
  های مختلف گاهتعريف معلوليت از ديد

 ازذشته ها معلوليت را صرف گ متفاوت دارند. درهای  گاهکلمهّ معلوليت ن در مورد   نهاد های مختلف
ص شخ او را بدنش نارسائی ميداشت، چند عضو کسی را که يک يا اه نحوهّ فعاليت بدنی می ديدند و هرگن

ساحه حقوق و آزادی های   بشر در  انديشهّ  و ولی با توسعه فکر ؛حتی معيوب می دانستند  و   معلول
اه های دست اندرکاران  گ ساير عرصه های علوم تجربی و اجتماعی، ن در  پيشرفت  اساسی بشری و

مورد معلوليت   اه های درگديد  کنونی   عصر در ذشته شده. گاه های گن  از متفاوت تر عرصه معلوليت نيز
و آزادی های    برخوردار بودن آن از حقوقاه های محق بودن يا گسان به ديد از ديد معلول بودن يک ان 

های طبی،  اه گرا از ديد  معلوليت  و ن  ررديد است. از هميگمتحول  ،گرانبا دي  انسانی، همسان
حقوق بشری تعريف های مختلف می نمايند. امروز کلمه معيوب که پيش ازين به يک شخص   اجتماعی و

بر انداخته شده زيرا معلول بودن عيب    رديد، از ادبيات رسمی گطبيعی اطالق می  ی معلوليت ادار
  نيست.  

 تعريف طبی معلوليت ١
  و بر  مبتال به امراض تآکيد دارد. ی و غ شعوری، دما اين تعريف، بر بارسايی بيولوژيکی، فزيکی، 

تعريف  م   ١٩٧۶سال  صحی جهان در نارسايی ها در انجام وظايف بدنی متمرکز ميباشد. سازمان 
 معلوليت (    (Imparimente)نارسايی    دسته بندی نمود. که عبارت اند از:  گرمعلوليت را به سه نوع دي

 (Disiablityو ) متضرر ناشی از معلوليتHandicap (  ) بعدآImparimenteو   ونه نقيصه گ) را هر
را  Disiablity) نمايد. ( در انجامی وظيفه بدنی تعريف می  يا  نارسايی فزيولوژيکی، روانی، اناتومی و 

زيان   را هر  ) Handicapروانی و ( سايی های فزيولوژيکی و نار ونه محدوديت يا ناتوانی ناشی ازگهر
ونه ای که (معلوليت)  گيا ضرر که فرد بر اثر نارسايی و معلوليت متقبل ميشود تعريف می نمايد. به هر

  روانی انسان می چرخد.  فزيولوژيکی و نارسايی بدنی، ردد بازهم روی محورگاه طبابت تعريف گاز ن
روانی   فزيولوژيکی و  نقيصهّ بدنی، بايد متوجه نارسايی و معلوليت اين است که منظور از تعريف طبی 

اشخاص   مانند  معالجه طبی انسان را صحتمند سازد تا او بتوانند با وی معلوليت شده ايک شخصی دار
 ردد.گ زادی های بشری خويش برخورداراز حقوق و آ تبارز نموده و   جامعه   در  معلول  ير غ

معلوليت تا احيای   دارایونه تعريف طبی از معلوليت دارد اين است که شخص گ مشکلی که ازين 
بهانه ای برای  بنابر اين  را دانسته شده و مسوليت های مب و اه طبی، از مکلفيت هاگ ن اعضای بدنش، از

اه حقوق بشری، به  گن همچنان از ردد.گمي وی از حقوق و آزادی های اساسی ميسر هداشتن گمحروم ن
ت های  ی معلوليت بتوانند مکلفياشخاص دارافزيکی مناسبی که  ی و گفراهم سازی محيط اجتماعی، فرهن

  يرد و گمي خود شخص محور قرارلذا در اين تعريف  يرد گتوجه صورت نمی اجتماعی شان را ادا نمايند 
 . نه رابطه شخص با محيط

  

  . تعريف اجتماعی معلوليت:٢
تدوين قواعد معياری تساوی   داد خواهی مبارزان حقوق بشری، تعريف نوع طبی معلوليت با  اثر  ها بر بعد 

   UN Standard Rule For the Equalizationامکانات برای افراد دارای معلوليت (
١٩٩٣(of the people with Disiablities ،توجه بيشتر   ت حاالياف  يرتغ  که به تصويب ملل متحد رسيد  

  ضرر  بين کلمه معلوليت و  و  يرد گ به زمينه های اجتماعی، که معلوليت را به بارمی آورد صورت می 



فزيزلوژيکی،  ذارند. به اين معنی که معلوليت عبارت از نارسايی گ ې ناشی از معلوليت تفاوت م 
يا آسيب های ناشی از معلوليت   )Handicapحالی که (  روانی است در بدن) و دماغی وی فزيکی(اعضا

دست دادن يا محدود شدن زمينهّ اشتراک همه جانبهّ شخص دارای معلوليت در امور   عبارت است از
  . اجتماعی است 

مشکالت فردی   و  رفتن ضرورت ها گيده جامعه با ناد  سفانه محيط و گردد که متابنابرين چنين برداشت مي
ونه معلوليت را ميتوان چنين تعريف  گبه اين  د معلوليت در ناتوان ساختن شان نقش دار دارایاشخاص 

  نموده. 

  فزيولوژيکی و  نارسايی جسمی، دارایمعلوليت عبارت از حالت مواجه شدن با فرايند تقابل يک فرد 
  برداشت های محدود کننده.    و    مريضی با محيط  ی ياروان

  ردد. گروانی نبايد به ناتوانی يک شخص منتج  چيزی که بسيارمهم ميباشد اين است که نارسايی جسمی و 
اجتماعی   هایاه گمطابق ديد  در اين جا معلوليت تبعيض اجتماعی را يک عامل عمدهّ معلوليت می دانند.

به   سانات است. وبا نوروند توام  مثابه يک جريان يا ر پنداشته نمی شوند بلکه به گمردم متفاوت از همدي
نها  آفرهنگی  باورهای اجتماعی و  دانش و  معلوليت به سطح آگاهی و  ◌ٔ ه برداشت مردم از کلم ر گسخن دي

  . معلوليت برخورد می کنند  دارایشخاص  هم اينکه مردم چگونه با تعلق می گيردد و 

يت يک تعداد عناصر فردی است که يک شخص حين  ف های ياد شده چنين برمی آيد که معلول از تعري
ی اجرای يک وظيفه پايين می  اظرفيت هايش بر محيط دچار محدوديت ها شده و جامعه و  مواجه شدن با 

معلوليت از حقوق و آزادی   دارای نارسايی ها باعث می گردد که اشخاص  آيد. که همين محدوديت ها و
، بلکه بايد مطابق ضرورت افراد با  ثابت نيست  ◌ٔ محيط يک پديده  د. نهای اساسی خويش محروم گرد 

  ه امور اجتماعی سهم گرفت در مساعد ساخته شود، تا  درنظرداشت وضعيت جسمی وروانی شان عيار و
  بتوانند. 

معلوليت از ديدگاه حقوق بشر رابطه دارد که   بنابرين امروز تعريف اجتماعی معلوليت مستقيماًبا تعريف
  دارای برسهمگيری کامل و استفاده از امکانات برابر باديگران وهم مطابق قابليت استفاده توسط اشخاص 

 معلوليت تاءکيد دارد.

  

  . تعريف معلوليت ازنگاه حقوق بشر: ٣
معلوليت صرف نظر از   دارای آمده است. اشخاص چنين معلوليت  دارای درکنوانسيون حقوق اشخاص 

منشا معلوليت آنها عين حقوق اساسی را دارند که ديگرشهروندان هم   روانی و محدوديت های جسمی و 
  معمول مستفيد شوند.  حد ممکن از زندگی خوب و  سال شان دارند تا در   سن و

اجتماعی و محيط سازگار منتج به  سر انجام تالش ها برای تعريف معلوليت از نگاه دسترسی به مسايل 
معلوليت به   دارایدسترسی اشخاص  ◌ٔ تعريف معلوليت از ديدگاه حقوق بشری شده. عناصر محدود کننده 

امکانات اجتماعی ومحيط سازگار با موضوع حقوق بشر بوده است که دروقع برمحروم شدن اشخاص  
سياسی   ديگران در موراجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  معلوليت از شموليت کامل يکسان شان با  دارای

معلوليت پنداشته ميشود. بر اساس همين   دارایقابل افراد نوعی تبغيض در م اين خود  بحث می کنند و
يب  تعريف حقوق بشری از معلوليت است که دولت ها مکلف ميگردند تا قوانين ملی شانرا طوری تصو 



  ندگی ن ز ◌ٔ معلوليت را همسان با ديگران در تمام شو  دارایشموليت کامل اشخاص  ◌ٔ زمينه نمايند تا
سياسی تضمين نماينده. هدف از تعريف معلوليت ازنگاه حقوق بشری عبارت از   اجتماعی، فرهنگی و 

  تمام انسان ها، تساوی  اساس احترام به کرامت و اشتراکی بر ◌ٔ دسترسی به امکانات يک جامعه زيستن و 
  از تفاوت های طبيعی شان است.  صرف نظر 

نگاه حقوق بشر چنين تاکيد ميدارد که نبايد به   معلوليت، تعريف معلوليت از دارایدر رابطه با اطفال 
  دارند بلکه در مراقبت های خاص  معلوليت چنين نگاه شود که آنها ضرورت به کمک ها و دارایطفال 

  حفظ کرامت و  حق مساوی هرکس به احترام و  اساس اصل عدم تبعيض و  آنها برعوض بايد برخورد با 
  جامعه باشد.  هويتش در

  . تعريف معلوليت در کنوانسيون حقوق اشخاص دارای معلوليت :۴
يا   که دارای ناتوانايی های فزيکی، روانی، فکری و شامل آنهايی می شوند   شخاص دارای معلوليت ا

گيری  جامعه جلو ثر آنها در◌ٔ از مشارکت کامل و مو در مواجه با موانع مختلف دراز مدت بوده و  حسی
  می گردد. 

. تعريف معلوليت در مسوده قانون امتيازات اشخاص دارای معلوليت جمهوری اسالمی ۵
  افغانستان:

معلوليت به فردی گفته ميشود که به تشخيص کميسيون طبی بر اثر ضايعه  اصطالح شخص دارای 
کارآيی عمومی وی ايجاد گردد طوری   قابل توجهی در سالمت و  جسمی، ذهنی، روانی اختالل مستمر و 

    اقتصادی گردد. و  زمنيه های اجتماعی  که موجب کاهش استقالل فرد در


