
  معلوالن در ایران  ینگرشی بر وضعیت حقوق

  )و مدنی دولت رفاهیتو حمایت هاي ردر پ(

  ، سید فخرالدین جهان بینعباداهللا جهان بین سید سید محمدحسین نصیب،                                      

  )1390سال  16منتشره در نشریه حقوق اساسی شماره                                               

  

معلوالن به عنوان طیفی از اقلیت هاي یک جامعه همواره به نوعی در معرض تضییع حقوق خود می باشند که ضرورت  :چکیده

در فرایند زندگی اجتماعی و بسترهاي مقررات گذاري به عنوان ضرورت مبناي » حق مدارانه«به » ترحم محورانه«گذار از نگرش 

یه عدم رعایت اصل برابري و انصاف و همچنین عدم وجود ضمانتهاي اجرایی قوي در این مقاله با توجه به فرض. آن الزم می آید

بر این اساس بنا بر ضرورت، معلولیت و  .براي قوانین و مقررات مربوطه، لزوم بازنگري آنها مورد بررسی و تاکید قرارگرفته است

مفاهیم وابسته به آن، با توجه به نگرش قوانین داخلی برخی از کشورها و نیز اسناد حقوقی بین المللی جهت تبیین موضوع، 

سپس تکالیف دولت در دو بخش حمایت هاي رفاهی و مدنی با لحاظ بعضی ضرورت هاي حقوق بشري قواعد . بازتعریف شده است

ن المللی، مقررات داخلی سایرکشورها، قانون اساسی و قوانین عادي و مقررات موجود در ایران، با نگاه به اصل بهره گیري برابر از بی

نقاط ضعف و قوت . فرصت ها، تبعیض مثبت و تمهیدات ارفاقی الزم در خصوص معلوالن، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است

این نوشتار . اجرایی، با استناد به قوانین و واقعیتهاي موجود در جامعه بررسی و شناسانده شده استآن در مراحل قانونگذاري و 

درصدد ارائه سازوکار ارتقاي صیانت بیشتر از حقوق ناتوانان، بهینه کردن وضعیت موجود و تغییر در نگرش عمومی جامعه نسبت به 

و تهیه مقررات شایسته به نحوي که بتواند تضمین کننده حقوقشان باشد،  این قشر می باشد و از سوي دیگر ضرورت اصالح، تدوین

  .آشکار می گردد

 معلولیت، توانبخشی، رفاه، برابري، تکالیف دولت، حقوق بشر : واژگان کلیدي 

 

 



  درآمد

قشار جامعه با شرایط امروزه در جهان با تکیه بر اصول بنیادین حقوق بشري و ارزش هاي انسانی، برابرسازي فرصت ها براي همه ا

ویژه و منحصر به فرد، یکی از دغدغه ها و اصول مهم در تبیین رویکردهاي جدید قاعده سازي و مقرره گذاري می باشد که این 

  .رویکرد جدید و در حال تغییر باعث شده است تا با نگاهی جامع، جایگاه و نقش تک تک افراد درون جامعه بازتعریف شود

یرات اجتماعی جدید دائما پویاتر از قبل بر روند قاعده سازي تاثیر می گذارند که نگاه ویژه به برخی اقشار ضرورت هاي و تغی 

معلوالن که با واقعیت موجود . گونه اي از می باشد» حق محورانه«، بلکه با رویکرد »حمایت«و » ترحم«خاص جامعه نه از منظر 

، یکی ازمهمترین ...)عرصه هاي اجتماعی ، فرهنگی، حقوقی و (ي هاي بیرونی و ناهنجار) جسمی و روحی(ناهنجاري هاي درونی 

اقشار ویژه درون جامعه هستند و بخش قابل توجهی از جامعه را تشکیل می دهند، اگر سازوکارهاي حمایتی با نگرش حق محورانه 

  . ق اولیه خود برخوردار شونددر جهت برابرسازي براي آنها فراهم نگردد، نمی توانند حتی از حقو) تبعیض مثبت(

در ایران با توجه به عدم توسعه یافتگی، این رویکرد علی رغم نگرش ارزش مدار ناشی از جهان بینی اسالمی حاکم بر فضاي 

حقوقی آن، چندان مورد توجه قرار نگرفته است و فقط با نگاه حمایت محورانه،  در شرایط -عمومی جامعه و ساختار سیاسی

نین و مقرراتی مختص معلولین تدوین و تصویب شده است که به دالیل مختلف نتوانسته در جهت تحقق اهداف مورد مختلفی قوا

نظر مندرج در اسناد حقوق بشري و نیز برخی اهداف مندرج در اصول قانون اساسی و حتی آموزه هاي متعالی دینی، موثر واقع 

  .گردد

و عملی رایج دنیا، مقایسه اي اجمالی در باب هنجارهاي بین المللی حقوق بشري و در این مقاله سعی شده در پرتو اصول علمی  

ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت، جنبه . برخی قواعد خاص نظام هاي حقوق داخلی کشورهاي در خصوص معلوالن، صورت پذیرد

بر برابرسازي در موضوعات اساسی از  ي ایران، جدیدترین نگرش هاي مبتنی هاي از تمهیدات ارفاقی معلولین در حقوق موضوعه

جمله ضرورت بازتعریف مفاهیم،  تببین لزوم حمایت هاي رفاهی و مدنی دولت و بررسی خالءهاي موجود از منظر مقررات گذاري 

البته قابل ذکراست که مسائل حقوقی جانبازان انقالب و  ".و نیز تضمین ضمانت اجراهاي آن، مورد بررسی وکنکاش قرار گیرد



جنگ تحمیلی خود موضوعی گسترده است که دراین مجال نمی گنجد، لذا در این مقاله فقط معلولین عادي مورد بررسی قرار می 

 ".گیرد

 

 مفاهیم -1

که با گذر زمان . گرفته شده است 2»دست در کاله«از بازي شانسی تجاري قدیمی آنلگوساکسونی  1کلمۀ معلولیت :معلولیت -1-1

بیزارند و ادعا   »handicap«بسیاري ازمدافعان حقوق  معلولین از اصطالح . شده است 3»معلولیت«یا » نقص«خود به خود منشأ 

ژه پیشینه ي خوشایندي ندارد، چرا که لغت شناسان ادعا دارند که معلولیت مشتق از اصطالح  4می کنند این وا»cap-in-hand« 

در  و بر می گردد .م 1653اولین استفاده از این واژه، از یک نقل و قول به سال  5.است که اشاره به تکدي گري در خیابان دارد

   6.در مورد کودکان معلول ثبت  شده است 1915نهایت براي تعیین اختالل روانی یا جسمی نخستین بار به سال 

در این سال بعد از یک سري جنگ . م می توان یافت 1504ا در حوادث سال با نگاهی دقیق، حقیقت شکل گیري این مفهوم ر

مجروحان جنگی بسیاري براي کشور به جا می ماند که قادر به  ،در انگلستان 7هاي سخت مقارن با دوران  پادشاهی هانري هفتم

نونی وضع نمود که ورود این سربازان مجروح انجام کار و فعالیت هاي اجتماعی نبودند، هانري هفتم براي تقویت و حمایت از آنها قا

بنابراین   8.را به خیابان ها با کالهی در دست جهت طلب یاري و مساعدت هموطنان به پاس خدماتشان، قانونی می نمود) معلول(

داشته اند و لذا نیاز به جنبه هاي حمایتی  وداشته اند  9این عمل در طول زمان ها مختص به اشخاصی بوده که نوعی نقص و ناتوانی

 . لذا توسعه مفهومی یافته است

مفهوم و برداشت ذهنی متفاوت از واژه ها و اصطالحات در جوامع گوناگون می تواند در تدوین قوانین و مقررات نقش مهمی را 

ذار در آن اگر این واژه ها با نگرش سطحی و عدم جامعیت و مانعیت مطلوب تعریف شوند، مانع تحقق اهداف قانونگ. ایفا نماید
                                                             
1 - Handicap/disablity   
2 - Hand – in – cap 
3 - disablity 
4 - morphophonemics 
5- Amunds, Ron, “about the ,meaning of Handicap”، Dept of philosophy, university of hawaii at hilo, about the 
meaning of  “Handicap”  available at: www.uhh.hawaii.edu/ronald/HandicapDefinition.html 
6 - http://handicap.com 
7- Henry VII (1457-1509) 
8 - http:// www.shopes.com/hanguage/offense/handicap.asp 
9 - disablity 



آنجایی که توسعه و تضییق مفهومی و مصداقی و دایره ي معلولیت در این راستا قابل تامل است،  لذا توجه و . موضوع می شوند

  . مقایسه با قوانین و مقررات سایر کشورها الزم می باشد

ارکت در فعالیت هاي معمول روزمره معلولیت را آن نوع از ناتوانی جسمی یا روانی می داند که مانع از مش» وبستر«دیکشنري 

با استداللی، عدم رشد و نموي را که توسط جامعه نوعی برچسب و انگ محسوب می  11طرفداران حقوق اوتیسم 10.شخص می شود

قانون حمایتی معلوالن استرالیا، معلولیت را مخدوش شدن تمامیت جسمی و روحی، ناهنجاري و  12.شود را معلولیت می دانند

با لحاظ نگاه فرهنگی جامعه، قانون  13فرایند تفکر، درك از واقعیات، ابراز احساسات و قضاوت شخصی محسوب می کند، اختالل در

حقوق بشر کانادا ضمن بر شمردن هرگونه ناتوانی روحی و جسمی در هر دوره اي از عمر، عارضه هاي ناشی از اعتیاد به الکل و مواد 

در . که قسمت متأخر این معلولیت نسبت به سایر قوانین منحصر به فرد می باشد 14.ه استمخدر را نیز در زمره معلولیت دانست

برشمردن برخی عارضه هاي روحی و جسمی، شخصی را که از ویلچر و یا سگ راهنما استفاده می نمایند، معلول  نیوزیلند عالوه بر

برخورداري و روانی در برخورداري و کاربست ظرفیت هاي در سوئد محدودیت هاي جسمی و روانی در  15.به حساب می آورند

قانون حمایت از معلوالن چین، معلول را کسی می داند که  16.عملکردي شخص در هر مرحله از زندگی معلولیت قلمداد می شود

 17.دچار باشد... ه و دچار فقدان انجام وظایف روانی و ساختار بدنی باشد و به عارضه هاي شنوایی، گفتاري، معلولیت هاي چندگان

درصد پایین تر باشد و به تأئید پزشک صالحیت دارد رسیده باشد  40قانون حمایتی هند ناتوانی هاي جسمی و روانی که نباید از 

قانون توانبخشی معلولین تایلند، اختالل در بهره مندي از پتانسیل هاي فکري و قدرت یادگیري را در  18.را اطالق معلولیت می داند

قواعد استانداردسازي سازمان ملل در برابري  19.حرکتی، مشخصۀ شخص معلول محسوب می کند - ار سایر اختالل هاي جسمیکن

فرصت هاي معلولین، با توجه به جوامع و کشورها، معلولیت را شامل خالصۀ تعدادي از محدودیت هاي عملکردي افراد می داند که 

قانون جامع حمایت از  20.اطات و آموزش و پرورش در شرایط مساوي بتواند تأثیر بگذاردبر فعالیت هاي سازمان یافته اي چون ارتب

کمیسیون پزشکی "قبل از تعریف و تبیین شرایط معلولیت، آن را منوط به تأیید مرجع صالحیت دار  1383حقوق معلوالن مصوب 
                                                             
10 - www.merriam=Webster.com/dictionary/handicap 
11 - Autism rights movement 
12 - Solomon/Andrew,"The New wave of Autism Rights Activists" New york magazine, Retrieved October 
30,2011,p.57 
13 - australian Disability Discrimina on Act 1992 
14 - canadian Human Rights Act 1977 
15 - New Zealand Human Rights Act 1993 
16 - Sweden prohibi ng Discrimina on in working Life against persons with Disabili es 1999 
17 - Law on the protec on of Disabled persons 1990 
18 - persons with Disabili es (inda Egual opportuni es Protec on of Right and ful par cipa on Act (1995) 
19 - Thailand Rehabilta on Disabled  persons Act 1994 
20 -48/96/un,  Standard Rules on the Equahiza on of opportuni es for persons with Disabili es (1993) 



می، ذهنی و روانی مستمر و قابل توجهی که مؤثر بر نموده است و این تأیید را در ادامه منوط به ضایعه ي جس "سازمان بهزیستی

در این قانون تنها جنبه ي فیزیکی و روانی . سالمت و کارائی عمومی شخص باشد و به نوعی تحدیدي بر استقالل فرد باشد می داند

فرد دانسته است و افراد مورد توجه قرار گرفته است که نشان دهندة آن است که قانونگذار معلولیت را شرط کاهش استقالل 

محدودیت هاي محیطی، اجتماعی و سیستمی را که باعث بروز معلولیت در فرد می شوند را مشمول قانون ننموده است، در حالی 

همچنین میزان و حدود اختالل ها را منوط . که این عوامل موجب کاهش استقالل فرد در زمینه هاي اجتماعی و اقتصادي می شود

  . یید مرجع صالحیت دار نموده استبه تأمین نظر و تأ

  21توانبخشی-1 -2

فرآیندي است که در آن به فرد توان خواه کمک می شود تا توانایی از دست رفتۀ  22توان بخشی و نوتوانی در علوم بهداشتی

بازتوانی در . خود را پس از یک واقعه، بیماري یا آسیبی که منجر به محدودیت عملکردي وي شده است مجدداً به دست آورد

در جرم شناسی و حقوق نوعی از اقدامات . برخالف پزشکی غالباً دارویی تجویز نمی شود و روند بازیافتن توانایی ها تدریجی است

  . تأمینی و تربیتی است که با هدف تأدیب بزهکار و بازگردانی آن به چرخه طبیعی زندگی اجتماعی به جامعه صورت می پذیرد

توانبخشی و "به تجویز برخی از وظایف  26بدون تعریف توانبخشی درمادة  23داراي معلولیت حقوق اشخاص کنوانسیون

ناتوانی و معلولیت  26با طرح موضوعات سه گانه اختالل 25سازمان بهداشت جهانی. براي دولت هاي عضو پرداخته است 24"بازتوانی

تقصیر در پدیدة معلولیت را از فرد به جامعه منتقل نموده تا بدین وسیله ضمن تاکید بر توانمندي هاي افراد معلول، مشارکت او را 

در جهت بازتوانی فرد معلول، به منظور ... و توانبخشی را مجموعه اي از اقدامات آموزشی، حرفه اي و  27.در جامعه افزایش دهد

توانبخشی  29و سازمان جهانی کار 28در درون برنامۀ توسعۀ جوامع یونسکو. تقاء سطح کارایی او در باالترین حد ممکن می داندار

توان بخشی  31.و پیوستن تمامی افراد که دچار ناتوانی هستند، به جامعه استراهبردي جهت عدالت اجتماعی  30مبتنی بر جامعه

                                                             
21 - Rehabihitation 
22 -Health Seiences 
23 - Conven on on the Rights of Persons with Disabihi es (2006) 
24 - Hablitation and rehabilitation 
25 - world Health organization (WHO) 
26- Impairment 

  98ص ، 1372 توانبخشی، چاپ اول، زمستان تقی جغتایی، دانشگاه علوم بهزیستی و نظر دکتر محمد نبخشی، زیرانودهی مقدم، افسون، مبانی تو- ٢٧
28 - unesco 
29 - world work orgonization 
30 - community Based Rehabilitation 

  145ص، 1382، 8شماره  فرهبد، مژگان، توانبخشی مبتنی بر جامعه و آموزش و پرورش فراگیر، نشریه روان شناسی و علوم تربیتی، -  ٣١



مؤلفه هاي همکاري و تعاون اجتماعی و تمرکز بر ارزش ها جامعه و خانواده، خودمراقبتی را  نعالوه بر بیا (CBR)مبتنی بر جامعه 

سازمان بهداشت  32.مهم ترین وظیفه می داند و اصول و چارچوب هاي مرتبط با مراقبت هاي بهداشت خانگی را نیز ارائه می نماید

که شامل چهار جزء ارتقاء  34یت مراقبت هاي اولیه بهداشتیدولت ها را موظف به رعا 33»بهداشت براي همه«جهانی در برنامۀ 

  35.بهداشت، پیشگیري، خدمات درمانی و توانبخشی است، می نماید

در ایران قدمت توانبخشی به طب فیزیکی بوعلی سینا، حرارت هاي ماساژي که براي درد ستون فقرات تجویز می نمود و 

تا چند دهه قبل توجه به امور معلوالن جنبه ي مذهبی داشت  36.دردها می رسدهمچنین استفاده از آب هاي معدنی براي تسکین 

و تکلیف دولت بر دایر نمودن انجمن توانبخشی در وزارت کار و امور اجتماعی، امور معلوالن به  1347که با تصویب قانون سال 

انجمن مذکور به وزارت بهداري و بهزیستی  1355با انحالل این وزارتخانه در سال . عرصۀ قوانین و مقررات کشور ورود پیدا کرد

تاکنون برنامه ها و فعالیت هاي توانبخشی به معاونت تخصصی در سازمان بهزیستی که هم اکنون  1358انتقال یافت و از سال 

  . بخشی از وزارت رفاه می باشد محول شده است

تأمین درآمد، تا حمایت ها از کار افتادگی و کمک هاي در کانادا برنامه هاي اجتماعی زیادي براي معلولین از راهکارهاي 

با تقسیم مسئولیت ها، وظیفه اجراي برنامه هاي توانبخشی در راستاي . استخدامی براي افراد معلول در نظر گرفته شده است

مه هاي اجتماعی به افزایش درآمدهاي معلولین عمدتا به دولت فدرال و مسئولیت هاي  رفاهی، آموزشی، بهداشتی و همچنین برنا

  37.دولت هاي محلی واگذار شده است

   38رفاه-3-1

 مفهوم رفاه در ابتدا شامل اقدامات متفرقه خیریه و تعاونی هاي ابتدایی به منظور کمک به همنوع و در قالب همیاري ها و

مجموعه اقدامات و خدمات گوناگون به  1980در دهۀ . دگریاري ها براي تأمین نیازهاي اولیه خانواده ها و گروه هاي محلی بود

                                                             
32 - Hoeman shirhey Pollock (1992) "umbrella for Health care" Holis c nursing prac ce, vol6, lssue 2pp.32-33. 
33 - Health for all 
34 - Primary health care 

 1383 ،، تهران نشر دانژه ، چاپ اول ؛ ترجمه دکتر علی چابکهالندر ، اینار؛ راهنماي برنامه ریزي ملی توانبخشی  -  ٣٥
 12نودهی مقدم، همان، ص - ٣٦

37 - Riggar, T.f & maki Dennisr, handbook of rehabilitation Counseling, Springer Publishing company New york, 

2004,p.82 
38 - welfare 



رفاه «در حال حاضر . در جامعه و غلبه بر مسائل اجتماعی اطالق می شد ها جهت ارضاي نیازهاي افراد و گروه اجتماعی در

  39»اجتماعی به مجموعه شرایطی اطالق می شود که در آن خشنودي انسان در زندگی مطرح است

شرایطی است که در آن مسائل اجتماعی حل و یا کنترل شده اند، نیازهاي اولیه  اساس این نگرش رفاه اجتماعی مجموعه بر

تحول ایجاد شده در این مفهوم قابل توجه است یعنی رفاه  40.انسانی ارضاء شده است و فرصت هاي اجتماعی به حداکثر رسیده اند

عالوه بر این مفهوم . و حاالت تبدیل شده استاجتماعی از پدیده هایی از جنس فعالیت و خدمات به پدیده هاي از جنس شرایط 

بر اساس این مفهوم،رفاه اجتماعی را می توان در . جدیدي نظیر فرصت هاي اجتماعی و رضایت اجتماعی نیز به آن وارد شده است

نین می تواند در این مفهوم همچ.  سطح افراد، خانواده ها،انجمن ها، سازمان ها، اجتماعات محلی و بطور کلی جامعه در نظر گرفت

اعالمیه جهانی حقوق  25و  22این مفاهیم در مواد. برگیرنده گروهی از کشورها، مناطق بین المللی و یا جهان به طور کلی باشد

   41.بشر و شهروند نیز به نحوي انعکاس پیدا کرده است

  : حمایت هاي رفاهی دولت-2

حق . اهی و حقوق و آزادي هاي اساسی باید مورد توجه قرار گیرداز نظرگاه حقوق بشر دو جنبه از حق ها، یعنی حق هاي رف

، 43فرد بر مداخلۀ دولت   42هاي مثبت در جهت تضمین حیات جسمانی همراه با حیثیت انسانی فرد می باشد که حق مطالبه ي

ست اندرکاران برخورداري از حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مستلزم دخالت جدي د«.ستون فقرات حق هاي رفاهی است

 45این حق ها باید از نوع آزادي یا رهایی از احتیاج 44».خدمات عمومی همراه با کمک مالی حقوق، سازمانی و اجرائی دولت است

                                                             
چاپ تهران،  به سوي نظام جامع رفاه اجتماعی، انتشارات بهزیستی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، شوراي برنامه ریزي سازمان بهزیستی کشور، -  ٣٩

  12ص ،1379سال  اول،
 12همان، ص- ٤٠

 269-270ص1382چاپ سوم، سال منوچهر، آزادي هاي عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، بایی موتمنی،ططبا -  ٤١
٤٢ - claim –right 

: که الزمۀ آن وضعیت تعهدي دولت در مقابل آن است. حق هاي بشري در نظام حقوق بشر معاصر، از مقوله حق مطالبه هایی هستند بر ضد دولت -  ٤٣
شخص محق است و ماهیت این حق مطالبه  ،در این رابطه حقوقی. حق مطالبه اي همانا حق به معناي مضیق آن است. معلول دارندة حق است و دولت مکلف

حقوق  محمد، قاري سید فاطمی،: نگاه کنید به. به زبان دقیق تر حقوقی می توان گفت که الزمه ي حق مطالبه، وجود وظیفه اي در طرف مقابل است. است
 1389رنی، انتشارات شهردانش و لیکس، برایان، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه محمد راسخ، نش ،383و دفتر دوم ص  43بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، ص

  406- 408صص
 166، ص1384پ اول، نشرمیزان، چا هاشمی، سید محمد، حقوق وآزادیهاي سیاسی، -  ٤٤

45 - Fredoom of want 



اما شناسایی آنها به لحاظ فلسفی  و ) حق هاي مدنی(همزمان با قواعد نسل اول  46محسوب شوند که از نظر قانونگذاري و کدگذاري

  . ن بوده استنظري متأخر از آ

اصل عدم تبعیض به عنوان بنیادي ترین اصل حقوق بشر اقتضا دارد که وضعیت تعهد دولت در مقابل معلوالن با سایر 

 2مادة  47.»این حق ها هم قابلیت تخصیص افرادي دارند و هم امکان تغییر احوالی«با این حال . شهروندان تفاوتی نداشته باشد

در جهت جبران  49حمایت مثبت از معلوالن 48»تبعیض بر مبناي معلولیت«معلولیت با لحاظ  کنوانسیون حقوق اشخاص داراي

  . الزم می داند -که از مصادیق تبعیض معکوس است- نابرابري ها را 

و » تبعیض مثبت«راه را براي » رفتار به مثابه برابر«به مفهوم نوین و حقوق بشريِ » رفتار برابر«عدول از مفهوم ارسطویی « 

که اسناد نوین حقوق بشر معاصر در اقدامات افزون حمایتی از قشرهاي کم توان تر جامعه است، باز می » تبعیض معکوس«ا ی

 53و حراست 52، نظارت51لذا دخالت. شود» رفتار برابر«در خصوص معلوالن باید جایگزین» رفتار به مثابه برابر«بنابراین  50»کند

در این قسمت برخی از تکالیف . ومی اقشار کم توان جامعه، ضرورتی اجتناب ناپذیر استدولت به منظور تأمین رفاه و آسایش عم

  .رفاهی دولت در مقابل معلوالن با نگاه به قوانین و مقررات از منظر گذرانده می شود

   54آموزش-1-2

اقتصادي، اجتماعی و حق آموزش به عنوان حقی از حق هاي بشري در اسناد بشردوستانه از جمله میثاق بین المللی حقوق 

نیز که  56منشور جهانی حقوق کودك. حقی آزاد و همگانی در تمام سطوح و در مقطع ابتدایی اجباري قلمداد می شود 55فرهنگی

از حق آموزش، کودکان » همه کودکان«به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده، ضمن بیان حق برخورداري . م1994در سال 

اجتماعی را در برخورداري از حق یکسان نسبت به بهره گیري از امکانات یادگیري با حداکثر  داراي نقایص جسمی، روانی و
                                                             
46 - Legislation and coding 

  383، ص1389ش، چاپ دوم، جهان معاصر، دفتر دوم نشر شهردان حقوق بشر در سید محمد، قاري سید فاطمی، -  ٤٧
48 - Discrimination on the basis of disability 

یان بردن حق تبعیض بر مبناي معلولیت به معناي هر گونه تمایز، استثناء و یا محدویت بر پایه معلولیت است که هدف یا تأثیرآن ایجاد اختالل یا از م -  ٤٩
. حوزه هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی باشد شناسایی، بهره مندي یا احقاق کلیۀ حقوق بشر و آزادي هاي بنیادین بر مبناي برابر با سایرین در

  .همچنین در برگیرنده تمامی اشکال تبعیض از جمله عدم مناسب سازي نیز می گردد
  383- 384قاري سید فاطمی، همان، دفتر دوم، صص -  ٥٠

51 - interference 
52 - Supervision 
53 - Protection 
54 - education 
55 - International  convenation on Economic, Social and cultural Rights 
56 - convention on the Rights of chihd. 



کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت، با توسعه این حق  4همچنین مادة . استعدادها و توانایی هاي خود مد نظر قرار می دهد

  . لت هاي عضو می داندبه سنین بزرگسالی استمرار آموزش مادام العمر را از تکالیف دو

نهم اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه براي همه را بر عهدة  9در بخش حقوق ملت،  بند 

تا پایان دورة متوسطه دانسته » همۀ ملت«دولت می داند، همچنین اصل سی ام دولت را موظف به فراهم آوردن امکانات الزم براي 

ماده واحدة قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، . آن را نیز تا سرحد خودکفایی کشورالزم نموده است و فراتر از

اساسنامۀ تصویبی این سازمان به  2مادة . امر تعلیم و تربیت دانش آموزان معلول را به این سازمان محول می نماید 1369مصوب 

و پیشگیري از بروز ناتوانی هاي جسمی و ذهنی قبل و بعد از تولد را تکلیف این ، کلیۀ  خدمات آموزشی، توانبخشی 1370سال 

اساسنامه آخرین مقطع تحصیلی مدنظر براي معلولین را دورة متوسطه ذکر کرده در حالی که اکثر  2مادة  3بند . سازمان می داند

ن سازمان بر اساس اساسنامه نهادي دیگر موازي آن، در دانش آموزان معلول، توانایی تحصیلی در سطوح باالتر را دارند که براي ای

باال بردن سطح آگاهی هاي عمومی در ) 2مادة 4بند(این اساسنامه . خصوص آموزش عالی معلوالن وظیفه اي تعریف نشده است

ی محول نموده است زمینه ي بروز معلولیت ها و خصوصیات کودکان استثنایی را بدون ارائه راهکار عملیاتی به این سازمان آموزش

در حالی که این عمل مستلزم خدمات توان پزشکی و پزشکی می باشد و علی القاعده باید توسط وزارت بهداشت و سازمان 

سال قرار دارد و ضمن بیان لزوم ضرورت هاي  21تا6محوریت آموزشی این سازمان بر دانش آموزان . بهزیستی صورت پذیرد

  . مهارت هاي شغلی، در عرصۀ اجراي عینیت آنها مملوس نمی باشدآموزش حرفه اي، حرفه آموزي و 

ماده را به مسئله آموزش اختصاص داده و دولت را درسطوح مختلف و تمامی جنبه ها موظف 9قانون حمایت از معلوالن چین، 

د و آنها را ترغیب به بروز آموزش بزرگساالن را مد نظر دار. می نماید، آموزش را به دو دسته عادي و حرفه اي دسته بندي  کند

قانون حمایت از حقوق مشارکت ها و فرصت هاي برابر معلوالن در هند، مدارس مخصوص به . استعدادها جهت اشتغال می نماید

همراه تسهیالت و ابزار حرفه اي در نظر گرفته است و حق برخورداري از آموزش رایگان را هم در مدارس خاص و هم در مدارس 

  . سالگی اعالم می نماید 18همه تا سن عادي براي 

معلوالن نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با «: مقرر می دارد 8قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در مادة 

ت و معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهاي آموزشی تابعه وزارت خانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقا

با وجود تصویب . »فناوري، بهداشت، درمان آموزش پزشکی و دیگر دستگاههاي دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسالمی بهره مند گردند



اما سازمان بهزیستی یکسري کمک هزینه . ، هنوز این قانون به مرحله اجرا در نیامده است1384آیین نامۀ اجرائی این ماده در سال 

  57.حصیلی براي تمام مقاطع تحصیلی در اختیار توان خواهان قرار می دهدهاي آموزشی و خدمات ت

  توانبخشی -2-2

  : خدمات تخصصی توانبخشی 1-2-2

 26مادة . می باشد 59و توانبخشی حرفه اي 58فرآیند توانبخشی معلوالن شامل توانبخشی پزشکی، توان بخشی اجتماعی

اقدامات  60نظام پیشنهادات توانبخشی حرفه اي معلوالن 5لی کار در بخش کنوانسیون اشخاص داراي معلولیت و سازمان بین المل

  . به دولت ها توصیه می نماید ثمر بخشی و مناسبی را جهت توانمندسازي افراد کم توان

زمینه ي ایجاد برابري را در ... قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصول نوزدهم تا بیست و یکم، سی ام، چهل و سوم و 

جامعه بوجود آورده است و صریحاً مواردي از این برابري ها را بیان می نماید، اما الزمۀ تحقق عدم تبعیض ها توجه به وضع و اعمال 

براي رسیدن به برابري و برخورداري از همه فرصت ها، معلوالن . آن در هرم نرم هاي قانونگذاري در سطوح پایین تر می باشد

کسري شرایط و خدمات خاصی برخوردار گردند که ارائه خدمات توانبخشی مهم ترین وظیفه ي دولت ها همانند سایرین باید از ی

بنابراین براساس ماده واحده تشکیل سازمان بهزیستی کشور  61.در جهت ایجاد فرصت برابر براي توان خواهان تعریف شده است

مان بهزیستی مکلف به ارائه خدمات توانبخشی، حمایتی، قانون جامع معلوالن، ساز 3و مادة ) ، شوراي انقالب1359مصوب (

  . آموزشی و حرفه اي با مشارکت خانواده ها و همکاري بخش غیر دولتی و پرداخت یارانه به مراکز غیر دولتی و خانواده ها می باشد

  62مناسب سازي-2-2-2

بی شک بخش مهمی از نیروهاي انسانی هر جامعه اي را معلوالن تشکیل می دهند که حضور آنها در عرصه هاي گوناگون 

سازمان ملل متحد با نگرش برخورداري از فرصت هاي برابر جهت زیست و . مستلزم فراهم آوردن شرایط مناسب محیطی می باشد

فیزیکی باید براي همه از جمله اشخاص معلول قابل دسترسی باشد، جنبه هاي شکوفایی مطلوب معلوالن اشعار می دارد که محیط 

                                                             
  ، سازمان بهزیستی کشور2جدول شماره  13/4/85مورخه  11- 1311/800دستور العمل شماره  -  ٥٧

58 - Social Rehabilitation 
59 - Vocational Rehablitation 
60 - Vocational Rehabilitation (Disabled) Recommenda on, 1955(No,99) 

  52 ، ص1376منصوري،  -  ٦١
62 - Accommodation 



به افراد معلول باید . مختلف دسترسی باید در برنامه ریزي اسکان جمعیت از جمله برنامه هاي مناطق روستایی رعایت شود

وسائل حمل و نقل فراهم می  اطمینان داده شود که دسترسی آنها به تمام ساختمان هاي عمومی و مجموعه هاي مسکونی و

در هر یک دستورالعمل هاي مدل استاندارد سازي شدة مبسوطی را جهت بهبود شرایط حضور معلولین در محیط فیزیکی،  63.شود

در سطح دولت هاي فدرالی  و محلی براي بخش هاي عمومی و خصوصی  66و تغییرات ساختمانی 65، ساخت و ساز64حین طراحی

   67.پیش بینی شده است

ضوابط و مقررات «خود در خصوص ) 8/3/68مورخ ( 68مصوبه 5شوراي عالی معماري و شهرسازي ایران به استناد بند 

، پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي در ارتباط با بازنگري مصوبه مذکور »حرکتی –شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمی 

قانون برنامه سوم توسعه  193مادة » بندج« 69.جایگزین مصوبه قبل می نماید به تصویب رسانده و) 22/9/78مورخ (و پیوست آن را 

به ارتقاي سطح کمی و کیفی خدمات توانبخشی توجه ) 17/1/79مصوب (اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

. تنظیم گردیده است) دولتی خصوصی و(نموده و با هدف مشارکت معلولین در جامعه در توجه به مناسب سازي اماکن عمومی 

تنها به ذکر کلیات وظایف دستگاه ها و سازمان ها و مالکان ) 26/11/79مصوب هیأت وزیران، مورخ (آیین نامه اجرائی این بند 

به تکالیف آنها را در این راستا به طول کامل بیان نمی نماید و نحوة اجراي آن را نیز . ساختمان هاي با مصارف عمومی می پردازد

، نهادهاي عمومی را موظف به رعایت 2در مادة) 1383مصوب (قانون جامع حمایت از معلوالن . سایر مقررات قانونی ارجاع نمی دهد

این ماده در صدور پروانۀ احداث و یا پایان کار اماکن عمومی، شهرداري ها  2همچنین تبصرة . ضوابط مناسب سازي می می نماید

این ماده سازمان بهزیستی را در مقام ناظر و  3ردهاي تخصصی مربوط به معلوالن می داند و تبصرة را موظف به اعمال استاندا

با توجه به رشد فرآیند خصوصی سازي و لزوم بهره مندي معلولین از این بخش، به . می داند) و نه موظف(گزارش اقدامات مجاز 

                                                             
  22- 23، ص 1373بابایی اهري، مهدي، آیین نامه برابري فرصت هاي معلوالن سازمان ملل متحد، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، پاییز  -  ٦٣

64 - design 
65 - construction 
66 - alterations 
67 - ADA Standards for accessible design (2010)& standards for state and local government facili es(2010)  

مقررات موضوع  وسال یکبار با جلب نظر سازمان بهزیستی و بنیاد جانبازان ضوابط  5مصوبه، وزارت مسکن و شهرسازي موظف است حداکثر هر  5بند  -  ٦٨
  .رد بازنگري و تطبیق با شرایط و امکانات جدید قرار داده و براي تصویب به شوراي عالی شهرسازي و معماري پیشنهاد نمایداین مصوبه را مو

می توان گفت این مصوبه جامع ترین مقررة قانونی حمایتی در اعمال ضوابط و شرایط فضاي هاي فیزیکی مناسب حال معلوالن می باشد که شامل  -  ٦٩
ساخت و ساز مجتمع هاي مسکونی و ساختمانی سراسر کشور اعم از دستگاه هاي دولتی وابسته به دولت، شهرداري ها و یا بخش چگونگی طراحی و 

همچنین نصب ... در مورد اماکن عمومی همچون رستوران ها، وضعیت تخت خواب هتل ها، چاپخانه ها، معابر عمومی کتابخانه هاي عمومی و . خصوصی است
با ذکر جزئیات کامل و حتی مقیاس هاي الزم استاندارد مناسب حال ... ر دهندة شنیداري و دیداري در کلیه ساختمان هاي عمومی و سیستم هاي هشدا

 (ADA)البته در . آمریکا دارد (ADA)از جهت ذکر مقررات و مقیاس هاي الزم تا حدودي مشابهت هاي زیادي با استانداردهاي . معلولین توجه شده است
  .بر ذکر مقیاس هاي نمونه اشکال و پالن هاي توجیهی پیوست می باشدعالوه 



این قانون وارد دانست عدم توجه به رعایت استانداردهاي الزم در  نقصی را که می توان بر... خصوص مجتمع هاي مسکونی بزرگ و 

داشته ) 22/2/84مورخ (شوراي اسالمی شهر تهران در راستاي الزامی نمودن اجراي قوانین مزبور مصوبه اي . این بخش می باشد

هري را براي جانبازان و است که ضمن توصیه در باب استانداردهاي مناسب سازي، ردیف اعتباري خاص مناسب سازي فضاي ش

این در حالی است که هنوز ساختمان هاي عمومی نامناسب به جاي خود باقی مانده اند و ایستگاه . معلولین پیش بینی می کند

مناسب سازي  70در استرالیا استانداردهاي حمل و نقل. هاي مدرن مترو بدون در نظر گرفتن دسترسی همگانی ساخته می شوند

را مشمول تمامی انواع وسائط نقلیه؛ تراموا، قصار، اتوبوس، تاکسی، کشتی و هواپیما می داند و رعایت الزامات محیطی معلوالن 

 ،71تعیین شده را در ساختمان فیزیکی و نحوه بهره وري بهتر معلوالن از این وسایل را شامل؛ مسیرهاي دسترسی استانداردهاي

می  76کرایه و نحوة پرداخت 75، دسترسی به اطالعات دربارة حمل و نقل74نشانه هانمادها و  ،73، درگاه72اختصاصی کردن فضاها

  . داند

  اشتغال معلولین - 3-2

مادة . براي همه به شرایط منصفانه آن توجه نموده است» حق داشتن کار«اعالمیه جهان حقوق بشر ضمن اشاره به  23مادة 

، کشورهاي طرف میثاق را موظف به اقدامات مقتضی در جهت پاسداشت مثیاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 6

کنفرانس بین المللی کار  92توصیه نامۀ شمارة . این حق شامل تربیت فنی و حرفه اي، طرح برنامه ها و تدابیر فنی دانسته است

این توصیه نامه توانبخشی  77.یده استتأثیر زیادي بر حوزة داخلی کشورها داشته و مورد قبول ایران نیز واقع گرد) 1955مصوب (

حرفه اي را راهکار توانمندسازي معلولین می داند که جهت توسعه و بازگرداندن قدرت کار معلولین فارغ از نوع معلولیت آنها 

 شخص معلول در صورت داشتن شرایط شغلی حق 78بنابر اعالمیۀ مربوط به حقوق استخدامی معلوالن در اتیوپی. ضروري می باشد

انتخاب و رقابت با سایر اشخاص را دارد و همچنین اشعار می دارد که جایگاه هاي مناسب حال معلولین باید در نهادهاي عمومی و 

  . دستگاه هاي تحت نظارت دولت شناسایی شود و تنها معلولین قابلیت رقابت براي تصدي آن را داشته باشند

                                                             
70 - Australian  disablity Standards for accessible Pablic transport (2002) 
71 - access paths 
72 - allocated spaces 
73 - door ways 
74 - Symbols and Signs 
75 - access to information about transport Service 
76 - the payment of fares 
161ص مقدم، نودهی -  77  
78 - ethiopian  proclamation concerning the rights of disabled persons to employment. (proclama on No. 101/1994 
of 26 August 1994) 



که بوسیله سازمان هاي مختلف کشوري اداره می شود در امر اشتغال معلولین » آموزش و استخدام فراگیر«در آمریکا از طریق 

انجام می گیرد، 79 »جنبش همکاري ناتوان ها«در استرالیا خط مشی اشتغال معلولین توسط . کمک هاي فراوانی به عمل می آید

نیروهاي کاري اداره ها از بین معلولین در هندوستان شرکت ها و مؤسسات خصوصی و عمومی موظف به استخدام درصد معینی از 

   80.هستند و بهزیستی هندوستان بر این امر نظارت دارد

قانون اساسی ایران دولت را موظف به تأمین شرایط مساوي براي احراز مشاعل دانسته است که الزمه ي برخورداري  28اصل 

و تبصره  108و  107در این ارتباط مواد . آموزي می باشد معلولین از این شرایط، توانمند ساختن آنها از طریق آموزش و حرفه

قانون کار جمهوري اسالمی ایران، دولت را مکلف کرده اند که امکانات آموزشی الزم را براي جویندگان کار  119ماده  3و 2هاي 

تبصرة . و سازمان هاي ذیربط نماید فراهم سازد و اقدام به ایجاد مراکز کارآموزي خاص معلولین و جانبازان با همکاري وزارتخانه ها

قانون جامع نیز سازمان آموزش فنی و حرفه اي را موظف کرده تا آموزش هاي الزم را متناسب با بازار کار براي معلوالن  7مادة  4

آموزشی،  همین، قانون سازمان بهزیستی را مسئول گسترش کارگاه هاي 3مادة » د«به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید و بند 

  . حمایتی و تولیدي جهت توانمند سازي معلوالن می داند

درصد از  3مجلس شوراي اسالمی دستگاه ها را موظف می نماید تا با هماهنگی سازمان بهزیستی  1364قانون ماده واحدة 

ایت از حقوق معلوالن قانون جامع حم 7مادة » الف«بند . معلولین عادي را در مشاغل متناسب با رعایت مقررات جذب نمایند

دستگاه هاي عمومی و دولتی که از بودجه عمومی کشور ) رسمی، پیمانی و کارگري(درصد از مجوزهاي استخدامی  3نیز )  1383(

بی تردید اجراي این قوانین و مقررات مستلزم وجود  81.استفاده می نمایند را به افراد معلول واجد شرایط اختصاصی می دهد

به عنوان مثال در ژاپن و آلمان کارفرمایانی که کمتر از حد نصاب سهمیه پیش بینی . یی کافی در قانون می باشدضمانت هاي اجرا

جریمه می شوند که این هزینه ها صرف هزینه . شده به نسبت تعداد فرصت هاي شغلی در استخدام اشخاص ناتوان تعلل می ورزند

ش به آن دسته از کارفرمایانی خواهد شد که اشخاص شدیداً ناتوان را آموزش داده هاي مالی کارگاه هاي حمایت شده یا اعطاي پادا

به طور کلی سیاست هاي رایج دنیا در حوزة دفاع از حقوق معلوالن به دو گروه تشویقی و  82.و به استخدام خود در می آورند

                                                             
79 - disability  movement 

  283 ص ،1372 سال ،سمت تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، ،)1(سیدعزت اله، حقوق کار عراقی، -  ٨٠
کلیه وزارتخانه ها و شرکت هاي دولتی و نهادهاي عمومی و انقالبی را مجاز می داند تا سقف مجوزهاي استخدامی ساالنه خود، افراد  7مادة  1تبصرة -  ٨١

این ماده  3همچنین تبصرة . ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامی به کار گیرند نابینا و
  . می داند تا در قالب اعتبارات مصوب خود صندوق فرصت هاي شغلی معلوالن را دائر نماید) و نه موظف(سازمان بهزیستی را مجاز 

 
  .60، ص1381تهران،  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي، اشتغال معلولین، مجید، رشید کابلی،/ سیدامین اله ي،علو -  ٨٢



حمایتی معلوالن  –ه صندوق هاي رفاهی بیشتر سیاست هاي تنبیهی مبتنی بر جریمه هاي واریزي ب. تنبیهی تقسیم می شود

ودر حوزة . به نظر می رسد در ایران، سازمان هاي حامی حقوق معلوالن، عالقه اي به اجراي سیاست هاي تنبهی ندارند. است

با پرداخت سهم بیمۀ کارفرمایی  –سیاست هاي تشویقی رویکرد تمرکز بر عالقه مند کردن بخش خصوصی به استخدام معلوالن 

  . مورد توجه قرار گرفته است -گران معلول توسط سازمان بهزیستیکار

الیحه حمایت از اشتغال معلولین که انتظار می رود پس از تصویب در هیأت دولت براي تصویب نهایی به مجلس ارسال  7ماده 

لولین تخلف اداري محسوب می خودداري مسؤلین از اجراي مفاد قوانین راجع به لزوم استخدام درصدي از مع«شود مقرر می دارد؛ 

مؤسسات دولتی مشمول مکلفند بابت هر مورد تخلف از درصد مقرر، نیز ماهیانه مبلغی . »شود و موجب برخورد قانونی خواهد شد

در ایران عدم وجود ضمانت هاي اجرایی الزم مانع تحقق . را به عنوان جریمه براي توسعه اشتغال به سازمان بهزیستی بپردازند

درصدي  3از اجراي سهمیۀ  1389ه هاي مقرر شده است، به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش در آزمون استخدامی سال سهمی

محکوم گردیده است که تا زمان نگارش این مطلب  28/1/1391مورخ  24-25امتناع ورزید که به استناد راي وحدت رویه شماره 

  . رتخانه ارائه شده استپاسخی در خصوص اجراي دادنامه از طرف این وزا

  : رفاه اجتماعی-  2 -4

تعبیري است معطوف به وضعیت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت پذیري  83رفاه اجتماعی

شد که  پیش تر رفاه اجتماعی به مجموعه شرایطی اطالق می. افراد جامعه در قبال یکدیگر و ارتقاي توانمندي ها از اهداف آن است

رفاه اجتماعی عبارت از مجموعه «با تنوع زندگی انسان ها در سال هاي اخیر  84.در آن خشنودي انسان در زندگی مطرح می شد

سازمان یافته اي از قوانین، مقررات، برنامه ها و سیاست هایی است که مؤسسات رفاهی و نهادهاي اجتماعی به منظور پاسخگویی 

که این تعریف مقبولیت  85»تأمین سعادت انسان ارائه می کنند تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد به نیازهاي مادي و معنوي و

این تعریف با بعد حقوقی الگوهاي رفاه اجتماعی که شامل قوانین حمایتی از گروه هاي آسیب دیده و آسیب پذیر می . بیشتري دارد

در ایران شاخص هایی که براي رفاه . در جوامع مبناهاي متفاوتی دارند شاخص هاي رفاه اجتماعی. باشد، قرابت بیشتري دارد

                                                             
83 - Social walfare 

 ، چاپ اول، ترجمه محمد تقی جغتالی و فریده همتی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) ساختار و عملکرد(مارکارو، دیوید، رفاه اجتماعی  -  ٨٤
  10، ص1378

  6، ص1381 چاپ اول،  زاهدي اصل، محمد، رفاه اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، -  ٨٥



که در این قسمت ... .بهداشت، درمان، تغذیه، مسکن، هزینه و درآمد تأمین اجتماعی و : اجتماعی در نظر گرفته می شود عبارتند از

  . نظر مقررات حقوقی می پردازیمبار رویکرد گزینشی به برخی از این شاخصه ها در ارتباط با وضعیت معلولین از م

  تأمین اجتماعی -1-4-2

اعالمیه جهانی حقوق بشر هر کس حق برخورداري از سطح مناسب زندگی و رفاه اجتماعی را دارد،  25برطبق بند اول مادة 

راده انسان، وسایل همچنین حق دارد در مواقع بیکاري، بیماري، نقص عضو، بیوه گی، پیري یا تمام مواردي که به عللی خارج از ا

میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی  11ماده . امرار معاش او از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود

استاندارد «تحت عنوان  28کنوانسیون حقوق معلوالن در ماده . نیز داشتن سطح زندگی در خورشأن خانواده را الزم می داند

با لحاظ جنبه هاي مختلف تأمین اجتماعی مبسوط ترین سند بین المللی در تأمین استاندارد 86 »تأمین اجتماعی زیستی مناسب و

  . زندگی معلوالن می باشد

، ضمن بر شمردن برخی از حقوق اجتماعی افراد، دولت را مکلف به ارائه این 29قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصل 

 5قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در مادة . عمومی ودرآمدهاي حاصل از مشارکت مردم می نمایدخدمات از محل درآمدهاي 

این  3ماده » الف«بند . به بیمۀ خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی معلوالن به عنوان وظیفۀ سازمان بهزیستی توجه می نماید

) 1/9/67مصوب (نحوة بازنشستگی معلولین در ماده واحده . ن می پردازدقانون، نیز به پرداخت یارانه هاي آموزشی و فرهنگی معلوال

قانون کار نحوه پرداخت مستمري از کارافتادگی و سایر مزایاي  31قانون تأمین اجتماعی و مادة  72در مادة  87.بیان شده است

سازمان را موظف به ارائۀ خدمات و  ، این)25/4/1359مصوب (ماده واحده تشکیل سازمان بهزیستی . قانونی آن تعیین شده است

  . امکانات پیشگیري و توانبخشی حرفه اي و اجتماعی معلولین جسمی و روانی می نماید

با نگاه به مقررات مشمولی معلوالن در ایران در بخش تأمین اجتماعی، خأل قانونگذاري جامع و مناسب به خوبی قابل توجه 

اگر چه از . نیز چندان جنبه هاي حقوقی تأمین اجتماعی معلولین را در بر نمی گیردحتی قانون جامع حمایت ازمعلوالن . است

به عنوان مثال مستمري مقرر قانونی بر اساس دستورالعمل هاي سازمان بهزیستی از . ضمانت اجراي کافی نیز برخوردار نمی باشد

در . که در قوانین به آن اشاره شده می باشد یک پنجم حداقل حقوق پایین تر است که ناقض تأمین حداقل زندگی شهروندان

مجموع مستمري معلوالن در ایران بخش ناچیزي از هزینه خدمات عمومی دولت را در بر می گیرد در حالی که این مبلغ در 

                                                             
86 - adequate Standard of living an social protection 

  129رشید کابلی، همان، ص علوي و -  ٨٧



جهت  درصد هزینه خدمات عمومی را در بر می گیرد به گونه اي که بسیاري از افراد سالم 25کشوري توسعه یافته چون اسپانیا 

  برخورداري از آن خود را به تمارض 

   88.می زنند

  مسکن مناسب  -2-4-2

اجتماعی از  -امروزه حق هاي رفاهی. یک حق اجتماعی و رفاهی می باشد 89از منظر حقوق بشر و حقوق اساسی، حق مسکن

ز نیازهاي خود مانند مسکن نباشد و در این معنا ممکن است فرد به تنهایی قادر به تأمین برخی ا. اهمیت زیادي برخوردار شده اند

اعالمیه جهانی حقوق بشر ضمن مفروض دانستن این حق، تأمین شرایط الزم  25ماده  90.الزم است تا جامعه به یاري فرد بشتابد

میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  11ماده . براي افراد جامعه در راستاي تأمین مسکن مناسب را وظیفۀ دولت ها می داند

لذا از بابت تبعیض . وجه به این حق براي عموم تاکید دارداصل سی و یکم قانون اساسی ایران نیز بر لزوم ت. نیز به آن پرداخته است

مثبت از منظر تمهیدات ارفاقی افراد ناتوان، نیازمند یک سري حمایت ها و شرایط ویژه اي هستند که در مورد آنها باید به اجرا 

  . درآورده شود

بانک ها و بنیاد مسکن را موظف به اقدامات سازمان بهزیستی، وزارت مسکن،  9قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در مادة 

در . این قانون به علت عدم ضمانت اجراي کافی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مناسب جهت تأمین مسکن معلوالن می نماید

اند به گونه  معلولین توجه ننموده» حق بر مسکن«مجموع می توان گفت نه تنها مجموعه مقررات داخلی بلکه اسناد بین المللی به 

اي که در کنوانیسیون حقوق اشخاص معلول که جامع ترین مقررة جهانی در حراست از حقوق معلوالن می باشد این حق به 

  . فراموشی سپرده شده است

  

  حمایت هاي مدنی دولت -3

ند و قواعد نخستین نسل حقوق بشر در واقع حقوق مدنی و سیاسی هستند که ریشه در ارزشهاي لیبراسیم کالسیک دار

مطروحه در این نسل از جمله حقوقی بوده اند که براي نخستین بار در نظام حقوق موضوعه به شکل حقوقی مورد شناسایی قرار 
                                                             
88 - h p//www.Presstv.ir/detail. fa/ 275877.html 
89 - Right to housing 

  276، ص1390بهار  ،283شماره  اقتصادي، -بهمنی قاجار، محمد علی، حق مسکن، اطالعات سیاسی -  ٩٠



تصریح می دارد که کلیه حقوق بشر جهانی  1993کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال  91.گرفته و از جایگاه حقوقی بر خوردارند

  . حقوق شامل اشخاص داراي معلولیت نیز می شوند هستند و بدون استثناء این

معلوالن از یک سو به دلیل انسان بودنشان موضوع تمامی اسناد عام و اسناد خاص حقوق بشري اعم از بین اللملی و منطقه 

ه اي اي هستند و از سوي دیگر به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی شان ممکن است نیازمند رفتارها و یا حمایت هاي ویژ

باید توجه داشت که منطق حمایتی حاکم بر حقوق معلوالن اقتضا دارد در صورتی که دامنۀ حق ها و آزادي هاي مقرر در . باشند

سایر اسناد حقوق بشري از حق ها و آزادي هاي مقرر در کنواسیون حقوق معلوالن و سایر اسناد داخلی و بین المللی بیشتر باشد، 

 93این دسته از حقوق بشر اصالتاً در زمره حق هاي منفی 92.ه تر مقرر در سایر اسناد بهره مند شوندمعلوالن از حمایت گسترد

قلمداد می گردند که عدم مداخلۀ دولت ها، ضرورت تحقق آنها می باشد، اما در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه  جهت تحقق 

ن تا حدود بیشتري می توان گفت که جنبۀ حمایتی و مداخلۀ گر در مورد معلوال. این حقوق نیاز به حضور دولت احساس می شود

در  94دولت جهت مهیا نمودن تحقق آنها ضروري به نظر می رسد و لذا باید از جنبۀ صرف حق منفی بودن به سمت حق مثبت

اد حقوق بشري به تناسب در اعالمیه ها و اسن این حق ها، فهرستی نسبتاً طوالنی دارند که. حمایت از شخصیت معلوالن گذار نمود

  . بیان شده اند، اما در این نوشته با رویکردي گزینشی به برخی از این حق ها و ارتباط آن با وضعیت معلولین پرداخته می شود

  : ارتقاي نگاه انسانی کرامت محور-1-3

ان حفظ کرامت دیگران را است به گونه اي که می تو» کرامت محور«یکی از ویژگیهاي جامعه دین مدار، اخالق اجتماعی 

از منظر قران کریم کرامت انسان همزاد و همراه با خلقت جسمانی . اساسی ترین رکن در اخالق اجتماعی  انسان دین دار دانست

از آنجا که انسان موجودي اجتماعی است حفظ و توسعه کرامت او در گرو . خلق شده است» کریم«اوست یعنی نوع انسان 

جامعه باید به گونه اي رشد یافته باشد تا نگرش هاي تحقیرآمیز ...) اجتماعی، فرهنگی و (محیط  95.گروهی استارتباطات جمعی و 

نتواند حجاب حضور آنها در فضاي عمومی ...) اعم از رنگین پوستان، زنان، معلوالن و (به اقلیت ها ) و یا ترحم آمیز(تحقیرآمیز 

ز ها و نقص ها نباید بر شخصیت و کرامت ذاتی نوع انسان تأثیر بگذارد و انگشت اشاره و نگاه ها، برچسپ ها، تمای. جامعه شود

  . حضور فعال آنها را در عرصۀ اجتماعی جامعه مخدوش نماید

                                                             
  219- 220صص 1383ذاکریان مهدي، مفاهیم کلیدي حقوق بشر بین المللی، نشر میزان، ، -  ٩١
  398- 399قاري سید فاطمی، جلد دوم، همان، صص  -  ٩٢

93 - Negative rights 
94 - positive rights 

  13، ص1386مرداد و شهریور  ،60شواره  اضلیان، سید محمد جواد، اخالق اجتماعی کرامت محور، مجله بشارت،ف -  ٩٥



خیابان هاي شهر، پارك ها، سینماها، تئاتر و سایر اماکن عمومی بهترین گواه احترام به حقوق، شخصیت و کرامت کم توانان 

نیست به قوانین و مقررات یک کشور مراجعه کنیم تا دریابیم تا چه میزان جامعه اي و کشوري حرمت نیازي . جسمی و ذهنی است

 96.کم توانان جسمی و یا ذهنی خود را پاس می دارد، میزان حضور و یا عدم حضور معلوالن در این مکان ها مؤید این مطلب است

وانی هاي جسمی وذهنی نسبت به جامعه ما به مراتب بیشتر به چشم درسطح شهرهاي کشورهاي توسعه یافته تعداد افراد داراي نات

تفاوت این کشورها با ما در این است که به دلیل امکانات رفاهی از یک سو و تغییر نگرش مردم از نگاه ترحم آمیز به . می خورند

ین ظهور و بروز اجتماعی نسبتاً عادي داشته رویکرد انسانی کرامت محور از منظر انسانی برابر، باعث شده که این افراد همانند سایر

» کنوانسیون مرتبط با حق هاي اشخاص داراي معلولیت«تصویب » رویکرد حق مدارانه«به » نگاه ترحم محورانه«در گذار از . باشند

» ترحم«تمانی از گواه این گذر گف» ....حمایت از«اجتناب از به کارگیري اصطالح حقوقی . نقطه عطفی است در تاریخ تمدن انسانی

رویکرد شخص «از ناتوانان و کم توانان بود، جاي خود را به » تلقی شیئیتی«نگاه بیمار مدارانه که حاصل آن «. است» حق«به 

   97.»است داد» شخصیتی«که نتیجۀ آن تلقی » مدارانه

ان به علت فقدان رویکرد مناسب در ایر. بعد از حق حیات و تعیین سرنوشت، مهم ترین حق انسان، کرامت و ارزش ذاتی اوست

قواعد و مقررات حمایتی از معلوالن به احیاي این . انسانی کرامت محور در خصوص معلوالن، تا حدودي این حق مغفول مانده است

ة ماد. حق چندان توجه ننموده اند، ضمن آنکه نگرش جامعه خود به خود به آن حد مطلوب از پذیرش این اقلیت، ارتقا نیافته است

ساعت از برنامه هاي هفتگی سازمان صدا و سیما را به موضوع آشنایی مردم با توانمندي  2 98قانون جامع حمایت از معلوالن 12

با نگاه به این قانون در می یابیم که آن میزان وقت کم براي آشنایی مردم با توانمندي هاي . هاي معلوالن اختصاصی می دهد

ازمان بهزیستی ناچیز خواهد بود، به گونه اي که در میان حجم زیاد برنامه هاي رادیویی و معلولین و معرفی برنامه هاي س

نکته قابل توجه اینکه مقررة قانونی مذکور متعرض . تلویزیونی نمی تواند مخاطب قابل توجهی از جامعه را به خود معطوف نماید

  . ی شود و تنها معرفی توانمندي هاي آنها مد نظر قانونگذار استتبیین حق هاي معلولین و تکالیف جامعه و دولت در قبال آنها نم

                                                             
 371-373، صص2قاري سید فاطمی، حقوق بشر، جلد - ٩٦
از جمعیت جهان گرفتار گونه اي از معلولیت و کم توانی جسمی و یا % 10بنا بر گزارش سازمان ملل متحد بیش از ششصد میلیون نفر یعنی حدود  -  ٩٧

کودکان دچار کم توانی جسمی و یا ذهنی در کشورهاي در حال % 98حدود . ذهنی هستند که دو سوم آنها در کشورهاي در حال توسعه زندگی می کنند
با وجود این ). 372، ص2قاري سید فاطمی، محمد، حقوق بشر، جلد : نگ(توسعه از دریافت هر گونه آموزش و پرورش و امکانات توانبخشی محروم هستند 
کشورهاي در حال توسعه بستگان و پرستاران به علت نبود امکانات مناسب یا آمار زیاد، در فضاي عمومی جامعه شاهد عکس این مطلب می باشیم چرا که در 

  .داز سر شرم و گریز از ترحم هاي دیگران و یا به جهت رهایی از زحمت جا به جایی، معلوالن را در خانه و یا مراکز نگهداري باقی می گذارن
جمهوري اسالمی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه هاي خود را در هر هفته سازمان صدا و سیماي : قانون جامع حمایت از معلوالن 12مادة  -  ٩٨

  .در زمان مناسب به برنامه هاي سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندي هاي معلولین اختصاص دهد
 



در سوي این اثر گذاري قابل ذکر .... به عالوه نقش سایر رسانه هاي دیداري و شنیداري، مجالت، نشریات، کتاب هاي درسی و 

به سازوکارهاي قانونی شایسته و لذا بسترسازي اجتماعی و فرهنگی در جهت ارتقاي نگرش هاي عمومی به این حق، نیاز . می باشد

سیاست گذاري عمومی دولتی دارد که غفلت از آن، استمرار نگاه ترحم آمیز فارغ از کرامت را در پی دارد و همواره آنها و 

عمده ترین ضعف سازوکارهاي قانونی که سبب نادیده گرفتن این حق و سایر . سرپرستانشان خجل از حضور در جامعه می باشند

در این زمینه دانست که به تبع آن همواره » رویکرد حق مدارانه«و نه » نگاه ترحم محورانه«معلوالن شده می توان در  حق هاي

  . آغاز می کنند» حمایت«عناوین مقررات قانونی را با واژه 

  پاسداشت حریم خصوصی  -2-3

چهار فاصله براي حریم انسان مشخص می کندکه انتخاب » فواصل در انسان«در بحث  99انسان شناس آمریکایی ادوارد هال

، فاصلۀ 100آنها بستگی به کنش متقابل ارتباط افراد واکنشگر، نحوة احساس آنها و آنچه انجام می دهند، دارد؛ فاصلۀ صمیمی

یطی، نقش تعیین کننده اي در ونوع فرهنگ ها، داده هاي حسی و شرایط مح 103،فاصلۀ عمومی102فاصلۀ اجتماعی 101شخصی

حریم خصوصی یعنی اینکه . قدرت تمیز فرد از حریم شخصی را حدود سه یا چهار سالگی می دانند 104.سیستم درك فاصله دارد

از نقطه نظر . بتواند خود و یا اطالعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار سازد) با لحاظ فواصل مفروض(یک فرد یا گروه 

وقی این اصطالح به مفهوم حوزه اي خصوصی و تعرض ناپذیر از حیات فردي انسان است که در رابطه اشخاص با حکومت و حق

 Theبا عبارت  Privacy rightدر این مفهوم اصطالح حریم خصوص معادل عبارت . روابط میان مردم مصون از تعرض است

right to Privacy حریم . تقسیم می شود 107و معنوي 106صوصی به دو دسته ماديحریم خ 105.در زبان انگلیسی می باشد

                                                             
99 - Edward hall   
100 - Intimate Space 
101 - Personal Space 
102 - Social Space 
103 - Public Space 

،  1390مرداد  ،155شماره  ، کتاب ماه هنر،)معرفی کتاب بعد پنهان، نوشته ادوارد هال(پورجعفر، محمدرضا، درك انسان از فضاي شخصی و اجتماعی  -  ١٠٤
  2ص

 
، 1385تابستان  ،66هشمار نمکدوست، حسین، اخالق حرفه اي، حریم خصوصی و حق دسترسی به اطالعات، نشریه اطالع رسانی و کتابداري، -  ١٠٥

  202- 203صص
106 - Privacy materially 
107 - privacy spiritual 



حریم خصوصی معنوي هم که وابسته و قائم به شخص است و همیشه . تقسیم می شود 109وجسمانی 108خصوصی مادي به مکانی

  . همراه اوست و هیچ گونه استلزامی با حریم خصوصی مادي ندارد

مورد توجه  111و قواعد حقوق کشورها 110و یا موردي بین المللی الگوهاي مختلف حمایت از حریم خصوصی در مقررات جامع

. قواعد حقوقی داخلی عناوین مختلف احترام و التزام به حراست از حریم خصوصی را مد نظر قرار داده است. قرار گرفته است

آیین دادرسی کیفري، مواد  24قانون مجازات اسالمی، ماده  582و  580قانون اساسی، مواد  23و22اصول : مستندات آن عبارتند از

قواعد حقوقی مذکور عموم جامعه را دربرمی گیرند که با لحاظ اصل تبعیض مثبت باید .  قانون مدنی 139و  133، 100، 98، 97

  . در خصوص معلوالن، دست باال اعمال شوند

کنواسیون حقوق معلولین حیثیت، عقاید و باورداشتهاي معلوالن در پرتو مقررات حقوقی داخلی و بین  29مادة  1براساس بند

این ماده با نگرش به حریم خصوصی پزشکی، حفاظت از اطالعات فردي  2بند . افراد عادي باید محترم شمرده شودالمللی، همچون 

رعایت حریم خصوصی پزشکی معلوالن به . بهداشتی و بازتوانی افراد کم توان را به میزان برابر با سایرین، تکلیف دولت ها می داند

آیین  4به طور عمومی مادة . ین حوزه مقررة مستقل حمایتی از معلوالن وجود ندارددر ا. خصوص معلولین ذهنی حائز اهمیت است

قانون مجازات اسالمی  648قانون مجازات عمومی سابق و  220به آن می پردازد که مواد ) 1348مصوب (نامه انتظامی پزشکی 

مریکا نه در خصوص معلولین بلکه به طور عام از نقطه نظر حفظ حریم خصوصی پزشکی در آ. مجازات تعقیبی آن را معین می نماید

  . وضع شده است  112(HIPAA)قانونی تحت عنوان

پیدایش و پیشرفت تکنولوژي ها و فناوري هاي نوین ضمن انکسار، تبدل و تغییر حریم هاي مرسوم، عرصه هاي جدیدي از 

وسعه مفاهیم حقوق بشري و آگاهی و آموزش از طرف دیگر با رشد و ت. تحدید و تهدید قلمروهاي اشخاص را پدید آورده است

با چنین شناختی قلمرو جسمانی و معنوي . شهروندان در برخورداري از این مفاهیم، انسان استعالیی معاصر را هوشمند نموده است

ن حوزه انسان ها به هنگام تعرض باعث عکس العمل می شود در حالی که به علت عدم قدرت تشخیص و تمیز در حدود و تهدید ای

                                                             
108 - Territorial privacy 
109 - bodily privacy 

  اعالمیه اسالمی حقوق بشر 18میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 17اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده  12سوره نور، ماده  28و27قرآن کریم، آیات  -  ١١٠
قانون اساسی تاجیکستان، اصول  22قانون اساسی الجزایر اصل  4ی تقریبا بخض حقوق ملت کلیه قوانین اساسی کشورها ازجمله؛ اصل للحاظ شکبه  - ١١١

 ...قانون اساسی اسپانیا و 18، اصل )ق.هـ 1325مصوب (قانون اساسی مشروطیت  23و  22، 19
112 - Health  Insuraco Portability and Accountability ACT9 



لذا در راستاي حراست از حقوق معلولین، ضرورت قواعدگذاري خاص در عرصه هاي . ها قادر به واکنش و دفاع از خود نمی باشند

  . بین المللی و داخلی کشورها، اجتناب ناپذیر است

  : حق برخورداري از دادرسی منصفانه-  3-3

مجموعه اي از  113دادرسی منصفانه. درسی منصفانه و عادالنه استیکی از حقوق مهم افراد در جامعه، برخورداري از نظام دا

حق بر دادرسی . اصول و قواعدي است که در کنار یکدیگر قرار می گیرند و ترکیب این موارد دادرسی منصفانه را تشکیل می دهد

) بر مبناي حقوق تکیه می کندبرخالف اصول دادرسی عادالنه که صرفاً ( منصفانه یک بحث حقوق بشري است که به مبانی اخالقی 

از جمله عناصر وارکان اصول دادرسی منصفانه  برابري اشخاص نزد نهاد قضایی، برابري دسترسی به نهادهاي قضایی  114.توجه دارد

میثاق حقوق مدنی و سیاسی مواردي  15و14اعالمیه جهانی حقوق بشر و مواد  11و  10، 9مواد . و حق برخورداري از وکیل است

مجموعه اي از تضمینات مربوط به آیین  115کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 6مادة . صول دادرسی منصفانه را بیان می نمایداز ا

  116.در نظر گرفته است، مورد اشاره قرار می دهد) مثل حق برخورداري از مترجم(دادرسی منصفانه را که براي طرفین دعوا 

 2بند. خصوص معلوالن نیازمند حمایت و مداخله بیشتر دولت ها می باشدبدیهی است، تحقق بسیاري از اصول دادرسی در 

کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت به منظور کمک به دسترسی ثمربخش افراد کم توان به محاکم، دولت هاي عضو  13ماده 

جامع حمایت از معلوالن، سازمان  قانون 13مادة . را موظف به ارائه آموزش هاي الزم براي کارکنان حوزه هاي قضایی می داند

. بهزیستی را موظف به ایجاد سازوکار مناسب نسبت به قیمومیت معلوالن، تعیین وکیل در محاکم و حتی طرح دعوا می نماید

 چنانچه پیش تر بیان. دادگاه ها نیز مکلفند در نصب و عزل قیم، صرفا از طریق این سازمان اقدام و مبادرت به صدور حکم نمایند

که به فراخور با تمهیدات ترمیمی یا ارفاقی و (شد، وظیه دولت در زمینۀ حمایت از حقوق معلولین همان برابرسازي فرصت هاست 

ماده قانونی مذکور دادگاه ها را موظف به نصب قیم از طریق سازمان بهزیستی می داند ). یا تدابیر ضد تبعیض به آن دست می یابد

آیین  3که قصد قانونگذار کسب اطالع در جهت نصب قیم از طریق این سازمان بوده است، چرا که مادة  در حالی که به نظر می آید

مراقبت، نگهداري و توانمندسازي معلوالن و «: نامه اجرایی مشترك بین وزارت دادگستري و سازمان بهزیستی اشعار می دارد

                                                             
113 - The  right to a fair Trial 

شماره ، اقتصادي –حفظ حقوق شهروندي، اطالعات سیاسی  دادرسی عادالنه بر پایه قانون احترام به آزادي هاي مشروع و ،بهمنی قاجار، محمد علی-   ١١٤
 134- 135، صص 1386مرداد و شهریور   ،240و ، 239

115 - European  Convention  on Human Rights (ECHR) 
  257ص-1383یاوري، اسداهللا، حق برخورداري از آیین دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین، حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم، تابستان  -  116



و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه با سازمان بهزیستی  همچنین نمایندگی قانونی آنها در کلیه امور مربوط به اموال

  . »کشور خواهد بود

اگر بخواهیم معلولین را جزء . مواردي را در باب حقوق اشخاص محجور بیان می کند 1217تا  1207قانون مدنی در مواد 

در حقوق، معلول . مشمول این قانون دانست اشخاص محجور بدانیم فقط معلولین ذهنی و بیماران روانی و سالمندان را می توان

معلول قلمداد ) دائم و ادواري(گاهی مجنون قلمداد می شود درحالی که عکس آن به طور کامل صادق است یعنی کلیۀ مجنون ها 

به اگر چه گاهی این حمایت نسبت . با این توصیف روشن می شود که قانون، مجنون را حمایت می کند نه معلول را. می شوند

شایسته است که . در مجموعه مقررات قضایی داخلی، قواعد حمایتی از معلوالن نیز به چشم نمی خورد. معلوالن هم پوشانی دارد

قبل دادرسی، حین (در جهت تحقق اصول دادرسی منصفانه مبتنی بر اخالق، با توجه به شرایط خاص معلولین در مراحل سه گانه 

و اصول دادرسی افتراقی که موید منصفانه بودن . ن ومقررات متفاوت حمایتی و تضمینی وضع شودقوانی) دادرسی و بعد از دادرسی

شیوه احضار و ابالغ اوراق قضایی، وجود وکیل و مترجم در دادگاه، . فرآیند دادرسی با نگرش تبعیضی  مثبت می باشد اعمال گردد

مرحله پایانی فرآیند دادرسی لزوم افتراقی شدن اجراي حکم به  در. نکات قابل توجه می باشند...  مکان مناسب حین محاکمه و

همچون کودکان که به جاي زندان به کانون هاي اصالح مخصوص به خود، انتقال می یابند . عنوان مهم ترین مرحله ضروري است

یط کودکان، محجوران و بایسته است که با توجه به همگن بودن شرا. تا محلی با شرایط خاص جهت مجازات در نظر گرفته شود

 . معلوالن، وحدت آیین دادرسی منصفانه در مورد آنها لحاظ شود و مقررات حقوقی منسجم براي این سه گروه تدوین گردد

 

  برآمد

  :از مجموع آن چه در این نوشتار آمد، نتایج و راهکارهاي اجرایی زیر مستفاد است

شود که بتواند جامعیت مسائل را درا باشد، قانون گذاري را در مسیر صحیح تعریف حقوقی هر موضوعی باید به گونه اي ارائه -1

از این رو مفاهیم و کلید واژه هاي اصلی . خود قرار دهد و نگرش مثبت علمی و منطقی را در جامعه نسبت به موضوع بوجود آورد

بازتعریف گردد، تا پرداختن به آن در حقوق انسانی  بر کرامت درخور، دقیق و مبتنی مربوط به وضعیت معلوالن در ایران باید با نگاه

  .موضوعه از جامعیت الزم حق مدارانه ماهوي و شکلی برخوردار شود



با لحاظ حق ها و تضمینات ماهوي و رویه اي اسناد حقوق بشري، وضعیت موجود درحقوق موضوعه ایران نمی تواند زمینه -2

قوانین و . اید و تا رسیدن به وضعیت موصوف در این اسناد، فاصله زیادي داردبرابرسازي فرصت ها را براي معلولین فراهم نم

به دلیل ... مقررات تکلیفی دولت در دو حوزه مدنی و رفاهی، در زمینه هاي مختلف توانبخشی، آموزشی، اشتغال، تامین اجتماعی و

ی و عدم وجود نظارت، ارزشیابی، کنترل و ضمانت هاي باال و نابرابري هاي اجتماعی و اقتصادي و سیاس فراگیر نبودن و هزینه

  .اجرایی کافی نتوانسته شرایط برابر و منصفانه اي را براي زندگی و مشارکت این قشر از جامعه فراهم آورد

در  .دولت باید با حمایت و تامین حداقل نیازهاي زندگی معلولین در جامعه زمینه تحقق عدالت و برابري اجتماعی را فراهم آورد-3

ایران با توجه به محدودیت منابع مالی و ضعف ساختارهاي اجتماعی، فرهنگی و حقوقی جامعه، این مهم مورد توجه جدي قرار 

  .نگرفته و مشکالت عدیده معلولین الینحل باقی مانده است، تامین حداقل هاي زندگی براي آنها دشوار می نماید

در ایران حاکی از وجود نابرابري هاي زیادي در برخورداري از شرایط زندگی بررسی وضعیت معلولین از جنبه هاي مختلف  -4

مطلوب معلوالن می باشد و نشان دهنده عدم کفایت قوانین و مقررات با رویکرد حق مدارانه در حمایت از معلولین است و این 

عی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی برابر می داند، شرایط با اصل عدالت و انصاف که همه افراد جامعه را در برخورداري از حقوق اجتما

الزم است تدابیري جامع و فراگیر اندیشیده شود تا گذر از نگاه ترحم آمیز به رویکرد انسانی کرامت محور و از منظر  .سازگار نیست

  .بود انسانی برابر اتفاق افتد و بتوان شاهد تحقق ظهور و بروز اجتماعی و حقوقی شایسته معلوالن در جامعه





 نمنشور حقوق معلوال
 هاي امام علی(ع) به مالک اشتر توصیه

  به اهتمام:

  علی نوري
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  طلیعه

 اطهار متون اسالمی شامل قرآن کریم و تفاسیر آن؛ سیره نبوی و سیره ائمه

ها و  خی و ادبی شامل قطعهو کتب فقهی، حقوقی، کالمی، تاری علیهم السالم

های زیبا و جذاب درباره حقوق معلوالن است. اسالم به مثابه انسان به  نکته

پردازد بلکه مردم را ترغیب  گاه به تحقیر آنان نمی نگرد. هیچ معلولین می

  یصل کند، رفتار انسانی با معلولین داشته باشند. رسول خدا می
ّ
، و آله هیه علالل

قائم مقام خودش در مدینه منصوب کرد. آن نابینایی را به هنگام سفر به عنوان 

حضرت یعقوب،  مانندهم بیست و دو مرتبه. قرآن کریم در معرفی انبیایی 

هایی از عمرشان به  حضرت ایوب، حضرت اسحاق و حضرت شعیب که سال

گاه آنان را کوچک نشمرده بلکه از  نوعی به معلولیت جسمی دچار بودند، هیچ

گوید. در  های آنان می اجتماعی و موفقیت فضایل، محاسن اخالقی، کارآیی

واقع الگوهای موفقی برای معلوالن از انبیاء مطرح کرده است. نیز در سوره 

، روی برگرداندن یکی از مشاهیر قریش از نابینایی را به شدت نکوهش بَس َع 

  نماید. ای می کرده و از نابینا دفاع جانانه

ازخوانی شود و منظر معلوالن ب که ادبیات و فرهنگ اسالمی ازوقت آن رسیده 

، معلوالن را از طریق متون اسالمی بشناسند و در رفتار و مردم و مسئولین

 تجدیدنظر نمایند. دیدگاه
ً
  های خود بعضا
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به مالک اشتر و  السالم یهلع شامل قسمتی از فرمان امام علی مجموعهاین 

 یک :وجهی است این حقوق دوالبته مشتمل بر اهّم حقوق مددجویان است. 

اشاره دارد و دیگر رویه آن مدیریت جامعه و  ،رویه آن به مددجویاِن صاحب حق

رو مخاطب امام از یک سو  حاکمیت به عنوان مجری حقوق است. از این

معلولین و از دیگر سو حاکمان و در آن زمان مالک اشتر به عنوان استاندار مصر 

های زمانی و  همه دورههای دینی، قابلیت تعمیم دارد و در  است. البته آموزه

  جوامع انسانی قابل اجرا و انطباق است.

  یصل به عنوان شخصیت مؤثر در عهد رسول خدا السالم یهلع حضرت علی
ّ
ه الل

، به ویژه در دوره مدینه و استقرار دولت نبوی، سپس در مقام راهنما و و آله هیعل

  یصل مشاور در دوره پس از رحلت پیامبر اکرم
ّ
به عنوان  و باالخره و آله هیه علالل

، تجارب مهم به دست آمده را در عهدنامه مالک در دوره حکومت علوی رهبر

 دیده در کوران حوادث؛ حضرت چون جامعه شناسی آباشتر آورده است. 

دان مجرب،  بسان یک کارشناس خبره در امور معلولین و همچون یک حقوق

های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  مددجویان را در عرصه های خاستگاه

امع و کارآمد حقوقی تدوین نموده است. این اقتصادی بیان کرده و مجموعه ج

های مترقی کنونی  مجموعه قوانین شامل سی بند است و در مقایسه با قانون

  باشد. تر می جهان، پیشرفته

مرتبط با متأسفانه جامعه، نهادهای مردمی و دولتی به ویژه مدیران دولتی 

دفتر فرهنگ «تاب در این کرو  با متون دینی آشنایی دارند. از اینمعلوالن کمتر 

کشور تدوین و به توصیه و پیشنهاد معاون فرهنگی سازمان بهزیستی  »معلولین

آقای سید محمدی برای چاپ و نشر برای ریاست سازمان ارسال گردید. اما 

  متأسفانه بعد از هشت ماه گفته شد امکانات مالی برای نشر این اثر نداریم.

با  ت انگشت شماریاألیفتمان بهزیستی الزم به تذکار است که در کارنامه ساز

و همین نکته یکی از علل ناکارآمدی سازمان در بخش  یابیم، میموضوع دینی 

فرهنگ است. زیرا بین جامعه هدف به دلیل مسلمان بودن و اقدامات متولی 
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امور آنها گسست و فاصله عمیقی وجود دارد. وقتی سازمان موفق خواهد شد 

را محترم شمرده و بر اساس نیازهای جامعه  ها و باورهای جامعه هدف که دغدغه

های خوبی  ی در زمینه توانبخشی جسمی فعالیتتالش کند. سازمان بهزیست

  . و فرهنگی بسیار ضعف دارددهد ولی در زمینه توانبخشی معنوی  انجام می

کتاب حاضر بر مبنای منابع دست اول تدوین شده و درصدد است حقوق 

تبیین نماید. انتظار هست نخبگان  السالم یهلع لیمعلوالن را از نگاه حضرت ع

  های خود بر غنا و استحکام این اثر بیفزایند. با نقدها و راهنمایی

  نوری علی
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  آغاز

بخشی از عهدنامه مالک اشتر (به نام فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر؛ 

میثاق امام و مالک هم معروف است) به معلولین اختصاص دارد. فارغ از 

ادبی و فصاحت و بالغت آن، از متون مهم حقوقی است که به های  جنبه

پردازد. امام  تبیین حقوق اساسی و قواعد حاکم بر روابط مردم و حاکمیت می

های اجتماعی از جمله  وظایف متقابل و دو سویه حاکمیت و هر یک از گروه

  دهد. معلولین را توضیح می

اش نه فقط بین شیعیان،  ههای عالمان علی بن ابیطالب(ع) به دلیل دیدگاه

بلکه بین همه مذاهب اسالمی و نه فقط بین مسلمانان، بلکه بین همه ملل 

مقتدای مثل یهودیان و مسیحیان هم به عنوان اسوه عدالت، مظهر انسانیت، 

مشهور  ،به علل موفقیت شناِس آگاه انسانکرامت انسانی و محاسن اخالقی و 

هبر بیعت کردند و با رأی مردم بر منصب است. وقتی مردم با او به عنوان ر 

خالفت تکیه زد، شیوه و رفتار معدلت آمیز و ضد تبعیض پیشه کرد، و در 

به رغم موانع و مشکالت قاسطین، مارقین و ناکثین حکومت علوی،  های سال

ای از ترقی و عدالت رسید که تاریخ هیچ مانندی برای  جامعه اسالمی به درجه

  او سراغ ندارد.

مالک اشتر را از جمله ها گمارد؛  ای را بر استان های شایسته ت انسانحضر

فرمان داد تا استاندار مصر شود. اما تعیین مسئولین را به شیوه مشروط انجام 

فرمود باید در چارچوب ضوابط و قوانین فعالیت کنی و از خودرأیی  داد و می می

  و استبداد و خودکامگی بپرهیزی.

ای دقیق و جامع به دست او  نامه به بند نوشت و آیین وظایف مالک را بند

داد. وظایف مالک نسبت به همه طبقات و قشرها را معین کرد؛ از جمله به 
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پرداز  دانی مجرب و نظریه معلولین هم پرداخت و حقوق آنان را چون حقوق

  تبیین کرده است.

های  آموزهالبالغه چون دیگر متون اسالمی دارای مضامین و  رو نهج از این

متأسفانه این میراث انسانی بسیار به ویژه درباره افراد دارای معلولیت است. 

از این متون  نخبگان دیگر ادیان و ملل کمترعظیم به جهان معرفی نشده و 

رو درصدد برآمدیم با انتشار بخش معلولیتی این عهدنامه،  از این. اطالع دارند

. دل به این میراث بسپارند زیز بیش از پیش،عمردم  ای فراهم گردد تا آحاد زمینه

های  مندان را جذب آموزه های زنده جهان، عالقه با ترجمه به زبان در ادامه،

  الهی مندرج در این میراث کنیم.

  

  حقوق الهی و هویت اجتماعی

فرماید این حقوق  حضرت برای مددجویان حقوق خاصی قائل است، البته می

 منتسب به خداوند است: و ا
ّ
ه ما استحفظک من حقه فیهم؛ یعنی به حفظ لل

تعیین کرده؛ نیز از تو  مددجویانخاطر خدا، پاسدار حقوقی باش که خداوند برای 

  خواسته حافظ این حقوق باشی.

  :فرماید اشاره میچند نکته کلیدی  به حضرت در این جمله

حافظ حقوق معلولین باش (احفظ). دولت اسالمی و متولی جامعه  - ۱

می مشمول دستور و فرمان حضرت و موظف به حراست و نگاهبانی از اسال

  حقوق آنان است. 

این حق و حقوق تعلق به خداوند دارد و خدا این حقوق را به مددجویان داده  - ۲

ه فیهم). از طرف دیگر مددجویاِن 
ّ

صاحب حق از دولت خواهان  است (من حق

المال،  ان از بیتشان هستند (استحفظک). سهم مددجوی حفاظت از حقوق

حقی است که در اصل متعلق به خداوند است؛ چون خداوند مالک همه 

ها است؛ ولی خداوند این حق را به معلولین واگذار کرده؛ نیز متولی  ثروت
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جامعه موظف حفاظت یعنی تأمین این خواسته معلولین است. بنابراین حضرت 

الناس برای آنان  وان حقبرای معلولین، نوعی حقوق الهی قائل است که به عن

این دیدگاه اگر به حقوق فطری تعبیر شود، اشکالی ندارد؛  معین شده است.

َر الناس علیها (سوره رم آیه 
َ

ط
َ
ه التی ف

ّ
 الل

َ
رة

ْ
) گویای الهی ۳۰زیرا به موجب آیه ِفط

  بودن فطرت انسان است.

 خداوند از متولی جامعه (دولت) درخواست حفاظت این حقوق را کرده - ۳

 از طرف 
ً
است (استحفظک). بنابراین متولی جامعه، تنها مقامی است که رسما

خداوند برای پاسداری و حفاظت از حقوق معلولین انتخاب و تعیین شده است. 

اکنون بر اساس قوانین ایران این وظیفه به هیئت دولت و سازمان بهزیستی 

  سپرده شده است.

 «حضرت کلمه  -۴
ّ
ست. یعنی حافظ حقوق معلولین را استفاده کرده ا» هلل

باید با انگیزه خدایی و اخالقی به اجرای این وظیفه اقدام کند. تأمین 

حقوق مددجویان نباید از َسر سود مادی، منافع دنیوی، برای ُپست و مقام و 

 از َسر انجام وظایف معنوی است. از اینرو  امثال این
ً
ها باشد، بلکه صرفا

ر الهی در زمینه حقوق معلولین فعالیت دارند، های غی کسانی که با انگیزه

  شان مقبول نیست. عمل

های  حضرت علی(ع) پس از توضیح درباره ضرورت تقوا و عدالت حاکم، راه

موفقیت، قواعد و قوانین جنگ و لزوم صلح، به کار گرفتن افراد متقی و 

جویی مردم و لزوم گذشت و تساهل به تقسیم  دار، پرهیز از عیب صالحیت

  نماید: جامعه به دو طبقه حاکمان و مردم و مردم را به هفت طبقه زیر تقسیم می

  ها و سربازان نظامی - 

  (دیوانیان) نویسندگان عمومی و منشیان خصوصی - 

  قاضیان - 

  کارگزاران دولتی - 

  اهل ذمه و پیروان دیگر ادیان - 
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  بازرگانان و صنعت پیشگان - 

  أمین اجتماعیافراد تحت پوشش تپذیر و  طبقه آسیب - 

فرماید این هفت طبقه حق و حقوقی دارند که در قرآن و سنت نبوی  حضرت می

به بیان شده است و متولی و حاکم مسئول اجرای حقوق این طبقات است. اما 

باشند. بر خالف نظام  نظر امام این طبقات تغییرپذیر و قابل جابجایی می

توانستند به طبقه  راد هر طبقه نمیپادشاهی در ایران باستان و روم باستان که اف

العمر و به صورت جبری در طبقه خودشان  دیگر راه پیدا کنند و مادام

ای به طبقه دیگر بروند.  فرماید افراد آزاد هستند از طبقه ماندند. حضرت می می

توانند با تالش و کوشش به طبقه عالی و رهبری  پذیر می حتی قشر آسیب

ها ارتقاء یافته و  پذیر با رسیدگی به امور آن آسیب فرادجامعه راه پیدا کنند. ا

و به مقامات و توانند صاحب شغل و رفاه شده و زندگی آبرومندی داشته  می

  های مدیریتی کالن برسند. پست

دهد تا به طبقه  را توضیح میاز طبقات حضرت وضعیت و حقوق هر یک 

های جامعه  ر، ویژگیگ جامعه شناس تحلیلیک رسد. سپس مثل  پذیر می آسیب

  گونه معرفی کرده است: مددجویان را این

ها
ّ
ها لل

ّ
فی الطبقة السفلی من الذین الحیلة لهم من المساکین و المحتاجین و  لل

.
ً
 و معترا

ً
  اهل البؤسی' و الزمنی' فاّن فی هذه الطبقة قانعا

 ای که مشکالت روزگار آنان را فرودست دهم در مورد جامعه به تو هشدار می

نموده است. اینان شامل چهار گروِه فاقد نیروی حرکتی (معلول حرکتی یا 

َزْمنی')، پریشان خاطر (معلول ذهنی یا ُبؤسی')، افراد دارای احتیاجات خاص 

به دلیل فقدان حس شنوایی و گویایی (محتاجین) و باالخره افراد نابینای دارای 

  د.باشن می (مساکین) سکون و فاقد حرکت و تحرک کافی

در دوره جدید هم معلولین را به چهار گروه اصلی، معلولین حرکتی، معلولین 

کنند. حضرت هم از چهار گروه با الفاظ  ذهنی، ناشنوایان و نابینایان تقسیم می

  پردازد: مستعمل و متداول در فرهنگ آن دوره یاد کرده و به این نکات می
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با سخن خود را رو  این درصدد، سخن گفتن از موضوع مهمی است. از چون - ۱

ها
ّ
ها لل

ّ
رود که گوینده و  این اصطالح در موردی به کار میکند.  شروع می لل

  سخنران درصدد بیان مطلب مهم همراه با هشدار است.

کند  مددجویان را طبقه یا گروه اجتماعی خرد یا جامعه فرودست معرفی می - ۲

 سافل و فرودست نیستند بلکه روزگار و وضع
ً
یت موجود آنان را فرودست که ذاتا

چنان آنان را تحت فشار قرار داده  مشکالت روزگار آننموده است. به طوری که 

ای جز تن دادن به وضعیت موجود ندارند. (الطبقه السفلی من الذین  چارهکه 

  الحیلة لهم).

سخنان غیر  با و نخواستهی اجتماعی بوده ها حضرت درصدد بیان واقعیت

رو به  ، اطالعات غیرواقعی بدهد و مردم را فریب دهد. از اینآمیز واقعی و مدح

. برعکس معرفی نکرده استجامعه  گروه بهترین و باالترین آنان را ،مدح روش

شان را برایشان تبیین  ها داده و مرتبه اجتماعی اطالعات درست و حقیقی به آن

  کرده است.

 ب البته آنان فکر می
ً
پذیرند و هیچ راهی غیر از تن کنند باید این وضعیت را جبرا

دادن جبری به این وضعیت را ندارند. اما حضرت با عبارت الذین ال حیلة لهم، 

 کار راهخواهد به معلولین بفهماند، این فکر شما است که بی چاره هستید و  می

الذین فکروا ال حیلة «ندارید. چون فعلی مثل فکروا در تقدیر است و اصل جمله 

. در حالی که شما سرمایه عظیمی مثل حقوق الهی دارید و با بوده است» لهم

  توانید به مدارج عالی برسید. این سرمایه می

مساکین (کسانی که به دلیل است: این جامعه شامل چهار گروهاز نظر امام  - ۳

 نمی
ً
توانند حرکت کنند)؛  فقدان حس بینایی، سکون داشته و مستقال

ان حس شنوایی و گویایی نیازمند رابط و محتاجین (کسانی که به دلیل فقد

های آنان را به مخاطبان تفهیم کند)؛ اهل البؤسی'  اند تا خواسته مترجم

اند)؛ و  (کسانی که فکر و خاطر معیوب داشته و به نام معلول ذهنی مشهور
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باالخره َزْمنی' (افرادی که به دلیل ضایعات نخاعی یا فلج اعضاء و جوارح 

  شوند). اکنون به نام معلول حرکتی شناخته میگیر بوده و  زمین

بندی  پس از تقسیم بندی جامعه معلولین به لحاظ نوع معلولیت و دسته - ۴

معلولین به چهار گروه، از نظر اخالقی و جامعه شناسی آنان را به دو گروه قانع 

اند و در  ای از معلولین قناعت پیشه فرماید عده کند. و می و معّتر تقسیم می

کنند. به عبارت دیگر تمشیت  های خود زندگی می ها و داشته دوده داراییمح

و بدون زیاده روی و افراط و تفریط اجرا   امور و مدیریت زندگی خود را عاقالنه

نمایند. گروه دیگر اعترار دارند و معّتر هستند. یعنی با افراط در خوراک،  می

اند. اینان در نهایت  قیر شدهها، به فقر افتاده و ف پوشاک و دیگر نیازمندی

شوند به گدایی و تکدی گری بپردازند. حضرت به درستی به ساز و  میمجبور 

کارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه توجه دارد و تحوالت را مثل یک جامعه 

دان به تحلیل حقوق  کند. سپس بسان یک حقوق شناس تحلیل می

  پردازد. مددجویان می

  

  ف حاکمیتحقوق مددجویان و وظای

و آنان ، به حقوق  آن تقسیماتجامعه معلولین و  معرفیحضرت پس از 

پردازد و در مجموع سی ماده حقوقی برای  این حقوق میاثبات  مشروعیت و

این حقوق درصدد آگاه کردن شمردن و تجزیه و تحلیل  شمارد. با معلولین بر می

این  برایلک اشتر استاندارش ما شان و وادار کردن معلوالن نسبت به حقوق

  :یمپرداز می. اکنون به بررسی این حقوق استحقوق 

  تعیین حقوق مالی مشخص برای معلولین - ۱

 من بیت مالک. بخشی از بیت و
ً
  المال را برای آنان قرار بده.  اجعل لهم قسما

المال  را اقتصادی و تعیین مقرری رسمی از بیت معلولینحضرت اولین حق 

ین مشکل یک معلول و اولین دغدغه او طعام و تأمین لباس و تر داند. چون مهم می
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رو باید مبلغی به مددجویان به طور  پوشاک و دیگر ضروریات زندگی است. از این

دلیل های اولیه نداشته باشند، به  منظم پرداخت شود. اگر مددجویان دغدغه

 اجتماعی مشارکت خالقانه توانند ها هست، می ی که در ذات آنخالقیت و ابتکار

  . داشته باشند

  تأمین خوراک معلولین -۲

 من غالت صوافی االسالم فی کل بلد و 
ً
ها (گندم و  بخشی از غله .اجعل قسما

غنیمتی مسلمانان در همه جهان اسالم را  خالصه و های جو و برنج) از سرزمین

  به معلولین اختصاص بده.

لص پادشاه و دربار اما های خا ، زمین صوافی یعنی زمینها صوافی یعنی خالص

فتح شده به روش  خالصه های غالت صوافی االسالم یعنی غالتی که از زمین

به  فرماید قسمتی از این غالت . امام میشود صلح به حکومت واصل می

  مددجویان تعلق دارد.

  ضرورت مساوات و اجرای عدالت بین همه معلوالن  -۳

ض ممنوع است و با آنان به مساوات فاّن لالقصی منهم مثل الذی لالدنی'. تبعی

  ها است. ترین آن ها مثل نزدیک دورترین آن ؛ زیرارفتار کن

خواهی بدهی، دور و  گیرد و حقوقی که به آنان می هر آنچه به آنان تعلق می

نزدیک، خودی و غیرخودی ندارد. در ادامه حضرت خواستار رعایت حقوق 

  همگان شده است.

  جویان بدون تبعیضرعایت حقوق تمامی مدد -۴

ُه. حقوق همه مددجویان باید مراعات گردد.
َ

 َحق
َ

 قد استرعْیت

  وکال

حضرت از واژه استرعیت در باب استفعال استفاده کرده و گویا درصدد بیان این 

مالک تو به عنوان مدیر ارشد جامعه باید از همه مدیران تحت ای نکته است که 

 یک فرمانت رعایت حقوق مددجویان را مطا
ً
لبه کنی و پیگیری نمایی. صرفا

دستور نباشد بلکه پیگیری و مطالبه جزء برنامه رعایت حقوق است. مهم این 

است که در این بند، حضرت کل و تمامی مددجویان را مشمول رعایت حق 
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دانسته است. یعنی نفرموده فقط مسلمانان یا فقط طرفداران امامت یا فقط 

رند. بلکه فرمود کل و همه مددجویان بدون کسانی که فالن خصوصیت را دا

  شان مراعات گردد. تبعیض باید حقوق

  ممنوعیت غفلت از مددجویان -۵

ر
ّ

نک عنهم بط
ّ
  رفاه و خوشی موجب غفلت از معلولین نشود.  .فال یشغل

، جوامع در حال پیشرفت، توسعه و رفاه اجتماعی ،جامعه شناسانبه نظر بعضی 

کنند، حقوق  تأکید می رو . از اینشود پذیر می سیبموجب فراموشی اقشار آ گاه

ها توجه نماید و مانع نابودی آنان زیر  کند دولت به آن اولیه این قشرها اقتضا می

  های توسعه شود.  چرخ

ر، نظر دارد. یعنی هیچ فکری تو را از رسیدگی به آنان 
ّ

برخی متون به جای بط

  مشغول نکند.

  دار یتون به بهانه اجرای کارهای اولممنوعیت تضییع حقوق مددجویا -۶

. انجام کارهای زیاد و مهم  ُر بتضییع الصغیر الحکامک الکثیَر المهمَّ
َ

ْعذ
ُ
َک ال ت

َّ
ِان

َ
ف

  تواند باشد. عذر برای ضایع کردن حقوق بیچارگان نمی

گونه  مدیران نپرداختن به امور مددجویان متعلق به اقشار پایین جامعه را این

آنان از رسیدگی به امور  ، مانعدار کار زیاد یا کار مهم و اولویت :کنند توجیه می

فرماید این استدالل پذیرفته نیست و اجرای  . اما حضرت میهستیممعذور  بود و

برای رسیدگی به  استاندارو از مسئولیت  باشد نمیکارهای کثیر و مهم عذرآور 

کرامت و  آنانحق کاهد. زیرا موجب تضییع  امور مددجویان دون پایه نمی

فرماید تعضییع  گردد. حضرت نمی های مددخواه و نیازمند مساعدت می انسان

تضییع «فرماید  شود؛ بلکه می ها می مال یا تضییع آبرو یا تضییع زندگی آن

یعنی عدم رسیدگی به بهانه رسیدگی به امور مهم و زیاد، موجب از » الصغیر

  دهند. د را از دست میهستی ساقط شدن قشر صغیر است و همه چیز خو

  اینگونه آمده است: البالغه صبحی صالح نهجهای چاپی مثل  برخی از نسخه
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ک ال تعذُر بتضییک التاف
ّ
همانا مجاز نیستی با شود  و معنای آن اینگونه می، ةفان

حضرت پیش از این به مالک اشتر درباره غرور و یعنی تحقیر خود را ضایع کنی. 

درباره خود کوچک بینی و حقارت پیشگی، هشدار تکبر هشدار داد و اآلن 

نماید، ابهت خود را از دست  دهد. حاکمی بیش از حد خودش را کوچک می می

کنند. از  طلب از این وضع سوء استفاده می دهد. در نتیجه افراد فرصت می

  گردد. ای حقوق معلولین تضییع می رو در چنین جامعه این

توان اینگونه  را می امَک الکثیر المّهمألحک که فرمود:حضرت سخن ادامه 

حاکم برای تحکیم جایگاه خود در جامعه باید کارهای مهم بسیار  تفسیر نمود:

های مهم و ابتکاری مردم به استواری، اقتدار و  انجام دهد. با اجرای طرح

دانند. معلولین در  استحکام قدرت حاکم پی برده و او را شایسته این مقام می

  توانند به نیازها و حقوق خود برسند. امعه میاینگونه ج

  همت و اهتمام به امور آنان -۷

ِخْص هّمک عنهم 
ْ

ش
ُ
  اهتمام خود را از آنان دریغ مکن.  .فال ت

آنان از دیگر رسیدگی متولیان جامعه به وضع زندگی معلولین و اهتمام به امور 

ن است، مسئولین به دالئل گوناگون ممک حقوق اجتماعی معلولین است.

اهتمام خود را از معلولین دریغ کنند. از جمله با این توجیه که طرح حقوق آنان 

موجب توقع و باال رفتن سطح مطالبات آنان شود، به امور آنان همت ننمایند. 

  امام به طور کلی از هر گونه همت نکردن در جهت امور آنان را نهی کرده است.

  ولین و تعامل انسانی با آنانعدم رفتار با غرور و نخوت با معل -۸

ک لهم 
ّ

ر خد َصِعّ
ُ
به معلولین فخر نفروش و از َسر کبر و نخوت، از آنان روی  .و ال ت

  بر مگردان.

یکی از حقوق معلولین این است که جامعه، به ویژه مسئولین رفتار عادی و 

حقیر انسانی با آنان داشته باشند. به دلیل نداشتن بینایی یا فلج بودن آنان را ت

  نکنند و با آنان با کبر و نخوت برخورد ننمایند.
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گویا حضرت این سخنش را از قرآن کریم اقتباس کرده است. در سوره لقمان از 

ر خّدک للناس و ال  وصایا و توصیه َصِعّ
ُ
های لقمان به پسرش، این است: ال ت

 ان ا
ً
هتمشی مرحا

ّ
از  سوره لقمان). چهره ۱۸ال یحب کل مختار فخور (آیه  لل

های خودپسند و  مردم بر مگردان و در زمین خرامان راه نرو، همانا خداوند انسان

  دارد. متکبر را دوست نمی

فرماید هنگامی که نابینایی آمد، کسی با چهره عبوس روی  قرآن کریم می

) در ادامه این ۲و  ۱برگرداند (عبس و تولی ان جاءه االعمی، سوره عبس، آیات 

ذمت کرده ا ست. در منطق قرآنی و در فرهنگ الهی، نابینا و رفتار را به شدت م

 معلولین کرامت دارند و کسی حق ندارد از آن
ً
  ها رو برگرداند. کال

  ضرورت احترام متواضعانه نسبت به مددجویان -۹

ْع 
َ

هو تواض
ّ
هیرفعک ا لل

ّ
  . به خاطر خدا تواضع کن تا خداوند تو را رفعت دهد. لل

حاکمی که  .ا رفعت و بزرگی او در ارتباط قرار داده استب را حضرت تواضع حاکم

نسبت به مردم و مددجویان تواضع داشته باشد، مقام رفیع و مقبولیت گسترده 

نسبت به مردم متکبر و و پیدا خواهد کرد. بر عکس حاکمی که تکبر داشته 

کند. در حدیث معروف آمده: من  مستبد باشد، جالل و شکوه هم پیدا نمی

برأیه هلک یعنی کسی که مستبد و خودرأی باشد و به افکار عمومی  استبد

شود. زیرا اقتدار و قدرت واقعی در جامعه است، حاکم با  احترام نگذارد نابود می

نزدیک شدن به جامعه و احترام به اقشار اجتماعی، از قدرت و اقتدار الیزال 

های مردم نفوذ  در دل گردد، مردم هم به او یاری رسانده و مند می مردمی بهره

ها یاور او خواهند بود. بنابراین  ها و بحران یافته و مردم با همه وجود در سختی

است  وظیفه دو طرف حاکمیت و مددجویان در این قطعه از سخن حضرت این 

 و از  فریبظاهری و برای  نه به صورتکه حاکم متواضع باشد 
ً
مردم بلکه واقعا

  آفرین باشند. مددجویان هم در رفعت حاکم نقش َسر عشق و اخالص به مردم؛

های اجتماعی و اقتصادی را در اختیار مددجویان  امکانات و فرصت - ۱۰

  گذاشتن
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ِفْض ِجناحَک للضعفاء. بال
ْ

خ
ْ
  .های خود را برای ضعیفان پهن کن و ا

  بال پهن کردن به دو جور تفسیر شده است:

است. این کاربرد اخالقی است. در خواه  در برابر ناتواناِن توان فروتنیاستعاره از 

ها و  بال کنایه از رشد و توسعه و ترقی است. یعنی امکانات و ظرفیت تفسیر دوم،

ها را به اقویاء، پولدارها و  هایی که در اختیار حاکم است، نباید آن فرصت

ها و امکانات اقتصادی و اجتماعی را به  مندان بدهد بلکه حاکم باید فرصت ثروت

ها آن  کنایه از اعطای امکانات و فرصت ،جویان ضعیف بسپارد. پهن کردن بالمدد

  این کاربرد حقوقی است. هم با تواضع و فروتنی است.

  نیاز جامعه به حضور اجتماعی و مساعدت آنان - ۱۱

ِرِبِهم الی ذلک منک 
َ
. به مددجویان نشان بده به این برنامه نیازمندی.حو ا

ً
  اجة

ها به مددجویان  با تواضع و سپردن امکانات و فرصتبه نظر حضرت، حاکم 

رسانی هم  سازی اقناعی و اطالع شود بلکه باید برنامه فرهنگ کارش تمام نمی

؛ به مددجویان تفهیم کند حکومت به مددجویان نیاز داردباید داشته باشد. 

آنان سرمایه اجتماعی هستند و با مشارکت در جامعه موجب پیشرفت و  چون

  واهند شد.ترقی خ

  امور معلولین منزوی و دور از دسترسبه رسیدگی  - ۱۲

ْحِقُره الرجال
َ
َتِحُمه العیون و ت

ْ
ق

َ
ْد اموَر من ال یصل الیک منهم ممن ت

َّ
ق

َ
ف

َ
امور  .و ت

رسد، رسیدگی کن؛ زیرا اینان از  ها به تو نمی آن های درخواستمعلولینی را که 

  اند. رفتهاند یا به دلیل تحقیر، کنار  چشمان پنهان

اند  مدیران فقط نسبت به مراجعه کنندگان و کسانی که در فهرست ثبت شده

 نمی کنند. اما معلولینی هستند که در حاشیه رسیدگی می
ً
دانند  اند؛ اساسا

کسی و تشکیالتی برای رسیدگی به امور آنان هست یا مددجویانی هستند که به 

د یا در بازداشت هستند یا به بهانه ان هر دلیل تحقیر شده و آنان را کنار گذاشته

باشند و به  اند؛ همه اینان مصداق سخن حضرت می سوء سابقه، حذف شده

  فرماید که باید به امور آنان رسیدگی کنی. حاکم امر می
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تعیین مددکارهای متواضع و دارای محاسن اخالقی به عنوان معتمدین  - ۱۳

  حکومت

 الولئک ثقتک من اهل الخشیة 
ْ

ِرغ
َّ

ف
َ
و التواضع فلیرفع الیک امورهم و ذلک ف

معتمد خداترس و متواضع بر معلولین بگمار تا امور آنان را نزد  .علی الوالة ثقیل

  تو آورد، اگر چه اجرای این دستور برای والیان سنگین است.

سازمان بهزیستی با اجرایی طرح نظارت بر مددجویان در واقع همین دستور 

تواند  استاندار منطقه نمی ومتولی جامعه حضرت را عملی ساخته است. 

 به همه مسائل و امور معلولین رسیدگی کند، از این
ً
رو الزم است کسانی  شخصا

را به عنوان نماینده و واسطه انتخاب کند. اما این افراد باید صفات نفسانی مثل 

  تقوا داشته باشند تا در عمل برای حاکمیت مشکل ایجاد نکنند.

ها و مشکالت  ان گویای این است که معلولین حق دارند نیازمندیاین بند از فرم

اما ها رسیدگی کند.  برسانند و حاکم وظیفه دارد به آن مسئولخود را به گوش 

توان  تواند بهانه آورده و بگوید کثرت معلولین مانع است و نمی نمی مدیریت

 به همه آن
ً
فرماید  ه و میکار عرضه کرد ها رسیدگی کرد. زیرا حضرت راه عمال

معتمدی تعیین کن تا به امور  بلکهالزم نیست خودت به همه امور رسیدگی کنی 

  ها رسیدگی کند. آن

واژه ثقتک (معتمد خودت) گویای این است  - ۱امام بر چند نکته تأکید دارد: 

که مددکارها و گزارش کنندگان امور معلولین باید زیر نظر حاکم باشند. به 

تی شامل معتمدین رسیدگی کننده به امور مددجویان، عبارت دیگر تشکیال

معتمدین حداقل باید دو ویژگی  - ۲نباید خارج از حوزه ریاست کل باشد. 

خشیت و تواضع داشته باشند. نسبت به رئیس جامعه خاشع و نسبت به 

معلولین متواضع باشند. خشوع غیر از خوف است و به نگرانی آگاهانه گفته 

مقابل مددجویان، فروتن و در مقابل حاکمیت ضمن آگاهی  شود. معتمد در می

پایان این فقره  - ۳ها و اوامر ریاست است.  از مشکالت، نگران اجراشدن برنامه

  عبارتی درباره ثقل و سختی به کارگیری معتمدی با این خصوصیات است.

)www.malolan.com( دفتر فرهنگ معلولين



  23  نمنشور حقوق معلوال
  

 

 

اجرا کردن منصفانه امور مددجویان تا رسیدن به معافیت در دادگاه  - ۱۴

  لهیعدل ا

مَّ ِاْعَمل فیهم باالعذار الی ا 
ُ
هث

ّ
ِانَّ هوالِء احوُج الی االنصاف من  لل

َ
یوَم تلقاه، ف

 
ّ
عِذْر الی الل

َ
أ
َ
 ف

ٌّ
ل

ُ
ای با مددجویان رفتار کن  ِه فی تأدیِة َحِقه الیه. به گونهغیرهم و ک

که در قیامت نزد خداوند رو سفید باشی، اینان نسبت به دیگر اقشار جامعه به 

ی نیازمندتراند؛ بنابراین با ادای حقوق همگانی نزد خداوند مأجور و دادرس

  معذور خواهی شد.

معلوالن نیازمند عمل نه شعار و حرف، آن هم عمل عادالنه و منصفانه و با رعایت 

ضوابط اخالقی و حقوقی و شرعی به طوری که مدیر مددکار حتی در قیامت و 

  د.نزد خداوند معذور و معاف از تنبیه گرد

حضرت رسیدگی به امور معلولین را با سعادت اخروی هم سنگ دانسته؛ 

رو  داند. از این همچنین کار برای آنان را همان رعایت انصاف و دادرسی می

پناه بنگرد و درصدد برآورده شدن همه  های بی حاکم باید به آنان به چشم انسان

  حقوق آنان باشد تا معذور گردد.

  فراد دارای معلولیت شدیدرسیدگی ویژه به ا - ۱۵

ِة فی الِسِنّ ممن ال حیلة له و ال َیْنِصُب للمسألِة 
َّ
ِة و الِرق

َ
مان  اهل الُیْتِم و الزَّ

ْ
د َعهَّ

َ
و ت

گیرها، کهنساالن و  های شدید یعنی زمین نفَسه. نسبت به افراد دارای معلولیت

گانی هستند که  مندان درمانده متعهد باش. چون آنان بیچار آسیب

  توانند برآورده سازند.  نمیهم خود را شخصی های  واستهخ

شناسی، تعهد و قبول مسئولیت در منطق حضرت جایگاه خاص دارد.  وظیفه

 باید  رسد، می وقتی به افراد دارای معلولیت شدید می
ً
فرماید متولی جامعه حتما

یا  وظیفه شناس باشد. اهل الُیْتم یعنی افرادی که به دلیل حادثه و قطع عضو

اند؛  جامعه شده» مند طبقه آسیب«نابینا شدن یا از دست دادن پدر و مادر جزء 

اند؛ و  گیر شده زمانة یعنی افرادی که به دلیل ناتوانی و معلولیت شدید زمین

ة فی السن یعنی کسانی که به دلیل کهولت و سن زیاد، توان تحرک 
ّ
باالخره الرق
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یژه رسیدگی کرده و حقوق ویژه برای ندارند. این سه دسته را حضرت به طور و

خود را شخصی های  توان اجابت خواسته چونشمارد. زیرا اینان  آنان بر می

، حاکمیت باید برای آنان برنامه و تدبیر ویژه داشته باشد. سازمان ندارند

در واقع درصدد اجرای همین » طرح رسیدگی در خانه«بهزیستی با اجرای 

  فرمان است.

ارزاق و رهاسازی از مشکالت برای افراد دارای معلولیت  اجرای طرح - ۱۶

  شدید

ِصهم. برای آنان ارزاق  
ُّ
ل

َ
ه بَتخ

ّ
ّرب الی الل

َ
َتق

َ
ه ف

ّ
هم عبادالل

ّ
 فان

ً
ْجِر لهم ارزاقا

َ
أ
َ
ف

بفرست؛ چون آنان بندگان خدا هستند و با رهایی آنان از مشکالت و زندگی 

  فالکت بار، نزد خداوند تقرب پیدا کن. 

ْجِر (فعل امر اجری یجری) به معنای اجرایی و عملیاتی کر حضرت ا
َ
ن دز واژه ا

، استفاده کرده است. یعنی ی ارزاق برای افراد دارای معلولیت شدید مصوبه

احتیاجات اولیه معلولین شدید را مصوب و به صورت مقرری ثابت اجرایی کن. 

ص و رهایی معلولین از این وضعیت را همان ت
ُّ
خل

َ
قرب الهی دانسته و در ادامه ت

  داند. برابر می تقرب الهیامور اجتماعی معلولین را با 

  ضرورت استقرار آنان در جایگاه مناسب حالشان با حقوق مکفی - ۱۷

ُص بصدق النیات. با  و
َ
ل

ْ
خ

ُ
قواتهم وحقوقهم، فِانَّ االعمال ت

َ
عهم مواِضَعهم فی ا

ْ
َوض

تأمین نیازهای ضروری و حقوق اولیه مددجویان، وضعیت آنان را تثبیت کن؛ 

  خلوص این اعمال بستگی به صداقت و  نیت پاک تو دارد.

ان قرار ش شان در جایگاه و مواضع واقعی معلوالن با تأمین نیازها و حقوق

به شرط اینکه مددکاران، اندیشه و نیت صادقانه داشته باشند. اما  گیرند؛ می

توان آن را در جایگاه  اگر نیت استفاده ابزاری از معلوالن در میان باشد، نمی

صحیح ها  درست نشاند؛ چون اموال و امکاناتی که حق معلوالن است به آن

  شود. داده نمی

  ادای حقوق با شفافیتپرهیز از مخفی کاری و  - ۱۸
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هر الغیب 
َ

 حقوقهم ِبظ
َ

ک قد قضیت
ّ
ن
َ
ه ال تسکن نفوس الناس او َبْعِضهم الی ا

ّ
ان

ه ثقیل. مردم یا 
ُّ
ل
ُ
دون مشافهتَک بالحاجات وذلک علی الوالة ثقیل والحق ک

شان به روش مخفیانه راضی نخواهند شد و  به صرف ادای حقوق آنانبعضی از 

  ور و شفافیت هستند.خواستار حضور در جریان ام

العمل مددجویان را هم تبیین  اداره معلولین را معرفی و عکس روش حضرت 

 دوست دارند به روش مخف می
ً
ی و به دور از انظار کند. مدیران مددکاری معموال

 فعالیترسانی شفاف ندارند.  ای به بیان آمار و ارقام و اطالع و عالقه فعالیت کنند

از مددجویان  بعضیخواهند مخفی باشد. در مقابل  می راتأمین حقوق  برای

 نمی
ً
شان را با  خواهند بلکه حقوق بدبین هستند و ادای حقوق خود را صرفا

شفافیت، مشارکت و حضور در اجرای مراحل تأدیه حقوق خواستاراند. در حالی 

جانبه همه  اجرایالبته  .که اجرای این شیوه برای مدیران سخت و سنگین است

دادن ارزاق و تأمین نیازهای مددجویان  باحق  از نظر امام،است.  لحق مشک

ای حق و تأمین تر است و شامل شیوه اجر  بلکه فراگیرتر و جامعشود؛  تمام نمی

شان  و مددجویان باید در جریان چگونگی تأمین حقوق شود مایحتاج هم می

ت و جلب مشارکت رسانی و شفافی قرار گیرند. از طرف دیگر مدیران باید با اطالع

چون  ،این شیوه مشکل و پیچیده و حضور معلولین اعتماد آنان را جلب نمایند.

  سودمند است.  ،شود ی و شخصیت سازی معلوالن میموجب فرهنگ ساز

ضرورت تدبیر و برنامه، درخواست برای شکیبایی همگانی در برابر  - ۱۹

  نامالیمات و اطمینان به آینده

ُه ا
ُ

ف
ّ

ِف
َ

هوقد ُیخ
ّ
وا بصدق موعود  لل

ُ
روا نفوَسهم و َوِثق َصبَّ

َ
 ف

َ
علی أقواٍم طلبوا العاقبة

ها
ّ
هلمن َصَبَر واحتسب فکن منهم واستعن با لل

ّ
. خداوند سنگینی حق را بر لل

خودسازی با کنند،  هدفمند کار می با تدبیر و گرداند که آسان می یبرخی اقوام

های الهی در مورد صابرین و  و به وعده آحاد جامعه را وادار به شکیبایی کرده

  محتسبین اعتماد دارند. از اینرو از این گروه باش و از خداوند استعانت بخواه.
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کاری برای آسان سازی  سنگین و سخت، راهبه عنوان برنامه حق  معرفیپس از 

فرماید: خداوند تحت شرایطی مشکالت و موانع  کند و می اجرای حّق عرضه می

نماید؛ به شرط اینکه  رداشته و راه حق طلبی را آسان میبر سر اجرای حق را ب

کنند. یعنی برای کارهایشان و از  و هدفمند کار  باشندمدیران عاقبت طلب 

داشته مشی  جمله برای اجرای حق و تأمین حقوق معلولین طرح، برنامه و خط

صرف داشتن طرح و برنامه و هدف کافی نیست و نیاز به تصبیر و . اما باشند

طلبی هم  رخواست همگانی برای صبر در مقابل نامالیمات و پرهیز از عافیتد

های الهی در مورد صابرین و محتسبین هم  از طرف دیگر به وعده هست.

. محتسبین یا مدیران منفعت سنج و باید داشته باشنداعتماد و اطمینان 

خداوند بوده از مشکالت هراس ندارند و صابراند مورد توجه  ،گر و با تدبیر حساب

کند تا موفق شوند.  و خداوند در قرآن کریم، وعده داده آنان را مساعدت می

توانند کِل حق یا همه ابعاد و جوانب حقوق معلولین را  بنابراین مدیرانی می

تأمین نمایند که سه ویژگی مزبور را داشته باشند و خداوند اجرای حقوق 

  گرداند. معلولین را بر آنان آسان می

  حاکمای برای مددجویان زیر نظر  تأسیس اداره - ۲۰

 لهم فیه شخصک و
ُ

غ ِرّ
َ

ف
ُ
 ت

ً
برای افراد دارای  .اجعل لذوی الحاجات منک قسما

معلولیت (ذوی الحاجات) یک بخش اداری دایر کن و شخصی را از جانب 

  خودت بر آن منصوب کن.

ایی به نظر حضرت، حق معلولین است که در ساختار اداری، دیوانی و اجر 

در  ترین مقام عالیکشور، یک سازمان ویژه معلولین تأسیس شود و نماینده 

ترین مقام در  مالک اشتر به عنوان عالی رأس این سازمان حضور داشته باشد.

مصر باید چنین سازمانی را تأسیس و شخصی از معتمدین خودش را در رأس 

 اخالقی نیست  آن بگمارد. این فرمان داللت دارد به اینکه، سخنان امام
ً
صرفا

 باید اجرایی شود. و برای اجرایی کردن آن باید ساز و کارهای الزم را 
ً
و حتما

  فراهم آورد.
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» منک«حضرت نکات ریز ولی پرمعنایی در این عبارات به کار برده است. واژه 

یعنی متولی باید تشکل معلولین را خودش ایجاد کند و در واقع زیر نظر خودش 

  ای دولت نسپارد.  های زیر مجموعه ان یا به سازمانباشد، به دیگر 

و  گویا سازمان بهزیستی بر اساس همین دستورات حضرت تأسیس شده است.

  در قانون جدید حمایت از معلوالن هم همین نکته مورد توجه است.

رغ لهم فیه شخصک و ذهنک فی کل شغٍل  بعضی از نسخه
ّ

ها اینگونه دارد تف

وقتی به این سازمان آمدی، خودت و ذهنت را از همه ). ۲۸۶، صتحف العقول(

ها آزاد و فقط به امور مددجویان رسیدگی کن. برخی مترجمین قسم را  مشغله

  اند (همان). وقت معنا کرده

  وگو و مناظره عمومی گفت جلساتتشکیل  - ۲۱

 
ً
 عاما

ً
  ها داشته باش. نشست عمومی با آن .و تجلس لهم مجلسا

فرماید: تو به عنوان متولی و استاندار در کنار معلولین  حضرت به مالک اشتر می

مصر بنشین و با آنان نشست عمومی و فراگیر داشته باش. یعنی حق افراد 

ها تشکیل جلسه دهد به  دارای معلولیت است که استاندار و متولی امور با آن

ا ه های آن ها گوش بسپارد، سخنان آنان را بشنود و به خواسته درد و دل آن

های دو نفره با معلولین داشتن هدف  جلسه خصوصی و نشست رسیدگی کند.

وگوی عمومی،  امام نیست بلکه تأکید به تشکیل جلسه عمومی دارد. در گفت

شود، معارفه و شناخت یکدیگر و  آید، نقد و انتقاد می تضارب آراء پدید می

شناسی خاصی که  نآید. معلوالن به دلیل روا باالخره هم افزایی و رشد پدید می

 این تدبیر به یک  دارند، نیاز مبرم به گفت
ً
وگو و جلسات عمومی دارند. اساسا

  شیوه درمانی و سازندگی برای آنان است.

ه ابن ام مکتوم نابینا در آن دوره حضور داشتند. اینان 
ّ
کسانی مثل عبدالل

ارب و نخبگان جامعه بودند و نشستن با این افراد، در واقع استفاده از تج

رو جلسه داشتن با معلولین فقط با هدف رسیدگی  ها بود. از این های آن دیدگاه

  چنین هم داشته است. ها نبوده بلکه تأثیرهای این آن های نیازمندیبه 
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ُن لهم علیک و تجلس 
َ

ذ
ْ
أ
َ
در نسخه دیگر این فرمان به این صورت آمده است: ثم ت

. یعنی اجازه بام عام دادن به آ
ً
نان خواهی داد و با آنان در مجلس لهم مجلسا

). واژه عام که بعد از مجلس در نسخه ۲۸۶، صتحف العقولخواهی نشست (

صبحی صالح آمده همان تأذن لهم علیک است و این دو یک معنا دارند. از 

  رو در هر دو نسخه معنا یکی است. این

  فروتنی در مجلس عمومی مددجویان و سپردن جلسه به آنان - ۲۲

ه الذی خلقکفتتوا 
ّ
در مجلس معلولین به خاطر خدایی که تو را آفریده،  .ضع فیه لل

  تواضع کن.

فردی مثل مالک اشتر که خداوند او را در کمال صحت و با بدنی کامل آفریده، 

نباید نسبت به کسانی که نقصی مثل فقدان حس بینایی دارند، غرور و تکبر 

های دیگر  هستند ولی جنبه داشته باشد. چون معلولین هر چند فاقد حسی

تر است. نابینایان گرچه فاقد حس بینایی هستند ولی در  جسمی آنان قوی

  باشند. های عادی برتر می لمس و در شنوایی و در حافظه از انسان

فرماید: ای مالک به خاطر اینکه خداوند تو را کامل آفریده، نسبت  حضرت می

اشته باش بلکه تواضع نما. بنابراین از به افراد دارای معلولیت تکبر و غرور ند

  جمله حقوق معلولین تواضع متولی و مدیران ارشد نسبت به آنان است.

تواضع یعنی انسان خود را برتر و باالتر از دیگران نبیند و دیگران را کوچک و خوار 

ترین مشکل معلولین در همین نکته است. افراد عادی و بعضی از  نشمارد. اصلی

معه در سخن یا در رفتار یا در عمل آنان را کوچک شمرده و تحقیر مدیران جا

شود و بسیاری  ساز تبعیض علیه آنان می اند. کوچک شمردن معلولین زمینه کرده

  گیرد. جا نشئت می از مشکالت از همین

اما مصداق تواضع در اینجا یعنی در جلسه عمومی، یکه تاز و متکلم وحده 

هم مشارکت داشته و سخن بگویند. تریبون و نباشد؛ اجازه بدهند حضار 

میکروفن را به آنان بسپارد و خودش مستمع باشد. نیز آداب مباحثه را رعایت 

کند. اگر کسی انتقادی مطرح کرد و حتی به رئیس دولت پرخاش نمود، او را 
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تهدید نکند، اجازه دهد حرفش را بزند و بعد با استدالل و منطق پاسخ بدهد. 

لین هم با ادب و اخالق نیک با رئیس برخورد کنند. فرصت طلبی البته معلو

نکرده و هر آنچه در دل دارند بر سر رئیس بریزند. اما در نسخه دیگر این فرمان 

ه الذی رفعک (
ّ
ُع فیه لل

َ
). یعنی ۲۸۶، صتحف العقولاینگونه آمده است: تتواض

  به جای خلقک، رفعک آمده است.

  ه مسئولین دولتی با حذف نگهباناندسترسی آسان مددجویان ب - ۲۳

َرِطک
ُ

قِعُد عنهم جندک واعوانک من احراسک وش
َ
ها،  پاسداران، پاسبان .و ت

  سربازان، نزدیکان و یاران خود را از سر راه آنها دور کن.

حق معلولین است تا با متولی و مدیران ارشد جامعه بدون ترس و لرز ارتباط 

رو به  آسیب رساندن به کسی را ندارند، از این داشته باشند. معلولین که توانایی

رو  هنگام ارتباط با مقامات نیازی به نیروهای امنیتی و انتظامی نیست. از این

و مسئولین  تباط ساده و سازنده داشته باشندمعلولین باید بتوانند با مقامات ار 

  هم باید شرایط مناسبات پویا را فراهم آورند.

آبرومند جهت مراجعات مددجویان یا مواجهه لزوم برپایی جلسات  - ۲۴

  رئیس با آنان با آغوش باز

 
َ
 ت

ْ
 خ
َ

لهم فی مجلسک ذلک جناحک و تلیُن لهم کنفک فی مراجعتک و  ُض ف

 یاو به هنگام مواجهه با آنان  دهی ای فاخر برای آنان تشکیل می جلسهوجهک. 

  کشی. یی آنان را در آغوش میخو نرم ، بامراجعه به تو

اقدام و اصطالح و به معنی  ،جناحک مثل آیه اخفض لهما جناح تخفض لهم 

برخورد با است. تلین لهم کنفک نیز اصطالح و به معنای  عملی همراه با فروتنی

نرمی است. یعنی وقتی مددجویان به تو مراجعه کردند و با آنان  مخاطب با

را، تواضع بلکه مدا نخواهی داشتمواجهه پیدا کردی، در گفتار و رفتار خشونت 

  و نرمی خواهی داشت.

ها و کنایه از  تخفض لهم جناحک در اصل به معنای گشودن و پهن کردن بال

برخورد محبت آمیز است. تلین لهم کنفک به معنای در آغوش کشیدن و کنایه 
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از نشان دادن عالقه و دوستی به مخاطب با برخورد مالیم و نرم با او است. 

و تعبیر استفاده کرده تا ضرورت تشکیل خالصه حضرت از چند اصطالح 

چنانی فاخر را بفهماند. جلساتی که مدیر باید امکانات خود را مثل  جلسات آن

بال بگستراند تا مددجویان با اطمینان در کنار ریاست قرار گیرند. رئیس هم با 

آغوش باز و لین از آنان استقبال نماید. حضرت با این تعابیر درصدد بیان روابط 

  های دو طرف به هم بوده است. دیک مددجویان و مددکاران و عالقهنز 

  تنگ و انسانی مددجو و مددکارارتباط و مناسبات تنگاـ ۲۵

ُمَک متکلمهم غیر ُمَتعِتع
ِّ
ل

َ
تا اینکه سخنگوی مددجویان بدون  .حتی ُیک

  اضطراب با تو سخن بگوید.

ز اینرو باید توانند با متولی جامعه سخن بگویند، ا همه مددجویان نمی

سخنگویی به عنوان نماینده انتخاب کنند. سخنگویی که امین آنان است باید 

  های آنان را به گوش متولی جامعه برساند. بتواند نیازها و خواسته

این بند بیانگر یکی دیگر از حقوق معلولین است. آنان حق دارند با مقامات و 

و از طرف دیگر مسئولین و  یندمعه به راحتی و آرامش سخن بگومدیران ارشد جا

  مدیران باید شرایط ارتباط سالم و سازنده خودشان با مددجویان را فراهم نمایند.

فرماید  کند و می امام علی(ع) در اینجا به روایتی از رسول خدا(ص) استناد می

 للضعیف  بارها از رسول خدا(ص) شنیدم که می
ُ

ذ
َ

 ال ُیوخ
ً
َس امة قدَّ

ُ
فرمود: لن ت

ه من القوی غیر ُمَتعِتع. یعنی جامعهفیها َح 
َّ

ای که نتواند حقوق ضعیف را از  ق

  قوی بدون هراس بگیرد، هرگز رستگار نخواهد شد.

تحمل رفتار غیر متعارف مددجویان و عدم برخورد امنیتی و قضایی با ـ ۲۶

  آنان

َرق منهم و
ُ

مَّ احتمل الخ
ُ
مل درشتی و سخنان غیرمطلوب معلولین را تح .الِعیَّ  ث

  کن. 

معلولین به دلیل فشارهای روحی و روانی ناشی از مشکالت گاه عرصه بر آنها 

تنگ شده و رفتارهای غیرمتعارف یا سخنان خالف عادت و درشت از آنها بروز 
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کند. آیا باید آنان را محاکمه و مجازات کرد یا باید با آنان به تسامح رفتار نمود؟  می

ده که رفتار و سخنان درشت و غیرمطلوب آنان را به مسئولین امور دستور دا امام

تحمل کرده و آنان را مجازات ننمایند. هر چند در جاهای دیگر از معلولین هم 

حال از حسنات اخالقی را رعایت کنند. بهرخواسته شده ادب و نزاکت و م

حقوق معلولین این است که رفتارهای غیرمتعارف آنان عفو و بخشیده شده و 

ایی و مسئولین انتظامی باید نسبت به آنان گذشت داشته و با رأفت متولیان قض

  و رحمت با آنان برخورد نمایند.

  روابط مددجوها و مددکاران بدون خشونت و استبدادـ ۲۷

حِّ عنهم الضیق واالنف و
َ
  دور کن از معلولین استبداد و خشونت را. .ن

در پی دارد و به  به نظر حضرت دو آفت استبداد و خشونت آثار منفی بسیار

دهد این آفات را از جامعه و فرهنگ معلولین بزداید. متولی و  مالک دستور می

های  حاکم اگر به جای باز کردن فضا و آزادی دادن به مردم و اجرای شیوه

تساهلی و تسامحی، فضای جامعه را ضیق و بسته کند، مردم را زیر انواع 

آمیز با مردم رفتار  روش خشونت فشارهای امنیتی و پلیسی نگه دارد و به

نماید، نخبگان از این جامعه کوچ خواهند کرد، ابتکار و خالقیت متفکران 

رود و  نابود خواهد شد، شادی و امید به زندگی و روحیه امیدواری از بین می

ها پیامد منفی خواهد داشت. به نظر حضرت، حق معلولین است  خالصه ده

راوت و به دور از خشونت زندگی کنند و متولی ای آزاد و با ط که در جامعه

  جامعه وظیفه دارد چنین شرایطی را برای آنان فراهم آورد.

هفرماید: یبسط ا حضرت در ادامه می
ّ
علیک بذلک اکناف رحمته و یوجب لک  لل

های  ثواب طاعته. یعنی در جامعه بدون خشونت و استبداد و ظلم، در رحمت

کند. همچنین  آن رفاه و پیشرفت بسط پیدا میالهی باز شده و در همه جای 

  یابد.  فرهنگ دینی و اطاعت از دستورات الهی تحقق می

  رسانی به شیوه انسانی و کریمانه دهی و خدمات سرویس - ۲۸

. آن
ً
 هنیئا

َ
عطیت

َ
ْعِط ما أ

َ
  منشی اعطا کن.  دهی، با بزرگ چه می فأ
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اندار مصر، به فرماید تو به عنوان است حضرت خطاب به مالک اشتر می

مددجویان، اموال از خوراکی، پوشاکی و دیگر مایحتاج زندگی اعطا خواهی 

چه  ها را با چهره عبوس و با غرغرکردن و با سختی اعطا نکن بلکه هر آن کرد، این

آل  امام شیوه ایده کنی باید به شیوه کریمانه و بزرگوارانه اعطا نمایی. اعطا می

 وظایفی مثل  رسانی به معلولین را خدمات
ً
در این بند بیان کرده است. امام قبال

المال، سرویس دهی ارزاق و خوراک و غیره را به دوش    پرداخت حقوق از بیت

ها را باید بدون تحقیر کردن و به  فرماید این متولی جامعه گذاشت. اکنون می

 بزرگوارانه و کرامت انسانی مددجویان انجام بدهی.
ً
  روش کامال

ی خدمات رسانی به مددجویان همراه با بیان موانع و تعطیل - ۲۹

  رسانی و معذرت خواهی اطالع

خدمات رسانی را به دلیل کمبودها ممنوع کن البته  .وامَنع فی اجمال و اعذار

همراه با معذرت خواهی. حضرت در فرمان پیش فرمود عطا کن و خدمات 

فرماید اگر در  و اینجا میرسانی داشته باش البته با بزرگواری و به روش انسانی 

اجمال بودی و وضعیت طوری بود که توانایی خدمات رسانی نداشتی، خدمات 

  را تعطیل کن اما همراه با اعذار و بیان موانع.

خدمات دهی به مددجویان یک قانون واصل  - ۱چند نکته در این سخن هست: 

دازه کافی نباشد. است و بدون دلیل نباید تعطیل گردد، مگر اینکه امکانات به ان

 اعذار کن و موانع پیش  - ۲
ً
هرگاه خدمات رسانی را خواستی تعطیل کنی، حتما

رسانی  ها را با مردم در میان بگذار. با مردم شفاف باش و اطالع رو و واقعیت

های  هر جا نتوانستی نیازها و خواسته - ۳درست و به هنگام داشته باش. 

 انجام دهی و به 
ً
دلیل موانع، نیازهایشان نیمه کاره رها شد و به معلولین را کامال

اینان حق دارند امور آنها به  خواهی کن. تمامی برآورده نشد؛ با مهربانی معذرت

تمامی و کمال اجرا گردد. اما اگر به هر دلیل اجرا نشد، باید متولیان امور از آنان 

نشده خواهی در جامعه ما یک عرف  خواهی کنند. متأسفانه معذرت معذرت
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است. اگر مسئولین و متولیان امور معلولین به سخن موال علی(ع) گوش 

  گردد. بسپارند و به آن عمل کنند، بسیاری از مشکالت موجود هم مرتفع می

تعیین معاونان و مدیران شایسته با اخالقیات انسانی عالی و  - ۳۰

  تجربیات کارآمد

هتواضع هناک فإن ا و
ّ
أعوانک علیک الینهم  أکرُم یحبُّ المتواضعین ولیکن  لل

 والطفهم بالضعفاء. در مقابل مددجویان تواضع کن 
ً

 و أحسنهم مراجعة
ً
جانبا

چون خداوند متواضعان را دوست دارد. لیکن فروتنی منحصر به خودت 

خوتر، خوش برخوردتر و  تر، نرم هم باید کریم ران و معاوناننیست و دستیا

  ضعیف نوازتر باشند. 

ها و حقوقی است که حضرت برای مددجویان  از مجموعه توصیهاین آخرین بند 

بر شمرده است. مالک را از تکبر و خود بزرگ بینی نهی کرده و در عوض به 

فروتنی و تواضع فرمان داده است. نیز در مورد مدیران و عوامل زیر دست حاکم 

بط و کند، نه اینکه افرادی را به دلیل روا نیز شایسته ساالری را توصیه می

خوتر، خوش رفتارتر و  تر، نرم مناسبات به سر کار بگماری؛ بلکه کسانی که کریم

  گماری. دارای لطف و مرحمت بیشتر نسبت به ضعیفان هستند به کار می

تشکیالت معلولین اگر مدیرانی با این چهار ویژگی داشته باشد، تمامی 

اند از: معاونان  مشکالت و معضالت مرتفع خواهد شد. این چهار ویژگی عبارت

خوترین افراد نسبت به مخالفین و  حاکم دارای کرامت بیشتر؛ لین و نرم

نافرمانان؛ دارای زیباترین صفات اخالقی و رفتار انسانی نسبت به ارباب رجوع و 

ترین کسان نسبت به ضعفا. اگر چنین  ترین و با لطف و مرحمت باالخره لطیف

  ر گیرند، کارآمدترین نهاد خواهد شد.افرادی در رأس سازمان معلولین قرا
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  منشور این ضرورت گسترش 

 تاریخی  های سی توصیه
ً
یا گانه امام علی(ع) به مالک اشتر، سخنان صرفا

ها را کار نیست بلکه منشوری است که هم وظایف مددجویان و مدد اخالقی 

رهان روشن ساخته و هم راز و رمزهای موفقیت جامعه معلوالن را با استدالل و ب

فقط مجموعه قوانین نیست بلکه عالوه بر قانون، عامالن به  تبیین کرده است.

  این قوانین را هم توجیه و آگاه کرده است.

امام از مالک اشتر به عنوان متولی جامعه مصر خواسته تا این حقوق را اجرایی و 

ت صور ها را فراهم آورد. در غیر این عملیاتی کند و شرایط و بستر تحقق آن

فرماید: فان هوالء من  شود. امام چه زیبا می مشروعیت حکومتش مخدوش می

الی االنصاف من غیرهم. معلولین در بین همه اقشار جامعه  حوجبین الرعیة ا

ها تبعیض و ظلم روا رفته و در  تراند. زیرا تا کنون درباره آن اسالمی به عدالت محتاج

ت دیگر اولویت دستگاه اجرایی، رفع ظلم . به عباراند کردهآور زندگی  شرایط تأسف

ای بوده که  در آن دوره هم شرایط به گونه گویاو تبعیض از این قشر است. 

  اند.  انصافی بوده ناشنوایان، نابینایان، معلولین حرکتی و ذهنی دچار تبعیض و بی

هفرماید: کل فاعذر الی ا امام با قلبی آکنده از محبت معلوالن می
ّ
فی تأدیه  لل

ه الیه. از خداوند به خاطر عدم تأدیه حقوق آنان معذرت بخواه. 
ّ

  حق

تواند در جهان مدرن  مجموعه حقوق مزبور مشتمل بر سی فرمان و توصیه، می

، کارآیی و مقبولیت داشته باشد. زیرا مشتمل بر نکات بدیع و استوار هم امروزی

. با اینکه ستنشده ااست. متأسفانه تا کنون این مجموعه به جهان معرفی 

د در پانزده نالمللی و نهادهای حقوقی جهان اگر متوجه شو های بین سازمان

 استقبال خواهند کرد.
ً
  سده پیش چنین سخنانی گفته شده، حتما
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های شرح و بسط، نیز تدریس  ها زمینه های متفکران و رسانه امیدوارم با تالش

فراهم شود. به ویژه در  این منشور در همه مراکز آموزشی، تربیتی و تحقیقاتی

  آموزان قرار گیرد. مدارس استثنایی به صورت کتاب درسی در اختیار دانش

  

  تقنین بر اساس سخنان امام علی(ع)

اینگونه سخنان معصومین(ع) و نیز آیات قرآن که بیانگر شؤون، مناسبات و 

 باید به عنوان منبع و مصد
ً
ر اولیه قواعد حاکم بر جامعه مددجویان است، لزوما

گذاری استفاده شود. اما پس از تحقیق و بررسی  در قانون نویسی و قانون

گذاری به اینگونه  فراوان متوجه شدم چنین نبوده است و در جریان قانون

ترین  ترین و اصلی اسناد و مدارک تا کنون اهتمامی نشده است. با اینکه مهم

 ۱۳۶۷مناسب سازی در  منبع است. نخستین قانون ویژه معلولین یعنی قانون

در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و نخستین مجموعه قوانین جامع 

 ۱۳۸۷در همان مجلس تصویب شد. در سال  ۱۳۸۳معلولین ایران در سال 

قانون الحاق به کنوانسیون جهانی حمایت از معلولین تصویب شد و باالخره از 

یگری هستند. در تا کنون دولت و مجلس درصدد قانون جامع د ۱۳۹۲سال 

 باید آیات و احادیث به عنوان متن راهنما و مرجع اصلی 
ً
همه این مراحل لزوما

ای از  گرفت. تدوین و تهیه این کتاِب مشتمل بر قطعه مورد توجه قرار می

های اداری سازمان بهزیستی مورد  عهدنامه مالک اشتر، باید در همه بخش

ارشناسان سازمان بهزیستی و دیگر توجه و اهتمام قرار گیرد. به ویژه از ک

کنم اول و پیش از  نهادهایی که درگیر تقنین برای معلولین هستند تمنا می

  همه به این کتاب عنایت ویژه داشته باشند.

  اند از: توانیم از فرمایشات امام فرا بگیریم عبارت های مهم که می درس

عی برای معلولین یک اندازی نظام تأمین اجتما ایجاد نظام حمایتی و راه - ۱

  اصل است.
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 نیاز به قانون دارد. - ۲
ً
  کل جامعه و جامعه مددجویان به عنوان جامعه خرد ضرورتا

  ایجاد تشکل و سازمان برای اجرایی کردن قوانین الزم است. - ۳

  پذیری و نیز جامعه پذیری یک اصل مهم است. گذاری و قانون قانون - ۴

 با توصیه - ۵
ً
 نیاز به قانون دارد. قی اصالح نمیهای اخال جامعه صرفا

ً
  شود و حتما

شود و نیاز به  دار و تدبیر اصالح نمی مشی هدف جامعه بدون خط -۶

  ریزی دارد. برنامه

پردازد و چهار  مشی کالن دولتش می حضرت، سطر اول عهدنامه به خط - ۷

هدف اصلی را به این صورت بر شمرده است: اصالح جامعه، آبادانی مملکت، 

آوری مالیات جهت امور اقتصادی. این اهداف بر جامعه  دشمنان و جمع دفع

  معلولین هم انطباق دارد.

امام در این عهدنامه جامعه را به هفت گروه و طبقه از جمله معلولین  - ۸

 این طبقات به یکدیگر احتیاج دارند و بدون مساعدت و  تقسیم می
ً
کند. اوال

رو نظریه  یابند. از این و اصالح نمیمشارکت دیگر طبقات، معلولین سامان 

بندی امور اجتماعی و تقسیم کار در جامعه را متذکر شده ولی  ضرورت تقسیم

  شمارد. ها را قطعی می پذیرد بلکه وابستگی آن ها را نمی استقالل آن

فرماید هر طبقه سهمی از وظایف اجتماعی و مشارکت مدنی و  حضرت می - ۹

ت و قوانین هر طبقه از جمله معلولین در قرآن حقوق خاصی دارد. نیز مقررا

ُه کریم و سنت نبوی و پیمان محفوظ نزد امام بیان شده است (
َّ
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َ
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َ
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ک
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ِریَضِتِه ِفی ِکَتاِبِه أ
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ی َحدِّ ف

َ
َع َعل

َ
ُه َسْهَمُه َو َوض

َ
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ً
وظا

ُ
  ).َمْحف

اعد و ضوابط جامعه مددجویی در سه منبع قرآن، سنت نبوی و بنابراین قو

اند این موارد را  عترت درج شده است. در این دوره عالمان و کارشناسان موظف

  گذاری قرار دهند. کشف و در اختیار دستگاه قانون

مردم ایران به دلیل مسلمان بودن از نهادهای تقنینی و اجرایی انتظار  - ۱۰

تصمیم سازی و اقدامات کالن حقوقی به منابع و مصادر دارند، به هنگام 
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اسالمی اهتمام داشته باشند. و همه ما باید به این خواست مردم عنایت داشته 

  و آن را محترم بشماریم.

 معضالت آن این نکات راه
ّ

ها، نیز  گشای امور افراد دارای معلولیت و موجب حل

  تواند باشد. ی آنان میها ها و خالقیت مندی جامعه از توانایی بهره

  

  متن عهدنامه

انـد و نیـز در  های مختلف کـه افـراد محقـق تحقیـق کرده البالغه این متن در نهج

در برخی جمالت، اندک اختالفـاتی  تحف العقولو  بحاراالنوارمجامع روایی مثل 

را  تحف العقـولرو متن  ترین متن استفاده شود. از این دارد. تالش کردیم از کامل

ـه احمـد جنتـی منتشـر شـده، اصـل قـرار که ه
ّ
مراه با تحقیق و ترجمـه آیـت الل

ها دیده شود و  ها، تالش شد همه ترجمه ها و عبارت دادیم. به هنگام ترجمه واژه

بر اساس فرهنگ معلولیتی برگردان انجام شود. زیرا حضرت به دلیل سـیطره بـر 

  ه است.علوم مختلف، از اصطالحات و تعابیر تخصصی استفاده نمود
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د و با آنها طوري رفتار كنيد كه انتظار داري
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  پيشگفتار

ميرسد  به نظر. ناتواني و معلوليت حقيقتي انكارناپذير است
از سابقه حضور معلوالن در جامعه به دوران بسيار قديم ب

در منابع تاريخي سخن هاي بسياري از نحوه . مي گردد
 و برخورد با معلولين اعم از كشتن، قرباني كردن، ترحم

نگهداري آنان در مراكز ويژه و جدا از جامعه سخن به ميان 
ه با ظهور اديان و پيشرفت فرهنگي جوامع، ب .آمده است

 تدريج از شدت برخوردهاي ناگوار با معلولين كاسته شده
است به طوري كه در جوامع پيشرفته امروزي سخن از 
برابري حقوق انساني، اجتماعي افراد داراي معلوليت با ديگر 

يكي از عوامل مهم تمدن هر  .افراد جامعه مطرح مي گردد
ملتي به تربيت اجتماعي و ميزان توجه آنان به اصول 
. صحيح معاشرت و رعايت حقوق ديگران ارتباط دارد

جتماعي نشان داده است كه شرايط زمان و مكان تحقيقات ا
هر كشوري  .در چگونگي قواعد اخالقي نقش مهمي دارد

داراي آداب و رسوم خاصي است كه زائيده شرايط زندگي 
 طور كل مي توان گفت دره مردم آن منطقه است ولي ب

بين همه ملت ها اصول كلي اخالقي مشتركي وجود دارد 
  . نگ در بين مردم رعايت گردد يك فرهبه عنوانكه بايد 

احترام به حقوق و آزادي انسانها بدون در نظر داشتن بعضي           
تبعيضات به عنوان قاعده اي اساسي در برنامه حقـوق بـشر            

 سـازمان هـاي   رابطـه مكـرراً  بين المللي اسـت كـه در ايـن       
ضـمن تـدوين و      معتبري ماننـد سـازمان بهداشـت جهـاني        

دولت هـا    هاي مربوطه، نامه  صويب قوانين، مقررات و آئين      ت
ب تبعـيض نـژادي و   نامطلو را موظف به از بين بردن عوامل

ي در زمينـه گـسترش فرهنـگ محتـرم          تدوين برنامـه هـاي    
علم روانشناسي بر اين باور است       .شمردن ديگران نموده اند   
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كه احترام به خود و ديگران، فـرد را بـه يـك نـوع آسـايش                 
هـاي زنـدگي اش     رساند كه بـراي درك هـدف         عاطفي مي 

اين آسايش عاطفي با عوامل زيـر ارتبـاط         . بسيار مفيد است  
  :نزديك دارد

اطمينان و اعتقاد به خوب بودن بـا ديگـران و پـذيرش              −
  .ويژگي هاي مثبت آنان

 در ايجاد برقراري ارتباط نزديـك و صـميمي بـا            توانايي −
 .ديگران

گر چه افراد معلول با توجه بـه نـوع و شـدت معلوليـت بـا                 ا
ولـي ايـن بـدان       ي مواجه هستند  هاي الت و محدوديت  مشك

معنا نيست كه با آنـان بـدور از احتـرام و بـا ديـد تـرحم و                   
معلولين در بسياري موارد مقتدرانـه      . دلسوزي برخورد گردد  

ــدوديت     ــي مح ــار برخ ــه در كن ــد ك ــشان داده ان ــا از  ن ه
در اين مكتـوب تـالش      . نمنديهاي فراواني نيز برخوردارند   توا

ه در مـورد نحـوه برخـورد مناسـب بـا عزيـزان              شده است ك  
معلول به مطالبي هر چند مختصر اشاره گردد كه اميد است 

ـ       مورد استفاده و   ويـژه  ه  بهره برداري آحاد گوناگون جامعه ب
صورت مستقيم با معلولين ارتباط دارند قـرار        ه  عزيزاني كه ب  

  .گيرد
  

دكتر سيد علي محمد يكتامرام
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   معلولبرخورد منطقي با افراد

انسان موجودي است اجتمـاعي كـه بـراي ادامـه حيـات و              
مين نيازهاي اوليه خود نيازمند برقراري ارتباط متقابل با         أت

ثر در زنـدگي فــردي و  ؤيكـي از عوامــل مـ   .ديگـران اسـت  
مين أاجتماعي هر كس تـ    

ـ  . نيازهاي اوست  ه انسان ب
جز نيازهـاي اوليـه خـود       

 ،خـــواب غـــذا، لبـــاس،(
ــسكن ــاي) …  وم  نيازه

ديگري هم دارد كه نقش     
   مهمي در زنـدگي او ايفـا       

مصاحبت با   نياز به محبت كردن، محبت ديدن،     (مي نمايد   
مين ايـن نيازهـا منجـر بـه     أبديهي است تـ  )… ديگران و

آمـار و اطالعـات      .مين بهداشت رواني افراد خواهـد شـد       أت
دهد كه درصدي از افراد هر جامعه در اثر عوامل  مي نشان 

مي   رثي يا محيطي به معلوليت و ناتواني گرفتار       گوناگون ا 
 نفر يـك نفـر بـا نـاتواني مواجـه            5در آمريكا از هر      (.شوند

 )د شـو   مي    را شامل   ميليون نفر  49است كه رقمي حدود     
عنوان يكي از اعضاي گروه هاي متعلـق بـه          ه  معلولين نيز ب  

جامعــه از ايــن قاعــده مــستثني نبــوده و عليــرغم وجــود  
عـدم   ضالت اجتماعي از قبيل موانع فيزيكي،مشكالت و مع  

منـد  ه   عالقـ  … اشتغال مناسب، نداشتن شـرايط ازدواج و      
هستند تا بـا ديگـران ارتبـاطي منطقـي و معقـول داشـته               

 عزيـزان معلـول، ارتبـاط       يكـي از تنگناهـاي عمـده       .باشند
سفانه بـدون در    أ اكثريت افراد جامعه مت    . با آنهاست  ديگران

ـ       نظر گرفتن شـرايط و ت      ه طـور   وانمنـدي هـاي معلـولين ب
خواسته و بيشتر بـا هـدف دلـسوزي و تـرحم            خواسته يا نا  
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افراطي با آنان رفتار كرده كه اين امر ضربات روحي جبران           
  .سازد  مي   ناپذيري را به آنان وارد

نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت آن است كـه افـراد              
ي نيـز   ي ها هاي خود از توانمندي    معلول در كنار محدوديت   

توانـد   مـي  برخوردارند كه در صورت ايجاد بـستر مناسـب        
 .تقويت گردد

 
در رابطه با معلوليت بـه توصـيه هـاي ذيـل توجـه داشـته                

 :باشيد

ي يخاطر داشته باشيد كه هيچگاه بـه عـدم توانـا          ه  ب •
  هـر كـس داراي   مطمـئن باشـيد    .افراد توجه نكنيـد   

م هايي است كه بايـد شـرايط بـروز آن فـراه            توانايي
 .گردد

افراد معلول مانند ساير افراد جامعه خواهـان احتـرام           •
 بايد دقت داشت كه با آنهـا برخـورد          ،متقابل هستند 

  .ودمناسب ش
با ديگران طوري     باشيد و  احترام با  و  متواضع ،با وقار  •

 .رفتار كنيد كه انتظار داريد با شما رفتار كنند

ايي بـه   در هنگام برخورد با افراد معلول در كنار ناتوان         •
 .توانمندي آنها هم توجه داشته باشيد

فراد معلول بـا آنـان بـه صـورت          خورد با ا  در لحظه بر   •
از ادا كـردن    .  و سـاده صـحبت كنيـد       واضح، شـفاف  

مفهوم الت به صـورت دسـت و پـا شكـسته و نـا             جم
 .اجتناب ورزيد

 ،اگر در برقراري ارتباط با افراد معلول مـشكل داريـد           •
ده و از آنهـا در ايـن        موضوع را بـا آنـان مطـرح نمـو         

چنانچــه تــا كنــون عمــل  .خــصوص كمــك بگيريــد
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يد با شهامت عذر خواهي كنيد       ا اشتباهي انجام داده  
 .و تالش كنيد آن رفتار را اصالح كنيد

از طريق ظاهر افراد معلول در مورد توانايي يا ناتواني           •
خاطر داشـته باشـيد     ه  ب آنان قضاوت عجوالنه نكنيد،   

در ظاهر افراد مـشخص نبـوده و        برخي از ناتواني ها     
امكان دارد شما نتوانيد تصميمات درسـتي را اتخـاذ          

 .كنيد

ــك     • ــايل كم ــاهنگي الزم از وس ــازه و هم ــدون اج ب
) …و ، عـصا  صندلي چرخـدار  ( افراد معلول    توانبخشي

 .نماييدجا نه ب استفاده نكنيد و يا آن را جا

در هنگام مواجه شدن با افراد معلول بدون توجه بـه            •
 جنسيت آنان رفتاري معقول و مناسب داشته        سن و 
 .باشيد

عادي جامعه هنگام مواجه شـدن بـا يكـديگر و         افراد •
در . هند د  يكديگر دست مي   با ،بروز احساسات مثبت  

هنگام برخورد با افراد معلول به دليل وجود برخي از          
 در دست دادن به آنها عجلـه نكنيـد و           محدوديت ها 

 .امر پـيش قـدم گردنـد      اجازه دهيد اول آنها در اين       
 بـشاش و    ن دادن دسـت، بـا نـشان دادن چهـره          بدو

تـوان در برقـراري ارتبـاط سـازنده و           مي   خندان هم 
 .دوستانه موفق بود

 افـراد    در مـورد چگـونگي بـروز معلوليـت از          هيچگاه •
 در آن احساس    يچنانچه ضرورت  . نكنيد سؤالمعلول  

كنيد بهتر است ابتدا شـرايط مناسـبي را آمـاده            مي
ت شـما پاسـخ     سـؤاال  تا فرد معلول با رغبت به        يدكن

 . دهد
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در هنگام مصاحبت با افراد معلول از گفـتن كلمـات            •
 در هنگـام    منفي و تحريك آميز اجتناب ورزيد مـثالً       

جـاي گفـتن   ه ب، اس دارد   فردي كه ام    با روبرو شدن 
صـورت شـفاف    ه   ب … اسي است و   ام  مانند كلماتي

 . دارداس بگوييد كه اين شخص بيماري ام

 كـه معلوليـت بـه معنـي از كـار            به ياد داشته باشيد    •
 بـسياري از افـراد      ، شـدن نيـست    منـزوي افتادگي و   

مـي   معلول در بـسياري زمينـه هـا توانمنـد بـوده و            
طــور ه تواننــد در صــورت مناســب بــودن شــرايط بــ

 .مستقل زندگي كنند

ـ          • ويـژه افـراد بـا    ه  در هنگام مكالمه با افـراد معلـول ب
تاري بايد زمـان بيـشتري جهـت         گف يمحدوديت ها 

 .پاسخ گويي در اختيار آنان قرار داشته باشد

معلوليت و ناتواني هميشه خود را به صـورت واضـح             •
ي ماننـد   يافرادي كه داراي بيماريها   ،  نشان نمي دهد  

 نارسـايي كليـوي،    ،صـرع، انـواع سـرطان هـا        ديابت،
ـ      … بيماريهاي عروقـي و    نـوعي بـا    ه   هـستند نيـز ب

الزم است در هنگام  ، لذا مي باشند        ناتواني روبرو 
 .برخورد با آنان نيز رفتاري مناسب داشت

ي از  معلولين در برخي موارد به دليـل عـوارض ناشـ           •
 اسـتفاده از داروهـا،     ،معلوليت از قبيـل داشـتن درد      

، قـراري   بـه نـوعي بـي      … عوارض جانبي داروهـا و    
 …اختالل در قدرت تفكر و تكلـم و         ،  خواب آلودگي 

ه مي گردند كـه ضـرورت دارد شـرايط آنـان را             مواج
 .درك كرده و برخوردي مناسب با آنها داشته باشيم
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ي را  يد اكثريت افراد معلـول ايـن توانـاي        فراموش نكن  •
دارند كه به طور مستقل زنـدگي كننـد، اغلـب ايـن             

  . از كار افتاده و بيمار نيستند،افراد
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  افراد با مشكالت گفتاري

ه اي از اختالالت هستند كـه بـه          دست ،اختالالت گفتاري 
  .ندكنمي  نحوي در بيان و درك گفتار ايجاد مشكل

ــرد ــتالل فـ  داراي اخـ
 در يك يا چند     گفتاري

 بخـــش از سيـــستم
اعصاب مركزي وابـسته    
به گفتار و زبـان يـا در        

هـــاي  يكـــي از انـــدام
ــص  ــاري داراي نق  گفت

نهايت بر گفتار، زبان و آهنگ گفتار وي اثـر   كه در است
 آسيب هاي گفتـار و زبـان متنـوع بـوده و از             .اردگذمي  

مـي شـود از ميـان          كودكي تا بزرگسالي مشاهده    دوران
 اختالالت گفتار  ، اختالالت تلفظي  ،مي توان به لكنت    آنها

  گـان   عقـب مانـده    ، كـم شـنوا    افـراد  ،و زبان در كودكان   
 بيمــاران ســكته مغــزي و اخــتالالت ، اتيــستيك،ذهنــي

هـاي آن اشـاره      نجره و آسيب  گفتاري ناشي از فقدان ح    
هرگونه اشكال در نحوه گفتار و يا ناتواني در درك          . نمود

مي توانـد موجـب اخـتالل در روابـط           گفته هاي ديگران  
ال گـشته و مـانعي در راه پيـشرفت          تاجتماعي شخص مب  

ي هـا و    يد در جامعه و شكوفائي كامـل توانـا        تحصيلي فر 
       نوبـه خـود   له بـه    أايـن مـس   . استعدادهاي بالقوه وي شود   

 صــدمات روحــي عــاطفي و  منجــر بــه بــروزمــي توانــد
 و  گـردد  …  پرخاشـگري و   ،رفتارهايي نظيرگوشه گيري  

در نهايت تزلزل بهداشت رواني فرد و خانواده او را در پي          
  .خواهد داشت
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در رابطه با اختالل گفتاري به توصيه هـاي ذيـل توجـه             
 :داشته باشيد

 گفتـاري  اخـتالل    ي دارا  بـا افـراد    صـبحت در هنگام    •
 به  سعي كنيد با آرامش خيال و حوصله      . عجله نكنيد 

حرفهــاي او گــوش دهيــد و گفتگــوي راحتــي بــا او 
 .داشته باشيد

زماني كه مخاطب شـما مـشغول حـرف زدن اسـت             •
اجازه دهيد صحبت كردن او تمام شود سپس حـرف         

و بـه جـاي او سـخن         )وسط حـرف او نپريـد     ( بزنيد
 .صحيح نكنيدمطالب او را ت يد وينگو

 نشان دادن   براي ،چنين مخاطبي در هنگام گفتگو با      •
با او ضـمن دقـت      ه مندي خود به ادامه صحبت       عالق

ز از او بخواهيـد      در صورت نيـا    شكردن به گفته هاي   
 .هاي خود را مجدداً تكـرار كنـد       هايي از گفته     بخش

 با انجام رفتارهـاي صـحيح ماننـد تكـان دادن سـر،      (
 .)با او نشان دهيد ه دادن گفتگوادامعالقه خود را به 

را به صورت قابل درك و كوتـاه مطـرح    خودت  سؤاال •
كــه پاســخ مناســب را دريافــت  كنيــد و در صــورتي

 .ييد تكان دهيدأكرديد سر خود را به عالمت ت

نـشان  مخاطـب   با حاالت چهره و حركـات بـدن بـه            •
مي دهيـد نـه      دهيد كه به محتواي صحبت او گوش      

 .نشبه نحوه ي صحبت كرد

 به چهـره مخاطـب      ه رو وچهره   روب سعي كنيد كامالً   •
خود قرار گيريد و نسبت به سخنان او تمركـز كـافي            

و يـا     نكـرده  دسـتپاچه هيچگـاه او را     . داشته باشـيد  
 .جمالت او را كامل نكنيد
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 بـا مكـث و عـاري از هرگونـه           ، آرام مخاطب خـود  با   •
مـي   وقتي كه صـحبتش تمـام  . نماييدعجله صحبت   

يه صبر كنيـد بعـد شـروع بـه صـحبت            شود چند ثان  
صـحبت هـاي آرام و راحـت شـما تـاثير                  . كنيد

 . خواهد داشت در اوبيشتري

در هنگام مواجه شدن با مخاطب خود سعي كنيد از           •
تحمل و انعطاف پـذيري بـااليي برخـوردار باشـيد و            

 اگر شما باعـث شـويد       .محدوديت زماني قائل نشويد   
            قايدشـان احتـرام  كه ديگران تـصور كننـد كـه بـه ع        

 آنان احساس   كهشود    د، اين امر سبب مي    ينمي گذار 
 .كنند شما شنونده خوبي نيستيد

 خـود را  ، اختالالت گفتـاري  دارايدر برخورد با افراد   •
 توضيحات بيشتر آماده كنيد و فكر خـود         دادنبراي  

را بيشتر روي نكات و مفـاهيم گفتـاري مخاطبتـان            
نيـد گفتگـوي مناسـبي داشـته        متمركز كنيد تا بتوا   

 .باشيد

اگر مخاطب شما همراه و راهنما دارد سعي كنيد در           •
تفهيم كردن مطالـب و يـا درخواسـت پاسـخ الزم از           
راهنماي او استفاده نكنيد اجازه دهيد مخاطب شـما         

هرگز در خواست   . ( مطالب خود را طرح نمايد     اًشخص
ـ    ،مخاطـب  بـا    ارتبـاط يا نكاتي را در       ا بـدون اجـازه ب

 .) در ميان نگذاريد ويهمراه

تصور نادرستي است كه شما فكر كنيد مخاطب شما          •
توانـد    بـه اخـتالالت گفتـاري نمـي        ءبه دليـل ابـتال    

 .مطالب شما را درك كند

 اگر در بر قراري ارتباط با مخاطب خود مشكل عمده          •
رايانه و يا از  اي داريد مي توانيد از وسايل نوشتاري،
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اسـتفاده   TTY/TDD اطي شنوايي ارتب  وسيله كمك 
طريـق تلفـن بـه       هـاي تايـپ شـده از       پيام(   .كنيد

شخص مخاطـب در صـورت داشـتن دسـتگاه فـوق            
 .)د شونتقل ميم

ديگري كه وجود دارد اين است كه نبايـد          نكته مهم  •
 در مــورد نكــات مهــم و ارزشــمندي كــه در گفتــار 

 وجـود دارد، پـيش      مخاطبتان با اخـتالالت گفتـاري     
 زمـاني كـه     .د نسنجيده قضاوت كني    و يا   كرده داوري

، در حقيقـت    دهيـد نمـي    به سخنان ديگران گـوش    
مـي   روابط صميمانه و نزديك خود را با آنان از بـين          

 كـه دليـل ايـن گـوش نـدادن           تفاوتي نـدارد   و   دبري
 تمركز و دقت بـر افكـار و    عدمچه به دليل( .يستچ

عقايد خودمان، چه به دليـل پـيش داوري در مـورد            
 .)…يا        ارزشمند سخنان ديگران و نكات مهم و

داراي اخـتالل   نحوه ي برخورد غيراصـولي بـا افـراد    •
نه تنها مشكل گفتاري آنهـا را تـشديد مـي     گفتاري

كند، بلكه عزت نفس و اعتماد به نفس فرد مبـتال را            
  .كاهش مي دهد

از بيان جمالتـي   نكنيد و  قطعمخاطب خود راگفتار  •
 مـي دونـم ميخـواي چـي         بزن يا  توزود حرف " مانند
نكنيد، بگذاريد حرفش را تـا   را كامل گفتار او "بگي

  .آخر بگويد

      جـوري حـرف   چـرا ايـن  " نگوييد هرگز به فرزندتان •
 بهتـر اسـت در ايـن        "درست صحبت كن   و   مي زني 

مورد با افراد متخصص مشورت كرده و آموزش هـاي     
  .الزم را ببينيد
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افراد با مشكالت شنوايي

ترين سيستم حسي انـسان باشـد بـه شايد مهم شنوايي  
نحوي كه بدون بهره مندي از آن توانايي انسان در ايجاد

برقـــراري ارتبـــاط بـــا
ـ      همحيط اطراف خـود ب

طور محسوسي كـاهش
ــي  ــدمـ ــتالل. يابـ اخـ

شنوايي يك واژه عـام و
نشانگر يك نـاتواني در
ــه  ــنيدن اســـت كـ شـ

وانـــد از لحـــاظ تمـــي
ايـن. طبقه بنـدي گـردد    ميق  شدت از درجه خفيف تا ع     
، مـي باشـد           گـستردگي  اختالل كـه داراي تنـوع و      

 .احتمال دارد در هر زمان و بـراي هـر فـردي رخ بدهـد              
مـي     شنوايي خود را از دست     ،برخي افراد از زمان تولد    

 صـورت تـدريجي دچـار افـت ديگـر بـه    بعـضي دهند و   
راريافراد با نـاتواني شـنوايي در برقـ         .شوند مي   شنوايي

ده مي كنندهاي مختلف استفا   ارتباط با ديگران از روش    
ي ماننـد سـن شـروع اخـتاللكه بستگي بـه فاكتورهـاي     

 ميـزان ضـريب هوشـي، محـيطنـوع اخـتالل،    شنوايي،
كـساني كــه در.  دارد… ، سـطح تحـصيلي و  خـانوادگي 

هـا  مهارت بينايي براي برقـراري ارتبـاط       ،هستند ناشنوا
.اي استه  ويژحائز اهميت

هاي ذيل وصيهت به با افراد با ناتواني شنوايي هدر رابط
:توجه داشته باشيد

خالف توصيه هاي ارائه شده مبني بر اين كـه در بر •
هنگام برخورد با افـراد نـاتوان سـعي شـود از كلمـه
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معلوليت استفاده نگردد، در مورد افراد بـا اخـتالالت          
 .ناشنوا استفاده نمود  مي توان از واژهشنوايي

هـاي  ه  اختالل شـنوايي دامنـه وسـيعي دارد و شـيو           •
 . وجود دارد   آنان  با ارتباطچگونگي   همختلفي در نحو  

 يححروش صـ    با هبهتر است با مخاطب خود در رابط      
برقراري ارتباط با    در( .برقراري ارتباط مشورت كنيد   

ـ ز نـاتواني شـنوايي از روش لـب خـواني،          افراد با  ان ب
ــزار هــاي كمــنگــارش، اشــاره،  … ك شــنوايي و اب
 .)گردد مي        استفاده

نيد  مخاطب اسم او را صدا بز       توجه براي جلب كردن   •
توانيـد بـا رعايـت      اگر واكنشي نشان نداد شـما مـي         

ايش را لمس كنيـد      ه احترام و شأن او بازو و يا شانه       
 .و يا دست خود را تكان بدهيد

ن أو شـ  احتـرام   براي رعايـت     در حضور رابط ناشنوا،    •
 و يـا درخواسـت      سـؤال يشه سعي كنيد    مخاطب هم 

 با او در ميان بگذاريد و سعي كنيـد      أخود را مستقيم  
 .نماييدحتي االمكان از طريق رابط اقدام ن

بـه طـرف     در هنگام گفتگو هميـشه چهـره خـود را          •
 .شخص مخاطب قرار دهيد

 دچـار  نگاه كردن چهره به چهـره بـا فـرد    هنگام در •
ت چهــره و اخــتالل شــنوايي ســعي كنيــد از تغييــرا

ــدن احــساسات و هيجــان مربوطــه را در   حركــات ب
  … پيامتان ابراز كنيد مانند خشنودي، ناخشنودي و

به چهره مخاطب نگاه كنيد تا مطمئن شود كه شـما    •
تكـان دادن سـر دليـل       ( .يد ا مطلب او را درك كرده    

 ).باشد ييد كردن نميأت
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وانيد از طريق ايميـل و       ت جهت تماس با مخاطب مي     •
 . وسايل ارتباطي مربوطه اقدام كنيديا ساير

خـواني   شـنوا مهـارت كـافي در لـب           تمام افراد كـم    •
ندارند، پس بهتر است با آنها واضح، موزون و آهسته          

 اگـر شـخص     .صحبت كنيد تا مطالب را درك كننـد       
لب هاي خود را بيـشتر از        خواني كند، مي تواند لب    

  .حد معمول و مبالغه آميز حركت ندهيد
 به طور تقريبي قـادر      شنواييافراد با اختالل    : توجه كنيد 

 درصـد مطالـب از طريـق لـب خـواني            25 تا   20به درك   
هستند لذا سعي كنيد هنگـام صـحبت كـردن در محلـي             
 مناسب و روشـن قـرار گيريـد و در هنگـام حـرف زدن از      

 قرار دادن دست هـا روي       يا كشيدن سيگار و     ،خوردن غذا 
  .نماييد خودداري اًدهان خود جد

 صورت نياز جمالت خود را براي چنـد بـار تكـرار             در •
 بـه   هواژصـورت   ه  ا را ب   ه كنيد جمله يد و كوشش    كن
 . بگوييدهواژ

، نماييددر صورت نياز ارقام يا آدرس را براي او بيان            •
، ايميل زدن و يا     از طريق نوشتاري   اين كار  بهتر است 

 .دورنويس انجام گردد

ه باشيد  هميشه كاغذ و قلم را در دسترس خود داشت         •
 .تا در صورت نياز از آن استفاده كنيد

صورت گفتـاري بـراي او      ه  اگر توضيح دادن مطالب ب     •
ت از او بخواهيـد در صـورت تمايـل          بسيار مشكل اس  

هرگز به او نگوييـد فرامـوش        .خود را بنويسد  مطالب  
 .كن مهم نيست

محيط اطـراف را زيـر نظـر         ،ت كردن در هنگام صحب   •
 ن در اماكن خيلـي بـزرگ،      داشته باشيد از قرار گرفت    
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شــلوغ، كريــدورها و يــا درهــاي ورودي تاالرهــا     
خودداري كنيد زيرا ممكن است موجـب اخـتالل در         

نور شديد خورشـيد و      .شنوايي شخص كم شنوا شود    
مي تواند از ديگر موانع گفتگوي دو جانبـه          سايه هم 

 .باشد

در يك نشست گروهي و يا شركت در جلسه رعايـت            •
  :استنكات زير الزامي 

o             اجازه بدهيد كه فـرد ناشـنوا بهتـرين موقعيـت و
محل نشستن را براي خود انتخاب كنـد كـه بتوانـد            

 .يندببهتر گوينده و رابط را ب
o  كه فرد ناشنوا مايل به شركت در بحث         در صورتي

 .جلسه باشد مراقب عالمت دادن او باشيد
o نيد راه نرويد كزماني كه شما مطالب را بيان مي. 
o    كـه روي تخـت سـياه يـا وايـت بـرد             هرگز زماني

نويسيد صحبت نكنيد چون براي فرد      مي  مطالبي را   
 .ناشنوا قابل درك نيست

هيچ زمـاني موضـوع گفتگـو را بـدون اطـالع تغييـر          •
وانيد كمي مكـث كـرده و        ت  مي ، براي اين كار   ندهيد

به او بگوييد كه مجبـور هـستيد مطالـب ديگـري را             
 .شروع كنيد

نيد صداي خود را از حد      كه كه صحبت مي ك     زماني •
      اين كار نـه تنهـا كمـك كننـده         . مجاز بلندتر نكنيد  
زماني صداي  . تواند زيان بار باشد    نمي باشد بلكه مي   

خواست مخاطب باشـد   كنيد كه مورد در   خود را بلند    
  .آن هم به صورت كوتاه و مختصر

زنيـد  ه شخص ناشنوا يا كم شنوا تلفن مي         اگر شما ب   •
 بيشتر از حد معمول تلفـن زنـگ     اجازه بدهيد قدري  

خيلي واضح خود را     بخورد، ابتدا به صورت شمرده و     
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 .نماييـد معرفي كنيد و علت تلفن زدن خود را بيـان           
مخاطــب شــما مــشكالت عميــق شــنوايي و يــا  اگــر

 توانيـد از وسـيله كمـك       اختالل گفتـاري دارد مـي     
 .اســـتفاده كنيـــد TTY/TDDشـــنوايي ارتبـــاطي 

طريــق تلفــن بــه شــخص  زپيامهــاي تايــپ شــده ا(
 مـي  مخاطب در صورت داشتن دستگاه فوق انتقـال       

 .)دشو
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  افراد با مشكالت حركتي

اي ذيل  هتوصيه  با افراد با مشكالت حركتي بههدر رابط
  :توجه داشته باشيد

در افراد اسـتفاده كننـده از وسـايل كمـك حركتـي              •
 ول جز ياين گونه وسا  ) … و واكر عصا، ويلچر،( مانند

 شخـصي   تجهيزات
 آنان محسوب مـي   

شود هرگـز بـه آن      
ه نداده و هـيچ     يتك

وقت بـدون اجـازه     
 .آنرا حركت ندهيد

 زمــاني كــه مــي   •
ــد  ــرادخواهي ــا اف  ب

ــتالل  داراي اخــــ
طريقـي  ه  حركتي صحبت كنيد سعي كنيد خود را ب       

ايـد   اگـر ايـستاده   (هم سـطح چـشم او قـرار دهيـد           
ايـد آن را هـم    بنشينيد و اگر روي صـندلي نشـسته       

ه  را تنظــيم نماييــد و در غيــر اينــصورت بــســطح او
طريقي بايستيد كه بـدون ايجـاد كـشش در گـردن            

هاي شما نگاه كـرده و بـا شـما           خود بتواند به چشم   
 ).دنصحبت ك

اگـر او نيـاز     ،  از پيشنهاد كمك كردن به آنها نترسيد       •
 مـي  به كمك دارد از او بپرسيد كه آيـا شـما كـاري            

اجازه دهيد پيشنهاد شما     .انجام دهيد او  توانيد براي   
را قبول كند سپس طريقه صحيح كمك كردن به او          

 . كنيدسؤالرا 
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اگر به شما اجازه داده شد كه ويلچر را به حركت در             •
ابتدا به صورت آهسته آن را هـل دهيـد زيـرا             آوريد،

 .ممكن است ويلچر جهش آني داشته باشد

از آنجا كـه بعـضي از افـراد نـاتوان بـا خـود حيـوان                  •
ـ         آمو هـم  ه  زش ديده دارند هرگز تمركز حيوان او را ب

اين يك حيـوان دسـت      دقت داشته باشيد كه      .نزنيد
براي كار خاصي آموزش ديـده       آموز خانگي نيست و   

ـ            منزلـه عامـل    ه  است و بـراي ايـن گونـه اشـخاص ب
 .  مي گردد     بخش تلقياطمينان

كه شخص استفاده كننده از ويلچر بـه دليلـي           زماني •
ه از دستشويي و يا نشستن روي صندلي        براي استفاد 

شـود، ويلچـر را از       و نيمكت از ويلچر خود جدا مـي       
 بهتـرين محـل   ترس او دور نكنيـد و از او دربـاره   دس

 . كنيدسؤالقرار گرفتن ويلچر 

 دسترسـي بـه     توجه داشته باشيد كـه ايـن افـراد در          •
ي دارند لذا وسـائل مـورد       وسائل خود محدوديت هاي   

 .رس آنان قرار دهيد در دست رانيازشان

قبل از ورود اين گونه افراد به اماكن مورد نظر مانند            •
 … هـا، سـرويس هـاي بهداشـتي و         جلسات، مهماني 

محل مورد نظر را جهت استفاده آنها تـا حـد امكـان          
 .مناسب سازي كنيد

مي  مي خواهيد او را راهنمـايي كنيـد تمـا           كه زماني •
مـي،  شـرايط اقلي  ،مسائل موجود مانند بعـد مـسافت      

را ) … پله و سرازيري و يا سـربااليي و       (موانع فيزيكي   
 .نماييدبازگو 

افراد استفاده كننده از ويلچر مانند ساير افراد جامعه          •
مي تواننـد    بعضي از آنها   .داراي توانايي هايي هستند   
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    بازو و دست هـاي خـود را حركـت دهنـد و بعـضي              
 حتـي مـسافت     و  ويلچر بلند شوند    روي توانند از  مي

 .بروندكوتاهي راه 

در هنگام مالقات كـردن بـا آنهـا بـه لحـاظ رعايـت                •
احترام و برقراري ارتبـاط بيـشتر، بـه آنهـا پيـشنهاد       

 محدوديت  مخاطب شما  دست دادن بكنيد حتي اگر    
      ،دارد يــا دســت مــصنوعي حركــت دســت داشــته و

 .خود استفاده كند دست چپ ازتواند  مي

 مـورد وضـيعت و    ل كـردن در   كودكان خود را از سؤا     •
مشكالت اين گونه افـراد خـاص منـع نكنيـد اجـازه             

 .تدريج درك و قضاوت آنها اصالح شوده دهيد ب

به شخصي كه با محدوديت حركتي روبرو اسـت          اگر •
براي نشستن تعارف مي كنيد، مراقب باشيد صندلي        

گاه آن مناسـب    نمورد نظر دسـته دار بـوده و نـشيم         
 .باشد

 يرود و خروجـي زيـاد  اگر ساختمان شـما درهـاي و    •
 بـراي ايـن گونـه افـراد عالمـت           ا درهـ  ايندارند بايد 

گذاري شود و مطمئن شويد نگهبـان و يـا سـرايدار             
 و خروجـي معلـولين را بـه         يساختمان درهاي ورود  

اگــر  درسـتي مــي دانــد تــا آنهــا را راهنمــايي كنــد، 
سرويس هاي بهداشتي عمومي قابـل دسـترس آنهـا          

ـ      و يستن رسـي قـرار دارد     تل دس يا در طبقات غيرقاب
اجازه بدهيد كه آنها از دستشويي شخصي و يا ويـژه           

 .كاركنان استفاده كنند

گاه عصاي معمولي و يا عصاي زير بغل افراد بـا            هيچ •
اختالالت حركتي را از آنها نگيريد زيرا ممكن اسـت          

 .دچار عدم تعادل گردند
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وسايل كمك توانبخشي جزء تجهيزات ضروري افراد        •
    هيچگـاه در جلـسات و      .د شـو  ب مـي  معلول محـسو  

 .يددرخواست گرفتن اين وسايل را ننمايمهماني ها 

ماننـد  (در محل تردد افراد بـا محـدوديت حركتـي             •
 مواظـب  )كساني كه عصا و يا عصاي زير بغـل دارنـد        

باز و بسته شدن درها باشيد چون ممكن است كه به       
 . آنها گرددسقوطدر تكيه داده باشند و موجب 

 محـدوديت حركتـي ماننـد        بـا   تـردد افـراد    در محل  •
 جهـت اسـتراحت موقـت       …  مراكز خريد و   سازمانها،

 . را در نظر بگيريد مناسبآنها جايگاهي
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 يافراد با مشكالت بيناي

براي پديده معلوليت نمي تـوان حـد و مـرز مـشخص و              
تمامي كشورهاي جهان اعم از پيـشرفته       . معيني قائل شد  

نوعي با اين موضوع اجتناب ناپذير      ه   توسعه ب  و يا در حال   
اخـتالت   .مواجه هستند 

ي از جمله مـواردي     بيناي
اســـت كـــه مـــشكالت 
عديده اي را براي افـراد      

فيان و جامعه   مبتال، اطرا 
هاي در پي دارد و پيامـد     

مي توانـد معـضالت      آن
فراوانـــي را بـــر پيكـــره 

ات جوامع تحميل نمايد، لذا ضرورت دارد با توجه به امكان         
ــسهيالت موجــود راهكارهــاي مناســبي در خــصوص   و ت

  .كاهش و يا كنترل آن مد نظر قرار گيرد
 

 ذيل بايد توجه  هايدر رابطه با نابينايان به توصيه
  :داشته باشيد

الت بينـايي   هيچ زماني فكر نكنيد كه افـراد بـا اخـت           •
لـذا در هنگـام      .مـي آورنـد   صداي شما را به خـاطر       

د را معرفـي كـرده و پـس از          برخورد با آنان ابتدا خو    
از طـرح ايـن      .يداز آنها خداحافظي نماي   اتمام گفتگو   

) مـي آوريـد؟    خاطره  آيا شما صداي مرا ب    ( كه   سؤال
  خودداري كنيد جداٌ

سـر تكـان    او قـادر بـه ديـدن         به خاطر داشته باشيد    •
 شما نيست لذا بـراي برقـراري ارتبـاط بـا او از              دادن

 .كنيدكالم استفاده 
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مطمـئن    او را ترك نكنيـد،     ،خداحافظيهرگز بدون    •
 .شويد كه او به شما احتياج خاصي ندارد

 . آنان تن صداي عادي داشته باشيددر برخورد با •

 با آنان از گفتن كلماتي مانند ببين،        در هنگام گفتگو   •
 . هراس نداشته باشيد… نگاه كن و

ول مـ لزومي ندارد بـا افـراد نابينـا بلنـدتر از حـد مع              •
ل آرامش درونـي  خست مممكن اصحبت كنيد چون   

 .يا ديگران گردد او و

 با تمـاس سـبك      ،ضمن رعايت احترام و حرمت آنان      •
دست خود به شانه و يا دست نابينا موقعيت خـود را            

 .يديبراي او مشخص نما

، دست   جهت نشستن  در هنگام راهنمايي افراد نابينا     •
 و يـا دسـته صـندلي        او را به آرامي بـه پـشت مبـل         

 .هدايت نماييد

 با شخص نابينـا     اً يا درخواست خود را مستقيم     سؤال •
 و بدون هماهنگي با همراه او در ميـان          نماييدمطرح  
 .نگذاريد

صورت خالصه موقعيت و محيط اطـراف را بـراي          ه  ب •
براي مثال ميـز   فرد با اختالل نابينايي توضيح دهيد

ود يـك متـر جلـوي       در وسط اتاق قرار دارد در حـد       
 .چپ در قرار گرفته است طرف شما و يا ميز چاي

 فـرد   مـشورت بـا     و هيچگاه بدون اجازه و بدون نظر      •
 و لوازم آنان را تغييـر        محل قرار گرفتن وسايل    ،نابينا

 .)جا نكنيده ب جا( ندهيد

شـويد    فرد با اختالل بينايي مواجه مـي        با زماني كه  •
مـسافت   در رابطه با موقعيت مكاني، صداي اطراف و       

 .او را راهنمايي كنيد
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 صورتي كـه فـرد بـا اخـتالل بينـايي تمايـل بـه                در •
ـ         دريافت كمك دارد،   ه در هنگام حركت در كنـار او ب

 و قبـل از رسـيدن بـه      نماييـد صورت عادي حركـت     
 .موانع او را مطلع سازيد

اگر شخص نابينا كمك شما را نپـذيرفت از رفتـار او             •
دلخــور نــشويد و در كمــك كــردن بــه او ســماجت  

 .نماييدن

        علـيم ديـده عمـل    حيـواني ت نـوان سگ راهنما بـه ع     •
مانند سـاير حيوانـات دسـت آمـوز         مي كند لذا با او      

ــد،  ــار نكني ــانگي رفت ــيچ خ ــازه و   ه ــدون اج ــاه ب گ
او را لمس نكنيـد و       هماهنگي به سگ او غذا ندهيد،     

 . نزنيده همتمركز او را ب

 هـدايت    را هرگز عصاي او را نگيريد و يـا بـا عـصا او             •
 .نكنيد

اين  .عاتي مورد نياز او را مشخص كنيد      فيلدهاي اطال  •
  يـا  ، ضـبط صـوت    يـا  ، شـامل بريـل    معمـوال  ها فيلد

 . مي باشدو غيره  كامپيوترديسك

 خواهيد مطالبي را بخوانيـد،     بينا مي  اگر براي فرد نا    •
 اجـازه   ،ابتدا رئوس مطالب را براي او مشخص كنيـد        

دهيد تا او موضـوع مـورد عالقـه خـود را انتخـاب و               
مطالب را با صداي     ندن آن اقدام كنيد،   سپس به خوا  

صاف و طبيعي بخوانيد، مطالب را بر اساس عالقـه و           
از خالصه كردن مطالـب جـدا       ( تمايل او بازگو كنيد   

 .)خودداري كنيد

اگر براي امضاي مـتن دچـار مـشكل اسـت پـس از               •
دسـت او را در محـل مـورد نظـر قـرار              كسب اجازه، 

 .دهيد
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 كافي نياز دارند ولـي      اگر چه اشخاص كم بينا به نور       •
 در حقيقـت    .نبايد مقـدار آن بيـشتر از انـدازه باشـد          

عث انعكاس شديد نـور بـراي آنهـا مـي            براق با  اشياء
 .گردد

او را در صـورت      موانع موجود در مسير رفـت و آمـد         •
 .نماييدامكان برطرف 

هنگام عبور كردن از عـرض خيابـان توجـه او را بـه               •
 .جلب كنيدپياده روي مقابل و موانع موجود 
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  افراد با مشكالت رواني

 دچار آشفتگي هاي    ي شرايط ضما به داليل مختلف در بع     
. هيجاني مي شـويم   

گــــاهي احــــساس 
 ،غمگيني مي كنـيم   

زماني حالت تنش و    
 داريـــم و اضــطراب 

خشم و بعضي مواقع   
سردرگمي وجود مـا    
را فرا مي گيـرد كـه      

  چنين حاالتي  .طول نمي انجامد  ه  اين حالت ها چندان ب    
مـي شـوند وحتـي       در رفتارهاي روزمره ما خيلي تكـرار      

 افرادي هم هستند كه تحـت هـيچ شـرايطي خـشمگين           
چنين حاالت و تغييراتي غير طبيعي نيـست        . نمي شوند 

عـصبانيت و نـاراحتي شـناخته        ،عنوان اوقات تلخي  ه  و ب 
در مبانى روانشناختى بـه هـر نـوع ناهنجـارى            .مي شود 

 ،ي، عـواطف سيقـى، احـسا  خل رفتارى و تغيير در حـاالت 
و عملكرد   در كاركرد روزمرهنحويه كه ب …  وشناختى

 فردى و اجتماعى تأثير بگذارد، اختالل روانى گفتـه مـى          
 نـوع اخـتالل   300جهـان بـيش از    اكنـون در  هم. شود

تـرين نـوع آن اسـترس يـا          روانى شناخته شده كه ساده    
ــان ــطرابى هم ــتالالت اض ــه  اســتاخ ــادترين آن ك  ح

 .مي باشدنى اسكيزوفر
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   بيماريهاي روانييها ويژگي
حافظه و قضاوت  ،عاطفه رات غيرطبيعي در تفكر،ييتغ

 . صحبت كردن و رفتار او شناخته مي شودنحوهفرد از
 حاصل از آن باعث  هاي ناراحتيواين تغييرات 

، فردي و تحصيلي اختالل در فعاليتهاي روزمره شغلي،
بيماري رواني در شيوع  . با ديگران مي شود اوارتباط

حال گسترش است شايد دليل اصلي آن وجود 
 روزمره جوامع بشري و يا استفاده از ابزارهاي مشكالت

بيمار رواني يك . ي بيماريها باشد شناسايمدرن جهت
انسان دردمند است كه مانند ساير افراد جامعه داراي 

نفرت  ،اتي نظير دوست داشتن، محبت كردناحساس
باشد لذا نبايد  حترام به خود ميداشتن و احساس ا

بايد دانست كه سالمت .  خدشه دار گردد اوشخصيت
ها،  سياست.  اصلي سالمت عمومي استازاركانروان، 
 جهت در بايد مورد نيازها، قوانين و خدمات  طرح

 ارتقاي سالمت روان و در تامين نيازها و وحمايت 
،  از سوي ديگر.تدوين گردد مردم  عامهنتيجه رفاه

و قابل ي نياز ها خدمات سالمت روان بايد پاسخگو
  .دسترس براي گروه هدف مربوطه باشند

 
هاي ذيل توجه  توصيه  به با بيماران روانيهدر رابط

  :داشته باشيد 
عقب ماندگي ذهني ندارند     اكثريت بيماران رواني،   •

و از طرفي بسياري از افراد با عقب ماندگي ذهنـي      
 .داشته باشندممكن است بيماري رواني 

 هيچ زماني تصور نكنيد كه افراد با بيماري رواني          •
از نظر بهره هوشي در سطح پايين تر از حد نرمال           
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جامعه هستند بلكه بسياري از آنها ضريب هوشـي         
 .باالتر از حد متوسط دارند

هيچ زماني فكر نكنيد افراد داراي مشكالت رواني          •
 .افرادي ياغي و يا سركش هستند

 افراد را مي توان از طيف كنش پـذير تـا            اين گونه  •
طبقه بندي كرد تنها    ) قانون گريز (از هم گسيخته    

كه آنان از لحاظ روحي غيرطبيعـي باشـند          زماني
 .ممكن است به خود يا ديگران آسيب برسانند

 هيچ زماني تصور نكنيد تمامي افراد روانـي لزومـاً          •
هـاي   هاي ويـژه و يـا درمـان        به مساعدت، كمك  

 .نياز دارندمختلفي 

انتقاد و يا برخـورد كالمـي       هيچگاه نبايد با خنده،    •
 انتقـاد   و يا  آنان رفتار كرده و به نصيحت كردن      با  
 .آنان پرداختاز 

  ويژگي و ماهيـت    ،هر فرد رواني مانند افراد جامعه      •
 لـذا تـصور نكنيـد بـا          دارد، هاي منحصر به فردي   

توان با يك روش واحد و يكـسان         مي   تمام آنان   
 .خورد كردبر

 افـراد توانـايي      از اين گونه فرض نكنيد اين گـروه       •
 .انجام كارهاي مهارتي را ندارند

  نمـي   كه ايـن گـروه افـراد       هيچ زماني فكر نكنيد    •
نظـر   دانند چه چيز براي آنها خوب اسـت و يـا از           

 .در سطح پاييني قرار دارند) قضاوت(داوري 

هنگامي كه اين افراد با آشفتگي و اضطراب روبـرو           •
هستند ضمن رعايت احترام از آنهـا بخواهيـد آرام          

توانيـد بـراي     باشند و بپرسيد كه چه كمكي مـي       
 .خواسته معقول آنها انجام دهيد
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هيچ زماني تصور نكنيد كه آنهـا قـادر بـه كنتـرل        •
 .خشم خود نيستند

هيچ زماني فكر نكنيد كه اين طبقه از افراد لزومـاً            •
 .نياز به دارو دارند

د نـ ني به ديگران سرايت نمـي كن      بيماري هاي روا   •
ديگران را تحت تـأثير      ند به گونه اي   نمي توا    اما  

 .قرار دهد

  را آنهـا شيد، خواسته هاي معقول      مهربان با  آنهابا   •
 .در صورت امكان انجام دهيد

بـا بيمـاري    درسـت افـراد     هـاي    احترام به ديدگاه   •
افــزايش تــوان  و موجــب اســتقالل روحــي روانــي

 .رددمي گ    آنانجسمي 

 موجـب    احتـرام  واعتماد به نفس     ،دادن شخصيت  •
 .افزايش توان فكري و ذهني آنها خواهد شد

آنهـا  با خوش بيني و مثبـت گرايـي بـه سـخنان              •
 .گوش دهيد

ل از آنكـه شخـصاً نيازهـاي آنـان را تـشخيص             قب •
در مــورد آن بــا بيمــاران روانــي مــشورت  دهيــد،
  .نماييد
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  افراد با مشكالت ذهني

ي يكي از عمده ترين مسائل جوامع بشري        كم تواني ذهن  
كودكان عقب مانده ذهني نيازهـاي تكـاملي و         .بوده است 

، مراقبتي منحـصر بـه فـردي دارنـد كـه انجـام مـشاوره              
ــودك و   ــوزش كــ آمــ

ــانواده ــوزش  ،خــ آمــ
 مهارتهــــاي كالمــــي،

، ارتبـــاطي و محيطـــي
 رفتـار   هاجتماعي و نحو  

 و احترام به آنها همگي    
شـد و توانبخـشي آنـان مـوثر          ر ،توانند در سـازگاري    مي

كه عقب ماندگي ذهني قابل درمان       توجه به اين   با. باشد
بيمــاران  دســته  ايــنوردنيــست، لــذا كــار اصــلي در مــ

 .توانبخشي و آموزش آنها مي باشد
  ذهنيافراد داراي معلوليت طبق تعريف انجمن آمريكايي     

(AAMR)  عقب ماندگي ذهني به IQ 75 تا 70كمتر از 
 سـالگي شـروع شـده و        18ود كـه قبـل از       اطالق مي ش  

 مهـارت تطـابقي   چنديا  دوهايي در  همراه با محدوديت
 يمنظور از مهارتهـاي انطبـاقي انجـام كارهـاي          .فرد باشد 

است كه در مقاطع سني خاص به طور معمـول از افـراد             
 70بهره هوشي جمعيت نرمال جامعه از       ( .رود انتظار مي 

 100 بـين    متوسط آن حد   ميزان كه    متغير است  135تا  
 عقب ماندگي ذهني يـا بـه اصـطالح          ،) مي باشد  110تا  

ديگر نارسايي رشد قواي ذهني موضوع تـازه و جديـدي           
نيست بلكه در هر دوره و زمان افرادي در اجتماع وجـود            
داشته اند كه از نظر فعاليتهـاي ذهنـي در حـد طبيعـي              

  .نبوده اند
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  :  ذهنيگيعلل عقب ماند
  عوامل پيش از تولد •
   زمان تولد درعوامل •
  عوامل بعد از تولد •
 عوامل محيطي، اجتماعي، فرهنگي •

تـأثيرات    ناشـي از    نـاتواني هـاي ذهنـي       علل  درصد از  6
پـسران بـيش از دختـران در معـرض          ( .مي باشد  ژنتيك

  .)قرار دارندبيماري هاي ژنتيكي ذهني 
ماندگي ذهني بر اساس ميزان بهره هوشي از عقب 

  :گردد طبقه بندي مي) عميق(خفيف تا بسيار 
% 85 تقريبا  ـ )ماليم ( خفيف ماندگي افراد دچار عقب •

ـ . مـي دهنـد    مبتاليان به عقب ماندگي را تشكيل      ه ب
طور كلي كودكان مبتال به عقب ماندگي خفيـف تـا           
ــه تقاضــاي    ــاني ك ــستان زم ــا دوم دب ــالس اول ي ك

 . شــناخته نمــي شــونديابــدتحــصيلي افــزايش مــي 
ء به عقب ماندگي ذهنـي مـي        بسياري از افراد مبتال   

طور مـستقل زنـدگي     ه  توانند با مختصر سرپرستي ب    
  .كرده و خانواده خود را اداره كنند

% 10حــدود   ـ   متوســط مانــدگي افــراد دچــار عقــب •
مبتاليان بـه عقـب مانـدگي ذهنـي را تـشكيل مـي              

اكثر كودكان مبتال به عقـب مانـدگي ذهنـي          . دهند
در اوايــل .رنــدگيب زبــان را يــاد  مــي تواننــدمتوســط

تحصيل . كودكي قادر به برقراري رابطه كافي هستند      
كالس دوم يا سوم     تا   براي آنان دشوار است و معموالً     

 و ممكن است بتوانند كارهاي كـم و         باالتر نمي روند  
 . سرپرستي مناسب انجام دهندبابيش ماهرانه را 
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% 4 تقربيـاً ـ   )سخت(  شديد  ماندگي  افراد دچار عقب   •
 به عقب مانـدگي ذهنـي را تـشكيل مـي            افراد مبتال 

مهـارت هـاي     ممكن است بتوانند در كودكي    . دهند
 مي تواننـد شـمارش و واژه        ارتباطي پيدا كنند، غالباً   

هاي محدود را كه براي كاربرد شخصي مناسب است         
در بزرگسالي افراد مبتال به عقب مانـدگي        . فرا گيرند 

ـ  ي تطابق خوب   با نظارت ديگران   شديد ممكن است    ا ب
 )نظير زندگي در خانه هـاي گروهـي       (شرايط زندگي   
 .را انجام دهند تكاليف مربوط برخيرا پيدا كنند و 

يـا   )عميـق (  بـسيار شـديد     مانـدگي   افراد دچار عقب   •
ـ ايزوله  درصـد مبتاليـان بـه عقـب مانـدگي      2تـا  1  
اكثر مبتاليان بـه عقـب      . مي دهند  ي را تشكيل  ذهن

ه براي اختالل   ماندگي ذهني عميق علل شناخته شد     
 عميق  ذهنيبه كودكان مبتال به اختالل      . خود دارند 

مي توان برخي مهارت هاي مراقبـت از خـود را يـاد             
داد و برقراري ارتباط براي نيازهـاي خودشـان را بـه            

 .آنان آموخت
 

هاي توصيه  ا عقب ماندگي ذهني، بهدر رابطه با افراد ب
 :ذيل توجه داشته باشيد

ذهني از نظر رفتـاري و گفتـاري        در بالغين كم توان      •
هرگز بـه آنـان      . آنان رفتار گردد   اهمانند بقيه افراد ب   

فرض كنيد كه آنهـا ماننـد        .با ديد تحقير نگاه نكنيد    
 .بقيه افراد جامعه داراي تجربه هستند

هـا داراي    افراد كم توان ذهني مانند تمـامي گـروه          •
گـاه   هـيچ  هاي مختلفـي هـستند       عالقه و توانمندي  

نكنيد تمام اين افراد از انجام كارهاي تكـراري         تصور  
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هـاي سـاده     خواهند در فعاليت   برند يا مي   لذت مي 
 .  كار كنند… مانند رستوران، سوپرماركت و

        اكثريت افراد اين گروه قـادر بـه خوانـدن و نوشـتن             •
باشند، هرگز فكر نكنيد كه آنها قادر به افـزايش           مي

ل رياضــيات، ســطح مهــارت آكادميــك خــود از قبيــ
 .خواندن و نوشتن نيستند

 در سـطح ن ذهني اگرچـه داراي تحـصيالت    ناكم توا  •
 هستند ولي اين به اين معني نيـست       ي ابتداي محدود

صـاحب   يـا نمي توانند همكاري و كمك كنند و         كه
 .عقيده و تفكر نيستند

 بقيه آحـاد جامعـه رفتـار        مانند با اين گروه از افراد       •
 گفتگـو بـا آنـان هـستيد         كه در حـال    كنيد و زماني  

فراد ديگــر يرااســ ماننــده كــه طــوري رفتــار كنيــد 
 درباره تعطيالت آخـر هفتـه،        مثالً صحبت مي كنيد،  

 رهجازه بدهيد تا آنها در با     ا … وضعيت هوا، اتفاقات و   
 .ل گوناگون فكر كنندمساي

 اين افراد را راهنمايي كرده و آمـوزش هـاي الزم را             •
ت داشـتن حوصـله و      به آنـان ارائـه دهيـد در صـور         

توانند دسـتورالعمل هـاي سـاده را         بردباري آنها مي  
 .درك كنند

كه آنها با مربي يا خانواده خود هستند سـعي           زماني •
كنيد مستقيم با خود معلول صحبت كنيـد و اجـازه           

 .جاي او صحبت كنده ندهيد كسي ب

صورت شفاف و كوتاه صحبت ه با افراد ناتوان ذهني ب •
هيد تا مطالب را بـراي شـما بـازگو          كرده و از او بخوا    

اگر الزم باشد مطالب را چندين بار تكرار كـرده       .كند
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تا مطمئن شويد اطالعات ارائه شده را دريافت نموده         
  .است

 جامعـه خواهـان     گـروه هـاي    مانند سـاير     افراد اين   •
 است كـه    ياحترام متقابل هستند اين كمترين چيز     

 .كنند  مي    طلب

توان در  بشاش و خندان هم مينشان دادن چهره  با •
 موفـق   افراد اين    با برقراري ارتباط سازنده و دوستانه    

 .شد

 .گردد  ميآناني  موجب عدم كارايرفتار عاطفي سوء •

آنها موجب عدم اجراي روند توانبخـشي       بدرفتاري با    •
 . خواهد شد آنان درموقعه ب

سعي كنيد دسـتورات واقـع      احترام آنها   حفظ  ضمن   •
 .بدهيد آنهابينانه به 

 . الگوسازي كنيد آنهارفتار خوب را براي •

در طول بحـث روحيـه شـاداب و پـسنديده خـود را               •
نفس بـراي انجـام كـار    ه  اعتماد ب  آنها به .حفظ كنيد 

 .بدهيد

 مناسب  فرصت هايي  ،با در نظر گرفتن مشكالت آنها      •
 .نماييد ايجاد براي آنها شايستهو 

 آنها برخورد عادي و معمولي موجب آرامش خاطر در  •
 .خواهد شد

  رفتـار كنيـد،    واقع بينانه و درست    در برخورد با آنها    •
 نـسبت بـه تـوان آنهـا         منطقـي  غير  و واهـي  خواسته

نداشته باشـيد و هرگـز آنهـا را بـا ديگـران مقايـسه               
 .نكنيد
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كــه از دوســت خــود عــذرخواهي و دلهمــان طــور  •
 نيـز عقب ماندگي ذهنـي    با   افرادي مي كنيد، از     يجو

 .عذرت بخواهيدم در صورت نياز

، مجتمـع آپارتمـاني و يـااز ساير كودكان در منـزل      •
 ذهنـي  هعقـب مانـد    افـراد مدرسه بخواهيـد كـه بـا        

و بـه آنهـا احتـرام داشـته باشـند  مـل   تعاوهمكاري  
.شايسته بگذارد
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مقدمه
،»ع«هدى ائمه و »ص«خدا پیامبر مشى در مسلم امور از

مستضعفان و توجه به رفع نسبت به امور مردم و ایشان اهتمام
نشستن و بودن، مردم با یعنى. است های مردمگرفتاری

زدودن براى تالش آنها، کرامت حفظ برخاستن با مردم،
اهتمام. شانحقیقی عزت به آنها دادن سیر و هایشانمحرومیت

اند، شده محروم خود واقعى حقوق از که نسبت به امور کسانی
کردن مفراه و هااسارت از آنان ساختن آزاد براى اهتمام
از محروم و نداحق طالب که آنان براى اهتمام صعود، زمینه
معلوالن یکی از .هستند خدا بندگان بهترین که آنها. حقوق
هرچند قلیلی از آنان، وضع. اندهای طبقه محرومانمصداق

مالی قابل قبولی دارند، چون از پدر یا مادر یا دیگر اقوام ارثی
اند یا به هر دلیل دیگر به ثروتیشتهبه آنها رسیده یا اقبالی دا

ولی آمارها نشانگر اینست که اکثریت آحاد جامعه. اندرسیده
معلولین فاقد شغل مناسب و در خور شؤون آنان، فاقد درآمد

از اینرو جزء طبقه محرومین جای. باشندمکفی و کافی می
.اندگرفته

در عوض ،اما اسالم اجازه نداده کسی معلولین را تحقیر کند
.ها را نسبت به آنها داشته استها و احترامگویاترین تکریم

.پردازدبه مباحث کلی در باب تکریم معلوالن می متناین 
از موارد و مصادیق ی قواعد کلی که معلوالن را نیز یکییعن

.شمارندآن می
محمد نوری



جایگاه معلولین :فصل اول

احترام و کمک به معلوالن .الف
لَا  :»ص«اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ع أَبِیهِ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ جَعْفَرِ نْعَ* 

1.یَحْزُنُهُمْ فَإِنَّهُ الْمَجْذُومِینَ وَ الْبَلَاءِ أَهْلِ إِلَى النَّظَرَ تُدِیمُوا

به گرفتاران پیوسته نگاه: »ص«از پیامبر اکرم - »ع«امام صادق
.است هاآن اندوه مایه که مکنید معلولین و

عَلَى خُطْوَۀً أَرْبَعِینَ ضَرِیراً قَادَ مَنْ  : »ص«اللَّهِ رَسُولُ قَالَ* 
فَإِنْ ذَهَباً الْأَرْضِ طِلَاعُ جَمِیعِهِ مِنْ إِبْرَۀٍ بِقَدْرِ یَفِی لَا - سَهْلَۀٍ أَرْضٍ
سَنَاتِهِحَ مِیزَانِ فِی ذَلِکَ وَجَدَ عَنْهَا جَوزَهُ مَهْلَکَۀٌ قَادَهُ فِیمَا کَانَ
وَ کُلِّهَا بِسَیئَاتِهِ رَجَحَ وَ مَرَّۀٍ أَلْفِ مِائَۀَ الدنْیَا أَوْسَعَ مِنَ الْقِیَامَۀِ یَوْمَ

2.غُرَفِهَا وَ الْجِنَانِ أَعْلَى فِی أَنْزَلَهُ وَ مَحَقَهَا

در گام چهل را را نابینا شخصى کـه ىسک :»ص«خدا رسول
کار از سوزن یک اندازه به تواننمى هرگز ببرد راه هموار زمین
خطر از را نابینایى اگر و. کرد ارزیابى جهان طالهاى به را او

باالتر عمل این پاداش قیامت روز دهد، نجات چاهى در افتادن
گناهان همه بر حسنات این و است جهان انفاق بار هزار صد از
دوسفر به را او و کندمى نابود و محو را آن دارد و برترى او

.بردمى اعلى

.15، ص72، جلد بحاراالنوار. 1
.همان. 2
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ع الْحُسَیْنِ بْنُ عَلِی مَرَّ لَقَدْ: قَالَ السلَامُ عَلَیْهِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ* 
لَا اللَّهَ إِنَّ قَالَ ثُم فَمَضَى یَأْکُلُونَ هُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَسَلَّمَ بِمَجْذُومِینَ

رِینَ یُحِبفِی بِهِمْ ائْتُونِی قَالَ وَ صَائِمٌ إِنِّی الَفَقَ إِلَیْهِمْ فَرَجَعَ الْمُتَکَب
1. أَعْطَاهُمْ ثُم فَأَطْعَمَهُمُ فَأَتَوْهُ قَالَ الْمَنْزِلِ

و کرد گذر جزامی به چند »ع«حسین بن على :»ع«صادق امام
سپس و گذشت و بودند خوراک در آنها داد و سالم آنها بر

و برگشت آنها دنز و ندارد دوست را سبکترها خدا: فرمود
آن منزل به: فرمود آیید، من به منزل شما دارم روزه من: فرمود

.داد بخشش به آنها سپس و داد خوراک به آنها و رفتند حضرت
أَعَانَهُ أَمْرِهِ عَلَى بَدَنِهِ فِی ضَعِیفاً أَعَانَ مَنْ  )ص(اللَّهِ رَسُولُ قَالَ* 
قَطْعِ عَلَى یُعِینُونَهُ مَلَائِکَۀً الْقِیَامَۀِ یفِ لَهُ نَصَبَ وَ أَمْرِهِ عَلَى اللَّهُ
مِنْ یُصِیبَهُ لَا حَتَّى النَّارِ مِنَ الْخَنَادِقِ تِلْکَ عُبُورِ وَ الْأَهْوَالِ تِلْکَ
آمِناً سَالِماً الْجَنَّۀِ إِلَى الصرَاطِ عُبُورِ عَلَى وَ سُمُومِهَا عَلَى وَ دُخَانِهَا

خَصْمِ عَلَى حُجتَهُ فَلَقَّنَهُ مَعْرِفَتِهِ وَ فَهْمِهِ فِی یفاًضَعِ أَعَانَ مَنْ وَ
شَهَادَۀِ عَلَى الْمَوْتِ سَکَرَاتِ عِنْدَ اللَّهُ أَعَانَهُ الْبَاطِلِ طُلَّابِ الدینِ
وَ هُرَسُولُ وَ عَبْدُهُ مُحَمداً أَنَّ وَ لَهُ شَرِیکَ لَا وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ

الدنْیَا مِنَ خُرُوجُهُ یَکُونَ حَتَّى لَهُ الِاعْتِقَادِ وَ بِهِمَا یَتَّصِلُ بِمَا الْإِقْرَارِ
أَحْوَالِهِ أَجَلِّ وَ أَعْمَالِهِ أَفْضَلِ عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى رُجُوعُهُ وَ

وَ رَاضٍ عَنْهُ رَبهُ بِأَنَّ یُبَشَّرُ وَ رَیْحَانٍ وَ بِرَوْحٍ ذَلِکَ عِنْدَ فَیُحْیَا
عَلَى دِینِهِ أَوْ دُنْیَاهُ بِمَصَالِحِ مَشْغُولًا أَعَانَ مَنْ وَ غَضْبَانَ غَیْرُ عَلَیْهِ
انْتِشَارَ وَ الْأَشْغَالِ تَزَاحُمَ اللَّهُ أَعَانَهُ عَلَیْهِ یَتَعَسرَ لَا حَتَّى أَمْرِهِ

.16همان، ص . 1



9 ینمعلولیگاهجا:فصل اول

وَ الْأَشْرَارِ مِنَ فَمَیزَهُ الْجَبارِ الْمَلِکِ یَدَیِ نَبَیْ قِیَامِهِ یَوْمَ الْأَحْوَالِ
1.الْأَخْیَارِ مِنَ جَعَلَهُ

کارهایش کمک کند، معلولی را در که هر: فرمود خدا رسول
روا هائى فرشته قیامت در و دهد کمک به او کارش در خدا
هاىخندق از و دهند، کمک هراسها از گذر در را او که دارد
کسى و. رسانند بهشت به سالم را او صراط از و بگذرانند شآت
باطل خصم برابر در و دهد کمک را معرفت و فهم در ناتوان که

به شهادت بر مرگ سکرات در خدایش آموزد، دلیلى به او
کمک است او رسول و بنده )ص(محمد اینکه و خدا یگانگى

تا او اعتقاد بر و است مربوط دو بدین چه بدان اقرار بر و دهد
بهترین با برگردد جل و عز به خداى و شود برون دنیا از اینکه
خوشامدش ریحان و روح به آن در و حال، خوشترین و کردار
است خشنود او از پروردگارش با اینکه دهند اش مژده و گویند

.ندارد او بر خشمى و
:گوید که عمویش از پدرش، از عتمه، بن محمّد روایت به* 

دست در و انبانى خود دوش بر که دیدم را مردى مدینه در«
که شناختم را او تا شدم نزدیک چندان.. .داشت اى کاسه خود
او به و رسید مردى نزدیک پس است، طالب ابى بن علىّ

2.»داد خوراک

.21، ص همان. 1
.540، ص 1، جلد مستدرک الوسائل. 2
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وظیفه مسئوالن .ب
الطّبقۀ فی! اللَّه! اللَّه ثمّ: األشتریّ العهد فی - »ع«علی اإلمام* 
أهل و المحتاجین و المساکین من لهم حیلۀ ال الّذین من ى،السفل

ما للَّه احفظ و معترا؛ و قانعا الطّبقۀ هذه فی فإنّ الزّمنى، و البؤسى
و مالک، بیت من قسما لهم اجعل و فیهم، حقّه من استحفظک

منهم لألقصى فإنّ بلد، کلّ فی اإلسالم صوافی غلّات من قسما
.بطر عنهم یشغلنّک فال حقّه، استرعیت قد کلّ و لألدنى، الّذی مثل
خدا! را خدا: اشتر مالک به خطاب عهدنامه، از - »ع«على امام
هیچ که معلولین و بختان تیره و نیازمندان و مسکینان باره در! را

و مستمندان طبقه، این در ندارند؛ اى برای تأمین زندگی چاره
و داده اختصاص نانآ به که را حقّى خدا براى هستند؛ مستحقّان
بیت از بخشى و دار، پاس است نهاده تو عهده بر را آن نگهبانى
به شهر هر در را خالصه زمینهاى هاى غلّه از بخشى و المال
است ثابت حقى همان آنان تریندوردست براى که واگذار، آنان
حقّ رعایت اند، نهاده تو عهده بر آنچه و نزدیکترین، براى که

1.است ایشان

..:عیّرهم و االمّۀ علماء به خاطب فیما - »ع«الحسین االمام* 
منقوضۀ اللَّه عهود ترون قد و. تکرمون عباده، فی باللَّه، أنتم و
رسول ذمّۀ و تفزعون، آبائکم ذمم لبعض أنتم و. تفزعون فال
مهملۀ المدائن فی الزّمنى و البکم و العمی و محقورۀ، »ص«اللَّه
تعینون، فیها عمل من ال و تعملون، منزلتکم فی ال و ترحمون، ال

.657، ص  6جلد ، الحیاۀ. 1



11 ینمعلولیگاهجا:فصل اول

أمرکم ممّا ذلک کلّ. تأمنون الظّلمۀ عند المصانعۀ و باالدهان و
أعظم أنتم و. غافلون عنه أنتم و التّناهی و النّهی من به، اللَّه

کنتم لو - العلماء منازل من علیه غلبتم لما - مصیبۀ الناس
1.تشعرون

از عیبجویى و امت لماىع به خطاب در - »ع«حسین امام
و عزت صاحب مردم میان در خدا خاطر به شما. .:ایشان

مقررات( خدایى عهدهاى که بینید مى حال، این با. احترامید
پیمانهاى از یکى اگر. نیست باکتان هیچ و شکنند، مى را) دین

این در اکنون و گشت، خواهید هراسان شود، شکسته پدرانتان
.است شده شکسته خدا پیامبر) سنّت( مانپی که نیستند اندیشه

خود حال به شهرها در زمینگیر بیماران و نابینایان و ناشنوایان
کارى به و آورید، نمى رحمت آنان حال به هیچ و اند شده رها
چنین به نیز را دیگران و خیزید، نمى بر و است شما شایسته که

دل مگرانست با مداهنه و سازشکارى به. دارید وانمى کارها
که است وظایفى همه این و. گیرید مى آرام آن به و بندید مى
خود و کردن منکر از نهى یعنى است، گذاشته شما عهده بر خدا
که دانستید مى کاش. غافلید شما و ورزیدن، اجتناب آن از
بزرگتر را شما مصیبت اید، یافته دست آن به که »علما منزلت«

.است کرده

.172 ، صتحف العقول. 1
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و ابلیس،: القیامۀ یوم عذابا الناس اشدّ من اربعۀ، رابع هو«: لقا
1»جائر سلطان رابعهم و النّفس، قاتل و فرعون،

..:زندگى اخیر ایام در او هاى خطبه و »ص«پیامبر وصایاى از
راضى او از آنان و کند، ایشان نماز امامت قومى اجازه به هرکه
میانه قیام، و جودس و رکوع و قرائت و حضور در و باشند،
.داشت خواهد ایشان پاداش همچون پاداشى کند، اختیار روى

و و رکوع قرائت و حضور در و شود، امام قومى بر که هر و
شود مى بازگردانده وى به او نماز نکند، روى میانه قیام و سجود

حاکم مانند خدا نزد در او منزلت و. رود نمى باال آسمان به و
خود رعایاى صالح اندیشه در که است ىمتجاوز و ستمگر
آنان میان در جل و عزّ خداى احکام اجراى براى و نیست،
از طالب ابى بن على المؤمنین امیر اینجا در. دارد برنمى گامى
باد، تو فداى مادرم و پدر! اهللا رسول یا«: گفت و برخاست جا

رعایاى صالح اندیشه در که متجاوزى و ستمگر حاکم منزلت
گامى آنان میان در خدا احکام اجراى براى و نیست ودخ

است نفرى چهار از چهارم نفر او«: گفت »چیست؟ دارد برنمى
:شد خواهند گرفتار عذاب سختترین به بازپسین روز در که

2.»ستمگر سلطان چهارمین و آدمکش، و فرعون، و ابلیس،

.339- 338، ص ثواب االعمال. 1
.473همان، ص  ،الحیاۀ. 2
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خَدکَ رْتُصَع ال وَ: اآلیۀ هذه بیان فی - »ع«الصادق االمام* 
2.سواء العلم فی عندک الناس لیکن :قال،1 لِلنَّاسِ

  :لِلنَّاسِ خَدکَ تُصَعرْ ال وَ«: آیه این شرح در - »ع«صادق امام
:گفت »مکن دگرگونه و عبوس مردمان براى را ات چهره
تو نزد) آن دادن یاد و( علم در مردمان باید که است این مقصود
دریغ کسى از و بیاموزى کسى به که نباشد چنان و( باشند برابر
3).دارى

عند العلم یضع أن یرى من العلماء من. .:»ع«الصادق االمام* 
فذلک وضعا، المساکین فی له یرى ال و الشرف، و الثروۀ ذوی
4.النّار من الثّالث الدرک فی

به را علم که است آن نظر را علما از بعضى: »ع«صادق امام
ضعیفان به آن آموختن براى و بیاموزند، فشر و مال صاحبان
از سوم) قعر( درک در کسان گونه این و. نیستند قائل اهمیّتى
5.دارند جاى آتش

همکاری و تعاون .ب
.خوردتعاون و همکاری در قرآن کریم، فراوان به چشم می

همکاری و دست همدیگر را )ع(همچنین در احادیث معصومین

.18، آیه )31(سوره لقمان. 1
.41، ص 1، جلد الکافی. 2
.همان ،الحیاۀ. 3
.108 ، ص2 ، جلدبحار االنوار ؛7 ، صالواعظین روضۀ. 4
.همان ،الحیاۀ. 5
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مان مثل ایتام و معلوالن را گرفتن وگرفتن به ویژه دست محرو
در اینجا به. آنان را مساعدت کردن، در روایات متعدد هست

.پردازیمای از آیات و روایات میگزیده
نیکوکارى به یافتن دست براى :1 التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا وَ *
.برخیزید دیگر یک یارى به پرهیزگارى، و
کرامته و غائبا، فحفظه الجار حقّ أمّا.. .:»ع«السّجّاد اإلمام *

2...جمیعا الحالین فی معونته و نصرته و شاهدا،

و غیاب در او حرمت حفظ همسایه، حقّ.. .:»ع«سجّاد امام
کمک و کردن یارى و است، حضور در او کرامت مراعات
.حال دو هر در او به رساندن

رسول أبانا فإنّ ا،بعض بعضکم لیعن و.. .:»ع«الصّادق اإلمام* 
من أجرا أعظم و خیر، المسلم معاونۀ إنّ«: یقول  کان »ص«اللَّه

3.»الحرام المسجد فی اعتکافه و شهر صیام

دیگر برخى یارى به شما از برخى باید.. .:»ع«صادق امام
یارى«: فرمود مى »ص«خدا رسول ما پدر چه برخیزند،
بهمراه ماه، یک روزه از است پرارجتر و بهتر مسلمان به رساندن
.»الحرام مسجد در اعتکاف

السّخاء، و البرّ،: األنبیاء أخالق من أربعۀ: »ع«الصّادق اإلمام* 
4.المؤمن بحقّ القیام و النّائبۀ، على الصّبر و

.2، آیه )5(سوره مائده. 1
.191، صتحف العقول. 2
.217، ص 78، جلد بحاراالنوار. 3
.260، صهمان. 4
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نیکى: است پیامبران اخالق از چیز چهار: »ع«صادق امام
یامق و نمودن، شکیبایى مصیبت بر بودن، دست  بخشنده کردن،
).او به نسبت وظیفه اداى و( مؤمن حقّ به کردن

فِی جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یُدْخِلَهُ أَنْ أَرَادَ مَنْ: قَالَ »ع«الصادِقِ عَنِ* 
وَ نَفْسِهِ مِنْ النَّصَفَۀَ لْیُعْطِ وَ خُلُقَهُ فَلْیُحْسِنْ جَنَّتَهُ یُسْکِنَهُ وَ رَحْمَتِهِ
1. خَلَقَهُ الَّذِی لِلَّهِ لْیَتَوَاضَعْ وَ الضَّعِیفَ یُعِنِلْ وَ الْیَتِیمَ لْیَرْحَمِ

رحمت در جل و عز خدایش خواهد هرکه: )ع(صادق امام
از و باشد، خوشخو باید دهد جا بهشتش به و درآورد، خود
کمک را ناتوان و ورزد، مهر یتیم به و دهد انصاف خود طرف
.دکن تواضع آفریده را او که خدا براى و کند
أَجْرٌ لَهُ وَ لَهُ، فَیُضاعِفَهُ حَسَناً قَرْضاً اللَّهَ یُقْرِضُ الَّذِی ذَا مَنْ* 
قرض( وام خداوند به نیکو صورتى به که کس آن کیست :2 کَرِیمٌ

کریمانه مزدى و کند، چندان دو او براى را آن تا بدهد،) الحسنه
شود؟ او بهره
)گیرنده وام( اگر :3مَیْسَرَۀٍ  إِلى ۀٌفَنَظِرَ عُسْرَۀٍ ذُو کانَ إِنْ وَ*

فراخ تا دهند مهلت او به باید باشد، تنگدستى و سختى گرفتار
...شود دست

استأنف طلبته، فأحسن ملهوفا أقرض من و.. .:»ص«النّبیّ *
4.الجنّۀ من قنطار ألف درهم بکلّ اللَّه أعطاه و العمل؛

.18، ص 72همان، جلد . 1
.11، آیه)57(سوره حدید. 2
.280، آیه )2(سوره بقره. 3
.341، صثواب االعمال. 4



)ع(رفتار با معلولین در سیره معصومین 18

وام اى) رسیده حرمان و( ستمدیده به کس هر.. .:»ص«پیامبر
سر از خویش اعمال کند، خوشرفتارى آن مطالبه در و دهد
برابر در خدا و ؛)است آمرزیده را او گذشته خداوند که( گیرد
2.بخشید خواهد وى به بهشت از1قنطار هزار او درهم هر

وصلۀ عشر، بثمانیۀ القرض و بعشر، الصّدقۀ: »ص«النّبیّ*
3.عشرین و أربعۀب الرّحم وصلۀ بعشرین، اإلخوان

و هجده، دادن وام و است، برابر ده صدقه) پاداش: (»ص«پیامبر
.چهار و بیست ارحام به کمک و بیست، دوستان به کمک

ذات المنبر »ص«اللَّه رسول صعد: الصّادق اإلمام رواه فیما *
الشّاهد لیبلّغ! النّاس أیّها: قال ثمّ علیه أثنى و اللَّه فحمد یوم،
جلّ، و عزّ اللَّه على له کان معسرا أنظر من و! أال :بالغائ منکم
4...یستوفیه حتّى ماله بمثل صدقۀ یوم کلّ فی

بر روزى »ص«پیامبر: »ع«صادق امام روایت به: »ص«پیامبر
اى«: فرمود و پرداخت خدا ثناى و حمد به و رفت باال منبر
هر! باشید آگاه: که دهند خبر غایبان به شما حاضران! مردم
هر براى متعال خداى دهد، مهلت را تنگدستى وامدار کس

آن تمام اندازه به اى صدقه است، داده مهلت وامدار به که روزى
5.»شود پرداخته بتمامى وام که روز آن تا بنویسد، او حق در مال

.بسیار و متنوّع نعمت از است کنایه و طال، از پر گاو پوست معنى به ،»قنطار«. 1
.150، همان، صالحیاۀ. 2
ج546، ص 11، جلد وسائل الشیعه. 3 الفقیه، یحضره ال   .22، ص1لد ؛ من
.547، همان، صوسائل الشیعه. 4
.، همانالحیاۀ. 5
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حرّم یقرضه، فلم المسلم أخوه إلیه شکا من.. .:»ص«النّبیّ *
1.لمحسنینا یجزی یوم الجنّۀ علیه اللَّه

نزد) تنگدستى از( مسلمانش برادر که کس هر.. .:»ص«پیامبر
نیکوکاران که روز آن در ندهد، وام او به و کند شکایت او

.کند حرام او بر را بهشت خداوند گرفت، خواهند پاداش
فلم قرض فی المسلم أخوه إلیه احتاج من.. .:»ص«النّبیّ *

2...الجنّۀ علیه اللَّه حرّم یقرضه،

از گرفتن وام به نیازى مسلمانش برادر که کس هر. .:»ص«پیامبر
.خواهد حرام او بر را بهشت خدا ندهد، وام او به و کند، پیدا او
إن خیر، تعجیل و غنیمۀ المؤمن قرض: »ع«الصّادق اإلمام *

3.الزّکاۀ من احتسب مات إن و أدّاه، أیسر

در شتابى و است غنیمتى مؤمن به دادن وام: »ع«صادق امام
و پرداخت، خواهد را آن یابد تمکّن گیرنده وام اگر خیر؛ به رسیدن

.شد خواهد محسوب دهنده وام براى زکات حساب به بمیرد اگر
های محرومان جامعهدر زمینه برآوردن نیازهای و نیازمندی

:شده است از جمله »ع«هایی در قرآن و نیز از طرف ائمهسفارش
أَخْرَجْنا مِما وَ کَسَبْتُمْ ما طَیباتِ مِنْ أَنْفِقُوا! آمَنُوا ذِینَالَّ أَیهَا یا *
مالهاى و( اى پاکیزه چیزهاى از! مؤمنان اى : 4الْأَرْضِ مِنَ لَکُمْ

ها دانه انواع از( زمین از آنچه از و اید، آورده دست به که) حاللى

.، همانثواب االعمال. 1
.339همان، ص. 2
.34، ص4، جلد الکافی. 3
.267، آیه )2(سوره بقره. 4
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)دیگران به( ایم، داده بیرون شما براى ،..).و معدنها و ها میوه و
.)کنید هزینه اجتماعى و فردى نیازهاى رفع براى و( بدهید

:1الْمَوْتُ أَحَدَکُمُ یَأْتِیَ أَنْ قَبْلِ مِنْ رَزَقْناکُمْ، ما مِنْ أَنْفِقُوا وَ *
آنچه از رسد، فرا شما از یک هر مرگ که هنگام آن از پیش
.بدهید) نیازداران و( دیگران به ایم کرده شما روزى

وجه أمّا: الخلق معایش أسباب بیان فی - »ع«علی اإلمام *
فی ال و نصیب، اإلمارۀ فی لهم لیس ألقوام هی فإنّما الصّدقات
و معرفۀ اإلجارۀ فی ال و مال، التّجارۀ فی ال و حظّ، العمارۀ
.2أودهم به یقوم و یقوتهم ما األغنیاء أموال فی اللَّه ففرض قدرۀ،
صدقات پول: مردمان معیشتهاى اسباب بیان در - »ع«على امام

نصیبى فرمانروایى در نه که است گروههایى براى..) .و زکات(
در نه و مالى، تجارت در نه و اى، بهره آبادانى در نه و دارند،
مبلغى ثروتمندان اموال در خداوند پس توانى؛ و شناختى اجاره
اشدب خوراکشان تأمین وسیله که است کرده واجب ایشان براى
.کند دور ایشان از را فقر سختى و رنج و
یخصّ أن قدر و ثوب فضل عنده کان من: »ع«السّجّاد اإلمام *
على النّار فی اللَّه أکبّه إلیه، یدفعه فلم إلیه یحتاج مؤمنا به

3.منخریه

.10، آیه)63(سوره منافقون. 1
.146، ص6، جلد وسائل الشیعه. 2
.421، صهمان، جلد . 3
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را آن تواند مى و دارد زیادى لباس که کس هر: »ع«سجّاد امام
رو به قیامت روز در را او خدا ،ندهد و بدهد نیازمند مؤمنى به
.اندازد مى آتش به

فقرزدایی .ج
رسول یا: قال ،»ص«النّبیّ إلى رجل جاء: »ع«الصّادق اإلمام* 
أن المسلم على نعم،«: قال الزّکاۀ؟ سوى حقّ المال أفی! اللَّه

یخاف إنّه: قال. »سأله إذا العاری یکسو و سأله، إذا الجائع یطعم
1.»صدقه؟ یخاف فال أ«: قال .کاذبا یکون أن

رسول یا: گفت و آمد »ص«پیامبر نزد مردى: »ع«صادق امام
:فرمود دارد؟ وجود زکات جز دیگرى حقّ مال در آیا! اللَّه
خوراک خواستار اگر را، گرسنه که است مسلمان بر آرى،«

جامه باشد پوشش خواستار که را برهنه و کند؛ سیر باشد،
آیا«: فرمود .بگوید دروغ که دارد آن رست: گفت پرسنده. »دهد
2»ندارد؟ ترس او سخن بودن راست از

عبد أبا سألت: قال مهران بن سماعۀ- »ع«الصّادق اإلمام* 
و شدیدۀ حاجۀ بإخوانهم و فضول عندهم قوم: قلت »ع«اللَّه
فإنّ إخوانهم، یجوع و یشبعوا أن یسعهم أ الزّکاۀ، تسعهم لیس
ال و یظلمه ال المسلم أخو المسلم: »ع«فقال شدید؟ الزّمان
و فیه، االجتهاد المسلمین على فیحقّ یحرمه، ال و یخذله

.461، ص75، جلد بحارانوار. 1
.144، ص6، همان، جلد الحیاۀ. 2
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منکم، العطف و الحاجۀ ألهل المؤاساۀ و علیه، التّعاون و التّواصل
1.متراحمین بینکم رحماء فیهم، اللَّه أمر ما على تکونون

»ع«)صادق امام( ابوعبداللَّه از: گوید مى سماعه - »ع«صادق امام
برادران و باشند، داشته نیاز از بیش مالى قومى اگر: که پرسیدم
آیا نکند، را آنان نیازمندى کفایت زکات و فراوان، نیاز ایشان
گرسنه برادرانشان و باشند سیر که دارند حق ثروتمندان آن

برادر مسلمان: فرمود است، شده سخت روزگار زیرا بمانند،
سازد، نمى خوار را او و دارد، نمى روا مست او به و است مسلمان

تالش زمانى هر در باید مسلمانان پس گذارد؛ نمى ناکام و) 1(
مال از چیزى باید و باشند، همیارى و رسیدگى کار در و کنند،
شما میان در که یاریخواهانى و داران نیاز اختیار در را خود

کرده امر خداوند که باشید کرده رفتار چنان تا دهند، قرار هستند
از - خود میان و باشند، مهربان دیگر یک به نسبت همه: است
2.کنند مراعات را بخشندگى و مهربانى - سر دو

بدان اموال در فقیران کردن و روایت درباره شریک در قرآن
:آمده است  است داده قرار شریک را آنان متعال خداى که گونه
که کسانى :3الْمَحْرُوم وَ لِلسائِلِ* مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوالِهِمْ فِی الَّذِینَ* 
.محروم و سائل براى معلوم است حقّى ایشان اموال در
4.معیشتکم فی أشرکوهم المسلمین فقراء.. .:»ع«علی اإلمام* 

.597، ص 11، جلد وسائل الشیعه. 1
.148، همان، ص الحیاۀ. 2
.7، آیه )107(سوره ماعون. 3
.136، ص 2، جلد امالی شیخ طوسی. 4
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قرار خود شریک معیشت در را مسلمان فقراى.. .:»ع«على امام
.دهید
بین أشرک - تعالى و تبارک - اللَّه إنّ: »ع«الصّادق اإلمام* 

غیر إلى یصرفوا أن لهم فلیس األموال، فی الفقراء و األغنیاء
1.شرکائهم

اموال در را فقیران و ثروتمندان متعال خداوند: »ع«صادق امام
ندارند حق ثروتمندان پس است، کرده قرار دیگر یک شریک
.کنند مصرف خود شریکان غیر با را اموال
هاییتوصیه روایات و قرآن در  گرفتاران مالى امور اصالح درباره
.است شده ذکر
را نماز 2. الرَّاکِعِینَ مَعَ ارْکَعُوا وَ الزَّکاۀَ، آتُوا وَ الصالۀَ، أَقِیمُوا وَ *
.کنید رکوع کنندگان رکوع یا و بدهید، زکات و دارید، پاى بر

بیشتر بسى ،»کریم قرآن« در - آن جز و لفظ همین با - زکات
.است شده ذکر بار سى از

.. . :النّیسابوری شاذان بن فضل نقله فیما- »ع«الرّضا اإلمام* 
القیام الصّحّۀ أهل کلّف - تعالى و تبارک - اللَّه ألنّ...الزّکاۀ علّۀ
3.البلوى و الزّمانۀ أهل بشأن

.150، ص 6، جلد وسائل الشیعه. 1
.43، آیه )2(سوره بقره. 2
.89، ص 2، جلد عیون اخبار الرضا. 3
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علّت.. . :نیشابورى شاذان بن فضل روایت به - »ع«رضا امام
رسیدگى به را سالم مردمان ال،متع خداوند که است آن.. .زکات

.است ساخته مکلّف گرفتاران و زمینگیر مردمان کارهاى به

رهایی از گرفتاری .د
یُخْرِجَهُ حَتَّى الْمُؤْمِنَ أَخَاهُ أَغَاثَ مَنْ : »ص«اللَّهِ رَسُولُ قَالَ* 
عَشْرَ لَهُ رَفَعَ وَ حَسَنَاتٍ عَشْرَ لَهُ اللَّهُ کَتَبَ وَرْطَۀٍ وَ کُرْبَۀٍ وَ هَمٍّ مِنْ

عَشْرَ عَنْهُ دَفَعَ وَ نَسَمَاتٍ عَشْرِ عِتْقِ ثَوَابَ أَعْطَاهُ وَ دَرَجَاتٍ
1.شَفَاعَاتٍ عَشْرَ الْقِیَامَۀِ یَوْمَ لَهُ أَعَد وَ نَقِمَاتٍ

از را او تا رسد مؤمنش برادر بداد که هر که :»ص«خدا رسول
و نویسد، حسنه ده ایشبر خدا برهاند پرتگاه و گرفتارى و غم
ده و دهد، باو بنده ده کردن آزاد ثواب و برد، باال را او درجه ده

.بپذیرد او از شفاعت ده قیامت در و بگرداند، او از بدى
الرِّجالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ وَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی تُقاتِلُونَ ال لَکُمْ ما وَ* 
و خدا راه در که است شده چه را شما :2؟ الْوِلْدانِ وَ النِّساءِ وَ
کارزار مستضعف کودکان و زنان و مردان). حقوق گرفتن(

کنید؟ نمى
المنکر، عن النّهی و بالمعروف األمر فی - »ع«الحسین اإلمام* 

العمی و.. .فضیّعتم الضّعفاء حقّ فأمّا.. .:المسلمین لعلماء مخاطبا
.3...ترحمون ال مهملۀ المدائن فی الزّمنى و البکم و

.همان. 1
.75، آیه )4(سوره نساء. 2
.172، ص تحف العقول. 3
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خطاب منکر، از نهى و معروف به امر باره در - »ع«حسین امام
نابینایان و.. .کردید ضایع را ضعیفان حقّ.. .:مسلمانان علماى به
ساختید، رها خود حال به شهرها در را معلوالن و ناشنوایان و
.کند نمى رحم ایشان به کس هیچ که

:بواجبهم العاملین ءالعلما به یصف فیما - »ع«الجواد اإلمام* 
1.العباد هلکۀ دون دماءهم یبذلون

راه در: وظیفه به عامل علماى توصیف در - »ع«جواد امام
.شوند مى کشته خدا بندگان شدن هالک از جلوگیرى

قضائها، على قادر هو و حاجته، طالبا منع من.. .:»ص«النّبیّ* 
.2عشّار خطیئۀ مثل فعلیه
بر اینکه با - را حاجتى ارخواست کس هر.. .:»ص«پیامبر

گناه چون گناهى او براى کند، رد - باشد توانا آن برآوردن
.نوشت خواهند) بگیران باج( عشّاران

ال و ،»ص«بمحمّد ال و باللَّه، آمن ما: »ع«الصّادق اإلمام* 
فی یضحک لم حاجۀ فی المؤمن أخوه أتاه إذا من ،»ع«بعلیّ

تکن لم إن و قضائها، لىإ سارع عنده حاجته کانت فإن وجهه،
ما بخالف کان فإن له؛ یقضیها حتّى غیره عند من تکلّف عنده

3.بینه و بیننا والیۀ فال وصفته

.57، ص8، جلد الکافی. 1
.341، صثواب االعمال. 2
.176، ص 75، جلد بحاراالنوار. 3
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طلب براى مؤمنش برادر چون که کس آن: »ع«صادق امام
به و خدا به نزند، لبخند او روى به کند، رو او به نیازى
آن به آنچه اگر. است نیاورده ایمان »ع«على به و »ص«محمّد
بدهد، او به زودتر چه هر باید باشد، موجود او نزد در دارد، نیاز
تا کند تقاضا او براى دیگرى از باشد، نداشته خود اگر و

آن و ما میان گفتم، که باشد این خالف بر اگر شود؛ برآورده
.ندارد وجود والیتى و دوستى شخص،

یحتاج، ممّا شیئا مؤمنا منع مؤمن أیّما: »ع«الصّادق اإلمام* 
یوم اللَّه اقامه غیره، عند من أو عنده من علیه یقدر هو و الیه،

:فیقال عنقه، إلى یداه مغلولۀ. عیناه مزرقۀ وجهه، مسودّا القیامۀ
.النّار إلى به یؤمر ثمّ رسوله، و اللَّه خان الّذی الخائن هذا
توانایى - آشنایانش یا - خود که مؤمنى هر: »ع«صادق امام

او حاجت رفع به و باشند داشته را مؤمنى حاجت برآوردن
و سیاه چهره با را او قیامت روز در متعال خداى نکند، اقدام

به او دستهاى که حالى در کرد، خواهد محشور برگشته چشمان
است خائنى آن این: شود مى گفته پس است، شده بسته گردنش

فرمان سسپ و. است کرده خیانت او رسول و خدا به که
1.برند دوزخ به را او تا رسد مى

إلى مؤمن فاحتاج دار له کانت من: »ع«الصّادق اإلمام* 
بخل أ! مالئکتی یا«: جلّ و عزّ اللَّه قال إیّاها، فمنعه سکناها

.149، همان، ص الحیاۀ. 1
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جنانی یسکن ال جاللی و عزّتی و الدّنیا؟ الدّار بسکنى عبدی
1.»أبدا

محتاج مؤمنى و دارد اى خانه که کس هر: »ع«صادق امام
بزرگ خداى دهد، نمى او به را خانه و است آن در شدن ساکن
بنده به من بنده آیا! من فرشتگان اى«: گوید مى باره این در

که جاللم و عزّت به سوگند ورزید؟ بخل دنیا خانه براى دیگرم
2.»کرد نخواهد سکونت من بهشت در هرگز

هو و ماله، عن نامؤم حبس مؤمن أیّما: »ع«الصّادق اإلمام* 
الرّحیق من یشرب ال و الجنّۀ، طعام من اللَّه یذقه لم إلیه، محتاج
3.المختوم

آن به دیگر مؤمنى که را مالى که مؤمنى هر: »ع«صادق امام
بهشت خوراک مزه چشیدن از را او خدا ندهد، او به دارد نیاز

ىا بهره بمهر سر بهشتى شراب نوشیدن از و کرد، خواهد محروم
.داشت نخواهد

من: جعفر بن علیّ أخوه عنه رواه فیما- »ع«الکاظم اإلمام* 
فلم أحواله بعض فی به مستجیرا إخوانه من رجل إلیه قصد
4.تعالى و تبارک اللَّه والیۀ قطع فقد علیه، یقدر أن بعد یجره،

بن علىّ جناب حضرت، آن برادر روایت به - »ع«کاظم امام
نیازى رفع براى برادرانش از یکى هک کس هر: ایشان از جعفر

.367، ص 2، جلد اصول کافی. 1
.155همان، ص  ،الحیاۀ. 2
.601، ص 11، جلد وسائل الشیعه. 3
.368، ص 2، جلد اصول کافی. 4
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بر و) نیاورد بر را او نیاز و( نگیرد پناه در را او و برد پناه او به
پیوستگى و( متعال خداى والیت باشد، داشته توانایى کار این
.است کرده قطع را) خدا و خود میان
لَکُمْ، خَیْرٌ صَدقُواتَ أَنْ وَ مَیْسَرَۀٍ،  إِلى فَنَظِرَۀٌ عُسْرَۀٍ ذُو کانَ إِنْ وَ* 
باشد،) تنگدستى( سختى گرفتار) وامدار( اگر : 1تَعْلَمُونَ کُنْتُمْ إِنْ
و شود؛) وام اداى بر توانا و( باز دستش تا دهید مهلت او به

است، بهتر شما براى بگذارید، خیرات حساب به را آن چون
.بدانید اگر
إخوانکم من حدأ إعسار و إیّاکم.. .:»ع«الصّادق اإلمام* 

فإنّ معسر، هو و قبله، لکم یکون ء بشى تعسروه أن المسلمین،
و. مسلما یعسر أن لمسلم لیس: یقول کان »ص«اللَّه رسول أبانا
2.ظلّه إلّا ظلّ ال یوم بظلّه، الْقِیامَۀِ یَوْمَ اللَّهُ  أظلّه معسرا أنظر من

مسلمان برادران از یکى اینکه از بپرهیزید.. .:»ع«صادق امام
فشار در دارید، او نزد در که مالى گرفتن پس باز براى را خود
ما پدر زیرا است، تنگدستى حال در او اینکه با دهید، قرار

مسلمانى که نرسد را مسلمان«: فرمود مى »ص«خدا رسول
معسرى کس هر). گذارد فشار زیر و( اندازد عسرت به را دیگر

که - قیامت روز در تعالم خداوند دهد، مهلت را) تنگدستى(
قرار خویش سایه در را وى - ندارد وجود او سایه جز اى سایه

.»داد خواهد

.280همان، آیه . 1
.113، ص 13، جلد وسائل الشیعه. 2
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عبد ألبی قلت: قال عمّار بن إسحاق- »ع«الصّادق اإلمام* 
اللَّه شیئا، به یبلغ ال: قال غریمه؟ من یبلغ أن للرّجل ما: »ع«اللَّه

1.أنظره

امام( ابوعبداللَّه به :گوید مى عمّار بن اسحاق - »ع«صادق امام
نادار بدهکار بر تواند مى اندازه چه تا شخص: گفتم »ع«)صادق
داده مهلت او به خدا! اندازه هیچ: فرمود کند؟ سختگیرى خود
.است
و عزّ اللَّه خلّاه کما المعسر، سبیل خلّوا: »ع«الصّادق اإلمام* 
2.جلّ

ودخ حال به را) معسر( تنگدست وامدار: »ع«صادق امام
خود حال به را او بزرگ خداى که گونه همان واگذارید،
.است واگذارده

3هایی از سیره ائمهنمونه .ه

خواند مى را یتیمان که دیدم را على«: گوید کنانى ابوالطّفیل :اول
:گفت او اصحاب از یکى که آنجا تا خوراند، مى عسل آنان به و

4.»بودم یتیم هم من که داشتم مى دوست

دست خود مال همه از بار دو ،»ع«مجتبى حسن امام :دوم
حتّى کرد، تقسیم خدا راه در را اموالش بار سه و کشید،

.114همان، ص . 1
.547، ص 11همان، جلد . 2
.304- 301، ص 3، جلد الحیاۀ. 3
.29، ص 41، جلد بحاراالنوار. 4
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بخشید مى را کفشى داشت، مى نگاه پاافزارى و داد مى پاافزارى
1.داشت مى نگاه را دیگر کفشى و

شد، دیده اثرى عاشورا واقعه در »ع«حسین امام پشت بر :سوم
اثر این«: فرمود پرسیدند، »ع«سجّاد امام از آن کیفیّت از چون

و زنان بیوه هاى خانه به و کشید مى دوش بر که است انبانهایى
2.»رساند مى مسکینان و یتیمان

رفت، مى بیرون خانه از شب تاریکى در »ع«سجّاد امام :چهارم
و درهم هاى کیسه آن در که کرد مى حمل خود دوش بر انبانى و

حمل هیزم یا خوراکى خود پشت بر که شد مى بسا وبود،  دینار
را آن و رفت مى نظر مورد هاى خانه یکایک در به و کرد، مى
.بگیرد بود او سهم که را آنچه و آید بیرون کسى تا کوبید مى

تا پوشاند مى فقیر به چیزى بخشیدن هنگام در را خود صورت
آنچه از نبینوایا و رفت دنیا از که هنگامى نشناسد؛ را او
»ع«الحسین بن علىّ او که دانستند ماندند، محروم گرفتند مى
دادن غسل محلّ بر مرگ از پس را او چون و. است بوده

بود شتر زانوى هاى لکّه همچون هایى لکّه ایشان پشت بر نهادند،
.داد مى نشان را نیازمندان و فقیران هاى خانه به بار حمل اثر که
و داد، مى معاش را مدینه فقیران هاى خانه از خانه صد امام آن
و زمینگیران و بیماران و یتیمان که گشت مى دلشاد آن از

 - نداشتند طعام آوردن دست به براى راهى هیچ که - مسکینان

.349، ص 43همان، جلد . 1
.190، ص 44جلد همان، . 2
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خوراک خود او و بخورند، او طعام از و بنشینند او سفره سر بر
داشت عیالى که کس هر و داد، مى ایشان به خود دست به را

1.ببرد خود عیال براى تا داد مى او به نیز را آنان سهم

با انبانى گذشت، مى شب از پاسى چون ،»ع«صادق امام :پنجم
بود، درهم مقدارى و گوشت و نان آن در که داشت مى بر خود
نیازمندان جاهاى به و کرد، مى حمل خود دوش بر را آن و

2.کرد مى پخش ایشان میان را آنها و رفت مى مدینه

باران که شبى در »ع«صادق امام: گوید خنیس بن معلّى :ششم
ناگاه.. .شد بیرون خانه از »ساعده بنى ظلّه« قصد به بارید، مى
...ناتوانم آن حمل از من که دارد دوش بر نان از انبانى دیدم
امام بودند، خفته همه رسیدیم آنجا به چون و رفتیم آنگاه
بیدار خواب از تا - آرامى به( نان دو و نان یک ،»ع«صادق
3.شد تمام همه سهم تا کرد، نهان) یک هر کنار در - نشوند

مدینه بینوایان به هنگام شب ،»ع«جعفر بن موسى امام :هفتم
آرد و پول آن در که برد مى خود با را زنبیلى و کرد، مى سرکشى

این که دانستند نمى و رساند، مى ایشان به را آن و بود، خرما و
4.آید مى کجا از چیزها

طعام به »ع«رضا امام که هنگامى: گوید خلّاد بن معمّر :هشتم
او نزدیک و آوردند مى او براى را ظرفى نشست، مى خوردن

.518- 517، ص 2، جلد خصال. 1
.278، ص 6، جلد وسائل الشیعه. 2
.279همان، ص . 3
.296، ص ارشاد شیخ مفید. 4
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اختیار سهمى خوراکها ترین پاکیزه از امام آن و. گذاشتند مى
آن که داد مى دستور سپس گذاشت، مى ظرف آن در و کرد مى
1.دهندب مسکینان به را

بیشتر کار این داد، مى صدقه نهان در بسیار »ع«رضا امام :نهم
2.گرفت مى صورت تاریک شبهاى در

امام( جعفر ابو به را »ع«رضا امام نامه: گوید بزنطى :دهم
که هنگامى که ام شنیده! جعفر ابو اى«: خواندم چنین) »ع«جواد
و ند،کن مى خارج کوچک در از را تو غالمان شوى، مى سوار
برسد؛ کسى به تو خیر خواهند نمى که است ایشان بخل از این
جز رفتت و آمد که خواهم مى تو از دارم تو بر که پدرى حقّ به
زر و سیم خود با روى مى بیرون چون و. نباشد بزرگ در از

او به باید خواست تو از چیزى کس هر و باشى، داشته
خدا خانه حجّ قصد به گروهى با«: گوید حدید ابن3.»...بدهى

مدینه به که هنگامى تاختند، ما بر راه در دزدان افتادیم، راه به
اش خانه به او همراه و دیدم راهى در را »ع«جواد امام آمدم، در

دستور امام ساختم؛ آگاهش بود گذشته ما بر آنچه از و رفتم
:فرمود و داد من به دینار مقدارى و آوردند لباسى برایم تا داد
میانشان است رفته ایشان دست از که مالى نسبت به را آن

4.»کن تقسیم

.97، ص 49، جلد بحاراالنوار. 1
.91همان، ص . 2
.102، ص 50همان، جلد . 3
  .44همان، ص . 4
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اموال نیز »ع«عسکرى حسن امام و »ع«هادى امام :یازدهم
بسا و دادند؛ مى ایشان نظایر و نیازمندان و وامداران به فراوانى

از همسرش که فرستادند مى مردى براى ازدواج هزینه که شد مى
1.داشتند سخت زندگیى خود ایشان هاینک با بود، رفته دنیا

کردند مى سیر را گرسنگانى و گدایان صورتها و شکلها بدین و
با و. شد مى دزدیده ایشان زاد و رسید نمى آنان به ایشان حقّ که
:یازید مى دست سترگ کارهاى این به بزرگ متعهّدانه عمل این

نسوزا سرماى سوز و گرسنگى رنج و درد از را مردمانى) 1(
.دادند مى نجات

الحاد و کفر دستبرد از و داشتند، مى نگاه را آنان ایمان) 2(
.ساختند مى دورشان

عمل خود دینى تکالیف به بتوانند تا کردند مى کمک آنان به) 3(
.کنند

.داشتند مى پاس گدایى خوارى از را ایشان آبروى و کرامت) 4(
که اجتماعى در - را کوبنده فقر آثار از اى پاره راه این از) 5(

.کردند مى خنثى - بود شده حکمفرما آن بر قسط و عدالت اضداد
و نیازمند مردم به »ع«المؤمنین امیر گرانبار انفاقهاى جمله از و

تاریخ و حدیث منابع در که است چنین آنان به رسانى کمک
:است آمده

قرار صدقه را همه او بود، دینار هزار چهل »ع«على درآمد«
کان لو: فرمود و فروخت را شمشیرش و) کرد وقف و( داد

.264همان، ص. 1
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را آن داشتم مى را شام خوراک اگر بعته ما عشاء عندی
کثرۀ« عنوان با موضوع این که است غفلت از و. »فروختم نمى
یا شود، یاد »المؤمنین امیر مال فراوانى المؤمنین امیر مال

صورت نآ در که است، داشته فراوان مال امام آن که بگویند
را اموال این او که آید، پیش توهّم این اطلّاع بى اشخاص براى
رفاهگرایى و معیشت  صرف را آنها و داشت مى نگاه خود براى
سازد فراهم دستاویزى امر این و. کرد مى نزدیکانش و خود
شیاطین توسّط به ثروتمندى، و تکاثر دادن جلوه نیکو براى

و. است ناروا این و آنان هاىنیرنگ خوردگان فریب یا متکاثر
یا »المؤمنین امیر گرانبار انفاق«: شود گفته که است آن حق

به او شدید اهتمام« یا »او اختیارى فقر« یا »او بسیار زهد«
آن. اینها نظایر و »اجتماع از فقر زدودن و مردم کردن نیاز بى
در باشد، داشته وافر مالدارى عنوان تواند مى چگونه مال
اگر«: گوید مى و فروشد مى را شمشیرش آن دارنده که تىصور

امیر پس ؟»فروختم نمى را آن داشتم مى را شام خوراک
نگاه براى نه آورد مى دست به انفاق براى را مال »ع«المؤمنین
1.شدن مند بهره و کردن ذخیره و داشتن

گیرینتیجه .و
بر لدلی بیشتر است، آمده که توضیحاتى و احادیث و آیات
مردم نیازمندیهاى تأمین و ها توده به نفقه و آذوقه رساندن لزوم

.304، ص 3، جلد الحیاۀ. 1
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که جهت آن از( تکاثر بردن بین از به باشد مربوط خواه است،
از یا ،)است نیازمندان نیازمندى و فقیران فقر عمده علّتهاى از

از برخاسته و تکاثر، شوم نتایج از اغلب که فقر، بردن میان
.است معیشتى هاىمظل و اقتصادى تجاوز
و انفاق و اموال مسأله به مربوط اسالمى تعالیم که هنگامى ما

مالحظه آن مختلف صورتهاى به را آنها عملى کردن همگانى
:که دارد آن قصد اسالم که شویم مى متوجّه - کنیم مى
دهد نمى رضا آن جز رو این از بسازد؛ فقر بدون اجتماعى - 
روزگار معیشت فراوانى در ىاسالم اجتماع افراد همه که

را فقر که کسانى مگر( بمانند دور فقر و مسکنت از و بگذرانند
زاهدانه زندگیى در ریاضت یک بعنوان اختیار روى از

مقیاسى خصوصیت این با تنى چند وجود البته که. اند برگزیده
).شود نمى محسوب آن افراد و اجتماع براى
ذلّت و گدایى و سؤال و رفق سیماى اسالمى، جامعه در و - 
احادیث« در ،»ع«کاظم امام مثال، که چنان نشود، مشاهده مالى
آن توانایى اگر:  تغنیه أن قدرت إن أغنه، و« :فرماید مى »زکات

.»!کن نیاز بى کنى، نیاز بى را فقیر که دارى را
به ها،نعمت و هامعیشت به یافتن دست از که کسانى پس
واجب دیگران بر اند، مانده محروم دیگر آفتى یا بیمارى سبب
کفاف حدّ به نیز آنان تا برسانند، ایشان به توشه و زاد که است

و طبیعى فقر مورد در و این. یابند دست معیشت بسندگى و
که مستضعفى هاى توده امّا است، طبیعى علّتهاى از برخاسته
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براى کردن قیام شاید است، شده تحمیل ایشان بر فقر و ناکامى
را ایشان داد و حقوق، آن گرفتن پس باز و ایشان حقوق احقاق

تنگدستى به و گرفتن، مالى قارونان و اقتصادى ستمگران از
و شود، محسوب واجبات مهمترین از ندادن، رضا آنان سخت

را مردمان - است آمده معروف آیه در که چنان - »کریم قرآن«
که اسالمى جامعه آن پس .است برانگیخته راه این در مبارزه به

همیارى، و تکافل جامعه کوشد، مى آن ساختن براى اسالم
جامعه نیازى، بى و عزّت جامعه مساوات، و مواسات جامعه
امت انسجام و صادقانه وحدت جامعه همزیستى، و برادرى
جامعه کردن، رابطه قطع و بریدن هم از جامعه نه است،

و فرعونیّت جامعه دگى،زن در فاحش تفاوتهاى و خودخواهى
جامعه و زبونى، و نیازمندى جامعه و) اقلیت( یکسو از قارونیّت

دیگر سویى از انسجام و یگانگى و همزیستى و برادرى ضدّ
مورد و باشد، اسالم این که - هیهات صد و - هیهات ،)اکثریّت(

1.»عج«زمان امام رضاى

از یکى در پایان این فصل یادآوری این نکته الزم است که
موضوع ،»ماندگار گذارى هزینه« و »انفاق« مهمّ راههاى

هماره مال صرف و گذارى هزینه این که به ویژه است، »وقف«
و جامعه پیوسته و ماند، مى ماندگار روزگار در و است باقى
 - که کسانى پس. برند مى بهره آن از - نسل در نسل - آن افراد

.171- 170ص ، همان، الحیاۀ. 1
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ثواب و ماندگار خیر این از نباید دارند توانایى - هراندازه به
.شوند غافل پیوسته
باغى یا زمینى یا چیزى خواهند مى که کسانى و توانگران البته

بپردازند، کار این به کفایت و درایت با باید کنند، وقف را مالى یا
در مؤثّر و عملى باشد شرطهایى گذارند مى شرطهایى اگر و

.اسالمى عتالىا و اجتماعى، پیشرفت و انسانى، رشد جهت
وقف - اند کرده یاد نیز عالمان و فاضالن از برخى که چنان و
گوناگون آثارى و سازنده و مهم بس هایى فایده داراى تواند مى
:باشد آفرین تکامل و
اشتغال ایجاد .1
فقر زدایش .2
فرهنگ نشر .3
..) . و تفاخر و تکاثر با مبارزه( ثروت تعدیل .4
روحى تعالى به رسیدن و ىدرون حرص با نبرد .5
مندى بهره در تعمیم و جویى صرفه .6
اجتماعى تشنّجهاى و تنشها از برخى بردن میان از .7
)معیشت امکانات دیگر و خانه مال،( »فانى چیزهاى« تبدیل .8

)الصّالحات باقیات( »باقى پاداشهاى« به
و آیندگان به گذشتگان عالقه دادن نشان و محبّت نشر .9

آن »الهى - انسانى« یّتاهم
رفتگان براى آیندگان آمرزش طلب و دعا .10
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 - مواردی چه مناسبت هر و جا هر در که شود دقّت باید نیز
بسیار چه و. است جامعه نیاز مورد - آینده در و حاضر  حال در

یافته انجام قربت قصد به و نیّت خلوص با که برکت با وقفهایى
در - آینده در و - اکنون هم تا که هاست سده و سالها و است،
برکت و خیر و درخشد مى خورشید مانند اسالمى هاى جامعه
ها، مساجد،کتابخانه :جمله از بخشد، مى حیات و رساند مى

.هاحسینیه
و امالک و اموال وقف براى اجرى پر و تازه موارد امروزه
وجود به - زندگى و فرهنگ در تحوّل نتیجه در - آنها امثال
 - اندازه هر و هرگونه به - توانند مى که کسانى که است آمده

این که ورزند، کوتاهى نباید کنند، وقف موارد این در چیزى
.است خود حقّ در کوتاهى ورزیدن  کوتاهى


