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 سرمقاله

 

 

آنها را بایست گذاران آن زاده شد، آرمانها و آرزوهایی را پیش روی خود میدید که میپارند، آن روزی که در ذهن رؤیاپرداز پایه

 است در این کار به موفقیت دست یابد.اندیشم که تا چه حد توانستهتحقق بخشد؛ و من در آغاز کار سومین نسخه، به این می

نمای اقلیت کوچکی باشد که تصورات جامعه از آن، عمدتاً از اشتباهات و موهوماتی تشکیل شده که در پارند، میخواهد آئینۀ تمام

 است.ر عوامل مختلف، به خورد مردم داده شدهطول زمان و تحت تأثی

العاده و پاکدل نشان میدهد که خیر و نیکی تمامًا در قلب آنها به عنوان مثال، تصورات غلط عوام، نابینایان را اکثراً انسانهایی خارق

یتی است، حال آن که در است. واژۀ روشندل که هنوز هم بر این جامعۀ کوچک اطالق میشود، خود گویای چنین واقعجای گرفته

زدۀ ایران، یاد تقدس و پاکی آن عارفان اند. جامعۀ ایدئولوژیکشیدهگذشته اکثراً، عارفان و زاهدان حقیقی این واژه را یدک می

ین است که به نوعی چشمانشان بر هیچ گناهی نیفتاده؛ بیشتر نابینایان هم که با وجود ابزرگ را با وجود افرادی زنده نگه داشته

 آمد بر این موهومات دامن بزنند.اند، بدشان نمیای در میان جامعه برخوردار بودهاوصاف، از احترام ویژه

است، اما متأسفانه در عمل البته الزم است بدانیم که این تصورات غلط، گرچه در برخی موارد موجب نفع شخصی نابینایان شده

 از جامعۀ بزرگ افراد عادی نداشته، و در صورت ادامۀ این روند نیز، نخواهد داشت.ای جز جدایی و انزوای این جامعۀ کوچک ثمره

اند تا بگویند که هر دو گروه در اشتباه هستند؛ امروزه کمتر نابینایی است، پارندها زاده شدهاما امروز کار رنگ دیگری به خود گرفته

 شنود. را میشود یافت که در تالش نباشد تا دیگر واژۀ روشندل را ن

شود، جامعه با این که نابینایان را تا این حد برجسته جلوه میدهد، در کمال ناباوری، تبعیض و طرد آنها داستان به اینجا ختم نمی

آمیز که روزانه بر نابینایان روا داشته میشود؛ همنوعان نابینا را که اکثراً است. برخی رفتارهای توهینرا در دستور کار خود قرار داده

 است.گیری از فعالیتهای اجتماعی کردهنشینی و کنارهاند، ناچار به خانهبه دلیل مشکالت عدیده، شخصیتی زودرنج و حساس یافته



تفاوتی نهادهای رسمی نسبت به این مسئله و حتی دامن زدن نهادهای تأثیرگذاری همچون صدا و سیما بر این تصورات، ما بی

ای که تمام فعالیتهای آن بوسیلۀ خود دانشجویان نابینا صورت ران را بر آن داشت تا با ایجاد نشریهدانشجویان نابینای دانشگاه ته

 پذیرد، به مبارزه با مشکالت یادشده بپردازیم. 

بنابراین مخاطبین پارند، تمام افراد بینایی هستند که ممکن است در طول زندگی روزمره در مقابل یک فرد نابینا قرار گیرند. ما 

امیدواریم که افراد بینا با خواندن پارند و کسب آگاهی نسبت به تواناییها و محدودیتهای افراد نابینا، زمینۀ ورود هرچه بیشتر 

 نابینایان به جامعه، و استفادۀ مناسب از این افراد جهت رشد جامعه را فراهم کنند.

کند، بینا نقد میمعه را برای تصورات غلطش از اقلیت نابینا و کمبیند که در عین حال که جاباری پارند، این جسارت را در خود می

اند بتازد؛ این، وجه تمایز پارند ناخواه در پرورش و انباشت این اشتباهات نقش داشتهبینایانی که خواهبر آن دسته از نابینایان و کم

 است از سایر نشریات و نهادهایی که در این راستا قدم میگذارند.

ایم، سومین نسخه از پارند را منتشر میکنیم و این امید را در سر از طرفی، امروز و در حالی که روز دانشجو را جشن گرفته

 شدۀ دانشجو که همان روشنگری است را در وجود همۀ ما زنده کند. پرورانیم که این نشریه، یاد رسالت فراموشمی

های درخشان شب، حقیقت را انعکاس میدهند و تا آن هنگام که دوستداران ستارهبه هر روی، تا آن هنگام که پارندها همچون 

گذارند که تاریکی بر نور پیروز گردد، حقیقت زنده است و میکوشد تا مسیر حقیقت، پارندها را ایجاد میکنند، رشد میدهند و نمی

 دوستداران خود را هموار کند.

 

 ی دانشگاه تهران.علیرضا مددی، دانشجوی زبان و ادبیات فارس

  



 صبح بخش اول:های دمیادداشت

 معرفی کتاب با محوریت نابینایان

به چاپ رسانده، پانزده ویژگی را  ۱۹۷۳که در سال معنای نابینایی مایکل مونبک در پژوهشی با عنوان 

است. تقریباً تمام های نابینا نسبت داده شدهشناسایی کرده که در طول تاریخ ادبی جهان، بطور متواتر به شخصیت

ن اند. ایاین ویژگیها جنبۀ منفی دارند و برای نابینایان، موقعیت اجتماعی ضعیف و سطح زندگی نازلی را متصور شده

انگیز هستند اسازگار، مرموز، شرور و یا رقتخاصیت، نهای داستانی  نابینا اغلب افرادی بدبخت، درمانده، بیشخصیت

های متحرکی هستند که بخاطر ها همچون مردهمیشوند. برخی از آن که عمدتًا در نقش دیوانه یا گدا به تصویر کشیده

انگیز محکومند. برخی دیگر، دارای قدرتهای و تار و وحشت جهانی تیره آلود خود در گذشته، به زندگی دراعمال گناه

ها اعطا شده تا تسکینی باشد برای رنج نابینایی. العاده هستند که به عنوان موهبتی به آنفوق بشری و بینشی خارق

 وار توصیف میشوند. دیسعدۀ دیگری نیز به دلیل مصونیت از تباهیهایی که افراد بینا دچار آن هستند، با حاالتی ق

 

ای، که افراد نابینا را به دو گروه سیاه و سفید تقسیم میکنند اما پارند، در این شماره قصد دارد از این تصاویر کلیشه

بینانه، و پردازی افراد نابینا، خاکستری و واقعها شخصیتفاصله بگیرد و آثار ادبی جدیدی را معرفی نماید که در آن

صویر کشیده شده برای آنها، نزدیک به تجربۀ احتمالی یک فرد نابینا در شرایط مشابه باشد. کارکترهای تجربۀ به ت

های منفعالنه فاصله گرفته و به عنوان افرادی مؤثر در سرنوشت خود و محیط نابینا در این داستانها، از کلیشه

بسیار کمرنگتر شده و « معلولیت، محدودیت نیست»پیرامونشان ظاهر میشوند. در این آثار، رد پای شعارهایی همچون 

 رنگ میشود.در مقابل، نقش ارادۀ شخصی  و امکانات اجتماعی الزم برای مواجهه با محدودیتها پر

 

 



 Alnilamنام اثر: 

 ۱۹۸۷ سال انتشار:

 James Dickey نویسنده:

نویس اهل ایاالت متحده شاعر و رمان،  ۱۹۹۷ژانویۀ  نوزده و متوفی ۱۹۲۳فوریۀ  دومجیمز الفایت دیکی، متولد  معرفی نویسنده:

الشعرای مشاور کتابخانۀ کنگره در امر شعر شد. او همچنین برندۀ جوایزی همچون هجدهمین ملک ۱۹۶۶آمریکا بود. وی در سال 

 .استجایزۀ کتاب ملی شده

ه فرانک هرگز او را ندیده(، حین آموزش نظامی یابد پسرش جوئل )کمیفرانک کِیهیل که به تازگی نابینا شده، در خط داستان:

فارسی: رشتۀ مروارید است. وی متوجه میشود که پسرش شخصیتی کاریزماتیک بوده و پیروانی داشته که او را النیلم )بهفوت کرده

ین پسرش، نامیدند. در نهایت، فرانک تصمیم میگیرد که به عنوان جانشای آبی در صورت فلکی شکارچی( میو نیز ستاره

 .سردستگی این گروه هرج و مرج طلب را به عهده بگیرد

بیند و احساس این داستان روایت مردی است که پس از نابینا شدن، خود را از سلطۀ قانون مبرا می :انداز خاص این اثرچشم

بندی است، به دو ستون ه فاقد فصلاست. برای تاکید بر این تمایز، دیکی این رمان را کمیکند که تواناییهای خاصی بدست آورده

بندی کرده که در ستونهای روشن، راوی، داستان را طبق وقایع رخ داده نقل میکند اما در ستونهای تاریک، روشن و تاریک تقسیم

دودیتهای رغم محاند. در این داستان، مرد نابینایی به تصویر کشیده شده که علیبفرد فرانک از وقایع ثبت شدهبرداشتهای منحصر

 .گرایی، موقعیت خود را در محیطی جدید تثبیت میکندفردی و نقصهای شخصیتی، خود را با محیط سازگار میکند و با اتکا به واقع

 

 

 Of Such Small Differencesنام اثر: 

 ۱۹۸۸سال انتشار: 

 Joanne Greenbergنویسنده: 

آثار خود را با نام هنری هانا  و اهل بروکلین آمریکا است. وی عمدتاً ۱۹۳۲سپتامبر  ۲۴جووان گرینزبرگ، متولد  معرفی نویسنده:

شد. او در  Henry and Daroff Memorialنویسی موفق به دریافت جایزۀ داستان ۱۹۶۳است. او در سال رسانده گرین به چاپ

 .شناسی بوده استکالج مینس کلورادو مدرس انسان

قیافه و باهوش که نابینا، ناشنوا و منزوی است، در یک دیدار تصادفی با لدا میالن ساله، خوش ۲۵جان مون، شاعری  خط داستان:

باختۀ . آنها دلای عاطفی منجر میشودبه رابطه طلب است و این آشنایی رفته رفته بازیگری جوان، با استعداد و جاه شود. لداآشنا می

 ما باید برای این عشق متفاوت و استثنایی، از  سد محدودیتهای پیش رو عبور کنند. یکدیگر میشوند ا

گرینبرگ در رمان قدرتمند خود، شاعر نابینا و ناشنوایی را به تصویر میکشد که به منظور رسیدن به : انداز خاص این اثرچشم

کاریهای سازمانهای حمایت از موفقیت، در تالش برای غلبه بر محدودیتهای پیرامون خویش است. گرینبرگ میکوشد محافظه



دلیل ها را از احساس گناهی که بیود، مورد نقد قرار دهد و خانوادهمعلوالن را، که منجر به نادیده انگاشته شدن استعداد آنها میش

تفاهمهای مبتنی بر گیری و اتکا به سوءگیرشان شده برهاند. او در این رمان، از جامعه دعوت میکند که بجای جبههگریبان

 شرفت را برای آنان فراهم نماید.داوری دربارۀ معلوالن، با ایجاد فرصتهای برابر و امکانات متناسب، مسیر رشد و پیپیش

 

 دانشگاه تهران .  انگلیسی ارشد ادبیات آموختۀطمه احمدی، دانشفا

  



 اعتراف سفید                                                                           

                                 

باید برای اولین بار، خودم را به دانشگاهی که تازه در آن قبول شده بودم میرساندم. در ایستگاه مترو هیکل سرد و سنگین قطار، 

لولیدند خالی و پر شد که گویی، کنان از تاریکی بیرون آمد و به لبۀ سکو کشیده شد و چنان با سرعت از جمعیتی که در هم میغرش

 ور تندش قرار داشت. پخش تمام تصاویر در د

عذر »رسید. از جوانی که کنارم ایستاده بود، آهسته پرسیدم: قطار بعد از لحظاتی راه افتاد؛ از بلندگوهایش صدایی به گوش نمی

 «میخوام، انقالب  چندمین ایستگاه میشه؟

اگه یه »نفس های خشک، سرفه کنان  گفت: کرده  و پیرمردی  که با صورتی  استخوانی،   بینی به بینیَم ایستاده بود با سینۀ چرک

 « ذره سرت رو بچرخونی، اونجا نوشته که چندمین ایستگاه میشه.

 از این که این پیرمرد جوابم را داد، تعجب کردم. 

 ـ متاسفانه اون ها  رو نمیتونم  بخونم. 

 نونه. حیف زحمتهای  پدر و مادرت. ـ نمیتونی بخونی! واقعا خجالت داره. تو این دوره زمونه هر کسی سواد نداره حِیفِ

 ـ ولی آخه من بیسواد نیستم. 

بدتر، سواد داره اما تنبلیش میاد که سرش »معناترین تراژدی زندگیم را نمیداد، کالمم را قطع کرد: پیرمرد که فرصت اعتراف به بی

هات برسی،  میخوای یه چیزی و تالش به خواستهرو بچرخونه و بخونه. شما جوونی و نمیفهمی، عادت کردی  به جای این که با کار 

هایش از زندگی جوانهای امروزی در فاصلۀ کوتاهی که نفس میگرفت تا بقیۀ گالیه« هات برسونه.باشه که شما رو یه شبه به خواسته

 « بینا هستم.من کم»معناترین تراژدی زندگیم اعتراف کردم: را روی سرم خالی کند، سریع به بی

 ه جا خورد. یک  دفع

 بینا رو از نزدیک ندیده بودم! ـ وا! من تا حاال یه کم

 دانیش را بر هم بزند. چیزمعلوم بود برایش کلی سؤال پیش آمده بود ولی نمیخواست ژست همه

 بینایان شما رو میگن؟بینایان ،کمـ ببینم در اخبار ورزشی که میگن مسابقات نابینایان و کم



 « بینا هستند.های ورزشکار کمخب اونها از بچه»گاهی انداختم و گفتم: زیرچشمی به اطرافم ن

آهان. خب باز هم خدات رو شکر کن که نابینا نیستی ، اینطوری باز هم از هرچیزی که »با حالتی مقتدرانه گلویش را صاف کرد: 

دیدی و نصف دیگش رو مد، نصفش رو میبینی. االن خودت وقتی قطار اوبینی و نصف دیگش رو نمیبخوای ببینی، نصفش رو می

بینی پیاده شو. خدا دیدی سوار شدی، پیاده شدنی هم از همون طرفی که نصفش رو میدیدی و از اون طرفی که نصفش رو مینمی

ه که ای افتادها رو نشون میده انقالب در اون نصفهرو شکر این که مشکل خاصی نیست. تازه از شانس خوبت، این جا که ایستگاه

 « میتونی ببینی.

تا »سنگی باشد، پرسید: اش را خاراند و مانند یک انسان متفکر و مدرن که مخاطبش یک انسان اولیه در دوران پارینهدر ادامه، چانه

 « حاال دکتر هم رفتی؟

 « بله.»نفسی عمیق کشیدم و جواب دادم: 

 ـ درمان نداشت؟ 

 ـ خیر.  

 ـ مجردی؟ 

 « بله.»سرم را پایین انداختم و گفتم: 

 ـ خب پس، زن بگیری درست میشه. شک نکن، زن معجزه میکنه. 

الکردار دواست؛ شفاست. شما اینها رو نمیفهمی. از قدیمها میگفتند پسرهایی که بی »اش را ماچی آب دار کرد و ادامه داد: سر پنجه

بی حال و شول و ولن رو، زن بدی درست میشه.  واقعاً هم درست میشد ها! شما  اعصابن، یا از همه چی ایراد میگیرن و یا تنبل و

 « هم زن بگیر حتماً درست میشه. ضمناً تا میتونی آب هویج هم سر بکش که واسه سوی چشم خوبه.

 بینایی را در چند ثانیه به این پیرمرد توضیح دهد؟   یعنی کسی در جهان هست که بتواند کم

گذاشت هایی که قرار بود تا دانشگاهم برود، از ایستگاه متروی انقالب بیرون آمدم. تیزی آفتاب نمیبه یکی از تاکسیبرای سوار شدن 

زمینۀ صدای که براحتی چشمهایم را باز نگه دارم. همه جا پر شده بود از بوی خوشمزۀ سوسیس، کالباس، همبرگر و پیراشکی. پیش

 گردی هم شنیده میشد که بدجور توی ذوق میزد.فروشیها، صدای فالش ویولن نوازندۀ دورهنامهنناهنجار تبلیغاتچیهای مقاله و پایا

 « ببخشید میخوام دانشگاه پیاده بشم. لطفًا هروقت رسیدیم به من بگید، ممنون.»تاکسی راه افتاد.  گفتم: 

ای نبود، جز اعتراف به باز هم چاره« میدارم. هرجا که شما بگی نگه»تفاوت گفت: سال با صدای خروسکیش خیلی بیرانندۀ میان

 معناترین تراژدی زندگیم. بی

 بینا هستم. ـ من کم

بینایی! آخه خیلی جوونی که! مگه میشه! یعنی کوچه خیابونها رو، این ماشینها رو، آدمها رو، واضح شما کم»نیش ترمزی زد و گفت: 

 « بینی؟!ها و کتابها رو خوب نمیعجب بابا! یعنی روزنامه»مه داد: سرم را به معنای نه تکان دادم. ادا« بینی؟!نمی



 دیگر منتظر تکان دادن سرم  نماند. 

 بینی! ای دل غافل! اینطوری نمیشه که! ـ امکان نداره! یعنی تابلوی خیابونها به این بزرگی رو هم نمی

 « تونی بکنی؟! ای وای! ای وای!داداش جسارته ها، یعنی رانندگی هم نمی»بعد از لحظاتی درنگ، گفت: 

اش را به بیرون پرتاب کرد. چنان راحت و سبک شد که  انگار بعد از کلنجار چند ثانیه سکوت کرد و آنگاه  نفس جمع شده در سینه

 آوری را باال آورده باشد. ای سخت، انگشت ته گلو کرده و حقیقت تهوعپیچهرفتن با دل

بینی. واال. این دنیای کثیف که دیدن نداره. فقر، تبعیض بینی. اصالً خوش به حالت که نمیکه نمی ـ ولی داداش زیاد ناراحت نباش

بینی و اینها رو نمیدونی. دزدی، اختالس و کالهبرداریها رو که نگو. و بی عدالتی داره بیداد میکنه. داداش برو حالش رو ببر که نمی

 رو نمیدونی. بینی و اینها داداش واقعاً چه خوبه که نمی

 رادیوی ماشینش را روشن کرد. میزگردی تشکیل شده بود پیرامون فواید کلم. 

 ـ داشتم چی میگفتم؟ آهان یادم اومد. داداش اجازه دارم یه سوال بپرسم؟

 « شما مجردی؟»آنکه منتظر اجازۀ من بماند گفت: بی

 شیشۀ ماشین را کمی پایین کشیدم. 

 ـ بله. 

ـ داداش بهتر که زن نگرفتی، زن رو میخوای چیکار؟! االن مثالً ما گرفتیم مگه چه غلطی کردیم؟ االن طرف گردن کلفت، سالم، 

های خانواده رو ببینی جای سوزن پسندتش. دادگاهکرده و پولداره بازم زنش، همش ازش ایراد میگیره و نمیتیپ، تحصیلخوش

خوریه و اگر بگیری همه بینی و اینها رو نمیدونی. از من به شما نصیحت، زن گرفتن شِکَرنمی انداختن نیست. داداش  کیف کن که

 چی بدتر میشه. داداش اجازه دارم یه سوال دیگه بپرسم؟ 

 « بیکاری؟»باز هم بی آنکه منتظر اجازۀ من بماند گفت: 

 ـ بله. 

مه در هر شغلی به خاطر یه پاپاسی مثل آب خوردن شرفشون رو زیر ها، االن هـ کار رو میخوای چی کار؟ داداش بالنسبت شما باشه

 بینی، زن نداری، بیکاری و اینها رو نمیدونی. پا میزارن. داداش واقعاً راحتی که نمی

ام پیچیده بود که سرعت ماشین را به تدریج کم و کمتر کرد و در نهایت یک دلداری احمقانه با صدای خروسکی، بدجور در جمجمه

 ستاد. بله باألخره به دانشگاهم رسیده بودم. ای
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 هیجان در سکوت

 

ای که بینا به سبب شرایط ویژهورزش همیشه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سالمتی انسانها بوده است، اما افراد نابینا و کم

 مانند. با تمام این حرفها، اعضای این جامعۀ کوچک نیز ورزشهای خاص خود را دارند.معموالً از آن دور میدارند، 

های ورزشی اگر در پی کسب اطالع در خصوص یک رشتۀ کمتر شناخته شده ورزشی هستید، یکی از مهمترین و محبوبترین رشته

 شنهاد میکنم.را به شما پی« گلبال»مختص ورزشکاران با آسیب بینایی، 

در کشور آلمان ابداع شد، هانس در همان اوایل کار خود، تالش  "هانس لورنزن  "بازی گلبال در ابتدا به وسیلۀ شخصی به نام 

 نیز در جهت توسعه و ترویج آن سهیم بوده است. "سپ ریندل اتریشی  "زیادی در راه اندازی آن داشت. ضمن  این که 

فاده از قدرت شنوایی در راستای جهتیابی توپ در بازی و عالوه بر آن درک صحیح از فاصله است، به مبنا و اساس این ورزش، است

در یک لحظه خود را با « حمله»یا پرتاب « دفاع»ای که ورزشکار تشخیص دهد، چگونه هماهنگ با توپ به منظور گرفتن گونه

 موقعیت صحیح تطبیق دهد.

در آن دو تیم که هرکدام دارای سه بازیکن اصلی )یک یار وسط،یک گوش چپ و یک  این ورزش به صورت تیمی برگزار شده و

گوش راست( و حد اکثر سه بازیکن ذخیره هستند، با یکدیگر مسابقه میدهند. محل مسابقه، ورزشگاهی سرپوشیده و 

از سطح زمین « متر و سی سانتیمتریک »و تیرهای دروازه « نه متر» هاشکل به ابعاد یک زمین والیبال است. عرض دروازهمستطیل

 ای وجود دارد که بازیکنان بتوانند به وسیلۀ آن موقعیت خود را پیدا کنند.ارتفاع دارد. در مرکز تیرک افقی دروازه، حلقه

این  دار است تا با غلتیدن آن، بازیکنان بتوانند جهت حرکت آن را تشخیص دهند. هدف هر تیمتوپ، در این بازی سنگین و زنگوله

 است که توپ را از خط دروازۀ حریف عبور دهد.

اقل پنج دقیقه ای فعال، تقسیم میشود. حدانجامد که به دو نیمۀ ده دقیقهبه طول می« بیست دقیقه»یک بازی گلبال، در مجموع 

 نزده دقیقه(. اقل پاهای پارا المپیک و جهانی حدباید بین پایان یک بازی و شروع بازی بعدی فاصله باشد )در بازی



ها داده میشود. تیمی ای به تیمدر پایان وقت قانونی بازی، چنانچه نتیجه مساوی شده باشد، برای تعیین برنده، دو نیمه سه دقیقه

یابد. بین پایان وقت قانونی و اولین نیمۀ وقتهای اضافه، سه که نخستین گل را به ثمر برساند، برنده خواهد بود و بازی پایان می

ها توپ برای هر یک از تیم« پرتاب و دریافت»یقه استراحت وجود دارد. در شروع وقت اضافه، با پرتاب یک سکه وضعیت دق

 مشخص میشود.

 گفته میشود.« باخت فنی»هرگاه اختالف بین گلهای دو تیم، به ده گل برسد، بازی رسماً تمام میشود که به آن 

رج زمین مجاز نیست و مربیان فقط در زمانهای استراحت میتوانند بازیکنان را راهنمایی در طول مسابقه، راهنمایی بازیکنان از خا

در نظر گرفته « پنالتی»کنند. راهنمایی در داخل زمین، هنگامی که بازی در جریان است ممنوع بوده و برای تیم خاطی، جریمه 

 میشود.

بند هستند. این قانون شامل وقتهای اضافه و پرتابهای آزاد نیز مهمچنین از ابتدای هر نیمه، بازیکنان ملزم به استفاده از چش

بند وارد زمین بازی شود. در ضمن، استفاده از عینک میشود. اگر در طول بازی تعویضی صورت گیرد، بازیکن جدید نیز باید با چشم

 و لنز در تمام طول بازی برای بازیکنان ممنوع است.

ریزی شد و فعالیت آن به صورت سراسری در اکثر نقاط و بینایان برنامهرسماً برای نابینایان و کماولین رشتۀ ورزشی که در ایران، 

اولین دورۀ مسابقات گلبال در سطح قهرمانی کشور با حضور شش تیم از  ۱۳۵۹بود. در سال « گلبال»استانهای کشور آغاز گردید، 

ها افزوده شد و مسابقات گلبال به از آن زمان به بعد، ساالنه بر تعداد تیمتهران و دو تیم از شهرهای اصفهان و دورود برگزار شد. 

های فرهنگی و ورزشی، با حضور فعال اکثر استانها انجام گرفته صورت قهرمانی کشور، لیگ دسته اول و دوم ، نوجوانان و جشنواره

وانان ، جوانان ، زیر گروه و لیگ باشگاهی برگزار است. در حال حاضر نیز، مسابقات گلبال در قالب دسته های یک، دو، سه، نوج

 میشود.

(، ۱۹۸۸(، پارا المپیک سئول )۱۹۸۸تشکیل و تا کنون در مسابقات دوستانۀ آلمان ) ۱۳۶۷تیم ملی گلبال ایران نیز رسماً در سال 

(، مسابقات ۲۰۰۳جهانی کانادا ) (، مسابقات۱۹۹۸(، جام جهانی اسپانیا )۱۹۹۶(، تورنمنت ایتالیا )۱۹۹۲مسابقات کاپ مجارستان )

( و ... شرکت نموده که در بیشتر آنها مقامهای ارزشمندی ۲۰۰۸(، پارا المپیک پکن )۲۰۰۵کشورهای اسالمی عربستان سعودی )

 کسب کرده است.

 کمیته ملی پارا المپیک  -فدراسیون بین المللی ورزش های نابینایان منبع: سایت 

www.paralympic.ir 
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 تنهایی

 

 چقدر ناز غزل را کشید، تنهایی

 که لحظه ای بسراید، تو را به زیبایی

 قدر استتمام کوشش احساس من همین

 را، چه نیماییچه در غزل بسرایم تو 

 عبور عطر نگاهت به ماه، مستی داد

 به حرمت نفست عشق یافت معنایی

 پر از صدای تپیدن، پر از تب است اینجا

 مرا ببر به پناه دیار تنهایی

 مرا به شعر و به لبخند و نور، مهمان کن

 بیار جام زاللی به رنگ رسوایی

 کنار ساحل چشمت، دمی بیارامم

 شبیه دریاییکه چون نوازش موجی، 

 گل بودمبه انتظار بهاری هزار

 و دل از این همه خواهش، نداشت پروایی

 غبار پنجره ها را صدای باران شست

 طلوع سبز تو شوید، غبار دنیایی

 تو مثل باد صبایی، شمیم گل داری

 برای بودن و رفتن بهانۀ مایی



 دوباره محکمۀ دل، مرا جریمه نمود

 داییکه در زمانۀ باطل، خطاست شی

 غرور نازک دل را شکست این همه ناز

 مخوان ترانه رفتن نیاز یلدایی

 دانشگاه تهران . ، دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی*حلیمه جعفرپور *یلدا

  



 بینایانفناوری و نقش آن در زندگی نابینایان و کم

 بخش دوم

خوانها در فناوریهای نوین در زندگی افراد نابینا، به بررسی صفحهای کوتاه دربارۀ نقش در شمارۀ پیشین، ضمن ارائۀ مقدمه

های موجود روی افزارهایی هستند که نوشتهخوانها نرمعاملهای مختلف و چگونگی کار آنها پرداختیم. بطور کلی، صفحهسیستم

های بینا با برنامهامل کاربر نابینا و کمصفحه نمایش کامپیوتر یا موبایل را به خروجی صوتی تبدیل کرده و به این وسیله امکان تع

 .کامپیوتری را فراهم میکنند

 .در مطلب حاضر تالش میکنیم شما را با تعدادی از فناوریهایی که در زمینۀ پردازش تصاویر به نابینایان کمک میکنند، آشنا کنیم

 :(Image Analysis)  تحلیل تصویر

 

اند و روز به روز کارایی آنها های متعددی برای تحلیل کردن محتوای تصاویر طراحی شدهافزارها و برنامهدر سالهای اخیر، نرم

ها تالش میکنند عناصر موجود در تصویر را برای کاربر توصیف افزایش پیدا کرده، دقیقتر و کاملتر میشوند. برخی از این برنامه

برداری میکند، سپس برنامه یا با استفاده از دوربین تلفن همراه تصویرکنند. ابتدا کاربر پروندۀ تصویر مورد نظر را به برنامه میدهد 

تالش میکند عناصر موجود در تصویر را تشخیص داده، آنها را از هم تفکیک کند. این کار با استفاده از الگوهایی که برای برنامه 

عناصر را توصیف میکند. البته در این توصیف، افزار طبق همان الگوها هرکدام از این اند، صورت میگیرد؛ سپس نرمتعریف شده

 .ارتباط عناصر با یکدیگر و موقعیت آنها نسبت به هم نیز مورد توجه قرار میگیرد

که  captionbot.aiاند و خدمتهایی مانند وبگاه طراحی شده iOS و Androidکه برای  Tap Tap Seeافزارهایی مانند نرم

هایی هستند که پروندۀ تصویر را از کاربر گرفته، بعد از تجزیه و تحلیل، نتیجه را مایکروسافت آن را ارائه کرده، از جمله برنامه

میتوانند با  iOS برای Seeing AIهمچنین  و iOS و Androidبرای  Aipoly Visionافزارهایی مانند نمایش میدهند. اما نرم

 .ز مناظر اطراف، لحظه به لحظه هر شیئی را که در دید دوربین قرار میگیرد، تحلیل و توصیف کنندبرداری پیوسته اتصویر

همچنین فیسبوک از این فناوری جهت ارائۀ توصیفی از عکسهای نمایش داده شده در این وبگاه برای افراد نابینا استفاده میکند. اما 

 .این توضیحات معموالً چندان دقیق نیستند

ها هم ای به فرد نابینا برای فهم محتویات تصاویر یاری میرسانند، برخی برنامههایی که به کمک پردازش رایانهوه بر برنامهالبته عال

با ارتباط برقرار کردن میان فرد نابینا و افراد بینای داوطلب برای توصیف محیط و فضای اطراف نابینا از طریق دوربین تلفن همراه 



هزار نابینا و اشاره کرد که تا کنون حدود  صد  (Be my eyesافزار )ها باید به نرم. از مهمترین این برنامهبه آنها کمک میکنند

افزار، فرد نابینا از طریق برنامه درخواست کمک را اعالم اند.  در این نرمهزار داوطلب بینا از سراسر دنیا عضو این برنامه شدهپانصد

اوطلبانی که در آن لحظه آمادگی کمک دارند ارسال میشود و هرگاه یکی از داوطلبان اعالم آمادگی میکند و این درخواست برای د

کند، تماس میان فرد داوطلب و نابینا برقرار میشود. داوطلب بینا میتواند مناظری را که در دید دوربین تلفن کاربر نابینا قرار 

های روی یک کاغذ و ... از این طریق قابل ل کند. برای نمونه، رنگ لباس و نوشتهمیگیرد مشاهده کرده و آنها را به فرد نابینا  منتق

 .توصیف هستند

 :(Optical Character Recognition)  خوان نورینویسه

های میگویند، فناوری دیگری است که از پردازش تصویر استفاده میکند و نوشته «OCR»خوان نوری که به اختصار آن را نویسه

هایی که از این فناوری استفاده میکنند، ه روی کاغذ را به متن قابل تشخیص و جستجو برای رایانه تبدیل میکند. برنامهدرج شد

پروندۀ اسکن اسناد مورد نظر برای تبدیل به متن را تحویل گرفته، با استفاده از الگوی حروفی که برای آنها تعریف شده، به 

 .تصویر میپردازندهای موجود در تشخیص حروف و نویسه

ای که استفاده از این فناوری به نابینایان در جهت گسترش مطالب قابل مطالعه برای آنان کمک بسیار بزرگی نموده است، به گونه

ت آن را دریاف PDFاین افراد میتوانند کتاب مورد عالقه یا مورد نیاز خود را با استفاده از پویشگر یا دوربین، اسکن کنند یا پروندۀ 

خوان قرار دهند و بعد از چند ثانیه )عموماً برای اسناد کوتاه یک های مختلف نویسهفزارها و برنامهاکرده، آن پرونده را در اختیار نرم

ای(، چند دقیقه )برای اسناد و کتابهای متوسط(، یا چند ساعت )برای کتابها و اسناد طوالنی و چندصد تا بیش از یا چند صفحه

 .ی( پروندۀ خروجی را به صورت پرونده یا نوشتار دریافت نماینداهزار صفحه

معموالً از زبان فارسی به خوبی پشتیبانی نمیکنند که علت آن را میتوان به هم چسبیدن حروف در خط فارسی،  OCRهای برنامه

 OCR  بودن متقاضی و کاربر برایدر مقایسه با خطهای التین که در آنها حروف معموالً از هم جدا هستند( و همچنین محدودتر )

های قابل قبول برای این زبان هستند که یکی از موفقترین آنها OCRفارسی دانست. اما شرکتهایی هم در حال تالش برای تولید 

Google OCR های اسکن شده را از طریق است. این محصول شرکت گوگل، پروندهdrive  اختصاصی حساب کاربر دریافت

پردازش، نتیجه را به کاربر نمایش میدهد که کاربر میتواند آن را با یکی از قالبهای پیشنهادی گوگل ذخیره کند.  میکند و پس از

که این شرکت  APIهای مورد پردازش توسط گوگل درنظر گرفته شده، اما با استفاده از قابلیت البته محدودیتهایی نیز برای پرونده

افزاری برای تسهیل کار نابینایان از جمله برای بارگذاری استفاده از خدمتهایش قرار داده، نرمنویسان به منظور در اختیار برنامه

 .اسناد بزرگتر طراحی شده است

ای نزدیکتر است بهتر نتیجه میدهد و در مواردی که خط اسناد، به خطهای رایج رایانه OCRنکتۀ قابل ذکر دیگر این که فناوری 

 .نتیجه استریباً بیخطها تقدر مواجهه با دست

 دانشگاه تهران .  علیرضا ایزدی، دانشجوی روانشناسی

  



 نگاهی به زندگی مشاهیر نابینای ایران در عرصۀ موسیقی-

 .اندآمیختههای زیبایی است که دو حوزۀ هنر و دانش، در اوج شکوه، در آن به هم درموسیقی، یکی از شگرفترین جلوه

در میان مشاهیر برجستۀ موسیقی دنیا، همواره نام موسیقیدانان نابینا درخشیده است، به گونه ای که تصاویر بدست آمده از بناهای 

قرن پیش از میالد  پانزدهباستانی مِصر، با نشان دادن یک نوازنده چنگ که نابینا است، قدمت موسیقی در میان نابینایان را به بیش از 

 .داندمسیح باز میگر

با بررسی سوابق و رخدادهای تاریخی و خصوصا در این عرصه، اسامی هنرمندانی همچون فرانچسکو لندینی )نوازنده و آهنگساز نابینا 

میالدی در فرانسه( به چشم میخورد. شارلوتا آنتونیا سویرلینگ ، هوریس ری چارلز رابینسون، استیوی  چهاردهو سازنده ارگ در قرن 

 .تاتوم، رونی میساپو و آندریا بوچلی، از جمله مفاخر نابینای موسیقی دنیا میباشندواندر، آرتور 

آفرین در این میان موسیقیدانان نابینای ایرانی نیز، به نوبۀ خود خوش درخشیده و در بسیاری از تحوالت در حوزۀ موسیقی ایران نقش

این سطور نیست، آوازۀ آنها عمدتاً از عرصۀ ملی فراتر نرفته ولی نقش اند، اگرچه به علل مختلف، که پرداختن به آن هدف نگارش بوده

 .اندهای مختلف و مقاطع متوسطه و دانشگاهی، به هنرجویان داشتهبسزایی در آموزش موسیقی در زمینه

 .ای دارندالعادهبه دلیل ارتباط مستقیم موسیقی با حس شنیدن و قوۀ تمرکز، نابینایان در این ضمینه استعداد و توانمندی فوق

به قضاوت عملکرد و تجربه مشاهیر نابینا در این زمینه، نقش برجسته این دانش در فعالیت اجتماعی، اشتغال و پویایی افراد دارای 

 .آسیب بینایی غیر قابل انکار میباشد

سزایی در گسترش و شکوفایی موسیقی ملی بر آنم در این زنجیره نوشتارها، به معرفی مشاهیر نابینایی بپردازم که به نوبۀ خود نقش ب

 .اندایران داشته

های دورۀ آغاز میکنم که  یکی از بهترین و مشهورترین موزیسین میر اسماعیل صدقی آسا )حسینی(از میان این هنرمندان،  با 

 .خود بود

های ارزشمندی  که ، به پاس راهنماییعبدالحسین مختاباددر پایان این مقدمۀ کوتاه، از استاد بزرگ موسیقی ایران، جناب آقای 

 .به بنده ارائه نمودند ،قدردانی میکنم

 

 

 

 

 



 

 آسا حسینی، مشهور به وزیری نابینایان:میراسماعیل صدقی

 

 .در یزد متولد شد ۱۳۲۹آسا حسینی در سال میراسماعیل صدقی

 .تحصیل به تهران بردندوالدینش او را که نابینا بود با وجود شرایط نامساعد مالی برای ادامه 

 .آموخت ظریف هوشنگو  پورمحمود رحمانیو عود را نزد  تبارحسینعلی وزیریدر نوجوانی  ویولون و ماندولین را نزد 

 .آور شدسرانجام، ساز عود را به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب کرد و در عودنوازی نام

 .مند گردیدبهرهمحمود کریمی و  رومندنورعلی خان بدر ادامه از آموزشهای اساتیدی همچون  

آغاز کرد که حاصل آن ضبط چندین آلبوم موسیقی و اجرای کنسرتهای  شیدا سالگی همکاری خود را با گروه سرشناس ۲۴در سن 

 .متعددی بود

قی را گذرانده رغم اینکه همۀ واحدهای حقوسالگی آغاز کرد ولی علی ۲۸تحصیالت خود را در رشتۀ حقوق دانشگاه تهران در سن 

  .داری از شرکت در امتحان ایدئولوژیک موفق به ادامۀ تحصیل و اخذ مدرک نشدبود، به دلیل خود

 .در تکامل آن بسیار کوشید علینقی وزیریپردازان در موسیقی سنتی بود و مانند آسا حسینی از سبکمیراسماعیل صدقی

کرد و سالهای زیادی داشت و به همین دلیل به شهرهای مختلف سفر می های گوناگون ایران عالقهبه موسیقی فولکلور سرزمین

نویسی ها را نتزیادی را صرف گردآوری ملودیهای محلی ایران)به ویژه موسیقی کردستان و لرستان(کرد و بسیاری از این ترانه

  .نامۀ خود را دربارۀ موسیقی فولکوریک نوشتنمود.وی در مدرسۀ عالی موسیقی پایان



آموخت. از آثار خوانی میسال معلم موسیقی بود و به شاگردان نابینا نتپانزده های گوناگون در تهران بیش از در آموزشگاه وی

و تصنیف معروف « ایران ای سرای امید»توان به تصنیف مشهور سپیده معروف به ماندگاری که در آنان به نوازندگی پرداخت می

  .اشاره کردمحمدرضا شجریان  با خوانندگی استاد   عارف قزوینی« از خون جوانان وطن الله دمیده»

سال آخر زندگی خود در آلمان و در مراکز فرهنگی شهر کلن، به عنوان آموزگار موسیقی، شاگردان زیادی را پرورش  سیایشان  در 

 .نداشترغم بیماری، تا زمانی که توان داشت دست از نواختن و آموختن برداد. وی علی

 ۲۷) ۱۳۹۶فروردین  هفتمدقی آسا سالها به بیماری سرطان مبتال بود و با آن دست و پنجه نرم میکرد. و سرانجام در شبانگاه ص

  .سالگی در آلمان درگذشت ۶۷در سن  (۲۰۱۷مارس 

برای وی برگذار   ۱۳۹۶اردیبهشت  پانزدهمدر تاریخ جمعه « شیدای بربط»مراسم یادمانی در فرهنگسرای ارسباران تهران با عنوان 

 .شد

  .یادش جاودان

 دانشگاه تهران .  سامان بهمنی، دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق شافعی

  



 شمیم دیدار

 

 

 شمیمِ دلکش دیدارت و عصا زدنت

 به یادم آید و گلبویِ عطرِ پیرهنت

 طنین گرم صدای تو کاش اسم مرا

 صدا کند که بیایم به جنت سخنت

 جانِ عزیزکنم فدای دهانت هزار 

 چرا که شهد و شکر میطراود از دهنت

 ای به دلمتو راه و رسمِ محبت نموده

 ام به خدا جسم و روح و جان و تنتسپرده

 چه میشود بشوی بیقرار من گاهی

 چه میشود که ببینند بی قرارِ مََنت؟

 ای منم امیدوار و بس دلتنگتو رفته

 برای آمدنت، نغمۀ عصا زدنت

 موسوی، دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران .سیده مبینا 



 سرمایه فرهنگی کنشگران نابینا 

 

 
 

 

ناپذیر شخص میگردد و شود، به عبارت دیگر ملکی است درونی شده، که جزء جداییسرمایۀ فرهنگی، دارایئی است که ایجاد می

 فرد میشود.« وارهعادت»تبدیل به خصلت

ها یا کیفیات فکریی میباشد که افراد از طریق تحصیالت دانشگاهی )سرمایۀ سرمایۀ فرهنگی در این مقاله، میزان آگاهیمنظور ما از 

های فرهنگی در فرهنگی نهادی( یا کسب اطالع از سایر منابع و کاالهای فرهنگی )سرمایۀ اطالعاتی( به آن نائل میگردند. سرمایه

های کنشگران قرار دارند و یکی از عوامل موثر بر نحوۀ کنش آنها میباشند. سرمایۀ فرهنگی میتواند هوارارتباط بسیار نزدیکی با عادت

 منجر به ایجاد ساختارهای ذهنی یا شناختی گردد که بر نحوۀ تعامالت افراد در فرایند معلولیت نابینایی تأثیرگذار است.

فراد دارای سرمایۀ فرهنگی نهادی نمیباشد، بلکه در میان سایر افرادی که های اطالعاتی، صرفاً مختص به االزم به ذکر است سرمایه

های اجتماعی و های اطالعاتی یافت میشود، بخصوص هنگامی که سرمایهسرمایۀ فرهنگی نهادی پایینی دارند نیز، چنین سرمایه

یۀ نهادی باالتری هستند، با احتمال بیشتری اقتصادی آنها در سطح باالتری قرار میگیرد. اما بطور اساسی افرادی که دارای سرما

 امکان دسترسی به سایر منابع فرهنگی، اطالعاتی و در نهایت تسهیل در پذیرش معلولیت نابینایی را دارند.

الت یکی از مسائل مهمی که اغلب افراد نابینا در کشور ما به آن میپردازند تحصیالت است. به بیان دیگر، افراد نابینا از طریق تحصی

میتوانند به اشتغال دست یافته و مسیر زندگی خود را مشخص کنند؛ در واقع افراد نابینا، تحصیالت را به عنوان تنها راه پیشرفت و 

بینند. بر این مبنا تحصیالت عالی افراد نابینا، ناشی از هوش و آگاهی فراوان آنها نمیباشد بلکه آنها ارتقای زندگی، پیش روی خود می

اینکه هیچ راه دیگری برای پیشرفت و ارتقای زندگی خود سراغ ندارند، به طور عمده تحصیالت را انتخاب کرده و مسائل و  به دلیل

پذیرند و خود را با آن سازگار میکنند. بنابراین مشکالت ناشی از آن مانند دوری از خانواده، فقدان امکانات آموزشی و نظایر آن را می

ابینا بیشتر ناشی از معلولیت بینایی آنها است، چرا که جامعه، تنها امکاناتی را در اختیار این گروه قرار میدهد تحصیالت باالی افراد ن

های آنها که بتوانند تحصیل نمایند. به عبارت دیگر، این مسئله نه تنها ناشی از سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی باالی افراد نابینا و خانواده

سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی پایین خانواده، شرایط نامناسب، وجود مسائل و مشکالت ناشی از معلولیت نابینایی  باشد، بلکه در واقعنمی

 و سطح زندگی پایین این گروه از افراد، موجب این مسئله شده است. 



صیالت پایین والدین  خویش، همچنین معلولیت افراد نابینا سبب شده این افراد با وجود موقعیت اجتماعی، طبقه، پایگاه، منزلت و تح

ای شوند، حال آنکه اگر همین افراد از چنین معلولیتی برخوردار نبودند، وضعیت تحصیلی آنها به مراتب تغییر کردهاغلب افراد تحصیل

 دادند.کرده و شاید اساساً به تحصیالت خود ادامه نمی

رغم مسائل و مشکالت بسیار، نظیر فقدان امکانات آموزشی د نابینا علیهای اخیر و در قیاس با زمان گذشته، افرابر این مبنا در دهه

های تراز اول کشور راه اند به تحصیالت باال و دانشگاهو رفاهی،  تبعیض، طرد و حذف این گروه اقلیت توسط جامعه اکثریت توانسته

سئله که تنها راه پیشرفت و رشد آنها در امر تحصیالت یابند. به نوعی این پدیده، خود ناشی از فشار اقلیت بودن و تحت تأثیر این م

 آید. نهفته است، به وجود می

 دهندۀ ورودهرچند تعداد کمی از این افراد در سطوح باالی تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل هستند، اما این امر خود نشان

 هرچه بیشتر افراد نابینا به جامعۀ بزرگ افراد عادی است.

اقتصادی بوده و به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم -عمودی،  به معنای حرکت رو به باال یا پایین در نردبان اجتماعی تحرک اجتماعی

تحرک اجتماعی صعودی برخوردارند  افرادی که دارایی، درآمد و یا پایگاه اجتماعی باالتری را کسب میکنند، از میشود. بر این اساس 

 تحرک اجتماعی نزولی هستند.  میکنند دارای و افرادی که در جهت عکس آن حرکت

در واقع تحصیالت پایین والدین افراد نابینا و تحصیالت باالی خود آنها، تحرک اجتماعی صعودی را برایشان در پی دارد. بدین ترتیب  

عیت خانوادگی خویش، باید تحصیالت اگر افراد نابینا از نعمت بینایی برخوردار بودند، با توجه به موقعیت، پایگاه، طبقۀ اجتماعی و موق

 پرداختند. خود را کنار گذاشته و به فعالیتهای اقتصادی می

 شناسی، گرایش مسائل اجتماعی ایران دانشگاه تهران .اکبری، دانشجوی دکتری جامعهزهرا علی

 

 


