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                  ۱۳۹۹بهمن  – ۲شماره  

نجمن انبینایان اریان
      صاحب امتیاز: ا

         حامی مالی: بانک مسکن                            

                        مسئول: امیر سرمدی      مدری

 سردبیر: امید اهشمی                                   

 فهرست مطالب

 ۲ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ایران  در بریل خط از نابینایان شدن گریزان چرایی 

 ۷ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۹گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران بهمن 

 ۱۰ــــــــــــــــــــ مجازی در خانه یوتیوبر کم بینا تا رانندگی نابینایان در پیشخواناز گشت 

 ۱۳ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والدین نابینا و حکایتی به نام پوشک

دیده آسیبشناختی افراد های روانای دیگر از ویژگیهاراز شادکامی: جنبهکارگیری توانمندیبه

 ۱۶ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بینایی

 ۱۸ـــــــــ_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سیاهآب بیماری مورد در هاییپرسش

 ۲۵ــــــــ_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مراکز مثبت زندگی، آرمان یا واقعیت

 ۲۹ــــــــ_ـــ های کتاب گویااز نویسنده نابینا تا کتابی برای دختر پسرهای عاشق فلسفه در تازه

 ۳۴ــــــــــ__ـــــــــــــــــــــــــ ایهای حادثهیک بازی ویندوزی برای مشتاقان بازی

 ۳۶ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزندفرهنگ چکش میوقتی قانون برای حراج 

 ۳۷ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های متنی ماهنامه ماناها و نسخهبارگیری پادکست
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 ایران در بریل خط از نابینایان شدن گریزان چرایی

 
   ایامیر سرمدی: فعال رسانه

 به لذا. کرد انتخاب بریل خط جهانی روز عنوان به را بریل لویی تولد سالروز ژانویه چهارم ،2018 سال در ملل سازمان عمومی مجمع

 هایمحدودیت و هاچالش بررسی ضمن تا شودمی برگزار مختلف کشورهای در متعددی هایجشنواره و هاهمایش روز، این مناسبت

 یادداشت، این در. است افول به رو دنیا در بریل اما، هاتالش این ٔ  همه علیرغم .دهند افزایش را نابینایان میان در خط این رواج امکان بریل،

 نیز یادداشت این پایان در .کنم اشاره ایران در بریل از نابینایان شدن گریزان چرایی سپس و دنیا در بریل خط تحول سیر به ابتدا دارم قصد

 تشدید زوال از توانمی چگونه و بگیرد قرار نابینایان مطالعاتی سبد در بریل تا دهیم انجام باید کارهایی چه که پردازیممی مسئله این به

 .کرد جلوگیری جهان با مقایسه در ایران در بریل یافته

 خط هفت آن، از پیش. کرد ابداع نقطه شش از استفاده با را بریل خط میالدی نوزدهم قرن سوم دهه در( Louis Braille) بریل لویی

 بود شده اختراع نابینایان برای نقطه 14 و نقطه 12 بریل حتی. داشتند فراوانی اشکاالت که داشت وجود دنیا در نابینایان برای رسمی غیر

 در بریل لویی نهایت، در. دهد قرار نابینایان دسترس در کمتری حجم با را خط این ،6 عدد به آن هاینقطه کاهش با کرد سعی بریل که

 بریل خط فرانسه ،18۵4 سال در وی، مرگ از پس سال دو .کرد منتشر را بریل لمسی عالئم نظام ٔ  درباره خود کتاب اولین ،182۹ سال

 میسوری نابینایان ٔ  مدرسه کرد، استفاده را بریل خط که آمریکایی مؤسسه اولین .شناخت رسمیت به نابینایان نوشتاری نظام عنوان به را

 آرمیتاژ روز توماس انگلستان، در .داد قرار استفاده مورد را بریل خط رسمی صورت به ،1860 سال در مدرسه این. بود لویس سنت شهر در

 برای لمسی عالئم نظام بهترین عنوان به را بریل خط 18۷0 سال در لمسی عالئم هاینظام انواع بررسی افراد متخصص، با سایر همکاری با

 .کرد معرفی نابینایان
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 وجود عربی بریل ،18۷8 در یونسکو، گزارش اساس بر. است شده گزارش میالدی 18۷0 در اروپایی غیر هایزبان به بریل ورود آغاز

 ،1886 سال در هاژاپنی و ایجاد چینی بریل خط زمان، همین در .شد ایجاد جنوبی هندی برای پاالم بریل نیز 18۹0 سال در. است داشته

 .کردند اقتباس را بریل

 و نابینا کودکان به کمک برای آمریکایی و اروپایی اعزامی هایهیئت مدیون بیشتر آسیا به بریل خط ورود یونسکو، گزارش بنابر

 از مختلفی خدمات مسیحیت، تبلیغ منظور به آلمانی مسیونری هایهیئت نیز ایران در. است سیونرییم هایاتحادیه در آنها آوریجمع

 .دادند انجام را... و نابینایان آموزش مدارس، ها،بیمارستان تأسیس جمله

 ایران به نشد، خود مذهبی هایفعالیت ادامه به موفق ترکیه در اینکه از پس کریستوفل جی ارنست پاستور نام به مسیحی مبلغان از یکی

 اکتبر 14 تاریخ به اصفهان استاندار و نابینایان رفاه سازمان به کریستوفل نابینایان سازمان نامه مشخصاً و آمده دست به اسناد اساس بر .آمد

 آموزش ،هدمآ تسد هب ناریا رد لیرب طخ یانیبان رگشهوژپ و سانشراک یکلملادبع نیسح هعلاطم اههام ساسا رب هک( شمسی 13۵3) 1۹۷4

 که کنیم صحبت خطی زوال درباره است قرار لذا. است شده آغاز( شمسی 1304) میالدی 1۹2۵ سال از ایران، در بریل خط رسمی

 .دارد ایران در ساله ۹۵ ایسابقه

 .اندشده بریل خط جایگزین الکترونیکی، متون و صوتی منابع و است کاهش به رو دنیا در بریل خط از استفاده

 را الزم محبوبیت سرعت به و شد تولید بریل رسمی ابداع از بعد سال 100 یعنی 1۹30 سال در گویا، هایکتاب بدانید باشد جالب شاید

 که افرادی یعنی نابینایان جمعیت بزرگترین برای ویژه به و کنند استفاده آن از توانستندمی سنی هایگروه ٔ  همه که چرا. آورد دست به

 .بود مفید نبودند، برخوردار بریل هایمهارت از و بودند داده دست از بزرگسالی سنین در را بینایی خود

 وب، بستر در دیجیتال صوت توزیع برای ماندگار روشی,( MP3 فرمت) فشردهه صوت اختراع و 1۹۹0 دهه در اینترنت شدن همگانی

 آمریکا نابینایان ملی فدراسیون مثال، برای .رودمی شمار به هاروش سایر با مقایسه در بریل به نابینایان اقبال کاهش در دیگر عامل دو

(NFB )شوند،می قلمداد نابینا آمریکا متحده ایاالت در قانونی طور به که نفر میلیون 1,3 از درصد ۹0 حدود: اعالم کرد 200۹ سال در 

 فدراسیون گزارش در. هستند بریل خط یادگیری حال در نابینا کودکان از درصد 10 تنها این، بر عالوه. نیستند بریل خط خواندن به قادر

 NFB شوند،می نابینا عوامل سایر و دیابت خاطر به آمریکا در نفر هزار ۷۵ ساله هر اینکه به توجه با: است آمده آمریکا نابینایان ملی

 نشان گزارش این. شد خواهد مواجه سوادآموزی حوزه در عظیم بحران یک با آمریکا نشود، اصالح روند این اگر کندمی بینیپیش

 وجود بریل خط به بینایی آسیب با معلوالن دسترسی عدم مشکالت یافته، توسعه کشورهای حتی کشورها اکثر در بیش و کم دهدمی

 28 تاریخ در را خط این جهانی کنگره بریل، جهانی شورای و نابینایان جهانی اتحادیه که است جهانی معضل همین خاطر به شاید. دارد

 .کردند برگزار دنیا کشور ۵0 نمایندگان از نفر 400 از بیش شرکت با آلمان الیپزیک در 2011 سپتامبر 30 الی
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 سراسر در نابینایان برای اطالعات به دسترسی هایراه تریناساسی از یکی بریل که کردند گیرینتیجه جهان کارشناسان نشست، آن در

 آموزش به نیاز و اطالعات به دسترسی حق با معلولیت، دارای افراد حقوق خصوص در ملل سازمان معاهده که شوندمی متذکر و بوده دنیا

 امکان و دهند افزایش را بریل پذیریدسترس هم همکاری با تا کندمی دعوت اعضا تمامی از کنگره .است آمیخته هم در کیفیت با

 هایحل راه به رسیدن راستای در تا کندمی دعوت نوآوران و محققان از کنگره .کنند فراهم را خط این به نابینایان یهمه دسترسی

 اشتغال, بریل آموزش همچون هاییحیطه در دسترس قابل هایتکنولوژی بر خاص تأکید با و جهان سراسر در بریل حوزه در اثربخش

 .کنند همکاری بریل، خط به سریع نوشتن و خواندن امکان ایجاد بر عالوه مستقل زندگی هایمهارت موفق،

 شدن گریزان چرایی به ادامه در ارتباط، این در جهانی اقدامات از بخشی و دنیا نابینایان میان در بریل به اقبال کاهش چرایی تشریح از پس

 .کنممی اشاره ایران در بریل خط از نابینایان

 سایر از بیشتر ایران در بریل به اقبال کاهش امر، مسئوالن توجهیبی و بریل خط حوزه در فناورانه هایزیرساخت نیافتن عمومیت دلیل به

 این. دارند هاییمحدودیت و امتیازات دارد، وجود نابینایان پذیریدسترس ٔ  حوزه در که هاییروش تمام کلی، طور به .است جهان نقاط

 آن از تدریج به نابینایان شده باعث که است فراوانی هایمحدودیت دارای خود بریل خط واقع، در. کندمی صدق نیز بریل خط در امر

 که است استفاده در سهولت و دسترسی سرعت ندارد، وجود صوتی منابع مانند هاروش سایر در که هاییمحدودیت جمله از. کنند دوری

 نسبت آن کند خوانش و بودن برهزینه آن، بودن حجیم به توانمی بریل، هایمحدودیت دیگر از .است مهم امتیاز دو این فاقد بریل خط

 .کرد اشاره هاروش سایر به

 .است بریل خط از ایران نابینایان شدن گریزان بحث در دیگری عامل نیز اشتباه هایگذاریسیاست بریل، ذاتی هایمحدودیت بر عالوه

 عالوه .ندارد چندانی جذابیت آن با مقایسه در بریل خط باشند، کرده تجربه را بینایی خط که کسانی. است آموزش با ارتباط در اول، نکته

 هایسال در ایران در نابینایان به بریل خط آموزش متُدهای در. است متفاوت جهان نقاط سایر با ایران در بریل خط آموزش مِتُدهای آن، بر

 اصالح و بروز باید بریل آموزشی متُدهای و نیافته تغییری آن محتوای و باطن اما باشد، شده ایجاد ظاهر و پوسته در تغییراتی شاید گذشته،

 تمایلی دیگر وب، طریق از نیاز مورد منابع به آسان دسترسی و اخبار بمباران با امروزی نود و هشتاد دهه نابینایان صورت، این غیر در. شوند

 دنبال به را بینایی آسیب با معلوالن میان در امالیی اغالط رواج جمله از فراوانی هایآسیب امر این. داشت نخواهند بریل خط از استفاده به

 .است شده نیز نابینایان ٔ  جامعه کرده تحصیل افراد دامنگیر حتی آسیب این بروز و دارد

 آموزشی سطح یک تنها یعنی. ایمکرده محوری را بریل بودن آموزشی همواره پیش سال ۹۵ از ما که است آن ارتباط، این در دوم ٔ  نکته

 ها،سال این ٔ  همه در. ایمکرده محدود آموزاندانش برای درسی هایکتاب حد در و دبیرستان سطح تا را آن و ایمشده قائل بریل برای
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 روزمره زندگی به بریل کردن وارد پژوهشی، کارهای مانند هازمینه سایر در بریل کردن وارد برای بینیپیش هیچ ما سیاستی، بعد در

 .ایمنداشته... و تکمیلی تحصیالت در استفاده نابینایان،

 هایسازمان نکردن عمل و مشخص سیاستگذار یک وجود عدم است، داشته دنبال به را ایران در بریل خط زوال که مواردی از دیگر یکی

 و استثنایی پرورش و آموزش سازمان بهزیستی، سازمان به توانمی نهادها این جمله از .است ارتباط این در خود وظایف به ربطذی

 ندارند بریل خط از استفاده گسترش با ارتباط در مشترکی دیدگاه و سیاست هیچ هاسازمان این. کرد اشاره نابینایان ٔ  ویژه هایکتابخانه

 .بگیرد قرار یکدیگر توالی در اقداماتشان تا

 بریل نکردن پیدا عمومیت بریل، منابع به مناسب دسترسی عدم آنها، به بریل خط اهمیت عملی تبیین و نابینایان به الزم هایآگاهی عدم

 توجهیبی دارد، فارسی بریل که مشکالتی و نیازها با منطبق فارسی بریل سازیبهینه عدم ایران، نابینایان میان در بریل نمایشگر و الکترونیک

 کمرنگ عوامل سایر جمله از( 3 بریل و 2 بریل) نقطه هشت بریل امکانات از استفاده عدم و فارسی بریل در نویسی کوتاه از استفاده به

 .است ایران نابینایان زندگی در بریل شدن

 کرد؟ باید چه فعلی، شرایط در و است کدام نابینایان مطالعاتی سبد در بریل قرارگیری راهکارهای که شودمی مطرح سؤال این حال

 ملزوماتی بریل بودن دسترس در. باشد نابینایان دسترس در کلمه واقعی معنای به بریل، و شود فراهم الزم امکانات تمامی باید ارتباط این در

 و الکترونیک بریل به توجه. است دارند، را آن از استفاده شرایط که افرادی به بریل نمایشگرهای تخصیص آن، مهمترین که دارد

 و نمایشگر تولید وجود با ایران در اما یافته رواج شمالی آمریکای و غربی کشورهای در که هاستسال بریل، در فناورانه هایزیرساخت

 .شودنمی حمایت نیز مرتبط هایسازمان توسط و نکرده پیدا عمومیت آن از استفاده کشور، داخل در بریل چاپگرهای

. است نابینایان روزمره زندگی با بریل خوردن پیوند شود، نابینایان میان در بریل خط از استفاده گسترش باعث تواندمی که دیگری عامل

 چنانچه. است مرسوم دنیا در که هاییبخش سایر و دارویی غذایی، مواد بندیبسته در بریل از استفاده تا گرفته شهری امور سازیمناسب از

 .شوند بریل خط جذب نابینایان داشت انتظار تواننمی نشود، برقرار پیوندها این

 کمی و کنم جلب بدان را مسئوالن و نابینایان جامعه منددغدغه افراد ایران، در بریل حوزه فعاالن توجه دارم قصد که دیگری مهم عامل

 عوامل ترینمهم از یکی .است فارسی بریل در آن یافتن رواج برای ریزیبرنامه و فارسی بریل نویسی کوتاه تکمیل بنویسم، آن ٔ  سابقه از

 باید است مشهور« 2 بریل» به تخصصی نگاه در که نویسیکوتاه روش از استفاده بریل خط ذاتی هایمحدودیت کردن کمرنگ برای

 .کرد اشاره
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 مدون، شکلیبه شودمی سعی مختلف هایزبان در نویسیکوتاه ٔ  پروژه در ،انبیا یرازگربخ رد یتشاددای یط یکلملادبع نیسح هتفگ هب

 یک مختلف، شرایط از ایمجموعه بنابر و شده احصاء زبانی، هایجانشینی و هانشینیهم در پُرتکرار واژگانی هایساخت و کلمات

 .یابد اختصاص هاآن از یک هر به اختصاری عالمت

 قرار استفاده مورد متفاوت هایضعف و شدت با که هستند( 2 بریل) بریل نویسیکوتاه نظام دارای دنیا، مهم هایزبان بیشتر امروزه

 انگلیسی، بریل در نویسیکوتاه از استفاده با برآوردها، بنابر .است «انگلیسی بریل» به متعلق بریل، نویسیکوتاه نظام ترینموفق .گیرندمی

 مصرف کاهش متن، خوانش سرعت افزایش جاگیری، و حجم کاهش به طبیعتاً که شده کم خط این مطالب حجم از سوم یک تقریباً

 .است شده منجر دیگر موارد بسیاری و هاکتاب چاپ در کاغذ

 یک با متأسفانه اما شد، مطرح ضرورت یک عنوانبه بریل، حوزه فعاالن بین در فارسی بریل نویسیکوتاه نظام ایجاد ،13۵0 سال حدود از

 کارگروهی ،60 دهه اواسط از کار این تداوم در .نشد همراه باشد، داشته مشخصی اجرایی و عملی نتایج که علمی و جامع فراگیر، کار

 البته و تالش سال چند از پس کارگروه این .شد تشکیل فارسی بریل نویسیکوتاه تدوین برای استثنایی پرورش و آموزش سازمان در

 برای نیز آموزشی هایکارگاه حتی و کرد تدوین فارسی بریل نویسیکوتاه نظام برای را روشی سرانجام کار، در مختلف هایوقفه ایجاد

 نزدیک عمری با فارسی بریل اکنونهم .نیامد در اجرا ٔ  مرحله به گاههیچ مختلف مسائل دلیل به اما کرد، برگزار آن سازیعملیاتی و رواج

 مدون نویسیکوتاه نظام دارای دنیا متداول و مهم هایزبان از بسیاری برخالف بریل، نشر ٔ  حوزه در ساله ۵0 ایکارنامه البته و قرن یک به

 نظام یک وجود صورت در .رودمی شمار به فارسی بریل نشر هایچالش ترینمهم از یکی امر، این .نیست خود به مختص شده اجرایی و

 امکان دیگر، سوی از و یابدمی کاهش سوم یک تا بریل هایکتاب حجم سو،یک از طبعاً «فارسی 2 بریل» برای شده عملیاتی و مدون

 نظام تدوین زمینه در ممکن زمان ترینسریع در بایستمی رو،این از. شودمی فراهم آن کاربران برای فارسی بریل ترسریع خوانش

 .شود گیریتصمیم آن، ایجاد در ایدهه چند افتادن تأخیر به و شرایط تمامی لحاظ با فارسی بریل نویسیکوتاه

 نه و است درست بریل به بودن محدود نه آنکه حال. است بوده صدی و صفر نگاه یک بریل به ما نگاه ها،سال این ٔ  همه در آنکه، نتیجه

 ٔ  جامعه اعضای برای را بریل به دسترسی هایروش و هامحدودیت امتیازات، تمامی جامع، ریزیبرنامه یک طی باید. آن از ماندن محروم

 و صوتی بریل، از اعم سیستمی چه به آنها تحصیلی ٔ  رشته و نیاز ظرفیت، به بنا که بدهیم را آگاهی این آنها به باید. کنیم تشریح هدف

 .شوند موفق بیشتر توانندمی کنند، استفاده روش کدام از اگر و دارند نیاز الکترونیک

 تمام از متشکل شورایی بایستمی کنیم، جلوگیری امروز نسل نابینایان میان در ویژه به بریل شتابان نابودی از خواهیممی اگر پایان در

 در را بریل خط مشخص ریزیبرنامه یک با بتوانیم تا شود تبیین بین این در سازمان هر عملکرد و نقش شود، تشکیل ربطذی هایسازمان

 واجب امر مسئوالن بر .باشد داشته همراه به را فارسی بریل کامل نابودی تواندمی جدید قرن به ورود صورت، این غیر در. کنیم احیا ایران
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. است آمده در صدا به که هاستسال خطر، زنگ. بگیرند جدی را نابینایان ٔ  جامعه دلسوزان هشدار و کنند کاری نشده، دیر تا است

 .کنید جلوگیری ایران نابینایان میان در بریل استفاده شدن کمرنگ از تر،سریع چه هر و کنید باز را هایتانچشم

 

 

 ۱۳۹۹گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران بهمن 

اکبر جمالی و منصور شادکام، مدیرعامل و های آقایان علیگذرد، نسخه متنیِ صحبتآنچه در ادامه از نظر مخاطبان محترم نشریه مانا می

های انجمن مذکور در طول یک ماه گذشته و مواضع این انجمن در خصوص مسائل روز فعالیت دربارهمقام انجمن نابینایان ایران، قائم

توانید پرونده صوتی مربوطه را هم ذیل همین نوشته، بشنوید یا جامعه نابینایان و معلولین است. شما همچنین عالوه بر نسخه مکتوب، می

 بارگیری کنید.

 

 نابینایان ایراناکبر جمالی، مدیرعامل انجمن علی

 

خدا را شاکریم که یک بار دیگر این توفیق نصیب ما شد که بتوانیم با انتشار مجله مانا، قدمی هرچند کوچک در زمینه توسعه فرهنگی 

تا نیمه اول  13۷0آورند که انجمن نابینایان ایران در نیمه دوم سال برای مخاطبان عزیز برداریم. احتماالً بعضی از مخاطبین عزیز به یاد می

اقدام به انتشار ماهنامه پیک روشندالن کرد که متأسفانه این مجله به علت کمبود اعتبار و فقدان نیروی متخصص بعد از چندی  1380سال 

ه خواهیم تری را در این زمینه ارائتعطیل شد. البته با توجه به اینکه این بار گروهی جوان و متخصص به ما پیوستند، مطمئناً خدمات ارزنده

 ماهها و عملکرد انجمن نابینایان ایران در بهمنکرد. جا دارد در اینجا از این عزیزان تشکر و قدردانی کنیم. و اما در ارتباط با اهم فعالیت

است عالوه  ماه، افتتاح چاپخانه بریل این انجمن در شهر ارومیه است. در این چاپخانه قرارهای انجمن در بهمنترین فعالیتیکی از مهم

های بریل، کتب درسی چهار استان را هم چاپ کنیم. از سوی دیگر انجمن در طول یک ماه گذشته جلساتی را هم با بهزیستی بر کتاب
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های ویژه نابینایان تشکیل شود و امور اجرایی آن ساماندهی شود؛ ای متشکل از انجمنبرگزار کرده که در این جلسات مقرر گردید شبکه

سازی شهرداری تهران، از جمله بتواند فعالیتش را شروع کند. شرکت در جلسه مناسب 1400که این شبکه، تا پیش از آغاز سال  به طوری

سازی، نظر و رویکرد های حوزه مناسبزنی بر سر بودجههای انجمن در طول یک ماه گذشته بود. در این جلسه ضمن چانهدیگر فعالیت

سازی، ارائه کردیم. انجمن در کنار حضور در جلساتی از این دست، های مرتبط با مناسبوق نابینایان در طرحانجمن را هم در دفاع از حق

سازی آنها تر مناسبها و مسیرهایی که پیشسازی و همچنین محلای از مراکز و معابرِ در دستِ مناسبای دو بار هم به صورت دورههفته

 کند.به سرانجام رسیده، بازدید می

سازی شرایط و امکانات، جهت برگزاری سومین دوره جشنواره کتاب های انجمن در طول یک ماه گذشته، آمادهیکی دیگر از دغدغه

افراد دارای معلولیت، )کاما( است. امیدواریم بتوانیم این جشنواره را به خوبی و در شأن این گروه، برگزار کنیم. گفتنی است در سال 

های بیشتری را در جهت ارتقا فرهنگی را در پیش خواهد گرفت و قطعاً خواهیم کوشید در این زمینه تالش آینده، انجمن رویکردی

 های فرهنگی نابینایان به عمل آوریم.امکانات و دسترسی

 

 

 مقام انجمن نابینایان ایرانمنصور شادکام، قائم

 

هایی که اهمیتی بیش از پیش یافته، موضوع مسؤولیت اجتماعی است. در بسیاری گیری ویروس کورونا، یکی از مقولهدر روزگار همه

ها، اند؛ به این معنا که شرکتکشورهای پیشرفته، مسؤولیت اجتماعی به عنوان یک کلید واژه جا افتاده است و همگان به اهمیتش پی برده

ها کنند. در ایران اما با وجود تعدد شرکتریزی میاند و برای انجامش برنامهمختلف، نسبت به این موضوع حساس شده ها و مراجعارگان

و نهادها و اوضاع اقتصادی مطلوبی که بسیاری از آنها از آن برخورداراند، این امر آن اندازه که باید تثبیت نشده است. در همین راستا 

ابینایان ایران توانسته ارتباطات بسیار مؤثری را با چند بانک کشور برقرار کند که در رأس آنها بانک مسکن چند سالی است که انجمن ن

های بانک های قابل توجهی را در راستای تحقق هدف مسؤولیت اجتماعی به جامعه نابینایان اختصاص داده است. کمکاست که کمک

های این بانک با جامعه نابینایان اتفاقی قابل ستایش است. این اتفاق بسیار ار نباشد اما همکاریمسکن به جامعه نابینایان شاید به اندازه انتظ
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های دیگر هم از این الگو استقبال کنند و حامی انجمن و افراد نابینا باشند تا ما بتوانیم در امور فرهنگی قابل تقدیر است و ما امیدواریم بانک

و بتوانیم افراد نابینا و توانمند را به جامعه معرفی کنیم. اگر مسؤولیت اجتماعی جدی گرفته شود و کارهای بسیار بزرگی انجام دهیم 

توانند ها و حتی اقشار جامعه به وظیفه اخالقی و انسانی خود عمل کنند و به عنوان کمک از نابینایان حمایت کنند، این افراد هم میشرکت

رفع مشکل اشتغال در میان افراد نابینا شود و پر  تواند منجر بههای مختلف میهای ارگانیتحضوری مؤثر در جامعه داشته باشند. حما

واضح است که با حل شدن مشکل اشتغال و شاغل شدن این افراد، بسیاری از مشکالت دیگر این افراد هم مرتفع خواهد شد. اگر مشکل 

ها از انزوا در خواهند آمد و از ازدواج هم حل خواهد شد و به این ترتیب، آناشتغال نابینایان مرتفع شود، قطعاً مشکالتی نظیر مسکن و 

های پایبندی به مسؤولیت اجتماعی، حمایتی است که شرکت ترین نمونهنظر روحی و جسمی هم ارتقا خواهند یافت. یکی از ارزنده

ای مسؤولیت اجتماعی کارهای بسیار بزرگی انجام داد از آورد. در چند سال اخیر، این شرکت در راستسامسونگ از نابینایان به عمل می

ها هزینه ها تومان در تأمین و ادامه تجهیز این کتابخانهاندازی پانزده کتابخانه گویا در سر تا سر کشور و هر ساله میلیونجمله تجهیز و راه

ص باشد اما بدون ورود و حمایت دولت، تحقق ها در این خصوتواند الگویی مناسب برای سایر شرکتشک سامسونگ میکند. بیمی

پذیر را مرتفع کند و تواند مشکالت افراد آسیبدانیم که دولت هم به تنهایی نمیپذیر نخواهد بود. میهای جامعه نابینایان امکانخواسته

که در  هان گروه از نهادها یا شرکتهای بخش خصوصی برای این کار استفاده کند. الزم است امتیازهای حداقلی برای آباید از پتانسیل

 که باعث تشویق و انگیزه آنها شود. کنند در نظر گرفته شودامور حمایتی شرکت می

ها و مؤسسات مالی و اعتباری چارتی به نام مسؤولیت اجتماعی دارند ولی متأسفانه الزم است به این نکته اشاره کنم که بسیاری از سازمان

ها کم کنند و در نتیجه سهم انجمنهای متعدد تقسیم میکنند و بودجه و اعتباری را که دارند بین انجمنورود میدر حوزه معلولین کمتر 

های مورد نظرشان را پیاده کنند. باز هم اینجا باید از الگوی شرکت سامسونگ کوچک طرح هایتوانند با بودجهها نمیشود. انجمنمی

های گویا اختصاص داده است و تمام ودجه مسؤولیت اجتماعی خود را به نابینایان و پروژه کتابخانهبهره بگیرم؛ این شرکت بخش اعظم ب

های ضبط کتاب و غیره، از طریق بودجه قابل اندرکاران و هزینهها و حقوق کارمندان و دستروزرسانی کتابخانههای نگهداری و بههزینه

ها باید به صورت هدفمند ها و بانکها شرکتها و ارگانه، قابل مدیریت است. سازمانتوجهی که این شرکت به این منظور در نظر گرفت

های زیادی داریم. در حوزه مسکن برنامه داریم اما بودجه الزم را نداریم. بعضی از عمل کنند. برای مثال ما در حوزه اشتغال برنامه

بینند و به دنبال انجام کارهای اساسی نیستند. ات حمایتی سبد کاال را میها متأسفانه در حوزه معلولین بیشتر خدمها یا سازمانشرکت

 ریزی شده و دقیق باشد تا از این بودجه استفاده الزم به عمل آید.ضروری است بودجه مسؤولیت اجتماعی حتماً با مشورت و برنامه
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 اناز گشت مجازی در خانه یوتیوبر کم بینا تا رانندگی نابینایان در پیشخو

 

 ایامید هاشمی: فعال رسانه

هایش ها و فریبندگیها کم لطف بوده و از زیباییسوم پایانی خودش شده و در حق بسیاری از ما ایرانیدر زمستانی که حاال وارد یک

کنار صفحه  کنیم که روی پیشخوانهیچ چیز برایمان رو نکرده مگر سوزِ خشکِ سرما، دلمان را به یک لیوان نوشیدنی داغ خوش می

 زبان ویژه افراد آسیب دیده بینایی.های انگلیسیکنیم به ورق زدن مجالت و وبسایتگذاریم و شروع میکلیدمان می

زبان مشغول تولید محتوای توقف نخست ما در وبسایت یوتیوب است؛ جایی که تعداد قابل توجهی از افراد نابینا و کم بینای انگلیسی

ها است. از یازده سالگی به دلیل ابتال به ، یکی از همین آدم«سام سیوی»کسب درآمد از طریق تبلیغات هستند.  صوتی و تصویری و بعضاً

 کانالش در یوتیوبها پیوسته و حاال تقریباً هشت سال است که به تولید ویدئو در یوتیوب مشغول است و استارگاردت به جرگه کم بینا

های تسهیل کننده زندگی این گروه از ها و ابزارهم بیش از سی هزار دنبال کننده دارد. سام موضوع زندگی افراد نابینا و کم بینا و ترفند

اش دعوت ، مخاطبان را به یک تور در خانههایی که منتشر کردهیکی از آخرین ویدئومایه تولید محتوا کرده است. او در افراد را دست

اش ایجاد کرده تا زندگی را برای او به عنوان یک ای سام تک به تکِ تغییراتی را که در خانهکرده است. در این تورِ بیست و دو دقیقه

شویم و با شود و ما با او در جای جای خانه همراه میشیمن خانه سام آغاز میتر کند، مرور کرده است. این تور از اتاق نکم بینا راحت

بریم. سام این ویدئو را با توضیح نحوه تماشای اش لذت میسازی خانهشویم و از ابتکارات او برای مناسبهای جالبی آشنا میابزار

نشیند یک صندلی سبک و راحت در نظر تماشای تلویزیون میهایی که تنها به دهد که برای وقتکند؛ توضیح میتلویزیون آغاز می

تر است قرار دهد تا تصاویر را به وضوح ببیند. او همچنین ای که مناسبتواند به سادگی آن را جا به جا کند و در هر فاصلهگرفته که می

بیند و قاعدتاً به خاطر حضور دیگران ون میهایی که کنار خانواده تلویزیهم تهیه کرده که در زمان (HDMI)یک کابل اچ دی ام آن 

تاپ متصل کند و یک تلویزیون شخصی برای خودش دست و پا کند و امکان نشستن در مقابل تلویزیون وجود ندارد، تلویزیون را به لپ

 تاپش ببیند.کنند، او همان برنامه را روی لپهمزمان که بقیه روی صفحه تلویزیون برنامه را تماشا می

بینیم سام، هر جا اش داده است. در این ویدئو میپردازی خانهای است که به نوراز نکات جالب توجه در ویدئوی سام، اهمیت ویژه یکی

پردازی سازی نور های گوناگونی برای هوشمندکه به نور احتیاج دارد، تمهیدی را برای فراهم کردنش به کار بسته است. او همچنین از راه

ای تجهیز کرده که هایی را زیر تختخوابش نصب کرده و آن را به گونهبینیم سام، المپه است. در بخشی از این ویدئو میاستفاده کرد

شوند. ها به شکل خودکار روشن میآید، به محض قرار گرفتن پایش بر روی زمین، المپهنگام بیدار شدن، زمانی که از تخت پایین می

https://www.youtube.com/channel/UCNbzN3eHbLKPzltSB560DkA
https://www.youtube.com/channel/UCNbzN3eHbLKPzltSB560DkA
https://youtu.be/RiEOF922qpo
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های آن قسمت را پردازی خاصی در نظر گرفته است. چراغبخش دیگری از خانه است که سام برایش نورهای آشپزخانه، باالی کابینت

ها را روشن یا خاموش تواند با یک فرمان صوتی و به کمک این بلندگوی هوشمند، المپبه بلندگوی آمازون اکو شو متصل کرده و می

هایی بود که در این ویدئو نمایش داده شده است. در نسخه صوتی مله سایر چیزکند. یک روبات جاروبرقی و چند خرده ابزار دیگر، از ج

 پیشخوان حتماً به طور مفصل به این ویدئو خواهم پرداخت.

 2020دسامبر  2۹این ماه در دو مطلب به صورت مبسوط به زندگی یک کنشگر حوزه افراد نابینا پرداخته که گویا « بریل مانیتور»نشریه 

، یک معلم کم بینای دروس زبان انگلیسی و التین بود که در سنین بیست و چند «جویس اسکَنلَن»لگی درگذشته است. سا 8۵در سن 

کرد، به خاطر از سالگی همان اندک بینایی را هم از دست داد. او که در شهری کم جمعیت و به دور از مراکز ویژه نابینایان زندگی می

به طور اتفاقی و به اصرار یکی از دوستانش  1۹۷0گذراند تا اینکه در سال سختی و در انزوا روزگار میمانده بینایی، به دست دادن باقی

های ساالنه فدراسیون ملی نابینایان شرکت کرد. این اتفاق، زندگی جویس را به کل زیر و رو کرد. به زندگی امیدوارش در یکی از اجالس

های استیفای حقوق نابینایان در آمریکا تبدیل شد. مرگ این کنشگر ترین چهرهیکی از فعالکرد و او را تا به آنجا رساند که خود به 

 هم در دو مطلب به آن پرداخته است.« بریل مانیتور»های نابینایی داشت و های زیادی در وبسایتبازتاب

فراد نابینا هم به علت گشایشی که توسعه چنین ابزاری آید. اها سوژه بسیار داغی به حساب میهای بدون راننده یا خودران این روزاتومبیل

کنند. جالب است بدانید که فدراسیون ملی شان به وجود بیاورد، به جد اخبار حول و حوش این فناوری را دنبال میتواند در زندگیمی

های خودران را پی گرفته ت در زمینه اتومبیلرسان حوزه نابینایان است که به طور رسمی فعالی های خدماتنابینایان آمریکا از اولین نهاد

، رئیس فدراسیون ملی «مارک ریکوبونو»است. این فدراسیون، درست ده سال پیش، چالشی را راه انداخته به نام چالش راننده نابینا. 

ترِ این چالش دعوت کرده ه مصرانهنابینایان آمریکا است که در این شماره از بریل مانیتور، طی یک یادداشت، نابینایان را به پیگیری هرچ

ای برای یادآوری دوباره آن قرار داده است. او که خودش به عنوان اولین راننده نابینا است. ریکوبونو، ده ساله شدن این چالش را بهانه

پردازد به این مسأله میپشت رول نشسته و حدود دو و نیم کیلومتر بدون کمک افراد بینا رانندگی کرده در یادداشت خود  2011در سال 

ای طراحی ها به گونههای خودران بسیار حائز اهمیت است؛ چه، ممکن است این اتومبیلکه ارتباط نابینایان با توسعه دهندگان اتومبیل

ده نابینایان طراحی هایی که برای استفاپذیر نباشند. او همچنین معتقد است اتومبیلرغم خودران بودن، برای نابینایان دسترسیشوند که علی

ای باشند که نابینایان خودشان رانندگی کنند نه اینکه اتومبیل بدون دخالت انسانی حرکت کند. فدراسیون با طراحانی شوند باید به گونهمی

رک و همکارانش کند. خودروی ایدئال ماها همکاری میپرداز شناخته شده در زمینه طراحی این اتومبیل از دانشگاه ویرجینیا و چند ایده

کند. در حال حاضر رانندگان نابینا ها است که از طریق لرزش و پیام صوتی، راننده نابینا را راهنمایی میمجهز به انواع و اقسام حسگر

آینده  کند تا چند سالها رانندگی کنند. مارک ابراز امیدواری میمایل در ساعت با این اتومبیل 30توانند با حداکثر سرعتی معادل می

 امکان رانندگی برای نابینایان فراهم شود.

کند. اگر نهادی است که اقدام به انتشار نشریات تخصصی برای نابینایان میهای مردم( هم از دیگر سازمانACB)شورای نابینایان آمریکا 

( به گوشتان خورده است. این نشریه که به Braille Forum« )تاالر بریل»ای نشریات ویژه نابینایان باشید حتماً اسم دنبال کننده حرفه



 

12 
 

شود، نگاهی موضوع محور دارد؛ به این ترتیب که در هر ماه، یک سوژه خاص را به عنوان موضوع اصلی شکل ماهنامه منتشر می

دار به موضوع توضیح« بریل فروم»کند. در ماه فوریه، گزیند و در قالب یک پرونده آن سوژه را از زوایای گوناگون بررسی میمیبر

های این کار تعریف ها و تدوین استاندارددار کردن ویدئوای را مختص توضیحها برای نابینایان پرداخته است. این شورا پروژهکردن ویدئو

افزون زکند. او در این شماره از بریل فروم یادداشتی نوشته و در آن به گسترش روآن را مدیریت می« کارل ریچاردسون»کرده که 

توانند از طریقشان به انواع توصیف صوتی اشاره کرده و ضمن مرور آنچه گذشته و تبیین وضعیت حال حاضر، منابعی را که نابینایان می

های زبان به ویدئودار با موضوعات گوناگون دسترسی داشته باشند، فهرست کرده است. دسترسی نابینایان انگلیسیهای توضیحویدئو

دار کردن تبلیغات تلویزیونی ، دیگر نویسنده بریل فروم در یادداشتی به موضوع توضیح«کیم چارلسون»قدر آسان شده که آن دارتوضیح

 هایی به این منظور ارائه داده است.ها و راهکاراشاره کرده و پیشنهاد

یکی از نیم. گردانندگان این پادکست هفتگی در رسابه آخر می« آیز آن ساکسس»این شماره از پیشخوان را با توقفی کوتاه در وبسایت 

اش اند. دین، یکی از کارمندان شرکت اپل است و وظیفهبرای حضور در پادکستشان دعوت کرده« دین هادسن»از  هایشانآخرین اپیزود

تر مقداری بینایی پذیری محصوالت اپل است. او که پیشپذیری و سر و سامان دادن به وضعیت دسترسیدر حوزه دسترسی گری ترویج

کند که اپل برای اولین بار قدم در میدان هایی صحبت میروز دربارهداشته و به تدریج به جمع نابینایان پیوسته، در این اپیزود 

هایی که اتفاقاً دین تازه به جمع کارمندان اپل پیوسته و همزمان روند نابینا شدنش هم سرعت گرفته پذیری گذاشته است؛ روزدسترسی

همچنین دین در این اپیزود به نحوه کار خودش هم  کند.خاطراتی را نقل می 2006پذیری در سال بود. او از اولین مواجهه اپل با دسترسی

دهند، من وارد عمل ها در اپل کاری صورت میدهندههرگاه تیمی از توسعه»کند: طور توصیف میاش را اینکند؛ او وظیفهای میاشاره

دین « دهم.پذیری به آنها میدسترسیهای چگونگی رعایت استاندارد دربارههایی کنم و پیشنهادشوم و آن محصول تازه را بررسی میمی

اند کند؛ از جمله اینکه در سال گذشته توانستهپذیری هم توضیحاتی ارائه میاقدامات اخیر اپل در زمینه دسترسی دربارهعالوه بر اینها 

ر هنگام اتصال به محصوالت های بریل دهای بیشتری از سوی نمایشگرکتابخانه لویی را به آی او اس اضافه کنند و این باعث شده زبان

 دربارهاپل پشتیبانی شود. او ضمن اشاره به امکانات تازه در حوزه مسیریابی و تشخیص عکس و شناسایی اشیا و محیط، توضیحاتی را هم 

نویسی فراهم ههای مخصوص یادگیری برنامکند که قرار است امکان استفاده کودکان نابینا را از اپلیکیشنیک طرح تازه در اپل ارائه می

 کنند.ای که در آن چند مدرسه ویژه نابینایان هم پا به پای اپل ایفای نقش میکند. پروژه

 

 

 

http://www.eyesonsuccess.net/bin/dlc.php?get=eos%202106%20podcast.mp3
http://www.eyesonsuccess.net/bin/dlc.php?get=eos%202106%20podcast.mp3
http://www.eyesonsuccess.net/bin/dlc.php?get=eos%202106%20podcast.mp3
http://www.eyesonsuccess.net/bin/dlc.php?get=eos%202106%20podcast.mp3
http://www.eyesonsuccess.net/bin/dlc.php?get=eos%202106%20podcast.mp3
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 والدین نابینا و حکایتی به نام پوشک

 

 کارشناس نابینایان اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گیالن :فاطمه جوادیان 

بگویند چگونه به فرزند خود شیر، دارو یا  برایمانفرزند بودند. از آنها خواسته بودیم  صاحبدر شماره پیش، مهمان دوستانی شدیم که 

 ، از افراد نابینا هستند و ابعاد مختلف زندگی نابینایان قابل توجه است.کنندمیهرچه باشد، پدران و مادرانی که با ما صحبت  .دادندمیغذا 

 واه نابینا قصد دارد با فردی که نابیناست، ازدواج کند.خصوصاً برای کسانی که فرزندشان خواه بینا و خ

 بهداشتی از کودکان، با مرضیه، صبا، الهام و پروانه به گفت و گو نشستیم. هایمراقبتدر این شماره در مورد 

ید اما خوب است که ممکن است در ابتدا کمی سخت به نظر بیا هابچهپوشک کردن »: گویدمیمرضیه از شماره قبل با ما همراه است. او 

. بهتر است بدانید وقتی بچه شودمی ترراحت برایشانمادرها از دیگران یاد بگیرند. سؤال کنند تا یاد بگیرند. با تکرار و تمرین این کار 

 .کنترل کنیمرا  این مسأله؛ زودتر نیاز به تعویض دارد. با توجه به نوع غذایی که خورده باید نوشیده باشدبیمار باشد یا مایعات زیادی 

در ابتدا از کاسه  هابچه .باشد به تازگی مایعاتی نخورده باشد حواسمانالزم است بچه را باز نگه داریم. در این صورت باید  هاوقتگاهی 

ا برای کنارشان بمانیم. در این صورت اگر گوشه دیگری از فضای دستشویی ر روندمی. بهتر است زمانی که به دستشویی ترسندمیتوالت 

 انجام کارشان انتخاب کنند ما به راحتی متوجه خواهیم شد

یا همسرم  ر. برای این کار از مادترسیدممیراستش را بخواهید من از حمام بردن نوزاد »: گویدمیدر مورد حمام کردن نوزاد هم صراحتاً 

 «.گرفتممیکمک 

تر هستند به ها وقتی کوچکبچه»گوید: را از مادرش یاد گرفته. می پوشک بستن .سال است که ازدواج کرده. همسرش نابیناست 12صبا 

مانند بسیاری از مادران جوان بینا او هم برای حمام کردن بچه از مادرش کمک  «.کنندخورند بیشتر ادرار میخاطر اینکه فقط شیر می

تواند به افراد نابینا بوییدن لباس بچه هم می»گوید: می او  .بردگرفت. به طوری که شش ماه اول را به کمک مادر او را به حمام میمی

گرچه خود به خاطر اصابت خمپاره در زمان جنگ، عالوه بر حس بینایی، از نعمت بویایی هم محروم شده است. او در « کمک کند.

 .توجه بیشتری دارد عالئمگیرد و یا به سایر چنین مواردی از دیگران کمک می

. او شاغل است؛ بیست و یک سال است که ازدواج کرده؛ دو فرزند هجده ساله و رویممیی مان به سراغ الهام در ادامه گفت و گوها

سالهای »: گویدمیو  کندمیبرایم بگوید، کمی فکر  هابچهاز دوران نوزادی  خواهممیوقتی از او  .دوازده ساله دارد و همسرش بیناست

. نداشتم داریبچهفرزند بزرگم که به دنیا آمد تجربه  .جزئیاتی را که به یاد دارم برایتان بگویم کنممیسعی  گذرد.میزیادی از آن دوران 
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را هم به من یاد امروزی  هایپوشکبستن البته او . شدمیبیشتر از پوشک استفاده  هاوقتآن  .پوشک کردن را خواهرم به من یاد داد

پهن کنم؛ پوشک را در وسط آن بگذارم؛ لبه الستیکی را یکی دو سانت تا بزنم؛ بگذارمش زیر او به من یاد داد چطور الستیکی را  .داد

. کنندمیرا دچار حساسیت پوستی  هابچه هاپوشک هاوقتبعضی  .را گره بزنم هاگوشهتا کنم و  طورهمانباسن بچه و سمت دیگر را هم 

متوجه حساسیت فرزندم نسبت به آن ، آمدمیروی پوست پایش به وجود ریزی که  هایدانهمن از خشک شدن پوست پای بچه یا لمس 

 .کردممیو در نتیجه، برند پوشک را عوض  شدممینوع از پوشک 

اگر از خشکی درآمده بود و حالتی باد . کردممیروی پوشک قسمت جلو را لمس  .کردممیاستفاده  هانشانهبرای زمان تعویض هم از 

اگر سطح پوشک دیگر . البته به قدرت جذب پوشک هم بستگی دارد .که زمان تعویض فرا رسیده است شدممیمتوجه ، کرده داشت

، مدفوعش بوی خاصی کندمیبچه تا زمانی که فقط از راه شیر خوردن تغذیه  .صاف نبود و حالتی باد کرده داشت نشانه تعویض بود

به محض تمام شدن  .صر و صدای زیادی دارد کندمیباشید زمانی که شکمش کار ندارد اما اگر او را در آغوش گرفته باشید یا کنارش 

بچه را  خوردمیاما بعد از دوره شیرخوارگی زمانی که او غذاهای دیگر هم  .این سر و صداها بالفاصله الزم است تعویض انجام بشود

در واقع هم بوییدن و هم  .ست یا نهاکه زمان تعویض  بردممیو از راه بوییدن پی  زدممی؛ شلوار و پوشکش را قدری کنار کردممیبغل 

 .هردو حدود دو و نیم تا سه سالگی از پوشک گرفته شدند .مثل همه مادرها. دادمیلمس سطح پوشک به من هشدار زمان تعویض را 

کوچکی هستند که مورد استفاده  هایلگن هاقصری .ایرانی آشنا کنم، از قصری استفاده کردم هایتوالترا با  هابچهقبل از این که 

یا شیر آب را  آوردمدرمیو صدای آب  گرفتممیقبل از استفاده از قصری هم گهگاه آنها را در دستشویی سرپا . گیرندمیکودکان قرار 

 داشتندمینگه  ار ادرارشان اهبچهو  شدمنمیالبته گاهی موفق  .کندمیآزاد  اادرارش ر ترراحتشنیده بودم این طوری بچه  .کردممیباز 

و از شرتهای آموزشی یک . مواقعی آنها را باز بگذارم که قبالً مدفوع را انجام داده باشند کردممیسعی  .دادندمیو توی پوشک انجام 

فواصل کوتاه آن را با کردند اما من در بودند که با یک بار ادرار لباس را خیس نمی ایگونهها به . این شرتکردممیبار مصرف استفاده 

بردم تا یا روی دستشویی می های مشخصی بچه را بهنه، در تایمکردم اگر کردم. اگر خیس شده بود شرت را عوض میلمس چک می

که  دانستممیمثالً من . ستاکه زمان تعویض چه زمانی  آیدمیبه طور کلی مادر کم کم دستش  .قصری بنشیند یا از توالت استفاده کند

بچه  .اگر فقط ادرار کده بود حتی .دادممیشو را انجام ومن بعد از هر تعویض حتماً شست .بعد از صبحانه حتماً باید تعویض انجام شود

با ، کنار دستشویی رفتممی. انداختممیرا هم روی شانه دیگرم  ایپارچه. امشانهوقتی هم بزرگتر شد روی . انداختممیرا دمر روی دستم 

 ایپارچه، دادممیشستشو را که انجام . در پالستیکی که با خود آورده بودم انداختممیو  کردممیپوشک را باز ، و دستم که آزاد بودندد

 .گرفتممیو پوشک  خواباندممیمخصوصش  زیراندازو روی  آوردممی، پیچیدممیرا که روی شانه دیگرم بود محض احتیاط به دور بچه 

 .دادممیاهایش بزنم قبل از بستن پوشک این کار را انجام پاگر هم نیاز بود پمادی به 

  .بردممیبر خالف بسیاری از مادران جوان من از همان ماه اول خودم بچه را به حمام  .مهارت ما کامل شود شودمیتکرار و تمرین باعث 

او را در آغوش بگیرند اما به لطف  ترسیدندمیبه قدری کوچک بود که همه  .کیلو و سیصد گرم به دنیا آمد 1با وزن  ترمکوچکرزند ف

 .کردممیو گاهی حتی در روشویی هم او را حمام  کردممیخدا خودم او را بغل 

و  کندمیپروانه، سی و سه سال است که با همسر نابینایش زندگی  .شویممیدر آخرین بخش از گفت و گوی این شماره مهمان پروانه 

 .تا تجربیات خود را در اختیار دوستان نابینای خود قرار دهند اندکردههمواره تالش  هاآن .صاحب دو فرزند برومند است
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 برایمانچگونه توانسته است دوران نوزادی با کیفیتی را برای فرزندانش رقم بزند. او با صبر و حوصله جزئیات فراوانی را  پرسممیاز پروانه 

 .پردازیممی هاآناز  هاییبخشما به دلیل محدودیت این ستون به  که کندمیبازگو 

زمانی که  .کرد. ده روز اول بچه به علت زردی در بیمارستان ماندزمانی که فرزند اولش به دنیا آمد او با خانواده همسرش زندگی می

مادر همسرش هم به او یاد داد که پارچه را به چه اندازه کرد و با این مسائل آشنا بود. مجرد بود به خواهر و برادر کوچکش رسیدگی می

تا کند؛ لبه پشت الستیکی و جلوی الستیکی را کمی تا کند؛ بندهای جلو را به بندهای پشت گره بزند. او به خاطر آمادگی ذهنی که از 

استفاده را داشته  حداکثرقدرت شنوایی خود او معتقد است که ما باید از  .قبل داشت با یک بار آموزش به راحتی این کار را یاد گرفت

فهمیدم که دارد هایش میام هر جای خانه که بود، من با شنیدن صدای نفسبچه»گوید: کند. او میطور که خود، چنین میباشیم. همان

یم و دو الیه پارچه که به ضخ ایسفره مشمعی، یک الیه شیشهپشماز یک الیه  شدمیشکی تهیه کرده بود که تشکیل تکند. او چکار می

تا زمانی که بچه راه نیفتاده، باز نگه داشتنش کار سختی نیست. یکی دو ساعت در روز کافی بود تا روی  .بودند وشوشستراحتی قابل 

ها را بچهاز دوران نوزادی هر وقت که پوشک »گوید: می .بستیمشک باز بماند و وقتی قرار بود او را بغل کنیم، پوشکش را میتهمان 

کردم این اولین کاری که می هاصبح «.گرفتم تا با این شکل از دستشویی رفتن آشنا باشندها را روی توالت سرپا میکردم، آنعوض می

کرد یکی دو ساعت بعد هم این کار را کرد یا نه. فرقی نداشت. اگر دستشویی نمیبود که بچه را ببرم سرپا نگه دارم. یا دستشویی می

ها برایم راحت بود. تقریباً از دو سالگی به بعد خودشان به این ترتیب، از پوشک گرفتن بچه.کردمدادم. بعد هم او را پوشک میام میانج

 .اندشدهها به خود مسلط کردم تا مطمئن شوم که بچهدر همان زمان هم از شرتهای عینکی استفاده می .رفتندبه دستشویی می

کشید. و و آب می شستمیخواباند. سر بچه را ها را به حمام برد. بچه را دمر روی پایش میو از ابتدا خودش بچهدر مورد حمام کردن: ا

شست؛ سپس صورت گرداند و صورتش را به طوری که کف به چشمانش نرود، محتاطانه با دست میبعد بچه را برمی .بعد هم بدنش را

ریخت و مراقب بود آب و کف در چشم بچه نرود. به این صورت سر احتیاط روی سرش می گرداند؛ آب را بابچه را به سمت خود برمی

بایست داشته آنچه انکار ناپذیر است، این است که حمام کردن او به خاطر دقت فراوانی که می .کردو بدن بچه را تمیز آب کشی می

ها رفتار شدند. او هم با ناز و نوازش با آنکردند. اذیت نمینمی ها اصالً گریهاما بچه باشد، کمی از حمام کردن سایرین کندتر بود.

بچه را روی  پوشاند.کم لباس را بر تن نوزاد میزد؛ و کمگذاشت. گوشه حوله را کنار میها را از قبل، بیرون حمام میلباس کرد.می

آمد که بچه روی لباس مادر ادرار هم پیش می گذاشت تا اگر دستشویی کرد بتواند شرایط را کنترل کند. گاهیتشک مخصوصش می

کردم. چون بدنش هیچ وقت بچه را با بدن خیس پوشک نمی کند که به گفته او مشکلی نیست. بچه است دیگر. دست خودش که نیست.

 «بشود. سوزعرقشود تن بچه کند که باعث میعرق می

دگی نترسند و خود را باور کنند. راهی که خود، به همراه همسرش در طول خواهد که از زنهایش از والدین جوان میاو در پایان صحبت

مان که در این شماره ذکر شد، مورد استفاده والدین گرامی خصوصاً والدین ما هم امیدواریم تجارب دوستان ها پیموده است.این سال

 تان سرشار از شوق زندگیروزهای نابینا واقع شود.
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دیده شناختی افراد آسیبهای روانای دیگر از ویژگیهاراز شادکامی: جنبهتوانمندیکارگیری به

 بینایی

 

 

 

 

 

 شناسی، آموزگار سازمان آموزش و پرورش استثناییزهرا همت: کارشناس ارشد روان

های بالینی و مرکز پژوهشپزشکی، مقاله حاضر مروری است بر پژوهشی که  به کوشش بیماتسوکوما و همکاران،زیر نظر  انجمن چشم

 انجمن نوروسایکولوژی دانشگاه توکیو ژاپن انجام شده است

تاکنون مطالعات بسیار زیادی با موضوع آثار منفی آسیب بینایی، انجام شده است و  اثر این آسیب بر کاهش کیفیت زندگی، افت 

یجانی و حتی افزایش احتمال اقدام به خودکشی را در افراد کارکردهای جسمانی، اعتماد به نفس، اجتماعی بودن، افسردگی، فشارهای ه

دیده شناختی افراد آسیبهای روانهای مختلف زندگی و شخصیت و ویژگیها جنبهاند.اگرچه این پژوهشدیده بینایی نشان دادهآسیب

اند نقاط مثبت زندگی افراد اند و نتوانستهنپرداختهدیدگان بینایی های مثبت مرتبط با آسیبکدام به جنبهاند اما هیچبینایی را بررسی کرده

ای متفاوت از زندگی روانی افراد نگر، نقش مهمی را در توصیف جنبهشناسی مثبتدیده بینایی را توصیف کنند. در این مقاله، روانآسیب

 کند. دیده بینایی بازی میآسیب

اند که تا حد زیادی مورد توافق همگان قرار گرفته است. ایشان معتقدند های فردی ارائه کردهوود و همکاران، تعریف جامعی از توانمندی

کنند تا عملکرد خوبی داشته باشند یا بهترین عملکرد های شخصیتی که به افراد کمک میهای فردی عبارت است از ویژگیکه: توانمندی

ها تأکید کارگیری این توانمندیهای فردی و بهرایط را داشته باشند. تحقیقات اخیر بر تفاوت موجود بین دارا بودن توانمندیمتناسب با ش

های مثبت تری با جنبهها در مقایسه با صرف دارا بودن آن، ارتباط مثبت قویاند که استفاده از این توانمندیزیادی دارند و نشان داده

 شادکامی و کاهش عالئم افسردگی دارند. روانی از جمله 

های فردی و شادکامی و هیجانات کارگیری توانمندیبا در نظر گرفتن نتایج این مطالعات، در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین به

ات مثبت، ارتباط های فردی، شادکامی و هیجانمثبت پرداخته شده است و این فرضیه در نظر گرفته شد که بین استفاده از توانمندی

های شخصی باشد. کارگیری توانمندیهمبستگی وجود دارد. نگرانی موجود این است که اثر متغیرهای مرتبط با آسیب بینایی، قویتر از به

 بنابراین در یک فراتحلیل و با نگاهی موشکافانه، به بررسی متغیرهای مرتبط با آسیب بینایی پرداخته شده است.
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دیده بینایی پرداخته است و نتایج آن نشان شناختی افراد آسیبهای مثبت و ایمنی روانن پژوهشی است که به بررسی جنبهاین مطالعه، اولی

های کارگیری تواناییهای شخصی و شادکامی، ارتباط همبستگی مثبت به میزان هفتاد درصد و بین بهکارگیری تواناییداده است که بین به

رتباط همبستگی مثبت به میزان شصت درصد وجود دارد. این میزان همبستگی، بسیار برجسته و از این جهت شخصی و هیجانات مثبت، ا

سازی این نتیجه های منفی مرتبط با آسیب بینایی پرداخته بودند. برای شفافهای قبلی به توصیف جنبهقابل توجه است که تمام پژوهش

 پردازیم. یبان این نتیجه میهای پشتهایی از پژوهشمتناقض، به ذکر نمونه

های افراد بدون آسیب های شخصی و شادکامی و هیجانات مثبت در نمونههای بسیاری به مطالعه ارتباط بین استفاده از تواناییپژوهش

کارگیری بهاند و ارتباط همبستگی مثبت قوی بین این متغیرها مشاهده شده است. پترسون و سلیگمن، نشان دادند که بینایی پرداخته

شود. الیوس و لیوبومیرسکی، نشان دادند که انجام کارهای گرایی و افزایش کیفیت زندگی میهای فردی موجب تقویت مثبتتوانمندی

گرا، قابلیتها شناسی مثبتشود. عالوه بر این، در روانهای شخصی، موجب فعال شدن مراکز پاداش مغز میکارگیری تواناییمثبت مانند به

های جسمانی آیند و ارتباطی با ویژگیهای شخصیتی به شمار میهای شخصیت، جزئی از ویژگیهای فردی، بر اساس نظریهواناییو ت

های فردی و شادکامی و کارگیری توانمندیدهنده ارتباط همبستگی مثبت بین بهندارند. با فراتحلیل انجام شده، مطالعه حاضر نیز نشان

های فردی ممکن است به عنوان کارگیری توانمندید، صرفنظر از وجود یا فقدان آسیب بینایی است. بنابراین بههیجانات مثبت در افرا

ها به طور طبیعی و با توجه به اصل تنازع بقا، تمایلی به یک عامل ایمنی روانی در مقابل مخاطرات ناشی از آسیب بینایی عمل کند. انسان

های فردی کارگیری توانمندیدیده بینایی نیز این اصل صادق است و بهمنفی ندارند. در افراد آسیب یادآوری و مرور مسائل دارای بار

گرا از این شناسی مثبتهای بسیاری در روانشود. پژوهشآوری میدر مقابل آسیب ایجاد شده در اثر اختالل بینایی، موجب تقویت تاب

اند. با در بررسی کاهش عالیم افسردگی و کاهش یا حتی کنترل دردهای مزمن پرداختهاند. از جمله مطالعاتی که به نظر حمایت کرده

تواند نقش ایجاد ایمنی در مقابل آسیب روانی ها میدهیم که به کارگیری توانمندیها این احتمال را مینظر گرفتن نتایج این پژوهش

 ناشی از آسیب فیزیکی بینایی را ایفا کند. 

توان با استفاده از پیوستار سالمت روانی توضیح داد.سالمت روانی در یک سوی این پیوستار و بیماری همایندی را می دلیل دیگری بر این

اند و نداشتن بیماری روانی لزوما به معنای سالمت روان افراد نیست. هاپرت و ویتینگتون نشان داده  روانی در سوی دیگر آن قرار دارد

دهیم که آسیب زوما به معنی نداشتن عالئم خفیف مشکالت روانی نیست. بر اساس این نظریه ما احتمال میکه نداشتن بیماری روانی، ل

تواند موجب تضعیف شادکامی افراد های فردی، این آسیب نمیکارگیری تواناییبینایی با سالمت روانی ارتباط دارد ولی در صورت به

های کارگیری توانمندیان گفت که بیماری روانی و آسیب بینایی در یک سوی پیوستار و بهتوتر میدیده بینایی شود. به زبان سادهآسیب

 شخصی و شادکامی در سوی دیگر پیوستار قرار دارند. 

اند که حمایت اجتماعی به عنوان یک متغیر بیرونی، با شادکامی و سالمت روانی ارتباط دارد ولی با توجه به مطالعات بسیاری نشان داده

گران در بررسی این متغیر اند، پژوهشکه گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، عمدتا از حمایت اجتماعی مطلوبی برخوردار بوده این
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های اجتماعی دهنده نقش پررنگ حمایتهای فاقد آسیب بینایی، نشانهای انجام شده با گروهاند ولی پژوهشبا محدودیت روبرو بوده

 و شادکامی افراد است.  در رضایت از زندگی

پردازند، به دیدگان و آسیب بینایی میهای منفی مرتبط با آسیبها که اغلب به جنبهبه طور خالصه، این پژوهش برخالف سایر پژوهش

ن های ایجاد شده در اثر آسیب بینایی، بیای مثبت پرداخته و نشان داده است که برخالف فشار روانی و مشکالت و محدودیتجنبه

های مثبت شخصیتی و شادکامی و هیجانات و احساسات مثبت، همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و ها و ویژگیکارگیری تواناییبه

تواند با وجود فشارهای وارد شده بر افراد در اثر آسیب بینایی، موجب افزایش شادکامی و هیجانات های فردی میاستفاده از توانمندی

 مثبت شود. 

 
 

 سیاهآب بیماری مورد در هاییشپرس

 

 گذار اولین سایت فارسی ویژه نابینایانمجتبی خادمی: کارشناس زبان انگلیسی، بنیان

 در سیاهیا آب 2گلوکوم بیماری خصوص در 1هدلی مدرسه که محتوایی همراه به را پزشکیچشم حوزه در خبر چند مانا، دوم شماره در

 با ،3انگر ریکی قسمت، این در. امدیده تدارک برایتان ماهنامه، سردبیر و مسئول مدیر درخواست به است، کردهتهیه  پادکست یک قالب

 گفتگو به ،۷هدلی مدرسه هایبرنامه ارشد مدیر ،6هینز اد و ،۵دیوک چشمپزشکی مرکز از سیاهآب متخصص ،4روزدال جولیا دکتر

 که ایترجمه. کنندمی مطرح دارند، بیماری این درمان نحوه و زا،خطر عوامل سیاه،آب مورد در مردم که را زیادی سواالت و نشینندمی

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

                                                           
1 Hadley 
2 Glaucoma 
3 Ricky Enger 
4 Jullia Rosdahl 
5 Duke Eye Center 
6 Ed Haines 
7 Chief Program Officer at Hadley 
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 حال در که کسی اسم باشد،می شخص کدام به متعلق صحبت کدام باشید جریان در کهاین برای. نزند بیرون پزشکی سرویس ستون

 :امنوشته هایشصحبت ابتدای در را است صحبت

 مرتبط شایع خطر عوامل از رخیب شاید و چیست؟ سیاهآب بگویید لطفا. کنیم شروع اولیه اصول با دارد، امکان اگر روزدال، دکتر: هینز اد

 کدامند؟ سیاهآب با

 بینایی، عصب که است این هابیماری از گروه این اشتراک وجه. چشمیست هایبیماری از گروهی واقع در سیاهآب: روزدال جولیا دکتر

 عصبی، سلولهای مرگ یا ،8شبکیه گانگلیونی سلولهای نورونها، شدن نازک دلیل به کند،می متصل مغز به را چشم که سیمی همان یعنی

 دید بر ابتدا در سیاهآب معموالً. دهندمی دست از را خود بینایی افراد رود،می بین از ترتیب این به عصب وقتی اینبربنا. رودمی دست از

 مشکالت تریناصلی از یکی و است ۹اولیه باز زاویه سیاهآب متحده، ایاالت در سیاهآب نوع ترینشایع. گذاردمی تأثیر جانبی یا محیطی

. افتدمی اتفاق آرامی به واقعاً بینایی کاهش زیرا ندارند؛ اطالع خود ابتالی از مبتال، افراد از بسیاری که است این سیاه،آب مورد در ما

 دیگر دادید، دست از سیاهآب از نوع هر اثر در را خود بینایی از میزانی که هنگامی شوند؛نمی بیماری آغاز متوجه حتی هاآن نتیجتا

. است مهم بسیار فعلی، بینایی حفظ برای سیاه،آب هنگامزود درمان و تشخیص پس. برگردانیم را رفته دست از دید میزان آن توانیمنمی

 برادران، شما، خانواده در افراد اینبربنا. است سیاهآب خانوادگی سابقه داشتن خطرات، از یکی. کردید سوال خطر عوامل مورد در شما

 برای خطر مهم عوامل از سالی،میان به ورود نیز و والدین، و هامادربزرگ و هاپدربزرگ ،هادایی و هاعمو ها،خاله و هاعمه خواهران،

 توانندمی هم پوستانسفید از بسیاری اگرچه هستند؛ خطر عوامل جزوهیسپانیک  نژاد و سیاه نژاد حقیقت، در و. آیندمی شمار به سیاهآب

 .ندارند غربالگری یا سیاهآب های نیازی به انجام آزمایش پوستانسفید نکنید فکر پس. شوند مبتال سیاهآب به

 طوربه کند،می مالقات سیاهآب متخصص یک عنوان به را شما که زمانی تا شود،می داده تشخیص بیمار یک بیماری که زمانی از: هینز اد

 کند؟می تجربه را مراحلی چه بیمار یک و کشدمی طول چقدر متوسط

 با را چشم نظمم معاینات باشند، مشغول خود عادی زندگی به مردم که باشد صورت این به مراحل امیدواریم: روزدال جولیا دکتر

 عصب شاید یا باشد، فتهر باال کمی چشم فشار شاید: دهد تشخیص را اولیه عالئم از برخی او و دهند، انجام خود محلی پزشکانچشم

 از بعضی یا هوشمندانه، طوربه محلی پزشکچشم و. باشد رسیده پزشک اطالع به خانوادگی سابقه یا برسد، نظر به مشکوک کمی بینایی

 را آنها من بعد و. دهد ارجاع سیاهآب متخصص عنوان به من مثل کسی به را مراجعین یا دهد انجام خودش را سیاهآب هایآزمایش

 و ویژه هایآزمایش کلینیک، در مدت طوالنی ویزیت یک طی. نامیممی سیاهآب ارزیابیرا  دهیممی انجام ما که کاری. کنم ویزیت

 که دارد را زاخطر عوامل از برخی فقط یا مبتالست سیاهآب به شخص آیا که شویممی متوجه ما و دهندمی انجام را چشم عمقی معاینه

 .شوند پیگیری باید

                                                           
8 retinal ganglion cells 
9 primary open-angle glaucoma 
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 درمان بتوانیم ما و شود داده تشخیص بیماری دهد، رخ بینایی نقص واقعاً کهآن از قبل یعنی بیفتد؛ اتفاق امیدواریم که است سناریویی این

 هم قبالً یا اندشده ماندگار بینایی نقص دچار قبل از که سیاهآب به مبتال بیماران. کنیم جلوگیری بینایی کاهش از و شروع را هنگامزود

 از برخی به نیاز یا و جراحی به نیاز مراجعه، دلیل اوقات گاهی. کنندمی مراجعه ما به کمک برای نیز اندشده پیشرفته سیاهآب دچار

 سیاهآب متخصص به بیماران که آیدمی پیش مختلفی شرایط پس. نیست آنها ارائه به قادر محلی پزشکچشم که اضافیست هایدرمان

 در. افتدمی اتفاق اغلب این و دهیم نجات را بینایی قوه بتوانیم که کنند مراجعه هنگام به آنقدر امیدواریم همیشه اما کنند؛می مراجعه

 .شوندنمی نابینا گیرند،می قرار سیاهآب درمان تحت و هستند سیاهآب به مبتال که افرادی بیشتر حقیقت،

 است؟ دائمی بینایی رفتن بین از یا باشد برگشت قابل سیاهآب از ناشی بینایی افت است ممکن آیا: هینز اد

 آینده، در که امیدوارم بسیار من. دائمیست بینایی دادن دست از است، دسترس در حاضر حال در که هایی درمان با: روزدال جولیا دکتر

 هایسلول مرگ دلیل به بینایی رفتن دست از امروزه اما کند معکوس را سیاهآب از ناشی بینایی کاهش که باشیم داشته هاییدرمان

 میرندمی که اعصابی دوباره یا احیای مجدد شارژ جایگزینی، تجدید، برای راهی هنوز حاضر حال در. دهدمی رخ شبکیه گانگلیونی

 .دائمیست بینایی، رفتن بین از متأسفانه پس. نداریم

 کند؟ دنبال را شما دارویی هایالعملدستور و دقیق نسخه شخص که است مهم چقدر: هینز اد

 قطره»: برسانم تمام بیماران اطالع به مایلم. کنند پیروی چشم قطره درمانی رژیم از بیماران که است مهم بسیار واقعاً: روزدال جولیا دکتر

. «بشود شما چشم وارد باید. نیست مؤثر باشد، راکد بطری در قطره اگر اما است، چشم فشار کاهش برای قدرتمند بسیار روش یک چشم،

 پیچیده کامالً همچنین و متفاوت کمی توانندمی درمانی هایرژیم لذا کنیم،می تجویز ما که دارد وجود چشمی هایقطره از مختلفی انواع

 .دارند مشکل ها،رژیم این به پایبندی برای بیماران که کنممی درک مطمئناً پس. باشند

 بیمارانی اوقات، گاهی اما کنید؛ استفاده خواب هنگام است ممکن که است روز در بار یک چشم، قطره از استفاده زمانبندی ترینساده

 بیشتر بیمار و شوند تجویز روز در بار سه حتی یا دو باید هاقطره از برخی. کنندمی استفاده چشم قطره نوع چهار حتی یا سه از که داریم

 برای تزریق، از بعد چشم، هایقطره. مهمیست بسیار مسئله واقعاً زمانبندی این اما. کند استفاده زمان یک در را آنها همه که است راحت

 حفظ برای بعدی، نوبت اینبربنا. رودمی باال دوباره چشم فشار دارو، اثر اتمام از پس و آورندمی پایین را چشم فشار مشخصی زمانمدت

 به تواندمی حقیقتا زمانبندی، از تبعیت با آن داشتن نگه پایین واقعاً و چشم فشار حفظ معتقدیم و. است شده زمانبندی چشم پایین فشار

 .کندمی کمک بینایی حفظ به نهایتا که کند کمک بینایی عصب از محافظت

 بدن اعضای وارونه هایموقعیت مثالً. باشند آگاه هاآن از باید نیز مردم شاید که دارد وجود زندگی سبک در تغییرات از برخی: هینز اد

 توصیه دارو با همراهی برای را زندگی سبک تغییر آیا دارد؟ وجود هافعالیت نوع این خصوص در مردم برای خاصی توصیه آیا. یوگا در

 دارد؟ بستگی فرد خود به این یا کنیدمی
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 داشته بیمار یک من اگر حال، این با. ندارند احتیاج زندگی سبک شدید اصالح نوع هیچ به احتماالً بیماران بیشتر: روزدال جولیا دکتر

 را ممکن کار هر انجام انگیزه واقعا که بیماری یا باشد، پیشرفت حال در دانیممی کافی ما که درمانی رژیم علیرغم اشبیماری که باشم

 من که مواردی. کنیممی صحبت زندگی شیوه اصالح مورد در آنگاه است، مؤثر بیماری پیشرفت از جلوگیری در کندمی فکر که دارد

 مدتطوالنی هایحالت معتقدیم ما. کردید مطرح شما که است یوگا خصوص در نگرانی همان کنممی صحبت هاآن مورد در بیماران با

ببرند،  باال وریدی فشار افزایش طریق از صرفا را چشم فشار توانندمی که سر، مخصوص حرکات انجام مانند پایین به رو سر داشتن نگه

 و دمید،می نی در شما که بادی هایساز مدتطوالنی نواختن همه، از ترجالب وهای بیش از اندازه محکم هایی با گرهاستفاده از کراوات

 به است ممکن افتد،می اتفاق بادی ساز در بازدم و نفس داشتننگه مدتطوالنی هایزمان دلیل به که سر در فشار افزایش نوعی دوباره

 بازدم و داشتننگه و پایین به رو سر موقعیت مدتطوالنی هایحالت این واقعاً بنابراین. شود سیاهآب احتمالی پیشرفت به منجر بالقوه طور

 .است مضر نفس، شدید

 سبزیجات زیادی مقدار با غذایی رژیم رعایت باوریم این بر. شوند گرفته نظر در باید که دارد وجود نیز زندگی سبک در اصالحات سایر

 رژیم داشتن با کلی طوربه سالم زندگی سبک. کند کمک سیاهآب در بینایی عصب حفظ به است ممکن اکسیدان،آنتی با همراه داربرگ

 خواب ها،ورزش از برخی انجام چربی، بدون هایپروتئین و کامل غالت ها،میوه سبزیجات، زیادی مقدار با قلب، برای سالم غذایی

 .بود خواهند مطلوب شما چشم برای و مفیدند شما کلی سالمت برای که هستند مواردی عزیزان، با سالم روابط از برخورداری کافی،

 شده متوقف صرفا سیاهآب آیا کنند، مصرف باید که همانطور را خود هایقطره تمام و بوده پایبند خود درمان به افراد اگر حال،: هینز اد

 شوند؟ درمان شرایط این تحت عمر آخر تا باید بیماران کهاین یا رودمی بین از آیا است؟

 واقعاً اما داریم، اختیار در را مطلوب هایدرمان از بسیاری ابتال، محض به. است العمرمادام بیماری یک سیاهآب: روزدال جولیا دکتر

 هادرمان به پاسخ. کنندمی تغییر هادرمان حال، این با. هستند همراه عمر آخر تا بیماری این با بیماران معمول، طوربه. نداریم قطعی درمان

 .شوندنمی نابینا افراد و شودمی کنترل اغلب، چندهر. شود نظارت آن بر بیمار عمر طول در باید که ایستمسئله پس. کندمی تغییر نیز

 اگر است؟ دخیل امر این در ژنتیک مشاوره آیا باشم؟ اماحتمالی هاینوه یا هابچه نگران باید آیا سیاه،آب تشخیص صورت در: هینز اد

 کنند؟ شروع را سیاهآب آزمایش فرزندانم است الزم زمانی چه حدوداً باشم، شده داده تشخیص بیماری این به مبتال من

 بستگان نزدیک به که است خوبی واقعاً فکر هستید، سیاهآب به مبتال شما اگر پس. است مشهود هاخانواده در سیاهآب: روزدال جولیا دکتر

 مورد منظم طوربه باید اما کنند؛ مراجعه سیاهآب متخصص به فوراً آنان نیست نیازی لزوماً. دهید اطالع تشخیص این مورد در خود خونی

. کنند صحبت سیاهآب خانوادگی سابقه مورد در او با باید کنند،می مراجعه خود پزشکچشم به وقتی و گیرند قرار چشم کامل معاینه

 الزم بینایی عصب از ایرایانه تصویر یا دید میدان آزمایش مانند بیشتری هایآزمایش کند، مشاهده را ایکنندهنگران مورد پزشک، اگر

 هستید، سیاهآب به مبتال و دارید فرزند اگر بنابراین. کنند مراجعه سیاهآب متخصص یک به باشد الزم است ممکن موقعیتی چنین در. است
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 شما بیماری تشخیص جریان در را پزشک و دهند انجام را معاینه باید است، نکرده معاینه را چشمشان محلی پزشکچشم اخیراً اگر

 .بگذارند

 کنید؟ برطرف را هاآن بخواهید که دارد وجود شما مراجعین در آن درمان و سیاهآب مورد در نادرستی اطالعات یا ذهنیت آیا: هینز اد

 اولین برای مردم وقتی. نابینایی از ترس یعنی ایم؛کرده تجربه قبالً که موردیست رسد،می ذهنم به که چیزی ترینمهم: روزدال جولیا دکتر

 افرادی اکثر کردیم، بحث آن مورد در که همانطور اما ؛«شوممی نابینا من خدا وای» که کنندمی فکر شوند،می متوجه را تشخیص نتیجه بار

 .باشد امیدوارانه واقعاً باید فرستیممی بیماران به که پیامی اینبربنا. شوندنمی نابینا هستند، سیاهآب درمان تحت که

 سیاه،آب برای تجویزی هایقطره دارند انتظار افراد، بیشتر. است درمان اثرات مورد در سیاه،آب درمان مورد در تفاهم سوء بزرگترین

 سیاه،آب برای چشم هایقطره. نیست طوراین حقیقت در اما کند؛ کمک هاآن دیدن بهتر به یا شود هاآن چشمان احساس شدن بهتر باعث

 بینایی اما کنند؛می کمک شما بینایی حفظ به بنابراین شود، جلوگیری آینده در بینایی کاهش از تا کنندمی کمک چشم فشار کاهش به

 کنار راحتی به خود هایقطره با مردم. هستند کنترل قابل آنها اکثر که باشند داشته جانبی عوارض توانندمی هاقطره. کنندنمی بهتر را

 تغییر یا کنیم متوقف را قطره باید حتی جانبی، عوارض دلیل به اوقات، گاهی و کنند قرمزی یا سوزش احساس است ممکن اما آیند،می

 .دهیم

 هایقطره هزینه پرداخت برای شاید که افرادی ویژه به است، آمده پیش امکرده کار آنها با گذشته در که افرادی برای موردی: هینز اد

 جایبه باید افراد آیا و است آمدکار چقدر سیاهآب درمان در پزشکی ماریجوانای تأثیر نظرتان به. باشند نداشته پول یا بیمه غیره، و چشم

 باشند؟ وابسته ماریجوانا به سیاه،آب متخصص هایدرمان به پایبندی

 درمان برای که است نشده اثبات زیرا نکنند؛ استفاده سیاهآب درمان برای ماریجوانا از بیماران خواهشمندم واقعاً: روزدال جولیا دکتر

 اجزای ماریجوانا، بالقوه مختلف هایبخش و فشار کاهش از هاییشنیده قطعاً. است خطربی یا مؤثر بینایی کاهش از جلوگیری و سیاهآب

 صحت چیزی چنین حاضر حال در اما دارند؛ وجود باشد، سیاهآب برای شدهتایید درمان یک از بخشی است ممکن نهایت در که مختلفی

 داشته ماریجوانا بر مبتنی چشم قطره آینده، در که امیدوارم چندهر. نیست بینایی کاهش از جلوگیری برای خوبی روش واقعاً لذا. ندارد

 یک پزشکی، ماریجوانای حاضر، حال در. شودمی سیاهآب درمان به پایبندی افزایش باعث آینده در امر این کنممی فکر زیرا باشیم؛

 هزینه با بیماران اگر. مؤثرند دانیممی ما که هستند مواردی لیزر، با و جراحی چشم قطره. آیدنمی شمار به سیاهآب برای شدهتایید درمان

 به که دهندمی ارائه خوبی بسیار هایبرنامه دارویی هایشرکت از بسیاری واقع در کنند،می نرم پنجه و دست خود سیاهآب از مراقبت

 مختلفی هایبرنامه مورد در خود پزشک از کنممی تشویق را افراد این من. کنند دریافت را خود نیاز مورد هایدارو کندمی کمک بیماران

 .بپرسند دارند، مدنظر بضاعتکم بیماران برای دارویی هایشرکت این که
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 خیریه، مراکز از توانیدمی انایر در باشید داشته یاد به. بود سیاهآب متخصص یک با گفتگو از مختصری تقریبا کردید، مطالعه که مطلبی

 پاسخ به امیدوارم. بگیرید کمک وییدار و پزشکی هایتخفیف از مندیبهره برای تکمیلی هایبیمه و احمر، هالل امداد، کمیته بهزیستی،

 .باشد شده اضافه اطالعاتتان به و باشید رسیده گفتگو این در خود سواالت

 :شودمی شما به اخبار در کمتری توجه است، کم تعدادتان چون که افرادی.  هستید حساس نور به که کسانی برای خوش خبری اما

 ژنتیک کاربردی هایفناوری شرکت 10آکروماتوپسی درمانیژن بالینی هایآزمایش کنندگانشرکت از برخی بینایی حساسیت بهبود

 طبق. کند نویسینام هاآزمایش این برای سالگی چهار سن از حتی را بیشتری بیماران دارد قصد شد، آورده تیتر در اسمش که شرکتی

 برای 1/2 فاز درمانیژن بالینی آزمایش دو در کنندگانشرکت از برخی در نادر، هایبیماری درمانیژن دهندهتوسعه شرکت، این گزارش

 ژن در جهش دارای که است افرادی به مربوط مطالعه یک. است شده حاصل بهبود بینایی، حساسیت خصوص در آکروماتوپسی،

 بر عالوه دارد قصد شرکت این اند.شده 312ایجیانسی در دوچار جهش که است کسانی برای دیگر آزمایش. هستند 311بیجیانسی

 .کند آزمایش سالگی چهار سن از مبتال کودکان روی بر را دارو از هاییدوز رنگ، روشنایی و مغز از برداریتصویر هایآزمایش انجام

 بینایی ضعف و رنگ، درک دادن ستد از نور، به شدید حساسیت باعث که است شبکیه کنندهتواننا وراثتی بیماری یک آکروماتوپسی،

 توانندمی جهش، صورت در ن،ژ پنج. دارند قرار آکروماتوپسی تأثیر تحت اروپا، اتحادیه و متحده ایاالت در نفر 28000 تقریباً. شودمی

آکروماتوپسی  درمانیژن هایروش .شودمی الذکر ناشیهای فوقژن در جهش از موارد، درصد ۷۵ حدود. شوند آکروماتوپسی باعث

های ژن سالم هاینسخه حاوی ها،تزریق این. شودمی انجام شبکیه زیر در مایع کوچک قطره یک تزریق مرتبه یک طریق از شرکت، این

 در مثبتی بسیار هایاتفاق شاهد توانیممی زودی به یعنی این و کنند؛ تقویت را یافتهجهش هاینسخه کارکرد و ساختار تا معیوب هستند

 .باشیم نور به حساسیت درمان خصوص

 در بینایی بهبود باعث که خوانیممی هم با را 13طوالنی ایزنجیرهچند نشدهاشباع چرب هایاسید خصوص در کنندهخیره خبری پایان، در

 اندشده 14استارگاردت بیماری نوعی با هاموش

 غالب اتوزومال بیماری به مبتال افراد برای است ممکن طوالنی، ایزنجیرهچند نشدهاشباع چرب هایاسید که باورند این بر محققان

 مرکز از بنیادی مالی حمایت با محققان. باشد مفید شبکیه، هایتحلیل سایر احتماالً و ،16سن به وابسته زرد لکه تباهی ،1۵استارگاردت

                                                           
1 0 Achromatopsia 
1 1 CNGB3 
1 2 CNGA3 
1 3 Very-Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids 
1 4 Stargardt Disease 
1 5 autosomal dominant Stargardt disease 
1 6 AMD 
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 (41۹الویاوالای ژن هایجهش) استارگاردت بیماری به مبتال هایموش شبکیه حساسیت و بینایی ،18یوتا دانشگاه 1۷موران پزشکیچشم

 طریق از همچنین. بخشیدند بهبود نیست، دسترس در غذایی رژیم در معمول طوربه که طوالنی زنجیره با نشدهاشباع چرب اسید تغذیه با را

 نشدهاشباع چرب هایاسید که است داده نشان تحقیقات. شدند شبکیه بیماری بدون هایموش شبکیه عملکرد بهبود باعث غذایی، رژیم این

 ماهی مانند هاییخوراک طریق از که(21 ایپیای) اسید ایکوزاپنتانوئیک و(20 ایایچدی) دوکوزاهگزانوئیک اسید مانند ایزنجیرهچند

 داشته همراه به را التهاب و قلبی بیماری از پیشگیری مانند سالمتی مزایای توانندمی هستند، دسترس در غذایی هایمکمل و سرد آب

 .است نشده مشاهده بالینی هایآزمایش در مداوم طوربه شبکیه، تخریب هایبیماری ها برایاین اسید مزایای حال، این با. باشند

 گروه یک طوالنی، ایزنجیرهچند نشدهاشباع چرب هایاسید که گویدمی یوتا، تیم در تحقیق سرپرست پزشکی، دکترای ،22برنشتاین پل

 ساخته هابیضه و شبکیه در معمول طوربه اند،نشده اسید شناخته ایکوزاپنتانوئیک و دوکوزاهگزانوئیک اسید اندازه به که هالیپید از خاص

 امکان کنندهفراهم و نور پردازش مسئول شبکیه هایسلول نوری، هایگیرنده عملکرد و سالمت حفظ به که است این بر اعتقاد و شوندمی

 کمیاب شوند،می تولید بخش دو این در صرفا طوالنی ایزنجیرهچند نشدهاشباع چرب هایاسید که جاآن از. کنندمی کمک بینایی،

 روند گویدمی برنشتاین دکتر. کردند تولید مطالعه برای را مصنوعی طوالنی ایزنجیرهچند نشدهاشباع چرب هایاسید محققان،. هستند

 .سازد فراهم انسان در ارزیابی برای را کافی مقادیر تواندمی وی، تیم طوالنی ایزنجیرهچند نشدهاشباع چرب هایاسید تولید

 برای اوصاف، این با. است کنندهامیدوار بسیار هاموش روی طوالنی ایزنجیرهچند نشدهاشباع چرب هایاسید مطالعات برای ما نتایج»

 هایناهنجاری که جاآن از. است نیاز بیشتری تحقیقات به انسان، در ارزیابی برای ویژه به استفاده، زمان و دوز بندی،فرمول سازیبهینه

 لکه تباهی به نابینایی مانند منجر هایبیماری مشترک هایویژگی از یکی طوالنی، ایزنجیرهچند نشدهاشباع چرب هایاسید به مربوط

 «.نمایدمی ضروری بیشتر، ،مطالعات است، 23دیابتی رتینوپاتی و سن به وابسته زرد

 منظورهچند صورتی به هابیماری از ریبسیا درمان برای آورشگفت هاییپیشرفت بخشنوید که پزشکیچشم اخبار بر خوش پایانی هم این

 . است زمانهم و

 

                                                           
1 7 Moran Eye Center 
1 8 Utah 
1 9 ELOVL4 
2 0 docosahexaenoic acid (DHA) 
2 1 eicosapentaenoic acid (EPA) 
2 2 Paul Bernstein 
2 3 diabetic retinopathy 
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 مراکز مثبت زندگی، آرمان یا واقعیت

 

 گذاری فرهنگیسمیعی: دانشجوی دکتری سیاستابوذر 

ن، در راستای سازمااین خدمات  یو کم یفیارتقاء کی و همچنین وربهره شیمنابع و افزا نهیبه تیریمدسازمان بهزیستی به منظور 

امور را به عهده  های مددکاری مددجویان خود کرده و انجام برخی از اینسپاری پروندهسازی دولت، سالهاست اقدام به برونکوچک

های مددکاری نهاده است. مطالعه مشخصی در خصوص میزان رضایت جامعه هدف سازمان بهزیستی در خصوص این طرح کلینیک

توان گفت اجرای این طرح هم فاصله زیادی با استانداردهای تاکنون منتشر نشده و هیچ اطالعی در این زمینه وجود ندارد اما به طور کل می

 کاری داشته است.جهانی مدد

 از خدمات سازمان در ایمجموعهارائه در چند ماه گذشته سازمان بهزیستی به منظور افزایش کیفیت خدمات این مراکز و نیز با هدف 

مراکز مثبت »اندازی طرح ن، اقدام به راهدر ارائه خدمات سازما محوراجتماعخانواده محور و  کردیرو تیتقوز و همچنین مرک کی

است. طرحی که با نقدهای فراوانی از سوی مجریان و متصدیان مواجه شده و ابهامات فراوانی در مطالعات اولیه و اجرای نموده «زندگی

در یادداشت حاضر تالش شده محاسن و مشکالت این طرح با تکیه بر نظر کارشناسان و مددکاران این حوزه و نیز  .شودآن مشاهده می

 ار گیرد.جامعه هدف مورد واکاوی قر

 

 هدف به خدمات سازمان هایگروه یدسترس لیتسه

تر آنگونه که سازمان بهزیستی در دستورالعمل این طرح آورده است، محله محور و خانواده محور بودن این طرح موجب دسترسی سریع

مثبت زندگی واقع در محل سان خدمات مورد نیاز مددجویان، در یکی از مراکز تر جامعه هدف به آن خواهد بود. بدینو راحت

شود و دیگر نیازی به مراجعه به اداره بهزیستی نیست. این امر بویژه در شهرهای بزرگ، موجب آمد و شد کمتر و شان ارائه میزندگی

های مختلف سازمان بهزیستی باشند، دسترسی بیشتر است. همچنین در صورتی که چند عضو یک خانواده دریافت کننده خدمت از بخش

توانند مجموعه خدمات الزم را در یک مرکز و از یک مددکار دریافت نمایند و مددکار مربوطه بیشتر در جریان امور زندگی آنان می

 قرار خواهد گرفت.
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توان مطرح کرد: نخست؛ باتوجه به اینکه رویکرد سازمان بهزیستی ارائه خدمات به مددجویان به صورت در این خصوص دو سؤال را می

تواند داشته باشد؟ دوم اینکه مگر چه تعداد یا چند درصد از جامعه هدف سازمان ضوری است، محله محور بودن آنچه تاثیری میغیرح

 ای برای عموم جامعه هدف احساس شده است؟کنند که ضرورت تدوین چنین برنامهبهزیستی به صورت خانوادگی خدمات دریافت می

 

 یکیصورت الکترونفراهم شدن امکان ارائه خدمات به 

داشتن پرونده مددکاریِ الکترونیکی و حذف کاغذبازی، یکی از آرزوهای دیرینه سازمان بهزیستی است که خوشبختانه تا حدود فراوانی 

ها از مرکزی به مرکز دیگر به سهولت ممکن خواهد بود و هم گونه، هم انتقال پروندهدر این طرح به واقعیت نزدیک شده است. بدین

جویان از مسائل و مشکالتی همچون گم شدن پرونده یا ارائه چندین و چند باره مدارک به مددکاران مصون خواهند بود. البته این مدد

بخش نیز دارای ابهاماتی است که باید برطرف گردد. از جمله موضوع ارائه درخواست خدمات به شکل الکترونیک است. اگر ارائه 

افزار الزم برای آن برخوردار نباشند چه بت درخواست الکترونیک باشد، افرادی که از دانش یا سختخدمات به مددجویان منوط به ث

ها مراجعه کنند و نتکاری باید انجام دهند؟ آیا قرار بر این است که آنها به جای مراجعه به اداره بهزیستی، به دفاتر کامپیوتری و کافی

 نند؟حتی برای ثبت درخواست هم هزینه پرداخت ک

توانند از آن بینایان نمیپذیر نیست و نابینایان و کمدهد اپلیکیشن طراحی شده برای این کار هم دسترسها نشان میهمچنین گزارش

 پوشی و باورناپذیر است.ای غیرقابل چشمسازی است، مسالهاستفاده کنند. باز هم این موضوع برای سازمانی که خود متولی مناسب

 

 مراکزپذیری دسترس

 یساختمان و فضاها»های الزم صورت گرفته و تأکید شده پذیری پیشبینیدر دستورالعمل مراکز مثبت زندگی در خصوص دسترس اگرچه

اما سؤال این « شده و قابل دسترس باشد سازین، مناسبمعلوالن و سالمندا ژهیجامعه هدف بو نهیاستفاده به یبرا یستیمرکز با یکیزیف

سازی است، در پذیری بوده و دبیر کمیته مناسبمیزان چنین امکانی وجود دارد؟ سازمان بهزیستی که خود متولی دسترساست که تا چه 

های مورد تملک این سازمان موفق عمل نکرده و کارنامه قابل قبولی نداشته است. حال سازی ساختمانپذیر کردن و مناسبدسترس

متری طرح مثبت زندگی که عمدتاً استیجاری بوده و به صورت موقت به این کار اختصاص  ۷0توان انتظار داشت که مراکز چگونه می

سازی شده و افراد دارای معلولیت و سالمندان بتوانند به سهولت از آن استفاده کنند؟ به ویژه اینکه بودجه اختصاصی به این اند مناسبیافته

های غیرقابل اجرا در این طرح باشد رسد این موضوع از ایدههای آن نیست. به نظر میها چندان متناسب با هزینهمراکز هم بر اساس بررسی

 که مشکالت فراوانی را هم به دنبال خواهد داشت.
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مرکز کی از خدمات سازمان در یامجموعهارائه   

مردمی در یک مرکز و به وسیله های بخشی، اجتماعی، پیشگیری و مشارکتهای تواناز دیگر اهداف این طرح، ارائه خدمات در حوزه

ها مسلط باشد و به مددجویان خود ارائه خدمت کند. این یک مددکار است. درواقع یک مددکار اجتماعی باید بتواند به تمامی این حوزه

که زا است. این اتفاق درحالی رخ داده امر، در عصری که همه امور به سوی تخصصی شدن رفته، موضوعی غیرکارشناسی و آسیب

بخشی سازمان بهزیستی، برای تخصصی شدن بیشتر و افزایش کیفیت، خواستار تفکیک مددکاران سالهاست مددجویان حوزه توان

اند، در صورت عدم تفکیک، موجب رسد موضوعات و مسائل متفاوتی که مددکاران با آن مواجههای مختلف هستند. به نظر میمعلولیت

 ای واقعی آن گردد.کاهش کیفیت امر مددکاری در معن

 

 های مردمیجلب مشارکت

طلبی، یکی از وظایف مراکز طرح مثبت زندگی است که ابهامات فراوانی در این حمایتو  یمحل نیو معتمد نیریخ ن،اداوطلب ییشناسا

ها باید از طریق مانده هزینه های باالی آنها، باقیخصوص وجود دارد. برخی قائل بر این هستند که با توجه به یارانه اندک مراکز و هزینه

افتد یکنند که این جلب مشارکت مستقیماً برای خود سازمان بهزیستی اتفاق مهای مردمی جبران شود. برخی هم چنین بیان میمشارکت

ی مهمی هاکنند. به هر حال، در صورت صحت هریک از این مطالب، آسیبو مراکز تنها درصدی از آن را به عنوان پاداش دریافت می

های مادی، امری تخصصی است که حتماً باید با در انتظار جامعه هدف سازمان بهزیستی خواهد بود. جلب مشارکت، بویژه مشارکت

رسد ورود رقابتی مراکز مثبت زندگی به این امر، موجب حفظ کرامت افراد جامعه هدف و با اعتمادسازی صورت بگیرد. به نظر می

های های نمایشی کنند که به مانند خیریهارکت شود و مراکز برای جذب مشارکت بیشتر، اقدام به اجرای برنامهگیری مسابقه جلب مششکل

 کالسیک، ترحم را به حد اعالی خود رسانده و کرامت افراد جامعه هدف را زیر سؤال ببرند.

 

 عدم توجه به کرامت مددجو و مددکار

اعتمادی به مددکاران اجتماعی است. به منظور پایش انجام منظم بازدید کارشناسان، بییکی از مشکالت اساسی این طرح بر اساس نظر 

از منزل توسط مددکاران، الزم است موقعیت جغرافیایی منزل مسکونی مددجو ثبت و عکسی نیز از درب منزل وی انداخته شده و در 

ددکاری مبنی بر رازداری و حفظ اطالعات شخصی مددجو، نشان سامانه بارگذاری گردد. این موضوع، عالوه بر تباین با اصول اولیه م

ها قصد کنترل وی را دارد. الزم به ذکر است این قسم ترین روشاعتمادی سیستم به مددکار اجتماعی خود است که به سختدهنده بی

را تا سطح ثبت موقعیت جغرافیایی و  تواند اثر عکس داشته و سطح کیفیت فرایند بازدید از منزلهای شکلی و نه محتوایی، میکنترل

 عکس پایین بیاورد.
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 عدم تناسب میان وظایف و یارانه اختصاص یافته

گانه طرح را به انجام برسانند. محاسبه  22وقت دارند که مسئولیت دارند وظایف کارمند تمام ۵هر یک از مراکز مثبت زندگی، حداقل 

های انرژی، هزینه وسایل و نگهداری از آن، های اجاره محل و حاملارکنان، هزینهسرانگشتی مخارج مرکز شامل: حقوق ماهیانه ک

دهد این مخارج تناسب چندانی با یارانه اختصاص یافته ندارد. در چنین های پیشبینی نشده نشان میهای تلفن و اینترنت و سایر هزینههزینه

ها از جمله حقوق کارکنان هستند که تأثیر عبارت بهتر، کاهش اجباری هزینهها یا به وضعیتی، مسئوالن مراکز مجبور به مدیریت هزینه

 مستقیمی در کیفیت کار آنان خواهد داشت.

پرونده است که هر شش ماه یک بار باید برای بازدید به منزل مددجویان مراجعه کند. این بدان  1۵0عالوه بر این، هر مددکار مسئول 

یباً نیمی از سال را برای بازدید و نوشتن گزارش صرف کنند. با این اوصاف، با چنین وضعیت دریافتی معنی است که مددکاران باید تقر

که تا کنون مشاهده شده و با این حجم فراوان کاری، آیا مددکاران قادر خواهند بود به مددجویان خود فکر کرده و به آنها در اموری 

الزم را خواهند داشت که مسائل مختلف یک خانواده دارای آسیب را بررسی و برای آن  که نیاز دارند مدد برسانند؟ آیا انرژی و زمان

 کاری عملی ارائه کنند؟راه

 

 سخن آخر:

دانند که اجرای شتابزده آن مشکالت فراوانی برای جامعه هدف بسیاری از کارشناسان طرح مثبت زندگی را طرحی بدون مطالعه می

داشت. ابهامات موجود در این طرح نیز فراوان بوده و مجریان و مددجویان را دچار سردرگمی کرده  سازمان بهزیستی به دنبال خواهد

بخشی، دریافت تعرفه از مددجویان، نحوه ثبت درخواست، آموزش مددکاران های توزیع تجهیزات تواناست. مسائلی همچون: شیوه

ری موضوعات دیگر، ابهامات و مشکالتی هستند که باید بیشتر مورد توجه و کار، چگونگی اجتناب از تغییر مداوم مددکاران، و بسیاتازه

 بررسی قرار بگیرند.

ای که به عهده مراکز مثبت زندگی نهاده شده، اهدافی آرمانی هستند که سازمان بهزیستی به منظور گانه 22واقعیت این است که وظایف 

های کالن و به کارگیری چند صد هزار نفر، هنوز قادر به ال و اختصاص بودجهس 40محقق نمودن آنها به وجود آمده اما بعد از گذشت 

آسا به وقوع بپیوندد. از سوی انجام آن نبوده و نیست اما انتظار دارد با واگذاری آن به بخش خصوصی، همه این آرزوها به صورتی معجزه

نگاهی تجاری به موضوعات انسانی و معضالت اجتماعی  توانددیگر، واگذاری خدمات یک سازمان اجتماعی به بخش خصوصی که می

 داشته باشد هم موضوعی مناقشه برانگیز است که باید با مطالعات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

توان بدون مطالعات دقیق علمی در خصوص واگذاری آن اقدامی ای تخصصی و بسیار حساس است که نمیمددکاری اجتماعی حرفه

های اجتماع سروکار دارند و الزم است از توان علمی و تجربه عملی مناسب برخوردار پذیرترین بخشدکاران با آسیبصورت داد. مد

های آنان را به ها باید در شرایطی کار کنند که بتوانند ضمن شناسایی مسائل و مشکالت مددجویان و جامعه هدف، اولویتباشند. آن

 تواند تاثیری مثبت در زندگی مددجویان داشته باشد.است که مددکاری می خوبی تشخیص دهند. تنها در این صورت
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اجتماعی آن خانواده و -به یاد داشته باشیم یکی از دالیل خودکشی دختربچه ایالمی، فارغ بودن مددکاران مربوط، از وضعیت روانی

رسد این سازمان در اقدامی ی را گرفته و به نظر میرسیدگی صرف به امور معیشتی آنان بود. خطری که سالهاست گریبان سازمان بهزیست

فرافکنانه تالش دارد این مسئولیت را به گردن بخش خصوصی انداخته و خیال خود را از همه جهت راحت کند. امید است سازمان 

دن اصالح کند تا شاهد تر و اخذ نظر مددجویان و جامعه هدف، مشکالت این طرح را پیش از فراگیر شبهزیستی با مطالعه علمی دقیق

 تأثیرات مثبت این طرح در زندگی مددجویان باشیم.

 
 

 های کتاب گویااز نویسنده نابینا تا کتابی برای دختر پسرهای عاشق فلسفه در تازه

 

 های عمومی کشورخانهدار نهاد کتابرقیه شفیعی: کتاب

ها تقدیر داشته باشم و برای آن دسته از کسانی شماره قبلی این سلسله نوشتهدانم از بذل توجه خوانندگان نسبت به ابتدا بر خود الزم می

با من « rshafieei214@gmail.com»توانند از طریق آدرس ایمیل: که خواهان دریافت کتب معرفی شده هستند، اعالم کنم که می

هایی که به تازگی به با شما خواهم بود با معرفی کتابدر ادامه در ارتباط باشند تا آنها را برای چگونگی دریافت کتب راهنمایی کنم. 

 اند.آرشیو صوتی کتب افزوده شده

  کنیم:اهل قلم نابینا آغاز می ٔ  دوم را با معرفی کتابی از یک شاعر و نویسنده ٔ  شماره

دهد. نویسنده در رار میاثر آیدا مجیدآبادی است که در آن پرونده پنج شاعر معاصر را مورد بررسی ق« خورشیدهای همیشه»*کتاب 

وگوهایی راجع به احمد شاملو، فروغ فرخزاد، حسین منزوی، سیمین بهبهانی و عمران ها و گفتآوری یادداشتکتاب خود به جمع

الکترونیکی چوک  ٔ  ای برای شاعران مطرح معاصر در نشریهنامهدر قالب ویژه 13۹6تا  13۹4پردازد. این مطالب از سال صالحی می

 به چاپ رسیده است. 13۹8صفحه در سال  32۹سرخ در است و اکنون توسط نشر سیبشدهمنتشر می

مندان خاص آن؛ چراکه از طرفی گوید: این کتاب هم برای طرفداران عامه ادبیات مناسب است و هم عالقهنویسنده راجع به اثر خود می

ام، اطناب ندارد و مسائل تخصصی به صورت ساده بیان شده که برای ش مطالب به حاشیه نرفتهبه زبان ساده نوشته شده است و در نگار
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اند از بزرگان ادبیات هستند که وگو کردهاند و گفتهمه قابل فهم است. از طرف دیگر اکثر کسانی که در این کتاب یادداشت نوشته

 تواند برای خواص خواندنی و جالب باشد.می

ی وزیر کشاورزی کابینه مهندس بازرگان، سرپرست دانشسرای کشاورزی شیراز و نماینده شیراز در کنگره جبهه ملی محمد ایزدعلی*

مند بودم بفهمم چرا مردم ایران که آن همه طرفدار دکتر مصدق بودند، یک دفعه بعد از کودتای من خیلی عالقه»گوید: دوم بود. وی می

 گوی چنین سؤالی است.ن کتاب به نوعی پاسخای «کوب شدند.، خانه1332مرداد  28

محمد ایزدی است که شناسی مردم ایران و علت سیر نزولی پیشرفت، از دیدگاه دکتر علیاثری بیانگر جامعه« ایم؟چرا عقب مانده»کتاب 

را به عنوان مقدمه اثبات صفحه روانه بازار شده است. در کتاب مورد بحث نویسنده پنج مورد  3۵1در  1382توسط انتشارات علم سال 

روانشناسی با نگاهی نو، خلقیات ما ایرانیان که در طول دوران تاریخی حاصل  ٔ  دهد. سپس از زاویهنظریه خود طرح کرده و توضیح می

یار فراوان های بسای روانشناسی موسوم به رفتار متقابل منسوب به پروفسور اریک برن، به زبان ساده و با ذکر مثالشده، به کمک نظریه

گویی و به تبع آن، نداشتن شخصیت بالغ سالم )از سه نوع ماندگی اجتماعی و فرهنگی ایران، دروغشود و علت اصلی عقببررسی می

 گردد.افراد جامعه ذکر می ٔ  روانشناسی اریک برن( در تقریباً همه ٔ  شخصیت والد، بالغ و کودک در نظریه

مروز تردیدی در این مطلب باقی نگذاشته است که مذهب به عنوان یک اصل پایدار در اعماق کاوی اشناسی و روان*مطالعات جامعه

های تمدن در شرق تر از غرب است. شاید به دلیل اینکه نخستین نشانهوجود انسان ریشه دارد و بینش مذهبی در مشرق زمین بسیار عمیق

 ٔ  گری )مولود مدعیان دروغین نیابت خاص امام زمان )عج(( نوشتهی و بهاییگربابی»ظاهر گشت و پیامبران نیز از شرق برخاستند. کتاب 

امام زمان )عج( از این  ٔ  صفحه به چاپ رسانده است. این کتاب درباره 20۷در  138۵محمد محمدی اشتهاردی است که نشر ناصر سال 

هدویت و بابیت )واسطه شدن بین مردم و امام عصر نظر که از آغاز غیبت آن حضرت تا کنون بطور مکرر افراد گمراهی ادعای دروغین م

گوید. همچنین اند. تا از این راه در میان شیعیان تفرقه ایجاد کنند سخن میها و استعمارگران شدهدست طاغوت ٔ  اند، و ملعبهعج( کرده

 عینیت بخشند.قشرها بخصوص نسل نو گردد تا به حقیقت انتظار فرج  ٔ  به افشاگری پرداخته تا موجب بیداری همه

اثر آیزاک آسیموف در دو جلد که شامل هفده داستان با موضوعات گوناگون علمی تخیلی است. نویسنده « رویمبه کجا می»کتاب *

)که به صورت صوتی هم موجود است( نیز از آثار اوست. « نگاهی به تاریخ علم برای نوجوانان»بیش از سیصد اثر علمی تخیلی دارد و 

 آموزش علمی را با استفاده از داستان علمی تخیلی فراهم سازد. ٔ  ها بهترین وسیلهبا نوشتن این داستان وی قصد داشته

آورد و از نظر علمی مطلب را مورد بحث داستان با عنوان همان داستان می ٔ  شود سپس مطلبی به نام دربارهدر کتاب ابتدا داستان ذکر می 

کند تا تصورات و تفکرات خواننده را راجع به موضوع به چالش بکشد. این کتاب دو هایی مطرح میدهد. در انتها نیز پرسشقرار می

های علمی تخیلی داران کتابصفحه تقدیم دوست 610مجموعاً در  13۹0نژاد سال هوشنگ قیاسی ٔ  جلدی توسط نشر پاسارگاد با ترجمه

 شده است.
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هایی از تاریخ برگ»با عنوان ی الدینویچ منانف کتابالدین صالحای روسی به نام: بهرامتاریخ مناسبات ایران و روسیه نویسنده ٔ  درباره*

تحریر درآورده است.  ٔ  را به رشته« نگاری شوروی(بیستم روایتی از تاریخ ٔ  نوزدهم و آغاز سده ٔ  مناسبات روسیه و ایران پایان سده

حال آن را بررسی ای پرداخته که پژوهشگران تابهمترجمان این اثر که به مسائل تاریخی و مناسبات سیاسی، بازرگانی، اقتصادی و فرهنگی

 صفحه به چاپ رسانده است. 18۷در  این کتاب را 13۹8باشند. نشر چشمه سال اند، تورج اتابکی، خلیل وداد و نجم کاویانی مینکرده

ناتمام محمدعلی فروغی  ٔ  کنم که باید ملت را تربیت کرد. سطری از نامهتأمل عرض می*اگر بپرسید چه باید کرد؟ و چاره چیست؟ بی

دست در  گذاری فرهنگی دولت است که تشریح آن و مسائلی از ایندر باب تربیت زیباشناختی ملت در سیاست 130۷و  1306های سال

پور آمده است. کتاب به سیاست هنر در افکار و آرای کارگزاران فرهنگی، علی قلی ٔ  نوشته« پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی»کتاب 

پردازد. این کتاب را می 13۵6تا  1313های سال ٔ  دوستان درون دولت در فاصلهفکران، هنرمندان و هنرمردان، مدیران، روشندولت

 صفحه روانه بازار کرده است. 288در  13۹۷موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نش نظر سال 

های گذشته در برخی نشریات یا در )مجموعه مقاالتی که ابتدا در سال« ساکن خیابان ایران»محسن حسام مظاهری در کتاب  ٔ  دغدغه*

ده، و آنها را گرد آورده است.( به عنوان یک پژوهشگر مطالعات اجتماعی تشیع، که خود به جامعه مذهبی تعلق فضای مجازی منتشر کر

است مختصراً و با رویکرد انتقادی دارد؛ رصد، شناسایی، فهم و تحلیل تغییرات دینداری در ایران معاصر است و در کتاب حاضر کوشیده

و تشیع ایرانی امروز و پس از گذشت چهار دهه از استقرار حکومت دینی با آنها مواجه است،  هایی که دینداریبه برخی مسائل و چالش

های اخیر مشکالتی را بویژه برای دینداران مرتبط است و سردرگمی در قبال آنها در سال ٔ  بپردازد. مسائلی که مستقیماً با زندگی روزمره

صفحه تقدیم  141این کتاب را در  13۹8دینی را باال برده است. نشر آرما در سال های زیست های جوان مذهبی پدید آورده و هزینهنسل

 داران مطالعات دینی کرده است.دوست

شان هستید. کتاب اید یا عاشقهایش را نخواندههای آندره کامیلری در میان باشد، از دو حال خارج نیست؛ یا هنوز کتابوقتی پای کتاب*

 صفحه به چاپ رسیده است. 2۷0در  13۹۷خو از انتشارات قطره سال ره کامیلری با ترجمه: بنفشه شریفیاز آند« گرکوزه ٔ  مزرعه»

با انتشار کتاب شکل آب نگارش ماجراهای کمیسر  1۹۹4های ایتالیایی است از سال نویسترین پلیسیآندره کامیلری که از پرآوازه

المللی نویسندگان ادبیات انجمن بین ٔ  دشنه ٔ  جایزه ٔ  ز همین مجموعه است که برندهگر رمانی اکوزه ٔ  مزرعه»مونتالبانو را آغاز کرد. 

است. در این جلد از ماجراهای کمیسر مونتالبانو در حالی که طوفان و باران شدید در ویگاتا )شهری خیالی در  2012جنایی در سال 

ای را که در دشتی از گل رس دفن شده، راز قتل جسد مثله شدهشود تا سیسیل( زمین و آسمان را به هم دوخته، کمیسر فرا خوانده می

رود توسط مافیای سیسیل اعدام شده باشد. اما مقتول کیست؟ و برای چه جسدش را دقیقاً به سی تکه تقسیم کشف کند که گمان می

 اند؟گر به خاکش سپردهاند؟ و چرا در دشت کوزهکرده

تزاری مهم شد، دولت انگلیس از نزدیک  ٔ  اقدامات جدی عمال روسیه ٔ  سیای مرکزی بواسطهاز اواخر قرن نوزدهم ببعد که مسائل آ*

های نظامی منصبای از صاحبهای مأموران مسکو عدهها به سرحدات هندوستان بیمناک گردید؛ و برای جلوگیری از فعالیتشدن روس
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به ایران  18۹3آنها را خنثی کنند. یکی از افسران نظامی که در سال خود را به نقاط مختلف این منطقه فرستاد تا در موقع مقتضی عملیات 

مسافرت کرد، ژنرال سر پرسی مورتسول سایکس است. این مرد محقق بسیاری از نقاط ایران مخصوصاً نواحی شرقی و جنوب شرقی 

داخته؛ شرح مسافرت و حاصل مطالعات خود را بین  به تحقیقات تاریخی و جغرافیایی پربین و تیزمملکت ما را بازدید کرده، با نظر ریز

در سال « هشت سال در کشور شاهنشاهی»یا « ده هزار مایل در ایران»ایم یا نامیده« سر پرسی سایکس ٔ  سفرنامه»در کتابی که ما آن را 

سینا تقدیم ت ابنتوسط انتشارا 1336نوری در سال این اثر ارزشمند را حسین سعادت ٔ  تحریر درآورده. ترجمه ٔ  به رشته 1۹02

 زبانان کرده است.فارسی

این سفرنامه از جهاتی قابل توجه است: نخست از آن رو که محقق مؤلف اوضاع تاریخی و جغرافیایی هر نقطه را در نهایت دقت مطالعه 

سموم دشمنی و تهمت  و ضبط نموده؛ و ضمن اظهار عقیده نسبت به اوضاع اجتماعی مثل سایر جهانگردان بیگانه گرد اغراض آلوده به

های نامهیخ قدیم و سیاحتدانسته شخصاً با مردم تماس گرفته و از روی کتب و توارنگردیده. دوم چون زبان فارسی را خوب می

 جهانگردان سابق اوضاع جغرافیایی و تاریخی هر نقطه را پژوهش و سفرنامه خود را تألیف نموده است.

مندان به خاطرات اهل هنر و خاصه موسیقی است. مهندس نام کتابی برای عالقه« دس همایون خرمغوغای ستارگان؛ خاطرات هنری مهن»*

صفحه تقدیم هنردوستان  ۷64در  138۹خرم در این اثر ماندگار خویش، که به سعی علی وکیلی و توسط انتشارات بدرقه جاویدان سال 

ای، جوابگوی خود در دوره ٔ  های همه جانبهزن و مردی که با تالش گردیده، به شکلی آزادانه و بدون سانسور از تمامی هنرمندان

اند و با او همکاری داشتند، یاد کرده است. این کتاب شامل: فصل اول زندگی هنری همایون خرم. فصل دوم احساسات جامعه بوده

ارم خوانندگان آثار همایون خرم. نیز فهرست اند فصل چهسرایانی که با همایون خرم همکاری مشترک داشتهابوالحسن صبا فصل سوم ترانه

 همایون خرم در پیوستی جداگانه آورده شده است. ٔ  های منتشر شدههای باکالم و نواختهآهنگ

هایی که برای تفنن و سرگرمی منتشر مردم حاوی اسناد اصیل و معتبر فولکلور ایران است، و از شمار کتاب ٔ  فرهنگ عامه ٔ  گنجینه*

های ت، همین امر سبب شده است تا از هر قصه چندین روایت آن هم نه از یک مکان و فرهنگ خاص، بلکه از فرهنگشود خارج اسمی

 مختلف، ذکر گردد.

 ٔ  خالصه است. مضمون و مایه 11روایت و  ۷0قصه،  2۷شامل: « های ایرانی(عروسک سنگ صبور )گنجینه فرهنگ مردم قصه»کتاب *

های گوناگون قشرهای مختلف توده خوانید، همگی از زندگی مردم عادی نقش گرفته و از اندیشهمی های دلکشی که در این مجلدقصه

ها مطرح شده است. به تعبیری دیگر های گوناگون این قصهدارد، در صحنهتأثیر پذیرفته و مسائلی که ذهن آدمی را به خود مشغول می

ماست. و به همین سبب برای تحقیقات علمی از معتبرترین منابع دسته اول محسوب  ها تصویرهای روشنی از حوادث زندگی مردماین افسانه

( با پژوهش سید احمد وکیلیان توسط انتشارات امیرکبیر سال 13۷2-1300شود. این اثر ارزشمند را سید ابوالقاسم انجوی شیرازی )می

 مندان فرهنگ عامه کرده است.صفحه تقدیم عالقه 424در  13۹4
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های ایرانی که برگرفته از تجربیات، خاطرات و مشاهدات واقعی زندگی است: مهربان شاگرد ممتاز داران رمانرای دوستتابی ب*ک

شود که او کار آرایشگری پدر مدرسه و پسر آقای اسفندیاری دوست هستند، اما پس از گذشت مدت زمانی مرگ پدر مهربان سبب می

شود. دوستش که با شرکت در کنکور پزشک شده نکه یکی از مشهورترین آرایشگرهای شهر میرا برای گذران زندگی ادامه دهد. تا ای

اش از او برد، پدر اسفندیاری راجع به زندگیبیند و اورا برای آرایش موهای پدرش به خانه میاست. بعد از گذشت سالها مهربان را می

آورد. اما بخت زندگی با یک نگاه عاشق او شده است به عقدش در می السادات را که مهربان نیز باکند و دخترش شوکتپرسوجو می

 آنها یار نیست!

 بازار کرده است. ٔ  صفحه روانه 208در  138۷ای را نشر خجسته سال سید محمود گالب دره ٔ  نوشته« سرنوشت بچه شمرون»

پل دروا از روژه« فلسفه ٔ  وگو با دخترم دربارهگفت»خواهند از فعالیت ذهنی چیزی بدانند. کتابی کوچک برای دختر و پسرهایی که می*

صفحه روانه  ۹6در  138۹مهدی ضرغامیان از نشر آفرینگان سال  ٔ  گیرد. و به ترجمهاش صورت میاست که با ماری دختر شانزده ساله

 بازار شده است.

هایی به ذهن آدم های رمزآمیز و کتابپیچیده، واژههای خیلی ترساند. با شنیدن این کلمه مسئلهایست که قالبً آدم را میفلسفه کلمه

هاست. خالصه هرچه ها، شاید هم مال فرازمینیشان هم فهمیدنی نیست. انگار دنیایی سوای دنیای آدمکند که گویی حتی عنوانخطور می

ستن معنای زندگی، مرگ، عدالت، آزادی ها و نوجوانان به دانها مخصوصاً بچهآدم ٔ  هست مال مردم نیست! اما این فکر اشتباه است. همه

کند. جور میوآورد و فکر خودرا جمعکند، دلیل میو بعضی مسائل اساسی دیگر نیازمندند. هرکس به نحوی به اینجور چیزها فکر می

ری طبیعی و غیر اصوالً شروع فلسفه همین است. فقط پرسش و توانایی فکر کردن الزم دارد. فلسفه نه چماقی سفت و سخت است و نه ام

توان در سطوح مختلف به سراغ آن رفت. هدف کتاب فراهم آوردن ارادی. بلکه مانند موسیقی، ورزش و ریاضی است. بنابراین می

 هایش است.ها و گوناگونییگانگی ٔ  فلسفه با همه ٔ  نگرشی درست و قابل فهم درباره

 

 

 

 



 

34 
 

 ایهای حادثهیک بازی ویندوزی برای مشتاقان بازی

 

 علیرضا نصرتی: گیمر نابینا

ای ویژه های رایانهکه اگر اهل بازی« 24برَنبِل»انتخابمان برای این شماره از سرویس بازی نشریه مانا، یک بازی ویندوزی است؛ بازی 

ای است که یک توسعه دهنده نابینای آمریکایی به نام پروژه« اسکرمبل»خواهید یافت. « 2۵اِسکرَمبِل»نابینایان باشید احتماالً آن را شبیه 

باعث شد یک « اسکرمبل»استیو دو سال پیش شروع کرده اما هنوز به جای مشخصی نرسیده و منتشر نشده است. طوالنی شدن روند انتشار 

طراحی کند که حاصل شد « اسکرمبل»و به فکر بیفتد که یک بازی شبیه  نویسِ دیگر، منتظر نشستن را تاب نیاوردتوسعه دهنده و برنامه

 خوانید.اش میدربارهکه در این نوشته « برنبل»همین 

، جمع کردن امتیاز است و موانعی سر راه شما خواهد بود که این کار را برایتان سخت «برنبل»ها، هدف بازیکن در مثل بسیاری بازی

طراحی شده و از همین رو احتیاجی به نصب ندارد. فقط به این نکته توجه داشته باشید که از 26کل قابل حمل خواهد کرد. این بازی به ش

ای با آن ندارد و احتمال دارد در رابطه حسنه2۷( طراحی شده، ضد ویروسِ ویندوز دیفندر BGT« )بی جی تی»با زبان « برنبل»آنجا که 

اندازی و انجام چگونگی راه دربارهده صوتیِ الصاق شده به این نوشته، توضیحات مبسوطی اش کند. در پرونبندیها طبقهرسته ویروس

توانید به همان پرونده که ذیل همین نوشته قابل اجرا و بارگیری است، مراجعه کنید ام که چنانچه عالقمند باشید میاین بازی ارائه کرده

 هم داد.بازی خوا دربارهاما به طور مختصر همینجا توضیحاتی 

را اجرا کنید تا بازی شروع شود. با تأیید  Branble.EXEبرخورد خواهید کرد.  EXEبا باز کردن پوشه بازی، با دو پرونده با پسوند 

های باال و پایین شود، وارد منو بازی خواهید شد. با جهتنمامواردی که در ابتدا و بالفاصله بعد از اجرای پرونده اجرایی نمایش داده می

های ها و صداها، گزینههای بازی را مشاهده کنید و هر کدام را حسب نیازتان اجرا کنید. با یادآوری این نکته که تمام منوتوانید گزینهمی

ید توانید پرونده صوتی را در پایان همین نوشته بارگیری کنید و بشنوبازی به زبان انگلیسی است و اگر تسلطتان به این زبان کافی نیست می

                                                           
2 42 4 Branble 
2 5 Scramble 
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ها، تابلو یا جدول هایی نظیر شروع بازی، دسترسی به فروشگاه بازی، دستاوردتا با اصطالحات بازی آشنا شوید. در منو اصلی گزینه

ای در نظر گرفته شده و آن هم این است های حرفهامتیازات و... را مشاهده خواهید کرد. همچنین در این صفحه یک گزینه برای بازیکن

تر های تقلب را در اختیارتان قرار خواهد داد تا راحتهای قبلی موفق به کشتن صد دشمن شده باشید، بازی کدطول بازی که چنانچه در

بتوانید از برخی مراحل عبور کنید. بخش تنظیمات، دیگر قسمتی است که از طریق صفحه اصلی در دسترس شما قرار گرفته است. 

ای هم برای توانید در پرونده صوتی بشنوید. در صفحه اصلی، گزینهده که شرح هر یک را میهای متعددی در این بخش تعبیه شگزینه

هایی ما تک به تکِ عملیاتنهای جهتتوانید با کلیدهای بازی در نظر گرفته شده است. با انتخاب این بخش میشنیدن و آشنایی با صدا

 ها، صدای مربوطه را بشنوید.بر روی هر یک از عملیات Enterفشار کلید  را که طراح برایشان صدا در نظر گرفته مرور کنید و با

ها برایتان کنار گذاشته شده که با برداشتن هر کدام، به قدرت شما افزوده خواهد شد. پاور آپ28قدرت یا پاور آپ  33در برنبل بیش از 

برخورد خواهید کرد و همین اتفاق باعث مرگ شما خواهد شد.  ندارید، با آنهاشوند و چنانچه آنها را بردر همه مراحل بازی ظاهر می

 در پوشه بازی مراجعه کنید. Powerlist.TXTای با نام تر بدانید حتماً به پروندهها بیشتر و دقیقپاور آپ دربارهخواهید اگر می

توانید با استفاده از است. در این بخش شما میهای منو اصلی بازی ، نام یکی دیگر از گزینه«فروشگاه بازدید از»تر گفتیم که پیش

شود قیمت مشخصی دارد که اید، بسته به نیازتان خرید کنید. هر کدام از اقالمی که در فروشگاه عرضه میهایی که به دست آوردهامتیاز

ا در بازی به شما اضافه رکان یا قابلیتی هایی که هر کدام، امتوانید آنها را انتخاب کنید. گزینهچنانچه امتیازات کافی داشته باشید می

 کند.ال، جان یا قدرت شما را تقویت کرده یا نقشه را برایتان پاکسازی میکند؛ به طور مثمی

و در طول این جابجایی،  همانطور که قبالً هم گفته شد، روند بازی از این قرار است که شما بر روی یک نقشه در حال جابجا شدن هستید

ارید. هر آنچه که قرار راه برد هایی که در اختیارتان قرار دارد، این موانع را از سرشوید و باید با ابزارها مواجه میسرموانع و دردبا انواع 

ثانیه یکبار با دو مانع برخورد خواهید  3۵و  2۵بندی مشخص رخ نشان خواهد داد؛ مثالً هر سر درست کند، با یک زماناست برایتان درد

های ها یا عملیاتهای صفحه کلید به حرکتهر پنج دقیقه یک بار هم یک گلوله توپ شلیک خواهد شد. تعدادی از کلید داشت.

ها پیش ببرید. هرچه مقاومت شما در برابر موانع کشنده بیشتر باشد، توانید بازی را با استفاده از این کلیدگوناگون اختصاص یافته و شما می

آن لحظه که جان در بدن دارید،  بیشتری هم نصیبتان خواهد شد. این بازی برنده یا بازنده ندارد و شما باید بازی را تادر آخر بازی امتیاز 

 ادامه بدهید. بازی، با مرگ شما به واسطه یکی از اتفاقات احتمالی به پایان خواهد رسید.

ام ضمن مرور ای که در آن سعی کردهده صوتی را گوش کنید؛ پروندهتوانید پرونعالقمند شدید می« برنبل»اگر با توضیحات باال به بازی 

کنم در طول ای هم آن را انجام دهم تا بتوانید با فضای آن به شکل دقیق آشنا بشوید. پیشنهاد میها و تنظیمات بازی، چند دقیقههمه گزینه

ها را دقیق و تمام و کمال بشنوید. های صداد تمام جزئیات و ظرافتگوش کردن به پرونده ذمیمه شده حتماً از هدفون استفاده کنید تا بتوانی

                                                           
2 8 Power up 
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لت اگر بعد از شنیدن پرونده صوتی تمایل داشتید این بازی را انجام دهید، آن را از اینجا دانلود کنید. بعد از بارگیری، پرونده را از حا

 نید.را از داخل پوشه اجرا ک Branble.EXE( خارج کنید و پرونده ZIPفشرده )

 

 

 زندوقتی قانون برای حراج فرهنگ چکش می

 

 .رهنویسنده: مو ال درزش نمی

ملی  ٔ  مسئوالن بهزیستی قرار بر آن گرفته است که مرکز رودکی به سازمان اسناد و کتابخانه ٔ  های کارآمد و داهیانهحال که سیاست

حکمت و درایت این گرامیان همه چیزدان است. از آغاز  ٔ  شویم که این کار به هیچ وجه بیهوده نبوده و نشانهواگذار شود, متوجه می

مسئوالن بعد از این طرح کالن هدف این بود که در سراسر کشور برای هر استان و شهر و ده و قریه دهها مرکز نظیر رودکی ساخته شود. 

ظهور کرد و نابینایان توانستند مستقالً به منابع متنی دسترسی پیدا کنند. این فنآوری توسط شرکت  OCRاتفاقی افتاد؟ فنآوری بهزیستی چه 

گوگل به بازار عرضه شد. این به چه معناست؟ جز این واقعیت که کمپانی گوگل در خدمت و تحت امر سازمان بهزیستی است؟ این 

قبلی و به  ٔ  این فنآوری بپردازد. پس دریافتیم که گسترش مرکز رودکی با برنامه ٔ  رد که به توسعهبهزیستی بود که به گوگل امر ک

برای نابینایان تحقق یافت و مسئوالن به هیچ وجه خلف وعده  OCRپذیر کردن فنآوری سازمان بهزیستی از طریق دسترس ٔ  وسیله

 زمان نادرستیش را به ما اثبات کرد.ایم که گذر داوری غلط داشتهاند. بدون شک ما پیشنکرده

اما ماجرا یک اشکال بزرگ دارد که با گذر زمان قابل رفع و رجوع نیست. اصل چهل و چهار قانون اساسی این واگذاری را پیشبینی  

مرکز رودکی  گذار عاشق سود را برنمیگرداند.سرمایه ٔ  کرده است، بدون هیچ استثنایی و بی آنکه پیشبینی کند کار فرهنگی سرمایه

گذاری کند و رودکی را رها کرد؛ فرهنگ بود که پس از مدتی دلش نخواست دیگر در این عرصه سرمایه ٔ  مدتی در اختیار یک شیفته

شود، مرکز رودکی در معرض خطر است، ولی اثری نداشت. ها هم جلز و ولز کردند که این رسمش نمیراه بود دیگر... بچهرفیق نیمه

گیر و بی برو و برگرد بریدند. اگر نشناس قانونی همهزبان را با چاقوی مصلحترودکی بی ٔ  سالهد... سر مرکز چهل پنجاهلذا شد آنچه ش
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قانون داخلی بیرحم است جای شکرش باقی است که تکنولوژی خارجی اندکی رحم به دلش هست... البته با قراینی که باالتر ذکر کردم 

کاسه است. به عبارت بهتر دومی در خدمت های گوگلی در یکسازازمان معظم بهزیستی با فناوریچاکر دست مسئوالن س ٔ  به عقیده

 اولی است. فقط خدا کند گوگل مثل توییتر و فیسبوک و هکذا ابزار جاسوسی بیگانگان نباشد...

 کرد.کرد؛ وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میها دل طلب جام جم از ما میسال 

شنوی رودکی دیگر برای دوستان نابینا دغدغه نیست. بخش. آقا از من میوالن بدون خودمشتمالی نه کامل است نه لذتنمدمالی مسئ 

کرد تا شاهد دغدغه نه. ای کاش موضوع واگذاری رودکی یک ربطی با مستمری دوستان نابینا پیدا می ٔ  موضوع غرغر هست اما مایه

خواهی عیب  شیم. خب آدم باید مستمری بگیرد تا دست و دلش به مطالعه برود. مستمرینابینایان با ٔ  جنبش عظیمی در سطح جامعه

خواهی امری فرهنگی است. تا فرهنگ مستمری موجود نباشد کسی راغب به گرفتن مستمری نخواهد بود. آّما  نیست. اصالً مستمری

واگذاری مرکز رودکی  ٔ  ه باشد آقاجان. خوشبختانه مقولهداداش خوبست که آدام به اموری غیر از محسوسات و پول و پله هم توجه داشت

روی نکنید. برای اینکه محکوم اعتراض باز باز است. اعتراض کنید، اما در اعتراض زیاده ٔ  و پهنه -اش نکنندالبته اگر امنیتی–امنیتی نیست 

م. شاید آنجا این قضایا مطرح باشد و سر و به تحریف واقعیت نشوم باید بگویم که من حضور مؤثر و پر رنگی در فضای مجازی ندار

 صورتی داشته باشد... آخر آنجاها برای خودش شهر فرنگی است. خدا کند اینجوریها باشد.

ای خواهید یک کتابی جزوههای آخرم برای آنهایی که با کسی کاری ندارند. آینده به درک؛ دوستان حساب کنید خودتان نمیاین حرف

توانم در محضر یک دادگاه صالح گواهی بدهم که اسکن گرفتن و باقی مقدماتش ام میکار کرده OCRه خودم با چیزی بخوانید؟ من ک

کتب گویا و بریل هم گاهی الزم است. بعد هم اصالً لزوم یا عدم لزوم تولید کتب گویا و  ٔ  باشد، لذا تهیهفرسا میبسیار سخت و طاقت

فت مفت بخورند. نگذارید اینجوری بی سر و صدا برایمان تصمیم بگیرند. حاال مطالعه و فرهنگ بریل را سویی بنهید؛ نباید حق ما را م

 ٔ  خورد؛ اما دوستان از این فقیر سراپا تقصیر بشنوید معلوم نیست همهبرای کسی مهم نیست و این تصمیمشان به جایی بر نخورده و نمی

گیرند که آه از نهادتان ای نزدیک تصمیمات بد بدی میه، حتماً در آیندهتصمیماتشان اینجوری به جایی برنخورد ها! ممکن است، ن

 کند...شناسید. آدم که حرف آدم غریبه را ندیده و نشناخته گوش نمیاید و نمیبرمیخیزد. از ما گفتن و از شما نشنیدن. شما که مرا ندیده

 

 های متنی ماهنامه ماناها و نسخهبارگیری پادکست

ماسوله، مجری و تهیه کننده نابینای رادیو بوده است. مانا این ماه با های ماهنامه مانا به عهده اشکان آذرتمامی پادکست تدوین و تهیه

 چهار پادکست با شما خواهد بود:

پردازد. ها میای خودمانی از تک تکِ قسمتهای گوناگون مجله و ارائه خالصه، نام پادکستی است که هر ماه به معرفی بخش«ویترین»

توانید در ویترین بشنوید. ویترین را شهروز حسینی نوشته و صنم اوشلی هم اجرایش را به های مانا را هم میای از سایر پادکستنمونه

 حجم تقریبی بیست مگابایت دریافت کنید. با اینجاتوانید ویترین را از عهده داشته است. شما می

http://pactos.net/wp-content/uploads/2021/02/mana-02.mp3
http://pactos.net/wp-content/uploads/2021/02/mana-02.mp3
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ها و ، پادکستی است که در آن امید هاشمی و امیر سرمدی در فضایی دوستانه به مرور اهم مطالب نشریات، وبسایت«پیشخوان»

 بارگیری کنید. اینجادقیقه است. آن را از  3۵پردازند. پیشخوانِ این ماه زبان در حوزه نابینایان میهای انگلیسیپادکست

دار و قدیمی در طول یک ماه های این سمنِ ریشهکند بر فعالیتانجمن نابینایان ایران هم هر ماه طی یک گزارش صوتی، مروری می

مقام انجمن را خواهیم شنید. این بسته صوتی ، قائم«منصور شادکام» ، رئیس و«اکبر جمالیعلی»گذشته. این ماه در این گزارش، صدای 

 کنید. دانلودرا به طول تقریبی دوازده دقیقه 

مندان را با خودش در مسیر ازی نابینایی را معرفی کرده و عالقه، گیمر شناخته شده نابینا هم درست مثل ماه پیش، یک ب«علیرضا نصرتی»

 را از دست ندهید. این پادکستانجام این بازی همراه کرده است. اگر اهل بازی هستید، 

های گوناگون، بدون نیاز به اینترنت بتوانید صورت یکجا بارگیری کنید تا در دستگاه های متنی ماهنامه را هم بهتوانید نسخهشما می

 ها را مطالعه کنید. نسخه پی دی اف را از اینجا و پرونده ورد را هم از این لینک بارگیری کنید.نوشته

 ManaMag99توانید از نشانی الکترونیکی ما میکشیم. همچنین برای ارتباط با های شما را ذیل همین نوشته انتظار میها و پیشنهادنظر

 هم استفاده کنید. Gmailدر 
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