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چکیده
حکمرانی خوب ،گفتمان نوینی است که بیشتر با مؤلفههایی مانند قانونمندی ،مشااککت،
مسئولیت پذیری ،حقوق شهروندی ،و عدالت اجتماعی توصیف می شود .تأمین و تضامین
حقوق افراد داکای معلولیت ااکه ازجمله محرومتارین اقشااک جوامان انساانی هساتندااا
میتواند از مهمترین شاخص های تضمین حقوق شهروندی ،عادالت ،و مسائولیتپاذیری
حکمرانی به شماک آید .دک این مقاله تالش کردهایم با استفاده از کوش توصایفیاتحلیلای،
ضمن تبیین مفهوم حکمرانی مطلاوب ،کرامات ااتای انساان دک جهاانبینای اساالمی کا
به عنوان مبنای مشروعیتبخشی برای کاکبست سازوکاک تبعیض مثبت ،بهمثابه ماؤررترین
کاهبرد حمایتی دک حقوق معلوالن ،برکسی کنیم و دک پایان پیشانهادهایی کا دک کاساتای
اکتقای حقوق این افراد دک چاکچوب حکمرانی مطلوب اسالمی دک ایاران اکائاه کاردهایام.
دکاین کاستا ،پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «کاکبسات ساازوکاکهای حماایتی
تبعیض مثبت دک حقوق معلوالن ،به منظاوک تاأمین عادالت اجتمااعی و تضامین حقاوق
شهروندی ااکه از مهمترین شاخصهای حکمرانی مطلوب اسالمی هستنداا بر چه مبنای
مشروعیتبخشی استواک است؟» فرضیه اصلی مقاله حاضر این اسات کاه «کرامات ااتای
انسان ،مبنای مشروعیتبخش سازوکاک حمایتی تبعیض مثبت دک اسالم است.
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مقدمه
براساس برآورد سازمان ملل متحد ،افراد دارای معلولیت ،بالغ بر  650میلیوون فرور،
یعنی حودود د دردود عیعیوت ع وان را ل وییل مویدهنود هوا از ایون من ور،
بزرگ لرین اقلیت عامعا افسافی باشیار می آیند .برآوردهای آماری ،عیعیت افوراد
دارای معلولیت در ایران را فیز در هیان فسبت ع افی برآورد هرد افد ها البتا هیو
افواع معلولیت (ازعیلا عافبازان دفاع مقدس) را دربر میگیورد .بررسوی ویوعیت
افراد دارای معلولیت در بسیاری از عوامع ف ان مویدهود هوا بواوعود رو یر

و

شناسایی بینالیللی و داخلی ادل برابری باعنوان م ملرین ادل حقوق عیوومی و
لع د دولتها با اعرای آن ،هیاهان برخوورداری افوراد دارای معلولیوت از حقووق
خود ،فسبت با افراد دیگر عامعا ،هیبودها و هاستیهوای فراوافوی دارد .لوعوا بوا
هیین امر و لزوم افجام اقدامات مؤثر در زمین برخورداری افراد دارای معلولیوت از
حقوق خووی ،،سوبط حورو روییردهوای حیوایتی و اقودامات م بوت در زمینو
شناسایی و لضیین حقووق آفوان شود اسوتا اموری هوا روی،ازایون و در موورد
گرو های محروم و حاشیاای دیگر ،هیچون اقلیوتهوا (فودادی ،قوومی ،زبوافی ،و
م هبی) و زفان ،مؤثر واقع شد بود .دراینراستا ،اقدامات و سازوهارهایی بامن وور
حیایت بی تر از حقوق افراد دارای معلولیت افجوام شود هوا دربردارفودا موواردی
هیچون لغییر فگر

عامعوا در موورد معلولیوت ،آمووز

حرفواای ،حوروهوای

س ییابندی افگیز مدار ،اشتغال افتصابی یا حراظوتشود (بواعنووان م وال ،لعیوین
س ییا 3درددی در آزمون های استخدامی در قافون عامع حیایت از معلوالن) و...
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است ها از این اقدامات با عنوان «لبعیض م بت »1یاد میشود.
از این من ر ،هاربسوت اقودامات حیوایتی و سوازوهارهای لبعویض م بوت در
حقوق افراد دارای معلولیت ،در راستای لقویت حییرافی مطلوب و در چوارچوب
شاخص های برابری ،عدالت اعتیاعی ،مسئولیتر یری ،و م ارهت اعتیاعی است
ها از م ملرین شاخصهای حییرافی مطلوب باشیار میآیند (درخ ا و شجاعی،
 .)22 :1394برایناساس ،می لوان گرت ،ارلباط راهبرد حیوایتی لبعویض م بوت بوا
حییرافی خوب ،در م روفی بافام حقوق افراد دارای معلولیت لحقو موییابود و
باهیین سبط ،مقال حایر ،درددد بررسی این م م است هوا خوود ایون اقودامات
حیایتی از گرو هوای خواا اعتیواعی (در مویووع مقالوا حایور ،افوراد دارای
معلولیت) با چا مبنای حقوقی و قافوفیای قابللوعیا است .اهییوت بررسوی ایون
مویوع ،بااینسبط است ها باف ر برخوی از حقوقودافان ،سیاسوتهوا و اقودامات
حیایتی از گرو های خاا اعتیاعی (در اینجا لبعیض م بت در حقووق معلووالن)
با ادل برابری و قاعدا عدم لبعیض ،باعنوان ادل اولیا و قاعدا زیربنوایی حقووق
عیومی ،در لضاد است و ازاینرو ،هیچ مبنوای لوعیواهننود و م وروعیتبخ وی
فدارد( .)1از این من ر ،لبعیض م بت ،مر ومی بحثبرافگیز و فاقد م روعیت اسوت،
زیرا اساساً لبعیض ،قابللرییک با ابعاد م بت و منری فیسوت

)2004: 65

،(Levade,

بلیا بالحاظ حقوقی ،در هر فوع و شیل آن ،منری ،فیوهید  ،و فقض دریح ادول
«برابری» است ها از ادول بنیادین لیام اسناد و معاهدات حقووقب وری بواشویار
میآید(.(McNamee & Miller, 2009; Lafollette, 2007: 87- 88; Gilhooley, 2008) )2
دراین راستا ،در مقالا حایر لال

شد اسوت یوین لبیوین مر ووم لبعویض

م بت ،با این ررس ،راسخ داد شود ها «اقدامات حیایتی و سازوهارهای لبعویض
م بت ،چگوفا برمبنای ادل هراموت االوی افسوان در اسوالم قابوللبیوین هسوتند »
«بابیان دیگر ،هرامت االی در اسوالم چگوفوا مویلوافود مبنوای هاربسوت م وروع
سازوهارهای حیایتی لبعیض م بت در زمینا حقوق معلوالن باشد » حبیعوی اسوت
ها بررسی این مسئلا ،ابتدا مستلزم لبیین و لصریح مر ومی لبعیض م بت ،هراموت
1. Positive Discrimination
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افسافی ،و حییرافی مطلوب ،باعنوان مراهیم محوری مقالا ،است.
 .1مفاهیم اصلی پژوهش
 .1-1تبعیض مثبت

لبعیض م بت وو هوا از آن در زبوان فارسوی بوا لبعویض روا ،عادالفوا ،عبرافوی ،و
معیوس فیز یاد می شودوو ادطالو لقریبواً لواز ای در ادبیوات و متوون سیاسوی و
حقوقی است .معادل این ادطالو در ادبیات حقوقی آمرییایی« ،اقدام م بوت ،»1در
متون ارورایی« ،لبعیض م بت ،»2در قوافین هند« ،لبعیض مغایر »3یا «اخیور  ،»4و در
هافوادا« ،برابوری اسوتخدام» اسوت

)& Lani, 1996: 986

 .(Sturmفرهنو

عدیود

آهسرورد 5در لعریف «لبعیض م بت» میگوید« :لبعیض م بت ،راسوخی بوا واقعوی
هردن برابری است و هدف از آن ،لضیین لساوی ماهوی در برابر لسواوی شویلی
است» ) .(Cane & Conaghan, 2008: 405باف ر افدرسون ،لبعیض م بوت ،وسویلاای
برای ایجاد فردت های برابر است لا فوعی از عامع مدفی را بنیاد ف د هوا عامعو
دموهرالیک امروزی با آن فیاز دارد .در رنداشت او ،لبعیض م بت در حوزا لبعیض

فدادی ،ب ترین و بی وترین لویثیر و عیلیورد را دارد .لوویی فوارو و ملوین فردینواد
سوهرامنین 6فیز در لعریف لبعیض م بت میگویند« :لبعیض م بت عبارت اسوت از
لراوت حقوقی موقت در رفتار ها قوافونگو ار آن را بوافروع گروهوی از اشوخاا
حقیقی یا حقوقی و با زیان گروهی دیگر و با هودف رفوع فوابرابریهوای ری وین
لجوویز مویهنود» (گرعوی ازفودریافی و دیگوران .)337-338 :1390 ،بواحوورهلی
میلوان گرت ،لبعیض م بت ،بی تر فاظر بر لراوت حقوقی موقوت در رفتوار اسوت
ها قافونگ ار آن را بافرع یک گرو از اشخاا حقیقی و حقووقی (در ایون موورد
1. Affirmative Action
2. Positive Discrimination
3. Discriminatory Discrimination
4. Reservation
5. The New Oxford Companion to Law
6. Ferdinand Mélin-Soucramanien
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خاا ،افراد دارای معلولیت) ویع میهنود لوا فوابرابری ری وین را عبوران هنود و
برابری واقعی ایجاد شوود .بورایناسواس« ،لبعویض م بوت در حقووق افوراد دارای
معلولیت» ،با م ابا راهیاری است ها در قالط ویع قوافین مختلوف در عامعوا بوا
هدف محو لبعیضهای موعود و ایجواد برابوری اعتیواعی واقعوی ،سوعی دارد در
چارچوبی قافوفی ،فوعی لبعیض موقت یا دائوم را در موورد افوراد دارای معلولیوت
عامعا ری ،بینی هند لا از این حری آفان بتوافند در سطحی برابر با گرو های دیگور
عامعا ،با حقوق خود برسند.
 .2-1کرامت ذاتی انسان در رویکرد کالن

هرامت افسان ،ارز

فطری یا وعودی اوست ها با ماهیت افسافیت ،وعود یافتا و

باعنوان مبنای فلسری و اخالقی لیام حقوق ب ر ،بارسییت شوناختا شود اسوت.
اهییت هرامت االی افسان باحدی است ها اسناد حقوقب ری در هیوان مقدموا و
مراد ادلی ،با دراحت با آن اشار هرد افدا هیچنانها مقدما من ور سازمان ملول
متحد ،مقدما و ماد یک اعالمیوا ع وافی حقووق ب ور ،مقدموا می واقین( ،)3مقدمو
هنوافسیون حقوق افراد دارای معلولیت ،و ...با هرامت االی افسان لوعا داشتاافود.
گرتنی است ها اگر هرامت االی افسان در دوران قودیم بواعنووان یوک مر ووم در
فلسر اخالق حرو شد بود ،در ف ام بین الیلل حقوق ب ر و اسناد حقووقب وری،
بام ابا یک ادل حقوقی و فا مر وم اخالقی مطرو شدا لاعاییها میلووان گروت،
هرامت االی ،لن ا ادل دستوری و هنجاریای است ها لقریباً هر ح قابللصوری
برای افسان میلوافد از حری آن لوعیا شود .این برداشت از هرامت افسان ،مبنوای
فیرومندی را برای حقوق ب ر فراهم میهندا باگوفاای ها امروز بسیاری از اسوناد
بینالیللی و منطقاای ،با هرامت االی افسان ،باعنوان لوعیا اساسیای برای حقوق
ب ر استناد میهنند .افزونبراین ،مر وم و ف اد ح  ،در درع فخست ،بررایوا ادول
هرامت االی افسان لوعیاشدفی استا بااینمعنا ها افسان با این سوبط هوا افسوان
است (افسوان بیواهو افسوان) ،از آفچنوان ارز

و مووقعیتی برخووردار اسوت هوا

باهیچروی فباید با آن لجاوز شود و ح ها برای راسداری از این ارز

و موقعیت

در هار هستند .اینگوفا لوعیا ،بافوب خود ،باواسوطا و از رهگو ر ادول برابوری
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افجام میشود .باعبارت روشنلر ،ادعای برآمد از ح  ،ایون اسوت هوا افسوانهوا،
فارغ از فداد ،رف  ،ملیت ،عقید  ،و مافند آن ،داحط مجیوعاای از حقوق هستند.
دلیل اینیا لیام افسانها داحط ح هستند این است ها آنها با هم برابرفود .هور
افسافی با این سبط ها افسان است ،دارای ارز

االی است و فباید او را وسیلاای

برای رسیدن با اهداف افراد دیگر قرار داد .ایون ادعوا ،هیوان ادول هراموت االوی
افسان است (راسخ.)24 :1384 ،
 .3-1حکمرانی مطلوب اسالمی

ادطالو «حییرافی مطلوب یا حییرافی خوب ،»1با حوور عودی از دهوا  1980و
لوسط بافک ع افی ووباعنوان ییی از ف ادهای لخصصی سازمان ملل متحودووو در
ادبیات حییرافی مطرو شد ،اما ری،ازآن ،در من ور ملل متحد و حقوق بینالیلل،
ایجاد شد و در سای حیایتهای سازمان ملل متحد ررور

یافتوا بوود .براسواس

عدیدلرین لعریف ،حییرافی خوب ،در الخاا سیاستهای ری،بینیشد  ،آشویار،
و دریح دولت (ها ف اندهند شرافیت فعالیتهوای دولوت اسوت) ،بوروهراسوی
شراف ،راسخگویی دستگا های اعرایی در قبال فعالیتهای خوود ،م وارهت فعوال
مردم در امور اعتیاعی و سیاسی ،و فیز برابری هی افوراد در برابور قوافون ،لبلوور
می یابدا ازاینرو ،حییرافی خوب ،دربرگیرفدا راهیارها و ف ادهایی است ها افراد
و گرو های اعتیاعی از حری آن ،از لوافایی ریگیری عالی و حقوق قافوفی خوود
ووبا لوعا با محدودیتهاووو برخووردار باشوند .ازآفجاهوا افوراد دارای معلولیوت،
باعنوان ییی از محروملورین گورو هوای اعتیواعی ،در برخوورداری از حقووق و
خواستاهای ان با محرومیتها و موافع فراوافی روبا رو هسوتند ،حییرافوی خووب
میلوافد در رفع و ح ف این محدودیتها و محرومیتها بواگوفواای موؤثر عیول
هند.
برهییناساس بود ها اعالمیا «اعالس ع وافی لوسوعا اعتیواعی( »2هپن واگ،
 )1995با محوریت لوسعا و عدالت اعتیواعی بواعنووان مبوافی ادولی حییرافوی
1. Good Governance
)2. World Summit for Social Development (Copenhagen, 1995
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مطلوب ،باحور وید با حقوق افراد دارای معلولیت لوعوا ف وان داد( )4و در مرواد
بسیاری ،لع دات دولتهای عضو در حیایت از حقووق افوراد دارای معلولیوت در
زمیناهای آموز

و لعلیمولربیت (ش یین لع د) ،اشتغال (بند الف سومین لع د)،

ب داشت (ش یین لع د) ،دسترسی و برخورداری اعتیاعی (بند ت دومین لع ود)
و ...را یادآور شدا بنابراین ،لضیین و لحق حقوق افراد دارای معلولیوت ،ازعیلوا
م ملرین مصداقهای لوسعا و عدالت اعتیاعی در عوامع افسافی است هوا خوود،
شاخص م یی در حییرافی مطلوب باشیار میآیود .بورایناسواس ،سوند «لوسوعا
هزار » سازمان ملول متحود (فیویوور  )2000 ،بوا ایون مویووع لوعوا داشوتا و
حییرافی مطلوب را باعنوان شرط اساسی دستیابی با اهوداف سوند مطورو هورد
است .هیچنین ،هییسیون اقتصادی و اعتیاعی ملل متحد برای آسویا و اقیافوسویا،1
ه ت ویدگی را برای حییرافی مطلووب برشویرد اسوت هوا م وارهتعوویی و
لضیین حقوق اقلیتها و اق ار آسیطر یر (معلووالن) از م وملورین آنهوا اسوت.
باحورهلی ،هدف برفام لوسعا ملل متحد از لعیین ویدگیهای حییرافی این است
ها مردم ،در عامعاای با حیومت مطلوب زفدگی هنند (عیویی و دیگوران:1396 ،
.)57
فیت دیگر در مورد حییرافی خوب این است ها اگرچا ادول و ویدگیهای
اساسی آن ،ع افی است ،اما اعرای آنها با لوعا با لجرباهای لاریخی ،فرهن ها،
و ارز های بومی ه ورهای مختلف ،متراوت است .حییرافی مطلوب با روییرد
اسالمی ووها لجلی آن در عی وری اسالمی ایران و مبتنیبر قوافون اساسوی ایوران،
شریعت اسالمی ،و مردمساالری دینی است وو میلوافد عایگزین حییرافی مطلوب
در برداشت ع افی آن شود ،زیورا روییورد حییرافوی مطلووب ،برآمود از فووعی
«ع انبینی مادی» و در حول و استیرار حییرافی غربوی اسوت (فواظیی اردهوافی،
 .)107 :1387افزونبراین ،شرع مقودس اسوالم ،م وملورین منبوع ف وام حقووقی و
قافونگ اری در ایران است و ازهیینرو ،بررسی مبوافی قوافوفی لبعویض م بوت در
حقوق معلوالن وو ها در قوافین ایران با رسییت شناختا شد اسوت (قوافون عوامع
1. UN ESCAP
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حیایت از معلوالن سال  1383و )1397وو امری الزم و یروری باشیار میآید.
 .2شناسایی کرامت انسان در جهانبینی اسالم
واژ «هرامت» ،از مصدر عربی «هَرم» ،بامعنای ارزشیند و گرافب وا اسوت .در زبوان
فارسی فیز متیثر از معافی این ادطالو در زبان عربوی ،هراموت در معوافی مختلروی
مافند شرافت ،سخاوت و بزرگواری ،بزرگمن ی و درمقابل دفائت و رستی بواهوار
می رود (دهخدا16070 :1372 ،ا عیید .)840 :1389 ،در لعریف هرامت فیوز گرتوا
شد است« :با هرچیزی ها در عای خود

شرافت و بزرگی داشتا باشد ،هراموت

میگویند( »...راغط ادر افی .)428 :1383 ،هیچنین ،گرتا شود اسوت« :هراموت،
هیان فزاهت از رستی و فرومایگی است .روو بزرگوار و منز از هر رستی را هریم
میگویند» (عوادی آملی .)22 :1389 ،بررسی افواع لرسیرها و لحلیلهوای موعوود
در مورد هرامت افسافی در فگر های اسالمی ،با لیهیود بور قورآن بواعنووان فوص
دریح و مبنایی ،ف ان میدهد ها لبیین هرامت افسوان در بیوان قورآن ،دوبعودی و
دوساحتی استا بااینمعنا ها قرآن ،افسان را دارای دو فوع هرامت االی و اهتسابی
می دافد .عالما ععرری ،در این مورد میگوید« :در اسوالم ،دو فووع هراموت بورای
افسانها ثابت شد است .فخست ،هرامت االی و حی یت حبیعی ها هیا افسوانهوا،
مادامیها با اختیار خود باع ت ارلیاب با خیافت و عنایت بر خوی تن و دیگران
آن را از خود سلط فینند ،از این درت شریف برخوردارفد .دوم ،هراموت ارزشوی
ها از باهار افداختن استعدادها و فیروهای م بت در وعود آدمی و لیوارو در مسویر
رشد و هیال و خیرات فاشی میشود» (عالموا ععروری .)279 :1389 ،مقصوود از
هرامت اال ی ها از آن با هرامت فطری ،لیوینی ،عوام ،یوا وعوودی فیوز یواد شود
است ،این است ها افسان بیاهو افسان و بالحاظ وعودی ،دارای هراموت اسوت .از
من ر دین اسالم ،این فوع هرامت ،حاهی از لوعا ویدا خداوفد با فوع افسان اسوت
و ازاینرو ،هی افسانها از آن برخوردارفد.
سوای هرامت االی ،افسان میلوافد با اختیار خوود ،هراموت افوزود ای هسوط
هند هوا بوا آن هراموت اهتسوابی و غیراالوی ،شورعی ،ارزشوی ،خواا ،افتخوابی،
استحقاقی ،و اقتضایی گرتا می شود .این فوع هرامت ،از ایون ع وت هوا مقیود بوا
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عقیدا افسان است ،غیراالی ،از این ف ر هوا در رابطو افسوان بوا خداوفود لعریوف
می شود ،شرعی ،و با این اعتبوار هوا دارای درعوابنودی و سلسولامرالوط اسوت،
ارزشی ،استحقاقی ،و اقتضایی خوافد میشود .بااینلرلیط میلوان گرت« :هراموت
اهتسابی ،آن فوع هرامتی است ها افسان بادورت ارادی و از حری باهار افوداختن
استعدادها و لوافایی االی خود در مسیر رشود ،هیوال ،و هسوط فضوایل اخالقوی،
بادست میآورد» (هاشیی.)101 :1384 ،
دوبعدی بودن مر وم هرامت افسان در آیاهای قورآن و روایوتهوای اسوالمی
(االی /اهتسابی) موعط شد است ها داحطف ران در لبیین هرامت افسان در این
منابع ،دیودگا هوای مترواوت و گوا متعاریوی ارائوا هننودا لاعواییهوا برخوی از
داحط ف ران بر این ف رفد ها در اسالم ،هرامت االوی افسوان موردشناسوایی قورار
فگرفتا و اشار با هرامت افسافی در قرآن و روایتهوای متووالر ،داللوت بور وعوا
اهتسابی بودن آن دارد ها خود ،مبتنی بر درعوات اییوان اسوت (هواظمزاد :1386 ،
.)5()424
فری هرامت االی در اسالم ،مویوعیت ح هرامت االوی ،بواعنووان ییوی از
مبافی لبعیض م بت در حقوق معلوالن را لبا و اساساً اثبات لبعیض م بت بر بنیواد
هرامت االی افسان را مختل مویهنود .ازآفجاهوا در ایون مقالوا هراموت افسوافی از
م ملرین مبافی اسالمی لبعیض م بوت در حقووق افوراد دارای معلولیوت بواشویار
میآید ،الزم میفیاید ها در اداموا ،اسوتداللهوای موعوود بورای اثبوات شناسوایی
هرامت االی افسان را بررسی هنیم.
 .1-2تصریح قرآن به کرامت ذاتی انسان

م ملرین استدالل در لییید شناسایی هرامت االوی افسوان در ع وانبینوی اسوالمی،
لصریح مستقیم آیاهای قرآن است .قرآن هوریم مویفرمایود« :وَلَقَود هَرممنَوا بَنویآدَمَ
وَحَیَلْنَاهُم فیالْبَرِّ وَالْبَحرِ وَ رَزَقْنَاهُم منَ الطمیِّبَات وَ فَضملْنَاهُم عَلَی هَ یرٍ میَّونْ خَلَقْنَوا
لَرْضیلًاا و با راستى ما فرزفدان آدم را گرامى داشتیم و آفان را در خ یى و دریا [بر
مرهطها] برف افدیم و از چیزهوا رواهیز بوا ای وان روز دادیوم و آنهوا را بور
بسیار از آفرید ها خود برلر آشیار دادیم» (اسراء )70 ،در این آیا« ،بنویآدم»
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بدون هیچ قید و درتی ،متعل لیریم ال ی قرار گرفتاافد .بااعتقاد عالما حباحبایی،
این آیا فاظر بر هیال افسافى بالحاظ وعود ماد است و از این ع ت ،بر هراموت
االی افسانها داللت دارد (عالموا حباحبوایی ،1374 ،ج .)219 :13اسوتراد از لرو
بنی آدم در ابتدای این آیا ها خداوفد آفان را هرامت بخ ید  ،با هی افسانها ،فارغ
از هر فوع درت عاریی ای هیچون دین ،عقید  ،فداد ،عنسیت ،عسییت (لوافایی
و فالوافی) ،و ...و باعبارلی با عام بودن هرامت االی افسان اشار دارد.
ییی دیگر از آیا هایی ها با دراحت با هرامت االی افسان اشار هرد اسوت،
آیا  30سور بقر است« :وَ إِاْ قالَ رَبُّکَ للْیَالئِکَۀ إِفِّی عاعلٌ فیالْیَرضِ...ا و چوون
رروردگارت با فرشتگان گرت :من در زمین ،خلیراا مىآفرینم .»...در لرسیر ایون
آیا در مورد هرامت االی افسان گرتا شد است ها من وور از خلیفۀۀالل وی افسوان،
شخص حقیقی آدم فیست ،بلیا من وور ،شخصویت حقووقی آدم و مقوام افسوافیت
است .در مورد افراد دارای این مقام ،براساس آیا یادشد  ،هی افسانها بوادوورت
بالقو خلیفۀاهلل هستند و میلوافند با هسط درتها و شرایطی ،چنین عایگواهی را
بالرعل هنند و با این مقام دست یابنود (قاسویی ،1388 ،ج .)8 :1ایون امور فوالن وا
حاهی از هرامت االی گستردا افسان در مقام خلیفۀالل ی است ،بلیوا عیومیوت آن
را برای هی افسانها باحور بالقو درف ر میگیرد.
هیچنین ،آیا  32سور مائد  ،ییی از م ملرین آیاهایی است ها هرامت االی
افسان را در عالیلرین سطوو حرو میهند .چنانها میفرماید« :مَنْ قَتَلَ فَرْسَوا بِغَیورِ
فَرْسٍ أو فَسادٍ فیاألَرضِ فَیافمیا قَتَلَ النماسَ عییعاً وَ مَنْ أَحیاها فَییَفمیا اَحیوا النمواسَ
عییعاًا هرهس ،افسافی را بدون ارلیاب قتل یا فساد در روی زموین بی ود ،چنوان
است ها گویی هی افسانها را ه تا ،و هرهس افسافی را از مرگ رهوایی بخ ود،
چنان است ها گویی هی مردم را زفد هرد است» (مائد  .)32 ،در لرسیر فوور در
مورد این آیا فیتا های فراوافی ازعیلوا احتورام بوا مقوام افسوافیت و هراموت وی،
مطرو شد است (قرائتی ،1387 ،علد  :3لرسیر سور مائد ) .در ایون آیوا ،ه وتن
یک افسان ،بام ابا ه تن هی افسانها است و مقام افسان بیوا هوو افسوان ،لیوریم
شد استا بنابراین ،بر هرامت االی فوع افسان باحور عام داللت دارد .باحورهلوی،
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این آیاها و آیاهای دیگری از این سنخ (هیچون علو  ،5 ،فسواء ،55 ،حجور،29 ،
بقر  )29 ،با هرامت االی عام افسان اشار دارفد.
در سیر ریامبر و معصومین فیز بوا هراموت االوی افسوان لوعوا شود اسوتا
چنانها ریامبر در «خطبا حجۀالوداع» ،بر هرامت االی افسان ها لیهید هرد و فرمود:
«یا ای االناس ان ربیم واحد و ان اباهم واحود ،هلیوم الدم ...و لویس لعربوی علوی
عجیی و ال أبیض علی أسود فضل اال بالتقویا ای مردم ،هیافا خدای شیا ییوی و
ردر شیا ییی است ،هیا شیا از آدم ،و آدم از خا است ...و عرب را بر عجوم و
سرید را بر سیا فضویلتی فیسوت ،عوز بوا لقووا» (فراسوتخوا .)501-516 :1380 ،
هیچنین ،امام علی در ع دفام مالک اشتر میفرماید ...« :فاف م دونران اموا ال لوک
فیالدین و اما ف یر لک فیالخل ا مردمان دو دسوتاافود :دسوتاای بورادر دینوی لوو
هستند و دست دیگر ،در آفرین ،با لو هیافندفد» (ف جالبالغا ،فام  .)53اموام علوی
در این ع دفاما با مالوک اشوتر ،اسوتافدار خوود ،لودویا مویهنود هوا مسولیان و
غیرمسلیان را هینوع بدافد و با یک دید با آنها بنگرد ،چون ویدگی «ف یور لوک
فیالخل » شامل هی افسانها ،فارغ از عقید  ،فداد ،دین ،و ...میشود و این ،ب ترین
شیل شناسایی و لضیین هرامت االی افسانها است.
 .2-2انسان ،مخاطب کالم خدا و جانشین وی بر روی زمین

استدالل دیگر مبنی بر شناسایی هرامت االی افسان در اسالم ،این است ها مخاحوط
هالم خدا در قرآن ،افسان است و این خطاب ،فرع بور داشوتن قابلیوت هراموت در
افسان است .این امر ها افسان بیا هو افسان ووسوای هرگوفا دورت عاریویایووو
مخاحط هالم خداوفد است ،دال بر هرامت االی افسان استا افسافی ها خداوفد او
را شایست همسخنی دافستا است .هیچنین ،خطاب با افسان در آیاهای قورآن ،اوالً
هیی ا متضین درخواست از افسان فیست لا گرتا شود دردورت افجام آن ،افسان
هرامت ریدا میهند ،بلیا بخ ی از خطابها اینگوفا است ها خداوفد ،افسانها را
متوعا فعیتی میهند ها در وعود آنها بادوورت ویوعی و فطوری ،ف واد شود
است .افزون براین ،براساس آیا  30سور بقر  ،افسان ،خلیروا و عاف وین خودا بور
روی زمین است و این مقام ،االی هیا افسان ها یا افسان بیا هو افسان است و امور
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عاریی فییلوافند آسیبی با آن وارد هنند .گرتنی است ،همهالمی افسان بوا خودا و
وعا خلیراالل ی او ،فاشی از دمید شدن روو و فرخ ال ی در هالبد افسوان اسوتا
«وَفَرَخْتُ فیا من روحی» (حجر )29 ،و با هیین سبط ،افسان با ایون مقوام دسوت
می یابد و عییع درات ال ی در این موعود فیایوان مویشوود (موسویزاد :1390 ،
 .)43برخورداری از وع ا و فرخ ال ی ،با این معنا اسوت هوا خداوفود ،افسوان را
بادورت خوی ،آفرید است و درواقع ،اات افسان باعنوان آیینوا اسویای ال وی،
بالحاظ حبیعت روحافی و عوهر معنوی خود ،با هائنات و هسوتی ریوسوتگی دارد.
براین اساس ،از دیدگا اسالم ،افسان ،عامع هیا عووالم اسوت و بواواسوط افسوان
اسووت هووا اسوورار ال یووا و معووارف حقیقیووا ،ظ واهر موویشوووفد .هی وین ارلبوواط و
خوی اوفدی ،مبافی اساسی هستیشناختی و متافیزییی حقوق و هرامت افسوافی را
در عامع ب ری لبیین مویهنود .افوزونبور مووارد بواال وووهوا بور وعوا شورعی و
باادطالو ،استداللهای دروندینی هرامت االی متیوی اسوتووو اسوتدالل بعودی،
بی تر عنب فلسری داشتا و لقریباً م ابا استدالل هافوت در اسوتنباط هراموت االوی
افسان در سنت فیری غربی است.
 .3-2برخورداری انسان از عقل و اراده

آزادی اراد و اختیار ،از بنیانهای م م اخالقی ،دینی ،و فلسری هرامت االی افسوان
است .این استقالل اراد در اسالم ،متضین این مر وم است هوا افسوان ،موعوودی
غایتیند است .باعبارت روشنلر ،بخ ،م یی از این اسوتقالل ،معلوول غایتینودی
افسان است .این امر م ابا اسوتدالل امافوئول هافوت در فلسورا اخوالق اسوت هوا
میگوید« :بدون آدمیان ،هل خلقت برهولی ،روچ و بیحادل و بدون غایتی ف وایی
بود» (دافعی در بیدی .)82 :1394 ،هیچنین ،خداوفد بااینسبط افسان را شایسوت
هرامت االی ووها از مصادر ال ی استو دافست ها ایون افسوان ،مویلوافسوت قووا
اراد و اختیار داشتا باشد و فصل برلری افسان بور فرشوتگان فیوز هیوین بوود .در
حدی ی از ریامبر(ا) فقل شد است ها میفرماید« :هیچچیز فزد خدا ،گرامیلور از
افسانها فیست» .از ریامبر(ا) ررسیدفد :حتی فرشوتگان حضورت فرموود« :آری،
چون فرشتگان باسان خورشید و ما مجبورفد ،ولوی افسوان ،مختوار آفریود شود
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است»  .این برخورداری افسان از اراد و اختیار ،خود فاشی از ودوف االوی دیگور
افسان ،یعنی برخورداری از درت عقل است .فیلسوفان اسالمی بر این ف رفود هوا
وعا لیایز افسان از سایر موعودات ،قو عقل است و براساس هیوین فیورو اسوت
ها اراد و اختیار ،معنا مییابد .مرسران در لرسیر آیا  70سور اسراء (وَلَقَود هَرممنَوا
بَنیآدَمَ ،)...بر این امر لیهید هرد افد« :مراد از آیوا ایون اسوت هوا خداوفود متعوال،
فرزفدان آدم را باواسطا قو لعقل و لریر ...و لدبیر دفیا و آخرت ،هرامت و برلری
بخ ید است» (حریحی .)152 :1375 ،با لوعا با بحوثهوا و اسوتداللهوای بواال
میلوان گرت ،هرامت االی افسان بیا هو افسان با گوفاای دریح و قوی در اسوالم
شناسایی شد و برایناساس ،بحثهای مرلبط بوا هراموت اهتسوابی ،فوافی هراموت
االی افسان فیست.
 .3شاخصهای کرامت ذاتی انسان در اسالم
 .1-3کرامت ذاتی انسان؛ غیرقابل فرسایش ،سلب و اهانت

در اسالم ،هرامت االی افراد غیرقابل سلط ،فرسای ،و لوهین ،از حرف خود فورد،
عامعا ،و حیومت است ،زیرا هرامت افسوان ،هیافنود حو آزادی و حو حیوات
(بامعنای معیول در علم حقوق) از فوع حیم است فا ح  .برایناساس ،بورخالف
برخی عوامع غربی ،الوفازی یا خوده ی اختیاری ،ها بر اثر معلولیتهوای سوخت
ردیدار میشود  ،فیز فپ یرفتی ،مینوع ،و گنا است ،زیورا در ف وام حقووقی اسوالم،
هرامت االی ،حقی است ها خدا بوا افسوان داد اسوت و هویچهوس عوز خوود او
فییلوافد آن را از بین ببرد .هیچنین ،ازآفجاها هی افسوانهوا دارای هراموت االوی
هستند ،هیچ ف ام حقوقیای ح فدارد هرامت افسافی معلوالن و حقوق مترلط بور
آن را فادید بگیرد یا با آن اهافت هند .درهیینراستا در سویر ریوامبر(ا) و اموام
علی(ع) وو ها خود ،الگوی فاب حییرافی مطلوب اسالمی بود افودووو بور رعایوت
حقوق افراد دارای معلولیت لیهید وید ای شد است و حیومت باهیچروی مجواز
فیست بنابر ل خیص خود یا مصالح عامعوا ،دسوت بوا حورد ،حو ف ،یوا لصوریا
معلوالن بزفدا درحالیها لاریخ بسیاری از عوامع ب ری ووحتی در دوران معادروو
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سرشووار از چنووین عنایووتهووایی در مووورد افووراد دارای معلولیووت اسووت .ییووی از
هدفیندلرین اقدامات در این زمینا سیاسوت ادوالو فودادی یوا رواهیزگی ژفتییوی
برآمد از ف ری لیامل و بقای ادلح داروین بود.
 .2-3ثبوتی و وجودی بودن کرامت انسان

با لوعا با ع انبینی اسالمی ،هرامت االی افسانها از فوع ثبولی و فا اثبالی اسوتا
با این معنا ها از فوع ویعی و باادطالو ،روزیتیو فیست ها دولت یا حیومت بوا
افسان اعطا هند ،بلیا هیرا با افسان خل شد و در زمرا درتهای االی او است
ها در آفرین ،ال ی ری ا دارد و هدف ف ام حقووقی اسوالم فیوز فوا ویوع ،بلیوا
ه ف آن است .باهیینسبط گرتا میشود ها هرامت االی در اسالم ،بواهویچروی
قابل فقض ،فری ،یا افتقال فیست (خلری .)361 :1382 ،هیچنین ،هرامت االی افسان
در اسالم ،بر ارز

و مرلب وعودی او داللت دارد و بااینسبط ها هی افسوانهوا

با لحاظ فلسر وعودی و موعودیت افسافی م تر

هستند ،عنبو االوی داشوتا و

اهتسابی و افتخوابی فیسوت .در سونت فلسوری اسوالمی ،وعوود در عوالم هسوتی،
ارزشیند و عدم ،فاقد ارز

استا بنوابراین ،خوود وعوود ،دارای هراموت اسوت.

بالعبیر مالهادی سبزواری ،وعود ،منبع هر ارزشویندی و شورافتی اسوت (فویض،
 .)447 :1387برایناساس وو برخالف ف ر منتقدان هرامت االی در اسالموو هراموت
با ادل اات و وعود افسان مربوط است و هور افسوافی بواسوبط افسوان بوودف،،
دارای ارز

االی است.

 .3-3کرامت ذاتی؛ کرامت عامی از سوی خداوند

از عنب دیگری در اسالم و براساس آیا های قرآن ،هرامت ،درت عامی اسوت هوا
خداوفد با افسان ووبادرف وعودوو داد است .لر بنیآدم در آی  70سور اسراء
(وَلَقَد هَرممنَا بَنی آدَمَ )...بر لیام افسانها ووفارغ از هرگوفا درت عرییایوو داللت
داردا بنابراین ،ازآفجاها خداوفد ،مصدر ،معدن ،و من ی هرامت است و این هراموت
با بنیآدم ،و فالن ا با مؤمنان ،عطا شد است ،هیچهس فیویلوافود آن را از افسوان
دریغ هند یا برای گرو خادی از افسانها درف ر بگیرد .باهیینسبط ،هرامت االی
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در اسالم ،ازعیلا احیام اسوت و بورایناسواس ،برخوورداری آدموی از ایون حو ،
متضین دو قضی بنیادین هنجاری و ارزشی است :افسان فبایود حرموت و هراموت
خوی ،را مخدو

هند و هیچهس ح لعرض بوا حرموت و هراموت دیگوری را

فدارد (فوب ار )618 :1382 ،و هی افسانها وودرفف ر از درع اییوان و لقوواووو
باید از حقوق اعتیاعی ب ر مند شوفدا بنابراین ،میلوان گرت ،بوالحواظ شویولیت
هرامت االی بر هی افراد ب ر ،اسالم فیز هیچوون ف وام بوینالیلول حقووق ب ور،
عیومیت این ح را میر یرد ،اما با لحواظ من وی و منبوع آن ،بوین اسوالم و ف وام
بین الیلل حقوق ب ر ،اختالف وعود دارد ،زیرا اسوالم ،من وی حو هراموت االوی
افسان را خداوفد میدافد ،درحالیها ف ام بینالیلل حقوق ب ور وووهوا در اسوناد و
اعالمیاهای حقوقب ری بینالیللی بازلاب یافتا استوو خود افسان را در ارلباط با
حبیعت ،من ی این حقوق میدافد.
 .4-3کرامت ذاتی؛ قاعدهای مبنایی در نظام اجتماعی

هرامت افسافی ،در روابط افسافی و لعاملهوای اعتیواعی ،قاعود ای زیرسواختی و
مبنایی استا باگوفاای ها هر فوع امر افسافی و هر فوع رابطا و حییی از روابط و
احیام اعتیاعی ،با این قاعد محوک مویخوورد .در حییرافوی مطلووب اسوالمی،
روابط اعتیاعی در فضای لیریم ،سامان درستی مییابد و ادالحات اعتیواعی در
بستر هرامت افسافی شیل میگیرد .عامعاای ها در آن لیریم افسان ،محور روابوط
باشد و در هر حرهت اعتیاعی و رابطا افسافی ،هرامت آدمیان باعنوان ادل حاهم
درف ر گرفتا شود ،عامعاای سالم و ریوستا در سای رحیت ح اسوت .در چنوین
عامعاای ،لعالی و رشد افسان معنا مییابد ،زیرا افسانها در فضای لیوریم ،لربیوت
میشوفد ،و رشد میهنند ،و عامعار یر میشوفد .این امر ،باویود در زمینو فقو،
دولت و حیومت در چوارچوب حییرافوی مطلووب اسوالمی و در موورد حقووق
معلوالن اهییت موییابود ،زیورا معلووالن ،بواسوبط محودودیتهوای اعتیواعی و
هیچنین ،فواقص فیزییی و فالوافیهوای عسویی ،دارای م ویالت دوچنودافی در
برخورداری از حقوق خود در عامعا می شوفدا بنابراین ،حییرافی مطلوب اسالمی
ایجاب میهند ها اقدامات حیوایتی الزم بوامن وور م وارهت ایون افوراد در ف وام

106

راهبرد اجتماعی -فرهنگی ♦ سال نهم ♦ شماره سیوچهارم ♦ بهار 1399

اعتیاعی و برخورداری آن ها از مواهط آن ،هیچوون افوراد دیگور ،بواعیول آیودا
هرچند این فعالیتها در چارچوب اقدامات لبعیضی بافرع ایون افوراد باشود .هیو
رفتارهای حیایتی باید با هدف و بامن وور لویمین و لضویین هراموت افوراد دارای
معلولیت ،فالوافی ،و محرومیت افجام شود .اقدامات اموام علوی(ع) در دوران رربوار
والیت ان بر عامعو اسوالمی در زمینو رعایوت حقووق محروموان و هوملوافوان و
هیچنین ،لودیا های ای ان با حاهیان و والیان خوی ،درراستای رعایت حال آفان
و لضیین هرامت افسافی شان ،با هیوین مسوئلا اشوار دارد .چنوانهوا اموام(ع) در
فرازی با مالک اشتر میفرماید« :لییاردار یتییان با

و غیخوار ریران ازهوارافتواد

ها اینان ،بیچار افد و دست خواه ،ری ،هس دراز فینند ...رس هیت خوود را از
ررداختن با فیازهای ان دریغ مدار و با لیبر بر آفان چ ور دژم منیوا و هارهوا
هسافى را ها با لو دست فتوافند یافت ،خود لرقد و بازعست فیا » (ف وجالبالغوا،
فاما .)53
 .4کرامت ذاتی انسان در اسالم؛ مبنای راهبرد حمایتی تبعیض مثبت در
حقوق معلوالن
با لوعا با مطالط مطروشد در مورد هرامت االی افسان ،در ایون بخو ،دردودد
هستیم این مسئلا را بررسی هنیم ها چگوفا میلوان راهبردهای حیایتی ووبا لیهیود
بر لبعیض م بت در حقوق معلوالن وو را برمبنای هرامت االی افسان در اسالم لبیین
هرد.
 .1-4نهی و ممنوعیت اهانت ،تخفیف و سلب کرامت انسانی افراد دارای معلولیت

در حییرافی مطلوب اسالمی وو در راسوتای رعایوت هراموت افسوافی افوراد دارای
معلولیتوو در وهل فخست و باحور عام ،هرگوفا است زا ،اهافت ،لحقیر ،لخریوف،
سرزف ،،و ...ها زایلهنند هرامت افسافی است ،منوع شود اسوت .آیوا  11سوور
حجرات در این بار میفرماید« :یا أَیُّ َا الم ینَ آمَنُوا الیَسخَرْ قَومٌ مونْ قَووم عَسوى أَنْ
یَیُوفُوا خَیراً منْ ُم وَ الفساءٌ منْ فساء عَسى أَنْ یَیُنم خَیراً منْ ُنم وَ اللَلْیوزُوا أَفْرُسَویُم
وَاللَنابَزُوا بِالْیَلْقابِ بِئْسَ االسمُ الْرُسُوقُ بَعودَ الْإِییوانِ وَ مَونْ لَوم یَتُوط فَیُولئوکَ هُومُ
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ال ّالیُونَ (آیا )11ا ا هسافى ها اییان آورد اید! فباید گروهى از مردان شیا گورو
دیگر را مسخر هنند ،شاید آن ها از این ها ب تر باشندا و فا زفوافى ،زفوان دیگور را،
شاید آفان ب تر از اینان باشندا و ییدیگر را مورد حعن و عیط عویى قرار فدهیود و
ییدیگر را با القاب زشت و فارسند یاد فینید ،بسیار بد است ها بور هسوى روس از
اییان فام هررآمیز بگ اریدا و آن ها ها لوبا فینند ،ظالم و سوتیگرفد!» .مرسوران در
شین فزول این آیا گرتاافد ها عیلا «الیَسخَرْ قَومٌ منْ قَوم» دربوار ثابوتبونقویس،
خطیط ریامبر فازل شد است ها دارای معلولیت همشونوایی بوود .هیچنوین ،گرتوا
شد است ها «وَ الفساءٌ منْ فساء» دربار ام سلیا فازل شد هوا بعضوى از هیسوران
ریامبر او را با دلیل هولاهى قد  ،مسخر میهردفود (حبرسوی ،1380 ،ج .)135 :9
هردو این موارد ،با ف ی شدید قورآن از لحقیور و لخریوف افسوان بوادلیول فقوص
فیزییی یا باادطالو ،معلولیت اشار دارفد .باوعوداین ،لن ا ف ی لخریف و لحقیور
معلولیت (اگرچا بالحاظ فرهنگی ،موعط لغییر و ارلقای فگر

عامعوا در موورد

معلولیت می شود و از این ع ت میلوافد باحور غیرمستقیم در شناسایی و استیرای
حقوق افراد دارای معلولیت مؤثر باشد) باحور مستقیم ،متضین شناسایی سوازوهار
لبعیض م بت در حقوق معلوالن فیست.
افزونبراین ،در حییرافی مطلوب اسالمی ،فوالوافیهوای عسویی فبایود موافع
لعل حقوق افسافی و ش روفدی با افراد دارای معلولیت شود .هیان گوفا ها گرتوا
شد ،مراد ادلی هرامت افسان ها از دیدگا اسالم ر یرفتا شد است ،این است هوا
آدمی از قابلیت لعالی و لیامل لا قرار گرفتن در عایگا برلرین مخلوقات (خلیروا
ال ی) برخوردار است و فالوافیهای عسیی فییلوافد و فبایود آن را محودود هنود.
آیات و روایات فراوافی ها دربار عایگا افسان وعود دارد (و بوا برخوی از آنهوا
اشار شد) ،هیچ قید و محدودیتی از این ع ت فدارفد .حتی دین اسالم با علوم بوا
هیین مویوع و در راستای هاه ،رفج و م قت فورد دارای معلولیوت ،عیول بوا
برخی از وظایف و لیالیف شرعی را فادید گرفتا و بافوعی در رعایوت احیوام و
عبادتها ،برای افراد دارای معلولیت ،لخریف یا لبعیض م بت قائل شد است .این
امتیاز و لبعیضهای م بت ،حتی در حقوق و مسئولیتهوای اعتیواعی فیوز درف ور
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گرفتا شد است لا هرامت افسافی فرد دارای معلولیت حر شود .در آیا  60سور
لوبا لصریح شد است ها برای فالوافان ،بییاران ،و فقیران ،لیالیف سخت درف ور
گرفتا ف د است« :لَّیسَ عَلَىالضُّعَرَاء وَ الَ عَلَىالْیَرْیَى وَ الَ عَلَىالَّ ینَ الَ یجِدُونَ مَا
ینرقُونَ حَرَجٌ إِاَا فَصَحُواْ للّا وَ رَسُولا مَا عَلَوى الْیُحسونینَ مون سَوبِیلٍ وَ اللّواُ غَرُوورٌ
رَّحیمٌا بر فالوافان و بییاران و آفان ها هزینا خوی ،فیییابند ،هرگا درعیل بورای
خدا و ریامبر

اخوالا ورزفود ،گنواهی فیسوت ،اگور بوا عنو

فیاینود ،هوا بور

فییوهاران هیچگوفا عتابی فیست و خدا آمرزفد و م ربان است» (لوبوا .)60 ،ایون
آیا ،در شیار آیاهای ع اد فازل شد است ،ولی باظاهر ،حیوم آن عوام و فراگیور
است و با ع اد محدود فییشود .هیچنین ،شین فزول آن لییید میهند هوا دربوار
هسیها فاقد بینوایی بوود فوازل شود اسوت ،ولوی ایون موافع لعیویم آن بوا هیو
فالوافیهای عسیی فییشود.
 .2-4ارتقای نگرش انسانی کرامتمحور

هرامت افسافی از من ر اسالم ،مبتنیبر این ادل است ها با افراد ،بواگوفواای رفتوار
شود ها افسافیت آفان اقتضا می هندا بنابراین ،هرامت افسوافی افوراد ،در چوارچوب
حییرافی مطلوب ،زمافی لیمین میشود ها مبتنیبر ادولی مافند احترام بوا هراموت
افسان ،فگر

م بت در مورد افسوان ،و م وارهت عیلوی و واقعوی هیو افوراد در

ساختارهای عامعا باشد .برایناسواس ،مویلووان عامعوا و مناسوبات اعتیواعی را
برمبنای هرامت افسافی ارزیابی ،ادالو ،و لقویت هرد .دراینراستا ،اگر قورار باشود
حب فگر

اسالمی ،زمین رشود هراموت االوی افسوانهوا فوراهم شوود ،مناسوبات

اعتیاعی باید باگوفاای لن یم شوفد ها مبتنیبر هرامت باشند.
ازآفجاها افسان ،موعودی اعتیاعی است ،حر و لوسوع هراموت افسوافی او
در گرو ارلباحات عیعی ،دسترسوی ،و م وارهت اعتیواعی اسوت .از ایون من ور،
خیابانها ،رار ها ،سینیاها ،لئالر ،و سایر میانهای عیومی ،ب تورین گووا احتورام
با حقوق ،شخصیت ،و هرامت افراد دارای معلولیت هستند ،زیرا میزان حضوور یوا
فبود معلوالن در این میانها مؤید این مطلط است (قاری سویدفاحیی ،1390 ،ج:2
 .)373هیچنین ،محیط اعتیاعی و فرهنگی عامعا باید باگوفاای سوامان یابود هوا

کرامت انسان در اسالم ،مبنای راهبرد حمایتی تبعیض مثبت در حقوق معلوالن 109

فگر های لحقیرآمیز یا لرحمآمیز با معلوالن فتوافد مافع حضوور آنهوا در فضوای
عیومی عامعا شود (فایلیان .)13 :1386 ،باوعود لیهیود فوراوان دیون اسوالم بور
حر هرامت افسافی آحاد عامعا ،با دلیل فقدان روییرد مناسوط هراموتمحوور در
مورد معلوالن ،این ح لاحدودی در عامعو موا مغروول مافود اسوت و قواعود و
مقررات حیایت از معلوالن ،با احیای آن چنودان لوعوا فیورد افود ،یوین اینیوا
فگر

عامعا فیز باحد مطلوبی برای ر یر

اعتیاعی و فرهنگی برای ارلقای فگر

آن ،ارلقا فیافتوا اسوت( .)6بسترسوازی

عیوومی بوا ایون حو  ،بوا سوازوهارهای

قافوفی شایستا و سیاست گ اری عیومی فیاز دارد ها غرلوت از آن ،اسوتیرار فگوا
لرحمآمیز فارغ از هرامت را در ری دارد و هیوار معلوالن را فوالوان از حضوور در
عامعا میهند (فصیط و دیگران.)89 :1390 ،
 .3-4نهی تبعیض و ایجاد برابری در برخورداری افراد دارای معلولیتت از کرامتت
انسانی

لجرب ویعیت معلوالن در عوامع ب ری ف ان میدهد ،بوادلیول محودودیتهوای
ساختاری موعود در عوامع افسافی ،لن ا شناسایی ادل برابری مینوعیوت لبعویض
برمبنای معلولیت ،زمینو برخوورداری افوراد دارای معلولیوت از حقووق افسوافی و
م ارهت فعال در امور اعتیاعی را فراهم فییهند و ازقضا در راستای لحق ادول
برابری ووها الزم هرامت افسافی استوو یروری است هوا اقودامات و امتیازهوای
حیایتی وید ای در چارچوب قوافین یا سیاستگ اریهوا بوافروع معلووالن افجوام
شود ،زیرا اساساً هدف لبعیض م بت ،رسیدن با برابری واقعی استا بنابراین ،اگور
افرادی در عامعا بادلیل درتهای عسییای هیچون فالوافی ،یعف ،و ...فتوافنود
از حقوق خوی ،باگوفاای برخوردار شوفد ها هرامت افسوافی آفوان حرو شوود،
حییرافی مطلوب اسالمی در چارچوب دولت ،ف وام قوافونگو اری ،و مسوئولیت
مدفی عامعا ،ایجاب و الزام میهند ها اقدامات و سیاستهوایی الخواا شووفد هوا
زمین برخورداری آنها را فراهم هنندا باعنوان م ال ،در حیط سیاستگ اریهوای
حیل وفقل یا خدمات ش ری در حییرافی مطلوب ،الزام قافوفی و فوا خیرخواهافوا
بر متولیان امر وعود دارد ها لصییمگیریها و اقدامات باسیتی هدایت شووفد هوا
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افراد دارای معلولیت بتوافند با حر هرامت و استقالل فردی و افسوافی خووی ،از
امیان م ارهت ،رفتوآمد ،و دسترسی آسان برخوردار شوفد.
درهیین راستا ،امام علی(ع) ،با عنوان فیاد اعالی حییرافی مطلووب اسوالمی،
در مورد افراد دارای فالوافی و فروافتادگان و حر هرامت افسوافی آنهوا ،بواحوور
م خص بر حیایت مضاعف و بالعبیر اموروزی ،لبعویض م بوت لیهیود هورد افود.
دستورهای آن حضرت با مجریان و مدیران حیومتی ،حاهی از اهتیوام ای وان بوا
دستگیری و مددهاری محرومان و یعرا و لیمین عدالت اعتیاعى استا چنوانهوا
خطاب با مالک مىفرمایند« :ا مالوک! دربوار حبقوا روایین از موردم عامعوا ،هوا
چار ا فدارفد و در فقر و لنگدستى زفدگى مىهنند ،خدا را فرامو

فیون .آنهوا

بینوایان ،فیازمندان ،گرفتاران ،و زمینگیرشدگان هسوتند .آفچوا را خداوفود از حو
خود دربارا ای ان دستور داد  ،رعایت هن و بورا آفوان قسویتى از بیوتالیوال و
س یی از غنوایم خوالص اسوالمى هور شو ر درف ور بگیور» .لودوی حضورت بوا
فرمافداران و لصییمسازان حیومتی ،یین اینیا حاهی از لوعا ای وان بوا حرو
هرامت افسانها است ،فوعی سازوهار حیایتی لبعیض م بت در مورد افوراد فوالوان
را فیز دربر میگیرد و اساساً حضرت ،آن را فوعی لیلیف و مسئولیت حیوومتی در
قبال این ق ر میدافد .ای ان در فراز دیگری در هیین مورد میفرماینود« :لییواردار
یتییان با

و غیخوار ریران ازهارافتاد ها بیچار افد و دست فیاز روی ،هوس دراز

فینند .»...سپس ،یین بیان وظیر حاهم در مورد فقرا ،فیازمنودان ،و فروافتادگوان،
چنین میفرمایند« :رس هیت خود را از ررداختن با فیازهای وان دریوغ مودار و بوا
لیبر بر آفان چ ر دژم منیا و هارها هسافى را ها با لو دسوت فتوافنود یافوت،
خود لرقد و بازعست فیا ا اینان مردمى هستند ها در ف ر دیگران بویمقدارفود و
موردلحقیر رعال حیومت .هسافى از امینان خود را ها خدالرس و فورولن باشوند،
برا فگریستن در هارهای ان برگیار لا فیازهای ان را با لو گزار

هنند» .این فراز

از سخن امام ف ان می دهد ها لوعا دوچندان (در هوالم اموام گیواردن عود ای از
امینان) با حقوق این افراد ،فا یک امر اخالقوی ،بلیوا وظیرواای حیوومتی اسوت.
درهیینراستا امام علی(ع) با شیوا رفتار عیومی رهبران عامعا با موردم و بواویود
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ق ر محروم و فالوان میرردازد و خاحرف ان میهند« :با موردم چنوان بوا

هوا در

روز حساب ها خدا را دیدار میهنى ،عو رت ر یرفتوا آیود هوا گورو فالوافوان و
بینوایان با عدالت لو فیازمندلر از دیگرافند و چنان با

ها برا یکیوک آفوان در

ری گا خداوفدی ،در ادا ح ای ان ،ع ر لوافى داشت» (ف جالبالغا ،فاما .)53
 .4-4تبعیض مثبت؛ سازوکاری برای تضمین کرامت انسانی افراد دارای معلولیت

هرامت افسان در اسالم ،از ع ت دیگری فیز میلوافد مبنای راهبرد حیایتی لبعیض
م بت در حقوق معلوالن قرار گیردا لوییح اینیا هرامت افسان از ایون ع وت هوا
عنب عام دارد ،شامل هیوا افوراد افسوافی مویشوود .حوال اگور افسوافی بوا دالیول
فیزیولوژیک یا محدودیتهای اعتیاعی ،از احقاق حقوق خود فالوان باشود و ایون
امر سبط راییال شدن هرامت افسافی او شود ،حییرافی مطلووب اسوالمی ایجواب
می هند ها اقدامات و سازوهارهایی الخاا شووفد لوا دسوتگیر و یواریگر وی بورای
دستیابی با حقوق ،و بازیابی هرامت افسافیا

باشد ،حتوی اگور ایون اقودامات و

قوافین ،فاقض دوری ادل برابری باشند و شائب حیایت دوچندان از فرد را داشتا
باشند .این فیتا باخوبی از آیواهوای سوور عبوث و شوین فوزول آنهوا اسوتخراج
میشود.
لیهید امام علی(ع) در لودیا با مالک اشتر ،بر دستگیری و حیایوت ویود از
یعرا و هم لوافوان ،لصوریح آشویاری بور لبعویض م بوت در حقووق افوراد دارای
معلولیت ،مبتنیبر ادل هرامت افسوان در چوارچوب حییرافوی مطلووب اسوالمی
است .این فراز از ع دفام حضرت با مالک اشتر در مورد رسیدگی با محروموان و
مستضعران ها میفرماید« :خدا را! خدا را! در مورد حبقات رایین و محوروم عامعوا
ها هیچ چار ای فدارفد ...رس برای خدا ،راسدار حقی با

ها خداوفود بورای ایون

حبقا معین فرمود است ...مبوادا سرمسوتی حیوموت ،لوو را از رسویدگی بوا آفوان
بازدارد ها هرگز افجام هارهای فراوان و م م ،عو ری بورای لور مسوئولیتهوای
هوچکلر فخواهد بود .هیوار بافیر م یالت آفان با

و از آفان روی برمگردانا

باوید امور هسافی از آفان را بی تر رسیدگی هن ها از هوچیی باچ م فییآیند و
دیگران آفان را هوچک میشیارفد و هیتر با لوو دسترسوی دارفود» ،ف ایوت لوعوا
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ای ان مربوط با افراد و گرو های دارای محرومیت و محودودیت اعتیواعی اسوت
ها میلوافد الگو و مبنای مناسبی برای اقدامات قافوفی و سیاستگ ارافا باشد.
.5-4تبعیض مثبت و حمایت دوچندان در نظام اقتصادی و برخورداری اجتمتاعی
در اسالم

لخریفها و چ مروشی های فراوافی ها ف ام اقتصادی اسوالم در اموور و لیوالیف
اقتصادی و دریافت مالیات از افراد فالوان و هملوان درف ر گرفتا اسوت (ایون امور
افزون براین ،شامل لیالیف عبادی ،ع ادی ،و ...فیز میشود) خود حواهی از فووعی
لبعیض م بت اقتصادی بافرع افراد معلول و فوالوان در الگووی حییرافوی مطلووب
اسالمی است .از ع وت دیگور و از زاویو ایجوابی فیوز احیوام فراوافوی در ف وام
اقتصادی اسوالم وعوود دارد هوا ییوی از آنهوا درف ور گورفتن سو م ویود ای از
بیتالیال و بودع اقتصادی حیومت اسالمی برای افوراد دارای فوالوافی ،یوعرا و
محرومان استا باعنوان م ال ،در مویوع زهات ،میلوان ایون لوعوا دوچنودان و
با لعبیر امروزی ،لبعویض اقتصوادی در حقووق افوراد یوعیف ،هوملووان ،و دارای
معلولیت را م اهد هرد ،زیرا درواقع ،زهات ،مالیات اسالمیای است ها حیوموت
اسال می آن را از ثرولیندان و لوافگران دریافوت و در میوان ق ور یوعیف عامعوا
اسالمی وو با هدف لیمین و لضیین هرامت االی آحواد عامعوا اسوالمیووو لوزیوع
میهند ها خود این مسئلا ،متضین ایجاد فووعی لبعویض م بوت اقتصوادی بوافروع
حبقات محروم در الگوی حییرافی مطلوب اسالمی است.
درمقابل ،امروز بوا غلبو فگور هوای مبتنوی بور دموهراسوی اه ریوت گورا و
مصلحتگرایی اه ریتی ،عیوماً در لوعیا هر اقدامی باید فرع اه ریت عامعا درف ور
گرفتا شود .با این لحلیل ،بسیاری از راهبردها و اقدامات حیایتی لبعیض م بت در
حقوق معلوالن ،با این لوعیا ها بالحاظ افد

بودن افراد یوا اقلیوت بوودن ،بورای

عامعا درف اقتصادی فدارد ،هنار گ اشتا شد و درفتیجا ،افراد دارای معلولیوت از
حقوق اساسیای ها الزم حر هراموت افسوافی آفوان اسوت ،محوروم مویشووفدا
باعنوان م ال ،در ساخت معابر عیومی ،دسترسی با رار ها ،میوانهوای لرریحوی،
و ...این ررس ،مطرو میشود ها مگر چند فرر ،معلول میخواهنود از ایون معوابر،
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رار ها ،یا مجیوع لرریحی استراد هنند ها دولت یا سازمان مربوحا بخواهود بوا
هزین زیاد ،آن را مناسطسازی هند درفتیجا ،با هیین منط  ،بسیاری از حروهوای
مناسطسازی رفتوآمد ش ری ،استراد از حیلوفقول عیوومی ،و ...هنوار گ اشوتا
می شوفد .حال آفیا با لوعا بوا برداشوت اسوالمی از یورورت حرو و لضویین
هرامت افسان ووها هرامت هر افسافی بام ابا هرامت هی افسانهوا یوا بواادوطالو
افسافیت است وو ساختن امیافات مناسط برای معلووالن ،فبایود بوا فگوا بوا لعوداد
افسانهای فیازمند خدمات افجام شود ،بلیوا مبتنویبور الگووی حییرافوی مطلووب
اسالمی ،لک لک افراد عامعا ،ح دسترسی با امیافات عیومی را دارفود و وظیرو
دولت و عامعا است ها این میانها را برای ان آماد هنند.
نتیجهگیری
هرامت االی افسان ،ییی از م ملرین ادول ف ام بینالیللی حقوق ب ر و زیربنوای
حقوق افسافی دیگر استا لاعاییها میلووان گروت ،هراموت افسوافی ،لن وا ادول
دستوری و هنجاریای است ها لقریباً هر ح قابللصوری برای افسان میلوافود از
آن لوعیا هسط هند .این فوع در از هراموت افسوان ،مبنوای فیرومنودی را بورای
حقوق ب ر فراهم میهندا لاعاییها امروز بسیاری از اسناد بینالیللی ،با هراموت
االی افسان ،باعنووان لوعیوا اساسویای بورای حقووق ب ور ،اسوتناد مویهننود .در
ع ان بینی اسالمی فیز ادل هرامت االی افسان ،بادراحت ،شناسایی شد اسوت و
قرآن هریم در آیاهای فراوافی با هرامت افسان بیا هو افسان ،لصریح هورد اسوتا
هرامتی ها از من ر قرآن ،غیرقابل سلط ،فرسای ،،و افتقال استا بنوابراین ،فوالن وا
فرد ،عامعا ،یا حیومت فییلوافند با آن اهافت هنند ،بلیوا بورعیس ،هیو افوراد
عامعا باید اقودامات و سوازوهارهای الزم را در راسوتای لضویین و لحقو لووازم
هرامت افسافی باهار گیرفد.
ازآفجاها افراد دارای معلولیت ،بادلیل وعود موافع ساختاری ،با محدودیتهوا
و محرومیتهای عدیای در برخورداری از حقوق افسوافی خوود روبوارو هسوتند
وولاحدیها هرامت افسافی آفان در معرض ل دید قرار میگیردوو الخاا راهبردهوای
حیایتی در چارچوب سازوهارهای لبعیض م بوت بوامن وور برخوورداری آفوان از
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حقوق ان با گوفاای برابر با دیگران ،الزم باف ر میرسد .برایناساس ،گرتا شد هوا
ادل هرامت افسان در ف ام حقوقی اسالم و الگوی حییرافی مطلوب اسالمیِ متیثر
از این ف ام حقوقی ،مبنای هاربرد سازوهارهای حیایتی لبعویض م بوت در حقووق
افراد دارای معلولیت باشیار میآید ،زیرا اگر افراد دارای معلولیوت بوا هور دلیلوی
(ساختارهای لبعیضآمیز اهنی و عینی ،و )...فتوافند با حقووقی هوا لضویینهننودا
هرامت افسافی آنها باشد (ازعیلا در زمیناهای استقالل فوردی ،حقووق مالییوت،
اشتغال ،و ،)...دست یابند ،باگوفاای ها هرامت افسافی آفان در معرض ل دید قورار
گیرد ،وظیر دولتها است ها با هاربست اقدامات و راهبردهای حیایتی و لودابیر
وید ووها از آن با عنوان لبعیض م بت یاد میشودوو هرامت افسوافی ایون افوراد را
لضیین هنند.
پیشنهادها
 با لوعا با اینیا افراد دارای معلولیت ،دردد باالیی از عیعیت عامعو ایوران را
ل ییل می دهند ،و ازآفجاها الگوی حییرافی مطلوب اسالمی ایجاب مویهنود هوا
هی افراد عامعا از حقوق خود باگوفاای برابر برخوردار شوفد ،ری ن اد مویشوود،
در اسناد باالدستی عی وری اسوالمی ایوران ،هیچوون سوند چ ومافوداز 20سوالا،
سیاستهای هلی ف ام ،الگوی رای اسالمیوایرافی ری رفت ،و برفامواهوای لوسوعا،
سازوهارهای لبعیض م بت ،بامن ور شناسایی و لضیین حقوق ایندسوتا از افوراد،
درف ر گرفتا شودا

● بند فخست سیاستهای هلی ف ام در حووزا سوالمت ،بور «ارائوا خودمات

آموزشی ،ردوه ی ،ب داشتی ،درمافی ،و لووانبخ وی سوالمت مبتنویبور ادوول و
ارز های افسافیواسالمی» لیهید میهند .با لوعا با اینیوا لووانبخ وی ،ییوی از
م ملرین حوز های لحق حقووق معلووالن اسوت ،ری ون اد مویشوود ،بوامن وور
اعراییسازی این بخ ،از سیاست های هلی ف ام ،هارشناسان خبر و متولیوان امور
در وزارت ب داشت و سازمان ب زیستی ،اقودامات الزم را بورای لودوین قووافین و
آیینفاماهای اعرایی قابلرای ،و ف ارت ،افجام دهندا

● ییی دیگر از م ملرین حوز های حقوق معلوالن ،برخورداری از امیافوات
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عیومی ،هیچون سیستم حیل وفقل عیومی و م ارهت اعتیواعی در عردواهوا و
فضاهای عیومی مافند رار ها ،ریاد روها ،و فضاهای ش ری دیگور اسوت .در ایون
مورد ،سیاستهای هلی ف ام ،باعنوان یک سند باالدستی در حووزا ش رسوازی ،در
بند  11بر «رعایت فیاز و آسای ،عافبازان و معلوالن در حراحی فضوای شو ری و
اماهن عیومی» لیهید هرد است ،ولی رای ،،ف ارت ،و ارزیابی روفد اعراییسازی
این ب ند ،مب م بوود و در حووزا عیول ،شواهد هسوتیم هوا م وارهت اعتیواعی و
برخورداری افراد دارای معلولیت از این خدمات اعتیاعی هیاهوان محودود اسوتا
باگوفاای ها باعنوان فیوفا ،فردی با معلولیت حرهتی یا بینایی ،درعیول ،قوادر بوا
استراد از شبی قطار ش ری (مترو) یا ساماف الوبوسرافی لنودرو فیسوت .ری ون اد
میشود ،اقدامات و سیاستگو اریهوای الزم بورای ارزیوابی و ف وارت بور روفود
اعرایی سازی مراد اسناد باالدستی در زمین حقووق ایونگوفوا افوراد ،افجوام شوودا
باعنوان فیوفا ،مجیع ل خیص مصلحت ف ام ،باعنوان متولی ادلی سیاسوتهوای
هلی ف ام ،میلوافد با ل ییل هییتا یوا هوارگروهی بوا مویووع معلووالن ،بوا ایون
مویوع رسیدگی هندا

● در ایران ،با وعود اینیا اقدامات قابللووع ی در عردو سیاسوتگو اری

(هیچون سیاستهای هلی ف ام ،سند چ مافوداز ،و )...و قوافونگو اری (هیچوون
لصویط قافون عامع حیایت از حقوق معلوالن  1383و  )1397در حووز حقووق
معلوالن افجام شد است ،هیاهان حقوق این افراد در برخی حوز ها لحقو فیافتوا
است ها بخ ی از آن با بحث فاسخ و منسولها مربوط میشودا باگوفاای هوا در
برخی از این قوافین یا اسناد ،بندهایی وعود دارد ها میلوافد فرایند اعرایی شودن
اسناد دیگر را مختل هند .ری ن اد میشود ،در این زمینا ،یک سند (باحوور خواا،
قافون عامع حیایت از معلوالن مصوب  )1397مرعع ف ایی قرار گیرد لا از اخوالل
قوافین و سیاستها ،باوید در حوزا اعرا ،علوگیری شود.

یادداشتها
 .1اساسیلرین افتقاد واردشد با لبعیض م بت ،این است ها خود ،فوعی لبعیض باشویار
میآید ها فاقض ادل برابری است هوا در هیو اسوناد بوینالیللوی حقووق ب ور
بارسییت شناختا شد و مبنا قرار گرفتا است .برهییناساس است هوا مخالروان،
از ادطالو لبعیض معیوس ،ها بار ارزشی منری دارد ،بواعوای لبعویض م بوت،
لبعیض عبرافی ،یا عدالت عبرافی هوا دارای بوار ارزشوی م بوت اسوت ،اسوتراد
می هنند .منتقدان لبعیض م بت استدالل میهنند ،دادن امتیواز لرعیحوی بوا موردم
براساس عضویت آنها در گروهی خاا ،باعث فقض ادل برابری افراد در برابر
قافون میشود .آنها بر این ف رفد ها چنافچا در گ شتا گرو هایی از عامعا بدون
هیچ دلیل مووع ی موورد لبعویض قورار گرفتوا و درفتیجوا ،دارای محودودیت و
محرومیت از امیافات اعتیاعی هیچون آموز  ،اشتغال ،و ...شد افد ،عبران ایون
محرومیت ها با دادن امتیازهای وید  ،یا باادطالو اقدامات عبرافی ،خوود ،فووعی
فعل لبعیضآمیز و فاقض ادل برابری است .باعبارت روشنلر ،لبعویض عبرافوی
خود ،بامنزل لبعیض در ح افرادی است ها اهنون در عامعا زفدگی مویهننود و
احتیاالً هیچ فق ی در اعیال این لبعیضهوا فداشوتاافود (McNamee & Miller,
) .2009: 85روشن است ها عبران لبعیضهای گ شتا با اعیال لبعویض دوبوار ،
م یلی را در راستای عدالت حل فییهند و بوا بیوان اهول منطو  ،از دو خطوای
اخالقوی یووا دو مقدمووا غیراخالقووی ،هرگووز فتیجووا اخالق وی بووادسووت فیوویآیوود
).(Lafollette, 2007: 87-88
 .2البتا گیل ولی بر این ف ر است ها باید بین لبعیض م بت و اقدام م بوت ،لرواوت قائول
شد ،زیرا باف ر او ،باعنوان یک قاعود هلوی ،لبعویض م بوت مینووع اسوت ،اموا
درمقابل« ،اقدام م بت» مجاز است و حتی مییون اسوت در شورایط خادوی الزم
باشدا چنانها باف ر وی «حتی یروری است ها در زمین اشتغال ،هارهنان معلول
را بر دیگران لرعیح دهند» ).(Gilhooley, 2008
 .3مراد از می اقین ،دو هنوافسیون یا می اق بوینالیللوی حقووق مودفی و سیاسوی و می واق
بینالیللی حقوق اقتصوادی ،اعتیواعی ،و فرهنگوی (مصووب  16دسوامبر )1966
مجیع عیومی سازمان ملل متحد است.
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 .4بند «و» ماد  16بیان میهند« :معلولین ،ییی از بزرگلرین اقلیتهوا ،یعنوی یوکدهوم
عیعیت ع ان را ل ییل میدهند .اینان در اه ر موارد ،از روی فاچواری بوا فقور،
بییاری ،و افزوای اعتیاعی لن در داد افد .افزونبوراین ،در لیوام ه وورها ،افوراد
مسنلر ،میین است در برابر حردشدگی ،فقر ،و هنار گ اشتا شودن آسویطرو یر
باشند».
 . 5منتقدان شناسایی هرامت االی در اسالم ،استدالل اساسی خوود را اسوتناد بوا آیوالی از
قرآن هریم (هیچون آیات  179سور اعراف 56 ،سور ااریات 2 ،سور والعصر،
 12سور محید 22 ،و  55سور افرال ،و )...دافستاافد ها دال بر زیافیاری ،فقص،
و شرارت افسان یا برخی از افسان ها استا بنابراین ،بر این ف رفد ها اسالم بورای
افسان غیرمؤمن هیچ گوفا هرامتی قائل فیسوت ،درفتیجوا ،در اسوالم لن وا هراموت
اهتسابی شناسایی شد است ها مبتنیبر سلسلامرالط و درعات اییان است.
 .6البتا در هیین مورد ،مادا  12قافون عوامع حیایوت از معلووالن مقورر هورد اسوت2 :
ساعت از برفاماهای هرتگوی سوازمان دداوسوییا بوا مویووع آشونایی موردم بوا
لوافیندی های معلوالن اختصاا یابدا هرچند باید درف ر داشت هوا ایون زموان،
برای آشنایی مردم با لوافیندی های معلوالن ،فاچیز بوود و در میوان حجوم زیواد
برفاماهای رادیویی و للویزیوفی فییلوافد لوعا مخاحبان قابللوع ی از عامعا را
با خود معطوف هند.
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