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مقدهم و طرح ث:
ن گاه شیگوهن و شیگشتگی انسان:

در این نگرش ،انسان به دلیل کارایی مادی مورد سنجش قرار

میگیرد .موقعیت اجتماعی ،منشأ نژادی ،قدرت جنگ آوری ،قدرت اقتصادی و تولید مادی
معیار و مالک ارزشگذاری به انسان است.

ن گاه انسانگرا و غایت پندا ریِ انسان:

در این نگرش ،شخصیت انسانی در ذات خود واجد

ارزش دانسته میشود .در این نگاه ،انسان غایت ذاتی است که صرفا به دلیل سرشت انسانی
مورد مدح و ستایش قرار میگیرد.

معلولیت و انواع آن:

واژگان کلیدی:
معلولیت آسیب دیدگی جسمی یا ذهنی یا توأم است که تأثیر نامطلوب بر توانمندیهای

شخص در انجام فعالیتهای معمول روزانه دارد.
آسیب دیدگی ممکن به چند نوع ذیل ظاهر شود )1( :جسمی؛ ( )2ذهنی؛ ( )3حسی؛ ( )4روانی یا فکری؛ ( )5به
شکل توأم.

کرامت انسانی:

کرامت ذاتی( )inherent dignityارج و احترامی است که یک فرد به دلیل انسانیت خود از

آن برخوردار میگردد.
در اسالم کرامت به دو نوع تقسیم شده )1( :کرامت ذاتی؛ ( )2کرامت اکتسابی یا ارزشی.

حقوق بشر:

حقوق بشر( )Human Rightsدر یک تعریف همان حقوق طبیعی( )Natural Rightsاست.

در تعریف دیگر ،حقوق بشر عبارت از مجموعه حقوقی است که هر انسان به دلیل انسانیت برخوردار است .مطابق
تعریف سوم ،حقوق بشر همان جلوهها یا سپرهای کرامت انسانی است.
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در سطح ملی از  1890-1889در انگلیس حمایتهایی صورت
گرفت؛
پس از جنگ اول جهانی در امریکا تحوالتی بوجود آمد؛
اسناد عام حقوق بشری مانند منشور حقوق بشر و اسناد خاص در
مورد کودکان به این مسأله تماس گرفت؛
اعالمیه حقوق اشخاص دارای معلولیت ذهنی در دهه  70صادر شد؛
سال 1981بنام سال اشخاص دارای معلولیت و دهه 1993-1983بنام
دهه حمایت از اشخاص دارای معلولیت نامگذاری شد؛
در سال 2006کنوانسیون تصویب شد که در  3می سال 2008بعد از
تصویب بیستمین کشور اجرایی گردید.
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مبانی نظری حقوق اشخاص دارای و ت(:)1
 اولین توجیه رد این مورد ارزش حیات یا حق حیات است.
حق حیات آبرومندانه ضامن آن است که باید هر فردی که دارای معلولیت
است ،از حقوق بشری خویش برخوردار گردد .خود حق حیات به وسیله
شهود اخالقی -وجدانی ما برای هرفردی قابل اثبات میباشد.
این مبنا برای حقوق رفاهی و در مجموع حقوق ناشی از نسل دوم مناسب به
نظر میرسد.
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 از این نظر دو دیدگاه مطرح شده است:
 -1کرامت انسانی به دلیلی برای انسان لحاظ شده است که انسان
دارای عقل و اراده است؛
مشکل اساسی در این مورد توجیه حقوق اشخاصی است که دارای
معلولیت ذهنی هستند.
 -2مطابق نظر دوم ،کرامت به دلیل وجود ساختار وجودی خاص برای
انسان داده شده است .انسان به دلیل این که دارای بعد الهی است،
واجد کرامت میباشد؛
از این نظر عقل فقط یکی از پرتوهای وجودی انسان است ،لذا کمبود
آن ،باعث سلب کرامت از انسان نمیگردد.
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دکارت مینویسد« :آدمیان هر اندازه ابله و پلید باشند ،حتی دیوانگان ،هم
میتوانند الفاظی چند را با هم ترکیب کرده ،کالمی بسازند که افکار خود را به آن
وسیله بفهمانند؛ ولی هیچ حیوان دیگری ،هر قدر کامل و خوش خلقت باشد،
نمیتواند چنین کاری را انجام دهد ...از اینجا میتوان دانست که جانوران نه این
است که کمتر از آدمی عقل دارند ،بلکه هیچ عقل ندارند؛ زیرا معلوم شد که برای
سخن گفتن ،عقل فراوان الزم نیست و یقیناً روح حیوانات به کلی از روح انسان
متفاوت است».
کانت میگفت :انسان به دلیل داشتن اراده تنها فاعل اخالقی است .از همین جهت
استفاده ابزاری از انسان ممنوع بوده و انسان غایت فیذاته میباشد .غایت بودن
انسان که بر مبنای عقل متکی است ،صامن کرامت انسانی است.
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 انسان به دلیل داشتن ساختار وجودی خاص دارای کرامت است:
 -1انسان از نظر دین ،خلیفه الهی است؛
 -2انسان موجود عالم است؛
 -3انسان دارای روح الهی است؛
 -4همه چیزها برای انسان خلق شده است؛
 _5قرآن کرامت ذاتی و اکتسابی وی را تصریح نموده است؛
 -6عقل ،ایمان ،عشق ،وجدان و ...هرکدام پرتوهای از روح است و لذا عقل به تنهایی برای
کرامت کافی نیست؛
 -7کرامت ذاتی متوقف بر انسانیت است ،چون روح به محض انسان بودن بدان تعلق
میگیرد.
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از نظر کرامت ،همه انسانها باهم برابر هستند؛
در خصوص اشخاص دارای معلولیت ،برابری کافی نیست؛ بلکه الزم
است که به مثابه برابر رفتار شود؛
رفتار به مثابه برابر ،الزمهاش این است که شرایط نابرابر فرهنگی،
جسمی ،روانی و ...برابر ساخته شود؛
کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت نیز این امر را در ماده،4
بند 4مورد تأکید قرار داده است )4(« :تدابیری ویژة که برای تسریع
یا دستیابی به برابری عملی افراد دارای معلولیت ضروری است ،بر
اساس کنوانسیون حاضر تبعیض تلقی نمیگردد».
عالوه برآن سایر مواد آن نیز این حمایتها برای برابر سازی شرایط
را شامل میشود.
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 اهلیت صالحیت دارا شدن حق و تکلیف را گویند و به دو نوع است:
 -1اهلیت ایفا یا تمتع :این نوع اهلیت مرتبط با انسانیت بوده و هر انسانی به
محض زنده متولد شدن دارا میباشد .ماده 30قانون مدنی افغانستان.
 -2اهلیت استیفا :این نوع اهلیت متوقف بر عقل و قوه تمیز است .لذا
افرادی که سفیه ،معتوه ،مجنون و طفل میباشند ،فاقد این نوع دانسته
میشوند.
از نظر کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت ،این نوع اهلیت باید
براساس قیمومیت یا پدرساالری حمایتی برقرار شود .این قیمومیت دارای
دو شرط است -1 :محور مصالح فرد دارای معلولیت باشد؛  -2قیم و ولی باید
صالحیت اخالقی الزم را داشته باشد.
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کرامت انسانی متوقف بر انسانیت انسان است؛
انسانیت اشخاص دارای معلولیت ضامن کرامت انسانی آنها است؛
کرامت انسانی اشخاص دارای معلولیت زمانی تأمین میشود که
حقوق بشری آنها تضمین شود؛
الزمه برابری و منع تبعیض و اجرای حقوق بشری اشخاص دارای
معلولیت ،رفتار به مثابه برابر یا اتکاء بر تبعیض مثبت است.
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هب امید دنیای سبز و حقوق ر رب ی ه ا باع ا غا تان،
بوژیه اشخاص دارای معلولیت!
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