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 مقدمه

میلیوون فرور،    650معلولیت، بالغ بر  دارایبراساس برآورد سازمان ملل متحد، افراد 
دهنود هوا از ایون من ور،      یعنی حودود د  دردود عیعیوت ع وان را ل وییل موی      

آیند. برآوردهای آماری، عیعیت افوراد   شیار می لرین اقلیت عامعا افسافی با بزرگ
افد ها البتا هیو    معلولیت در ایران را فیز در هیان فسبت ع افی برآورد هرد  دارای
گیورد. بررسوی ویوعیت     علولیت )ازعیلا عافبازان دفاع مقدس( را دربر میافواع م
دهود هوا بواوعود رو یر  و      معلولیت در بسیاری از عوامع ف ان موی  دارایافراد 

لرین ادل حقوق عیوومی و   عنوان م م الیللی و داخلی ادل برابری با شناسایی بین
معلولیوت از حقووق    ارایدها با اعرای آن، هیاهان برخوورداری افوراد    لع د دولت

هوای فراوافوی دارد. لوعوا بوا      خود، فسبت با افراد دیگر عامعا، هیبودها و هاستی
معلولیوت از   دارایهیین امر و لزوم افجام اقدامات مؤثر در زمین  برخورداری افراد 

حقوق خووی،، سوبط حورو روییردهوای حیوایتی و اقودامات م بوت در زمینو          
ایون و در موورد    از شود  اسوتا اموری هوا روی،      شناسایی و لضیین حقووق آفوان  

هوا )فودادی، قوومی، زبوافی، و      ای دیگر، هیچون اقلیوت  های محروم و حاشیا گرو 
من وور   راستا، اقدامات و سازوهارهایی با م هبی( و زفان، مؤثر واقع شد  بود. دراین

 معلولیت افجوام شود هوا دربردارفودا موواردی      دارایحیایت بی تر از حقوق افراد 
هوای   ای، حورو  هیچون لغییر فگر  عامعوا در موورد معلولیوت، آمووز  حرفوا     

عنووان م وال، لعیوین     شود  )بوا   مدار، اشتغال افتصابی یا حراظوت  بندی افگیز  س ییا
های استخدامی در قافون عامع حیایت از معلوالن( و...  درددی در آزمون3س ییا 



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

 شود. اد میی« 1لبعیض م بت»است ها از این اقدامات با عنوان 
از این من ر، هاربسوت اقودامات حیوایتی و سوازوهارهای لبعویض م بوت در       

معلولیت، در راستای لقویت حییرافی مطلوب و در چوارچوب   دارایحقوق افراد 
ر یری، و م ارهت اعتیاعی است  های برابری، عدالت اعتیاعی، مسئولیت شاخص
آیند )درخ ا و شجاعی،  یشیار م های حییرافی مطلوب با لرین شاخص ها از م م
لوان گرت، ارلباط راهبرد حیوایتی لبعویض م بوت بوا      اساس، می (. براین22: 1394

یابود و   معلولیت لحقو  موی   دارایفام حقوق افراد  حییرافی خوب، در م روفی با
سبط، مقال  حایر، درددد بررسی این م م است هوا خوود ایون اقودامات      هیین با

 دارایعتیواعی )در مویووع مقالوا حایور، افوراد      هوای خواا ا   حیایتی از گرو 
لوعیا است. اهییوت بررسوی ایون     ای قابل معلولیت( با چا مبنای حقوقی و قافوفی

هوا و اقودامات    ف ر برخوی از حقوقودافان، سیاسوت    سبط است ها با این مویوع، با
های خاا اعتیاعی )در اینجا لبعیض م بت در حقووق معلووالن(    حیایتی از گرو 

عنوان ادل اولیا و قاعدا زیربنوایی حقووق    ل برابری و قاعدا عدم لبعیض، بابا اد
بخ وی   هننود  و م وروعیت   رو، هیچ مبنوای لوعیوا   این عیومی، در لضاد است و از

برافگیز و فاقد م روعیت اسوت،   . از این من ر، لبعیض م بت، مر ومی بحث(1)فدارد
، (Levade, 2004: 65)و منری فیسوت  لرییک با ابعاد م بت  زیرا اساساً لبعیض، قابل

لحاظ حقوقی، در هر فوع و شیل آن، منری، فیوهید ، و فقض دریح ادول   بلیا با
شویار   ب وری بوا   است ها از ادول بنیادین لیام اسناد و معاهدات حقووق « برابری»
 .(McNamee & Miller, 2009; Lafollette, 2007: 87- 88; Gilhooley, 2008) (2)آید می

راستا، در مقالا حایر لال  شد  اسوت یوین لبیوین مر ووم لبعویض       ندرای
اقدامات حیایتی و سازوهارهای لبعویض  »م بت، با این ررس، راسخ داد  شود ها 

« لبیوین هسوتند    م بت، چگوفا برمبنای ادل هراموت االوی افسوان در اسوالم قابول     
بسوت م وروع   لوافود مبنوای هار   بیان دیگر، هرامت االی در اسوالم چگوفوا موی    با»

حبیعوی اسوت   « سازوهارهای حیایتی لبعیض م بت در زمینا حقوق معلوالن باشد 
ها بررسی این مسئلا، ابتدا مستلزم لبیین و لصریح مر ومی لبعیض م بت، هراموت  
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 عنوان مراهیم محوری مقالا، است. افسافی، و حییرافی مطلوب، با

 . مفاهیم اصلی پژوهش1

 . تبعیض مثبت1-1

هوا از آن در زبوان فارسوی بوا لبعویض روا، عادالفوا، عبرافوی، و         وو م بت لبعیض
متوون سیاسوی و    و ادبیوات  ی درا لقریبواً لواز    ادطالو وو شود یممعیوس فیز یاد 
، در «1اقدام م بوت ». معادل این ادطالو در ادبیات حقوقی آمرییایی، حقوقی است
و در  ،«4اخیور  »یا « 3یرغام یضلبع» ،در قوافین هند ،«2لبعیض م بت»متون ارورایی، 

. فرهنو  عدیود    (Sturm & Lani, 1996: 986)اسوت  «اسوتخدام ی برابور » ،هافوادا 
لبعیض م بت، راسوخی بوا واقعوی    »گوید:  می« لبعیض م بت»در لعریف  5آهسرورد

هردن برابری است و هدف از آن، لضیین لساوی ماهوی در برابر لسواوی شویلی   
ای  ، لبعیض م بوت، وسویلا  افدرسونف ر  . با(Cane & Conaghan, 2008: 405) «است

های برابر است لا فوعی از عامع  مدفی را بنیاد ف د هوا عامعو     برای ایجاد فردت
د. در رنداشت او، لبعیض م بت در حوزا لبعیض دموهرالیک امروزی با آن فیاز دار

لوویی فوارو و ملوین فردینواد     فدادی، ب ترین و بی وترین لویثیر و عیلیورد را دارد.    
لبعیض م بت عبارت اسوت از  »گویند:  می لعریف لبعیض م بت درفیز  6سوهرامنین

فروع گروهوی از اشوخاا     گو ار آن را بوا   لراوت حقوقی موقت در رفتار ها قوافون 
ری وین  هوای   قی یا حقوقی و با زیان گروهی دیگر و با هودف رفوع فوابرابری   حقی

حوورهلی   (. بوا 337-338: 1390)گرعوی ازفودریافی و دیگوران،     «هنود  موی لجوویز  
اسوت  در رفتوار   لراوت حقوقی موقوت ، بی تر فاظر بر لبعیض م بتلوان گرت،  می
)در ایون موورد    یفرع یک گرو  از اشخاا حقیقی و حقووق  را با آنگ ار  قافونها 
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هنود و  ن را عبوران  یری و  یلوا فوابرابر   هنود  معلولیت( ویع می دارایخاا، افراد 
 دارایلبعویض م بوت در حقووق افوراد     »اسواس،   برابری واقعی ایجاد شوود. بوراین  

م ابا راهیاری است ها در قالط ویع قوافین مختلوف در عامعوا بوا     ، با«معلولیت
برابوری اعتیواعی واقعوی، سوعی دارد در     های موعود و ایجواد   هدف محو لبعیض

معلولیوت   دارایچارچوبی قافوفی، فوعی لبعیض موقت یا دائوم را در موورد افوراد    
های دیگور   بینی هند لا از این حری  آفان بتوافند در سطحی برابر با گرو  عامعا ری،

 عامعا، با حقوق خود برسند.

 . کرامت ذاتی انسان در رویکرد کالن1-2

وعود یافتا و  ،ها با ماهیت افسافیت اوست وعودین، ارز  فطری یا افسا هرامت
. رسییت شوناختا شود  اسوت    با ،لیام حقوق ب ر اخالقیفلسری و  عنوان مبنای با

ب ری در هیوان مقدموا و    حدی است ها اسناد حقوق اهییت هرامت االی افسان با
مقدما من ور سازمان ملول  ها  افدا هیچنان دراحت با آن اشار  هرد  مراد ادلی، با

 مقدمو   ،(3)ینحقووق ب ور، مقدموا می واق     اعالمیوا ع وافی   یکمتحد، مقدما و ماد  
 .افود  داشتااالی افسان لوعا  هرامتیت، و... با معلول دارایافراد  حقوق یونهنوافس

عنووان یوک مر ووم در     گرتنی است ها اگر هرامت االی افسان در دوران قودیم بوا  
ب وری،   الیلل حقوق ب ر و اسناد حقووق  د  بود، در ف ام بینفلسر  اخالق حرو ش

لووان گروت،    ها می م ابا یک ادل حقوقی و فا مر وم اخالقی مطرو شدا لاعایی با
 یلصور هر ح  قابل یباًاست ها لقر ای یو هنجار یدستور ادللن ا هرامت االی، 

 ی، مبنوا امت افسانین برداشت از هراشود.  یالوعحری  آن  لوافد از می افسانی برا
از اسوناد   یاریبس امروز ها  ای گوفا هندا با یفراهم م حقوق ب ری برارا  فیرومندی

 حقوق یبرا ای یاساسیا عنوان لوع با ،افسان یهرامت االی، با ا و منطقا یالیلل ینب
ادول   یوا فخست، بررا  ح ، در درع و ف اد براین، مر وم هنند. افزون میب ر استناد 

هوا افسوان    با این سوبط افسان معنا ها  این ا بااست یشدف یاافسان لوع یاال هرامت
اسوت هوا    رداربرخوو  یتیو مووقع  ، از آفچنوان ارز  (افسوان بیواهو افسوان   )است 
 یتارز  و موقع یناز ا یراسداری ها برا با آن لجاوز شود و ح  یدفبا روی یچه با
 یا و از رهگو ر ادول برابور   واسوط  با ،خود  فوب با یا،گوفا لوع ین. اهستندهار  در
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، هوا  اسوت هوا افسوان   یون  برآمد  از ح ، ا ی، ادعالر عبارت روشن شود. با افجام می
ند. هست از حقوق ای و مافند آن، داحط مجیوعا ید ،عق یت،رف ، مل از فداد، فارغ

 رفود. هور  ببرا ها با هم آناست ها  این ندهستح   داحط ها لیام افساندلیل اینیا 
 ای یلااو را وس یداست و فبا یاال ارز  دارایها افسان است،  این سبطبا  یافساف
 یهیوان ادول هراموت االو     ،ادعوا یون  قرار داد. ادیگر با اهداف افراد  رسیدن یبرا

 .(24: 1384راسخ، )افسان است 

 . حکمرانی مطلوب اسالمی1-3

و  1980حوور عودی از دهوا     با ،«1خوب یحییراف یا مطلوب یحییراف»ادطالو 
ووو در   سازمان ملل متحود  یصصلخ یف ادهاعنوان ییی از  با وسط بافک ع افی وول

 الیلل، یندر من ور ملل متحد و حقوق بآن،  از ادبیات حییرافی مطرو شد، اما ری،
 اسواس بر .بوود  یافتوا  سازمان ملل متحد ررور های  یتحیا ی شد  و در سا یجادا

 ،شد ، آشویار  بینی ی،ر های یاستدر الخاا س خوب، یحییراف یف،لعریدلرین عد
ی هراسو روبو ،اسوت(  دولوت  هوای  یتفعال یتدهند  شراف دولت )ها ف ان یحو در
 فعوال  م وارهت  ،خوود های  یتفعال قبالدر  ییاعرای ها دستگا  ییگو خسرا ،شراف

 لوور لب ،قوافون  برابور  افوراد در   هی برابری یزو ف یاسی،و س یمردم در امور اعتیاع
 افراد است ها ییراهیارها و ف ادها یرفدادربرگ رو، حییرافی خوب، ازاین یابدا یم
خوود   یو حقوق قافوف ی عال یی ریگیریلوافااز آن،  ی حر از یاعتیاع یها گرو  و
معلولیوت،   دارایازآفجاهوا افوراد    باشوند.  برخووردار  هاووو  یتبا لوعا با محدود وو
هوای اعتیواعی، در برخوورداری از حقووق و      لورین گورو    عنوان ییی از محروم با

رو هسوتند، حییرافوی خووب     ها و موافع فراوافی روبا های ان با محرومیت خواستا
ای موؤثر عیول    گوفوا  ها بوا  ها و محرومیت لوافد در رفع و ح ف این محدودیت می
 هند.

)هپن واگ،  « 2یلوسوعا اعتیواع   یس ع واف اعال» یااعالماساس بود ها  برهیین
عنووان مبوافی ادولی حییرافوی      ( با محوریت لوسعا و عدالت اعتیواعی بوا  1995

                                                                                                                                 

1. Good Governance  

2. World Summit for Social Development (Copenhagen, 1995) 
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و در مرواد   (4)معلولیت لوعوا ف وان داد   دارایحور وید  با حقوق افراد  مطلوب، با
معلولیوت در   دارایهای عضو در حیایت از حقووق افوراد    بسیاری، لع دات دولت

لربیت )ش یین لع د(، اشتغال )بند الف سومین لع د(،  و و لعلیم های آموز  زمینا
ب داشت )ش یین لع د(، دسترسی و برخورداری اعتیاعی )بند ت دومین لع ود(  

معلولیوت، ازعیلوا    دارایو... را یادآور شدا بنابراین، لضیین و لحق  حقوق افراد 
فی است هوا خوود،   های لوسعا و عدالت اعتیاعی در عوامع افسا لرین مصداق م م

 لوسوعا »اسواس، سوند    آیود. بوراین   شیار می شاخص م یی در حییرافی مطلوب با
( بوا ایون مویووع لوعوا داشوتا و      2000سازمان ملول متحود )فیویوور ،     « رهزا

 مطورو هورد    سوند  با اهوداف یابی دست یشرط اساسعنوان  ی مطلوب را باحییراف
 ،1یافوسویا و اقیا آسو  یمتحد براملل ی و اعتیاع یاقتصاد یسیونهیهیچنین، است. 
عوویی و   م وارهت هوا  اسوت  د  ربرشوی  مطلووب  یحییرافی را برا یدگیه ت و
. هوا اسوت   لورین آن  از م وم  ر یر )معلووالن(  یطاق ار آس ها و یتاقل ین حقوقلضی
است  ینا یحییرافهای  یدگیو یینلعز متحد ا لوسعا ملل  هدف برفامهلی،  حور با

: 1396)عیویی و دیگوران،   هنند یفدگز مطلوبومت یا حب یا در عامعا ،ها مردم
57.) 

 های یدگیو و فیت  دیگر در مورد حییرافی خوب این است ها اگرچا ادول
 ،ها ، فرهن یخیلارهای  ربالجبا لوعا با ها  آنی اما اعرا است، یع اف ،آن یاساس

 یردیرو با مطلوب  ییرافحیاست.  متراوت، مختلف یه ورها یبوم یها و ارز 
 ران،یو ا یاساسو  قوافون  بر یمبتن و رانیا یاسالمی عی ور در آن یلجل ها وو  یاسالم
 مطلوب یحییراف نیگزیعا لوافد یم وو است ینید یساالر مردم و ی،اسالم عتیشر
 یفووع  از برآمود   مطلووب،   یحییرافو  دریو یرو زیورا  ،شود آن یع اف برداشت در
 ی،اردهواف  یفواظی ) اسوت  یغربو  یحییراف استیرار و حول در و «یماد ینیب ع ان»

لورین منبوع ف وام حقووقی و      براین، شرع مقودس اسوالم، م وم    (. افزون107: 1387
رو، بررسی مبوافی قوافوفی لبعویض م بوت در      گ اری در ایران است و ازهیین قافون

رسییت شناختا شد  اسوت )قوافون عوامع     ها در قوافین ایران با حقوق معلوالن وو

                                                                                                                                 

1. UN ESCAP 
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 آید.  شیار می وو امری الزم و یروری با (1397و  1383الن سال حیایت از معلو

 بینی اسالم . شناسایی کرامت انسان در جهان2

معنای ارزشیند و گرافب وا اسوت. در زبوان     ، با«هَرم»، از مصدر عربی «هرامت»واژ  
 یمختلرو  یمعواف در هراموت  فارسی فیز متیثر از معافی این ادطالو در زبان عربوی،  

هوار   بوا و درمقابل دفائت و رستی  یمن  بزرگ ی،مافند شرافت، سخاوت و بزرگوار
در لعریف هرامت فیوز گرتوا    (.840: 1389ا عیید، 16070: 1372 دهخدا،رود ) می

داشتا باشد، هراموت   یشرافت و بزرگ ها در عای خود  یهرچیزبا »شد  است: 
 ،هراموت »: گرتا شود  اسوت   هیچنین، (.428 :1383)راغط ادر افی،  ...«گویند می

 یمرا هر یرست است. روو بزرگوار و منز  از هریگی و فروما یاز رست هیان فزاهت
هوای موعوود    (. بررسی افواع لرسیرها و لحلیل22 :1389 ی،آمل یعواد« )یندگو یم

عنووان فوص    های اسالمی، با لیهیود بور قورآن بوا     در مورد هرامت افسافی در فگر 
 ی ودوبعود  ،قورآن  یوان هرامت افسوان در ب  یینلبدهد ها  ن میف ا، دریح و مبنایی

اهتسابی و  یدو فوع هرامت اال یرا دارا افسان ،قرآنمعنا ها  این استا با یدوساحت
 یدو فووع هراموت بورا    ،اسوالم  در» :گوید در این مورد می ی،ععرر دافد. عالما می

هوا،   ها هیا افسوان  یعیحب ی یتو ح یهرامت اال . فخست،ها ثابت شد  است افسان
 یگرانو د ی تنبر خو یتو عنا یافتبا خب ع ت ارلیا خود با یارها با اخت یمادام

 یهراموت ارزشو   . دوم،فدربرخوردا یفدرت شر ینآن را از خود سلط فینند، از ا
 یرو لیوارو در مسو   یم بت در وعود آدمیروهای هار افداختن استعدادها و ف با زها ا

از  (. مقصوود 279: 1389 ی،ععرور )عالموا  « شود می یاشف یراترشد و هیال و خ
ی ها از آن با هرامت فطری، لیوینی، عوام، یوا وعوودی فیوز یواد شود        هرامت اال

لحاظ وعودی، دارای هراموت اسوت. از    ها افسان بیاهو افسان و بااست  این است،
 اسوت خداوفد با فوع افسان  اوید لوعااز  یحاه ،فوع هرامت من ر دین اسالم، این

 .ها از آن برخوردارفد افسان  هیرو،  ازاین و
هسوط   یا هراموت افوزود    ،خوود یار لوافد با اخت ، افسان مییهرامت اال سوای

شورعی، ارزشوی، خواا، افتخوابی،      ی،االو یرو غ هوا بوا آن هراموت اهتسوابی     هند
بوا  یود  مق شود. این فوع هرامت، از ایون ع وت هوا    استحقاقی، و اقتضایی گرتا می
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یوف  فود لعر وافسوان بوا خدا    طو بدر را غیراالی، از این ف ر هوا  ،افسان استیدا عق
مرالوط اسوت،    بنودی و سلسولا   شود، شرعی، و با این اعتبوار هوا دارای درعوا    می

هراموت  »لوان گرت:  لرلیط می این شود. با ارزشی، استحقاقی، و اقتضایی خوافد  می
هار افوداختن   ی و از حری  بادورت اراد اهتسابی، آن فوع هرامتی است ها افسان با

استعدادها و لوافایی االی خود در مسیر رشود، هیوال، و هسوط فضوایل اخالقوی،      
 (.101: 1384)هاشیی، « آورد دست می با

هوای اسوالمی    های قورآن و روایوت   دوبعدی بودن مر وم هرامت افسان در آیا
این سان در هرامت افبیین لف ران در  )االی/ اهتسابی( موعط شد  است ها داحط

هوا برخوی از    هوای مترواوت و گوا  متعاریوی ارائوا هننودا لاعوایی        منابع، دیودگا  
ف ران بر این ف رفد ها در اسالم، هرامت االوی افسوان موردشناسوایی قورار      داحط

هوای متووالر، داللوت بور وعوا       فگرفتا و اشار  با هرامت افسافی در قرآن و روایت
: 1386زاد ،  هواظم   بر درعوات اییوان اسوت )    یاهتسابی بودن آن دارد ها خود، مبتن

424)(5). 
عنووان ییوی از    فری هرامت االی در اسالم، مویوعیت ح  هرامت االوی، بوا  

مبافی لبعیض م بت در حقوق معلوالن را لبا  و اساساً اثبات لبعیض م بت بر بنیواد  
ی از هنود. ازآفجاهوا در ایون مقالوا هراموت افسواف       هرامت االی افسان را مختل موی 

شویار   معلولیوت بوا   دارایلرین مبافی اسالمی لبعیض م بوت در حقووق افوراد     م م
هوای موعوود بورای اثبوات شناسوایی       فیاید ها در اداموا، اسوتدالل   آید، الزم می می

 هرامت االی افسان را بررسی هنیم.

 کرامت ذاتی انسانح قرآن به یصر. ت2-1

بینوی اسوالمی،    لوی افسوان در ع وان   لرین استدالل در لییید شناسایی هرامت اا م م
آدَمَ  یوَلَقَود  هَرمم نَوا بَن و   : »یود فرما های قرآن است. قرآن هوریم موی   لصریح مستقیم آیا

م یَّونْ خَلَقْنَوا    یرٍهَ   یفَضملْنَاهُم  عَلَ بَات  وَیِّرَزَقْنَاهُم  م نَ الطم الْبَرِّ وَالْبَح رِ وَ یوَحَیَلْنَاهُم  ف 
راستى ما فرزفدان آدم را گرامى داشتیم و آفان را در خ یى و دریا ]بر  باو یلًاا لَرْض 
هوا را بور    ها[ برف افدیم و از چیزهوا  رواهیز  بوا ای وان روز  دادیوم و آن      مرهط

« آدم یبنو » یا،آ یندر ا( 70)اسراء،  «ها  خود برلر  آشیار دادیم  بسیار  از آفرید 
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، عالما حباحباییاعتقاد  باافد.  گرفتا قرار یال  یممتعل  لیر و درتی، یدق یچبدون ه
و از این ع ت، بر هراموت   وعود ماد  است لحاظ با هیال افسافى رین آیا فاظر با

. اسوتراد  از لرو    (219: 13 ج، 1374، عالموا حباحبوایی  )ها داللت دارد  االی افسان
ها، فارغ  افسان آدم در ابتدای این آیا ها خداوفد آفان را هرامت بخ ید ، با هی  بنی

ای هیچون دین، عقید ، فداد، عنسیت، عسییت )لوافایی  از هر فوع درت عاریی
 عبارلی با عام بودن هرامت االی افسان اشار  دارد. و فالوافی(، و... و با
دراحت با هرامت االی افسان اشار  هرد  اسوت،   هایی ها با ییی دیگر از آیا

و چوون   ...االْیَر ضِ یف  عاع لٌ یإِفِّ ۀئِکَقالَ رَبُّکَ ل لْیَالوَ إِاْ »سور  بقر  است:  30آیا 
در لرسیر ایون   .«ینم...آفر مى ا  یراخل ین،: من در زمتگر با فرشتگان تدگاررررو

 ی افسوان، الل و  یفۀۀ خل من وور از آیا در مورد هرامت االی افسان گرتا شد  است ها 
یت آدم و مقوام افسواف   یحقووق  یتبلیا من وور، شخصو   یست،آدم ف یقیشخص حق
دوورت   ها بوا  افسان  هی براساس آیا یادشد ، افراد دارای این مقام، مورداست. در 
را  یگواهی عا ین، چنها و شرایطی هسط درتلوافند با  اهلل هستند و می یفۀخلبالقو  

لن وا   ایون امور فوا    .(8: 1ج ،1388یابنود )قاسویی،   مقام دست  ینبالرعل هنند و با ا
الل ی است، بلیوا عیومیوت آن    خلیفۀمت االی گستردا افسان در مقام حاهی از هرا

 گیرد. حور بالقو  درف ر می ها با را برای هی  افسان
هایی است ها هرامت االی  لرین آیا سور  مائد ، ییی از م م 32هیچنین، آیا 
 یورِ سَوا بِغَ مَنْ قَتَلَ فَرْ»فرماید:  ها می هند. چنان لرین سطوو حرو می افسان را در عالی

النمواسَ   یوا فَییَفمیا اَح یاهاوَ مَنْ أَح  یعاًاألَرضِ فَیافمیا قَتَلَ النماسَ عی یفَسادٍ ف  فَرْسٍ أو
چنوان   بی ود،  ینزمو  یرو در یا فسادارلیاب قتل  را بدون یهرهس، افسافیعاًا عی

 بخ ود،  ییمرگ رهوا  از رای هرهس افساف ها را ه تا، و افسان  هی ییاست ها گو
. در لرسیر فوور در  (32)مائد ،  «زفد  هرد  است مردم را  هی ییچنان است ها گو
های فراوافی ازعیلوا احتورام بوا مقوام افسوافیت و هراموت وی،        مورد این آیا فیتا
. در ایون آیوا، ه وتن    مائد (  سور : لرسیر 3علد  ،1387 ی،قرائت) مطرو شد  است
 یمهوو افسوان، لیور    مقام افسان بیوا ها است و  نم ابا ه تن هی  افسا یک افسان، با
هلوی،   حور با. حور عام داللت دارد ا بنابراین، بر هرامت االی فوع افسان باشد  است
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، 29حجور،  ، 55 ،فسواء ، 5 ،علو  )هیچون  سنخین از ا یگرید های یاو آ ها یاآ ینا
 .درفدا عام افسان اشار  یاال هرامت ( با29بقر ، 

معصومین فیز بوا هراموت االوی افسوان لوعوا شود  اسوتا        در سیر  ریامبر و 
فرمود: ها لیهید هرد  و  ، بر هرامت االی افسان«الوداع حجۀ خطبا» درها ریامبر  چنان
 یعلو  یلعربو  یسو لو  اباهم واحود، هلیوم الدم...   و ان ان ربیم واحد ی االناسا یا»

و  ییوی شیا  یهیافا خدا ،مردمای  یا أسود فضل اال بالتقو یعل یضو ال أب یعجی
و  و عرب را بر عجوم  ...است، هیا شیا از آدم، و آدم از خا  است یییردر شیا 

(. 501-516: 1380 فراسوتخوا ، ) «عوز بوا لقووا    یسوت، ف یلتیفضو  سرید را بر سیا 
فاف م دونران اموا ال لوک    »... : یدفرما در ع دفام  مالک اشتر میهیچنین، امام علی 

لوو  ینوی  ای بورادر د  افود: دسوتا   دسوتا  مردمان دوا الخل  یلک ف ریو اما ف  ینالد یف
ی اموام علو   .(53البالغا، فام   ف ج« )با لو هیافندفد ین،در آفر یگر،هستند و دست  د

هنود هوا مسولیان و     موی  یالودو  ،اسوتافدار خوود  ، با مالوک اشوتر  این ع دفاما  در
لوک   یور ف » یدگیچون و ،ها بنگرد نا آب ید د یکمسلیان را هینوع بدافد و با یرغ
 ینب تر ین،و ا شود ها، فارغ از عقید ، فداد، دین، و... می هی  افسانشامل « الخل  یف

 ها است. شناسایی و لضیین هرامت االی افسانشیل 

 . انسان، مخاطب کالم خدا و جانشین وی بر روی زمین2-2

مخاحوط  است ها  بر شناسایی هرامت االی افسان در اسالم، این مبنی یگرداستدالل 
هراموت در  یوت  قابل فرع بور داشوتن   ،خطاب یناست و ا افسان ،قرآنهالم خدا در 
ووو   ای سوای هرگوفا دورت عاریوی   این امر ها افسان بیا هو افسان وو افسان است.

مخاحط هالم خداوفد است، دال بر هرامت االی افسان استا افسافی ها خداوفد او 
 اوالً ،قورآن  های یابا افسان در آ خطابهیچنین،  سخنی دافستا است. را شایست  هم

افجام آن، افسان  لا گرتا شود دردورت یستمتضین درخواست از افسان ف ی اهی
 را ها افسان، خداوفد ها است گوفا ینها ا از خطاب یبلیا بخ  ،هند می یدار رامته

 شود  ی، ف واد   فطور  ی ودوورت ویوع   با ها وعود آنهند ها در  می یمتوعا فعیت
یروا و عاف وین خودا بور     خل ،افسانسور  بقر ،  30براین، براساس آیا  . افزوناست

 امورها یا افسان بیا هو افسان است و  االی هیا افسان ،مقام روی زمین است و این



 1399بهار  ♦ مچهارو سیشماره  ♦م نهسال  ♦ فرهنگی -جتماعیراهبرد ا     102

هالمی افسان بوا خودا و    هنند. گرتنی است، هموارد  آنا آسیبی ب لوافند ی فییعاری
مید  شدن روو و فرخ  ال ی در هالبد افسوان اسوتا   الل ی او، فاشی از د وعا خلیرا

و با هیین سبط، افسان با ایون مقوام دسوت     (29)حجر، « یم ن روح  یا وَفَرَخْتُ ف »
: 1390زاد ،  شوود )موسوی   یابد و عییع درات ال ی در این موعود فیایوان موی   می
سوان را  اف ،فود وخدا با این معنا اسوت هوا   ی،ال   وع ا و فرخ(. برخورداری از 43
 ی،ال و  یاسویا یینوا  آ عنوان باافسان  است و درواقع، اات ید آفر ی،دورت خو با
 دارد. یوسوتگی ر یو هسوت  با هائنات ،خود یو عوهر معنو یروحاف یعتلحاظ حب با

واسوط  افسوان    اساس، از دیدگا  اسالم، افسان، عامع هیا عووالم اسوت و بوا    براین
لبوواط و را ینهیوو. دفشووو مووی اهراسووت هووا اسوورار ال یووا و معووارف حقیقیووا، ظوو 

را  یحقوق و هرامت افسواف  یزیییو متاف یشناخت یهست یاساس یمبافی اوفدی، خو
هوا بور وعوا شورعی و      بور مووارد بواال ووو     . افوزون هنود  موی یین لبی ب ر  در عامع

ووو اسوتدالل بعودی،     دینی هرامت االی متیوی اسوت   های درون ادطالو، استدالل با
داشتا و لقریباً م ابا استدالل هافوت در اسوتنباط هراموت االوی     بی تر عنب  فلسری 

 افسان در سنت فیری غربی است.

 ارادهو  برخورداری انسان از عقل .2-3

افسوان   یهرامت اال یرسو فل ینی،د ی،های م م اخالق یاناز بنیار، اراد  و اخت یداآز
 یموعوود  ،فسوان ا هوا  مر وم استاین استقالل اراد  در اسالم، متضین ین است. ا

 یتینودی غا اسوتقالل، معلوول   ینا از یبخ، م ی لر، روشنعبارت  است. با یتیندغا
 اسوت هوا  هافوت در فلسورا اخوالق    امافوئول   اسوتدالل  امر م ابا ینات. افسان اس

 ییف وا  یتیحادل و بدون غا یروچ و بی، هل خلقت برهول یان،بدون آدم»: یدگو می
سبط افسان را شایسوت    این . هیچنین، خداوفد با(82: 1394 یدی،ب در  ی)دافع« بود

لوافسوت قووا    دافست ها ایون افسوان، موی     و ها از مصادر ال ی است هرامت االی وو
 دراراد  و اختیار داشتا باشد و فصل برلری افسان بور فرشوتگان فیوز هیوین بوود.      

لور از   یگرام ،فزد خدا یزچ یچه» فرماید: ها می )ا( فقل شد  استیامبراز ری ی حد
ی، آر»فرشوتگان  حضورت فرموود:     ی: حتیدفد)ا( ررسیامبراز ر .«یستها ف افسان

شود    یود  مختوار آفر  ،افسوان  یولو  ،فدرو ما  مجبو یدسان خورش اچون فرشتگان ب
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. این برخورداری افسان از اراد  و اختیار، خود فاشی از ودوف االوی دیگور    «است
لسوفان اسالمی بر این ف رفود هوا   افسان، یعنی برخورداری از درت عقل است. فی

وعا لیایز افسان از سایر موعودات، قو  عقل است و براساس هیوین فیورو اسوت    
وَلَقَود  هَرمم نَوا   ) سور  اسراء 70یا آ یردر لرس مرسرانیابد.  ها اراد  و اختیار، معنا می

 ،اوفود متعوال  اسوت هوا خد   یون ا یوا مراد از آ»افد:  هرد  یدامر لیه ین، بر ا...(آدَمَ یبَن 
 یهرامت و برلر ،و آخرت یادف یرو لدب... واسطا قو  لعقل و لریر فرزفدان آدم را با

 هوای بواال   هوا و اسوتدالل   بحوث لوعا با  (. با152: 1375یحی، حر)« است ید بخ 
ای دریح و قوی در اسوالم   گوفا  ، هرامت االی افسان بیا هو افسان بالوان گرت یم

های مرلبط بوا هراموت اهتسوابی، فوافی هراموت       اساس، بحث براینشناسایی شد  و 
 االی افسان فیست.

 های کرامت ذاتی انسان در اسالم . شاخص3

  فرسایش، سلب و اهانت  قابلذاتی انسان؛ غیر کرامت. 3-1

سلط، فرسای، و لوهین، از حرف خود فورد،   در اسالم، هرامت االی افراد غیرقابل 
 هیافنود حو  آزادی و حو  حیوات     زیرا هرامت افسوان، عامعا، و حیومت است، 

اساس، بورخالف   . برایناز فوع حیم است فا ح  (حقوق معنای معیول در علم با)
هوای سوخت    ها بر اثر معلولیت برخی عوامع غربی، الوفازی یا خوده ی اختیاری، 

م، ، فیز فپ یرفتی، مینوع، و گنا  است، زیورا در ف وام حقووقی اسوال     شود ردیدار می
هوس عوز خوود او     هرامت االی، حقی است ها خدا بوا افسوان داد  اسوت و هویچ    

 هراموت االوی   هوا دارای  افسوان   ازآفجاها هیرا از بین ببرد. هیچنین،  لوافد آن  فیی
هرامت افسافی معلوالن و حقوق مترلط بور  ح  فدارد  ای ف ام حقوقی هیچ ،هستند

راستا در سویر  ریوامبر)ا( و اموام     رهییند. هنداهافت  آن را فادید  بگیرد یا با آن
ووو بور رعایوت     افود  ها خود، الگوی فاب حییرافی مطلوب اسالمی بود  علی)ع( وو
روی مجواز   هیچ ای شد  است و حیومت با معلولیت لیهید وید  دارایحقوق افراد 

فیست بنابر ل خیص خود یا مصالح عامعوا، دسوت بوا حورد، حو ف، یوا لصوریا        
وو  حتی در دوران معادر ها لاریخ بسیاری از عوامع ب ری وو رحالیمعلوالن بزفدا د
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معلولیووت اسووت. ییووی از  دارایهووایی در مووورد افووراد  سرشووار از چنووین عنایووت
هدفیندلرین اقدامات در این زمینا سیاسوت ادوالو فودادی یوا رواهیزگی ژفتییوی       

 برآمد  از ف ری  لیامل و بقای ادلح داروین بود. 

 ودی بودن کرامت انسان. ثبوتی و وج3-2

ها از فوع ثبولی و فا اثبالی اسوتا   بینی اسالمی، هرامت االی افسان با لوعا با ع ان
ادطالو، روزیتیو فیست ها دولت یا حیومت بوا   با این معنا ها از فوع ویعی و با

های االی او است  افسان اعطا هند، بلیا هیرا  با افسان خل  شد  و در زمرا درت
ین، ال ی ری ا دارد و هدف ف ام حقووقی اسوالم فیوز فوا ویوع، بلیوا       ها در آفر

روی  هویچ  شود ها هرامت االی در اسالم، بوا  سبط گرتا می هیین ه ف آن است. با
 االی افسان هرامتهیچنین،  (.361: 1382 ی،)خلرفقض، فری، یا افتقال فیست  قابل

هوا   سبط ها هی  افسوان  ینا ی او داللت دارد و باوعود  و مرلب بر ارز در اسالم، 
لحاظ فلسر  وعودی و موعودیت افسافی م تر  هستند، عنبو  االوی داشوتا و     با

اهتسابی و افتخوابی فیسوت. در سونت فلسوری اسوالمی، وعوود در عوالم هسوتی،         
ارزشیند و عدم، فاقد ارز  استا بنوابراین، خوود  وعوود، دارای هراموت اسوت.      

نبع هر ارزشویندی و شورافتی اسوت )فویض،     ، وعود، ممالهادی سبزواریلعبیر  با
وو هراموت   برخالف ف ر منتقدان هرامت االی در اسالم اساس وو (. براین447: 1387

سوبط افسوان بوودف،،     با ادل اات و وعود افسان مربوط است و هور افسوافی بوا   
 دارای ارز  االی است.

 . کرامت ذاتی؛ کرامت عامی از سوی خداوند3-3

های قرآن، هرامت، درت عامی اسوت هوا    سالم و براساس آیااز عنب  دیگری در ا
سور  اسراء  70آدم در آی   وو داد  است. لر  بنی درف وعود با خداوفد با افسان وو
وو داللت  ای فارغ از هرگوفا درت عریی ها وو آدَمَ...( بر لیام افسان )وَلَقَد  هَرمم نَا بَن ی

در، معدن، و من ی هرامت است و این هراموت  داردا بنابراین، ازآفجاها خداوفد، مص
لوافود آن را از افسوان    هس فیوی  لن ا با مؤمنان، عطا شد  است، هیچ آدم، و فا با بنی

سبط، هرامت االی  هیین ها درف ر بگیرد. با دریغ هند یا برای گرو  خادی از افسان
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 ،حو   یون از ا یآدمو  یبرخووردار اسواس،   در اسالم، ازعیلا احیام اسوت و بوراین  
حرموت و هراموت    یود است: افسان فبا یو ارزش یهنجار نیادینب ی متضین دو قض

را  یگوری لعرض بوا حرموت و هراموت د     هس ح یچد و ههنرا مخدو   ی،خو
ووو   ف ر از درع  اییوان و لقووا   درف ها وو هی  افسان و (618: 1382فدارد )فوب ار، 

لحواظ شویولیت    لوان گرت، بوا  مند شوفدا بنابراین، می باید از حقوق اعتیاعی ب ر 
الیلول حقووق ب ور،     هرامت االی بر هی  افراد ب ر، اسالم فیز هیچوون ف وام بوین   

لحواظ من وی و منبوع آن، بوین اسوالم و ف وام        ر یرد، اما با عیومیت این ح  را می
الیلل حقوق ب ر، اختالف وعود دارد، زیرا اسوالم، من وی حو  هراموت االوی       بین

هوا در اسوناد و    الیلل حقوق ب ور ووو   ها ف ام بین دافد، درحالی افسان را خداوفد می
وو خود افسان را در ارلباط با  الیللی بازلاب یافتا است ب ری بین های حقوق اعالمیا

 دافد. حبیعت، من ی این حقوق می

 ای مبنایی در نظام اجتماعی کرامت ذاتی؛ قاعده .3-4

و  یرسواختی ای ز قاعود   ی،اعتیواع  هوای  و لعامل ی، در روابط افسافهرامت افسافی
از روابط و  یو هر فوع رابطا و حیی یای ها هر فوع امر افساف گوفا با ااست ییمبنا

 حییرافوی مطلووب اسوالمی،    درخوورد.   یک مو حو قاعد  مین با ا ی،احیام اعتیاع
در  یو ادالحات اعتیواع یابد  میی تسسامان در یم،لیر یدر فضای روابط اعتیاع
محور روابوط   افسان، یملیردر آن ای ها  عامعا .یردگ شیل می یسافبستر هرامت اف

عنوان ادل حاهم  بایان هرامت آدمی، و رابطا افساف یباشد و در هر حرهت اعتیاع
 ینح  اسوت. در چنو   رحیت ی در سا یوستار وای سالم  عامعا شود، درف ر گرفتا

 یوت لرب یم،لیور  یدر فضا ها افسان یراز یابد، معنا می ی و رشد افسانلعال ی،ا عامعا
ویود  در زمینو  فقو،     شوفد. این امر، با ر یر می هنند، و عامعا شوفد، و رشد می می

دولت و حیومت در چوارچوب حییرافوی مطلووب اسوالمی و در موورد حقووق       
هوای اعتیواعی و    سوبط محودودیت   یابود، زیورا معلووالن، بوا     معلوالن اهییت موی 

م ویالت دوچنودافی در    دارایهوای عسویی،    هیچنین، فواقص فیزییی و فالوافی
شوفدا بنابراین، حییرافی مطلوب اسالمی  برخورداری از حقوق خود در عامعا می

من وور م وارهت ایون افوراد در ف وام       هند ها اقدامات حیوایتی الزم بوا   ایجاب می
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عیول آیودا    ها از مواهط آن، هیچوون افوراد دیگور، بوا     اعتیاعی و برخورداری آن
فرع ایون افوراد باشود. هیو       ها در چارچوب اقدامات لبعیضی با فعالیتهرچند این 

 دارایمن وور لویمین و لضویین هراموت افوراد       رفتارهای حیایتی باید با هدف و با
معلولیت، فالوافی، و محرومیت افجام شود. اقدامات اموام علوی)ع( در دوران رربوار    

لوافوان و   موان و هوم  والیت ان بر عامعو  اسوالمی در زمینو  رعایوت حقووق محرو     
های ای ان با حاهیان و والیان خوی، درراستای رعایت حال آفان  هیچنین، لودیا

هوا اموام)ع( در    شان، با هیوین مسوئلا اشوار  دارد. چنوان     و لضیین هرامت افسافی
افتواد    ازهوار  یرانر با  و غیخوار یتییاندار ییارل»فرماید:  فرازی با مالک اشتر می

 رس هیت خوود را از ... هس دراز فینند ی،ر خواه،افد و دست   یچار باینان، ها 
مدار و با لیبر بر آفان چ ور  دژم منیوا  و هارهوا      یغدر یازهای انررداختن با ف

البالغوا،   )ف وج « لرقد و بازعست فیا  خود، یافتهسافى را ها با لو دست فتوافند 
 .(53فاما 

حمایتی تبعیض مثبت در  . کرامت ذاتی انسان در اسالم؛ مبنای راهبرد4

 حقوق معلوالن

شد  در مورد هرامت االی افسان، در ایون بخو، دردودد     با لوعا با مطالط مطرو
با لیهیود   لوان راهبردهای حیایتی وو هستیم این مسئلا را بررسی هنیم ها چگوفا می

وو را برمبنای هرامت االی افسان در اسالم لبیین  بر لبعیض م بت در حقوق معلوالن
 هرد. 

 نهی و ممنوعیت اهانت، تخفیف و سلب کرامت انسانی افراد دارای معلولیت .4-1

 دارایدر راسوتای رعایوت هراموت افسوافی افوراد       در حییرافی مطلوب اسالمی وو
 ، لخریوف، لحقیر است زا، اهافت،حور عام، هرگوفا  وو در وهل  فخست و با معلولیت

سوور    11 اآیو  .منوع شود  اسوت   هنند  هرامت افسافی است،  سرزف،، و... ها زایل
 أَنْ عَسوى  قَوو م  م ونْ  قَو مٌ الیَس خَرْ آمَنُوا الم  ینَ أَیُّ َا یا»فرماید:  بار  می در این حجرات
 أَفْرُسَویُم   اللَلْی وزُوا  وَ م نْ ُنم خَی راً یَیُنم أَنْ عَسى ف ساء م نْ الف ساءٌ وَ م نْ ُم  خَی راً یَیُوفُوا

 هُومُ  فَیُولئ وکَ  یَتُوط   لَوم   مَونْ  وَ الْإِییوانِ  بَع ودَ  الْرُسُوقُ اال س مُ بِئْسَ بِالْیَلْقابِ واَللَنابَزُوا
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 گورو   شیا مردان از گروهى فباید! اید آورد  اییان ها هسافى (ا ا 11ال ّال یُونَ )آیا 
 را، دیگور  زفوان  زفوافى،  فا و باشندا ب تر ها این از ها آن شاید هنند، مسخر  را دیگر
 و فدهیود  قرار عویى عیط و حعن مورد را ییدیگر و باشندا اینان از ب تر آفان شاید

 از روس  هسوى  بور  ها است بد بسیار فینید، یاد فارسند و زشت القاب را با ییدیگر
در  مرسوران «. !سوتیگرفد  و ظالم فینند، لوبا ها ها و آن بگ اریدا هررآمیز فام اییان
 ،قویس  بون  ثابوت دربوار    «قَو م م نْ قَو مٌ الیَس خَرْ» ها عیلا افد این آیا گرتا فزول شین

شونوایی بوود. هیچنوین، گرتوا      معلولیت هم دارای ها خطیط ریامبر فازل شد  است
هیسوران   از بعضوى  هوا  شد فازل سلیا ام دربار  «ف ساء م نْ الف ساءٌ وَ» شد  است ها

 .(135 :9 ، ج1380هردفود )حبرسوی،    مسخر  می قد ، هولاهى دلیل با را ریامبر او
دلیول فقوص    هردو این موارد، با ف ی شدید قورآن از لحقیور و لخریوف افسوان بوا     

این، لن ا ف ی لخریف و لحقیور   ادطالو، معلولیت اشار  دارفد. باوعود فیزییی یا با
ییر و ارلقای فگر  عامعوا در موورد   لحاظ فرهنگی، موعط لغ معلولیت )اگرچا با

حور غیرمستقیم در شناسایی و استیرای  لوافد با شود و از این ع ت می معلولیت می
حور مستقیم، متضین شناسایی سوازوهار   معلولیت مؤثر باشد( با دارایحقوق افراد 

 لبعیض م بت در حقوق معلوالن فیست.
موافع  فبایود   هوای عسویی   فیفوالوا  براین، در حییرافی مطلوب اسالمی، افزون

گوفا ها گرتوا   هیان. شود معلولیت دارایی با افراد و ش روفد  لعل  حقوق افسافی
هرامت افسان ها از دیدگا  اسالم ر یرفتا شد  است، این است هوا   یمراد ادلشد، 
  )خلیروا  ن مخلوقاتیدر عایگا  برلر گرفتن قرار ت لعالی و لیامل لایقابلاز آدمی 
آن را محودود هنود.   و فبایود  لوافد  فیی های عسیی و فالوافی ردار استبرخو ال ی(

هوا   )و بوا برخوی از آن   ها دربار  عایگا  افسان وعود دارد آیات و روایات فراوافی
. حتی دین اسالم با علوم بوا   دفاز این ع ت فدار یقید و محدودیت ، هیچاشار  شد(

معلولیوت، عیول بوا     دارایهیین مویوع و در راستای هاه، رفج و م قت فورد  
فوعی در رعایوت احیوام و    لیالیف شرعی را فادید  گرفتا و باوظایف و  از برخی
معلولیت، لخریف یا لبعیض م بت قائل شد  است. این  دارایها، برای افراد  عبادت

هوای اعتیواعی فیوز درف ور      های م بت، حتی در حقوق و مسئولیت امتیاز و لبعیض
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سور   60آیا در معلولیت حر  شود.  دارایمت افسافی فرد گرفتا شد  است لا هرا
و فقیران، لیالیف سخت درف ور   ،بییاران ،انفالواف یها برااست لصریح شد  لوبا 

الَّ  ینَ الَ یجِدُونَ مَا  الَ عَلَى الْیَرْیَى وَ الَ عَلَى الضُّعَرَاء وَ لَّیسَ عَلَى: »گرفتا ف د  است
اللّواُ غَرُوورٌ    رَسُول ا  مَا عَلَوى الْیُح س ون ینَ م ون سَوبِیلٍ وَ     صَحُواْ ل لّا  وَینر قُونَ حَرَجٌ إِاَا فَ

 یهرگا  درعیل بورا  یابند، فیی ی،خو یناو آفان ها هز ییارانبر فالوافان و با رَّح یمٌ
هوا بور    یاینود، اگور بوا عنو  ف    یسوت، ف یگنواه  ،اخوالا ورزفود   یامبر خدا و ر

 (. ایون 60)لوبوا،   «و خدا آمرزفد  و م ربان است تیسف یا عتابفگو یچهییوهاران ف
حیوم آن عوام و فراگیور     ،ظاهر با، ولی است ع اد فازل شد  های اشیار آی در ،آیا

هند هوا دربوار     لییید میآن شین فزول هیچنین، شود.  فییمحدود است و با ع اد 
  ، ولوی ایون موافع لعیویم آن بوا هیو        اسوت ها فاقد بینوایی بوود فوازل شود     هسی
 .دشو های عسیی فیی فالوافی

 محور ارتقای نگرش انسانی کرامت .4-2

ای رفتوار   گوفوا  بر این ادل است ها با افراد، بوا  افسافی از من ر اسالم، مبتنی هرامت
در چوارچوب   افوراد،  افسوافی  هرامت هندا بنابراین، می اقتضا شود ها افسافیت آفان

 بوا هراموت   احترام مافند ادولی بر یشود ها مبتن حییرافی مطلوب، زمافی لیمین می
عیلوی و واقعوی هیو  افوراد در      و م وارهت  افسوان،  در مورد فگر  م بت افسان،

 را اعتیواعی  مناسوبات  و لووان عامعوا   موی  اسواس،  ساختارهای عامعا باشد. براین
باشود   قورار  اگر راستا، دراین. هرد ادالو، و لقویت هرامت افسافی ارزیابی، برمبنای

شوود، مناسوبات    هوا فوراهم   افسوان  االوی  هراموت  رشود  زمین  اسالمی،حب  فگر  
 باشند. هرامت بر مبتنی ها شوفد لن یم ای گوفا باید با اعتیاعی

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،       

های عیومی، ب تورین گووا  احتورام     ها، سینیاها، لئالر، و سایر میان   رار ،ها خیابان
معلولیت هستند، زیرا میزان حضوور یوا    دارایبا حقوق، شخصیت، و هرامت افراد 

: 2، ج1390مؤید این مطلط است )قاری سویدفاحیی،  ها  فبود معلوالن در این میان
سوامان یابود هوا    ای  گوفا د با(. هیچنین، محیط اعتیاعی و فرهنگی عامعا بای373
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هوا در فضوای    با معلوالن فتوافد مافع حضوور آن  آمیز لحقیرآمیز یا لرحم یها فگر 
(. باوعود لیهیود فوراوان دیون اسوالم بور      13: 1386عیومی عامعا شود )فایلیان، 

محوور در   دلیل فقدان روییرد مناسوط هراموت   حر  هرامت افسافی آحاد عامعا، با
ین ح  لاحدودی در عامعو  موا مغروول مافود  اسوت و قواعود و       مورد معلوالن، ا

افود، یوین اینیوا     مقررات حیایت از معلوالن، با احیای آن چنودان لوعوا فیورد    
. بسترسوازی  (6)حد مطلوبی برای ر یر  آن، ارلقا فیافتوا اسوت   فگر  عامعا فیز با

های عیوومی بوا ایون حو ، بوا سوازوهار        اعتیاعی و فرهنگی برای ارلقای فگر 
گ اری عیومی فیاز دارد ها غرلوت از آن، اسوتیرار فگوا      قافوفی شایستا و سیاست

فارغ از هرامت را در ری دارد و هیوار  معلوالن را فوالوان از حضوور در    آمیز لرحم
 (.89: 1390هند )فصیط و دیگران،  عامعا می

ز کرامتت  معلولیتت ا  داراینهی تبعیض و ایجاد برابری در برخورداری افراد  .4-3

 انسانی

هوای   دلیول محودودیت   دهد، بوا  لجرب  ویعیت معلوالن در عوامع ب ری ف ان می
ساختاری موعود در عوامع افسافی، لن ا شناسایی ادل برابری مینوعیوت لبعویض   

معلولیوت از حقووق افسوافی و     دارایبرمبنای معلولیت، زمینو  برخوورداری افوراد    
هند و ازقضا در راستای لحق  ادول   م ارهت فعال در امور اعتیاعی را فراهم فیی

وو یروری است هوا اقودامات و امتیازهوای     ها الزم  هرامت افسافی است برابری وو
فروع معلووالن افجوام     هوا بوا   گ اری ای در چارچوب قوافین یا سیاست حیایتی وید 

هدف لبعیض م بت، رسیدن با برابری واقعی استا بنابراین، اگور   شود، زیرا اساساً
ای هیچون فالوافی، یعف، و... فتوافنود   های عسیی دلیل درت افرادی در عامعا با
ای برخوردار شوفد ها هرامت افسوافی آفوان حرو  شوود،      گوفا از حقوق خوی، با

مسوئولیت   گو اری، و  حییرافی مطلوب اسالمی در چارچوب دولت، ف وام قوافون  
هوایی الخواا شووفد هوا      هند ها اقدامات و سیاست مدفی عامعا، ایجاب و الزام می

هوای   گ اری عنوان م ال، در حیط  سیاست ها را فراهم هنندا با زمین  برخورداری آن
وفقل یا خدمات ش ری در حییرافی مطلوب، الزام قافوفی و فوا خیرخواهافوا    حیل

سیتی هدایت شووفد هوا    ها و اقدامات با گیری ییمبر متولیان امر وعود دارد ها لص
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معلولیت بتوافند با حر  هرامت و استقالل فردی و افسوافی خووی، از    دارایافراد 
 وآمد، و دسترسی آسان برخوردار شوفد. امیان م ارهت، رفت

عنوان فیاد اعالی حییرافی مطلووب اسوالمی،    راستا، امام علی)ع(، با درهیین
حوور   هوا، بوا   فالوافی و فروافتادگان و حر  هرامت افسوافی آن  ایداردر مورد افراد 

افود.   لعبیر اموروزی، لبعویض م بوت لیهیود هورد       م خص بر حیایت مضاعف و با
اهتیوام ای وان بوا     ازی ، حاهیآن حضرت با مجریان و مدیران حیومت دستورهای

هوا   محرومان و یعرا و لیمین عدالت اعتیاعى استا چنوان  یو مددهار یریدستگ
از موردم عامعوا، هوا     ا  مالوک! دربوار  حبقوا روایین    »د: نفرمای خطاب با مالک مى

هوا   فیون. آن  هنند، خدا را فرامو  مى فدگىستى زدفد و در فقر و لنگرا  فدا چار 
. آفچوا را خداوفود از حو     هسوتند  گیرشدگان و زمین ،بینوایان، فیازمندان، گرفتاران

الیوال و   یت هن و بورا  آفوان قسویتى از بیوت    رعا ،ای ان دستور داد  اخود دربار
حضورت بوا    ی لودو «. از غنوایم خوالص اسوالمى هور شو ر درف ور بگیور        یس ی
بوا حرو     ی وان از لوعا ا ییا حاهی، یین اینسازان حیومت یمو لصی افدارانفرم

افوراد فوالوان    موردم بت در یض لبعی سازوهار حیایتی ست، فوعا ها هرامت افسان
در  یحیوومت فوعی لیلیف و مسئولیت آن را  ،حضرت اساساً و یردگ یم دربر یزرا ف
دار ییوار ل»فرماینود:   ای ان در فراز دیگری در هیین مورد می دافد. ق ر می ینا قبال
هوس دراز   ی،رو  فیازافد و دست  یچار افتاد  ها ب ازهار یرانبا  و غیخوار ر یتییان
یازمنودان، و فروافتادگوان،   ف ،فقرا در موردحاهم  یر وظ یانبسپس، یین ...«. فینند

مودار و بوا    یوغ در یازهای وان رس هیت خود را از ررداختن با ف» :یندفرما چنین می
، یافوت لیبر بر آفان چ ر  دژم منیا  و هارها  هسافى را ها با لو دسوت فتوافنود   

مقدارفود و   یبو  یگرانمردمى هستند ها در ف ر د ینانا الرقد و بازعست فیا  خود
خود را ها خدالرس و فورولن باشوند،   ینان رعال حیومت. هسافى از ام یرقموردلح
این فراز  .«را با لو گزار  هنند یازهای انبرگیار لا ف ی اندر هارها یستنبرا  فگر

ای از  دهد ها لوعا دوچندان )در هوالم اموام گیواردن عود      از سخن امام ف ان می
ای حیوومتی اسوت.    ، بلیوا وظیروا  امینان( با حقوق این افراد، فا یک امر اخالقوی 

ویود    و بوا رهبران عامعا با موردم   یرفتار عیوم شیوا)ع( با یامام علراستا  درهیین
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چنوان بوا  هوا در     با موردم » د:هن رردازد و خاحرف ان می ق ر محروم و فالوان می
و  هوا گورو  فالوافوان    یود آیرفتوا  هنى، عو رت ر   یم یدارروز حساب ها خدا را د

آفوان در   یوک  یک ا و چنان با  ها بر یگرافنداز د یازمندلرعدالت لو ف با ینوایانب
 (.53فاما  ،البالغا ف ج« )، ع ر  لوافى داشتی ان، در ادا  ح  ایخداوفد ی گا ر

 معلولیت دارای. تبعیض مثبت؛ سازوکاری برای تضمین کرامت انسانی افراد 4-4

لوافد مبنای راهبرد حیایتی لبعیض  میهرامت افسان در اسالم، از ع ت دیگری فیز 
م بت در حقوق معلوالن قرار گیردا لوییح اینیا هرامت افسان از ایون ع وت هوا    

شوود. حوال اگور افسوافی بوا دالیول        عنب  عام دارد، شامل هیوا افوراد افسوافی موی    
های اعتیاعی، از احقاق حقوق خود فالوان باشود و ایون    فیزیولوژیک یا محدودیت

یال شدن هرامت افسافی او شود، حییرافی مطلووب اسوالمی ایجواب    امر سبط رای
هند ها اقدامات و سازوهارهایی الخاا شووفد لوا دسوتگیر و یواریگر وی بورای       می

ا  باشد، حتوی اگور ایون اقودامات و      دستیابی با حقوق، و بازیابی هرامت افسافی
فرد را داشتا  قوافین، فاقض دوری ادل برابری باشند و شائب  حیایت دوچندان از

هوا اسوتخراج    هوای سوور  عبوث و شوین فوزول آن      خوبی از آیوا  باشند. این فیتا با
 شود. می

لیهید امام علی)ع( در لودیا با مالک اشتر، بر دستگیری و حیایوت ویود  از   
 دارایلوافوان، لصوریح آشویاری بور لبعویض م بوت در حقووق افوراد          یعرا و هم

ن در چوارچوب حییرافوی مطلووب اسوالمی     بر ادل هرامت افسوا  معلولیت، مبتنی
رسیدگی با محروموان و   مالک اشتر در مورد حضرت با  فراز از ع دفام است. این

حبقات رایین و محوروم عامعوا    موردخدا را! خدا را! در »فرماید:  میمستضعران ها 
ها خداوفود بورای ایون     راسدار حقی با  ،ای فدارفد... رس برای خدا ها هیچ چار 

بوا آفوان    لوو را از رسویدگی   ،است... مبوادا سرمسوتی حیوموت    عین فرمود حبقا م
 هوای  ولیتئبورای لور  مسو    یعو ر  ،فراوان و م م یها هرگز افجام هارها بازدارد
 اآفان با  و از آفان روی برمگردان فیر م یالت باهیوار   .لر فخواهد بود هوچک

آیند و  چ م فیی هوچیی با رسیدگی هن ها از بی تررا وید  امور هسافی از آفان  با
لوعوا   یوت ، ف ا«شیارفد و هیتر با لوو دسترسوی دارفود    می هوچکرا  دیگران آفان
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اسوت   یاعتیواع یت و محودود  یتمحروم دارای یها افراد و گرو  مربوط با ی انا
 باشد. گ ارافا یاستو س یاقدامات قافوف یبرا یمناسب یلوافد الگو و مبنا یها م

حمایت دوچندان در نظام اقتصادی و برخورداری اجتمتاعی  تبعیض مثبت و .4-5

 در اسالم

های فراوافی ها ف ام اقتصادی اسوالم در اموور و لیوالیف     روشی ها و چ م لخریف
لوان درف ر گرفتا اسوت )ایون امور     اقتصادی و دریافت مالیات از افراد فالوان و هم

شود( خود حواهی از فووعی    براین، شامل لیالیف عبادی، ع ادی، و... فیز می افزون
فرع افراد معلول و فوالوان در الگووی حییرافوی مطلووب      لبعیض م بت اقتصادی با

اسالمی است. از ع وت دیگور و از زاویو  ایجوابی فیوز احیوام فراوافوی در ف وام         
ای از  هوا درف ور گورفتن سو م ویود       اقتصادی اسوالم وعوود دارد هوا ییوی از آن    

فوالوافی، یوعرا و    دارایمت اسالمی برای افوراد  الیال و بودع  اقتصادی حیو بیت
لوان ایون لوعوا دوچنودان و     عنوان م ال، در مویوع زهات، می محرومان استا با

 دارایلووان، و   لعبیر امروزی، لبعویض اقتصوادی در حقووق افوراد یوعیف، هوم       با
ای است ها حیوموت   معلولیت را م اهد  هرد، زیرا درواقع، زهات، مالیات اسالمی

می آن را از ثرولیندان و لوافگران دریافوت و در میوان ق ور یوعیف عامعوا      اسال
ووو لوزیوع    با هدف لیمین و لضیین هرامت االی آحواد عامعوا اسوالمی    اسالمی وو

فروع   هند ها خود این مسئلا، متضین ایجاد فووعی لبعویض م بوت اقتصوادی بوا      می
 حبقات محروم در الگوی حییرافی مطلوب اسالمی است.

گورا و   بور دموهراسوی اه ریوت    هوای مبتنوی   ل، امروز  بوا غلبو  فگور    درمقاب
گرایی اه ریتی، عیوماً در لوعیا هر اقدامی باید فرع اه ریت عامعا درف ور   مصلحت

گرفتا شود. با این لحلیل، بسیاری از راهبردها و اقدامات حیایتی لبعیض م بت در 
افراد یوا اقلیوت بوودن، بورای     لحاظ افد  بودن  حقوق معلوالن، با این لوعیا ها با

معلولیوت از   دارایعامعا درف  اقتصادی فدارد، هنار گ اشتا شد  و درفتیجا، افراد 
شووفدا   ای ها الزم  حر  هراموت افسوافی آفوان اسوت، محوروم موی       حقوق اساسی

هوای لرریحوی،    ها، میوان  عنوان م ال، در ساخت معابر عیومی، دسترسی با رار  با
خواهنود از ایون معوابر،     ها مگر چند فرر، معلول می شود می وو... این ررس، مطر
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ها، یا مجیوع  لرریحی استراد  هنند ها دولت یا سازمان مربوحا بخواهود بوا    رار 
هوای   هند  درفتیجا، با هیین منط ، بسیاری از حرو یساز هزین  زیاد، آن را مناسط

، و... هنوار گ اشوتا   وفقول عیوومی   آمد ش ری، استراد  از حیل و سازی رفت مناسط
شوفد. حال آفیا با لوعا بوا برداشوت اسوالمی از یورورت حرو  و لضویین        می

ادوطالو   هوا یوا بوا    م ابا هرامت هی  افسان ها هرامت هر افسافی با هرامت افسان وو
وو ساختن امیافات مناسط برای معلووالن، فبایود بوا فگوا  بوا لعوداد        افسافیت است

بور الگووی حییرافوی مطلووب      جام شود، بلیوا مبتنوی  های فیازمند خدمات اف افسان
لک افراد عامعا، ح  دسترسی با امیافات عیومی را دارفود و وظیرو     اسالمی، لک

 ها را برای ان آماد  هنند. دولت و عامعا است ها این میان

 گیری نتیجه

 یربنوای زو حقوق ب ر  یالیلل ینف ام ب ادول ینلر م م ییی از ،افسان یهرامت اال
لن وا ادول    افسوافی، هراموت   ،گروت  لووان  یها م ییلاعا ااستدیگر  یوق افسافحق

از  لوافود  یافسان م یبرا یلصور هر ح  قابل یباًها لقر است ای یو هنجار یدستور
 یبورا را  ی فیرومنودی افسوان، مبنوا   در  از هراموت فوع  ینهسط هند. ا یاآن لوع

هراموت  با  الیللی، یناز اسناد ب یاریبس ها امروز  ییعا لا هندا یحقوق ب ر فراهم م
 . درهننود  موی ناد تاسو  ،حقووق ب ور  ی بورا  ای یاساسو  یوا عنووان لوع  با ،افسان یاال

اسوت و   شد  ییشناسادراحت،  با ،افسان یادل هرامت اال یزفی اسالم ینیب ع ان
اسوتا   هورد   یحلصر ،افسان با هرامت افسان بیا هو فراوافی های آیادر  یمقرآن هر
لن وا   فوا ین، بنوابرا  او افتقال است فرسای،،سلط،  یرقابلغ ،من ر قرآن ازها  یهرامت
 افوراد   هیو  ،بلیوا بورعیس   هنند،اهافت  لوافند با آن فییحیومت  یا ،عامعا فرد،
م زو لحقو  لووا   ینلضوی ی در راسوتا  راالزم  یاقودامات و سوازوهارها   باید عامعا

 .یرفدهار گ با یهرامت افساف
 هوا  یتبا محدود ی،ساختار موافعیل وعود دل با یت،معلول دارای افراد ازآفجاها

هسوتند  رو  روبوا خوود   یاز حقوق افسواف  یدر برخوردار ای یعدهای  یتو محروم
 دهوای راهبر الخاا گیردوو یم قرار یددر معرض ل د آفان یساففها هرامت ا حدی لا وو
آفوان از   یمن وور برخووردار   م بوت بوا   یضلبع یسازوهارها در چارچوب یتیحیا
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هوا  گرتا شد  اساس، براین .رسد ف ر می باالزم  یگران،برابر با د ای گوفا  با  انحقوق
و الگوی حییرافی مطلوب اسالمیِ متیثر اسالم ی افسان در ف ام حقوق هرامتل اد

م بوت در حقووق    یضلبعو  یتیحیای هاربرد سازوهارها یمبنااز این ف ام حقوقی، 
 یلوی بوا هور دل   یوت معلول دارای اگر افراد زیرا ید،آ میر شیا با یتمعلول دارایافراد 

 هننودا  ینهوا لضوی  ی توافند با حقووق فو...(  ینی،و ع یاهن آمیز یضلبع ی)ساختارها
 یوت، حقووق مالی  ی،استقالل فورد  های یناباشد )ازعیلا در زم ها آن یهرامت افساف

قورار   یدآفان در معرض ل د یها هرامت افساف ای گوفا با یابند،دست  ،(...و ،اشتغال
یر و لوداب  یتیحیا های ست ها با هاربست اقدامات و راهبردا ها دولتیر  وظ یرد،گ
افوراد را  ایون   یهرامت افسواف  وو شود یم یادم بت  یضلبع ا عنوانها از آن ب وو ید و

 . ین هنندلضی

 پیشنهادها

 عیت عامعو  ایوران را   معلولیت، دردد باالیی از عی دارای افراد نیایا با لوعا با
هنود هوا    دهند، و ازآفجاها الگوی حییرافی مطلوب اسالمی ایجاب موی  ل ییل می

شوود،   ای برابر برخوردار شوفد، ری ن اد موی  گوفا هی  افراد عامعا از حقوق خود با
سوالا،  20افوداز   در اسناد باالدستی عی وری اسوالمی ایوران، هیچوون سوند چ وم     

هوای لوسوعا،    ایرافی ری رفت، و برفاموا  و رای  اسالمی های هلی ف ام، الگوی سیاست
دسوتا از افوراد،    من ور شناسایی و لضیین حقوق این سازوهارهای لبعیض م بت، با

 درف ر گرفتا شودا
خودمات   ارائوا »های هلی ف ام در حووزا سوالمت، بور     بند فخست سیاست ●

بور ادوول و    سوالمت مبتنوی   بخ وی  و لووان  ،ب داشتی، درمافی آموزشی، ردوه ی،
بخ وی، ییوی از    هند. با لوعا با اینیوا لووان   لیهید می« یاسالم  و های افسافی ارز 
من وور   شوود، بوا   های لحق  حقووق معلووالن اسوت، ری ون اد موی      لرین حوز  م م

های هلی ف ام، هارشناسان خبر  و متولیوان امور    سازی این بخ، از سیاست اعرایی
ی، اقودامات الزم را بورای لودوین قووافین و     در وزارت ب داشت و سازمان ب زیست

 رای، و ف ارت، افجام دهندا های اعرایی قابل فاما آیین
های حقوق معلوالن، برخورداری از امیافوات   لرین حوز  ییی دیگر از م م ●
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هوا و   وفقل عیومی و م ارهت اعتیواعی در عردوا   عیومی، هیچون سیستم حیل
روها، و فضاهای ش ری دیگور اسوت. در ایون     ، ریاد ها فضاهای عیومی مافند رار 

عنوان یک سند باالدستی در حووزا ش رسوازی، در    های هلی ف ام، با مورد، سیاست
فضوای شو ری و   ی و معلوالن در حراح رعایت فیاز و آسای، عافبازان»بر  11بند 

سازی  لیهید هرد  است، ولی رای،، ف ارت، و ارزیابی روفد اعرایی« اماهن عیومی
ند، مب م بوود  و در حووزا عیول، شواهد هسوتیم هوا م وارهت اعتیواعی و         این ب

معلولیت از این خدمات اعتیاعی هیاهوان محودود اسوتا     دارایبرخورداری افراد 
عنوان فیوفا، فردی با معلولیت حرهتی یا بینایی، درعیول، قوادر بوا     ای ها با گوفا با

رافی لنودرو فیسوت. ری ون اد    استراد  از شبی  قطار ش ری )مترو( یا ساماف  الوبوس
هوای الزم بورای ارزیوابی و ف وارت بور روفود        گو اری  شود، اقدامات و سیاست می

گوفوا افوراد، افجوام شوودا      سازی مراد اسناد باالدستی در زمین  حقووق ایون   اعرایی
هوای   عنوان متولی ادلی سیاسوت  عنوان فیوفا، مجیع ل خیص مصلحت ف ام، با با

ل ییل هییتا یوا هوارگروهی بوا مویووع معلووالن، بوا ایون         لوافد با هلی ف ام، می
 مویوع رسیدگی هندا

گو اری   لووع ی در عردو  سیاسوت    در ایران، با وعود اینیا اقدامات قابل ●
گو اری )هیچوون    افوداز، و...( و قوافون   های هلی ف ام، سند چ م )هیچون سیاست

حووز  حقووق    ( در1397و  1383لصویط قافون عامع حیایت از حقوق معلوالن 
ها لحقو  فیافتوا    معلوالن افجام شد  است، هیاهان حقوق این افراد در برخی حوز 

ای هوا در   گوفا شودا با ها مربوط می است ها بخ ی از آن با بحث فاسخ و منسول
لوافد فرایند اعرایی شودن   برخی از این قوافین یا اسناد، بندهایی وعود دارد ها می

حوور خواا،    شود، در این زمینا، یک سند )با ری ن اد می اسناد دیگر را مختل هند.
( مرعع ف ایی قرار گیرد لا از اخوالل  1397قافون عامع حیایت از معلوالن مصوب 

 وید  در حوزا اعرا، علوگیری شود. ها، با قوافین و سیاست

 



 

 

 ها یادداشت
شویار   یض بالبع یفوع ،است ها خود ینا ،م بت یضبا لبع  شدافتقاد وارد ینلر یاساس .1

حقووق ب ور    الیللوی  یناسوناد بو    است هوا در هیو   یادل برابر ضها فاق آید می
 ،اساس است هوا مخالروان   ینشناختا شد  و مبنا قرار گرفتا است. برهی یترسی با

م بوت،   یضلبعو ی عوا  ، بوا دارد یمنر یشزها بار ار ،معیوسیض از ادطالو لبع
م بوت اسوت، اسوتراد      یبوار ارزشو   یهوا دارا  یعدالت عبراف یا ی،عبراف یضلبع
بوا موردم   ی امتیواز لرعیحو   دادن هنند، یض م بت استدالل میلبع . منتقدانهنند یم

 رافراد در براب یخاا، باعث فقض ادل برابر یها در گروه براساس عضویت آن
از عامعا بدون  ییها چنافچا در گ شتا گرو  بر این ف رفد هاها  . آنشود یقافون م

و  یتمحودود  دارای یجوا، قورار گرفتوا و درفت   یضموورد لبعو   یمووع   یلدلیچ ه
 یون عبران ا افد، و... شد  ،هیچون آموز ، اشتغال یاعتیاع از امیافات یتمحروم
 یفووع  ،خوود  ی،عبراف اقدامات ادطالو باا ی ید ،و یازهایامت دادنبا  ها یتمحروم
 یعبرافو  یضلبعو  لر، روشن عبارت با. است یو فاقض ادل برابرآمیز  یضفعل لبع
و  هننود  یمو  یاست ها اهنون در عامعا زفدگ یدر ح  افراد یضلبع  منزل با ،خود

 ,McNamee & Miller)افود   فداشوتا  هوا  یضلبع یندر اعیال ا یفق  یچاحتیاالً ه

 ،یض دوبوار  لبعو  اعیالبا گ شتا  های یضلبععبران  ها است . روشن(85 :2009
ی از دو خطوا  ،اهول منطو    یوان و بوا ب  هند یعدالت حل فیدر راستای را ی م یل
 آیوود دسووت فیووی بووا یاخالقوو یجووافت هرگووز یراخالقووی،دو مقدمووا غ یووا یاخالقوو

(Lafollette, 2007: 87-88). 
و اقدام م بوت، لرواوت قائول     م بت یضلبع. البتا گیل ولی بر این ف ر است ها باید بین 2

 ، اموا مینووع اسوت   م بوت  یضلبعو  ی،قاعود  هلو   یکعنوان  باف ر او،  شد، زیرا با
 الزم یخادو  یطمییون اسوت در شورا    یمجاز است و حت« اقدام م بت»درمقابل، 

هارهنان معلول در زمین  اشتغال، است ها  ییرور یحت»ف ر وی   ها با ا چنانباشد
 .(Gilhooley, 2008)« ددهن یحلرع دیگران بررا 

می واق  و حقووق مودفی و سیاسوی     الیللوی  بوین  . مراد از می اقین، دو هنوافسیون یا می اق3
( 1966دسوامبر   16  مصووب ) و فرهنگوی  اعی،الیللی حقوق اقتصوادی، اعتیو   بین

 است.متحد   ملل  سازمان  عیومی  مجیع
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  دهوم   یوک   هوا، یعنوی   اقلیت  لرین از بزرگ  ییی ، معلولین»هند:  بیان می 16ماد  « و». بند 4
فقور،    بوا  یفاچوار   از روی ،دردر اه ر موا  دهند. اینان می  را ل ییل  ع ان  عیعیت
 ه وورها، افوراد   در لیوام  ، بوراین  افزونافد.  در داد   لن  اعتیاعی ی، و افزوایبییار
رو یر   آسویط   شودن   تافقر، و هنار گ اش ، در برابر حردشدگی  است  لر، میین مسن

 «.باشند 
. منتقدان شناسایی هرامت االی در اسالم، استدالل اساسی خوود را اسوتناد بوا آیوالی از     5

سور  والعصر،  2سور  ااریات،  56، سور  اعراف 179قرآن هریم )هیچون آیات 
افد ها دال بر زیافیاری، فقص،  سور  افرال، و...( دافستا 55و  22سور  محید،  12
ها استا بنابراین، بر این ف رفد ها اسالم بورای   رارت افسان یا برخی از افسانو ش

گوفا هرامتی قائل فیسوت، درفتیجوا، در اسوالم لن وا هراموت       افسان غیرمؤمن هیچ
 مرالط و درعات اییان است. بر سلسلا اهتسابی شناسایی شد  است ها مبتنی

 2ت از معلووالن مقورر هورد  اسوت:     قافون عوامع حیایو   12. البتا در هیین مورد، مادا 6
هرتگوی سوازمان دداوسوییا بوا مویووع آشونایی موردم بوا         های  ساعت از برفاما

زموان،   یابدا هرچند باید درف ر داشت هوا ایون    های معلوالن اختصاا لوافیندی
معلوالن، فاچیز بوود  و در میوان حجوم زیواد     های  برای آشنایی مردم با لوافیندی

لوع ی از عامعا را  لوافد لوعا مخاحبان قابل فیی و للویزیوفیرادیویی های  برفاما
 با خود معطوف هند.
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 .آثارالجعرریا

، چواپ دوم، ل وران:   هافوت  ی وا افسوان در افد  یگا عا (،1394) منوچ ر یدی،ب در  یدافع
 ققنوس.

، لرعیا محیدباقر موسوی هیدافی، چاپ لرسیر الییزان، (1374) محیدحسین ،حباحبایی
 .اسالمی :قم، 13  رنجم، ج

وزارت  ی، ل وران: هرمو  یعلو  یرلرعیوا لرسو   ،یانالب مجیع (1380) حسن بن فضل ی،حبرس
 ی.فرهن  و ارشاد اسالم

مصوطلح در   یو لغوات عربو   یفارسو  یها شامل: واژ  یدفرهن  عی(، 1389عیید، حسن )
 ی، ل ران: ب زاد.و ادب یو ادطالحات علی یزبان فارس

 یحییرافو  یاز بررسو »(، 1396) دالحی، معصووما  یویی، محیدرحیما مرزبان، فازفیناع
، 85وش م، شیار   ، سال بیستاما راهبردفصلن، «یداررا یالگوی حییراف لا خوب



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

85-55. 
، شویار   مجلا ب ارت، «محور اخالق اعتیاعی هرامت»(، 1389فایلیان، سیدمحیدعواد )

60. 
حقوق ب ور از من ور    در:، «های ریامبر )ا( وارسین فگرافی» (،1380) مقصود ،فراستخوا 

 .ل ران: افت ارفگار،  ،  گردآوری محید بستاافدی یندان
، دور  مجلا اخوالق رزشویی  ، «افسان یهرامت اال یعرفاف یمباف» (،1387یدریا )س ،یضف

 .439و447، 6دوم، شیار  
، چاپ سووم،  علد دوم ،قوق ب ر در ع ان معادرح، (1390)سیدمحید  ی،فاحییدس قاری

 .های حقوقی ش ر داف، مؤسسا مطالعات و ردوه، :ل ران
در فلسورا   ین،: اسورار آفور  )شیخ دودوق( یع علل ال رالرعیا  (،1388حسین ) ی،قاسی

 .اهلل مین، علد ییم، قم: ااحیام
هراموت   یادوول و مبواف  در: « دو فگا  یچاهرامت افسان از در» (،1386) زاد ، هاظم یقای

 یون، ل وران: ف ور   )س( و قلیرو دینیامام خی یالیلل ینب ی،هیا ، علد ییم،افسان
 .عروج

مرهوز فرهنگوی    سووم، چواپ روافزدهم، ل وران:    ، علد لرسیر فور(، 1387قرائتی، محسن )
 .هایی از قرآن درس

 قرآن هریم.  
لبعیض م بت: »(، 1390میرمحیددادقی، مریم ) احامد ا حبری،اهبر علی ،گرعی ازفدریافی

 .55، شیار  مجلا لحقیقات حقوقی، «لبعیض عادالفا یا درمان اثرات لبعیض
، شیار  لوسعا یانخوب، بن یحییراف (،1383ی )اسالم یمجلس شورا یها مرهز ردوه،

 .194، 17افت ارات 
بررسی حقوق افسان از دو دیدگا  غرب و اسالم )رابط  ح  »(، 1390زاد ، ابراهیم ) موسی

 افزدهم،شو سوال   ،حیومت اسالمیفصلناما ، «و لیلیف در افدی   حقوقی اسالم(
 .33-51، 62، ریاری 4شیار  

 ،یمجلا علوم افساف ،«یاسالم ییردخوب با رو یرافحیی» ،(1387محید ) ی،اردهاف یفاظی
 .107-128 ،76شیار  

(، 1390بوین، سویدفخرالدین )   بوین، سویدعباداهللا ع وان    فصیط، سیدمحیدحسوینا ع وان  
رفواهی و  هوای   فگرشی بر ویعیت حقوقی معلوالن در ایران )در ررلوو حیایوت  »

 .16، دور  چ ارم، شیار  فصلناما حقوق اساسی، «مدفی دولت(
 ی،هیووا ینمجیوعووا مقوواالت دوموو ،«یو هرامووت افسوواف یووند»(، 1382)یم فوب ووار، رحوو
 .قم یدداف گا  مرقم: حقوق ب ر،  یف ر یحقوق ب ر: مباف یالیلل ینب
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