر شویم. از این رو، گوشت قرمز را از سبدمان خارج کردیم تا شاید موضوع حل شود که دیدیم نشد. ماهی هم به خط خورده ها نزدیکت

اضافه شد ولی باز هم به نقطه ی مشترک با خانم صندوقدار نرسیدیم. پس مرغ را هم حذف کردیم و باز هم نشد. برنج حذف شد و باز 

ه رسیدیم ریش و قیچی را در اختیار خانم صندوقدار قرار دهیم. در ابتدا ایشان چون خانم بودند از اصالح هم نشد. در نهایت به این نتیج

داری کردند. ولی بعد که فهمیدند نابینا هستیم، با گفتن جمله ی معروف آخی الهی، قانع شدند تا کار ما را راه بیندازند. این ریش ما خود

، چند بسته ماکارونی، مقداری حبوبات و یک قوطی کوچک رب را در کیسه ای گذاشته و با کشیدن شد که از بین تمام خرید های بنده

کارت این جانب و پرسیدن رمزش، عیدی ما را از حسابمان خارج کرده و مابقی خریدهای اضافه با همان چرخدستی که آمده بود به 
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بازگردانده شدند. بعد از خروج از فروشگاه هم تصمیم به اتخاذ یک  همان قفسه ای که برداشته شده بود توسط همکاران زحمتکش ایشان

تاکسی اینترنتی گرفتیم که دیدیم کرایه اش از خرید هایمان بیشتر می شود. این شد که طی توافقی با جناب راننده، خرید های خود را به 

ی پر لیوان نگاه کرد. عوضش رفتیم یک چرخی زدیم تا حال  ایشان بخشیدیم و ایشان هم ما را به خانه رساندند. ولی همیشه باید به نیمه

 و هوایمان کمی عوض شود.

یکی دیگر از مشکالت پیش آمده، اعتصاب بسیاری از مدیران سازمان های مختلف دولتی است. ایشان معترضند که چرا مبلغ عیدی 

ش تعلق نگرفته. حتی گفته می شود بابت این مبلغ هنگفت مستمری بگیران انقدر باالست و این مبلغ عیدی به این عزیزان بسیار زحمتک

عیدی که به مستمری بگیران پرداخت شده، مجلس قرار است جناب وزیر را فرا خوانده و از ایشان توضیح بخواهد. از این رو بنده خواهش 

تا این مشکالت اجتماعی، اقتصادی، انضباطی دارم که از این به بعد، جان عزیزانتان کمی بیشتر در مورد تصمیماتتان تفکر و مشورت کنید 

 و از این حرفها پیش نیاید.

موضوع دیگری که این روزها بسیار بسیار مشکلساز شده است، خبری بود که یکی از نمایندگان زحمتکش مجلس به مستمری بگیران 

که به آنها در سال بعد پرداخت خواهد شد،  دادند. ایشان لطف فرموده و این خبر خوش را به مستمری بگیران دادند که مبلغ مستمری

نسبت به حال حاضر افزایش چشمگیری خواهد داشت. اما از آنجا که مستمری در کشور ما از طریق نهاد های مختلف و چیزی در مایه 

اید هم نهاد دیگری های گلریزان پرداخت می شود، اشاره نشد که این افزایش از سوی کدام یک از این نهاد ها انجام خواهد شد. یا ش

اضافه شود که بتوانند آن را افزایش دهند. آخر آنقدر مبلغ مستمری باالست که یک نهاد از پس آن برنمی آید. به همین خاطر، بهزیستی، 

به محض ستاد یارانه ها و از این پس شاید زورخانه ها، کمرشان برای پرداخت این مستمری ها خم که نه بلکه تا شده است. با این حال، 

 انتشار این خبر، شاهد اتفاقات عجیبی بودیم.

یکی از این اتفاقات عجیب، افزایش ناگهانی تعداد معلولین در کشور بود. گفته می شود که افراد زیادی در سراسر کشور با شنیدن این 

گیرند. خیلی از آنها حتی موفق به متقاعد خبر، به مراکز بسیار کارآمد مثبت زندگی مراجعه کرده و ادعای معلولیت کرده اند تا مستمری ب

کردن مددکار محترم شده و معلولیتشان تأیید هم شد. ولی بعضی ها هم بدشانس بودند. برای نمونه، خانمی گویا با ویلچر به یکی از این 

ر همان لحظه، یک عدد سوسک مراکز مراجعه کرده و خواستند تا معلولیتشان تأیید شده و مستمریشان برقرار شود. اما از بد حادثه، د

مزاحم در دفتر مرکز ظاهر شده و معلول دروغین از روی ویلچر به آسمان پریده و با سرعت نور از آن منطقه متواری شده. حتی ویلچرش 

 زد. را با خودش نبرد و اینگونه شد که آن مرکز آن ویلچر را در دیوار به فروش رسانده و پولش را به زخم های بیشمار آن مرکز

راستی تا یادمان نرفته همین وسط از مسئولین دیوار تشکر کنیم که خودشان را برای نابینایان دسترسپذیر کردند. خدا خیرتان دهد. کلی 

خرت و پرت در خانه داشتم که نمی دانستم چه طور آبشان کنم که شما بانی خیر شدید. یکی از اتفاقات بعد از خبر افزایش چشمگیر 

ال بعد، آگهی های منتشر شده روی سایت دیوار بود. تعدادی از هموطنانمان آگهی خرید کارت معلولیت را در این سایت مستمری در س

منتشر کردند. قیمت کارت ها هم به میزان معلولیت فروشنده بستگی داشت. حتی عده ای حاضر شدند کارت معلولیت خیلی شدید را با 

 کنند.پراید یا حتی با ویالی شمال معاوضه 
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پیامد دیگر این خبر، افزایش آمار ازدواج و طالق در کشور است. بعد از انتشار این خبر، دختر خانم ها شخصاً از آقایان مستمری بگیر 

خواستگاری کرده، و حتی گفته شده که تمام هزینه های عروسی را هم خودشان تقبل کرده اند. از سوی دیگر آقایان مستمری بگیر 

ه ی درخواست مهریه از سوی همسرانشان مواجه شده اند که یا مهریه یا طالق. اصالً یکی از قابلیت های مردم ما این است متأهل، با نام

که نسبت به هر پدیده ای می توانند به صورت همزمان هم واکنش مثبت نشان دهند و هم واکنش منفی. حتی ژاپنی ها با تمام پیشرفتی 

 اشته اند، نتوانسته اند توجیه علمی برای این خصیصه ی ما ایرانی ها پیدا کنند.که در تکنولوژی و این حرفها د

در مجموع به مسئولین توصیه می کنم در این مواقع، خبر های خوب را یکباره به مردم ندهید. خب چه کاریست که مردم را از بدبختی 

که اینطور شد، من هم خبر می دهم که مدت هر دوره ی مجلس هایشان خارج می کنید! این کارها آخر و عاقبت نداردها! اصالً حاال 

 قرار است از چهار سال به ده سال افزایش پیدا کند. چه شد! کجا رفتید؟ حد اقل بقیه اش را هم بخوانید!

که با دهها تن در پایان از همه ی شما که این مطلب بیمزه را خواندید نهایت تشکر را دارم. انقدر موضوع مستمری در ایران تلخ است 

شکر هم نمی توان شیرینش کرد. به شما توصیه می کنم مستمری خود را با حساب و کتاب خرج کنید و آن را حیف و میل نکنید. سعی 

کنید طوری آن را مدیریت کنید که حیف و میل نشود و حتی بتوانید در پایان ماه ضمن برطرف کردن تمام نیاز هایتان، بخشی از آن را 

ز مبادا پس انداز کنید. اگر هم به مشکل مالی برخورد کردید و به من اطالع ندهید به جان خودتان ناراحت می شوم. مستمری برای رو

 من هر ماه زیاد هم می آید. پس انصافاً تعارف نکنید

 

 دیدار نوروزی با دخترک اطلس پوش پامیر )بخش چهارم(

 

 نگارمجید سرایی: روزنامه

سال  80گفتند، پایتخت تاجیکستان است. ظاهراً حدود می« استالین آباد»وران استیالی شوروی کمونیستی به آن شهر دوشنبه که در د

شد. به همین علت نام دوشنبه را که روز برپایی بازار بزرگ بود، به پیش، بافت این شهر روستایی بوده و بازارهای محلی متعددی برپا می

داشت، این روستای به شهر تغییر یافته را بعنوان پایتخت و مرکز « دوشنبه»علت نقش تجاری مهمی که  این روستا اطالق کردند. بعدها به

البته که باید در خصوص صحت این گفته تحقیق شود و علت اصلی نام گذاری این روستای به شهر و سپس  تاجیکستان در نظر گرفتند.

 تاجیکستان معلوم گردد. ٔ  پایتخت شده
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شهر دوشنبه و دیگر شهرهای مهم تاجیکستان، پاکیزگی و طراوتیست که به دنبال رعایت نکات مهم بهداشتی  ٔ  ربارهجالب د ٔ  یک نکته

های دوشنبه و شهرهایی مثل خجند و پنج کنت، اثری از موتور سیکلت نیست. دوچرخه را به ها و کوچهبرقرار شده است. در تمام خیابان

 محیط زیست و آزار دهنده به عابران پیاده وجود ندارد. ٔ  آالینده ٔ  هبینی؛ اما اثری از این وسیلوفور می

نو در طبیعت به رأی  ٔ  نوروز، شادابی عجیبی به خود گرفته؛ آنسان که بر کندن کهن جامه و پوشیدن جامه ٔ  محیط پایتخت در آستانه

 شود.العین دیده می

بینی که آزین بندی اماکن عمومی را که قبالً انجام شده بود، کنترل ا میهای مهم شهر، مأموران شهرداری ردر تمام فضاهای سبز و میدان

اند و مشغول آزمایش های صوتی خود را مستقر کردههای موسیقی که قرار است در میادین شهر اجرای برنامه کنند، دستگاهکنند. گروهمی

های پایتخت است، نوای موسیقی شاد از مهمترین تفرجگاهها مثل پارک رودکی که یکی کیفیت صدا هستند. از تمام بلندگوهای پارک

رسد که در محیط شهر طنین افکنده است. بر سردر پارک رودکی به سیریلیک نام این پارک نوشته شده و در وسط تاجیکی به گوش می

 این شاعر بزرگ قرن سوم و چهارم هجری نصب شده است. ٔ  این پارک، مجسمه

ها و اماکن مهم ترین و مهمترین خیابان پایتخت که ساختمانشوند. بزرگی رودکی تا چه اندازه ارزش قائل میقبالً گفتم که تاجیکان برا

 اند، مزین به نام رودکیست.در آن واقع شده

ر مچ اندازیست. در این مسابقه، د ٔ  شود، برگزاری مسابقهیکی از رسوم نوروزی که در پایتخت و دیگر شهرها به آن اهمیت داده می

ها جمع شده، تشویقشان زیادی دور آن ٔ  دهند و عدهها حتی خیابان رودکی، حریفان با هم مسابقه میهای شهر، پارکای از میدانگوشه

کنند و مردم هم به تماشای ای دیگر شادی و پایکوبی میدیگر، همراه با موسیقی شاد، عده ٔ  کنند. هنگام برگزاری مسابقه و در گوشهمی

 نشینند.ایی ها میاین هنر نم

گیرد و با حضور جمع زیادی در نظر می« نوروزگاه»مهم را بعنوان  ٔ  روز اول فروردین و روز نوروز، رئیس جمهوری یک شهر یا منطقه

گیرند. معموالً پایتخت بعنوان نوروزگاه در نظر گرفته طبیعت و نوروز را جشن می ٔ  از شهروندان، با موسیقی و رقص، احیای دوباره

 شود.نوروزگاه می« تورسونزاده» ٔ  شود؛ اما گاهی هم شهرهای دیگر یا مناطقی مثل منطقهیم

 با حضور رئیس جمهوری و مردم، افتتاح شد. 2013مارس  20های این شهر است که در ملی تاجیکستان، یکی از جاذبه ٔ  موزه

 کستانیدر شهر دوشنبه تاج یسامان لیاسماع ادبودی یبنا

 اریبس یبستگدل یفارس اتیو به زبان و فرهنگ ادب دیبرگز یتختیشهر بخارا را به پا یبود. و انیدودمان سامان گذارانیبن یسامان لیاسماع

 ادبودی یو بنا شمارندیبرم کستانیتاج گذارانیرا بن یسامان لیاسماع کستانیدارد. در تاج یاز و شیدر ستا ییهاسروده یداشت و رودک

هزار دالر  2برابر  ،یسامان لیبه نام اسماع زیکشور ن نیا یعلم ٔ  زهیجا نیترکشور است. مهم نیا ینبه، از نمادهادر دوش یل سامانیاسماع
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 کستانینام داشت، پس از استقالل تاج سمیقله کمون یشورو یاز فروپاش شیکه تا پ کستانیکوه تاج نیبلندتر نیهمچن .است ییکایآمر

 .شده است یگذارنام یبه نام و

است،  یالدیم 17متعلق به قرن  "قلعه حصار "آن  یخیاثر تار نیترکه مهممهم در اطراف دوشنبه  ٔ  بعنوان یک جاذبهحصار  منطقه

 یشهروند خارج 1527 یالدیم 2011ازجمله در سال  ردیگیو جهانگردان را در آغوش خود فرام دکنندگانیاز بازد یادیساله تعداد زهمه

 .شهرستان آمدند نیبه ا دیبازد برای زین کستانیاز مردم تاجتن  هزار 11نمودند و  دیآن بازد یخیاراماکن ت گریقلعه و د نیاز ا

و همزمان  کیهزارساله مردم تاج 3حدود  باستانی فرهنگ نماد که شدهواقع حصار شهرک سمت جنوب یلومترکی هفت حصار در قلعه

 یاسام نیاز ا یداشته است. برخ یگوناگون یهاخود نام خیدر طول تار. حصار شودیمحسوب م یمرکز یایآس یخیتار یاز بناها یکی

 ماندهیکوچک برجا یتنها شهرک یخیشهر تار نی؛ اما امروزه از ا«حصار»و « حصار شادمان»، «حصار شومان»، «شومان»عبارت بودند از 

  .رباط وجود دارد کیاست که در کنار آن دو مدرسه و  یدژ مرکز کیاست که شامل 

است.  یارگ هنوز پابرجا ٔ  دروازه یکه بنا شدهلتشکی برج 2 و یساخته شده است و مانند ارگ بخارا از ورود یاتپه یحصار بر رو ژد

بوده  یالدمی 1920 سال در سرخ ارتش برابر در "عالم خان  دیس" ریام ینینشدژ استفاده شد، زمان فرار و عقب نیکه از ا یبار نیآخر

 .دیگرد رانیتحت محاصره بود و سپس کامالً و یقلعه مدت نآ انیاست که در جر

 ؛دنبخشیم یاند به قلعه شکوه خاصکه از خشت ساخته شده هاوانیا شیبزرگ و پ یهادارد. پله یجا زین یداخل قلعه، حوض و باغ در

دو  یکدام دارا است که هر ماندهیباق شطاقیپ یادار میعظ یهاکنون تنها دروازه قلعه تا نیو از ا شدهبیها تخرپله نیزمان ا مروربه یول

اند. در ساخته شده وهیش نیبا ا یمرکز یایآس دژهایها و بوده و اکثر بناها و قلعه 17-15قرون  یسبک معمار نیا .هستند ردامناره ستون

مراکز  نیتراز بزرگ یکیبوده و  یارجو خ یداخل یکاال فروش و دیاطراف قلعه بازار و کاروانسرا قرار دارد که محل تجمع تجار و خر

 .آن دوره بوده است یو تجار یبازرگان

خود را  یاطراف قلعه حصار مراسم عروس یسال عمر هستند. اهال 700-500 دارای که است درخت چنار 2 نیقلعه همچن نیکنار ا در

 .کنندیمحل برگزار م نیمعموالً در ا

جالب توجه برای ما  ٔ  شود. نکتهآسیای میانه محسوب می ٔ  ترین کتابخانهقع شده، بزرگملی هم که در خیابان رودکی وا ٔ  کتابخانه

ملی تعطیل بود، غیر از بخش  ٔ  های کتابخانهاسفند تمام بخش 30نابیناها، وجود بخش نابینایان در این کتابخانه است. اتفاقاً آن سال، 

های گویا ای به خط سیریلیک و همچنین کتابهای بریل مثل قرآن با ترجمهتابملی تاجیکستان، ک ٔ  نابینایان. در بخش نابینایان کتابخانه

های گویا و بریل نداشتم؛ چون همراه تور بودم و قطعاً صرف کردن زمان مناسب موجود است. متأسفانه فرصت زیادی برای بررسی کتاب

 برد.همسفران را سر می ٔ  به این کار، حوصله

های نوروزیست که هر سال در تاجیکستان برگزار وستاها پختن سمنو با آداب مخصوصش، از دیگر آیینبرگزاری مسابقات بزکشی در ر

 شود.می
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 رسدمینوبت به سوپ و گوشت  نیریش یغذاها نی. بعد از اشودمیآغاز  یمانند حلوا و چا ینیریش هایخوردنیبا  یکیتاج یسنت یغذاها

خشک شده سرو شود(  هایمیوه ای جاتیبا انواع گوشت، سبز تواندمیمزه دار شده که  ی)پلو الفینوبت به سرو شدن پ تیو در نها

شلغم زرد،  هایتکهآن را با  یآن برنج است و رو یاصل ٔ  مادهکه  باشدمی kabuli pulaoپلو  یکابل یکیتاج یمل ی. غذارسدمی

 .پوشانندمی تونیگوشت و روغن ز ج،یهو

 نان مخصوصاً احترام به غذا و 

برخوردار است و  ییباال تیاز اهم انیم نی. هرچند نان در اآیدمیجشن به حساب  کیدر نوع خود  ییخوردن هر غذا کستانیتاج در

! رندیبگ نیزم یانداختن نان به رو ایمچ شما را در حال پرت کردن  هاتاجیک دیوقت اجازه نده چیه لیدل نی. به همرودمیمقدس به شمار 

وجه  چیبه ه نیح نیو در ا کنندمیقرار داده و آن را با دست و به دقت تکه  یاست که آنها نان را در حالت خاص نیا گریجالب د ٔ  نکته

 کنند.نمیاز چاقو استفاده 

سفرم به تاجیکستان در دلم ماند و آن، نداشتن فرصت کافی برای کشف چیزهای زیاد در خصوص زندگی مردم  ٔ  یک حسرت درباره

ها شود که قطعاً کیفیت خانگی آن غذاها، قابل قیاس با رستورانها طبخ می غذاهایی که خوردیم، عموماً در رستوراناین کشور بود. مثالً 

نیست. به همین علت من نتوانستم به شکلی درخور، از غذاهای تاجیکی لذت ببرم. حال آنکه در مستندهای مختلف راجع به این کشور، 

 دهند.یتصاویر جذابی از غذاها را نشان م

جست و  ٔ  متأسفانه سفر با تور این نقص بزرگ را دارد؛ چون باید مطابق با برنامه ریزی مدیران تور سفر کنی و این موضوع با روحیه

 تاجیکستان ندیدم و نشنیدم و این امید ٔ  جوگر من منافات دارد. منتها آن سال چاره ای جز سفر با تور نبود. بنا بر این، خیلی چیز ها درباره

 را دارم که روزی با مجالی مفصل، دوباره به این کشور سفر کنم.

 آخرین قسمترسد. اش میگاه پایانیپوشِ پامیر، کشور زیبای تاجیکستان، در شهر دوشنبه به توقفدیدار نوروزی من با دخترک اطلس

 دقیقه در همین صفحه بشنوید. 38این مستند صوتی چهار قسمته را به مدت 

. 
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 های متنی ماهنامه ماناصوتی و نسخههای بارگیری پرونده

         

 صنم اوشلی       شهروز حسینی    ذرماسولهآ اشکان 

ه است. اشکان وظیفه تدوین و تهیه را به ماسوله، حسینی و اوشلی بوددر این شماره هم مثل ماه پیش، تهیه ویترینِ مانا به عهده تیمِ آذر

بشنوید و اگر خوشتان آمد برای دیگران  اینجادار بوده است. ویترین را از عهده داشته، حسینی متن را نوشته و اجرا را هم اوشلی عهده

 .هم ارسال کنید

دقیقه از کار در آمده است. این هم  67دانلود کنید. این بار پیشخوان  اینجاتوانید آن را از اگر شنونده پادکست پیشخوان هستید می

های این انجمن را پیگیری مقام انجمن نابینایان ایران است که چنانچه فعالیت، مدیر و قائممنصور شادکامو  اکبر جمالیعلیهای صحبت

دریافت کنید. سفرنامه صوتی مجید سرایی به تاجیکستان را هم به  این لینکبازِ علیرضا را هم از توانید دانلود کنید. بازیمی کنید،می

 ، قسمت دوم، قسمت سوم و قسمت چهارم.ترتیب دانلود کنید که شنیدنش خالی از جذابیت نخواهد بود: قسمت اول
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