به بهانه روز جهانی زبان اشاره ،همهچیز درباره این زبان و ضرورت یادگیریاش برای همه مردم

وقتی دستها حرف میزنند

مرجان دهقان| روزنامه نگار

همه ما برای برقراری ارتباط با دیگران به زبان مشترک
مناسبت روز
نیاز داریم .بدون زبان نمیتوانیم نیازها و احساسات
خود را با دیگران در میان بگذاریم و بــرای رساندن
مقصود خود به دردسر میافتیم .زبان گفتار از مجموعه
نشانههای قــراردادی صوتی به وجود آمد هاست اما فقط برای کسانی
کارایی دارد که از توانایی سخن گفتن و شنیدن بهر همند هستند.

ناشنوایان و افراد مبتال به اختالل گفتاری ،برای بهرهمندی از حقوق فردی
خاص خودشان مثل زبا ناشاره
و خانوادگی و شهروندی ،نیاز به زبانی
ِ
دارنــد و ضــروری است تا همه آد مهــا و نهادها ،این زبــان را به رسمیت
بشناسند .برای این منظور مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب و
ن اشاره ،از امسال  23سپتامبر (روزی مثل دیروز)
به رسمیت شناختن زبا 
را به عنوان «روز جهانی زبانهای اشاره» معرفی کردهاست .این روز در
واقع بخشی از هفته جهانی ناشنوایان و سالروز تاسیس فدراسیون جهانی
ناشنوایان در سال  1951میالدی است .انتخاب یک روز جهانی برای هر

زبان اشاره چگونه شکل گرفت؟

قدیمیترین سندهای نوشتاری در زمینه شکل
گرفتن زبان اشاره ،به قرن پنجم پیش از میالد باز
میگردد .افالطون در کتاب «کراتیلوس» از زبان
سقراط این سوال را مطرح کردهاست که اگر ما صدا
یا زبان نداشتیم ،آیا سعی نمیکردیم برای رساندن
منظور خــود از حرکت دسـتهــا و بقیه اعضای
بد نمان استفاده کنیم؟ این سند نشان میدهد
در طول تاریخ ،مردم با افراد ناشنوا روبهرو بود ه و به
نحوه برقراری ارتباط با آنها فکر کردهاند .متاسفانه
در دور ههـــای پیش از تاریخ بــاورهــای نادرستی
دربــاره افــراد ناشنوا وجود داشتهاست ،به همین
دلیل شکلگیری نظام آموزشی برای آنان زمان
زیادی برد .با بهبود تدریجی این باورهای نادرست،
کمکم افرادی به فکر آموزش ناشنوایان افتادند.
در سال  1620میالدی «جان پابلو بونت» در یک
مقاله ،الگوهای اشــارهای برای آمــوزش شفاهی
ناشنوایان منتشر کــرد .پس از او «چارلز میشل

دلپی» با استفاده از مقاله بونت ،الفبای دستی زبان
اشاره را ابداع کرد .کمکم این زبان در بین ناشنوایان
گسترش یافت و به وسیله ارتباطی آ نهــا تبدیل
شد« .دای الپای» در سال  1755میالدی اولین
مدرسه ناشنوایان را در پاریس تاسیس کرد« .لورنت
کلرک» یکی از فارغالتحصیالن این مدرسه بود که
در سال  1817میالدی برای تاسیس یک مدرسه
ناشنوایان در آمریکا به همراه «توماس هاپکین
گالودت» به هارتفورت رفت .پسر گالودت «ادوارد
مینر گالودت» در سال  1857میالدی مدرسهای
دیگر برای ناشنوایان در شهر واشنگتن تاسیس
کرد که خیلی زود به «کالج ملی ناشنوایان» تبدیل
شد .این مدرسه در سال  1894میالدی به افتخار
این پدر و پسر که از پیشگامان آموزش ناشنوایان
بودند به گالودت تغییر نام داد .دانشگاه گالودت از
قدیمیترین موسسههای آموزش عالی ناشنوایان
است که همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.

ناشنوایان و نقش سازنده «زباناشاره» در سینمای ایران

کارگردانان ایرانی ،بانو «پوران درخشنده»
از میان
ِ
جزو هنرمندان دغدغهمند درباره کیفیت تحصیل
زندگی ناشنوایان است و این
و تربیت و ارتباط و
ِ
دغدغهها را در قالب داستانهای جذاب و فیلمهای
ِ
وجود
بهیادماندنیبهتصویرکشیده؛ فیلمهاییکهبا
ِ
گذشتبیشازسیسالازتولیدونمایششان،جزو
شیرینترین و ماندگارترین آثار درباره چالشهای
گوناگون زندگی افراد الل و ناشنواست .جالب این
ِ
که درخشنده ،در این فیلمها از کودک و نوجوانانی
که واقعا از مشکل شنوایی رنج میبردند ،برای
بازی استفاده کرد و بعدها این بازیگران ،هر کدام
آدمهای موفقی شدند.
«رابــطه» کــه در ســال  65ساخته شــد ،دربــاره
نوجوانی ناشنوا و ناتوان در گفتار به نام «ناصر»
است که بهواسطه اختاللش ،بیاعتماد به نفس و
منزوی است و هیچ تالشی برای ارتباط با خانواده
و اطــرافــیــان یــا موفقیت در در سه ــا نمیکند و
دلسوزیهای بیجای مادر هم ،به این روحیه دامن
آفرینی مرحوم
میزند .تا این که معلم ناصر ،با نقش
ِ
«خسرو شکیبایی» ،با استفاده از زبان اشاره و صریح
و ساده ،او را به خودش میآورد و حرفهایش نقطه
ِ
کوچک
زندگی ناصر میشود« .پرنده
عطفی در
ِ
خوشبختی» هم فیلم دیگر درخشنده و تولید سال
 66بود که به رابطه سازنده یک معلم با دانشآموز
ناشنوایشمیپرداخت.پروانهشفیقبانقشآفرینی
زندهیاد هما روستا ،معلمی است که در بدو ورود به
حیاط دبستان ،با منظره تالش ملیحه ،دانشآموز
متفاوت و منزوی مدرسه برای خودکشی ،روبهرو

و سپس درگیر ماجراهای این دخترک باهوش اما
بدقلق میشود .ملیحه که بر اثر دیدن لحظه غرق
شدن مــادرش در استخر الل شده و قدرت حرف
زدنش را از دست داده است ،کودکی شکننده و
حساس است که هر تلنگر کوچکی میتواند او را به
دنیای تاریک و وهمانگیز کابوسهایش پرت کند
و در آن لحظه به کارهای عجیب و خطرناک دست
بزند .دخترک نیازمند کسی است که تر سها،
اضــطــرا بهــا ،ریشه بدخلقیهایش و حالش را
بفهمد .زخم روح ملیحه انگار فقط با مرهم توجه
صبورانه و محبت بیچشمداشت التیام مییابد
و خانم شفیق کسی اســت کــه در قالب معلمی
فداکار ،درد او را میفهمد و دست او را میگیرد و
به زندگی برمیگرداند .درد مشترک خانم شفیق
شو
و ملیحه تنهایی است ،دردی که در پایان ،با تال 
مبارزههای خانم معلم دغدغهمند و قوی داستان ،به
قشنگترین شکل درمان میشود.

دوشنـبه
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پدید های ،نشان میدهد آن موضوع اهمیتی ویژه و بینالمللی دارد و
منحصر به یک گروه یا ملیت خاص نیست .جامعه بینالمللی ناشنوایان،
دیروز در سرتاسر جهان شعار «با زبان اشاره همه به طور یکسان در کنار
هم هستیم» سر دادنــد و همواره به دنبال ارتقای حقوق افــراد ناشنوا
گام کوچکی
هستند .پرونده امروز زندگیسالم هم با یک روز تاخیــرِ ،
ِ
شناخت بیشتر از زبان اشاره و تالشی است برای
است برای مشارکت در
شهروندان
عنوان
ه
ب
شان
ق
حقو
رعایت
و
ناشنوایان
نزدیک شدن به دنیای
ِ
این شهر و کشور.

گفتوگوی زندگیسالم با دختر شنوایی که با ترجمه ترانههای روز به زباناشاره
پدیده این روزهای فضای مجازی است

معرفی یک اپلیکیشن کاربردی

َاپ زباناشاره

#زبان_اشاره_هنر_من_است

شاید پس از مطالعه مقدمه و مصاحبه
پرونده امروز ،شما هم به این فکر افتاده
باشید کــه بـــرای بــرقــراری ارتــبــاط با
وطنان ناشنوا ،زباناشاره
شهروندان و هم
ِ
را فرا بگیرید .اپ زباناشاره ،برنامهای است برای آموزش
کلمات کاربردی روزمره به زبان اشاره .دانلود و نصب این
برنامه با حجم  8.4مگابایت ،رایگان است .این اپ ،کاری
از گروه برنامه نویسی «سپنتا» است و هم اکنون بهترین
برنامهاندرویدی برای یادگیری زبان اشاره است.

مهین ساعدی

«زبان اشاره» هنر من است! هشتگی که این روزها در کانالها و صفحههای مختلف به اشتراک گذاشته
میشود ،در حقیقت تالش «فرزانه بدری»  29ساله است که با وجود این که سالم و شنواست و در رشته
حسابداری تحصیل کرده ،مدتی است برای ارتباط مثبت و موثر با ناشنوایان گامهای خوبی برداشته و با
گه ا به زبان اشاره میپردازد تا دوستان ناشنوایش هم در درک دنیای
ذوق هنریاش به ترجمه ترانه آهن 
ل عاشق زبان اشاره بوده و االن
لطیف و زیبای موسیقی شریک باشند .خودش میگوید از خیلی سال قب 
یکی از افسوسهایش این است که کاش زودتر شروع میکرد! آن وقت شاید برای حل خیلی از مسائل
جلوتر بود .به بهانه روز جهانی زبان اشاره و البته در آستانه روز جهانی ناشنوایان که 8مهرماه است ،پای
حرفهای فرزانه نشستیم تا از تجربه شیرین اش از ارتباط با دوستان ناشنوا بهواسطه زبان اشاره بگوید.
اولین سوالی که ممکن است بــرای همه پیش
بیاید،ایناستکهچهشدبه«زباناشاره»عالقهمند
شدی؟آیاکسیدراطرافتوناشنواست؟
در مــیــان اطــرافــیــان ناشنوا نــداریــم امــا از دوران
یادگیری هر زبان دیگری ،عاشق زبان
دبیرستان ،مثل
ِ
اشاره بودم .منتها این عالقه را خیلی جدی نگرفتم تا
این که بعد از مدتی دوباره به فکر افتادم و کمی جدیتر
به دنبالش رفتم .متاسفانه هیچ راهی برای یادگیری
این زبان پیدا نکردم تا این که پس از مدتی توانستم
اکانت اینستاگرامی انجمن ناشنوایان ایران را پیدا
کنم و با کلی استرس پیام بدهم که آیا یک فرد شنوا
هم میتواند زبان اشاره بیاموزد؟ خوشبختانه ادامه
مسیر راحتتر بود ،زبان را یاد گرفتم و چون عاشق
موسیقیهستمکارمراباترجمهآهنگهاشروعکردم.
زبان دیگر دنیا ،وسیلهای برای
زبان اشاره هم مثل هر ِ
برقراری ارتباط با گروهی از مردم است و من هم به
همینواسطه،دوستانناشنواودوستداشتنیزیادی
من شنوا زبان
پیدا کردم که با تعجب شدید از این که ِ
اشاره بلدم ،مشوق من برای ساخت فیلمهای جدیتر
با محوریت زبان اشاره شدند.
به نظر خــودت ،به چه دلیل آثــارت در فضای
مجازی مورد توجه قرار گرفت؟
اگر دقت کنید ما شنواها ساعتهای زیادی از عمرمان
را صرف گوش دادن به موزیکهای باکالم و بیکالم

هنری شنیداری ،بسیاری
میکنیم و از طریق این آثار
ِ
احساسات شیرین و لطیف را تجربه و درک میکنیم.
من تالش کردم با ترجمه این ترانهها به زبان اشاره،
حال خوب را به دوستان ناشنوایم منتقل کنم و
این ِ
ظاهرا تا حد زیــادی موفق بــودم چــرا که دوستان
ناشنوایم از سراسر ایران به من پیام دادند و گفتند
موفق شدهاند از طریق اشارات من ،با دنیای موسیقی
ارتباط برقرار کنند و حس ترانه را متوجه شوند .حتی
دوست ناشنوایی داشتم که میگفت ریتم و ضرب
آهنگ را هم متوجه شده و معتقد بود این کار برای ما
شبیه به معجزه است .سپس ،سلبریتیها و هنرمندان
هم کارهای من را در صفحهشان قرار دادند و حتی
آقای «رضا صادقی» برای ترانه «نفس» از من خواستند
با ایشان همکاری داشته باشم .همه اینها باعث شد
توجه اهالی فضای مجازی به این حرکت جلب شود
و پیامهای زیادی از دوستان شنوا دریافت کردم که
مشتاق یادگیری زبان اشاره شدند.
حاال که به بخشی از اهدافت رسیدهای و توجه
عموم را به زباناشاره جلب کردی ،برنامه بعدیات
چیست؟
واقعا دلــم میخواهد تا آ نجــا که در توانم است،
دوستان شنوا را با زبان اشاره آشنا کنم و این زبان
را گسترش دهــم .حتی این آمــوزش و آگاهی را به
سمت دانشگاهها ،مراکز درمانی ،خدماتی ،رفاهی،

قصه تاسیس اولین مدرسه ناشنوایان در ایران

«میرزا جبار عسگرزاده» معروف به «جبار باغچهبان»
بنیانگذار نخستین مدرسه ناشنوایان در ایــران
بود .او در  19اردیبهشت سال  1264خورشیدی
در «ایروان» به دنیا آمد .باغچهبان ابتدا کودکستان
«باغچهاطفال» را در «تبریز» تاسیس کرد و به همین

قدم اول ،با هم ،اعداد یک تا  10فارسی را به
بد نیست در ِ
زبان اشاره یاد بگیریم.

دلیل به «باغچهبان» شهرت یافت .حضور تعدادی
کودک کر و الل در کودکستان باغچهاطفال او را به
فکرتاسیسیکمدرسهمخصوصناشنوایانانداخت.
باغچهباندرزمانیاقدامبهتاسیسمدرسهناشنوایان
کرد که مردم به سختی افراد ناشنوا را میپذیرفتند و

 :1انگشت کوچک را نیمه خم میکنیم.

آدم
ورزشــی و هنری ببرم تا ناشنوایان هم مثل هر ِ
عادی دیگر ،بتوانند با عموم جامعه در ارتباط باشند
و منزوی نشوند .دوستی دارم که پدر و مادرش ناشنوا
هستند؛ به من پیام داده بود بعد از انتشار کارهای
تو ،دیگر خجالت نمیکشم در خیابان با زبان اشاره
چیزی را برای مادرم توضیح دهم و این فقط بخش
کوچکی از مشکالت ناشنوایان و اطرافیانشان است.
عالقه دارم موزیکهای بیشتری برای دوستان ناشنوا
ترجمه کنم .همچنین یکی از تال شهایم این است
که گروهها و افراد موفق ناشنوا را معرفی کنم ،چراکه
آن ها ،هم از نظر معنوی و هم مادی ،نیاز به حمایت ما
دارند .دلم میخواهد مردم سالم را با چالشهای این
قشر آشنا کنم.
در این مسیر چه خواستهای از مردم داری؟
شاید برای مردم جامعه ،کار من فقط یک تفریح جالب
به حساب بیاید ولی حقیقت این است که ناشنوایی
یک معلولیت پنهان است و متاسفانه شناخت زیادی
از این چالش و شرایط زندگی مبتالیان به آن ،وجود
نــدارد .من از خدا میخواهم توانی به من بدهد تا
بتوانم با تالش ،روزی را ببینم که همه آدمهای سالم،
زبان اشاره را میفهمند و به وسیله آن ،با ناشنوایان و
مبتالیان به اختالالت گفتاری ،حرف میزنند و این
افــراد ،در همه موقعیتها مثل فروشگاه ،مدرسه و
دانشگاه ،از امکانات استاندارد برخوردارند.

:2انگشتکوچکوحلقهرانیمهخممیکنیم.
:3انگشتکوچکوحلقهومیانه(وسطی)را
نیمهخممیکنیم(.سرانگشتانبایدنزدیک
به پایه انگشتان باشد).
:4انگشتحلقهومیانهرانیمهخممیکنیم.

 :5انگشت میانه را نیمه خم میکنیم.
 :6انگشت حلقه را نیمه خم میکنیم،چنان
که سر انگشت میان کف دست باشد.
 :7انگشت کوچک را کامال خم میکنیم،
چنان که سر انگشت به جانب نرمۀ دست،
یعنی انتهای کف نزدیک باشد.
 :8انگشت کوچک و حلقه را کامال خم
میکنیم ،طوری که سر انگشتان در جهت
وسط کف دست قرار گیرد.
:9انگشتکوچکوحلقهومیانهراکامالخم
میکنیم ،طوری که سر انگشتان روی نرمۀ
کف دست قرار گیرد.

حتی گاهی بیماری آنها را واگیردار میدانستند.
بخش مهمی از مشکالت ناشنوایان نیز به این دلیل
بودکهبهراحتینمیتوانستندبادیگرانارتباطبرقرار
کنند .مجموعه این شرایط آنها را منزوی کردهبود و
کمترپیشمیآمدکهبهدنبالهدفخاصیباشند.

 :10سر ناخن انگشت اشاره روی بند اول
انگشتشستنهادهمیشود،چنانکهمیان
دو انگشت به شکل حلقه دایرهای درآید.

منابع :مقاله گذری بر تاریخچه آموزش ناشنوایان نوشته امیرعباس ابراهیمی ،مقاله تاریخچه جامعه ناشنوایان در ایران نوشته شیدا شهیدی ،وبالگ باغچهبان ،سایت کانون ناشنوایان ایران ،سایت الو دکتر ،ویکی چه جور
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