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Abstract
Susan Wendell, a feminist philosopher, has made feminist critiques of
common definitions of disability in universal legal documents. According to
her, changes should be made in the definition of disability in the important
document of the World Health Organization (WHO) in the United Nations.
First and foremost, it must be accepted that the natural structure and function
and the natural ability to perform activities depend on the physical, social
and cultural environment in which one lives. Accordingly, not only in the
political, social and cultural dimensions, but even in the biological
dimension, disability cannot find a single definition. As a result, we are not
dealing with a single definition of disability, but we are dealing with
"definitions" of disability and WHO, in principle, cannot universalize a
single definition. Second, in the definitions of disability, great diversity
should be considered in the disabled themselves, and even common
disabilities without sharing in gender, class, race and age should not be
included in a definition group. Third, in the correct definitions of disability, a
limit should be set for those who have a conflict in the identity of the
disability or the crisis of the identity of the disability, so that they do not fall
into the category of healthy or disabled and can have enough time and
energy to solve their challenge. And fourth, the exact distinction between
patient and disabled is not in the best interest of either patient or disabled,
but rather in the interest of patient support organizations and disability
support organizations to reduce the number of clients and their costs.
Wendell can be criticized for not using neutral, relative and cultural terms in
the definition of disability, and this is in contrast with the purpose of
defending the rights of persons with disabilities. Instead, one can distinguish
between the definition of a person with a disability and the definition of a
characteristic of a disability.
Keywords: Iranian Law, International Instruments, Feminism, Definition of
Disability and Disability, WHO.
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چکيده
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سوزان وندل ،فیلسوف فمینیست ،نقدهایی از منظر فمینیستی به تعاریف رایج از
معلولیت در اسناد حقوقی جهانی وارد کرده است .از نظر او ،باید در تعریف معلولیت
در سند مهم سازمان بهداشت جهانی در سازمان ملل تغییراتی ایجاد شود .اول از
همه باید پذیرفته شود که ساختار و کارکرد طبیعی و توانایی طبیعی برای انجام
فعالیتها ،بستگی به محیط جسمی ،اجتماعی و فرهنگیای دارد که فرد در آن زندگی
می کند .بر این پایه ،نه تنها در بعد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که حتی در بعد
زیستی هم معلولیت به هیچ وجه نمیتواند تعریف واحدی پیدا کند .در نتیجه ما با یک
تعریف واحد از معلولیت سروکار نداریم ،بلکه با «تعاریف» معلولیت سروکار داریم و
سازمان بهداشت جهانی اصوالً نمیتواند یک تعریف واحد را جهانی کند .دوم در
تعاریف از معلولیت باید به تنوع بسیار زیاد در خود معلوالن توجه گردد و حتی
معلولیتهای مشترک بدون اشتراک در جنسیت ،طبقه ،نژاد و سن نباید در یک گروه
تعریفی گنجانده شود .سوم اینکه در تعاریف درست از معلولیت باید محدودهای را
برای کسانی که دچار تضاد در هویت معلولیت یا بحران هویت معلولیت شدهاند ،
تعیین کرد تا در دسته سالم یا معلول جا نگیرند و بتوانند فرصت و انرژی کافی برای
حل چالش خود داشته باشند .و چهارم اینکه تمایز دقیق میان بیمار و معلول به
صالح هیچ بیمار و معلولی نیست ،بلکه بیشتر به نفع سازمانهای حمایت از بیماران و
معلوالن است که از تعداد مراجعان و هزینههای خود بکاهند .دیدگاه وندل قابل نقد
است و آن اینکه در تعریف معلولیت نمیتوان از الفاظ خنثی ،نسبی و فرهنگی
استفاده کرد و این کار نقض غرض در دفاع از حقوق معلوالن است .در عوض ،می-
توان میان تعریف شخص دارای معلولیت و تعریف ویژگی معلولیت تفاوت گذاشت.
واژگان کلیدی :حقوق ایران ،اسناد بینالمللی ،فمینیسم ،تعریف معلول و معلولیت،
سازمان بهداشت جهانی.
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تحلیل نقد دیدگاه فمینیستی از تعاریف معلول و معلولیت رد اسناد حقوقی اریان و اسناد بینالمل یل

 . 1دانشجوی دکتری مطالعات حقوق زن و خانواده  ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،نویسنده مسئول ،رایانامه:
fatemeh.fahimi14@gmail.com

 . 2استادیار گروه فلسفه دین ،دانشکده فلسفه ،دانشگاه ادیان و مذاهب.
 . 3استادیار گروه حقوق زن در اسالم ،دانشکده زن و خانواده ،دانشگاه ادیان و مذاهب.
 . 4استادیار گروه ادیان غیرابراهیمی ،دانشکده ادیان ،دانشگاه ادیان و مذاهب.
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مقدمه

فیلسوف فمینیست سوزان وندل 1به حقوق معلولیت و معلوالن از منظر فمینیستی پرداخته
است .وندل بعد ازدچار شدن به معلولیت در سال 1996م کتاب بدن طرد شده 2را برای
تایید و تطبیق دیدگاههای فمینیستی بر حقوق معلولیت نگاشته است .وندل تالش کرده
است برای افاده حق معلوالن ،معلولیت را از نو تعریف کند .تعریف مورد نظر او از
معلولیت تأیید اجمالی تعریف سازمان بهداشت جهانی در سازمان ملل با تمایز میان عناوین
«اختالل»« ،ناتوانی» ،و «عیب و نقص» است .او این تعریف را از این جهت پسندیده است
که نه تنها نقش عوامل طبیعی و ژنتیکی را در نظر میگیرد ،بلکه عوامل سیاسی و اقتصادی
و عوامل اجتما عی و فرهنگی را در تعریف معلولیت به صورت جداگانه جدی میگیرد.
عامل طبیعی صرفاً باعث اختالل و آسیبدیدگی شخص است ،حال آنکه عامل سیاسی و
اقتصادی است که باعث ناتوانی شخص معلول خواهد شد و همینطور عامل اجتماعی و
فرهنگی است که از شخص معلول یک انسان معیوب یا ناقص میسازد .اما او در همین
تعریف از سوی سازمان بهداشت جهانی چالشهای تأملبرانگیزی از منظر مطالعات
فمینیستی مطرح میکند و از نظر او توجه به این اشکاالت در تعریف مذکور در حقوق
معلوالن تحول چشمگیری ایجاد کند .چالشهایی همچون اینکه آیا افراد بیمار و افرادی
که با ضعف و محدودیت های پیری درگیر هستند باید معلول در نظر گرفته شوند یا خیر؟
چه کسی خود را معلول می داند و چه کسی بعنوان یک فرد معلول تعریف می شود؟ در
مواردی که نظر شخص در خصوص معلولیت خود با دیگران یکی نیست تکلیف چیست؟
آیا افراد با معلولیت های مختلف در یک طبقهبندی قرار میگیرند؟ آیا معلولیت در جوامع
و فرهنگهای گوناگون معنای ثابت و مشترکی دارد؟ آیا مصادیق معلوالن در همه جا
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یکی است؟ آیا هویت معلولیت قابل پنهان کردن است؟ آیا قهرمانسازی از معلوالن تجاوز
به حقوق آنان نیست؟ آیا معلول با بیمار یکی است و این دو از حقوق یکسانی
هویت معلوالن و استیفای حقوق آنها کمک میکند .در این مقاله میکوشیم ضمن نشان
دادن تعریف معلوالن در حقوق رسمی ایران و جهان به چالشهای فمینیستی در برابر این
تعریفهای حقوقی بپردازیم .چالشهایی که میتوانند گامهای مؤثری در اصالح قانون به
شمار بیایند.
 .1تعریف معلوليت در اسناد و قوانين ایران

امروزه افراد دارای معلولیت در ایران صاحب دو مجموعه حمایت حقوقی یعنی قانون

فمی
تح ل
یل نقد دیدگاه نیستی از تعاریف معلول و معلولیت رد اسناد حقوقی اریان و اسناد بینالمللی

برخوردارند؟ دقت در پاسخ به این پرسشها که برگرفته از منظر فمینیستی است به کسب



جامع حمایت از معلوالن مصوب  1396مجلس شورای اسالمی و دوم کنوانسیون مصوب
 13۸7مجلس شورای اسالمی هستند( .دفتر فرهنگ معلولین و کمپین پیگیری حقوق افراد
دارای معلولیت) 1-46 :1397 ،
 .1-1معلول و معلولیت در قانون جامع حمایت از معلوالن

سال 97

تبصره ماده ی ( )1قانون حمایت از معلوالن مصوب سال « 97معلول» را اینگونه تعریف
کرده است « :منظور از معلول در این قانون به افرادی اطالق میگردد که به
تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی ،ذهنی ،روانی یا توأم؛
اختالل مستمر و قابل توجهی در سالمت و کارآئی عمومی وی ایجاد گردد ،به طوری که
موجب کاهش استقالل فرد در زمینههای اجتماعی و اقتصادی شود » در ماده ی دو این
قانون چنین مقرر می دارد :کلیه وزارتخانهها ،سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و
نهادهایعمومی و انقالبی موظفند در طراحی ،تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و
معابرو وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از
آنهابرایمعلوالن همچون افراد عادی فراهم گردد .و ماده ی سه این قانون وظایف سازمان
های متولی امور معلوالن را چنین معین می کند :سازمان بهزیستی کشور موظف است در
چارچوب اعتبارات مصوب درقوانین بودجه ساالنه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
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الف  -تأمین خدمات توانبخشی ،حمایتی ،آموزشی و حرفهآموزی مورد نیازمعلوالن
بامشارکت خانوادههای معلوالن و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی،تعاونی ،خیریه) و
پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانوادهها.
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ب  -گسترش مراکز خاص نگهداری ،آموزشی و توانبخشی معلوالن واجد
شرایط(معلوالن نیازمند ،معلوالن بیسرپرست ،معلوالن مجهولالهویه ،معلوالن با
ناهنجاریهایرفتاری)

با

همکاری

بخش

غیردولتی

و

پرداخت

تسهیالت

اعتباریویارانه،کمکهزینهبهآنها.
ج  -تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.

د  -گسترش کارگاههای آموزشی ،حمایتی و تولیدی معلوالن و ارائه
خدماتتوانبخشی حرفهای به معلوالن جهت توانمندسازی آنان و ....
 .2-1تعریف« معلول» در قوانين و لوایح قبل از قانون جامع 97

الیحه ای که در  1364/12/12به وسیله هیأت وزیران به تصویب رسید در ماده ()1
خود معلول را چنین تعریف میکند:
« معلول کسی است که سالمت جسمانی یا روانی او یا توأم ناقص بوده و یا آسیب دیده
و توانایی او در انجام کارهای روزمره کاهش یافته است ( ».علوی و رشید کابلی:1373 ،
)113
طبق تبصره مادهی یک مصوب 13۸3/2/16این تعریف برای معلول در نظر گرفته شده
است« :منظور از معلول در این قانون به افرادی اطالق میشود که به تشخیص کمیسیون
پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ،ذهنی ،روانی یا توأم ،اختالل مستمر و قابل
توجهی در سالمت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقالل
فرد در زمینههای اجتماعی و اقتصادی گردد».
 .2معلول ومعلوليت در قوانين و اسناد بين المللی

در این قسمت به برخی از تعاریف معلول و معلولیت در قوانین و اسناد بین المللی اشاره
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می کنیم:

 .1-2کنفرانس بينالمللی کار

توصیه نامه شماره ( )99که در  22ژوئن سال  1955م در زمینه ی توانبخشی حرفهای
آسیب جسمانی یا عقالنی به طور قابل مالحظهای امیدش برای پیدا کردن و حفظ کار
مناسب کاهش یافته باشد» (سلیمانی)262 :13۸5،
 .2-2قانون توانبخشی امریکا

قانون مصوب 1973م در آمریکا در تعریف معلولیت گفته است« :اشخاصی با
ناتوانیهای قابل مالحظه جهت اشتغال که میتوانند از خدمات شغلی بهرهمند گردند».
در سال  1974کنگره ایاالت متحده امریکا تعریف جدیدی را ارائه و به قانون
فوقالذکر اضافه نمود .مطابق این تعریف «معلول یعنی هر شخصی که :الف) دارای آسیب

فمی
تح ل
یل نقد دیدگاه نیستی از تعاریف معلول و معلولیت رد اسناد حقوقی اریان و اسناد بینالمللی

معلوالن به تصویب رسید در تعریف واژه «معلول» چنین میگوید« :شخصی که در نتیجه



ذهنی یا جسمی باشد که اساس ًا یک یا بیش از یک فعالیت عمده زندگی روزمره چنین
شخصی را محدود نماید؛ ب) دارای سابقه چنین آسیبی است؛ ج) به عنوان یک فردی با
این آسیب دیدگی تلقی میگردد( ».فرجی)1۸ :13۸9 ،
 .3-2قانون امریکاییهای دارای معلوليت ()AFA

1

مطابق این قانون که سال  1990به تصویب رسید شخص معلول فردی است که« :دارای
هر گونه اختالل جسمی یا ذهنی باشد که یک یا چند فعالیت حیاتی این فرد را به طور
اساسی محدود میکند؛ دارای سابقه و تاریخچهی چنین اختاللی باشد؛ از نظر دیگران
فردی دارای اختالل تلقی گردد حتی اگر این اختالل در هیچگونه از فعالیتهای عمده و
روزمره زندگی تأثیری نداشته باشد(R.Mc.Carthy, 1991: 22)».

تعریف این قانون بسیار شبیه تعریف به کار برده شده در قانون توانبخشی اصالح شده
سال  1974است.

1 Americans With Disabilities Act (ADA).
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براساس اصالحیه قانون مذکور در سال « :200۸بند سوم برای نقصها و اختالالتی که
موقتی و جزئی هستند اعمال نخواهد شد .نقص (اختالل) موقتی ،نقصی است که طول
مدت واقعی یا مورد انتظار آن  6ماه یا کمتر باشد( ».فرجی)20 :13۸9 ،
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 .4-2کنوانسيون حقوق افراد دارای معلوليت

مطابق این کنوانسیون ،افراد دارای معلولیت شامل کسانی میشوند که «دارای نواقص
طویلالمدت فیزیکی ،ذهنی ،فکری و یا حسی میباشند که در تعامل با موانع گوناگون
امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنها در شرایط برابر با دیگران متوقف گردد( ».فرجی،
)16 :13۸9
این تعریف کوتاه برای تحصیل اجماع بینالمللی بوده است چرا که دستیابی و توافق بر
یک تعریف بینالمللی از این مفهوم نیازمند جزئینگری جامع و البته ماهوی و به غایت
دشوار بوده است( .قاری سید فاطمی)1۸7 :13۸7 ،
 .5-2قانون رفع تبعيض عليه معلوليت در بریتانيا یا DDA

1

 DDAفرد دارای معلولیت را چنین تعریف میکند« :هر کسی که دارای نوعی اختالل
جسمی یا ذهنی است که اثر قابل توجه و دراز مدتی روی توانایی او برای انجام فعالیتهای
روزمره میگذرد» .این تعریف شامل اجزای زیر است :اختالل جسمی (ضعیف شدن بخشی
از بدن در اثر بیماری ،تصادف  /اکتسابی یا مادزادی از جمله نابینایی ،ناشنوایی،
بیماریهای قلبی یا فلج یک عضو)؛ اختالل ذهنی (مانند معلولیتهای یادگیری و تمام
بیماریهای ذهنی شناخته شده)؛ معلولیت قابل توجه (که الزم نیست حتماً شدید باشد)؛
دارای اثر مضر دراز مدت (بیش از  12ماه) که فعالیتهای عادی روزمره را تحت تأثیر قرار
میدهد( .تحرک فرد ،چاالکی معمول ،هماهنگی جسمی ،خویشتنداری ،توانایی بلند
کردن ،حمل یا حرکت دادن اشیاء معمولی ،سخن گفتن ،شنیدن ،سوی چشمها ،حافظه یا
توانایی تمرکز ،یادگیری یا فهمیدن یا فهم خطر یک تهدید جسمی)
)(http://www.opsi.gov.uk/acts 1885/ukpga-1995 0050 en-1(2008 - 09-94
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1 Disability Discrimination Act (DDA).

منظور از فعالیتهای روزانه اموری از قبیل خوردن ،آشامیدن ،شستشو کردن ،راه رفتن
و خرید کردن است و تأثیر نامطلوب بر این گونه فعالیتها جنبههایی همچون تحرک،
توان ادراکی فرد را شامل میشود .البته این قانون در سال  2005اصالح گردید و براساس
قانون جدیدالتصویب افرادی که مبتال به بیماری ایدز و سرطاناند نیز معلول فرض شدند.
(مرادزاد)25 :1390 ،
 .6-2تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد

«معلولیت عبارت است از فقدان یا کاهش فرصتها برای سهیم شدن در زندگی
اجتماعی در سطحی برابر با دیگران» (سازمان ملل متحد)3 :1372 ،
 .7-2تعریف سازمان بهداشت جهانی در سازمان ملل
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مهارت های معمول یدی ،قدرت تکلم ،شنیدن ،دیدن و تأثیرات نامطلوب بر حافظه و یا



کم کم مشخص شد که استفاده از واژگان اختالل ،1ناتوانی2و نقص و عیب3خیلی
گیج کننده است .از این رو نمایندگی از سازمان جهانی بهداشت تالش کردند که
مجموعهای از تعاریف روشن و مورد قبول گروههای مختلف را ارائه کنند .در همان مقطع
زمانی جنبشها متنوعی از افراد معلول در بریتانیا و ایاالت متحده شکل گرفت در سال
 1973جنبش های زندگی مستقل و حقوق معلولیت در ایاالت متحده سهم عمدهای در
شکل گیری قانون توانبخشی داشتند و مشکل تعاریف اگر چه کامالً حل نشد اما تا حدودی
به تسخیر «تأکید روی افراد دارای معلولیت» در آمد.
«معلولیت یک «نقص» برای شخص بوده و ناشی از یک «اختالل» یا نوعی «ناتوانی»
می باشد که در انجام یک نقش و عمل عادی (وابسته و مرتبط با سن ،جنس و عوامل
اجتماعی فرهنگی) برای آن شخص محدودیت ایجاد کرده یا از آن جلوگیری به عمل
میآورد» .این تعریف ،اختالل را تصدیق میکند و آن را شکلی از تفاوت زیستشناسی،

1 Impairment
2 Disability
3 Handicap
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شناختی ،حسی یا روانشناسی میداند اما به ناتوانی جنبه سیاسی و اجتماعی میدهد و
نقص را هم عکسالعمل منفی فرهنگی نسبت به آن تفاوتها میداند( .حسینی)37 : 1394،
این تعریف بین سه مفهوم «اختالل» « ،ناتوانی» و «عیب و نقص» تمایز قائل میشود.
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اختالل یافتگی را به معنای وضعیت غیر طبیعی ساختار و فیزیک مغزی یا بدنی یا روانی
محسوب می کند که تعریفی زیستی ،شناختی و ژنتیکی است .ناتوانی را به معنای هر نوع
فقدان توانایی در انجام فعالیت هایی که برای هر شخص بسته به سن و جنس و فرهنگ
طبیعی تلقی می شود میانگارد که این تعریف اقتصادی سیاسی است .اما معیوب بودن را
نشانگر وضعیت نامطلوب شخص به خاطر اختالالت یا آسیب ذهنی و بدنی میشمارد که
این تعریف اجتماعی و فرهنگی است .سازمان بهداشت جهانی قصد دارد که وضعیت
زیستی ،معیشتی و فرهنگی را از هم جدا سازد .نقطه مثبت این تعریف آن است که اجازه
نمی دهد معلولیت البالی اصطالحات پزشکی و زیستی پنهان بماند و نقش قراردادها و
نظم و انتظامات اجتماعی را در امکان توانایی یا ناتوانی معلوالن بسیار مهم تلقی میکند.
این تعریف نشان میدهد ساختارهای سیاسی و نگرش فرهنگی اگر اصالح شود ،شخص
معلول فقط شخص دارای اختالل است ولی همزمان ناتوان یا معیوب نیست .اگر ساختارها
و نگرش ها اصالح شود ،او توانایی بسیاری از کارها را پیدا خواهد کرد و شخصیت ناقص
و علیل نخواهد داشت.
 .3اشکاالت تعریف معلوليت در اسناد حقوقی بين المللی از دیدگاه فمينيستی

در بررسی تعاریف معلول و معلولیت در اسناد بین المللی فمینیست ها نارسایی ها و
اشکاالتی را مطرح می کنند که برخی از آنها را در اینجا مطرح می کنیم:
 .1-3اشکال اول :مطلقانگاری معلوليت

برخی از فمینیست ها به تعاریف جهانی از معلولیت بدبین هستند و معتقد ند این
تعاریف این خطر را دارند که بنیانهای خاص اجتماعی فرهنگی را در هر جامعه نادیده
میگیرند ،بنیانهایی که ناتوانی را در هر جامعهای جدا از جامعه دیگر در نظر میگیرد .این
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تعاریف در بافتهای آنگلوساکسن ،اروپای شمالی و آمریکای شمالی عرضه شدهاند و

قطعا در سایر نقاط جهان کاربردی ندارند .معلولیت یک مفهوم ثابت و قطعی نیست ،این
که چه کسی معلول است محتاج معیار است ولی هیچ معیار قابل عرضه جهانی که صرف ًا
کند و به عوامل متعددی مثل (انتظارات اجتماعی ،پیشرفت تکنولوژی و  )...بستگی دارد.
مفهوم معلولیت نسبت به محیطی که شخص در آن زندگی می کند به شدت حساس است.
این که فرهنگ محلی چه توانایی هایی را در اختیار معلول مینهد و نیز جنسیت و سن و
نژاد و طبقه در تعیین توانایی و ناتوانی ها اهمیت دارد)wendel, 1996: 14( .
حتی تخمین ناتوانی در سطح جهانی و در کشورها به طور وسیعی متفاوت است ،زیرا
نه تنها روش های جمعآوری اطالعات در مورد ناتوانیها ،بلکه برداشت ها در مورد
ناتوانی در میان آنهایی که اطالعات را گردآوری می کنند تفاوت دارد .توجه به مفهوم
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بیولوژیکی و ژنتیکی باشد ،وجود ندارد و معیار از یک اجتماع تا اجتماع دیگر فرق می



نسبی بودن معلولیت در تعریف معلولیت تأثیر فراوانی دارد .چرا که تعاریف ناتوانی که به
طور رسمی از سوی دستگاههای حکومتی و نمایندگان خدمات اجتماعی پذیرفته شده اند
است که حق و اجازه عملی و قانونی مردم را برای بسیاری از شیوه های کمک تعیین می
کنند .کمکهایی چون تحصیل ،آموزش ،تهیه تجهیزات مانند ویلچر یا کامپیوتر ،تغییر و
اصالح خانه یا وسیله نقلیه ،استخدام دستیار برای کمک در وظایف خانه داری و حفظ
بدنی ،تهیه لوازم پزشکی مانند دارو ،حمایت اساسی برای خرید غذا و سرپناه و غیره.
بنابراین بسیار مهم است که این تعاریف محلی و فرهنگی باشد نه عمومی و جهانی .اصوال
فعالیتهای اساسی در هر جامعهای با جامعه دیگر فرق دارد و بنابراین ناتوانی در انجام
فعالیت های اساسی نیز در هر جایی خاص خودش است .اینکه چگونه یک جامعه معلولیت
را تعریف می کند و چه کسی را به عنوان معلول به رسمیت می شناسد مسائل مهمی را در
مورد نگرش ها و انتظارات آن جامعه در رابطه با بدن ،در مورد آنچه یک جامعه بر آن
داغ ننگ میزند و آنچه در ظاهر و در عملکرد طبیعی درنظر می گیرد ،اینکه چه فعالیت
هایی را الزم یا ارزشمند میداند و اینکه فرضیههای آن جامعه در مورد جنسیت ،سن ،نژاد
و طبقه چیست آشکار می سازد.
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 .2-3اشکال دوم :یکدستانگاری معلوليت

افراد دارای معلولیت به واقع چه اشتراکاتی دارند؟ ایا افراد دارای معلولیت مشابه،
اشتراکات بیشتر دارند یا عوامل دیگری مانند جنسیت ،طبقه ،نژاد ،سن یا هویت جنسی
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باعث اشتراک بیشتری میان انسانها هستند تا بتوانیم آنها را در یک دسته قرار دهیم و از
آنها به شکل حقوقی سخن بگوییم .آیا افراد معلول باید بر شباهتهایشان با افراد غیرمعلول
در طبقه ،جنسیت ،نژاد ،سن و گرایش جنسی تاکید کنند یا بر تفاوت هایشان با آنها در
توانایی؟ آیا باید ب رای حفظ حقوق معلوالن بر یکپارچگی کامل افراد دارای معلویت با
افراد غیرمعلول تاکید کنیم یا بر این شکاف و فاصله بیفزاییم تا معلوالن بتوانند بیشتر مورد
حمایت قانون قرار بگیرند؟
فاین و اش برای پاسخ به این سوال در مورد دسته زنان دارای معلولیت جوابی را
پیشنهاد م ی دهند .آنها حتی دسته زنان دارای معلولیت را هم نمیپسندند بلکه ترجیح می-
دهند زنان از دختران جدا باشند چرا که زنان خواه معلول خواه سالم شباهت بیشتری با هم
دارند تا دختران و زنان .یک دختر مبتال به کمردرد ،یک دختر مبتال به عقب ماندگی ذهنی
یا یک دختر کور ،با یا یک زن مبتال به سرطان سینه یا با زنی که از سکته مغزی بهبود یافته
است در چیز کمی با هم اشتراک دارند .در عوض آن دختر ناسالم با دختران سالم چیزهای
زیادی دارد که در مدرسه ،در برنامه های تفریحی و در آمادگی برای دانشگاه به اشتراک
بگذارد(Fine and Asch, 1988: 6).

مشکل این است که معلولیت های مشابه را یک گروه در نظر میگیرند مثال محیط
آموزشی آنها را مشترک می کنند؛ مثال کودکان اوتست مدرسه خاص دارند ،دختران نابینا
مدرسه خاص دارند و....و نهادهای حمایت کننده هم دنبال سیاستسازی ها هستند تا بهتر
بتوانند خدمات دهند ولی آیا این افراد در حالی که سن ،طبقه ،نژاد و جنسیت آنها با هم
تفاوت دارد به هم شبیه اند؟ واقعیت آن است که زن نابینا بیشتر شبیه زن بیناست تا مرد نابینا
ومرد معلول ذهنی بیشتر شبیه مرد سالم است تا شبیه زن معلول ذهنی.
همینطور زندگی معلوالن در کنار همه نوع معلولیتی در کنار هم بسیار دشوار است و
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تنوع معلولیت ها آنقدر زیاد است که وجود مدارس ونهادهای ویژه معلولیت را بیمعنا می

سازد به طوری که کمتر می توان معلوالن مشابهی یافت .در این صورت چرا اصالً اصرار
داشته باشیم که معلوالن سازمانهای مجزای خود را نسبت به افراد سالم داشته باشند و از
 .3-3اشکال سوم :تضاد در هویت معلوليت

برای مثال برخی از افراد ناشنوا خود را معلول در نظر نمیگیرند .افراد ناشنوا زبان نشانه-
ای دارند و از فرهنگ غنیای جدا از افراد شنوا برخوردارند ،کامال واضح است که افراد
شنوا در هیچ زمینه ای ناتوان نیستند .صرفاً زبان انها با زبان ما متفاوت است و نظام ارتباطی
آنها با ما یکی نیست .ویلچرنشینان هم همینطور و افراد کمبینا نیز .آنها هم ممکن است
خودشان را طبیعی بدانند و نه معلول .در پیش چشم افراد ناشنوا ،ابزار پزشکی ابزارهای
زندگی و ابزار روزمره هستند بسیار شبیه به تلفنها ،تلویزیون ،ساعت زنگ دار و زنگ
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آنها جدا بیفتند.



های درب که افراد شنوا دارند .افراد ناشنوا برای اینکه تجهیزات و خدماتی که احتیاج
دارند به دست آورند محبور میشوند خود را افرادی دارای معلولیت تلقی کنند .از این
جهت تعاریف اسناد حقوقی کامل نیست .بسیاری از چیزهایی که وندل در مورد افراد
ناشنوا می گوید درباره بیشتر افراد دارای معلولیت صحت دارد .ناتوانی در اینجا بیشتر بی-
میلی دیگران است برای آنکه خودشان را با شرایط شخصی آنها تطبیق دهند .افراد دارای
معلولیت علیرغم قرارگرفتن در فرایند پزشکی و اصرار اکثر مردم بر اینکه انها اغلب وابسته
هستند ،ترجیح میدهند نظم زندگی خود را عادی بدانند.
معلولیت وقتی در اسناد حقوقی تعریف میشود و افرادی با عنوان افراد دارای معلولیت
تعیین هویت می شوند ،اهمیت روانی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی زیادی دارد؛ خواه برای
کسانی که خودش ان را به عنوان معلول قبول دارند ،خواه برای کسانی که خودشان را به
عنوان معلول نمی شناسند؛ اما در هر صورت این برچسب را دریافت کردهاند .عواملی که
باعث می شود معلول خود را با هویت معلول معرفی نکند ،با این که دیگران چنین شخصی
را معلول میدانند ،ممکن است یکی از این انگیزهها باشد که یا احساس شرمندگی میکند
و از نگاه تحقیرآمیز اجتماع گریزان است ،یا به تازگی معلولیت پیدا کرده است و دچار
بحران هویت است یا تصور میکند که معلولیت در یک عضو به معنای معلولیت کامل و
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مطلق او برداشت میشود و دیگر تواناییهای او نادیده گرفته شود ،یا ممکن است
معلولیتش موقت باشد یا امید درمان وجود داشته باشد.
در موقعیت آرمانی اخالقی ،تنها دلیل عملی برای تعریف معلولیت شناسایی افرادی
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است که باید منابع خاصی را برای رفع نیازهای زندگی و توسعه امکانات بالقوه و برای
حضور در اجتماعی معین دریافت کنند .اما مسئله این است که این نیاز در همه افراد است و
تنها افراد دارای معلولیت نیستند که نیازهایی دارند که الزم است رفع شود .اگر واقعاً رفع
نیاز تنها انگیزه برای این نام گذاری و تعاریف باشد ،دسته افراد دارای معلولیت بی اثر می-
شود .در چنین شرایط آرمانی ،این دسته به خودی خود احتماالً ناپدید می شود.
از سوی دیگر به رسمیت شناختن معلولیت یک فرد از سوی خانواده و نزدیکان نه تنهاا بارای کماک تارفتن و در
آنها از احتیاج شخص مهم است ،بلکه برای تایید کردن واقعیت فارد معلاون نیاز اتمیات دارد و بارای توییات وی از ل اا
روانی و اجتماعی در یک جامعه نیز بسایار راروری اساته رتااکردن شخهای کاه عز مای از نااتوانی دارد ولای تناوز
مشکلش به طور خاص تشخیص داده نشده است ،باعث می شود دیگران تمان کنند که او در حان تمارض است یا از نظر
ذتنی مریض است و نمی خواتد درمان درستی را در پیش بگیرده افرادی که ناتوانی آنها پذیرفته نشده است ،مجیورند باه
سالم بودن تظاتر کنند و به تونه ای کار کنند که تیچ مشکلی وجود ندارد و یا درمان تای روان کاواناه ییرراروری را
ت مل کننده بنابراین ،مسئله تضاد در تویت معلولیت جدی است یعنی تاتی فرد خود را معلاون مایداناد ولای جامعاه اورا
معلون نمی پن دارد و تاتی بارعک جامعاه فاردی را معلاون مای پنادارد ولای خاود شاخص حارار باه پاذیر ایان تویات
نیسته ) )wendel, 1996: 27وندن در اینجا موان بیماری التهاب لگن (پی آی دی) در زنان را میآورد که ایلب
سر و کار آنها با روان پزشکی است و عزوه بر ت مل دردتای بی امان شکمی مجیورند بدبینیتای خانوادهتاای خاود را
تم ت مل نماینده این اشخاص واقعا به نقطه معلولیت رسیده اند اما جامعه از آنها ایان معلولیات خااص را نمایپاذیرده ونادن
ارافه می کند به نظر من تیچ ک دوست ندارد معلون شمرده شده و شرم معلولیات در اجتماار را ت مال نمایاد ،اماا فایاده
معلون شمرده شدن آن است که فرد معلون میتواند کمکتایی را از خانوده ،دوستان و سازمانتای خیریه و شارکتتای
بیمه دریافت نمایده )(wendel. 1996: 25

 .4-3اشکال چهارم :بحران هویت معلوالن

شخصی که تازه معلول شده است خود را معلول نمی داند در حالی که جامعه او را
معلول می شمارد همانطور که کودک معلول خود را معلول نمی داند چون هنوز راههای
زیادی برای درمان دارد ولی جامعه او را معلول می داند و همچنین کسانی که شغلی دارند
بعد از معلول شدن و بیکار شدن بحران در هویت چنین افرادی بوجود می آید .مهم آن
است که قانون موقعیت میانهای را به رسمیت بشناسد و به شخص معلول مهلت دهد تا
بتواند بحران هویت خود را حل نماید .در این موقعیت میانه او را نباید معلول تعریف کرد.
 .5-3اشکال پنجم :حق پنهان کردن هویت معلوليت

سوال مهم در اینجا این است که آیا بدن حریم خصوصی است یا به دلیل اینکه در میان
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اجتماع قرار می گیرد متعلق به فضای عمومی است و نمیتواند راز باشد .هر دو دیدگاه

طرفدارانی دارد .اگر بدن حریم شخصی و راز باشد معلول حق پنهان کردن آن را دارد و
هر نوع تفتیش از آن ممنوع است ،فقط در صورتی که بدن ما راز ما نباشد است که اسناد
 .6-3اشکال ششم :مرز ميان معلوليت و بيماری

وندل به مرزگذاری کامل میان شخص معلول و شخص بیمار در متون حقوقی نیز انتقاد
دارد .مثالً به اماندسون نقد دارد که پیشنهاد کرده است که تمایز زیادی میان بیماری و
معلولیت قائل شویم .اماندسون معتقد است یک فرد فلج نیازمند هیچ چیز ویژهای در مسیر
مراقبت پزشکی نیست و برخالف افراد مریض ،افراد معلول وابسته و نیازمند کمک درمانی
نیستند .اماندسون برای تمایز قائل شدن میان بیماری و معلولیت دو هدف دارد ،اول می
خواهد این تصور اشتباه را تصحیح کند که افراد معلول نیازمند مراقبت پزشکیاند و دوم
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حقوقی میتوانند به مرزگذاری و تعریف شخص معلول ادامه دهند.



افراد معلول به خاطر شرایط جسمیشان به طرز فراگیری درمانده هستند (Amundson,

) 1992: 22از سوی دیگر هر بیماری مزمن یا تهدید کننده زندگی معلولیت نیست و در
نتیجه ممکن است تمایز میان آنهایی که در نتیجه بیماری یا کهولت سن شبه معلولیتی پیدا
کردهاند با کسانی که معلولیت را به شکل مادرزادی یا در پی حادثه پیدا کردهاند تمایز
مفیدی باشد چرا که ممکن است با افراد دارای صرع که دوره های بیماری انها با دارو
کامال مهار شده است یا افراد مبتال به ام اس که بیماری انها در مرحله تسکین است همچون
معلوالن رفتار شود.
مخالفت معلوالن با گنجاندن افراد دارای بیماری در دسته افراد دارای معلولیت احتماال
از یک میل قابل فهم به جلوگیری از ننگ مضاعف بیماری نشئت میگیرد .به هر حال
شخص معلول میخواهد او را فردی همچون سایر انسانها با قدری تفاوت در تواناییها در
نظر بگیرند و به مرزبندی میان معلولیت و بیماری نیاز دارد .این باور غلط به حقوق و
قضاوت هم راه پیدا میکند(wendel, 1996: 21) .
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اما وندل با رویکرد فمینیستی رابطه عموم و خصوص من وجه بین بیماری و معلولیت را
ترسیم میکند:
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معلوالن
سالم

معلوالن بیمار
بیماران با بیماری
مزمن و مرگبار

بیماران
عادی

وندل با این ترسیم نشان میدهد که در متون حقوقی جایگاه ویژهای برای شخص بیمار
با بیماری مزمن در نظر گرفته نشده است و این باعث میشود همواره بیماری مزمن را یا به
حساب نیاورند یا آن را در مجموعه معلولیت در نظر بگیرند .حال آنکه باید گروهی را
جداگانه با عنوان معلوالن بیمار و گروهی را جداگانه با عنوان بیماران معلول در نظر
گرفت .دو طبقه دیگر هم معلوالن سالم و بیماران عادی باشند .از این جهت باید تمام این
وضعیتها را جداگانه و به درستی در نظر گرفت :اینکه فرد با یک نوع معلولیت از هر
حیث معلول نیست ،این که یک فرد ناشنوا یا شخصی با فلج اندام تحتانی ممکن است از
جنبه های دیگر سالم باشد و این که فردی مبتال به فلج مغزی می تواند از لحاظ بیماری
های پیش رونده بیمار نباشد .با این اوصاف بسیاری از معلوالن ،بیمار نیز هستند ،و بسیاری
از معلوالن جسمی ،معلولیت های پیش رونده یا روانی نیز دارند.
 .7-3پيشنهاد دیدگاه فمينيستی در تعریف معلوليت« :تعاریف» معلوليت

هدف وندل از نقد تعریف سازمان ملل روشن کردن مسائلی است که ممکن است از
چشم آنها مخفی مانده باشد .وندل فکر می کند بر اساس نقدهایی که به تعاریف رایج از
معلولیت در اسناد حقوقی کرده است ،برخی از ویژگیهای تعاریف خوب را نیز نشان داده
است .در تعریف معلولیت اول از همه باید پذیرفته شود که ساختار و کارکرد طبیعی و
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توانایی طبیعی برای انجام فعالیتها ،بستگی به محیط جسمی ،اجتماعی و فرهنگیای دارد

که فرد در آن زندگی میکند .اینکه چه فعالیتهایی برای بقا در یک محیط الزم است و
یک فرهنگ چه تواناییهایی را برای یک فرد حیاتی در نظر میگیرد .نه تنها در بعد
تعریف واحدی پیدا کند .چرا که اختالل یا آسیب زیستی و شناختی نیز در یک جامعه و
بر حسب انتظار از آن اندام و عضو است که معنا پیدا میکند .در نتیجه ما با یک تعریف از
معلولیت سروکار نداریم .ما با «تعاریف» معلولیت سروکار داریم که از هر فرهنگی تا
ال نمیتواند یک تعریف را
فرهنگ دیگر فرق میکند و سازمان بهداشت جهانی اصو ً
جهانی کند.
دوم در تعاریف از معلولیت باید به تنوع بسیار زیاد در خود معلوالن توجه شود و حتی
معلولیتهای مشترک بدون اشتراک در جنسیت ،طبقه ،نژاد و سن نباید در یک گروه
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سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که حتی در بعد زیستی هم معلولیت به هیچ وجه نمیتواند



تعریفی گنجانده شود.
سوم اینکه در تعاریف درست از معلولیت باید محدودهای را برای کسانی که دچار
تضاد در هویت معلولیت یا بحران هویت معلولیت شدهاند تعیین کرد تا در دسته سالم یا
معلول جا نگیرند و بتوانند فرصت و انرژی کافی برای حل چالش خود داشته باشند .کسانی
را هم که مایلند هویت معلولیت خود را مخفی کنند باید در این کار آزاد گذاشت.
چهارم اینکه تمایز دقیق میان بیمار و معلول به صالح هیچ یک از بیمار و معلول نیست،
بلکه بیشتر به نفع سازمانهای حمایت از بیماران و سازمانهای حمایت از معلوالن است که
از تعداد مراجعان و هزینههای خود بکاهند .این دو به روشنی در جایی با هم یکی میشوند
و برای استیفای حقوق کامل خود باید در هر دو گروه تعریف شوند و جا بگیرند.
 .4تحليل و بررسی نقد دیدگاه فمينيستی بر «تعاریف معلوليت»

اما در نقد دیدگاه وندل میتوان گفت با به کار بردن واژگان خنثی و نسبی و فرهنگی
برای معلولیت این نگرانی پیش میآید که واژگان خنثی و نسبی و فرهنگی که در اصل
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برای توصیف یا ارزشگذاری «اشخاص دارای معلولیت» 1به کار میرود ،به اشتباه به
«ویژگیهای معلولیت» 2نسبت داده شود .در آن صورت ،قانونگذاری برای حمایت از
معلوالن نمیتواند وجود داشته باشند چرا که معلولیت خنثی و نسبی خواهد شد و از اساس
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به قانونهای جداگانۀ حمایتی نیاز ندارد .قانون زمانی به معلوالن بهای ویژه میدهد که
معلولیت را نه خنثی بدانیم ،نه نرمال ،و نه نسبی و فرهنگی .روشن است که برای جلب و
جذب منابع و تخصیص بودجۀ خاص برای معلوالن باید بتوان از نیازهای ویژۀ معلوالن
حرف زد و آن نیازها را آشکارا توصیف کرد .آن چیزی که در خصوص معلولیت نرمال
است آن است که معلوالن از نظر اخالقی و ارزشگذاری باید نرمال دانسته شوند ،یعنی
آنها شایستۀ احترام نرمال و برابر با دیگران هستند و از قضا همین تخصیص امکانات نابرابر
و ویژه برای معلوالن نشان از این دارد که ما تعهد داریم که معلوالن را از نظر اخالقی با
دیگر انسانها برابر بدانیم .این مطلب بخاطر رعایت مصلحتی است که جنبه های مادی
ومعنوی رادرنظر دارد(پارساپور،نور بخش )5 :1394،بنابراین برای بیان تعهد ما به برابری
اخالقی و برابری فرصتها الزم است بر خنثی نبودن ویژگی معلولیت و آنرمال بودن
نیازهای اشخاص معلول تأکید کنیم .چیز تناقضآمیزی در اینجا وجود ندارد .اگر در مقام
توصیف بگوییم معلوالن از نظر شرایط بدنی و ذهنی غیرنرمال هستند و همزمان بگوییم
معلوالن از نظر اخالقی نرمال هستند ناسازگار سخن نگفتهایم.
مثالً از نظر توصیفی معقول نیست که بگوییم ویژگی نابینایی نرمال است ،چون واقع ًا
آمار به ما نشان میدهد که نابینایی نرمال نیست .همینطور از نظر ارزشگزاری از آنجا که
ویژگی نابینایی امکان لذت از برخی فرصتهای فوقالعاده را در زندگی محال میسازد
معقول نیست که بگوییم نابینایی خنثی است ،بلکه چیزی که بناست گفته شود این است که
اگر در بافت کل شخصیت فرد به این ویژگی نظر شود ،در آن صورت خنثی و بیاهمیت
به نظر خواهد رسید .درواقع ادعای توصیفی و ارزشگزارانه دربارۀ ویژگی معلولیت پیوند
منطقی ضروری با ادعای ارزشگزارانه در باب شخصی که دارای آن ویژگی است ندارد.
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اگر بخواهیم در خصوص شخص ادعای ارزشگزارانه یا اخالقی کنیم ،کامالً معنادار است
که بگوییم شخص نابینا نرمال است؛ به این معنا که همچون همۀ افراد بشر سزاوار احترام
البته ویژگی ممتاز «تعاریف معلولیت» از دیدگاه وندل آن است که به ابعاد برساختی و
اجتماعی معلولیت نیز توجه کافی کرده است .موقعیت معلولیتها در اجتماع بسیار مشابه
موقعیت جنسها و جنسیتهاست .ما اکنون دیگر بهخوبی آگاهی پیدا کردهایم که چقدر
برساخت ویژگی جنس زن و مرد در گذشته دلبخواهی بوده است .در گذشته حتا
استداللهای قویای وجود داشته است که ویژگی جنس را هرگز به گونۀ دیگری نمیتوان
تصور کرد چرا که ویژگیهای جنس ذاتی است ،اما در حال حاضر میدانیم که این
ویژگیها هیچگاه ذات ثابتی ندارند و به انتخاب فرهنگها همواره نسبی و متغیرند .به
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نرمال و عادی و برابر است.



همین ترتیب ،ویژگی توانایی و معلولیت نه ذاتی افراد که برساخت جامعه است 1 .عمدۀ
رنج معلوالن از منزویسازی و اخراج آنان از جامعۀ اصلی نشأت میگیرد .درست است که
محدودیتهای معلولیت واقعی گاه سخت و بسیار سخت است ،اما در خصوص معلولیت
آنچه بیشترین تأثیر را دارد سازوکار اجتماعی است .ظلم و تبعیض علیه معلوالن است که
بیشترین معلولسازی را به بار میآورد ،نه صرف آسیب مغزی یا عارضۀ بدنی.

2

نتيجه

-1طبق دیدگاه مقبول در تعریف معلولیت ،عامل تعیین کننده صرفا عامل طبیعی
واختالل ،باعث ناتوانی فرد معلول نیست بلکه عوامل سیاسی و اقتصادی درآن دخیل است
که همین مطلب در تعریف سازمان بهداشت جهانی به خوبی به چشم می خورد.
-2اشکاالتی در تعاریف معلولیت دراسناد حقوقی بین المللی وجود دارد که عبارتند از:

; Parens, Erik; Asch, Adrienne, “The Disability Rights Critique of Prenatal Genetic Testingه1
 3-44.هReflections and Recommendations”, p
 Saxton, Marsha, “Why Members of Disability Community Oppose Prenatal Diagnosis andه2
 147-165.هSelective Abortion”, p
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الف-اشکال مطلق انگاری معلولیت :یعنی نمی توان بدون توجه به ساختار اجتماعی
خاص هر منطقه معلولیت را به صورت مطلق تعریف نمود بلکه می باید به انتظارات
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اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی وغیره توجه نمود.
ب -اشکال یکدست انگاری معلوالن :همه معلوالن را نمی توان در یک طبقه قرار داد
بلکه عوامل متعددی مثل جنسیت و طبقه و غیره می باید مد نظر قرار گیرد مثال زن نابینا
بیشتر شبیه زن بینا است تا مرد نابینا.
ج-اشکال تضاد درهویت معلوالن :بسیاری از معلوالن مثال ناشنوایان خود را معلول نمی
دانند و تعاریف معلولیت نقش زیادی در هویت بخشی به معلوالن و خانواده های آنها
دارد.بنابراین ،اطبقه بندی معلوالن دقت بیشتری نیاز دارد.
-3دیدگاه فمنیستی نسبت به معلولیت اوال توجه به کارکرد طبیعی و توانایی معلولین
دارد و ثانیا دنبال تعریف واحد از معلولیت نیست چون عوامل متعددی درآن دخیل است و
ثالثا فرهنگ هر جامعه توانایی خاصی به معلولین می دهد و رابعا توجه به تضاد درهویت
معلوالن دارد زیرا برخی افراد سالم می خواهند خود را معلول معرفی کنند و از امکاناتی
بهره مند شوند و برعکس.
-4نگاه فمنیستی در تعریف معلولیت قابل نقد است زیرا آنچه در تعریف معلولیت مهم
است توجه به نیازهای جسمی و روحی آنان است که می باید با نگاه نرمال و انتظار نرمال به
آنها نگریست و نمی توان گفت که فرد معلول غیر نرمال است ولی احترام به او باید نرمال
باشد .
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