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 مقدمه  

به که    ی موجود  مثابهانسان  است  گوناگونی  حقوق  صاحب  جهانی    درآزاد،  حقوقی  اسناد 
داشت  نظرو یا با در  و یا قوانین ملی هر کشور، به گونه عمومی   ها و غیره(ها، میثاق)کنوانسیون
 گونه موضوعی رده سنی، جنسیت، وضعیت تنوعی، قومیت، دین و مذهب، یا به  عواملی مانند
  افراد دارای معلولیت   تاب یافته است.باز  ی، اقتصادی و غیره، اجتامع، مدنی مانند: سیاسی

و  ندابرخوردار خود نوعان یکسان با سایر هم حقوق برشی از افرادی مستقل و آزاد  مثابهبه نیز
سو به حیث  ینه امیالدی ب  90کرد حقوق برشی نسبت به این قرش، که از دهه  موجب رویبه

یا محدودیت   اعامل تبعیض  برایی  و توجیه  برتر در جهان مطرح است، هیچ بهانه  یرویکرد
 شان پذیرفتنی نیست. در دسرتسی آنان به حقوق انسانی

های حقوق برشی، از جمله »اعالمیه جهانی حقوق برش« و به گونه مثال، اسناد و کنوانسیون
ها، رصف  را برای همه انسان  «نیکرامت انسا»»کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت«، اصل  

 شناسد.به رسمیت می رضعواها و مشخصهنظر از رنگ، نژاد، زبان و سایر 

را برای حقوق و وجایب  این  قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان،    2و فصل    7ماده  
 در نظر گرفته است.  ،تبعیض هر گونه بدون افغانستان، اتباع متامی 

قانون ملی حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت افغانستان نیز برای انکشاف و حامیت از  
چند نظر  هر .  ده استشتر، تهیه، تصویب و نافذ  حقوق افراد دارای معلولیت در سطح گسرتده

اسناد بین نداشنت  خوانی  همبه   و  قوانین ملی  با  آن  نیز  برخی مواد  و  املللی حقوق برشی 
دانستهآمیتبعیض بخشز  بعضی  بازشدن  و  تعدیل  روند  قانون،  این  قانون های  این   نگری 

 .کار است  ورچنان در دستهم

نظر به    ،افراد دارای معلولیتهای ویژه  دن نیازکر لحاظکه  داشت  باید اذعان  ،  این وجود  با   
  ین حقوق دسرتسی به ادادن این افراد به سمت سوق  برایجزو موارد مهم  ،شاننوع معلولیت 
 . شوددانسته می

توان میرا    مشغولی مشرتک متامی طبقات افراد دارای معلولیتخواست و یا دلترین  اما مهم 
و یا در   موجودپذیری امکانات سازی و دسرتسمناسب یکم؛خالصه کرد:  در دو موضوع کلی 

، گفتار و کاربرد درست مفاهیم  هااصالح باور  دوم؛و    در محیط فردی و اجتامعی  ساختدست  



 4  |صفحه

در   الفاظ  در گروه  موردو  با  دارای معلولیت،  کرامت نظر داشت اصل  های مختلف اشخاص 
 . هاآن انسانی

با وجود اسناد حقوقی گوناگونی که در حامیت از این قرش از جامعه ایجاد و تصویب شده  اما 
 ا اند، هنوز حترصاحت پرداخته ه یا بهاشار بهمشغولی  به این دو دل   اتفاقاست، که همگی به 
های حقوق برشی  کردبا روی  مغایرهای  ها و باوربنا به پندار  شود کهدیده می  در بسیاری جوامع 

رشد و ترقی های  و فرصت   های زندگی فردی و اجتامعیمحیط  ،افراد دارای معلولیتدر قبال  
توامنندی بروز  در    هاو  مناسب   شان اختیارکمرت  روند  و  است  گرفته  محیط قرار  و سازی  ها 

کل نفوس جهان    %15  کهاست  در حالی  بخش نیست. این  رضایت  ها، آن گونه که بایدفرصت 
 .ندگیر در بر می  افراد دارای معلولیترا 

این  شده که در بسیاری مواقع  سبب  ها در طرز نگاه نسبت به این تنوعچالش از سویی دیگر 
و به همین دلیل،   ها و القاب زشت خطاب شوندبه گونه مثال، با نام ود.گرفته ش قرش نادیده

کمرت سهم    های اجتامعی، اقتصادی و سیاسی افراد دارای معلولیت منزوی شده و در فعالیت 
 بگیرند. 

اصالح  نگرش مردم و تغییر در ها، رفع این چالش برایترین گام اساسی  شاید بتوان گفت که
پدیده معلولیت و شخص  مرتبط با    فرهنگ و گفتار و درک و کاربرد درست مفاهیم و الفاظ

؛ آن هم به نحوی که کرامت انسانی آنان را به رسمیت بشناسد و نیز  باشد    دارای معلولیت 
 . دانسته شودبینانه به این تنوع برشی نگاهی واقع 

کمیسیون مستقل حقوق  دارای معلولیت    از این رو، بخش انکشاف و حامیت از حقوق اشخاص
افغانستان خود  فعالیت راستای  در    برش  دارای   بر  نظارت  منظور بههای  افراد  حقوق برشی 

افراد  برای    محورکرامتترویج ترمینولوژی  )دستنامه  این    آن،و تعمیم از آن  حامیت   ،معلولیت
ی از فعاالن عرصه افراد  شامر از همکاری    در این مسیرو  کرده است    هیهترا    (دارای معلولیت
نیز برخوردار بوده   «افراد دارای معلولیتکمیته دادخواهی حقوق  در قالب »  دارای معلولیت 

   است.

نرش  با    کهرود  میانتظار  های همگانی رسانهو  های مدنی  نهاد   ،مقامات دولتی  شهروندان،از  
  محور کرامتلوژی  او ترمینشدن باور  نهادینه  ایبر   ،های آنگیری از رهنمودو الگو  این دستنامه
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منظور  اقدامات بعدی به  برایو راه را    بکوشند  جایگاه انسانی افراد دارای معلولیت   مورد  در
 . ندکنهموارتر  این حقوقو حفاظت از  تأمین حقوق برشی این قرش از جامعه انسانی

  

 : دستنامه تهیه  رضورت  

 

 د: ش تهیه شدن انتظارات ذیلبرآورده برایو نیز شده  یادداشت موارد نظربا در نامه این دست

  حقوق افراد دارای معلولیت   در مورد  انهخواه های دادفعالیت   برایفهم  ابزار همه (1
 .باشد

 یابد.  افزایش حیث یک تنوع برشیبه واقعیت معلولیت  بارهدرآگاهی عامه  (2
 شود.شناسی و اصالح آسیب  در قبال افراد دارای معلولیت هاذهنیت (3
 شود.  ترویج افراد دارای معلولیت مورددر  محورکرامتمصطلحات  (4
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 به روایت تصویر:  معلولیت تفاوتهای مگروه

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 معلولیت چندگانه معلولیت حسی 
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 تعریف اصطالحات کلیدی امور معلولیت 

 معلولیت: تعریف 

ب بین  ربنا  و  ملی  حقوقی  اسناد  در  مندرج    معلولیت املللی،  تعریف 
عارضه از  است  درازعبارت  اندامای  از  بخشی  در  کارکردمدت  یا ها،  ها 

ای که گونه به ها،  حرکتی، ذهنی، حسی و یا ترکیبی از آنـقوای جسمی
مختلف،   موانع  با  مواجهه  سهمدر  و  و   گیریمشارکت  فردی  امور  در 

 .کنداجتامعی را در مقایسه با سایر افراد جامعه با چالش مواجه 

 : افراد دارای معلولیت 

ند که  اکسانی  افراد دارای معلولیت   ،حقوق افراد دارای معلولیت  اساس تعریف کنوانسیون  رب 
دلیل   درازمحدودیتبه  فهای  با موانع   حسییا  ذهنی  زیکی، دماغی،  یمدت  حین مواجهه 

 ، افراد جامعه  با دیگربرابر  هگونبه ، گیری کامل و مؤثر در جامعهسهم در   است  ممکن  تفاوت،م
 ند.شو های زیادی مواجه با چالش

 : فراگیرانکشاف 
از از  سهم   عبارت است  اقشار مختلف جامعه، فارغ  ، یزبان،  ینژادهای  ویژگیدادن متامی 

یا    دینی برشیتنوع و  فرایند  های  متامی  سیاسی،  در  اجتامعی،  اقتصادی،  توسعه  های 
دیگر،   سویی  از  و  غیره،  و  اقشار  پذیردسرتسفرهنگی  برای متامی  فرایند  این  نتایج  بودن 

از شده در باال. بدیهی است که اشخاص دارای معلولیت نیز  های ذکرجامعه، فارغ از ویژگی
 د.ندار  انتظارات خود راچنین روندی 
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از  ا آن: ب  توانی و برخی اقدامات مرتبط ب

 

توانباز )یا  کهبخشی(،  توانی  است  آن  فرایندی  واسطه  می  به  کارکوشش  با  از  شود  گیری 
ی عادی فرد دارای معلولیت، او را به زندگوجود  های فعال  های کمکی و یا سایر بخشابزار

 د.شو سازی  زمینهدر جامعه    او گیری مؤثر  مشارکت و سهمبرای  ده،  فردی و اجتامعی باز گردان

 اند از: عبارت معلولیت  تفاوتهای مبخشی برای گروهبرخی از خدمات توان

پروست ▪ اورتخدمات  و  از  ز:  ز  است  عبارت  خدمات  و  این    سازیبرابریا  تولید 
ر که شخص را قاد  برای معلوالن فیزیکیکمکی    هایابزاریا  اعضای مصنوعی و  

افتدوباره  سازد  می کارایی   و   دراه  اختاللشهای  اندامیا  یاب  دچار  د. بهبود 
اجرای   ،«اورتز»شود و بدن استفاده میاز دست رفته یک عضو به جای  «پروستز »

می  بهبود  را  حرکی  و  حسی  منونهد.  بخشوظایف  اورتز های  برخی  و   پروستز 
 ها.و مانند آن پای مصنوعیدست یا  ،واکر ،ویلچراند از: عبارت

به  زیوتراپی:یف ▪ از  است  مجموعهکارعبارت  از  گیری  دستی،  نیککتای  های 
ابتدایی   وسایل  و  وظایف ح  برایمترینات  انکشاف  و  نیز    ، یترکبهبود  و  حسی 

 . ل دردکنرت 
های روزمره زندگی، به صورت  این اصطالح به استفاده از فعالیت  شغلی:  درمان ▪

د که به منظور افزایش مشارکت در خانه، مکتب،  شو هی اطالق میانفرادی یا گرو 
این شوند.  های تفریحی اجرا میمحل کار، محل زیست، فرهنگ، ورزش و فعالیت

اجتامعی و حسی به  ـزیکی، ادراکی، روانییبرای رفع و کاهش اختالالت فتداوی  
 روند. میکار 

متام اختالالت صوتی، بهبود نسبی    برایعبارت است از تالش    تکلمی:  درمان ▪
اختالالت دماغی یا شنوایی  در صورتی که این اختالالت، به واسطه   ،تکلم و زبان

 .مربوط نباشند

 

 : اجتامعی ـ حامیت روانی 
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صحت روانی .  دهدرا تشکیل میتوانی  باز بخشی از خدمات    اجتامعیـحامیت روانی
، قادر کنندمیهای خود را درک از سالمتی و  خوشنودی را گویند که افراد توامنندیحالتی 

ند. صحت  شو مفید واقع میخویش  جتامع  و برای ا  اندهای عادی زندگی و کار شاربه مبارزه با ف
با  مبارزه  توانایی  خوشبینی،  سازگاری،  مانند  شخصیتی  خصوصیات  به  بستگی  روانی 

 زندگی و عزت نفس دارد. رمشکالت، داشنت کنرتول ب

 صحت روانی: اجتامعی:ـ برخی از اقدامات حامیت روانی

 .امور روان و اعصاب کارشناساندهی توسط مشوره •
های فرهنگی، ورزشی و تفریحی که هدف اصلی آن بهبود  فعالیت   از راهحامیت   •

 شخص است.  صحت روانی 
همتایان: • توسط  توسط    نکردفراهم  حامیت  احساسی  و  اجتامعی  حامیت 

 رو در    های رو از طریق مالقات  ؛اند ها مواجهاشخاصی که با عین وضعیت و چالش 
 های حامیت اجتامعی. گروهتشکیل یا 

 

 : شمولیت اجتامعی 

 

بتواند  شخص است تا  ی از یک  تای از اقدامات حامیحاصل و نتیجه سلسله   شمولیت اجتامعی 
ه  در خانوادمناسبی ، جایگاه  ، اهداف خود را تحقق بخشدکندمسیر زندگی خود را مشخص  

سهم بگیرد. شاید  غیره  و    چون سیاست، اقتصاد، فرهنگدر امور گوناگونی  و    و اجتامع بیابد
بسیار   موضوع  غیر   «مشکل»این  برسدیا  نظر  به  کیفیت  اما    ؛رضوری  و  شمولیت  میزان 

شمهم از    ،اجتامعی باهای  اخصترین  میزندگی  تشکیل  را  احساس زیرا    ،دهدکیفیت 
 ورد. آ را به وجود می و تعلق نسبت به اجتامع  مندیعزت

 پذیری: دسرتس
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از    پذیریدسرتس امکان  عبارت  ساخنت  متامی  میرس  از  آزادانه  و  مستقالنه  استفاده 
یک از افراد برش،  ، برای هر ها، تسهیالت، خدمات و برنامهاجتامعی  های  ، محیطهاموقعیت 

نیز دارای معلولیت   است. افراد  با حفظ کرامت انسانی آنان    هاها و تنوعرصف نظر از وضعیت
برشی  اقشار  جمله  حق که  ند  ااز  از  باید  معلولیت،  دارای  افراد  حقوق  کنوانسیون  به  نظر 

 . ندشو ها برخوردار پذیری سهولتدسرتس

 

 : پذیر دسرتس  قالب 

 

از سهولت یا خدمات   محورکرامتامکان استفاده مستقالنه و    روش یا قالبی که به واسطه آنبه  
نیازمندیرا برای قرش دارای  به چالش های  با توجه  ویژه،  آنانهای  از وضعیت  برآمده    ، های 
 . شودگفته می پذیردسرتس  «فارمت»یا  «قالب»میرس سازد، 

 

 : پذیری فیزیکی دسرتس

 

سهولت محیط   و  اماکن  بیرونی  و  شهری،  داخلی  زندگی  فیزیکی های  لحاظ  به  بتواند   که 
گفته   پذیردسرتسمحیط  ،  کامل کنندرا برای افراد دارای معلولیت    پذیردسرتس  یهایمعیار
)لفت(،   آسانسور،  )رمپ(  زینه همواربه  طبقه  چندهای  ساختامن مجهز بودن    مانند  ؛شودمی

کمود  و  دستشویی  وسیع،  ورودی  و  خروجی  افراد  پذیردسرتسهای  دروازه  ی  ادار   برای 
فیزیکی، معلولیت  مجهز   های  جاده یا  اشاره بودن  به  دارای  ها  افراد  برای  گویا  و  صوتی  های 

 معلولیت حسی. 
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 : (ASSISTIVE TOOLS) وسایل کمکی 

 

کمک    فردی و اجتامعی وظایف روزانه  برد  پیش ت را در  که افراد دارای معلولیهایی هستند  ابزار
 غیره.و  ی سفید، سلیت، استایلس عصاواکر، ویلچیر،  مانند ؛دنکنمی

 

 :    WHITE CANEعصای سفید  

 

به حیث مناد که  ،مخصوص افراد دارای معلولیت بیناییبین، رنگ و دارای شب سفیدعصای 
 رود.تشخیص موانع در مسیر راه به کار میبه منظور    معلولیتجهانی این گروه از افراد دارای  

 

 : CRUTCHعصا  

 . بگیرند از آن کار توانند میی تهای حرککه افراد دارای معلولیت  راه رفنت برای وسیله کمکی

 

 :   BRAILLEبریل 

 

منظم   گانهششهای  هنقطمی که با کنار هم آمدن  یعالروش برجسته نوشتاری، متشکل از  
 این روش  گیرد.توسط افراد دارای معلولیت بینایی مورد استفاده قرار می  است و   ایجاد شده

 گذاری شده است.نام «لوئیس بریل » به نام مخرتع آن 

 :  SIGN LANGUAGEزبان اشاره  
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و تفهیم است که    ی برایروش از  با کارافهام   برای  قراردادی ای  اشارهسلسله حرکات  گیری 
افراد دارای معلولیت شنوایی و نیز انکشاف علمی  تأمین ارتباط و یا رشد فردی و اجتامعی  

 د. شو استفاده می 

 :   INCLUSIONشمولیت  

 

و شامل دخیل به معنای   دارای معلولیت در متام  بودن  افراد  و  روندبودن  فردی  های زندگی 
 1. استسایر شهروندان گونه برابر با به  اجتامعی

بدو   یامر   شمولیت  یادآوری: است؛  اطرفه  کهه  معنا  اسرتاتژی  ین  پالسیمتامی  و  ها،  ها 
جانبه افراد دارای  ساز مشارکت همه کننده و زمینهباید تأمین  اقدامات عملی در متامی ابعاد 
نباید خود را تنها محدود به   اشخاص دارای معلولیت نیز الزاما    معلولیت باشند. از سویی دیگر 
سازند؛ بلکه خود را نظر به توان و ظرفیت و عالقه و استعداد، در  فعالیت در عرصه معلولیت  

 مؤثر بدانند.  یمسئول و دارای سهم  های اجتامععرصهمتامی 

 
 

  

 

1How to include Persons with Disabilities in Election and Political Processes  .
by NDI and IFES  
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باور   افراد دارای معلولیت   بارۀ ها در اصالح 

 

از   آنجایی که ریشه بسیاری  راه گروهچالشاز  فرا  و ذهنیتمعلولیت،    تفاوتهای مهای  ها 
 گان،نخب، به شمول  یاجتامع  تفاوتهای مها در اذهان الیههایی است که در مورد آنباور

دارد نیست    .وجود  ببد  این  دستدر  از  از خش  شکلی  ترویج  کلی  هدف  به  اصوال   که  نامه، 
بخشی از به  ده است،  شتهیه    دارای معلولیت  افراد مورد    جامعه درمحور در  گفتامن کرامت

های درست و منطقی را این قرش از جامعه پرداخته، بکوشیم باور   موردهای نادرست در  باور
 یم. کنمعرفی 

 سامل:به حیث یک فرد غیر فرد دارای معلولیت الف: 
حتا  اجتامعدر  مکرر   مسئوال   هارسانه  و  و  مقامات  زبان  از  شدهو  شنیده  در    است   ن،  که 
از وضعیت اشخاص غیر مقایسه افراد غیر های خود  افراد دارای معلولیت،  و  را  معلول  معلول 

ها العملمطابق همین باور نادرست، در بسیاری قوانین، مقررات و طرز  ا. حتندناممی  «سامل»
  براییکی از رشوط الزم  عنوان  به «یا فکری سالمت کامل جسمی»از رشط  جای دنیادر جای 

از نظر   یک فرد دارای معلولیت   کنند. این بدان معناست کههای مدیریتی ذکر میاحراز پست
 است. «ناسامل»و  «بیامر» ایشان

،  افراد دارای معلولیتدر تعاریف رایج از معلولیت، از جمله در کنوانسیون حقوق    در حالی که
دانند. درست است که در بحث  بیامری، بلکه یک تنوع برشی می به حیث    این پدیده را نه

معلولیت  عوامل  و  می  علل  موارددیده  در  که  متفاوتشود  بیامری ی  یا  ،  و    نشدن درمان ها 
، اما این بدان معنا نیست که ما  دشو ساز بروز بعضی انواع معلولیت می موقع امراض، زمینهبه

ساده بخوانیم.  بیامری  را  معلولیت  که  بدهیم  خود  به  را  حق  ایناین  اثبات  دلیل  که ترین 
  ، اما معلولیت بیامری را درمان کرد توان  می   معلولیت را نباید بیامری دانست، این است که 

فرد دارای معلولیت  توان  می  توانی،می است و تنها از راه بازییک تنوع برشی و یک پدیده دا
هم در بین افراد    بیامری  کهرهنمون شد. نتیجه این  را به زندگی عادی و شمولیت اجتامعی

  «ناسامل»  معلولیتش  علتتوان یک فرد معلول را به  شود و منی معلول دیده میمعلول و هم غیر 
 خواند. 
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 نرمال: به حیث اشخاص غیر افراد دارای معلولیت ب:
بر رشد سامل جسمی، از    افزونشناسان و دانشمندان تعلیم و تربیه، فردی که  اور روانبه ب

گفته    «رمالفرد ن»  نگاه روانی و اجتامعی نیز به یک روند متوازن رشد و تحول دست یافته باشد
را  می چنین شخصی  میان  توان  میشود.  در  معلولیتهم  دارای  سایر    افراد  بین  در  هم  و 

حق صحت، به شمول صحت جسمی، روانی، عاطفی   یافت. از دید حقوق برشی نیز  اشخاص
باشد. البته واضح است  می افراد دارای معلولیتو اجتامعی، حق مسلّم هر انسان، به شمول 

افراد    ردمو اجتامعی در  ـهای روانیحامیت   برایرسی  تاهای رسبود یا نبود برنامه که نظر به کم
شود  اجتامعی، دیده می ـهای روانیتوانی آنان در قبال آسیب باز  به منظور،  دارای معلولیت

افراد  این  از  بعضی  موقعیت   که  با  مواجهه  احساس  در  که  مواقعی  در  یا  و  ناخوشایند  های 
ش دهند که بیانگر منهایی از خود بروز میشود، رفتار می   )ستم(  شان اجحافکنند در حق می

باید توجه داشت کهنصیت غیرو شخ اما  در بین اشخاص   را  هاییچنین رفتار  رمال است. 
از سوی دیگر نیز در   توان دید و این منحرص به افراد دارای معلولیت نیست.معلول نیز میغیر

که    فرد دارای معلولیتهنگام دیدن یک    شود که معلول، دیده یا شنیده می میان اشخاص غیر 
رفتاری دست یافته  ـبه یک روند رشد متعادل فردی، اجتامعی و روانی توانی متوازنازدر اثر ب

بینایی، گاهی   افراد دارای معلولیتبینند. مثال  برخی از  آور میبعید و تعجب  یامر است، آن را  
به    نابینا بخوانند؛ زیراتوانند  سختی می ها را بهشنوند که آن از دوستان و اطرافیان خود می

فرد دارای  که  ی  حالدر  اند.  شان را شبیه افراد بینا یافتهها و تعامالتباور آنان، بعضی رفتار
د، اما معلولیت خود  شو رمال  دارد رشد متوازن یابد و یک فرد نکه حق  این ، با وجود  معلولیت
ای وجود هیچ رابطه  بودن رمالنبین معلولیت و غیر  هاینکانکار کند. نتیجه  تواند  منیرا نیز  

دریافت نکردن    دلیلمعلول، به  ، درست مثل یک فرد غیرفرد دارای معلولیتکه  ندارد؛ مگر  
 .نگیرد قرار سمی، روانی و اجتامعیتوانی متوازن، در مسیر رشد متعادل جتعلیم، تربیه و باز

 گناه یا رشارت، عامل بروز معلولیت:  ج:
های تاریخی گردد و یافته میبه دوران باستان بر   ا نادرست است که ریشه آن، حت  ی باور این  

را به حیث کسانی که    افراد دارای معلولیتها  دهد که بسیاری از اقوام و متدننیز نشان می
شدند، یا به  می دانستههای اهریمنی ماوراء طبیعی زاده گناه و یا تسخیر شده به وسیله نیرو 

دند. در قرون  کر پنهان می  ای دور از اجتامعند و یا به بند و زنجیر بسته در گوشهرساندقتل می
ر در درون و پنداشتند ارواح رش که میسبب  این می را به یرِس اشخاص دارای رصع دا وسطي

در    ادند تا به باور آنان، این ارواح از رس این اشخاص خارج شود. حتکر ست سوراخ می هاآن
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بر   مانندبه شخصی    دوره معارص نیز باور داشت  میهیتلر  در مواقع بحران،  افراد خوریم که 
د.  شو را به دریا افکند تا جامعه از اشخاص ناپاک و ناقص، به باور وی، خالی  دارای معلولیت

اند که در همین دهه اخیر نیز بعضی از فعاالن امور معلولیت در افغانستان نیز اظهار داشته
اند که هایی پیدا شدهاند که خانوادهدهکر توانی خود مشاهده  اهی یا بازخو در اقدامات داد 

در گوشه  را  خویش  معلولیت  دارای  نگه اطفال  قفس  در  یا  از جمع،  دور  خانه،  از  داری  ای 
 اند. به درخت بسته اند و یا به وسیله بند یا زنجیردهکر 

راهیمی )قرآن، عهد جدید و عهد های آسامنی مورد اعتقاد پیروان ادیان اببا خواندن کتاب
که معلولیت    است  گاه به پیروان این ادیان تعلیم ندادهخداوند، هیچ  شود که دیده می   قدیم(

های اهریمنی ماوراء طبیعی بدانند.  را حاصل گناه یا رشارت و یا در اثر مسخ شدن توسط نیرو 
ش و جزا از جانب خداوند باور باید به نظام پادا  یگرچه مؤمنان به ادیان اله  کهایننتیجه  

 مستقیم یافت.  یارتباط  توان بین معلولیت و نظام پاداش و جزای الهیداشته باشند؛ اما منی

 معلولیت، نشانه برکت و فضل الهی:  د:
مانند جوامع اسالمی و نیز بعضی جوامع   گراعکس باور )ج(، در بین برخی جوامع دین درست  
دانند  عامل برکت و فضل الهی میشوند که معلولیت را  مذهب، افراد زیادی دیده میکاتولیک

پندارند و به همین سبب، این کرده دربار پروردگار میو فرد دارای معلولیت را یک شخص نظر
از جمله این    منفی چنین باوری بخشند. تبعات  های گوناگونی قداست می اشخاص را به شیوه 

سازند و  رفت در امور دینی ترغیب یا وادار میاین اشخاص را رصفا  به رشد و پیش  است که
 سازند.محروم می  این افراد را از رشد و ترقی در سایر امور دنیوی 

استثنا  ها را بدون مرز و محدوده و این باور نادرست نیز با روحیه تعالیم الهی، که متام انسان
 خوانی ندارد. ، همدانسته است «تقوا» ده و تنها مالک برتری را کر دارای کرامت معرفی 

و اصوال  پدیده معلولیت    افراد دارای معلولیتباره  های غلط زیادی دررسد که باوربه نظر می
 ایت ها در نهد که متام این باورکنها معلوم می در میان جوامع وجود داشته باشد؛ اما بررسی

معلولیت را یا   ین معنا کهه امعلولیت داشته است. ب  دربارهریشه در این چهار ذهنیت غلط  
کنند؛ یا آن را ناشی عاطفی و اجتامعی معرفی میـدانند، یا نوعی اختالل روانیبیامری می
 ند. کنهای اهریمنی ماوراء طبیعی و یا نوعی برکت و فضل الهی تلقی می از گناه و نیرو 
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ها را منطقی و انسانی ها و ذهنیتیک از این باور، هیچشدهانجام هایدر حالی که با بررسی 
 نیافتیم.
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 احقاق حقوق افراد دارای معلولیت  برای، گام اساسی محورترمینولوژی کرامت 

تغییر   یابی به حقوق افراد دارای معلولیت دست  منظوربههای اساسی  از آنجایی که یکی از گام
شود،  ه برشی دانسته می این قرش از جامع  موردنیت و نیز اصالح فرهنگ زبان و گفتار در  ذه 

ست  جابه ،  تهیه شده استنیز اساسا  به همین هدف    محورکرامتنامه ترمینولوژی  و نیز دست
 مورددر این بخش، ضمن بررسی مخترص اهمیت این تغییر، بعضی اصطالحات رایج در  که  
این    بهبیانگر نوعی از دید باال به پایین    د دارای معلولیت را که اغلب افرا  تفاوتهای مگروه

از ذهنیت حقارت  و نشانگر نوعی  و نقد  آمیز است،  اقشار جامعه  پیشنهاد هایی  بدیل  کنیم 
 . کنیم

 

و گفتار:  فرهنگ زبان   اهمیت اصالح 

 

  دربارهرفتاری، ذهنیت و بینش درونی  ـاز آنجایی که به باور بسیاری دانشمندان علوم روانی
ها در قبال آن پدیده یا رفتاردهنده  ها، از عوامل عمده شکلیک پدیده یا یک قرش از انسان

ذهنیت  از  درست  شناخت  است،  برشی  جامعه  از  قرش  در  آن  مگروه  موردها   تفاوتهای 
  برای بدیل مناسب    راه حل و   کرد کهکمک خواهد    خواهان عرصه معلولیتداد به  معلولیت،  

ها و در نتیجه، تعدیل و اصالح گفتار و رفتار در قبال این اقشار جامعه اصالح یا تعدیل ذهنیت
 برشی ارائه کنند. 

بر  )اورگانیزم(    زبان   این،  افزون  پیام میان    برایبه حیث یک سازواره  انتقال  و  ارتباط  ایجاد 
یک از اجزای  یی برخوردار است و هرها، از اهمیت واال، به شمول انسان تفاوتموجودات م

ها، به حیث عنارصی دارای بار مثبت و یا منفی، سنگین و یا  معنادار این سازواره، یعنی واژه 
های گوناگون اجتامع به کار  ای که هر فرد در خطاب به افراد یا گروهسبک هستند و هر کلمه

 باشد، و از سوییگر مید فرد یا قرش  سو بیانگر نوع نگاه فرد مورد نظر به آن  برد، از یکمی
 : مثال  به گونه  بر مخاطب چنین کالمی خواهد داشت.  فاوتیدیگر، تأثیرات روانی و عاطفی مت

از کسی که   ایستاده است اگر   روشسه  این  به    کمدست بخواهید که بنشیند،    مقابل شام 
 : بخواهیدتوانید آن را از وی می
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به فرد مورد نظر است و یا بیانگر احرتام بلند شام    روشاین    «!لطفا  بفرمایید بنشینید »   الف:
 دانید. احرتام به وی را بر خود واجب می  و بینید او را فردی دارای منزلت یا مقام بلند می

دانید،  سطح خود می تان را یا همدهد که مخاطباین نشان می  «!بنشین»و یا   «بنشینید»  ب:
این تقاضا را از  صمیمی هستید و به گونه خودمانی و بدون ترشیفاتبا وی رفیق یا دوست  یا 

 اید. او کرده

این جمله این بدان معنا  «!گم شو بنشین »  ج: پایین   ست که مخاطب  از  ترین در نظر شام 
ترین حالت، اگر به قصد صمیمیت نیز  سطح شخصیت برخوردار است و یا حتی در خوشبینانه

 اید. ه باشید، نوعی نگاه باال به پایین از نظر شخصیتی به وی داشته با این جمله درخواست کرد

هم با سه منظور کم سه روش، آنمالحظه شد که چگونه برای بیان یک مفهوم مشخص، دست 
 ها به کار گرفته شد.و هدف و با سه گونه نگاه به انسان

ی معلولیت برگردیم. در  برای افراد دارا  محورکرامتیعنی ترمینولوژی    ،به بحث اصلی   اکنون
زبانفرهنگ و  دارای  ها  اشخاص  به  نسبت  جوامع  نگاه  طرز  به  نظر  جهان،  مختلف  های 

بر واژگانی  به  کهمیمعلولیت،  اقشار   دربارهآن    گوینده  دیدگاه  دهندهنشان  یکهر  خوریم 
 .استمعلولیت در جامعه خویش  تفاوتم

اند که  آن باور بوده  هب، از آنجایی که بسیاری  بینایی  معلولیتافراد دارای  باره  به گونه مثال، در
روزی شخص دارای  الزاما  به معنای زیسنت در تاریکی و یا سیه   محرومیت از حس و قوه بینایی

است،    «روشننا»و    «تاریک»که به معنای    «کور»واژه  ها از  زبانفارسی است،  معلولیت بینایی  
 . اندکار گرفته

در اشاره به افراد دارای معلولیت شنوایی، به معنای شخصی است   «کر»دیگر، واژه  در مثالی
بعضی  اندارد. حتاش خوب باشد، اما درک و فهم الزم از پیام دیگران که گرچه حس شنوایی

این در    ست کهریشه باشند. این بدان معناهم   «خر»و    «کر»های  باور دارند که ممکن است واژه
الزاما  قوه افهام و تفهیم خویش را نیز کامال  از    د شو ه از قوه شنوایی محروم  کسی ک  جوامع 

 دهد. دست می 
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آمیز دیگری نیز در اشاره به سایر اقشار دارای معلولیت  های عمدتا  تحقیرواژه به همین منوال
منزلت و کرامت انسانی   کننده و پایامل   انهشکنشود که همه بیانگر نوعی نگاه حرمت یافت می 

 این اقشار جامعه برشی است. 

 

بر  ذیل، ضمن  جدول  قبال  در  در  مردم  میان  در  رایج  نادرست  اصطالحات  بعضی  شمردن 
ها را آن   هایبرابرنهادهایی،  ترشیح دالیل نادرستی چنین واژه  و   معلولیت   تفاوتهای مگروه
 : ایمکردهپیشنهاد  عمومیترویج به منظور  نیز 

 

گروه 

 معلولیت

مصطلحات 

 نادرست 

پیشنهاد   علت نادرستی

 گزین جای

 گزینی دلیل جای

تمام 

های  گروه

 معلولیت

نادرست   معیوب یا  و  ناقص  معنای  به 

است. شاید در اشاره به اشیا و یا 

که  ابزار  عوارض    دارای هایی 

از  می اند،  فنی واژه  توان  کار  این 

به  گرفت عام  اشاره  در  اما  ؛ 

دارای   هرگز  اشخاص  معلولیت، 

 این واژه مناسب نیست. 

دارای  فرد 

 معلولیت

  « فردیت»،  اولزیرا 

انسان  در   یک 

نخست   درجه 

و   است  اهمیت 

عرضی   خصوصیات 

رنگ،   نژاد،  مانند 

وضعیت  زبان، 

)مانند   تنوعی 

در درجه  معلولیت(

قرار   اهمیت  بعدی 

 دارد.

معلولیت  

 فیزیکی 

فیزیکی  لنگ  معلولیت  بر  داللت 

صفت نمی  یک  بلکه  از    کند؛ 

است که عمدتاً    «لنگیدن»مصدر  

بندش نیاز،  توقف،  به    و   اشاره 

دیدگی از ناحیه پا و مانند  آسیب

 نیست.  محورکرامت آن دارد که 

دارای  فرد 

فیزیکی  معلولیت 

)یا 

 ی( تحرکـجسمی

و   فردیت  زیرا 

واقعیت  سپس، 

معلولیت   وضعیت 

مشخ را  ص وی 

در  می و  سازد 

نتیجه، 

 است.  محورکرامت 

معلولیت  

 شنوایی

از توانایی   کر به معنای محروم  زیرا 

بر   است و داللت  تفهیم  و  افهام 

 وضعیت معلولیت شنوایی ندارد. 

فرد ناشنوا )یا فرد  

معلولیت  دارای 

 شنوایی( 

بر   داللت  به  نظر 

فردیت و نیز اشاره 

به واقعیت وضعیت  
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شنوایی،   معلولیت 

و   درست

 است.  محورکرامت 

معلولیت  

 بینایی 

سیاه کور تاریک،  معنای  و  به  روز 

محروم از نور و روشنایی است و  

 یست. ن محورکرامت 

کم )یا  نابینا،  بینا 

دارای  فرد 

 معلولیت بینایی( 

بر    دلیلبه   داللت 

سپس  و  فردیت 

واقعیت   به  اشاره 

بینایی،   معلولیت 

 است.  محورکرامت 

معلولیت  

 بینایی 

)یا  قاری 

 حافظ( 

قرآن  ا حافظان  و  قاریان  گرچه 

ویژه    یکریم از منزلت و جایگاه

برخوردار  اسالمی  جوامع  ،  انددر 

افراد   بین  در  هم  افراد،  این  اما 

غیر هم  و  یافت  معلول  معلول 

گیری مطلق این  کارشوند و به می

مطلق   گونه  به  واژه    برای دو 

دارای  قرار   مخاطب افراد  دادن 

غیر بینایی،  بینانه  واقعمعلولیت 

حت و  ممکن    ااست  مواردی  در 

رفت  است بر سر راه رشد و پیش 

لیت  این قشر از افراد دارای معلو

های علمی و فنی،  در سایر رشته

فرهنگی سبب   چالش  و  مانع 

 د.شو

کم )یا  نابینا،  بینا 

دارای  فرد 

 معلولیت بینایی( 

بر    دلیل  به داللت 

سپس و   فردیت 

واقعیت   به  اشاره 

معلولیت   وضعیت 

بینایی، 

 است.  محورکرامت 

معلولیت  

 بینایی 

اول،  ا روشندل نگاه  در  واژه،  این  گرچه 

؛ اما رسدبه نظر می   محورکرامت 

توان دریافت  می  تربا نگاهی ژرف 

دارای   افراد  به  اشاره  در  که 

دست بینایی،  دو معلولیت  کم 

 اشکال دارد:

آن،   معنای  به  رجوع  با  نخست، 

به   منور  قلبش  که  فردی  یعنی 

می  است،  معنویت  توان نور 

اشاره هیچ  که  بهفهمید    ای 

وضعیت معلولیت بینایی شخص 

نامتناسب  نتیجه،  در  و  ندارد 

 است. 

کم )یا  نابینا،  بینا 

دارای  فرد 

 معلولیت بینایی( 

بر  د  دلیلبه   اللت 

سپس و   فردیت 

واقعیت   به  اشاره 

معلولیت،   وضعیت 

 است.  محورکرامت 
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مفهوم   دو  بین  چون  دوم، 

بودن»و    «نابینایی»   « روشندل 

منطق  بهـ و    ـی اصطالح  »عموم 

دارد؛  وجود  وجه«  من  خصوص 

دارای    براینبنا افراد  تمام  نه 

شاید  بلکه  بینایی،  معلولیت 

را   آنان  از  روشندل  بتوان  بعضی 

هم  گفت  جهتی  از  افراد   و 

افراد   میان  در  را  روشندل 

نیز  غیر بینایی  توان می معلول 

این رو،  یافت از  در    «روشندل». 

معلولیت   دارای  افراد  به  اشاره 

غلو اصول  بینایی،  از  دور  و  آمیز 

و   مفاهیم  بین  روابط  منطقی 

 مصادیق است. 

معلولیت  

 شنوایی

آن کر از    معنای  است  عبارت 

شخصی که از قوه درک صحبت  

و پیام دیگران محروم باشد. چون 

شنوایی   معلولیت  واقعیت  به 

نمی  رو،  اشاره  این  از  نه  کند، 

توهین محورکرامت  بلکه  آمیز ، 

 است. 

شنوا )یا  وا، کمناشن

دارای  فرد 

 معلولیت شنوایی( 

بر    دلیلبه   داللت 

فردیت و نیز اشاره 

به واقعیت وضعیت  

شنوایی،   معلولیت 

 است.  محورکرامت 

معلولیت  

 شنوایی

خاموش،   گنگ )گنگه( مانند:  معانی  دارای 

نامفهوم،   گفتار،  از  ناتوان 

و غیره است و اشاره به    بستهزبان 

نیز   شنوایی  معلولیت  وضعیت 

رو،  نمی  این  از  نه  کند. 

توهین محورکرامت  بلکه  آمیز ، 

 است. 

شنوا )یا  ناشنوا، کم

دارای  فرد 

 معلولیت شنوایی( 

بر    دلیلبه   داللت 

فردیت و نیز اشاره 

به واقعیت وضعیت  

شنوایی،   معلولیت 

 است.  محورکرامت 

معلولیت  

 ذهنی 

و  یا    دیوانه 

 مجنون

ها از یک باور غلط ناشی  این واژه 

کهمی اشخاص  شود  این    گویا 

تحت تسخیر جن، دیو و یا ارواح  

بوده وشر حالیاند.  ر  این    در  که 

 است.غلط   از نگاه علمی  باور 

دارای  فرد 

 معلولیت ذهنی 

به    دلیلبه   اشاره 

سپس و   فردیت 

واقعیت   به  اشاره 

معلولیت   وضعیت 

ذهنی، 

 است.  محورکرامت 



 22  |صفحه

معلولیت  

یا 

اختالالت  

 گفتاری 

برجسته تتله  به  این  نظر  سازی 

اختالالت و نیز به تمسخر گرفتن 

 نیست.  محورکرامت آن، 

دارای  فرد 

یا  معلولیت 

 اختالالت گفتاری

به    دلیلبه   اشاره 

سپس و   فردیت 

وضعیت  واقعیت 

یا   معلولیت 

گفتاری،   اختالالت 

 است.  محورکرامت 

معلولیت  

یا 

اختالالت  

 گیرییاد 

ذهن، کند

مغز، کور

کودن، خنگ 

 و... 

واژه پر این  که  است  تا واضح  ها 

آمیز آمیز، تحقیرچه اندازه توهین 

آسیب انسانی  و  کرامت  به  رسان 

 این اشخاص است. 

و   تعلیم  متخصصان  سویی،  از 

این دسته    اند که ه بر این باور تربی

یاد فرایند  افراد،  به  از  را  گیری 

دیگران  شیوه از  متفاوت  هایی 

  مردمبرند و چون عامه  پیش می

تفاوت چنین  درکاز    یهایی 

درست و منصفانه ندارند، از این  

ب الفاظ    ارو  با  اشخاصی  چنین 

با دید حقارت توهین آمیز آمیز و 

 کنند.می فتارر

دارای  فرد 

ختالالت ا

 گیری یاد

به    دلیلبه   اشاره 

سپس و   فردیت 

وضعیت  واقعیت 

اختالالت 

گیری،  یاد

 است.  محورکرامت 

سیندروم 

 دان 

این یک عارضه ژنتیک است که   منگول

تفاوت  بعضی  انسان،  های در 

معلولیت   ظاهری های مانند 

گردد و نیز این  ذهنی را سبب می

زمان کوتاهی زنده خواهند    افراد

 ماند. 

الفاظی   چنین  که  است  بدیهی 

اشخاص،   این    محورکرامت برای 

نیست؛ زیرا آنان را به یک نژاد یا  

می نسبت  خاصی  که قوم  دهند 

حقیقت   از  دور  چیزی  چنین 

 است. 

دارای  فرد 

 سیندروم دان

به   اشاره  علت  به 

بیان  نیز  و  فردیت 

وضعیت  واقعیت 

دان،   سیندروم 

 است.  محورکرامت 

     

 



 23  |صفحه

دستهب از  بخش  این  که  ترمینولوژی  جاست  ترویج  دارای    محورکرامتنامه  اشخاص  برای 
 : به پایان بربیمسخن پارسی، سعدی شیرازی معلولیت را با این ابیات از شاعر شیرین 

 

 ز یک گوهرند که در آفرینش /  رندآدم اعضای یک پیک بنی

 ها را مناند قراردگر عضو  / چو عضوی به درد آورد روزگار

 نشاید که نامت نهند آدمی / غمیتو کز محنت دیگران بی 

 

 گیری:  نتیجه

 

و زبان  هاباور ویژهبه ،شناسی فرهنگبررسی و آسیب نامهانگیزه اصلی و عمده تهیه این دست
بردن آگاهی باال  ، اما چون هدف نهایی مااستهای گوناگون معلولیت  گروه  موردگفتار در  
م در  تفاوتاقشار  نیز    بارهجامعه  معلولیت  این استواقعیت  از  مخترصبه  و ر ،  های راه  گونه 

  نآ بردی مرتبط با این موضوعات را نیز در توانی و نیز بعضی مفاهیم کارحامیت و باز تفاوتم
 دیم. از نظر مخاطبان گذران

تفصیلیبا    نیز  پایاندر   بررسی  و  باور  بحث  نقد  دربه  نادرست  نیز   بارههای  و  معلولیت 
مناسب    یهایپرداخته، با ذکر دالیل منطقی و علمی، جایگزین الفاظ نادرست  اصطالحات و  

 دیم.کر پیشنهاد 

حقوق   رعایت انه به منظورخواه داد  هر اقدام عملی  شویم کهبار دیگر یادآور می یک  فرجامدر 
افراد دارای معلولیت، باید بر مبنای عدالت، برابری و حفظ استقالل فردی و کرامت اجتامعی  

اقدام بنیان چنین  و  باشد  افراد استوار  فرهنگ گفتار  این  و  در ذهنیت  تغییر  بر  باید  هایی 
اقدامات توان امیدوار بود که  گاه میشود. آن   این قرش از جامعه برشی نهاده  موردجامعه در  
با   و حامیت از حقوق این افراد ها  زندگی آن  توسعه  وضعیت این افراد،  بهبود  زمینه  عملی در

 .شودرو بهکامیابی هرچه بیشرتی رو 
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 : پیشنهاد 

در   آنچه  بنیاد  ترمینولوژی  دستبر  ترویج  آمد  محورکرامتنامه  معلولیت  دارای  افراد  ، برای 
، اجتامعیاین افراد، از متامی اقشار    موردها و زبان گفتار در  تغییر بنیادین در باور  منظوربه

خانواده،  شمول  نهاد   به  بینحکومت،  و  ملی  دست های  معلولیت، اندراملللی  عرصه  کار 
البته، هر و صد  دارای معلولیت مدافعان حقوق برش  افراد  از  سهم  که  شود  خواسته می   یک 

ند. از کنافراد دارای معلولیت ایفا    موردتغییر ذهنیت و زبان گفتار در  به منظور  ا  خویش ر 
 :شودارائه میها از این گروه یکهای ذیل را به هررو، پیشنهاداین

شان که  عدالت عاطفی و اقتصادی میان فرزندان و اعضای  برای تحقق ها  خانواده .1
های باور  کنند و شان، کوشش جدی  با سایر اعضا یا فرزندان   ندادارای معلولیت 

آن   یغلط فامیل  را که موجب رشم  در  دارای معلولیت  از داشنت یک عضو  و  ها 
 د، تغییر دهند.شو انزوا یا طرد این اشخاص می سبب

  ران و... کا ، کارمندان، کسبهآموزاندانش،  دانشجویانافراد اجتامع، به شمول   .2
املللی مرتبط با معلولیت،  های بینونالزم است با مطالعه قوانین ملی و کنوانسی

 بکار نربند.   مزاحو  به گونه شوخی ا، حترا ستیزالفاظ معلولیت 
که در عرصه تعلیم   ها و ادارات گوناگونیشمول وزارت، به یهای حکومتبه ارگان .3

جامعه   معنوی  امور  و  فرهنگ  میو  شمولکار  به  معارف،    هایوزارت  کنند، 
نیز  و  اسالمی،  ارشاد  و  اوقاف  و  حج  فرهنگ،  و  اطالعات  عالی،  تحصیالت 

تلویزیون ملی و...، ـتعلیامت تخنیکی و مسلکی، رادیو   ها و اداراتی مانندریاست
می دست د  شو توصیه  در  با    دست  افغانستان،  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 

هامهنگسازوکاراندازی  راه اقدامات  و  ق  ها  کمیتهدر  ستادالب  یا  های  ها 
  مورد در    محورانکشاف، تبلیغ و ترویج ذهنیت و گفتار کرامت  به منظورهامهنگی،  

 دارند. رس افغانستان گام برتاهای افراد دارای معلولیت در رس یک از قرشهر
ویژه ها، جامعه مدنی، بههای مدنی و مردمی، به شمول مؤسسات، رسانهبه نهاد .4

تغییر منظور ایجاد  یی را بههاد که برنامهشو معلولیت، توصیه می  های عرصهنهاد
، رسلوحه روندبه حیث یک  اشخاص دارای معلولیت    موردذهنیت و گفتار در  در  

 خواهانه خویش قرار دهند.داد هایفعالیت 
می  .5 خواسته  نیز  معلولیت  دارای  افراد  واقع شود  از  و  درست  شناخت  از  با  بینانه 

ی حیث  به  راهخود،  و  خود  معلولیت  واقعیت  و سپس  انسان  با  ک  مواجهه  های 
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ارتقای ظرفیتچالش راه  از  و مهارتها  در ها  و عملی، سبب تغییر  های علمی 
گشای سایر  راه  و   ذهنیت و گفتار ارکان مختلف جامعه در قبال این تنوع برشی 

سایر اعضای  مانند   متامی افراد دارای معلولیت ند؛ تا  شو اشخاص دارای معلولیت  
در دنیایی زیباتر و بهرت، رسشار از رفاه، عدالت و کرامت فردی و    جامعه برشی 

 . ندگی کنندبا هم ز  اجتامعی


