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 مقدمه

اساس من از چهار دوره  نیبر ا م،ییسخن بگو تیمعلول یو تبارشناس یشناسنهیریتا از د میقصد دار یسخران نیدر ا

ـ دروه 4 شرفته،یپ یعلوم پزشک شیدایـ  پ3 سا،یو کل نیـ تسلط د2 شامدرن،یـ پ1 یهاصحبت خواهم کرد که به دوره

 میکرد و مستق میمدرن صحبت خواهدر دروه پست یتحت عنوان تفکر تیاز مطالعات معلول تیفلسفه مدرن و در نها

 یدر ثان م،یگویوارد کرده است را م تیکه اخالق معلول ییکه در آن، ابتدا نقدها شومیم تیلولوارد اخالق مع

 تیمسائل اخالق معلولمالحظات و خورده یسر کیدر مورد  انیو در پا کنمیم انیکرده است ب جادیرا که ا ینگرش

 .کرد میخواهصحبت 

از  یاست و ما درباره عده کم ادیکه بر خالف تصور ما، تعداد معلوالن ز میمورد را بگو نیقبل از آن، الزم است ا    

از کل مردم جهان  اردیلیم کی یجهان اسیانسان و در مق ونیلیم 12درباره  رانی. فقط در امیکنیها صحبت نمانسان

است چرا که  بیعج اریآمار بس نیمعلول است. ا یاجامعه هردرصد از مردم  15 گری. به عبارت دمیکنیصحبت م

است تا  یکورشب ،یینایبکم ،یینایکوچک مانند ناب یاختالل یکه دارا یدارد. از فرد یادیتنوع ز تیمعلول

: میدار تیشش نوع معلول ی. به طور کلرهیو غ سمیاوت ای یارتباط یهاتیو معلول یریادگی ،یشناخت ،یکیفز یهااختالل

تا  یذهن یریادگی)از  یریادگیـ 4 ،یـ شناخت3(، یتا رشد یو حرکت ی)از جسم یکیزیـ ف2 ،ییو شنوا یینایـ ب1

 .یجانیه یهاتیـ  معلول6 سم،یو اوت یخوانذهن یهاتیمعلول ـ5(، یگفتار

ها هستند چرا که در خانه شتریکه ب رانیما کجا هستند؟ در ا رانیدر ا ایافراد در جهان و  نیاست که ا نیسوال ا اما

 یمرد طراح یو حت یجوان سالم قو کی یجامعه برا یهاو استاندارد ستیحضور آنها ن یدر جامعه برا یمناسب یفضا

در  نیقشر معلول در جهان، صحبت کردن از معلول یگفت که با توجه به تنوع و آمار باال دیبا تیشده است. در نها

 .بلکه صحبت کردن از خودمان است ست،ین یگریواقع صحبت کردن از د

 

  یشناستبار

افراد  نی. اکردندیم یاز افراد را قربان یوجود داشته است که بعض یفرهنگ مدرن،شای: در دروه پشامدرنیدوره پ -1

کمک  ازمندین ن،یبار سنگ ،یقربان ،یناهنجار جنس ،یخشونت، ضدجنس هیناسازگار، فاسد، ما هیشب ینیاغلب با عناو
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با الفاظ خوب از آنها  خواستندیکه م ی. در صورتشدندیم ادی گواوهی ایو  یافسوس، ناقص، دست پا چلفت هیما ،یمال

اگر چه در  اتیادب نی. اسیبرکت، بچه قد هیشانس، ما هیفرشته، ما ،یبهشت: کودک گفتندیمثال م یکنند، برا ادی

که  یاتادهبوده است، اما هنوز هم مورد استفاده است و وجود دارد. به طور مثال؛ انگار عقب اف شامدرنیدروه پ

که هم  شدهیم ادی نیعناو نیبا ا تیمعلول شامدرنیمغز. به هر حال در فرهنگ پمنگول، خنگ، ابلهه، کم ،یفهمینم

مطرح است.  ییزداتیانسان ینوع نیعناو نیبوده است. به طور کل در ا نیو هم مثبت آن تجاوز به حقوق معلول یمنف

 .جواب باشد تواندیآنها م دنیکش ریصرفا به زنج یگاه وهستند  زدهوید ایزده مجنون، جن نهایا

گسترش  شتریب نیمعلول هیکتاب مقدس، گفتمان ظلم و ستم عل راتیدروه با توجه به تاث نیدر ا :سایدوره تسلط کل -2

که  نی. اکندیمسئله کمک م نیبه ا شتریوجود داشت، ب تیکه از معلول یو درک نادرست یاتی. منابع الهکندیم دایپ

که خدا بتواند قدرت خودش را نشان  نیهستند، دوما ا فشخدا به اهدا دنیرس یاوال در کتاب مقدس معلوالن برا

 یکند، و شکوه و بزرگ شیها را آزمابدهد و انسان

 یکه دارا یتا پدر و مادر ،ها نشان بدهدخود را به انسان

از گناه خود ابراز شوند و  داریب شوند،یبچه ناقص م

از  نایناب یکودک دنیتاسف کنند. نقل شده که بعد از د

پدر  ایکودک  نیا ایگناه که کرد؟ آ پرسندیم یسیع

کدام، بلکه تا عمل  چیه دیگویم یسیو مادرش؟ ع

 .خدا در آن آشکار شود

که در  نی. نکته دوم اشودیشکار مآ یندارد، بلکه عمل خدا در و یمستقل تیکتاب مقدس معلول از خودش هو در

 یینها یبهروز ییداشته باشند و بدانند جا دی. اماورندیخودشان را تاب ب تیصبورانه وضع دیکتاب مقدس معلوالن با

محبت  نیپاداش ا گرید ییکه در جا دهدیبشارت م نیلدر کتاب مقدس هست که به پرستار معلو ای. شودیم بشانینص

 .دید یخود را خواه یو از خودگذشتگ

به  سایو کل ینیجامعه د دیبا دیگویاست که م نیا شودیم نیباعث ظلم به معلول سایکه دوره تسلط کل یسوم بخش

در حال گله کردن به خداوند است  وبیکه ا یآنها را رفع کند. زمان یازهایکمک و ترحم کند و ن نیمعلول نیا

 د،یکن یریو دستگ دیکمک کن نهایبه ا یعنیران بودم، یبودم، من پدر فق انیو گوش ناشنوا انینایمن چشم ناب دیگویم

از  یریگدست یهاپر از گزارش دیدر سرتاسر عهد جد ایدارند.  یریبه دستگ ازیهستند که ن یموجودات نهایچرا که ا

 عمل بلکه ندارد، مستقلی هویت خودش از معلول مقدس کتاب در

 معلوالن مقدس کتاب در که این دوم نکته. شودمی آشکار وی در خدا

 و باشند داشته امید. بیاورند تاب را خودشان وضعیت صبورانه باید

 مقدس کتاب در یا. شودمی نصیبشان نهایی بهروزی جایی بدانند

 پاداش دیگر جایی در که دهدمی بشارت معلولین پرستار به که هست

 .دید خواهی را خود خودگذشتگی از و محبت این
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 یهانییآ ایموضوع پرداختند.  نیهست صرفا به ا تیر مسحکه د یشبان یهامراقبت ای یشبان اتیاست. در اله نیمعلول

 .است یرانهیو به حاش یمحتضران، همه نشانه از جداساز ای مارانیب نیتده

اصطالح معلول  ،یستیو بهز یمراکز درمان ،یبخشمراکز توان جادیو ا یعلوم پزشک شرفتیبعد از پ دوره مدرن: -3

علوم  شرفتی. در دوره مدرن با پافتدیها جا مو انواع سندرم سمیو اصطالح اوت شودیم جادیا یو ذهن یشناخت ،یرشد

 یهوش طراح یهابار تست نی. اافتدیبه دست علوم م اشت،د سایکه کل یباز هم ظلم و ستم یو مراکز درمان یپزشک

بروند. اگر هوش  دیکه به کجا با شودیمشخص م 90 ریو افراد ز شوندیم ی، نرمال تلق110تا  IQ 90 و افراد با شودیم

است،  50 یشود، اگر باال یداراز آنها نگه مارستانیدر ت دیاست و فقط با ریناپذتیباشند، ترب 50تا 25 نیفرد ب

سطح . افراد با ستندیکنند و خطرناک ن یداراز آنها نگه توانندیو در منازل م ستیقابل آموزش ن یاست ول ریپذتیترب

 یمدارس معمول یبرا ییهایبندشکل، دسته نی. به همروندیم ییهستند و به مراکز استثنا ریپذآموزش 70تا  50 یهوش

 .ردیگیقرار م یگاهیکه دارد در جا یبا هوش بوجود دارد که هرکس متناس زهوشانیو ت

معلول گسترش  یهانیو سقط جن کندیم دایگسترش پ ایدر تمام دن یباردار یهاو کنترل دوره یگرغربال یهاتست

صورت  یسازمیو عق شودیم یریجلوگ یذهن نیمعلول ژهیبه و نی. از ازدواج و بچه داردشدن معلولکندیم دایپ

 یکه ط میدار یسازنرمال یهاندیشغل، فرا نییو تع یار. در دروه مدرن از قبل از تولد تا زمان ازدواج، باردردیگیم

وجود  یسازنرمال یهااریهم مع یبلکه در علوم انسان ینه تنها در علوم تجرب رود،یم شیآن فرد به سمت نرمال شدن پ

 نیادر  یادی. مقاالت زشودیمعلول گرفته م یهانیاز جن اتیحق ح یدوره حت نیکه در ا دیتوجه کن نیدارد. به ا

 شود،یمطرح م یکه تحت عنوان دموکراس یزیبا چ نیسقط جن نیعنوان که مثال ا نیتحت ا شودینوشته م نهیزم

با هم تعارض دارند و جامعه  نهایاست و ا تیحق با جنبش معلول ایاست  نیحق با جنبش سقط جن ایسازگار است، آ

حس  گرید و مادر شودیم یدیجد فیتعار یرادا یو شهروند یشاوندیبه کدام سمت برود. خو دیبا کیدموکرات

 ی. از طرفداندیو آن را فاقد نسبت با خودش م کندیآن را سقط م یبچه است و به راحت نیا شاوندیکه خو کندینم

شده است  ریاز مقاالت به زندان تعب یکیموجود است در  یبخشدر مراکز توان نیمعلول یکه برا یاجبار یتمرکزساز

مراکز  نیمعلوالن هستند وجود ندارد چرا در ا نیا زبانیکه م یو مراکز یپزشکروان یهامارستانیب نیب یتفاوت چیو ه

 .شودیو اراده آنها سلب م اریسالم هستند و اخت یهاها تحت سلطه انسانهم آن

حرف  ییو توانمندگرا یساالرو از سالم ردیگیعلوم مدرن، فلسفه مدرن شکل م ریتحت تاث دوره فلسفه مدرن: -4

سالم  ،یو قو فیمانند، زن و مرد، ضع ییچرا که مقوالت دوگانه از زمان ارسطو وجود داشته است. مقوله ها زند،یم
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صورت که انسان سالم  نیبه ا شودیم یگذارو ارزش دیتاک نهایا یرو شتریکه در دروه مدرن ب ره،یو ناسالم و غ

 نیبه ا شودیم هایگذارانسان توانا و معلول، باعث ارزش نیب هایندبطبقه نیاست. ا ارزشیارزشمند و انسان ناسالم ب

نظام  ر،که نظام مردساال دیمطلب توجه داشته باش نیزمان با ا. همرودیم شیگرا پساالر و توانمدشکل نظام سالم

 .ها حق و ارزش دارندها سالمهم مطرح است که در آن یو نظام نژادپرست یطبقات

. در دوره میرو به رو هست ییو ساختارگرا ییگراذات هیمدرن، با مخالفت علاواخر دوره مدرن و شروع پست در

 کی نهایاز ا شتریبلکه ب ستیصرف ن یستیو ز یکیژنت ،یشناخت تیوضع کی گرید تیکه معلول میمدرن معتقدپست

 یبه سمت الگو یدرمان یشود. و الگو ستهکند و شک رییتغ تواندیاست و م یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیساختار س

 دیندارد معلول درمان شود، بلکه با ی. لزومشودیم یچرا که مشکالت از اجتماع ناش کند،یم دایچرخش پ یاجتماع

 تیمسئول یاجتماع یکند. الگوها رییتغ ینگاه اجتماع

را به عهده  نیمعلول یهایو گرفتار هایکامل ناکام

کنند. در  یطراح یدیجد یهایالگو دیو با رندیگیم

ها به انواع سبک لیتبد هاتیدوره انواع معلول نیا

. رهیو غ یسبک ذهن ،یمثال سبک بدن یبرا شوند،یم

 نیاز حضور و بودن در ا انهیگراانحصار یهاو با تجربه

در حال  ایدن نی. بشر که در اشودیجهان مخالفت م

تجربه منحصر داشته  ستیکردن است، قرار ن یزندگ

ها تنوع داشته باشد باشد، بلکه قرار است که در تجربه

 .شودیشناخته م تیمتنوع ارزشمند است و به رسم یهاتجربه نیو تمام ا

و  یاکه چند رشته دیآیبه وجود م تیمعلول دیمدرن، مطالعات جدو نقد پست یینقد پساساختارگرا نیا جهینت در

کند، نگاه نقادانه به علوم دارد مانند همان  دیقصد دارد علوم را از نو تول تیمعلول دیاست. مطالعات جد یافرارشته

با نگاه  توانستیعلوم را از ابتدا تا به حال مردان نوشتند و م دیگویمنسبت به علوم دارد و  سمینیکه فم یانگاه نقادانه

 یبرا د،یایبه وجود ب نگرتیعلوم معلول دیبا ندیگویشکل م نی. به همدیایدر آن به وجود ب یو تحوالت زنانه نوشته شود

 نیا افتدیکه م یاتفاق نگرتیلمعلو یشناس ییبای. در زمیدار نگرتیمعلول یشناسییبایو ز نگرتیمعلول اتیمثال اله

 یشناسییبایو در مرحله بعد ز شود،یم دهیو به چالش کش شودیاستخراج م تیبه معلول یشناسییبایاست که اول نگاه ز

 ی. چه کسدهدیم تیدهد، به خاص و نوظهور بودن اهم تیکه به تناسب اهم نیاز ا شتریکه ب شودیخلق م یدیجد

 و گراییذات علیه مخالفت با مدرن،پست شروع و مدرن دوره اواخر در

 معلولیت که معتقدیم مدرنپست دوره در. هستیم رو به رو ساختارگرایی

 بیشتر بلکه نیست صرف زیستی و ژنتیکی شناختی، وضعیت یک دیگر

 تغییر تواندمی و است فرهنگی و اجتماعی سیاسی، ساختار یک اینها از

 اجتماعی الگوی سمت به درمانی الگوی و. شود شکسته و کند

 لزومی. شودمی ناشی اجتماع از مشکالت که چرا کند،می پیدا چرخش

 .کند تغییر اجتماعی نگاه باید بلکه شود، درمان معلول ندارد
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خاص  ییبایز تواندیفقط تناسب است، بلکه م ییبایگفته که ز یاست و چه کس جاذبهیبگفته که معلول زشت و 

تحت  رهیو غ یطراح ،یسازمجسمه ،یسازبودن و نو ظهور بودن باشد. در حال حاضر صنعت مد، شو لباس، عروسک

 .قرار گرفته است تیمعلول یشناسییبایز ریتاث

 اتیاله کیو بعد  کشدینقد م و به کندیرا استخراج م نیبه معلول اتینگاه اله یهم از طرف نگرتیمعلول اتیاله

اساس که ذات و صفات خدا بر اساس نگاه  نیاست. بر ا یدنیشن اریکه بس کندیم جادیا تیاز منظر معلول یدیجد

که قبال تحت عنوان  یزیدوست خود بداند و نه آن چ امثال معلول دوست دارد که خدا ر ی. براشودیم فیمعلول تعر

ها سالم معلول شوند،یجوان م هاریپ ند،یگویم یسنت تیدر الها یشناسآخرت هیدر زمن ایبخش وجود داشت. نجات

معلول دوست دارد  نگرتیمعلول اتیاما در اله شود،یکه کور است، درست م یکه لنگ است و چشم ییپا شوند،یم

 دایپ رییها تغ نیا ستیو قرار ن شوندیم یشکل وارد ملکوت اله نیبه هم نهایا نیخود را حفظ کند، بنابرا تیوه نیهم

 .کنند

 

    تیمعلول اخالق

در  تیجامعه نسبت به معلول نشیکه به ب ی. در بخش اول، درباره نقدمیسه بخش دار نجایدر ا میطور که گفت همان

 کیو در بخش سوم درباره  کندیم جادیکه ا یدیبخش دوم نگرش جد م،یکنیصحبت م میدار تیاخالق معلول

 .میکنیصحبت م یاز مسائل جزئ یسر

 

  نقدها

. لتیو ضعف را به عنوان رذ میادر نظر گرفته لتیرا به عنوان فض یاست که چرا ما سالمت نیجا مسئله ا نیا اول: نقد

. میستین ینوع تنوع چیه یرایو پذ میرا انجام بده یسازدستکی ینوع میدارد که ما قصد دار نیمسئله نشانه از ا نیا

 یارهایکه متناسب با مع یساختار افراد نیبودند. در ا یسازدنبال نرمال بهکه  میرو همان علوم مدرن هستما دنباله ییگو

نقد  نی. الیتا فضا دانندیم لیدارند، چرا که خود را صاحب رذا یاکنندهاحساس بد و ناراحت اریبس ستند،ینرمال ن

را از آن خودشان بدانند  انبدانند و جه تیانسان یاز مردم که سالم هستند، حق ندارند خود را الگو یگروه د،یگویم
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 یو ذهن یتنوع جسم طیاز شرا یعیوس فیکه ط کندیم قینگاه ما را تشو نیخود را معتبر بدانند. ا اتیو فقط تجرب

 .میجهان نداشته باش یبرا میپارادا کیو تنها  میریها را بپذانسان

چرا  گریبه عبارت د م؟یو ضعف قائل نبود یوابستگ یبرا یارزش چیو ه میچرا ما به استقالل ارزش داد دوم: نقد

 نیاست که اگر ا نینقد شود. منظور ا دینگاه با نیاست؟ ا یاخالق لتیرذ ،یاست و وابستگ لتیقدرت و استقالل فض

 ارزشیو به ب شودیم یاخالق لیرذا ریدرگ شود،یر میتحق ست،یکه ضعف دارد و مستقل ن یآن انسان افتد،یاتفاق ب

 ستیقابل قبول ن یماریو ب یعنوان ضعف و وابستگ چیجامعه، به ه یعموم یمثال در فضا ی. براشودیشدن محکوم م

داشته باشد و احساس  جهیسرگ یاندک یمثال اگر فرد یممکن خود به سر ببرد. برا طیشرا نیتردر سالم دیو هر فرد با

 یبرا ییها جاو استراحت او وجود ندارد و در فروشگاه دنیدراز کش یدر محل کار برا ییداشته باشد، جا فضع

 یترنییپا یکه توان بدن یاستفاده افراد یبزرگ برا یهااز مراکز مثل سوپرمارکت ی. البته االن در بعضستینشستن او ن

 یلدارند، مح دیخر نیاستراحت در ب یبه اندک ازیدارند و ن

 ییباال یاز توان بدن دیباهمه  ایدر نظر گرفته شده است. گو

برخوردار باشند چرا که استقالل و قدرت در جامعه ما ارزش 

است.  لتیضد ارزش و رذ یاست و ضعف و وابستگ

 ییجامعه جا یعموم یها در فضاو سالخورده هاضیمر

ها خودشان و در خانه یخصوص یندارند بلکه صرفا در فضا

 .دارند ییجا

 یهم معتقدند که فضا هاستینی. فمیستینیفم ینقدها یوابسته است به فضا اریبس تیمطالعات معلول یدست نقدها نیا

 یردهیو ش یدوره باردار ایکه قصد دارند وضع حمل کنند،  یمردان ساخته شده است و زنان یجامعه صرفا برا یعموم

زنان  یباعث شد تا فضا برا یستینیفم یدهانق نی. اداشتندکار ن یدر فضا ییجا ن،یاز ا شیپ یرا بگذرانند، تا چند

 یعلت ساعات کار نیبه ا تواندیکه زن م یاست به طور یها مسئله معتبرخانم یاالن دوران قاعدگ یتر بشود و حتباز

عبور  ساالرسالم یجامعه را از آن فضا تواندیهم م تیمطالعات معلول نیاز ماه کمتر کند. حال ا ییهاخود را در روز

 .یضیضعف و مر رشیپذ یدهد، برا

که در آن همه  میباش یابه دنبال جامعه دیبا یغلط است و ما به لحاظ اخالق هایسازو استثنا هایجداساز سوم: نقد

 .میبران هیها را به حاشاز انسان یتعداد میباشند. ما حق ندار پارچهکیو  دستکی

 و وابستگی برای ارزشی هیچ و دادیم ارزش استقالل به ما چرا

 استقالل و قدرت چرا دیگر عبارت به نبودیم؟ قائل ضعف

 باید نگاه این است؟ اخالقی رذیلت وابستگی، و است فضیلت

 انسانی آن بیافتد، اتفاق این اگر که است این منظور. شود نقد

 رذایل درگیر شود،می تحقیر نیست، مستقل و دارد ضعف که

 .شودمی محکوم شدن ارزشبی به و شودمی اخالقی
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بلکه خود ما و متعلق به خود ما  ستند،ین(The others)  یگریها، دکه معلول شودیم انیب نجایدر ا چهام: نقد

ها با نقاط قوت بدن و ذهن خود افتاد، انسان یدر دروان مدرن اتفاق یدر علم پزشک شرفتیاقتدار و پ یهستند. برا

علت  نیو به هم کنندیم و از خود دور زنندیآن را پس م وو از نقاط ضعف خود نفرت دارند  کنندیم یپندارزادهم

که همان نقطه ضعف آنها را دارد، از آن جهت که  نندیرا در جامعه بب یاما اگر فرد کنند،یخطاب م یگریآن را د

که  ی. زمانکنندیم یو از آن هم دور شوندیاز آن فرد هم متنفر م شود،یم یتداع شانینقطه ضعف خودشان برا

ها است، او ضعف نیکه تجسم هم نمیرا بب یخودم رو به رو شوم، اگر کس یذهن یهاا و نقصهبا ترس خواهمینم

که تمام افراد، معلوالن  دهدیم ادیبه ما  تیبا او مواجه شوم. اخالق معلول خواهمیو نم شودیحساب م یگریمن د یبرا

معلول شوند و البته که  یان است در هر حادثهرا دارند و ممک قوه نیبالقوه هستند که در هر لحظه امکان بالفعل شدن ا

و عدم استقالل را  یاز ناتوان یرا دارند که قطعا در آن دوره درصد یسالدوره کهن یعیها به صورت طبهمه انسان

 .تجربه خواهند کرد

 بیهرچند ممکن است عج ستند،ین یزیکم و ناچ یهامعلول از بدن خود دارد، تجربه کیکه  ییهاتجربه پنجم: نقد

از بدن خودمان و ذهن خودمان به ما آموزش بدهند و بتوانند  ییزهایها بتواند چتجربه نیبه نظر برسد و چه بسا ا

که از خود  میکنیم دایها دست پتجربه نیبه ا یزمان ماکند.  جادیدرباره ذهن و بدنمان ا یدیجد یهایبخشیآگاه

 یرونیما وجود داشته باشند و نه به مثابه ابژه ب یبه مثابه سوژه برا نیکه معلول افتدیاتفاق م یدر صورت نیو ا میآنها بپرس

تا خودش درباره  مینآن را برگردا یسوژگ دیدرباره آن نظر دهند و حرف بزنند. ما با رهیکه تنها پزشک و پرستار و غ

 نیشاد بودن و لذت بردن، اما ا یبرا دهندیرا انجام م ییهاتوانا و سالم کار یهاانسانخودش و بدنش صحبت کند. 

شاد  یدارند برا یاتیمعلول هم تجرب یهاانسان ست،یها نو لذت تمام انسان یشاد یممکن برا یهاها، تنها کارکار

درباره ذهن و بدن توجه  نیبه سخن معلول یست. ما اگر که به دربخشدیها تنوع مانسان دنشاد بو یهابودن که به تجربه

به ما نداده  دیجد یاطالعات را پزشک نیکه ا میاوریدرباره ذهن و بدنمان به دست ب یادیاطالعات ز میتوانیم م،یکن

است که در  ییهاقلمرو هانیا که یبدن، کامل در کنترل من هست، درحال نیمعتقد است که ا یاست. چراکه پزشک

 .ندارند یاست که آنها به آن دسترس ییهاتجربه عتایو طب ستیکنترل آنها ن

 تیاست که مرجع نیحل اراه م؟یبده تیو به آن اهم میرا بشنو نیمعلول یهاتجربه میتوان یما چه طور م طیشرا نیا در

تصور غلط  نیکنند. ا فیما تعر یتا خودشان از خوشان برا م،یرا به خودشان برگردان تیروا تیو مرجع ییگوقصه

آنها درباره آنها صحبت  نیوالد ای دیآنها سخن بگو درباره تواندیهستند که تنها پزشک م یافتادگاناست که عقب

 ای. «ستیبدون ما هر چه درباره ما گفته شود، درباره ما ن»اساس که  نیدارند بر ا یشعر نیمعلول ه،یزمن نیکنند. در ا
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 تواندیم یکس هچ قتایحق د،یبگو یزیبداند و چ یزیچ تیاگر خود معلول نتواند درباره تجربه معلول»: ندیگویکه م نیا

داشتند و  یخوب یجا هست از دو سندرم داون که آگاه نیا یمنابع. «دیبگو یزیبداند و چ یزیتجربه چ نیدرباره ا

 دانو اسم آن را هم گذاشتند بزرگ شدن با سندرم سدیآن را بنو یکنند و کس تیکتاب را روا نیتوانستند ا

(growing up with down syndrome). و مدرسه رفتنشان، ازدواج،  یابیدوست یکتاب از تجربه ها نیدر ا

خود  یها دگاهید رهیکه انتخاب کردند، و غ ینیدادن، د یرا نده،یآ یهادار شدن، شغل، برنامهبچه ،یجنس یهاتجربه

 .ندیگویرا م

 شیهمه ما پ یمعلول شکسته شود. برا یهااز تجربه یدرباره آگاه یپزشک تهیآتور دیکه با میبحث دار نیهم ادامه در

و  میرویسراغ پزشک م یآمده است که با درد

 یزیچ ،یکنیفکر م د،یگویم نهیپزشک بعد از معا

نتوانسته  یچون پزشک یعنی. یندار یو مشکل ستین

و  ستین دیگویکند، م شفآن مسئله را کنترل و ک

 تیدرباره معلول دیبا یپزشکاقتدار  نیوجود ندارد. ا

که فرد  ینیع طیشرا گر،یشکسته شود. به عبارت د

و  ستیچندان مهم ن کند،یدر بدن خودش تجربه م

 طیشرا نیصرفا گزارش پزشک مهم است. در ا

و اعتماد به  شودیکم م تیشخص ارتباطش با واقع

و  دهدیبا خودش از دست م هنفسش را در رابط

 گذاردیکه پشت سر م یاز رنج و شاد ییهاتجربه

که زاده  کندیاصالت ندارد چرا که تصور م شیبرا

 کردند،یم فیها بودند که توصمرد نی. در آنجا هم اکنمیاستفاده م یستینیفم یجا از نقد ها نیخود اوست. از ا الیخ

نداشت و از  تیمنظر زنانه اهم گاهچیو ه گذاردیرا پشت سر م یچه حاالت یدهریو ش مانیزا ،یزن در هنگام باردار

تمام بدن را کنترل  تواندیشکسته بشود چرا که نم دینسبت به کنترل بدن دارد، با یکه پزشک ی. اصراردندیپرسیزن نم

سطح  که آنها در حال باال بردن چراو به ما آموزش بدهند،  میریبگ ادیکه از آنها  م،یدار ازین نیکند. پس ما به معلول

 .کنندیمواجه م ستهیز یهاها و تجربه کردیاز رو یما از بدن خودمان هستند و ما را با تنوع یشخص یآگاه

 

 شرایط دیگر، عبارت به. شود شکسته معلولیت درباره باید پزشکی اقتدار

 صرفا و نیست مهم چندان کند،می تجربه خودش بدن در فرد که عینی

 کم واقعیت با ارتباطش شخص شرایط این در. است مهم پزشک گزارش

 و دهدمی دست از خودش با رابطه در را نفسش به اعتماد و شودمی

 چرا ندارد اصالت برایش گذاردمی سر پشت که شادی و رنج از هاییتجربه

 های نقد از جا این از. اوست خود خیال زاده که کندمی تصور که

 توصیف که بودند هامرد این هم آنجا در. کنممی استفاده فمینیستی

 سر پشت را حاالتی چه دهیشیر و زایمان بارداری، هنگام در زن کردند،می

. پرسیدندنمی زن از و نداشت اهمیت زنانه منظر گاههیچ و گذاردمی

 که چرا بشود شکسته باید دارد، بدن کنترل به نسبت پزشکی که اصراری

 .کند کنترل را بدن تمام تواندنمی
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       دیجد نگرش

هم ارائه کند که  یدیجد نشینگرش و ب دیندارد، بلکه با یو جنبه به اصطالح سلب کندیصرفا نقد نم تیمعلول اخالق

که  یآن کار کردند و کسان یبر رو هاستینیهست که فم یبحث یجابی. در جنبه اشودینگاه شناخته م نیا یجابیجنبه ا

به بدن  یو نسب یدادند و آن بحث بدن و نگرش فرهنگ سترششاز آنها گرفته و گ کنند،یکار م تیدر اخالق معلول

و  ینسب یمندندارد. بدن توان یاشده نییتع شیاز پ فیتعر چیاست و ه ینگرش نسب کیگفت بدن  توانیاست. م

که چه  مییبگو میتوانینم گرید م،یریتفکر را بپذ نیمتفاوت است. اگر ا گریتا جامعه د یااست که از جامعه یفرهنگ

 دهیآن سنج یسوال با توجه به جامعه، فرهنگ و بسترها نیمعلول است و جواب ا یو فکر یاز لحاظ جسم یکس

 کی نیهم میشده است. اگر بخواه شتریب اریقبل بس  یهادوره نسبت به دروه نیدر ا یعت زندگمثال سر ی. براشودیم

انتظارات  ،یفناور تیوضع گر،ی. از جمله عوامل دندیآیمتمام گذشتگان ما معلول به حساب  م،یریدوره را در نظر بگ

تا جامعه  یارا از جامعه یو توانمند تیمعلول فیهستند که تعر یاز عوامل رهیو غ یمعمار ،یآموزش ستمیس ،یاجتماع

 لوج اریرا بس تیمعلول است و مطالعات معلول یهاستینیکه از فم  1مثال خانم سوزان وندل ی. برادهدیم رییتغ گرید

سالم  اریبود که بس نیو تصور من ا کردمیم یادرویپ لیما مین یکه من معلول نبودم، روز یزمان» :دیگویبرده است، م

 کندیم یرا ط لیما نیبار چند نیچند یکه روز ییقایزن آفر کیچشم  شیکه در همان زمان، پ نیهستم، غافل از ا

 یبه کمک دائم یعنیمنظور از معلول بودن  د،یگویدر ادامه م«. معلول بودم اوردیاش آب بخانوده یتا از چشمه برا

پختن  یبرا ست،ین یشیگرما ستمیوجود ندارد، هوا سرد است و س یکشهکه آب لول یامثال در جامعه یداشتم، برا ازین

است  ازین یادیز اریبس یبدن ییو توانا یبا دست شست، انرژ دیها را باآتش روشن کرد و لباس دیبا ییهر وعده غذا

 .شوندیوان معلول دانسته مها را انجام بدهد، ناتکار نیا توانندیکه نم یو کسان

و االن هم  رهیو غ ییکایآمر یبوم ،ییقایدر جوامع آفر کنندیکودکان دختر را ختنه م یتناسل هیناح گر،یدر مثال د

 یآن جوامع ای. شودیمعلول م دخترآن  یاز نظر جنس ییچشم جوامع مدرن اروپا شیکه پ یهمچنان هست، در حال

از  یکه خودشان درک یدارند معلول هستند در صورت هیکه سالمت کامل تغذ یدارند، در برابر کسان هیکه سوء تغذ

آنها کم  یهاو مهارت ییها در جامعه مردساالر معلول هستند، چرا که توانازن گر،یندارند. در مثال د تیمعلول نیا

مقدار  نیا میکنیم فیتعر مامعلول هستند.  یها در جوامع سنتگفت، زن توانیو م شوندیم تهنگه داش فیاست و ضع

به استراحت و  ازیو هوش و عدم ن یذهن ییمقدار از توانا نیسر پا، ا ستادنیتکان دادن بازوها، ا ط،یاز حرکت در مح

 میباش میتوجه داشت دیکه با یدر صورت میکن یسازیکه آن را جهان میکنیم یاستاندارد است و سع ،خواب در روز

                                                           
1 Susan wendell. 



 

11 
 

از  یکیدر  یو هر گونه نقص یقلب یهایماریب ابت،ید ،یتنفس یهایماریاز ابهام است. ب یاها در هالهتمام آنکه 

 .توانا ایفرد مبتال، ناتوان است  ایو آ ستیچ فشیکه تکل ستیمشخص ن ،یبدن یهااندام

که  میما هست نیا م،یبشو انیجامعه از ناشنوا کیسالم وارد  یهااست که اگر ما به عنوان انسان نیا گریجالب د بحث

آنها وجود دارد، مانند خط  یکه برا ی. ابزارمیفهمیکه نوع صحبت کردن آنها را نم میچرا که ما هست م،یمعلول هست

 فونیآ ای یاست مانند گوش یخود آنها  ابزار زندگ یکه برا یرتهستند، در صو یما ابزار پزشک یسمعک برا ای لیبر

وجود دارد که از آن  نهیزم نیدر ا یشتریب یهادارشان مانند مبلمان است. مثالچرخ یصندل ایما،  یدر بازکن برا

 .میگذریم

به شدت به  تیاست. اخالق معلول تیو آشکار کردن هو تیابراز هو ،یگذارکه وجود دارد، بحث نام یدوم نگرش

 یچه اسم کهنیحساس است. ا یگذاربحث نام

مثال ممکن  ی. برادیبه شخص معلول بده دیخواهیم

. یبدن ،یفکر ،یاختالل زبان یشخص دارا د،ییاست بگو

که ما حق  کندیجا اعتراض م نیا تیاخالق معلول

از بدن آن فرد  ییهاو عدم کارکرد بخش یناتوان میندار

به  قمایو مستق میرا به شکل برچسب بر آن فرد معلول بزن

 یلیکه به عنوان بد یگرید فی. در تعرمیآن اشاره کن

شخص  م،ییگیاول آمده است که در آن م فیتعر یبرا

 مییبگو که نیا یبه جا ییشنوا ای ،یینایاختالل ب یدارا

 یما اختالل را بر رو فیتعر نی. در ایاختالل بدن

در حال نسبت دادن است که فرد سالم  نیا تیمسئله از نظر اخالق معلول نیبدن. اشکال ا یو نه بر رو میبریکارکرد م

 نیا یاست. به جا بیباز هم ع یاست، ول یبه فرد معلول است و درست است که بهتر از نام قبل یبینقص و ع کی

آن که بهتر  رغمیهم عل فیتعر نیمتفاوت است. البته ا یریادگیکه در  یشخص م،ییبگو میتوانیم نیدست از عنوا

 ،یگریمعلول به عنوان د دیگویبودن معلول است. چرا که م یگریتصور د اگریاست، اما همچنان اح گرید فیاز تعار

است که به شخص  نیا شودیم شنهادیکه پ یدارد. نام بعد متسال یهامطابق با استاندارد یاز فرد یمتفاوت یریادگی

 دیاست که شما حق ندار نیهم مشکل دارد و مشکل آن ا فیتعر نیا تیدل. از نگاه اخالق معلولروشن م،ییبگو نایناب

 بازوها، دادن تکان محیط، در حرکت از مقدار این کنیممی تعریف ما

 به نیاز عدم و هوش و ذهنی توانایی از مقدار این پا، سر ایستادن

 را آن که کنیممی سعی و است استاندارد روز، در خواب و استراحت

 تمام که باشیم داشتیم توجه باید که صورتی در کنیم سازیجهانی

 دیابت، تنفسی، هایبیماری. است ابهام از ایهاله در هاآن

 بدنی، هایاندام از یکی در نقصی گونه هر و قلبی هایبیماری

 یا است ناتوان مبتال، فرد آیا و چیست تکلیفش که نیست مشخص

 .توانا



 

12 
 

که  رازد، چ دیاما دلت روشن است. نقاب نبا ،یو کور یدرست است که ناتوان دییو بگو دینقاب بزن یناتوان یبر رو

 .است یانسان لیاص تیوضع کیخودش  یناتوان

 :کردم ادداشتیاز آنها را  یآشنا شدم که بخش یدیجد نیمعلول بود، من با عناو ینآذر که روز جها 12روز  در

 که همان نقاب زدن را دارد. رسدیطور به نظر م نیعنوان باز ا نی. اتیمعلول یمندان داراتوان یروز جهان .1

اساس،  نیباشد و بر ا یو فرهنگ ینسب ازهایاست که ن ارقر تی. از منظر اخالق معلولژهیو یازهاین یافراد دارا .2

 .میندار ژهیرویو غ ژهیو یازهایما ن

و بر اساس فرهنگ هر  یچرا که خاص بودن هم نسب ست،یهم مناسب ن نیخاص. که ا طیشرا یافراد دارا .3

 .جز فرهنگ ندارد یفیجامعه است. خاص بودن تعر

 د،یگویچرا که م ست،ین یاسم هم اسم خوب نیکه ا ی. در صورتشودیم دهیشن اریجو بسو توان ابیتوان .4

 .هم مشکل دارد نیاست که ا ییو ارزش، توانا لتیاستاندارد و فض

 یستینیگفت معلول و نامعلول. مانند همان جنبش فم دیبا ند،یگویرفتند که م شیپ ییجنبش تا جا نیدر ا یافراد

هم اشکال دارد، چرا که اصالت را  فیتعر نی. امیزیها را دور برمرد دیزن و با ریکه معتقد بودند به زن و غ کالیراد

 .شودیم هیو نامعلول فرع و حاش دهدیبه معلول م

. شودیسه واژه از هم جدا م فیتعر نیسازمان ملل ارائه کرده است که توجه مرا جلب کرده است. در ا یفیتعر ماا

 (disability)ذهن،  ایاز خود بدن  یبخش کیبودن  یعیبط ریفقدان و غ ای یدگید بیآس (interment) اول

بودن که به جامعه  لیبودن و عل وبیمع یمعنا هکه ب(handicap) در بدن،  ییهر نوع نبود هر نوع توانا ای تیمعلول

به نظر  فیتعر نیقشر از مردم را توانا کند. ا نیبه جامعه دارد که تا چه حد تالش کرده است تا ا یوابسته است و بستگ

 کیانجام  یاست برا ینوع ناتوان کیبلکه  ست،ینوع نقص ن کی تیمعلول مییاست اگر بگو یخوب فیتعر رسدیم

 .ستین لیخاص، اما لزوما هر کس که ناتوان است عل تینوع فعال

 

 تیدر باب اخالق معلول یمالحظات

صحبت بکنم که به علت کمبود وقت صرفا آن را  تیدر اخالق معلول یمسائل و مالحظاتداشتم درباره خرده قصد

است که  یچقدر اخالقکه  نیمسئله درباره قهرمانان معلول است و ا کی. شومیآن نم اتیو وارد جزئ کنمیطرح م
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بشوند؟  نگیاستفان هاوک توانندیهمه آنها م ایبشوند؟ آ مانقهر توانندیم نیهمه معلول ایآ م،یها معلول بسازما از قهرمان

 میکنیم جادیا نیخود معلول نیرا در ب یگریدوگانه و د یفضا کیکار  نیکه با ا شودیجهت مطرح م نیسوال از ا نیا

 .شودیم جادیا یادوگانه یمعلول قهرمان، فضا کیو  یمعلول معمول کی نیو ب

دارم و  یاها است. من از خودم و بدنم چه تجربهوجود دارد، بحث تضاد تجربه تیکه در اخالق معلول یگرید بحث

ممکن است که من خودم را معلول فرض کنم و شما من را معلول فرض  د؟یدار یاچه تجربه ندیبیشما که من را م

من اصال خودم  یول ند،یبیشما من را معلول م یعنیعکس،  رب ایو  دیانسان سالم را داشته باش کیو از من انتظار  دینکن

  .آوردیه وجود مرا ب یاز مالحظات اخالق یسر کی گران،یخود شخص و د یهاتضاد تجربه یعنی. دانمیرا معلول نم

 سمیاوت یهااست که ما همه بچه یکه چقدر اخالق نیا یعنیاست،  نیمعلول یهاخود تجربه انیتنوع در م گر،ید بحث

از هر نوع،  نیتمام معلول نیکه ب ی. در صورتمیریبگ دهیرا ناد سمیاوت یهابچه انیو تنوع م میبفرست سمیرا به مدارس اوت

 کی هیشب شتریب ،ییزن اروپا کیکه  شودیگفته م یستینیفم یها حثجود دارد. همانطور که در ب یاریبس یهاتنوع

 .نحو است نیهم به هم تیدر معلول ،ییقایزن آفر هیشب ،ییزن اروپا کیاست تا  ییمرد اروپا

 یپزشک یهاو مراقبت یپزشک زاتیبه تجه ازیو ن ستندین ماریاست، همه معلوالن ب ماریمعلول و ب نیب زیتما ،یبعد بحث

شخص معلول بدن خودش و  کیاست که  زیجا ایاست. آ تیمعلول تیهم جواز پنهان کردن هو گریندارند. بحث د

خود را  یهاتیحق را دارند که هو نیگر مردم که ایخودش نگه دارد همانند د شیراز پ کیذهن خودش را به منزله 

حق را  نیهم ا نیکه معلول رسدیآن را پنهان کنند. به نظر م توانندیافراد که م یجنس یهاتیپنهان بکنند، مثال هو

 .نکشند ادیخود را پنهان کنند و آن را فر یها تیدارند که هو
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