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گذشته دهه دو در ایران در معلوالن حقوق از قانونی حمایت مقد    مه:
مطالعه این در است. گرفته قرار غیردولتی و دولتی بخشهای توجه مورد
رویكردهایرایجپزشكی،اجتماعیواخالقیمربوطبهمعلولیتدرمتن
است، شده بررسی 1396 سال مصوب معلوالن حقوق از حمایت قانون

همچنینتالششدهتاگفتمانهایدخیلدراینقانونتحلیلشود.
متن فركالف، نورمن انتقادی گفتمان تحلیل روش از استفاده با روش:
قانونومصاحبههایافراددخیلدرتدوینآن،درسهسطحتوصیف،تفسیر
وتبیین،تحلیلشدهاست.ابتداجدولراهنماییازمفاهیمموردنظرفركالف
و فركالف مفاهیم با مرتبط عبارتهای و واژهها سپس  است. شده تنظیم
در و شده استخراج مصاحبهها و قانون متن از گفتمان تحلیل سطح سه
جدولدیگریقراردادهشدهاست.جدولدومارتباطسهبخشدستوریو
معناشناختی،بینامتنییاگفتمانیوایدئولوژیكیاساختاریرادریافتههای

تحقیقنشانمیدهد.
یافته ها:اطالعاتاستخراجشدهازمتنقانونومصاحبههادرسهبخش
ایدئولوژیك بینامتنییاگفتمانیوساختاریو زبانشناختیومعناشناسی،
دولتی، گفتمانهای رقابت و حضور بررسی، این است. شده بررسی
آنها نابرابر نقش و مدنی فعالیت و اقتصادخصوصی بخش قانونگذاری،
كاماًل نقش دولتی گفتمان حقیقت در میدهد. نشان قانون تدوین در را
مسلطداشتهاست.گفتماندانشگاهیدرفرآیندغایببودهوگفتمانبخش

خصوصیفعالیتیپنهان،امافعالداشتهاست.
بحث:درنتیجهنظمگفتمانییادشده،تغییرهدفاجتماعیتدوینقانون
بهمعیشتیوحمایتیمشهوداست.اینامرهمبخشعمدهمسائلاجتماعی
معلولیترابدونپشتیبانقانونییامبهمباقیگذاشتهوهمازطریقبازتولید
مفاهیمومناسباتفرهنگیواجتماعیرویكردپزشكیوتوانبخشیموجب

استمراروتشدیدناتوانیافراددارایمعلولیتدرایرانمیشود.
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Intorduction: In this study, we have examined the medi-
cal, social, and ethical approaches of disability in the 
Law enacted in 1396, on the protection of the rights of 
persons with disabilities. We have also tried to recognize 
discourses involved in the law.
Method: Using Norman Fairclough’s method of critical 
discourse analysis, the text of the law and the interviews 
of the people involved in its compilation have been ana-
lyzed in three levels of description, interpretation, and ex-
planation. First, we have provided conceptual categories 
of Faircloughian method in a table; second, we have ex-
tracted the words and phrases related to these categories 
from the text of the law and interviews to another table. 
Findings: Our analysis of law and interviews concen-
trates on three kinds of data: rhetorical, discursive, and 
structural/ideological data. This study shows the Pres-
ence/absence and competition of governmental, legis-
lative, private, and social discourses and their unequal 
role in lawmaking. In fact, governmental discourse has 
played a completely dominant role. Academic discourse 
has been absent in the process, and private discourse has 
had a hidden but active role.
Discussion: Changing the purpose of law-making from 
social to supportive is a result of predominant role of 
governmental discourse. This leads to an order of dis-
course based on inequality and low participation of 
social discourses. This leaves most of the social issues 
of disability unspoken, ambiguous, and without legal 
support. The predominant medical model of disability, 
through a reproduction of its concepts and definitions of 
disability, causes the continuation and intensification of 
disability and inequality for disabled persons.
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Extended Abstract
Introduction: The last two decades for people with disabilities in Iran have been 
accompanied by extensive efforts to develop and enact protection laws. The adop-
tion of the comprehensive law on the protection of the rights of disabled persons in 
2004, acceptance of the universal convention on the protection of the rights of per-
sons with disabilities and its entry into force in 2008, and finally the passage of the 
amendment to the law on the protection of the rights of persons with disabilities in 
2017 are among these. The recent law was regulated in collaboration with govern-
ment agencies such as the Ministry Cooperatives, Labor, and Social Welfare, the 
State Welfare Organization and NGOs for disabled persons and parliamentarians. 
The purpose of the adoption of this law was to provide welfare protection for 
the disabled and to create the necessary grounds for equalization of opportunities 
and to remove barriers to social participation of persons with disabilities. Also, 
correcting incorrect attitudes toward disability and people with disabilities in ac-
cordance with the social model of disability has been one of the most important 
concerns of activists, especially disabled people and their NGOs. 
However, during and after the drafting and adoption of the law, much dissatisfac-
tion with the failure and defects of the new law has been expressed. Criticisms are 
mainly from disabled persons and NGOS, and include numerous objections to the 
appearance and form of the text of the law, as well as its content and tone. In prac-
tice and implementation, only a small part of the law materials has been realized, 
and in the past two and a half years, important financial, structural, and cultural 
problems related to the materials of the law have occurred. 
The aforementioned points indicate the presence of different discourses in the for-
mulation and implementation of this legal text, which has been active with differ-
ent and contradictory attitudes and objectives. Representatives of discourses with 
a medical, rehabilitation, social and cultural approach, as well as profit-oriented to 
the phenomenon of disability in both the main governmental and non-governmen-
tal sectors, have each sought to regulate the law in accordance with their approach. 
Also, the vacancy of some important discourses in this process is quite sensible. 
The aim of this study was to identify the discourses involved in the drafting of 
the Law on the Protection of The Rights of Persons with Disabilities in 2017 and 
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the extent and type of interactions between them. We have also intended to ex-
amine the dominant and passive role of each disability discourse in the drafting 
and approval of the final text of the law, while analyzing the contribution of these 
discourses to the weaknesses and defects attributed to the law. Pursuing the above 
goals will guide us on the one hand to how the Law on the Protection of The 
Rights of Persons with Disabilities is formed in Iran, and on the other hand, it re-
veals social and cultural barriers to enforcing the law on persons with disabilities 
and solving their problems.

Method: Considering the aim of investigating the problems of disabled persons in 
the legal text, in this study we used Norman Fairclough’s critical discourse analy-
sis method for text analysis. In addition to critical analysis of the text of the law 
in three levels of description, interpretation, and explanation, we have conducted 
targeted interviews with individuals active in drafting of the law and compared 
their statements with our findings from text analysis. For this purpose, 10 people 
from different governmental and non-governmental sectors were interviewed. 
In order to identify the discourse-oriented structures of the text, firstly, in the stage 
of describing words and phrases related to disability and its discourses, we have 
analyzed intertextual relationships, underlying knowledge and different interpreta-
tions of the producer and representation of the text. Finally, we have explained the 
relationship between the text and the discourses involved in it and the open role 
of producing social structures and relationships related to disability arising from 
these discourses. 
We identified the key concepts of each disability discourse and models and 
matched the words and sentences introduced in the text of the law. For example, 
words and phrases that are placed in the field of rehabilitation and medicine or 
support against medical discourse and civil rights, social participation, culture 
building, etc., have been written against discourse or social model. Also, the ob-
jectives of each public and non-governmental sectors were placed against them in 
order to determine the presence and role of each of these sections according to the 
text literature. 
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Findings: By examining the words and phrases extracted from the text and adapt-
ing them to the general discourses and discourses of the sections involved in the 
drafting of the law, it became apparent that out of 34 articles and 29 notes of this 
law, the vast majority of the cases and meanings, as well as the purpose, are placed 
in the medical model, rehabilitation, and support. Only two articles are directly 
but vaguely related to the social model of disability. The findings indicate the 
active and dominant presence of the public sector, especially the State Welfare 
Organization, and its bureaucratic objectives in the drafting of the law. The non-
governmental organizations of disabled persons have had a poor presence and 
have been absent in some cases in the process. The private sector is unofficially 
present but with active interference, and the absence of academic, religious, and 
judicial departments is evident from the both text and interviewees.

Discussion: The topics of this study can be described in four categories: the process 
of drafting the text of the law, the way of writing and the literature of the text of 
the law, the interactions of micro-discourses, such as the Social Welfare and NGOs 
of the disabled, and representation of macro-disability discourses in the text and 
inter-sectoral and inter-discourse interactions. The whole process and process of 
drafting the law lacks a kind of construction or planning and instructions, and has 
gone according to the tastes of the people involved and disposed of. Despite the 
10-year period of the process, haste in the sectors that require accuracy and hesita-
tion has led to the drafting of the text of the law without surveying the academic 
departments, knowledgeable activists and experts with disabilities, and religious 
and judicial experts. This haste and unplannedness have caused large parts of the 
disabled, such as mental groups and the deaf, to have virtually no role in the de-
velopment process. There is no specific legal resource for regulating the text of 
the law, and the text of the Universal Convention, as specified in the law, has been 
ignored in terms of rhetoric and meaning. 
In the text, the place of words and phrases, and indeed the literature determining 
the social and cultural rights of people with disabilities, is empty. But instead, 
throughout the text, attention to livelihoods and government financial support for 
people with disabilities is severe or extremely severe. 
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The dominance of the governmental and bureaucratic discourse, which is always 
focused on the budget, livelihood, and support issues have prevailed in the draft-
ing of the law, and cultural, social or moral issues of persons and groups with 
disabilities have remained neglected. The roots of economic and social problems 
of people with disabilities have not been considered in any way, so no important 
provisions have been made in the law regarding their elimination.
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مقدمه 
شناختوتحلیلصحیحمسائلاجتماعیبهویژهآنجاكهبامتونقانونیسروكاردارد،
نیازمندپژوهشمیانرشتهایازنوعتحلیلگفتمانوتشخیصگفتمانهایدخیلومرتبط
امر این معلوالن قوانین و معلولیت زمینه در )گرو20:2011،1( است اجتماعی مسئله با
بهخوبیقابلمشاهدهاست.ازیكسو،وجودرویكردهایمتفاوتوگاهمتضادنسبتبه
معلولیتبهطورهمزمانوازسویدیگر،تعددعواملاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیدخیل
دروضعیتگروهمعلوالن،موانعمهمیرادرراهاجرایقوانینحمایتازآنهاوتأمینحقوق
شهروندیشانبهوجودآوردهاست)رمضانیقوامآبادی،308:2011وهاشمی،1:2014(.با
گذشتدودههازتصویبقانونجامعحمایتازحقوقمعلوالنایرانو12سالازپذیرش
ایرانوالزماالجراشدنآن كنوانسیونجهانیحقوقمعلوالندرمجلسشورایاسالمی
ونیزباوجوداصالحقانونجامعدرسال1396وپسازتالشیدهساله،مشكالتمتنوع
معلوالنهمچنانپابرجاست)محمودنژاد،2019(.گذشتهازآن،درخودقانوناصالحشده،
نقایصوخطاهایبسیاریقابلتشخیصاستكهاجرایآنهاراناممكنیابسیارناقص

ساختهاست)هاشمی،2014(.

بیان مسئله 
مسئلهموردبررسیاینمقالهوجودضعفهاوتعارضهایموجوددرمتنواجرایقانون
حمایتازحقوقافراددارایمعلولیتاست.ضعفهاوتعارضهاییكهبهنظرمیرسدنتیجه
ناكارآمدیقوانینرا ناكامیو رقابتگفتمانهایدخیلوتسلطیكگفتمانخاصباشد.

میتوانازدوطریقبررسیكرد:اول،نحوهنگارشوقوتوضعفهایصوری،معناییو
ساختاریمتنقانونودیگرنقشگفتمانهایدخیلدرتولیداینمتونكههردودركنشی

1. Grue
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متقابلموجبكاستیهاوتحریفهادرمتنمیشوند)گرو،2011؛فركالف2008،1(.ازسال
1383تاكنونسهمتنقانونیمهمبرایحمایتازحقوقافراددارایمعلولیتدرایران
باشد. آنهامی قانون1396آخرینومهمترین تدوینوتصویبشدهاستكهاصالحیه
بودهوموجبتفسیرهای مبهم بسیاری قوانیندرموارد این ایناستكه امامسئلهمهم
متفاوتیمیشوندودرعملیااجرانشدهیابهطورناقصبرخیازمسائلراپوششدادهاند.
سرفصلهایمهممسائلافراددارایمعلولیتمانندمناسبسازی،آموزش،اشتغال،بهداشت
ودرمان،تأمیناجتماعی،برابریفرصتها،مشاركتكاملاجتماعیوفرهنگسازیدرزمینه
هویتاجتماعیهمچناندرسطحابتداییقرارداردوتبعیضآمیزبودنمیزاندسترسیبه
منابعالزمبرایاستقاللفردیواجتماعی،افرادمعلولرادرمحرومیتشدیدنگاهداشتهو
آسیبپذیرمینماید)محمودنژاد،2019(.بهنظرمیرسدتبییناینضعفهایقانونیواجرایی
ارتباطتنگاتنگیباروابطنابرابرنهادهاوگفتمانهایمشاركتكنندهدرتدوینواجرایقانون

وغیبتبرخیازنهادهاوگفتمانهادراینفرآیندداشتهباشد.
پژوهشدرزمینهقوانینایران،بهویژهپژوهشباروشتحلیلگفتمانانتقادیبانگاه
جامعهشناختیبسیارناچیزبودهاست.متونقانونیعمدتًابادیدتكرشتهایحقوقیمورد
شدهاند انجام مسلكی و حزبی گرایشهای با و سیاسی زمینهای در یا گرفته قرار بررسی
)رمضانیقوامآبادی،308:2011(.درخصوصقوانینمربوطبهمعلوالنهمتاآنجاكهدر
دسترسبودهاست،هیچپژوهشروشمندوعلمیبهدستنیامد.درمواردیافرادیتالش
كردهاندكهمجموعهقوانینصدسالگذشتهمربوطبهمعلوالنراجمعآوریودستهبندی
كنند،یابهشیوههایژورنالیستیوگزارشگونهموردبررسیقراردهند)ابراهیمی،2016؛
هر از قبل معلولیت دارای افراد به مربوط قوانین زمینه در پژوهش برای .)2016 نوری،
چیزشناختدرستنهادهاوگفتمانهایدخیلدرتولیداینقوانینوجایگاهوتعاملهای

1. Fairclough
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آنهاضرورتمییابد)گرو،4:2011(.نهادهاییمانندقوهمقننه،ساختارهایبوروكراتیك
و درمان و بهداشت اجتماعی، رفاه و كار تعاون، وزارت مانند رقابتی گاه و موازی گاه
باالخره و نظارتی نهادهای معلول، افراد سمنهای مانند مدنی نهادهای بهزیستی، سازمان
سرمایهگذاری پیشگیری و درمان یا توانبخشی و آموزش زمینه در كه بخشخصوصی
میكند)هاشمی،2014(.هركدامازایننهادهاباگفتمانهایمخصوصبهخوددربافتی
گفتمانیبرایتولیدیكمتنقانونیفراگیرواردتعاملشدهاند.شناختایننظمهایگفتمانی
انتقادیاستكه باروشتحلیلگفتمان تحلیلی پژوهشی نیازمند آنها تعاملهای برآیند و
بتواندجایگاهونقشهركدامرادرایجادنقاطقوتوضعفقانونودرنتیجهبازتولید
شرایطاجتماعیمعلولیتوناتوانیمشخصكند.هدفاینمقالهارائهتحلیلیمناسباز
نقشگفتمانهایدخیلدرتدوینقانوندرمسلطشدنیكیازدومدلپزشكی-حمایتییا

اجتماعی-توانمندسازیبراینقانوناست.

پیشینه تجربی
قانوندرجدول بهحوزهمعلولیتو ابتدامهمترینپژوهشهایمربوط اینبخش در
شمارهیكارائهمیشود،سپسموضوع،روشونتایجآنهاذكرمیگردد،درادامهبهنقد

اینپژوهشهاوجمعبندیپرداختهخواهدشد.
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جدول 1- پیشینه تجربی

نوع مورد
روشمکانموضوعسالنویسندهمطالعه

رمضانیداخلی)1(
توصیفی-تحلیلیتهرانمقایسهدوقانونمعلولیت2011قوامآبادی

توصیفی-تحلیلیتهرانچالشهایحقوقمعلوالن2014هاشمیداخلی)2(

توصیفی-تحلیلیشیرازقوانینحمایتیمعلوالن2016جلیلیداخلی)3(

یكقرنقانونگذاریبرای2016نوریداخلی)4(
اسنادی-توصیفیقممعلوالن

اخالقپستمدرنو2016پورمحمدیداخلی)5(
اسنادی-توصیفیقممعلولیت

اسدیانوداخلی)6(
تحلیلگفتمانتهرانساختاجتماعیمعلولیت2020همكاران

انتقادی

اسنادیوتوصیفیآمریكامقایسهدوقانونمعلولیت2011كانترخارجی)7(

تحلیلگفتماننروژبازتولیدگفتمانمعلولیت2011گروخارجی)8(
انتقادی

وماسوخارجی)9(
نقدمطالعاتانتقادی2014واتسون

توصیفی-تحلیلیآمریكامعلولیت

نقدپیماننامهجهانیحقوق2014لیاسیدوخارجی)10(
تحلیلگفتمانقبرسمعلولیت

انتقادی

تحلیلقوانینآموزشی2019وناسوجنخارجی)11(
تحلیلگفتمانایرلندمعلولیت

انتقادی

گودلیوخارجی)12(
تحلیلمطالعاتانتقادی2019همكاران

توصیفی-تحلیلیآمریكامعلولیت
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مطالعهقوانینمربوطبهمعلولیتدرایراندردهه1380،بهویژهپسازتصویبقانون
جامع1383وپیماننامهجهانیحقوقافراددارایمعلولیت1387آغازشدهاست.تحلیل
گفتمانهایمعلولیتازاینهمجوانتربودهوازنیمهدومدهه1390آغازمیشود.ازمیان
پژوهشهایداخلییادشده،چهارموردرمضانیقوامآبادی)2011(،هاشمی)2014(،جلیلی
)2016(ونوری)2016(بهقوانینمعلولیتودوموردپورمحمدی)2016(واسدیانو
همكاران)2020(،بهتحلیلگفتمانمعلولیتپرداختهاند.درپژوهشهایخارجیهمچهار
موردكانتر1)2011(،گرو)2011(،لیاسیدو2)2014(ووناسوجن3)2019(بهقوانینو
دومورد)وماسوواتسون4)2014(وگودلی5وهمكاران)2019(بهگفتمانهایمعلولیت

توجهنمودهاند.
رمضانیقوامآبادی)2011(قانونجامعحمایتازحقوقمعلوالنایرانراباپیماننامه
جهانیحقوقمعلوالنمقایسهكردهونقاطضعفقانونجامعراتحلیلنمودهاست.اوبا
تمركزبردومحورحقوقافراددارایمعلولیتیعنیبرابرسازیفرصتهاومشاركتاجتماعی
آنها،قانونجامعرابسیارمحدودودورازایندومحورحقوقیمیداند.بهنظراوقانون
جامعبایدبراساسپیماننامهجهانیاصالحگردد.جلیلیهممواردضعفدرمتنواجرای
قانونجامعرابررسینمودهومتنقانونراهمازنظرنگارشوهمازنظرمطابقتباحقوق
فردیومدنیناقصمیداند.بهنظرجلیلیرفعتبعیضعلیهمعلوالنكههدفاصلیتدوین

قانونبوده،محققنشدهاست.
ایرانچهارمرحله در معلوالن برای قانونگذاری بررسیصدسال در نوری)2016(
اسالمی انقالب تا 1300 سال )از موردی قوانین تصویب دهد: می تشخیص را تاریخی

1357(،تصویبقوانینحمایتی)ازابتدایانقالبتا1383(،تصویبقانونجامعوپیماننامه

1. Kanter   2. Liasidou  3. Van Aswegen
4 Vehmas and Watson 5. Goodley
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جهانیدرایران)ازسال1383تا1390(وباالخرهاصالحقوانینپیشینومطالبهگریدر
زمینهحمایتهایهمهجانبهقانونی.هاشمیهمباتمركزبرقوانینودستورالعملهایمربوطبه
خصوصیسازیدرحوزهمعلولیت،ضعفهایقوانینمربوطهراتحلیلوپیشنهادهاییبرای
اصالحآنهاارائهنمودهاست.اسدیانوهمكارانهمگفتمانهایمعلولیتونقشآنهارادر
ساختاجتماعیوبازتولیدناتوانیدرفرهنگوجامعهتحلیلنمودهاند.مقایسهگفتمانهای
توانمندیوناتوانیدرحوزهمعلولیت،بهویژهدررسانههایجمعینشانمیدهدكههریك
ازاینگفتمانهابازبانوواژگانخاصخودمیتوانندرویكردعمومیبهمعلولیتراجهت
دهند.بهاینترتیب،ناتوانیبرساختهایاجتماعیاستكهازطریقكاربردزبانوگفتمان

مبتنیبرقدرتبدنیبازتولیدشدهوساختمییابد.
دربخشخارجیكانتر)2011(،گرو)2011(ووناسوجن)2019(قوانینمعلولیت
دركشورهایآمریكا،نروژوایرلندراموردبررسیوتحلیلقراردادهاند.كانترتناقضات
عمدهایدرمتنقانونداخلیآمریكاباحقوقبشربرایمعلوالنذكرمینماید.گروقوانین
معلولیتینروژراباتوجهبهتسلطگفتمانهایپزشكیواجتماعیبررسیكردهوتأكیدبر
هریكازاینگفتمانهاونادیدهگرفتنتنوعگفتمانیدرحوزهمعلولیترادلیلضعفافراد
معلولوسمنهایآنهامیداند.وناسوجنقوانینمعلولیتدرایرلندراتحتتأثیروتسلط
ایدئولوژیلیبرالوسودگرامیداندوعلتضعفاجراییقوانینمذكورراتسلطگفتمان
ناتوانسازیمیداندكهشایستگیرادرسالمتوقدرتبدنیارزیابیمینماید.بهنظراو

تعریفونگرشبهمعلولیتبایدتغییركندوازاستیالیارزشهایلیبرالیخارجگردد.
لیاسیدو)2014(متنپیماننامهجهانیحقوقافراددارایمعلولیتراباروشتحلیل
مفاهیم ابهام را قانونی متن این عمده دوضعف او است. نموده بررسی انتقادی گفتمان
بر بازدارندهنقضآنتوسطدولتهامیبیند.عالوه یا تعاریفوفقدانضمانتاجرایی و
این،ارائهگزارشهایغیرواقعیازسویدولتهایپذیرندهپیماننامهوفقدانسازوكارهای
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ارزیابیمناسبراموجبتحریفواقعیتدرخصوصافراددارایمعلولیتوشرایطملی
وبینالمللیآنهامیداند.

وماسوواتسون)2014(وگودلیوهمكاران)2019(گفتمانهاینظریوروششناختی
درحوزهمعلولیتراباتمركزبرمطالعاتانتقادیمعلولیتوضعفهایآنتحلیلنمودهاند.
وماسوواتسونمهمترینضعفمطالعاتانتقادیمعلولیتراغفلتازهویتها،ارزشهاو
عواطفافراددارایمعلولیتوتوجهافراطیوماتریالیستیبهساختارهایاقتصادیمیدانند.
بهنظرآنهااینمطالعاتبایداخالقوسبكزندگیوتفاوتهایفردیرامحورهایاصلیدر
نظریهوپژوهشقراردهند.گودلیوهمكارانهمبارویكردیانتقادیبهمطالعاتانتقادی
آنهامحورهایحائز نقاطضعفنظریوروششناختیآنراتحلیلنمودهاند. معلولیت،
اهمیتدرنظریهوپژوهشمعلولیتراباطرحپنجپرسشمعرفیمیكنند:1-هدفنظریه
درمطالعاتانتقادیمعلولیتچیست؟2-مطالعاتمعلولیتتاچهحدفراگیراست؟3-
معلولیتسوژهمطالعهاستیاآبژهآن؟4-چهموضوعاتیدربارهمعلولیتمطرحاست؟و

5-چگونهمیتوانبهتوانایییاناتوانیتوجهكرد؟

نقد و جمع بندی 
درسطح مهمی جایگاه معلولیت مطالعات در گفتمانها و قوانین موضوع در پژوهش
جهانییافتهاست.بهطوریكهمیتوانقانونپژوهیوگفتمانشناسیرادومحوراساسی
اینمطالعاتدرقرنحاضردانست.البتهاینپژوهشهادرخارجازایرانازدهه1970آغاز
معلولیت مطالعات مراكز و انجام پژوهشها از انبوهی و1990 دهههای1980 در و شده
معلولیت دارای افراد برای قوانینعام بهتصویب منجر مطالعات این تأسیسشدهاست.
وشناساییگفتمانهایمربوطبهمعلولیتدرحوزههایمختلفگردیدهاست.گفتمانهای
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اكروری2013،1؛ و )هافمن دستهاند این از بشر وحقوق پستمدرن اجتماعی، پزشكی،
پارسلو2015،2؛رتیف2018،3؛كاتسوییوچاكلن2020،4(.

نگرفته بهخود ساختارمشخصی هنوز و بوده نو بسیار معلولیت پژوهشهای ایران در
است.عمدهمطالعاتصورتگرفتهدركشوریابهصورتپایاننامههایدانشگاهیبودهو
یاكارنامنظمومقطعیفعاالناجتماعیوحقوقیمیباشد.مراكزمطالعاتیدرحوزهمعلولیت
كهاجتماعیازدانشورانوپژوهشگرانراجذبكردهوبااختصاصبودجههایپژوهشی
كارتحقیقرانظاموجهتدهند،وجودنداردویادرحدیكدانشكدهیانشریهوبهصورت

محدودومنقطعفعالیتداشتهاند.
یكیازضعفهایمهمدرپژوهشهایمعلولیتدرایرانفقدانرویكردنظریوروششناختی
اینپژوهشهاحتیدرموردیكنویسندهواحددارایخط اكثر یكپارچهوروشناست.
پژوهشیمستمرنیستند.نویسندگانوپژوهشگراناینآثارمعموالًدرموضوعهایمتنوعی
كاركردهودراینمیان،مقطعیراهمبهمقالهیاكتابیدرحوزهمعلولیتاختصاصدادهاند.
بررسیپیشینهموضوعنشانمیدهدكهدردودههاخیردرایرانحجمباالییازمتون
چاپیومجازیدرموردحقوقوقوانینمربوطبهمعلوالنبهوجودآمده،اماعمدتًایافاقد
بهكار قانونی متون مطالعه برای مناسبی تحلیلی روش یا هستند، پژوهشی علمی- اعتبار
بهمعلولیتو ازپژوهشهایمذكور،گفتمانهایمربوط نبردهاند)نوری،2016(.هیچكدام
نظمهایگفتمانیرابررسینكردهاندوروشهایبهكاررفتهدراینپژوهشهاعمدتًاتوصیفی
هستند.باوجودجستجویبسیار،هیچپژوهشدانشگاهیكهباروشتحلیلگفتمانانتقادی

قوانینمربوطبهمعلولیتدرایرانراموردمطالعهقراردادهباشدبهدستنیامد.

1. Hufmann and Akroury   2. Parsloe
3. Retief     4. Katsui and Chalklen
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مبانی نظری تحلیل گفتمان حوزه معلولیت
آنچهازبعدنظریدراینمطالعهموردتوجهاست،تركیبیازدودستهنظریتحلیل
انتقادی مطالعات دوم دیك2و ون و فركالف نظریههای ا.1(، دی. )سی. انتقادی گفتمان
معلولیت)سی.دی.اس.3(نظریههایالیور4،بارنز5وشكسپیر6میباشدكهدردودههاخیر
رواجیافتهاند.كاربردتركیبینظریههایمسئلهمحورمانندتحلیلگفتمانانتقادیومطالعات
انتقادیمعلولیتیاتحلیلانتقادیسیاستگذاری،ابزارنظریوروششناختیقدرتمندتری
دراختیارپژوهشگرمیگذارد)الیوروبارنز،2010،فركالف،2013وفركالفوفركالف،
2013،وندیك،2015،شكسپیر2019؛مولدریگ7وهمكاران،1:2020(.تركیبایندو
دسته،موجبهمافزایینظریوكاربردروششناختیآنهامیشود.هردوگروهنظری،زبان
و تضادها ایدئولوژیك، عناصر دربرگیرنده غیرمكتوب، و مكتوب بهصورت را گفتمان و
تالشهایمشترکمیدانندكهساختارهایاجتماعیتولیدكنندهوبرساختآنهارامنعكس
میسازند،البتههركدامجنبههاییازگفتمانرابرجستهكردهوبرآنمتمركزمیشوند)ون
دیك،2014(.درتحلیلگفتمانانتقادی،تأكیدبرعناصرزبانیایجادكنندهنابرابریاست،
حالآنكهدرمطالعاتانتقادیمعلولیت،ارزشهایاخالقیوتجربیاتفردیهمموردتحلیل

قرارمیگیرد)وندیك،2014؛وناسوجن،3:2019(.
استفادهتركیبیازتحلیلانتقادیگفتمانومطالعهانتقادیمعلولیتدرایران،بهدلیلتعدد
وتنوعگفتمانهایسنتیومدرندرمسائلمعلوالن،ازجملهقانونمربوطهمیتواندعناصر
مختلفوپیداوپنهانگفتمانیدراینزمینهرابهترمشخصوتحلیلنماید.درادامهبرخی
1. Critical Discourse Analysis (C. D. A.)
2. Van Dijk
3. Critical Disability Studies (C. D. S.)
4. Oliver
5. Barnes
6. Shakespeare
7. Mulderrig
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ازمفاهیمنظریمورداستفادهدرایندورویكردوكاربردآنهادراینمقالهمعرفیمیگردد.
زبان،قدرت،گفتمانوایدئولوژیازمفاهیمكلیدیدرتحلیلگفتمانانتقادیهستند
)فركالف،11:2008(.زبانبهعنوانبازنمودنظاميازمفاهیمواندیشههااستكهازجامعه،
ابزار بهعنوان نوشتار و گفتار زبان قالب در و ميگیرد ایدئولوژيحاكمشكل و گفتمان
ارتباطيتجليمییابد)آقاگلزاده،2:2013؛فركالف،2008(.تحلیلگفتمانانتقاديسیري
تكوینيازتحلیلگفتماندرمطالعاتزبانشناختياستكهازحدتوصیفصرفدادههاي
زبانيفراترميرودوفرآیندهايایدئولوژیكوبافتهايموقعیتيوبینامتنيمؤثربرشكلگیري
گفتمانرادركانونتوجهخودقرارميدهد.گفتمانكنشاجتماعیارتباطیازطریقزبان،
گفتاریانوشتاریافرازباناستكهبارایدئولوژیكداردوروابطسلطهمبتنیبرقدرترا
موجهمینماید)فركالف،2008،وندیك،2015؛وداکومییر2008،1(.ایدئولوژینظامی
ازارزشهاوانگارههایتأییدكنندهسلطهونابرابریاستكهازطریقزبانوگفتمانروابط

قدرت،سلطهونابرابریرامشروعیتمیبخشد)فركالف،2008؛وندیك،2015(.

مدلهای معلولیت 
درحوزهمعلولیتسهرویكردوجوددارد:رویكردسنتییارویكردجسمانی–توانبخشی
قرننوزدهموبیستم،رویكردمدرناجتماعی-توانمندسازی)لنگ2001،2؛مائوری2011،3؛
بارتون2014،4(.ازدهه1980تاامروزورویكردمنطبقبااخالقپستمدرن)صادقیفسایی
وفاطمینیا،2015؛پورمحمدی،2016و2019؛پاتییرودولین2006،5؛مكارتنی2011،6؛

كارسون2009،7؛وناسوجن،2019؛بانتینكسوشالوک2010،8(.
معلولیت، پزشكی مانندرویكرد عناوینی با كه توانبخشی یامدلجسمانی- رویكرد

1. Wodak and Meyer 2. Lang   3 Mauri
4. Barton   5. Pothier and Devlin 6. Macartney
7. Carson   8. Bontinx and Schalock



111

تحلیل انتقادی گفتمانهای  دخیل در قانون حمایت از حقوق معلوالن در ایران
Critical Analysis of Discourses Involved in the Law on the Protection ...

دیدگاهفیزیولوژیكبهمعلولیتوگفتمانتوانگرایینامیدهمیشود،ازاواخرقرنهجدهم
باتوجهپزشكان،نیكوكارانوطرفداراناصالحاجتماعیبهشرایط واوایلقرننوزدهم
نامناسبافرادمعلولآغازشدهوطیدوقرنگذشتهاكثرفعالیتهایمربوطبهمعلوالنرا
سیاستگذاری،برنامهریزیوسازماندهیكردهاست)بارنزومرسر2004،1و2005؛صادقی
فساییوفاطمینیا،2015؛ایگبوگانوآسوگبو2و2019؛كالیر2015،3(.دستاوردهایمهم
فعاالناینرویكرد،درزمینههایپیشگیریازمعلولیت،ایجادراههاینوینآموزش،اشتغال
وفعالیتهاینسبتًامستقلدرزندگیروزمرهبرایافرادمعلولبودهاست.اینگفتمانتحقق
هرچهبهتراموریادشدهرادراختصاصیكردنآنهابرایمعلوالنوجداسازیمعلوالنوامور
آنهاازجامعهكلمیدانستهاست)رمضانیقوامآبادی،4:2011؛برگز4وهمكاران،2019(

اینرویكردرامیتوانبامفاهیمومشخصههایزیرمعرفیكرد:
تمركزبركاستیهایحسیحركتییاذهنیبهعنوانعاملناتوانیومحدودیتفردیو	

اجتماعی،
توجهبهحمایتهایآموزشیویژهومجزابرایتعلیممهارتهایزندگیبهافراددارایمعلولیت،	
ارائهخدماتتوانبخشیوتعریففردمعلولبهعنوانتوانخواهیاتوانیاب،	
دارای	 افراد برای عملكرد وضعف وضعیتجسمانی با متناسب مشاغل اختصاص 

معلولیت،
كاربردابزار،ایجادشیوههاوتمهیدزمینههایاختصاصیبرایفعالیتهایآموزشی،شغلی	

واجتماعیافراددارایمعلولیت،
نارساییهای	 و شرایطجسمانی به معلول فرد اجتماعی و فردی محدودیتهای ارجاع 

مهارتیناشیازنقصفیزیكی،

1. Mercer   2. Aigbogun and Osuegbu
3. Collayer  4. Berghs
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ایجادسازمانهاوتهیهمقرراتویژهحمایتهایمالی،معیشتیوكمكهزینهایبرایافراد	
دارایمعلولیت،

تعریفهویتفردمعلولازطریقمفهومدوگانهتندرستمعلول،	
توجهبهروشهایپژوهشآماریوآزمایشگاهینزدیكبهعلومپزشكیوروانشناسی	

)برگزوهمكاران،2019(.
رویكرداجتماعی-توانمندسازیبهجنبشهایدهه1960دراروپاوآمریكابازمیگردد
واتسون، و )وماس است برخاسته ماركسیستی ماتریالیستی- زمینهای از عمده بهطور كه
2014؛وندیك،2014(.دردهه1980،بهویژهدركشورهایآنگلوساكسون،پژوهشهای
زیادیوابستهبهاینجنبشانجامشدومفاهیموتعریفهایجدیدیازمعلولیتوحقوقو
مسائلآنهارواجیافتكهبرنابرابریهایاقتصادی-اجتماعیومشكالتساختاریوبنیادین
بادیدیسوسیالیستی،خواهان اینرویكرد نوعمالیمتر بود. متمركز جوامعسرمایهداری
مداخلهدولتهابرایتغییرفرهنگمعلولیتواصالحاساسینگرشوبرخوردنسبتبهافراد
دارایمعلولیتبود.دراینرویكردآنچهموجبناتوانیومحدودیتافراددارایمعلولیت
و قدرت از برخورداری كه است لیبرالیسم و سرمایهداری از برخاسته فرهنگی میشود،
تواناییرافینفسهارزشمندمیداند.اینفرهنگزاییدهجامعهطبقاتیونابرابریهایاقتصادی
واجتماعیاستكهساختاریوقانونیشدهاند)الیور،1993؛شكسپیروواتسون،2001؛
گرو،2011؛پارسلو،2015؛الیس1وهمكاران،2019(.مهمترینمفاهیمومشخصههایاین

رویكردبهشرحزیراست:
تعریفمعلولیتباتوجهبهموقعیتاقتصادی،طبقهاجتماعیوشرایطفرهنگی،	
با	 بهنوعنگرشوبرخوردجامعه افراددارایمعلولیت ناتوانیومحدودیت ارجاع 

پدیدهمعلولیت،

1. Ellis
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اصالحودگرگونساختنساختارهایاجتماعیفرهنگیواقتصادیبرایرفعناتوانی	
ومحدودیتهایافرادمعلول،

دیگر	 از معلولیت دارای افراد جداسازی از پرهیز و معلوالن برای فراگیر آموزشهای
بخشهایجامعه،

توانمندسازیفردمعلولازطریقبرابرسازیفرصتهاوایجادزیرساختهایمناسببرای	
مشاركتاجتماعیآنها،

رفعمحدودیتهایتحصیلیوشغلیوایجادامكانتحصیلواشتغالبدونمحدودیت،	
بهرسمیتشناختنقانونیحقوقشهروندیبرابربادیگرافرادجامعهبرایمعلوالن،	
تعریفهویتفردیواجتماعیفردمعلولبراساستواناییهاوداشتههایاجتماعیو	

فرهنگیاو،
تأكیدبرایدئولوژیبهعنوانعاملوابزارحفظواستمرارتبعیضها،نابرابریهاوبیعدالتیها	

درحوزهمعلولیت.
توجهبهروشهایپژوهشانتقادیوپژوهشهایمیدانیكمیوكیفیتحلیلی)بارنزو	

مرسر،2005؛كارسون،2009؛برگزوهمكاران2019؛هیوز2020،1(.
وجوه نظمدهنده ساختارهای مدرن، عقالنیت كشیدن چالش به با پستمدرن اخالق
و ارزشها عواطف، عالیق، دستهبندی و طبقهبندی و جامعه افراد عینی و ذهنی مختلف
خواستههایانسانها،تفاوتهایفردیوروحیاتوسبكزندگیواخالقیاتفرد،خواهانبه
رسمیتشناختنویژگیهاوخواستههرفردازسویجامعهودولتهاشد)وندیك،2014؛
كاتسوییوچاكلن، الیسوهمكاران،2019؛شكسپییر،2019؛ برگزوهمكاران،2019؛

2020((،هرچنداینویژگیهاوخواستههاازنظراكثریت،غیرعقالنی،لجامگسیختهوحتی
آنها نیزتوجهبهحقوقمعلوالندركنارحقوقاجتماعی باشد.درحوزهمعلولیت، مضر

1. Hughes
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موردتأكیداینرویكردقرارگرفت.طرفدارانوپژوهشگراناینرویكردازلحاظنظریو
روششناختی،انتقادهایمتعددیبهپژوهشگرانوفعاالندورویكرددیگردارند)وماسو
واتسون،2014؛پورمحمدی،2016و2019(.مهمترینمفاهیموخواستههایاینرویكرد

بهشرحزیرمیباشند:
تعریففردمعلولبراساسویژگیهایمنحصربهفرداومانندعالیق،ارزشها،نیازهای	

فردیخاصوحریمخصوصیاو،
پرهیزازدستهبندیهایدوگانهمانندتندرستمعلول،ناتوانسالم،عادیدارایاختالل	

وماننداینها،
پرهیزازتعمیمدادنمشكالتمعلولیتبهتمامافراددارایمعلولیتوقالببندیهمه	

تحتعنوانمعلول،
بهرسمیتشناختنتفاوتهایفردیوخواستههاوعالیقهرفردمعلول،	
اهمیتمحوریداشتنارزشهایاخالقیهرفرددارایمعلولیت،	
دارای	 فرد باعالیقواخالقیات متناسب ایجادمشاغل آموزشهایفردیو به توجه

معلولیت،
برتردانستنهویتفردیوحریمخصوصیواخالقیهرفردمعلولبرحوزههای	

عمومی،
برایشناخت	 مطالعههایموردی میانرشتهایو و تركیبی پژوهش ازروش استفاده 

همهجانبهمعلولیت)برگزوهمكاران،2019؛شكسپیر،2019(.
درایران،رویكردنخستیعنیجسمانی-توانبخشیازابتدایقرنخورشیدیحاضر
ورویكرداجتماعی-توانمندسازیازابتدایدهه1380رایجشدهاند)رمضانیقوامآبادی،
2011(.رویكردپستمدرنتنهادرقالبمعرفیكتابهاومقالههایاپژوهشهایخارجیدر
چندسالگذشتهموردتوجهقرارگرفتهاست.همچنیناینرویكرددرشكلواندازهای
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متفاوتبانوعغربیآنصرفًادرزمینهپیشگیریوحقمعلولیت،آموزشباتأكیدبرارائه
روشهایمنفردآموزشیبرایكودكاندارایمعلولیتوبهرسمیتشناختهشدنقانونیاین

حقوقمورداستفادهقرارمیگیرد)پورمحمدی،2016(.
معانی تفسیر و توصیف طریق از كه است تحلیل از شیوهای انتقادی گفتمان تحلیل
بازتولید و زبان ایدئولوژیك كاربرد گفتمانها، و متون بینامتنی و موقعیتی پنهان روابط و
ساختارهایاجتماعینابرابریراآشكاروتبیینمینماید)فركالف،1387و2013؛فركالف
انتقادی، گفتمان تحلیل مفاهیم مهمترین از یكی .)20 :2011 گرو، 2013؛ فركالف1، و
و یافتن انتقادی گفتمان تحلیل اصلی كار فركالف، بهنظر است. گفتمانمدار ساختارهای
تحلیلاینساختارهایگفتمانیاستكهازیكسو،نقشمهمیدرایجادورواجوتسلط
عناصر ایدئولوژیو بهوسیله دیگر،خود ازسوی و دارند زبان ازطریق گفتمانیخاص
فرهنگیواجتماعیگفتمانهایمسلطدرمتونرواجمییابند)آقاگلزاده،ارجمندی،گلفام
برساخته اجتماعیخود ساختاری بهعنوان قانون .)4-2 :2010 كامبوزیا، زعفرانلو كرد و
گفتمانهایمختلفسیاسی-اجتماعیوفرهنگیاستكهباكاربردساختارهایگفتمانمدار
مانندتأكیدهایزبانیوفرازبانی،حذفیاطردمفاهیمواشخاصازمتن،افعالمجهولو
عبارتهایمبهم،ایهامواستعاره،عبارتهایكلیو...موجببازتولیدساختارهایاجتماعیو
تسلطبعضیگفتمانهاوحذفیاضعفگفتمانهایدیگرمیشود)فركالف،2008؛آقاگلزاده

وهمكاران،2010(
مطالعاتانتقادیمعلولیتهممیكوشدتامعلولیترااززاویهایگستردهترازآنچهدر
دیدگاههایمادیوماركسیستیموردنظراست،بررسیكند.ازاینرو،ارزشهایاخالقیو
تجربیاتفردیوسبكزندگیدرقالبمعلولیترانیزمطالعهكردهونگاهدوگانهودوقطبی
بهمعلولیتراموردانتقادقرارمیدهد)وماسوواتسون،2014؛وندیك،2014(.نگاهی
1. Isabela Fairclough
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كهدرآنجامعهبهسالمومعلول،یاطبقگفتمانومدلپزشكی،تواناوناتوانتقسیمبندی
ساختارهای بستر در هم باید كه است پدیدهای دیدگاه این در معلولیت مفهوم میشود.
اجتماعیوهمدرموقعیتهایمنحصربهفردوزمینههایاخالقیوارزشیافرادبهآننگریسته
اقتصادی ساختارهای به مربوط گفتمانهای هم دیدگاه این .)2015 )پارسلو، شود فهم و
سیاسیرانقدكردهوهممیكوشدگفتمانهایمعلولیتراباتوجهبهارزشهایاخالقیافراد

دارایمعلولیتبررسیوتحلیلنماید)وندیك،2014؛پورمحمدی،2016و2019(.

روش
اینمطالعهدربسترپارادایمانتقادیوباروشتحلیلگفتمانانجاممیشود.درپارادایم
انتقادیوتحلیلگفتمانانتقادیپژوهشگرمیكوشدازروابطومعانیصوریعبوركرده
را بررسی مورد گفتمان بینامتنی و موقعیتی گفتمانمدار، ساختارهای مرحله، سه طی و
تشخیصدادهوآنهارادرارتباطباپدیدهومسئلهاجتماعیموردنظرتحلیلوتبییننماید
گلزاده، آقا 2013؛ ایمان، 2012؛ بلیكی1، 2008؛ فركالف، 177-190؛ :2003 دیك، )ون
2:2013(.دربررسیتوصیفیوتفسیریمتنقانونمعلوالنایرانازطریقویژگیهایزبانی،
گفتمانهایمشاركتكنندهدرتدوینقانونمشخصشدهومیزاننقشودخالتآنهامورد
ازطریقساختارهایگفتمانمدار، تا قرارگرفتهاست.همچنینتالششدهاست بررسی
تحلیلی، و مفهومی گردند.سپسرستههای غایبمشخص یا مطرود یا پنهان گفتمانهای
شاملمفاهیماستخراج،روابطگفتمانیوایدئولوژیكآنهامشخصشدهودرآخرتالش

گردیدهتاروابطونقشمسلطیامغلوبگفتمانهایدخیلتبیینشود.

مصاحبه ها 
روشتركیبیتحلیلمتنقانونوانجاممصاحبهطبقروششناسیفركالفووندیك
1. Blaikie
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انجامشدهاست.آنهادوعنصرمهمموردمطالعهدرروشتحلیلگفتمانانتقادیرامتنو
گفتمانمیدانند)فركالف،2008؛وندیك،2015(.هردوبرضرورتانجاممصاحبهبرای
تشخیصهرچهبهترگفتمانهایدخیلدرتولیدمتنوشناختوابستگیهایایدئولوژیك
تولیدكنندگان، با مصاحبه انجام فركالف نورمن روش و نظریه طبق نمودهاند. تأكید آنها
و برایشناخت تفسیر بهویژهدرسطح دارد. اهمیت متن مصرفكنندگانومفسرانیك
تفسیربافتبینامتنیوبیناگفتمانیانجاممصاحبهتوصیهمیشود)فركالف،2008(.ازاینرو،
برایتفسیرهرچهدقیقترودرستترمتنقانونبااشخاصیكهیابهطورمستقیمتولیدكننده
آنبودهاندویامخاطبوذینفعفعالمحسوبمیشدند،مصاحبهگردیدهاست.منظوراز
مخاطبوذینفعفعال،اشخاصمعلولیاغیرمعلولیهستندكهقانونبهزندگیوفعالیت
آنهامربوطبودهوبههمیندلیل،روندتدوینوتصویبواجرایآنرابادقتدنبالكردهاند.
تأكیدبرایننكتهضروریاستكهانجاممصاحبهدرروشتحلیلگفتمانانتقادیبهعنوان
درنهایت، و متن از پژوهشگر تفسیر رد یا تأیید گفتمانها، تشخیص برای مكمل ابزاری

اصالحتفاسیراوانجاممیگیرد)فركالف،2008؛وندیك،2015(.
طبقنظرفركالفووندیكدربارهفاعالنوهویتهایگفتمانی)فركالف،2008و
2013؛وندیك،2003(برایانتخابایناشخاص،مشاركتكنندگانوذینفعاندرهفت
مقولهقرارگرفتهاند.اینمقولههابهترتیباهمیتومیزاننقششاندرتدوینقانونازاین

قرارهستند:
نهادهایحكومتیودولتیمانندسازمانبهزیستیورابطهایمجلسودولت،	
تشكلهایملیومنطقهایافراددارایمعلولیتكهدراینموضوعفعالبودهاند،مانند	

شبكهچاوش)شبكهملیتشكلهایافراددارایمعلولیتبینایی(،
نمایندگانمجلس)باتوجهبهتغییرنمایندگانمجلسوخروجنمایندهفعالدرتدوین	

قانونازكشور،بهمتنمذاكرههایمجلسومصاحبههایایننمایندگانمراجعهشده
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است.(،
بخشخصوصیمانندشركتهایتولیدیودبیرخانهمراكزخصوصیتوانبخشی،	
مركز	 فعاالن و معلولیت دارای حقوقدان افراد مانند متخصص و دانشگاهی بخش 

فقرزداییقم،
نمایندگانمراجعوروحانیت،	
نمایندگانیازاشخاصدارایمعلولیتكهدرپیگیریمشكالتوحقوقمعلوالنبهطور	

فردیوغیرتشكیالتیعالقهمندوفعالبودهاند)مجلسشورایاسالمی،2018(.
بهدلیلمحدودبودنجامعهآمارینیازیبهنمونهگیریوجودنداشتهاست.درششمورد
ازمقولههایفوقباهمهافرادفعالمصاحبهشدهاستودرموردمقولههفتمپسازگفتگو
باتعدادیازفعاالن،مطلعترینوفعالتریناشخاصبرایمصاحبهانتخابشدند.درنهایت،
بابیستنفرمصاحبهانجامگرفتهاست.مصاحبههابهصورتتلفنییااینترنتیبودهوضبط
انجام كارضبطمصاحبه ازرضایتمصاحبهشوندگانمطمئنشدهوسپس ابتدا شدهاند.
شدهاست.زمانانجاممصاحبهبهعهدهفردمصاحبهشوندهگذاشتهشدهوبرایجلوگیری
تجربیاتشان، و نظرات بیان برای افراد این راحتی احساس و مفاهیم پیچیدگی و ابهام از
مصاحبههابهصورتبازومشروحصورتگرفتهاست.هرجابرایروشنسازیگفتمانو
رویكردمولدانمتنضرورتاحساسشدهاست،مصاحبهكنندهدرفرآیندمصاحبهوتشریح
ابعادمختلفموضوعمشاركتكردهاست.همانطوركهقبالذكرگردید،هدفاصلیاز
مصاحبهها،اطمینانازدقتوصحتیافتههایپژوهشگرازمتنوتفسیرآنبودهاست.
مصاحبهشوندگان از برخی برای مصاحبهها و متن از پژوهشگر نتیجهگیریهای ازاینرو،

مطرحشدهونظرآنهادرخصوصایننتایجپرسیدهشدهاست.
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انگاره های روش شناختی نورمن فرکالف
درادامهازانگارهفركالف)شكلهای2،1و3وجدولشماره2(استفادهمیشود.این
انگارههانقش،پیوندوروابطمتقابلسهبعدپدیدهموردبررسییعنی)متن،گفتمانوبافت
اجتماعی(رادرسهسطحتحلیلی)توصیف،تفسیروتبیین(نشانمیدهند)محسنی،2012(.
ویژگیهایصوری توصیف درسطح فركالف بهروش توجه با مطالعه مورد قانونی متن
)كهایدئولوژیخاصیرابازنماییمیكنند(،درسطحتفسیربافتموقعیتیوبافتبینامتنی
یعنیدانشزمینهایوتاریخی،موقعیتبیناگفتمانییعنیروابطونظمگفتمانیدخیلدر
تولیدوتفسیرمتن)ایدئولوژیهایشكلدهندهتفسیرهاوگفتمانها(ودرسطحتبییندخالت
ساختارهایاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیدرتسلطگفتمانیخاصوبازتولیدآنتحلیل

میشود)فركالف،2008؛محسنی،2012(.
ابتداانگارهكلیفركالفتشریحمیشودكهسهبعدپدیدهیامتنرادرارتباطباسهسطح
انتقادینمایشمیدهد.سپسهریكازسهسطحتحلیلبهصورتمجزا تحلیلگفتمان
انگارهروششناختیكلیفركالف بنابراین،شكلیك توضیحونمایشدادهخواهدشد.
میباشد.جدولشماره2سطحتوصیفوشكلهای2و3بهترتیبسطوحتفسیریوتبیینی
فركالفرانشانمیدهند.شكلاولپیوندسهسطحتحلیل)توصیف،تفسیروتبیین(را
و بینامتنی و موقعیتی بافت متن، ایدئولوژیك )ویژگیهای مطالعه مورد پدیده بعد سه با

ساختارهایاجتماعی(ترسیممینماید)محسنی،2012(.
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شکل 1- انگاره سه بعدی نورمن فرکالف

همانطوركهدرشكلیكمشاهدهمیشود،متنبهعنوانمحصولسطحخردگفتمانی
وسطحكالناجتماعیمركزتوجهوتحلیلاست.ساختارهاوشرایطاجتماعیونهادی
از نقش این .)2010 گلزاده، )آقا دارند نقش متن تولید در گفتمانی فرآیندهای طریق از
طریقكردارهایاجتماعیمانندقانونگذاریایفامیشود.فرآیندهایگفتمانیهمازطریق
كردارهایگفتمانیمانندمذاكرههایمجلس،جلسههایكمیتههایتدوینوپیگیریقانونو

تعاملگروههاوگفتمانهایدخیلدرموضوعجریانمییابد.
هریكازگفتمانهاوگروههایدخیلبادانشزمینهایوایدئولوژیخاصیدرفرآیند
تولیدوتفسیرقانوندخالتدارند.اینایدئولوژیودانشزمینهایازطریقواژگانوبافت
بینامتنیو بافت اثرمیگذارد.درعینحال، نهایی متنبرمحتواوساختاركلیمحصول
بیناگفتمانیكهنتیجهتعاملودخالتگفتمانهایمختلفدرموضوعاستنظمهایاژانرهای
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گفتمانیمختلفوگاهمتضادیرابهمتنواردمینمایند،امانقشوقدرتگفتمانهایدخیل
بهیكاندازهنیست.گفتمانهاییكهازایدئولوژیمسلطجامعهنیرووامكاناتمیگیرند،در
فرآیندتولیدوتفسیر،نقشفرادسترادارند.همچنینفرآیندتولیدوبازتولیدایدئولوژیك
یكمتنیكسویهنیست.فرآیندتولیدوتفسیروبازتولیدگفتمانیوایدئولوژیكدوسویه
اجتماعی ایدئولوژیوساختار از متأثر ابتدامعانیوگفتمانهای اینصورتكه به است.
بازگشت فرآینددر این اثرمیگذاردوسپس تولیدمتن ایجادنظمگفتمانیو قدرتدر
بهوسیلهمتنوگفتمانهایتولیدشده،گفتمانیارویكردخاصیراطبیعیسازیوبازتولید
میكند)فركالف،2008و2013؛فركالفوفركالف،2013؛گرو،2011؛محسنی،2012(.

توصیف 
و معنایی بررسیشاملسهسطحصوری، مورد قانون متن توصیف 2 جدولشماره
بیانیواژههاو ارزشهایتجربی،رابطهایو ساختاریاست.دربخشصوریویژگیهاو
ارتباط عبارتها، محتوای معنایی دربخش تحلیلمیشود. قانون متن در كلیدی عبارتهای
پارههایمتنبهطورموضعیوفاعالنیكهاینعبارتهابهآنهااشارهدارد،تحلیلمیگردد
اجتماعیمورد اعتقاداتدخیلدرنگارشعبارتها،روابط ودربخشساختاریدانشو
تأكیدوهویتهایاجتماعیكهبهوسیلهجانمایهوساختاركلیمتنبازتولیدمیشوند،تحلیل

میگردند)فركالف،2008؛محسنی،2012(.

جدول 2- اجزا و مراحل توصیف

آثار ساختیارزشها، ویژگیهاابعاد معنایی

محتواها
روابط
فاعلها

تجربی
رابطهای
بیانی

دانش/اعتقادات
روابطاجتماعی
هویتهایاجتماعی
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اصلی عنصر متنسه توصیف درسطح میشود، مشاهده 2 درجدول چنانكه 
وجوددارد:محتوایمتن،روابطوهویتهایدخیلدرمتن.برایتحلیلاینسهعنصر،سه
ارزشتجربی،رابطهایوبیانیمتنقانوندرچهارسطحواژگان،عبارتها،جانمایهمتنو
مثال،واژهمعلولیت برای قرارمیگیرند. نهاییآنموردتحلیل یاچارچوب ساختاركلی
ابتداازنظرمعنایظاهریورسمیوسپسباتوجهبهمفهومعبارتهاییكهدرآنهابهكار
رفتهاستبررسیمیشود.درسطحسوم،معلولیتبهعنوانمفهومیكهمیبایدكلیتمحتوا
وجانمایهمتنراحولخودشكلدهد،تحلیلمیشود.درسطحچهارم،ساختاركلیمتن
ازحیثانعكاسمعنایمعلولیتبررسیمیگرددواینكهآیااینچارچوبوجانمایهآن،
معلولیترابهعنوانناتوانیجسمانیبازنماییمیكند،یاآنرانتیجهمحرومیتاجتماعی
از آنها پاسخ و میشود مطرح اساسی پرسش سه قانون متن توصیفی سطح در میداند.
واژگان،عبارتهاومحتواوساختارمتناستخراجمیگردد:ماجراچیست؟چهكسانیدرگیر

ماجراهستند؟روابطمیانایناشخاصیاهویتهاچگونهاست؟)فركالف،2008(.

تفسیر
نفوذ متنتحت یامفسران اساسیمطرحمیشود:عامالن تفسیردوپرسش درسطح
بازنمایی متن در چگونه ایدئولوژیها این و بودهاند؟ ایدئولوژیها یا زمینهای دانش كدام
شدهاند؟درواقع،بافتموقعیتیعامالنگفتمانیتحتتأثیرنظماجتماعیوبافتبینامتنیو
بیناگفتمانیتحتنفوذتاریخموضوعموردتحلیلقرارمیگیرندتانوعونحوهتفسیرهااز
متنموردبررسیمشخصگردد)فركالف،2008(.انجامسطحتفسیریدرروشفركالف
برآیندطبیعیسازیگفتمانهای بازتولیدساختارهایاجتماعیو راهرابرایشناختروند

مسلطاجتماعیهموارمیسازد)محسنی،2012(.
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شکل 2- قلمروهای تفسیری

همانطوركهدرشكل2مشخصاست،دانشزمینهایوتاریخیمفسرانوتولیدكنندگان
متنقانونیابهعبارتدیگروابستگیایدئولوژیكآنهادرسطوحمختلفمعنایی،تركیبیو
ساختاریمتنبازنماییمیشود.كنشگرانگفتمانیدرفرآیندتولیدوتفسیرمتنازژانرهای
مختلفبابارایدئولوژیكمتفاوتاستفادهمیكنند.برایمثال،نمایندگانسازمانبهزیستی
تولیدو اینكاربردهمدر بهكارمیبرند. را ایدئولوژیكدولتیورسمی زبانورویكرد
همدرتفسیرمنعكسمیگردد.واژه»حمایت«اصطالحموردعالقهسازمانهایدولتیمانند
بهزیستیاستزیراازیكسوبهآنهاازطریقكسببودجهتوانوقدرتبیشترمیدهد
وازسویدیگر،امكاننظارتوكنترلبخشیازجامعهرافراهممیآورد.بنابراینتكرار
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این تسلط نشاندهنده میتواند قانون متن جانمایه در یعنی ساختاری و معنایی صوری،
رویكردایدئولوژیكباشد.درمقابلواژههای»مشاركت«و»برابرسازی«دواصطالحمورد
عالقهوتأكیدگفتماناجتماعیمعلولیتاست.بههمیندلیل،میزانكاربردآنهادرسهشكل
محتوایی،صوریوساختیدرمتنبیانگرمیزانحضوریانفوذگفتماناجتماعیمعلولیت

درفرآیندتولیدوتفسیرمتناست.
موردحائزاهمیتدیگردرمرحلهتفسیربافتموقعیتیوبینامتنییابینگفتمانیاست.
جایگاههریكازمشاركتكنندگانگفتمانیدرفرآیندتولیدوتفسیرمتنیعنیفرادستیا
فرودستی،دسترسیبهمنابع)اطالعات(وتوزیعآنها،میزانحضورونقشآنهارانیزتعیین
ازمشاركتكنندگان كدامیك ازسوی مكانوچینشجلسهها اینكه مثال، برای میكند.
تأمینشود،جریاناطالعاتونحوهارتباطبهوسیلهكدامیكازفاعالنگفتمانیانجامگیرد،
نشاندهندهنظماجتماعیمسلطبرفرآیندگفتمانمیباشد.ازسویدیگر،تقدموتأخرو
ادبیاتبهكاررفتهدرجریانگفتمانیاژانرمورداستفادهدرنگارشمتنهمدرشكلدادن
بهروابطگفتمانیموردبررسینقشمهمیدارد.اگردراینخصوصیكسازمانیاگروه
خاصاینمواردراتعیینوكنترلنماید،نقشمسلطرابهخوداختصاصمیدهدواینامر

برآیندگفتمانومتنتولیدشدهراتغییرمیدهد)فركالف،2008؛محسنی،2012(.
ارتباطمیانمتنوتفسیرآندوسویهاست.ازیكسو،تفسیرایدئولوژیبنیانمولدانمتن
صورت،محتواوساختارآنرامشخصمیكندوازسویدیگر،اینمحصولایدئولوژیك
اینكهقطب القاءنظماجتماعیمعینیمیگردد. موجبتفسیرهایجهتیافتهودرنهایت
مشاركتاجتماعیچقدربتواندبرفرآیندتولیدودرنتیجهتفسیرهایمتنتأثیربگذارد،به
میزانتسلطودخالتنظماجتماعیموجودونمایندگانوحامالنآندرفرایندگفتمانی
خواهان كه رسمی گفتمان تسلط و حضور معلولیت، قانون متن مورد در دارد. بستگی
استمرارنظمموجوداست،ازنقشگفتمانهایمستقلاجتماعیوغیررسمیمیكاهدوحتی



125

تحلیل انتقادی گفتمانهای  دخیل در قانون حمایت از حقوق معلوالن در ایران
Critical Analysis of Discourses Involved in the Law on the Protection ...

موجبپذیرشگفتمانرسمیبهعنوانبهترینشیوهتعاملوتفسیرمیگردد.اینامرموجب
میشودتابخشعمدهگفتمانغیررسمیبهعنوانابزارگفتمانیدراختیاررویكردمسلطو
ایدئولوژیكقرارگیردوازآنمهمتر،رویكردمسلطونابرابریحاصلازآنراكاماًلطبیعی

ارزیابینماید.

تبیین 
درسطحتبیینهمدوپرسشمطرحمیشود:اول:عواملساختاری،نهادیوموقعیتی
در چگونه گفتمانها و متن دوم دارند؟ دخالت متن تولید و گفتمانی فرآیند در چگونه
بازتولیدساختارهایاجتماعیایفاینقشمیكنند؟فركالفبرایرسیدنبهپاسخدوپرسش
فوقبردانشزمینهایوایدئولوژیبهعنوانمیانجیساختارهاوگفتمانهاونیزمیانمتنو
ساختارهایبازتولیدشدهتمركزدارد)محسنی،2012(.همانطوركهدرشكل3نمایشداده
شدهاست،ساختارهایاجتماعیازطریقدانشزمینهایمسلط،نظمهایگفتمانیراشكلو
جهتمیدهندوگفتمانخاصیراقدرتمندومسلطمیسازند.اینامرموجبطبیعیسازی
ایدئولوژی طبیعیشدگی درنهایت، و میگردد تولیدشده متن طریق از مزبور ایدئولوژی
مسلطدرمتن،موجببازتولیدواستمرارساختارهایاجتماعیمبتنیبرنابرابریمیشود

)فركالف،2008؛محسنی،2012(.

  شکل 3- انگاره تبیین
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برایتبیینگفتمانیمعلولیتونقدآنسهبخشعواملنهادیوساختاری،دانشزمینهای
یاایدئولوژیمسلطوگفتمانهایتحتنفوذدوبخشساختاریوایدئولوژیكموردتحلیل
قرارمیگیرند.درموردمعلولیت،عواملنهادیوساختاریبانمایندگیسازمانهایدولتیو
رسمیدرفرآیندمعناسازیوتعریفروابطگفتمانیحضورودخالتدارند.ایدئولوژیرسمی
دانشزمینهایمولدانمتنقانونیراشكلدادهوهدایتمیكند.گفتماندولتیورسمی،
ایدئولوژیمذكوررادرقالبكالمومتنواردنظمگفتمانیمینمایدحتیاگربهقولفركالف
برخیازعامالننهادیمخالفاینایدئولوژیرسمیباشند،درعملاینبارایدئولوژیكدر
فرآیندهایگفتمانیمسلطخواهدبود)فركالف،2008(.گفتمانمیانعامالننهادیباموضع
فرادستومشاركتكنندگانگفتماناجتماعیبانقشفرودستوبازبانایدئولوژیكشكل

میگیردوهریكازایندوسعیدرتسلطدرجریانرقابتیگفتمانیهستند.
درجدول3مفاهیمروششناختیفركالفارائهشدهكهبراساسمقولهبندیاوبرای
استخراج تنظیمشدهاست. تبیین، تفسیرو انتقادیدرسهسطحتوصیف، تحلیلگفتمان

دادههاازمتنقانونومصاحبههابراساساینجدولانجامگرفتهاست.

جدول 3- مفاهیم روش شناختی فرکالف
عناصر و اجزای 

تبیینتفسیرتوصیفگفتمان

بافتاجتماعیتعاملمتنواحدهایتحلیل

ایدئولوژیورویكردهایدانشزمینهایارزشتجربیمحتواوعقاید
اجتماعی

نظمهاینهادینظمهایگفتمانیارزشرابطهایروابطومناسبات

نهادهاوساختارهایاجتماعیمشاركتكنندگانگفتمانیارزشبیانیفاعالنوهویتها

ساختاجتماعیگفتمانبافتموقعیتیوبینامتنیارزشپیوندیساختارها
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فركالفبرایتعییناجزایجدول3وتبیینروابطآنهادریكمتن،دهپرسشرادر
تبیین تفسیرو تعیینویژگیهایصوریمتنمطرحكردهودرسطح برای سطحتوصیفی
بهواژهها،عبارتهاوپیوندهایمعناییومفهومیكهنشاندهندهدانشزمینهای،گفتمانهای
مشاركتكنندهوفاعالنآنهاوهمچنینروابطنهادیوموقعیتیآنهاباساختارهایاجتماعی
وفرهنگیمانندایدئولوژیها،رویكردهاوسلسلهمراتبقدرتمیباشد،توجهنمودهاست
)فركالف،175:2008-180(.براساسروشفركالف،دربخشیافتههاابتدامواردمرتبط
باجدولیادشدهدرمتنقانونمشخصواستخراجشده،سپسمصادیقوروابطمعنایی،

گفتمانیواجتماعیآنهاشرحدادهخواهدشد.

یافته ها 
قانونحمایتازحقوقافراددارایمعلولیتدرایران،20اسفندماه1396درمجلس
شورایاسالمیتصویبودر22فروردین1397بهتأییدشوراینگهبانرسیدهودرتاریخ
یكاردیبهشت1397طینامهرییسمجلسجهتاجرابهرییسجمهورارجاعشدهاست.
دولتیو تمامدستگاههای به توسطرییسجمهور اردیبهشت1397 8 تاریخ در سرانجام
مؤسسههاومراكزیكهازبودجهدولتیبهرهمندمیشوند،جهتتهیهآییننامههایمربوطه
ظرفسهماهابالغواجرایآنازتاریخابالغالزامآورشدهاست.اینقانونشاملدهفصل،
34مادهو29تبصرهاست.درمتنرسمیقانونمنتشرشدهتوسطمجلسشورایاسالمی
آمده:بهمنظوراصالحقوانینپیشینمربوطبهمعلولیتومنطبقباكنوانسیونجهانیحقوق
افراددارایمعلولیت،برایحمایتازحقوقمعلوالنایرانورفعمشكالتومسائلآنها
تدوینوازتاریخابالغآنبهدولتالزماالجراشدهاست.موادقانونیموردبررسیدربخش
)مجلس گردد می ذكر پژوهشهایمجلس مركز توسط منتشرشده منبع ازهمین یافتهها

شورایاسالمی،2018(.
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فصلاولشاملیكمادهبهكلیاتوتعاریفمربوطبهمعلولیتاختصاصداردوفصل
معلولیتهادرسرشماری، انواع و معلوالن آمار تهیه نحوه به مربوط ماده دهمشاملشش
و مواد فصول، تعداد ذكر و ملی كمیتهای توسط آن پیگیری و قانون اجرای بر نظارت

تبصرههایقانوناست.
فضاهای و ساختمانها مناسبسازی به مربوط دستگاههای و شرایط دوم، ماده در
عمومیودولتیذكرشدهوتمامادارههاومؤسسههایزیرمجموعهدولتمكلفبهانجام
مناسبسازیشدهوتخلفیاكوتاهیدراینامرراموجبپیگردقضاییوانفصالازشغل

وپرداختجریمهقیدكردهاست.
چگونگی و میزان به بیستوهشتم تا بیستودوم ماده از و نوزدهم تا سوم ماده از
اختصاصكمكهزینههایبهداشتی،آموزشی،اشتغال،مسكن،معیشتیوتخفیفهایامعافیتهای
مالیاتیمربوطمیشود.دومادهباقیمانده،یعنیموادبیستموبیستویكمبهفرهنگسازیو
آگاهیبخشیبهجامعهدرخصوصمعلولیتودسترسپذیركردنرسانههاواطالعاتبرای
افراددارایمعلولیتپرداختهاست.ایندوماده،سازمانهایصداوسیماوتبلیغاتاسالمیو
وزارتفرهنگوارشاداسالمیرامكلفبهتولیدآثاروبرنامههاییدراینراستاوایجادامكان

دسترسیوبهرهمندیتمامافراددارایمعلولیتازمحتوایرسانهاینمودهاست.
پسازتصویبقانونجامعحمایتازحقوقمعلوالنایراندراردیبهشتماه1383و
تصویبوالزماالجراشدنكنوانسیونجهانیحقوقافراددارایمعلولیتدرمجلسشورای
اسالمیدرسال1387،طیاینچندسالازیكسومشكالتاجراییونارساییهایدرونی
قانونجامعمصوب1383آشكارشدوازسویدیگر،عدمانطباقبابخشزیادیازكنوانسیون
جهانیمشخصگردید)رمضانیقوامآبادی،2011؛جلیلی،2016؛نوری،2016(.بنابراین،از
سال1388تالشهایبخشهایمرتبطباامورمعلوالنبرایاصالحقانونسال1383آغازشده
وطی8سال،بارهاپیشنویسهاییبراییكقانونمناسبدرجهتتحققحقوقافراددارای
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معلولیتتهیهوتنظیمگردیدكههرباربهدلیلمخالفتهایدولت،مجلسیاشوراینگهبانمورد
بررسیوتدوینمجددقرارمیگرفت.بنابرمصاحبههاییكهبادستاندركارانامرانجامشده
وطبقگزارشهایمتعددرسانههادرسالهاییادشده،هیچساختاریادستورالعملوراهنمای
مدونیبرایتهیهوتدوینمتنپیشنویسقانونمعلولیتیاهمانالیحهدولتدرزمینهحقوق
معلوالنوجودنداشتهوجلسههایمتعددهمراهباچالشهاییمیانبخشهایدولتیبایكدیگرو

بخشهایاجتماعیوخصوصیازسویدیگربودهاست)محمودنژاد،2019(.
سرانجامالیحهای66مادهایبااعمالنظرتشكلهایمعلوالنتهیهمیشود،امااینپیشنویسكه
موردتوافقدولتهمبودهاست،درنهایتدرقالبالیحهای34مادهایبهمجلسفرستادهمیشود
و28ماده-عمدتاًموادمعطوفبهمسائلاجتماعیوفرهنگیمعلوالن-ازپیشنویسموردتوافق
حذفمیگرددودولتوعدهمیدهدكهبعداًاینموادرابهصورتمصوباتهیأتدولتالزماالجرا
خواهدكرد.بااینوجود،دوسالدیگرصرفبحثوترددالیحهدولتمیانمجلس،دولتو

شوراینگهبانمیشودتاباالخرهتصویبوالزماالجراشود)محمودنژاد،2019(.
دراینبخشبابررسیواژههاوعبارتهایبهكاررفتهدرمتنقانونحمایتازحقوق
تحلیل با كرده،سپس توصیف و راجستجو متن گفتمانی ویژگیهای ابتدا ایران، معلوالن

بینامتنی،گفتمانهایدخیلوروابطآنهابایكدیگروبامتنقانونتبیینمیگردد.
درمادهاول،تعریففرددارایمعلولیتچنینآمدهاست:»فرددارایمعلولیت:شخصی
استكهباتأییدكمیسیونپزشكیـتوانبخشیتعییننوعوتعیینشدتمعلولیتسازمان
بهزیستیكشورباانواعمعلولیتهادراثراختاللوآسیبجسمی،حسی)بینایی،شنوایی(،
ذهنی،روانیویاتوأم،بامحدودیتقابلتوجهومستمردرفعالیتهایروزمرهزندگیو

مشاركتاجتماعی،مواجهمیباشد.«)مجلسشورایاسالمی،2018(.
چنانكهدراینتعریفآشكاراست،معلولیتاوالًوصرفًاتوسطكمیسیونپزشكی-
توانبخشیموردبررسیقرارمیگیردوثانیًامعطوفبهناتوانیواختاللجسمیتعریف
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شدهاست.همچنینبررسیوتعییننوعوشدتآنتوسطسازمانبهزیستیانجاممیگردد.
درادامهدستگاههایمربوطومشمولقانونحمایتازحقوقمعلوالنراچنینمعرفی
مینماید:»دستگاههایمشمول:دستگاههایاجراییموضوعماده5قانونمدیریتخدمات
كشوریمصوب7/8/1386بااصالحاتوالحاقاتبعدیآن،قوهقضائیه،قوهمقننه،مجمع
آنها، تابعه و وابسته مؤسسههای و سازمانها و نگهبان وشورای نظام تشخیصمصلحت
شهرداریهاوكلیهسازمانهاوشركتهاییكهشمولآنهامستلزمذكرناماستویابهنحویاز
انحاءازبودجهعمومیدولتاستفادهمیكنندویاقسمتیازبودجهآنهاتوسطدولتتأمین

میگردد.«)مجلسشورایاسالمی،2018(.
ایندرحالیاستكهطبقصورتجلسههاومشروحنشستهایكمیتهتدوینپیشنویس
سطوح پایینترین در حتی قضاییه قوه مانند بخشها این از بسیاری قانون، الیحه و
كارشناسیشانهمدرجلسههاشركتنكردهوهیچنقشیدرتدوینقانونجدیدواصالح

مسائلقانونپیشینبرعهدهنگرفتهاند.
افراددارایمعلولیتمیپردازد:»شبكههای بهتعریفشبكههایملیتشكلهای سپس
ملیتشكلهایمردمنهادمعلوالن:شبكههاییملی)كشوریهستند(مركبازتشكلهایافراد
ذهنی، شنوایی،جسمی، بینایی، )آسیبدیدگان معلولیتی اصلی گروههای معلولیت دارای
ایجاد فعالیتتشكلهایعضوو یكپارچهسازی بهمنظورهماهنگیو اعصابوروان(كه

صدایواحدملیتشكیلمیشوند.«)مجلسشورایاسالمی،2018(.
درزمانتدوینقانون،هیچیكازتشكلهایمربوطبهمعلوالنشبكهملیثبتشدهای
نداشتهاندوازاینروباگزینشودعوتسازمانبهزیستی،برخیازفعاالنحوزهمعلولیت
واعضایهیأتمدیرهچندتشكلبهعنواننمایندگانشبكههایملیمعلوالندرجلسههای

تدوینقانونشركتمیكردهاند)محمودنژاد،2019(.
فصلدومقانونشاملمواد4،3،2و5مربوطبهمناسبسازی،دسترسپذیریوتحرک
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وتردداستكهطبقآندستگاههایدولتی،عمومیوانقالبیموظفشدهاندكهبرایتسهیل
وتأمینترددافراددارایمعلولیت،كلیهمعابر،راههاوساختمانهایعمومیرامناسبسازی
كردهوناوگانهایجادهایوریلیرابرایافراددارایمعلولیتدسترسپذیرونیمهبهاكنند

)مجلسشورایاسالمی،2018(.
تماممطالباینفصلازسالهاپیشدرقانونوجودداشتهوتنهادرشكلیناقصومحدود
اجراشدهاست.نكتهقابلتوجهایناستكهدرتركیبستادمناسبسازیاستانهاكهدراین
فصلتشكیلآنالزامیشدهاست،نمایندگانتشكلهاوشبكههایملیمعلوالنوجانبازانصرفًا
بهعنوانناظراجازهحضوردارند.قیدكلمه»ناظر«بهجای»مشاور«یاشركتكنندهدراجرای
طرحهایمناسبسازیبیانگرحضورمنفعلاینبخشهااست.همچنینهیچگونهتمهیدیبرای

تشویقبخشخصوصیدرجهتمشاركتدرطرحهایمناسبسازینشدهاست.
درآخرینتبصرهاینفصلتأكیدشدهاستكهبخشهاوافرادیكهدرانجاممناسبسازی
كوتاهییاتخلفكنند،موردتعقیبقضاییقرارگرفتهومشمولجریمهوانفصالازخدمت
میشوند،اماهیچروندیرابرایتعقیبقضاییومجازاتمتخلفانمشخصنكردهوافرادیا
بخشهاییكهمجازبهتعقیبقضاییمتخلفانواستفادهازاینتبصرههستند،نیزمشخصنشدهاند.
توانبخشی و درمانی بهداشتی، خدمات به مربوط 7 و 6 مادههای شامل سوم فصل
است.دراینفصلبهرهمندیافراددارایمعلولیتازبیمهسالمتراموردتأكیدقراردادهو
پرداختكمكهزینهنگهداری،مراقبتوتوانبخشیبرایمعلولیتهایشدیدوخیلیشدید

نیازمندبهخدماتفوقراالزامیكردهاست)مجلسشورایاسالمی،2018(.
درایندومادههیچتوجهیبهبیمههایتكمیلیكهبسیارموردنیازافراددارایمعلولیتهای
خیلیشدیداست،نشدهودریافتكنندگانكمكهزینههایمربوطهرامراكزخصوصیتعیین

كردهاست،نهافراددارایمعلولیتیاخانوادههایآنها.
فصلچهارمشاملمادههای8و9بهامورفرهنگی،ورزشی،هنریوآموزشییعنی
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چهارموردازفعالیتهایافراددارایمعلولیتكهبامسائلومشكالتمتعددهمراهمیباشد،
روندو تعیین بدون و مبهم و كلی بایكجمله ، 8 ماده در است. دادهشده اختصاص
شیوههایاجرایی،استفادهازكلیهمراكزفرهنگی،ورزشیوهنریدولتیرابرایافراددارای
معلولیترایگاناعالمكردهاست.درماده9تأكیدشدهاستكهافراددارایشرایطتحصیل
)مجلس شوند برخوردار آزاد و دولتی دانشگاههای همه در رایگان آموزش از میتوانند

شورایاسالمی،2018(.
دراینفصل،كلیگویی،ابهاموحذفمؤسسههایآموزشیوفرهنگیغیرانتفاعیكهافراد
دارایمعلولیتنیزمانندسایرشهروندانممكناستخواهانتحصیلدرآنهاباشندیاصرفًا
امكانتحصیلدرآنهاراداشتهباشند،قابلتشخیصاست.درموردماده9،تبصرهایتأكید
میكندكهآییننامهاجراییبایدظرفسهماهپسازابالغقانونتوسطدستگاههایذیربط
تهیهوبههیأتوزیرانارائهشود،امادرموردماده8كهقطعاًبارمالیبرایمراكزملزمبهارائه

خدماترایگاندارد،هیچتوضیحیاالزامیبرایتهیهآییننامهاجراییقیدنشدهاست.
فصلپنجمشاملمادههای15،14،13،12،11،10و16دارایعنوانمبهمكارآفرینیو
اشتغالاست.ایندواصطالحقاعدتًابایدمعطوفبهفعالیتوحلمسائلمعلوالنباشد،اما
درادامهوبابررسیواژههاوعبارتهایبهكاررفتهدرمادههایاینفصلمشخصمیشودكه
هدف،عمدتًابرخورداریبخشخصوصیازتسهیالتواعتباراتباشرایطبسیارخوبو
بهرهمندیافراددارایمعلولیتازتسهیالتواعتباراتمشروطونامفهومومحدودشدندر
مشاغلپاییناداریمانندتلفنچی،متصدیدفتریوماشیننویسومانندآنهااست)مجلس

شورایاسالمی،2018(.
درحقیقت،دراینفصلكهمیبایستبرحقوقبرابروبرابرسازیفرصتهایشغلیبرای
افراددارایمعلولیتتأكیدشود،برعكسبرناتوانیوانفعالوقناعتبهمشاغلیبادرآمد
پایینوبدوناشارهبهتناسبسطحشغلیباتحصیالتوتواناییهایفرددارایمعلولیت
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پرداختهشدهاست.همچنیناعطایتسهیالتواعتبارهایبانكیبهاشخاصومؤسسههای
خصوصیبدونقیدوشرطآمده،امادرخصوصخودمعلوالنمشروطبهوجوهادارهشده

گردیدهاستكهدربارهآنهیچتوضیحیدادهنشدهاست.
نكتهقابلتوجهدیگراینكهبهجایتأكیدبرسرمایهگذاریدولتدرزمینهارتقاءسطح
ارتقاء كمكهزینه عنوان تحت كمكهزینههایی معلولیت، دارای افراد حرفهای و مهارتی
كاراییافراددارایمعلولیت(برایاعطابهكارفرمایانیتعیینشدهاستكهحاضربهپذیرفتن
تاسطحپرداخت50 اینكمكهزینهكه اقتصادیخودبشوند. بنگاههای افرادمعلولدر
معلول فرد كارایی سطح بهعنوان میشود، كارفرما به معلول فرد هر دستمزد از درصد
نامگذاریشدهاست(،امادرادامهتأكیدمیكندكهفردمعلولبایددارایمهارتهایحرفهای

الزمباشدتاازسویبنگاههایخصوصیپذیرفتهشود.
فصلششمشاملمادههای18،17و19نیزكهبهمسئلهمسكناختصاصدادهشده
است،همچنانامورمالیومعیشتیراازطریقاعطایتسهیالتواعتباراتباشرایطمناسب
بهبخشخصوصیبرایاختصاصبخشیازمسكنهایساختهشدهبهافراددارایمعلولیتبا
قیمتارزانترازبازارونیزبرخیتخفیفهاومعافیتهادرپرداختهزینههایساختمسكن

توسطخودمعلوالنواگذاركردهاست)مجلسشورایاسالمی،2018(.
فصلهفتمشاملمادههای20و21تنهابخشیاستكهبهمسائلاجتماعیوفرهنگی
معلوالنبهشكلیمحدودوگذراپرداختهاست.البتهدراینفصلهمدرماده20،معافیت
تأكید مورد دولتی نمایش سالنهای از استفاده و تبلیغات هزینه پرداخت از معلول افراد
به موظف اسالمی تبلیغات و سیما و صدا مانند سازمانهایی 21 ماده در و گرفته قرار
اختصاصبخشیازساعاتهفتگیخودوامكاناتشانبهصورترایگانبرایاطالعرسانیو
آگاهیبخشیدرخصوصزندگیومسائلافراددارایمعلولیتونحوهدرستبرخوردبا

آنهاشدهاند)مجلسشورایاسالمی،2018(.
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فصلهشتمشاملمادههای25،24،23،22و26باعنوانحمایتهایقضاییوتسهیالت
مالیاتی،ازیكسوقوهقضاییهرامكلفبهتعیینقیمبرایافراددارایمعلولیتكهقادربه
دفاعازخوددردادگاهنیستندوتعیینوكیلتسخیرینمودهوسازمانبهزیستیرانیزمجاز
بهقیمومیتایندستهازمعلوالندانستهاست.ازسویدیگر،چندگونهمعافیتمالیاتیونیز
معافیتازسربازیبرایجوانانیكهدارایوالدینمعلولهستند،تعییننمودهاست)مجلس

شورایاسالمی،2018(.
درحالیكهعنوانمبهمودارایدوبخشبیارتباطباهم،حمایتهایقضاییومالیاتیرا
برایافراددارایمعلولیتالقاءمیكند،امابرایاینافرادتنهابهمعافیتمالیاتیوالدینشان
اشارهمیكندودرمقابلدرماده24،معافیتمالیاتیقابلتوجهیرابرایبخشخصوصی
حقوقی و حقیقی اشخاص هزینههای صددرصد -24 میدهد:س»ماده قرار تأكید مورد
درجهتاحداثوتجهیزوتوسعهومناسبسازیتمامیمراكزتوانبخشی،نگهداریو
مراقبتی،حرفهآموزی،آموزشی،كارآفرینی،رفاهیومسكنموردنیازافراددارایمعلولیت

باتأییدسازمانبهعنوانهزینهقابلقبولمالیاتیمحسوبمیشود.«
فصلنهمشاملمادههای27و28باعنوانمعیشتوحمایتهایاداریواستخدامیهم
بااستفادهازعنواننامرتبطبافصلواجزایآندریكمادهبهپرداختكمكهزینهمعیشتی
افراددارایمعلولیتفاقدشغل،بدونذكرو ادارهكاربه شاملپرداختحداقلدستمزد
تعیینروندتأمینبودجهكالناینكمكهزینهپرداختهودرماده28،بانواندارایهمسر
معلولراكهازهمسرخودمراقبتونگهداریمیكنند،مشمولبرخورداریازتقلیلساعات
كارهفتگیدانستهاست.ایندرحالیاستكهعنوانفصلوكاربردحمایتهایاداریو
استخدامی،القاءكنندهطیفگستردهتریازخدماتاست)مجلسشورایاسالمی،2018(.

آخرینفصلقانونهمچنانكهقباًلاشارهشدبهجزئیاتیدرموردقانونونحوهاجرا
وپیگیریآنتوسطكمیتهایمتشكلازوزرایمربوطه،رؤسایسازمانهایدولتیمرتبط،
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نمایندگانكمیسیونهایمجلس،پنجنمایندهازپنجشبكهملیتشكلهایمعلوالن،سهنماینده
دارد اختصاص اجتماعی رفاه و كار تعاون وزیر انتخاب به معلول فعاالنصاحبنظر از

)مجلسشورایاسالمی،2018(.
هرچنددراینفصل،بانكمركزیبهتغییرنحوهسرشماریبهصورتیكهنوعودرصد
معلولیتهارامشخصكند،مكلفشدهودستگاههاییمانندسازمانبرنامهوبودجهبهتعیین
ردیفهایبودجهبرایموادیازاینقانونكهاجرایآنهامستلزماعتباروبودجهدولتیاست
گزارشهای ارائه به مكلف مربوطه دستگاههای و قانون اجرای برحسن نظارت كمیته و
ششماههبهنمایندگانمردموعمومشدهاند،اماباگذشتدوسالونیماینموادیااجرا
نشدهویابهطورناقصاجراشدهاندكهنتیجهایبرایافرادمعلولنداشتهاست.ریشهاین
امررامیتواندرنحوهنگارشاینموادوپرهیزیاغفلتازتعیینروندوساختاریمشخص

ومعتبربرایاجراییكردنآنهادانست.
درجدولشماره4عبارتهایكلیدیدرمتنقانونوگفتههایمصاحبهشوندگانارائه
میگرددكهمعرفگفتمانهاورویكردهایموجوددرزمینهمعلولیتهستند.اینواژههاو
عبارتهااهداف،هویتهاوشیوههایرفعمسائلمربوطبهمعلولیترادرگفتمانهایمورد
بررسی)پزشكی،اجتماعیوپستمدرن(منعكسمیسازند.بابررسیاینكلیدهایمفهومی
میتوانجانمایهوروححاكمبرقانونوتفسیرتولیدكنندگانآنها،گفتمانمسلط،مغلوب

یاپنهاندراینمتنقانونیراتشخیصداد.
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جدول 4- عبارتهای گفتمانی کلیدی متن قانونی

مفاهیم و عناصر 
گفتمانی

توصیف متن و ویژگیهای 
صوری

تفسیر روابط بینامتنی و 
مفسران

تبیین روابط نهادی، 
ساختاری و اجتماعی

قانونحمایت
ازافراددارای
معلولیت

ابهامدرشمولمعناییو
مصداقی

غیبتسهگروهعمده
معلولیتی،تضادبامنبع

تولیدمتن

جایگزینیساختار
بوروكراتیكباساختار
اجتماعیتولیدمتن

معلولیتو
افراددارای
معلولیت

محدودیتمعناییو
تعریف

كمیسیونپزشكیو
توانبخشیسازمان

بهزیستی

رویكردپزشكیبه
معلولیت

حقوقافراد
دارایمعلولیت

ابهاموتضادمعناییو
مصداقیحقوقمعیشتی
بهجایتمامیحقوق

گفتماناجراییودولتیو
كسببودجه

ایدئولوژیقدرتنگرو
حذفحقوقمدنی

برابرسازی
فرصتها

محدودسازیفرصتهای
برابربهرفتوآمد،

برخورداریازخدماتو
تحرکاجتماعیافقی

نقشحامیوسرپرست
توسطبهزیستیوسلب
جایگاهوهویتمستقلاز
افراددارایمعلولیت

مناسباتوتحرک
اجتماعیمبتنیبرقدرت

بدنی

امكانمشاركت
اجتماعی

تقلیلمعناییومصداقی
ابهامروابطوفاعالن

تأمینكننده

نگرشتوانبخشیو
پزشكیبهمشاركت

اجتماعی

تسلطرویكردتخصصی
پزشكیبرروابطو
ساختاراجتماعی

مناسبسازیو
دسترسپذیری

تعریفوتجربهبیرونی
ومحدودبهجایشمول
محتواییومصداقی

فراگیر

نگاهاقتصادیوفیزیكی
تولیدكنندهومفسرانمتن
وتناقضبینامتنیوقانونی

ایدئولوژیتوجیهگر
وتقلیلگرایمسائل
ساختاریقانونیبه
مشكالتبیرونیو

عرضی
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مفاهیم و عناصر 
گفتمانی

توصیف متن و ویژگیهای 
صوری

تفسیر روابط بینامتنی و 
مفسران

تبیین روابط نهادی، 
ساختاری و اجتماعی

درمان،
بهداشتو

تأمیناجتماعی

حذففاعالنوانتساب
فعلبهغیرفاعل

جابهجاییگفتمان
سودمدارباگفتمان

اجتماعیوجمعیتهدف

تسلطپنهانمناسبات
اقتصادیبرنظمگفتمانی
وبازتولیدمناسبات

قدرت

ارتقاءكارایی
افراددارای
معلولیت

فرآینداسمسازیوتباین
معناوالفاظ

تفسیرنهادیوگفتمانی
متضادازكاراییاجتماعی

وتحریفواقعیت

محوریتایدئولوژی
قدرتمحوروانگاره
سودمندیذاتیو

سنجششایستگیباپول

فرهنگسازی
وهویت

اجتماعیافراد
دارایمعلولیت

كاربردواژههایكلی،
عبارتهایكلیشهایبدون

تعیینمصادیق

حذفهویتهاوكنشگران
اجتماعیمانندزنانو
گفتمانهایمرتبط

مناسباتاجتماعیمبتنی
بربازتولیدمردساالریو

پدرساالری

چنانكهدرجدول4مشاهدهمیشود،مهمترینواژههاوعبارتهادرمتنقانونحمایت
ازحقوقافراددارایمعلولیتوارزشهاوپیوندهایساختیودستوریآنهابادانشزمینهای
تولیدكنندگانومفسرانمتنونقشایندودربازتولیدساختارهایاجتماعیمانندایدئولوژی
وروابطاجتماعیقدرتدرسهمقولهمتن،تعاملهایاجتماعیوگفتمانیوبافتهاینهادیو
اجتماعیدستهبندیوبررسیشدهاند.وجوهتوصیفی،تفسیریوتبیینیآنهامفهومسازیو
مقولهبندیشدهومصادیقمختلفدرتماممواداینقانونوالبتهمتناسبباهدفمقالهیعنی

تحلیلمدلاجتماعیونظمهایگفتمانیدخیلدرتولیدمتنقانونیتحلیلخواهندشد.
بینامتنیآنتوجهشدهاست.عنوان»قانون ابتدابهعنوانقانونوویژگیهایصوریو
حمایتازحقوقافراددارایمعلولیت«كهقاعدتًامیبایستمفاهیماساسیآنیعنی»قانون
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حمایتی«،»حقوقافراددارایمعلولیت«و»معلولیت«بهدقتتعریفشدهومصادیقعمده
و »قانونحمایتی« از متن تولیدكنندگان منظور اینخصوص در میگردید. آنهامشخص
»حقوقافراددارایمعلولیت«ذكرنشدهودرخصوص»معلولیت«بهتشخیصكمیسیون

توانبخشیوپزشكیسازمانبهزیستیبسندهنمودهاست.
درمورددومفهومكلیدی»برابرسازیفرصتها«و»مشاركتاجتماعی«هممصادیقو
جزئیاتذكرنشدهوبهنظرمیرسدكهتولیدكنندگانمتنطبقدانشزمینهایخود،بهویژه
درسازمانهایحمایتیوبدونتوجهبهمتنپیماننامهجهانیحقوقافراددارایمعلولیتكه
میبایستمنبعاصلیاینقانونداخلیباشد،مفاهیمیادشدهرامبهمیاتقلیلیافتهبهمقولههای
فیزیكیقیدنمودهاند.درمفهوممناسبسازیودسترسپذیری،مصادیقیكهدرمواد2تا5
قانونآمده،شاملمواردبیرونی،فضاییوفیزیكیهستندومناسبسازیودسترسپذیری
محتواییوقانونی،بهویژهدرموردقوانین،مقرراتودستورالعملهایتضعیفكنندهجایگاه
اجتماعیوفرهنگیافراددارایمعلولیتمانندمحدودسازیاستخدامیوآزادیفعالیتو
مشاركتدرسطوحوزمینههایمختلفكهبرایاینافرادممنوعیتقانونیوضعنمودهاند،
نادیدهگرفتهشدهاست.كاربردعبارتهایاسمیمبهمودارایتناقضمعناییوتضادباروح
همینقانونمانندعبارت»كمكهزینهارتقاءكاراییافراددارایمعلولیت«كهمنظورازآن
پرداختكمكهزینهجبرانیبهكارفرمایانیاستكهفرددارایمعلولیترااستخداممیكنند،
ازایننوعمیباشد.اینعبارتظاهراًدرمعنیكمكبهافزایشكارآمدیفرددارایمعلولیت
بهكاررفته،امانتیجهآنازطرفیتأكیدبرناتوانیافراددارایمعلولیتدرمقایسهباافراد
غیرمعلولاستوازطرفدیگر،باتأكیدهمینمادهقانونكهاستخدامفرددارایمعلولیت

رامشروطبهبرخورداریاوازمهارتشغلیالزمذكركرده،تبایندارد.
بههمینترتیب،مواردحذففاعالنوهویتهایاجتماعیافراددارایمعلولیتدرمتن
نامبردنازآنهامانند»زنان«و»كودكان«یاتقلیلنقشآنهابه قانونیبهصورتپرهیزاز
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مشاركتكنندگانمنفعلویانادیدهگرفتنعدمحضورسهگروهعمدهافراددارایمعلولیت
یعنی»ناشنوایان«،»افراددارایمعلولیتذهنیوخانوادههایآنها«و»افراددارایمعلولیت
روانیونمایندگانشان«استكهباوجودتصریحمتنقانونبرحضورشبكههایملیآنها،

هیچكدامدرزمانتدوینوتصویبقانونازشبكهملیبرخوردارنبودهاند.
دربخشمربوطبهدرمان،بهداشتوتأمیناجتماعی،دریافتكنندهكمكهزینهوخدمات،
بخشخصوصیفعالدرایناموراست.افراددارایمعلولیتیاسمنهایفعالآنهاكهمیتوانند
مشكالتوهزینههایشانراخودارزیابیومدیریتكنند،نادیدهگرفتهشدهاند.اینامریعنی
نادیدهگرفتنتواناییوحقمدیریتمسائلمربوطبهافراددارایمعلولیتتوسطخودشانكه
برخاستهازنوعنگرشحمایتیوتوانبخشیدولتوایدئولوژیقدرتنگروسلسلهمراتب
اجتماعیمبتنیبرقدرتاستكههموارهدرصددتعیینسرپرستومدیرزندگیفردیو
اجتماعیبرایاشخاصدارایمعلولیتاست.اینایدئولوژیوطرزنگاهومناسباتمربوطبه

آن،بهطورمكررتوسطبخشهاییازایندستكهدرمتنقانونآمده،بازتولیدمیشوند.
باتوجهبهعناصرگفتمانیمتنقانونحمایتازحقوقمعلوالنایرانودستهبندینهادها
وبخشهایدخیلدراینقانونوتعاریفوعناصررویكردهاوگفتمانهایرایجمعلولیت،
یعنیویژگیهایزبانشناختی،دستورزبانومعنیشناسیمتنو باتوصیف سعیمیشود
نیزتفسیرساختارهایگفتمانمدارمتنقانون،گونههایمختلفگفتمانونظمهایگفتمانی
مشاركتكنندهدرقانونمعلوالنایرانرامعرفیكرده،سپسباتبیینروابطبینامتنی،ارتباط

هریكازگفتمانهایدخیلبایكدیگروساختارهایاجتماعیوفرهنگیتبیینگردد.
و است،چالشها قابلتوجه فرآیند این در گفتههایمصاحبهشوندگان،آنچه اساس بر
درگیریهایفراوانمیانبخشهایدولتیباهم)مانندوزارتتعاونبایكیاززیرمجموعههای
خودشیعنیسازمانبهزیستیكشور(وهمچنینمیانتشكلهاوشبكههایملیمعلوالن
اجتماعی فعال معلول افراد و تشكلها از بسیاری دیگر، سوی از است. بوده یكدیگر با
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كردن محدود و قانون پیشنویس تهیه خصوص در اطالعرسانی عدم و پنهانكاری بر
صاحبنظرانمعلولبهچندتننزدیكبهسازمانهایدولتیتأكیددارند.

نكتهقابلتوجهدیگر،حضورونقشبخشخصوصییعنیشركتهاومؤسسههایذینفع
ازنظراقتصادیدرروندشكلگیریوتصویبقانون،امابهصورتغیررسمیوفشاربر
شركتكنندگانكمیتهتدوینبرایگنجاندنموادیبودهكهبیشترتأمینكنندهامتیازهاییبرای

بخشخصوصیمیباشد.
همچنینتمامگزارشهاومصاحبههابراینتأكیددارندكههیچگونهفراخوانیادعوت
بههمكاریخطاببهبخشهایدانشگاهیوفرهنگیكشورصورتنگرفتهومنبععلمی
اصلیتدوینقانون،كارشناساندولتیوچندفعالاجتماعیفاقدسابقهونگاهتخصصیو

علمینظاممندبودهاند.
درزمینهبهرهگیریازنظرهایشهرونداندارایمعلولیتوتوجهبهتجارب،ارزشها،
عالیقوسبكزندگیآنهابرایتدوینموادقانون،نیزهیچگونهاقدامیدرقالبفراخوانو
برگزارینظرسنجییامصاحبهانجامنشدهوتجاربافراددارایمعلولیتمنحصربههمان

چندتنازكارشناسانمعلولسازمانهایدولتییانزدیكبهآنهابودهاست.
بخشدینیوقضایییعنیفقهایانمایندگانآنهاونمایندگانقوهقضاییهكهبایددر
كمیتهوجلسهمشترکتدوینقانونحاضرمیشدند،درهیچیكازجلسههاحضورنداشته
ودربسیاریازمواردكهرفعابهاموایجادتضمینصحتاجرایقانونمنوطبهنظرفقاهتی
یاقضاییمسئولبودهاست،كاررهاشدهیامادهوموضوعحذفگردیدهیابهصورتكلی

ومبهمدردومادهآمدهاست.
همانطوركهبررسیموادقانوننشانمیدهد،بخشهاییماننددانشگاهها،بخشهایدینی
قانونحضورودخالتی این آنهادر به وقضاییوبخششهروندیوگفتمانهایمربوط
قانونگذاری، دولتی، بخشهای به مربوط گفتمانهای كه گفت میتوان بنابراین، نداشتهاند.
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نفوذ و ازحضور متفاوتی درجههای با اما آشكار، بهصورت معلوالن اجتماعی مشاركت
افراددارای به ارائهخدمات قالب پنهانودر وبخشخصوصیوگفتمانآنبهصورت
معلولیتحضورداشتهاند.درخصوصگفتمانهایحاضردرقانونحمایتازحقوقمعلوالن

ایراننتایجزیربهدستآمدهاست:
درخصوصمتنقانونیموردبررسی،گفتماندولتیكهحاملایدئولوژیمسلطاست
رویكردحمایتیوجذببودجهوكنترلبرروابطوگفتمانهایمعلولیترادنبالمیكندواز
سویدیگرگفتماناجتماعیمعلولیتمشاركتاجتماعیورفعنابرابریهایمدنیرامدنظر
دارد.عالوهبراین،بخشخصوصیبامحوریتسودگراییوبهرهوریسعیدرتأثیرگذاری
برفرآیندتولیدوتفسیرمتنقانونیمینماید.گفتمانهایدیگریمانندگفتمانعاممعلولیت
وگفتمانحقوقی،دانشگاهیواخالقیهمدرفرآیندحضوردارند،امابهنظرمیرسدهر
كدامجذبیكیازسهگفتماناصلییادشدهمیشوند.برایمثال،گفتمانعاممعلولیتكه
دغدغهاشجذبحمایتوخدماتاست،تحتالشعاعگفتماندولتیقرارمیگیرد.گفتمان
دانشگاهیبهطورعمدهبهخدمتبخشخصوصییادولتیدرمیآیدوجزئیازآنمیشود
وگفتمانحقوقیدرمعلولیتجذبگفتمانمشاركتاجتماعیورفعنابرابریمیگردد.

ازمیانسهرویكردگفتمانیرایجدرحوزهمعلولیت،رویكردسنتیجسمانی-توانبخشی
درتولیدمتنوروحكلیقانونحمایتازحقوقمعلوالنمسلطاست.ازیكسو،كاربرد
بارویكرد قانونمتناسب به تأكیدبرشیوههایعمل اینگفتمانوازسویدیگر ادبیات
جسمانی-توانبخشیدراكثرقریببهاتفاقمواداینقانونقابلمشاهدهواستنباطاست.
رویكرداجتماعی-توانمندسازیمعلولیتوگفتمانمرتبطباآنكهبرتوانمندسازیواستقالل
فردیواجتماعیافراددارایمعلولیتوبرابرسازیفرصتهاوحقوقآنهاباسایرشهروندانتأكید
میكندومیبایستباحضورومشاركتافرادوتشكلهایفعالاجتماعیمعلولیتپررنگو
داراینفوذونقشمهمیدرتولیداینمتنقانونیباشد،همهجامنفعل،ناظریاحذفشدهاست.
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گفتماناخالقیپستمدرنكهبرتجربیاتوحوزهخصوصیسبكزندگیوعالیقو
تفاوتهایفردیتأكیددارد،بهدلیلمحدودساختندایرهحضورافرادمعلولدرجریانتدوین

وتصویبقانونمطرودماندهاست.
گفتمانهایآكادمیكوعلمیوفرهنگینیزبهجریانتدوینقانونواردنشدهاندواز
نمایندگانآنهایعنیپژوهشگرانواساتیدمتخصصدررشتههایمختلفعلومانسانیو
اجتماعیدعوتبهعملنیامدهاست.ازاینرو،جایمنابععلمیوتخصصیدرتولیدمتن
قانونی،باتجربیاتاداریوبوروكراتیكیاتصوراتاشخاصیمانندنمایندگانمجلسكه

دیدگاهیعاموغیرتخصصیبهمعلولیتدارند،پرشدهاست.
موردفوقدرخصوصغیبتگفتمانفقهیودینیوقضاییازفرآیندتولیدقانوننیزصدق
میكند.اینگفتمانونمایندگانآنهاكهبهخودیخودانگیزهواحساسنیازیبرایمشاركتدر
امرقانونگذاریبرایمعلوالننداشتهاند،بایدتوسطبخشهاییمانندسازمانهایدولتی،مجلس
وفعاالنمعلول،مطلعوترغیبمیشدند.درخصوصنمایندگانومتخصصانامورقضایی
همكهمكلفبهحضوروایفاینقشدراینكاربودهاند،فقدانساختاروروندمستحكمو
الزامآوربرایفرآیندتدوینقانون،موجبكنارهگیریوبیتوجهیبهاهمیتیعنیقانونگذاری

برایمعلوالنكهطبقآمار10تا12درصدجمعیتكشوررامیباشند،گردیدهاست.
سازمانهایدولتیوگفتمانآنهایعنیگفتمانبوروكراتیكواجراییجامعهكهنمایندگان
مهمآنوزارتتعاون،كارورفاهاجتماعیوسازمانبهزیستیكشورهستند،فعالترینو
مسلطتریننقشرادرتدوینوتولیدمتنقانونداشتهاند.بههمیندلیل،قانونیكهقراربوده
تمامعرصههایزندگیفردیواجتماعیافراددارایمعلولیتراكهباكاستیومسئلههمراه
است،موردحمایتقراردادهوزمینهفعالیتوتوسعهرابرایایشانبهوجودآوردودرنهایت،
بهموجباتارتقاءشأنوزندگیآنهاباایفاینقشمستقلخودشانبینجامد،بهیكقانون

حمایتی-معیشتیباگفتمانمسلطتوانبخشیبهجایتوانمندسازیتبدیلشدهاست.
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معیشتیشدنقانون،بهبودجهمحورشدنآنمنجرشدهومحوریتبودجهیعنینقش
هرچهبیشترساختارهایدولتیوضعفحضورومشاركتاجتماعیجمعیتهدفقانون
یعنیافراددارایمعلولیتدرامورمربوطبهخودشانمیباشد.بهعبارتدیگر،ازدسترفتن
هدفاصلیواولیهتدوینقانونحاضر،نتیجهناگوارتسلطگفتماندولتیوبوروكراتیكو

تحتالشعاعقرارگرفتنیاحذفدیگرگفتمانهااست.
اگرچهگفتمانخصوصییاگفتمانسودمحوردرهیچیكازجلسههایرسمیحضور
نداشته،اماردپایآندرتمامموادیكهدریافتكمكهزینهویارانههایقابلتوجهدرازای
انفعالوكاستنازشأنوفعالیتافراددارایمعلولیتبهاینبخشاختصاصدادهشده
است،قابلتشخیصمیباشد.مشكلاساسیدراینموردهمانپنهانبودنوغیبتصوری
ازفرآیندتدوینوتصویبقانوناستكهمیتواندموجبفساددرامریشودكهاساسًا
اقتصادینبوده،بلكهدارایجنبههایانسانیونوعدوستیغالبتراست.همچنیناینحضور
ونقشنامرئیدرصورتآلودگیبهفسادوزدوبندبابخشبوروكراتیك،كاهشپیدرپی

كمیوكیفیهمانخدماتتوانبخشیراهمبهدنبالخواهدداشت.

بحث 
دربخشیافتههاوبراساسجدولشماره3،مفاهیمحقوقافراددارایمعلولیتدرمتن
قانونیونظراتمصاحبهشوندگاناستخراجوتحلیلگردید.اینمفاهیمكلیدیدرقوانین
بینالمللیمربوطبهحقوقمعلوالنمحورهایاصلیموضوعراتشكیلمیدهند.مفاهیمی
مانندمعلولیت،حقوقافراددارایمعلولیت،برابرسازیفرصتها،مشاركتكاملاجتماعی،
دسترسیومناسبسازی،رفعتبعیضوفرهنگسازیدربارههویتافرادمعلولو...ازسال
2006تاكنونطیچندپیماننامهجهانیموردتأكیدقرارگرفتهوبرایدولتهایعضوسازمان
مللمتحدالزماالجراشدهاند)پورنجف،2007؛رمضانیقوامآبادی،2011؛برگزوهمكاران،
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تحریف معنایی، محدودیتهای .)2020 چاكلن، و كاتسویی 2017؛ فلین1، و بلنك 2019؛
موضوعوهدفوحذفهویتهایفردیواجتماعیمعلوالنازقانونداخلیمصوب1396

ازجملهمواردیبودندكهدربخشیافتههابهآنهاپرداختهشدهاست.
طبقروشفركالف،ساختارهایگفتمانمداروایدئولوژیكمتنقانونیومصاحبههادر
لفظومعناوجانمایهكلیقانونباتوجهبهدالهایموجوددرمتنوتفسیرتولیدكنندگان
آنتشریحگردیدهوردپاهایمدلپزشكیواجتماعیوحقوقبشردرمعلولیتنشانداده
شدهاست.درادامهابتداقانونداخلیایرانباقوانینمرجعبینالمللیمقایسهخواهدشد،
سپسدانشزمینهایمولدانومفسراناینقانونوساختارهایاجتماعیجهتدهندهبهاین

دانشزمینهایدرقالبگفتمانهایمعلولیت،تفسیروتبیینمیگردند.

مقایسه کلی قانون داخلی با قوانین جهانی معلولیت در پژوهشهای دیگر 
بهدلیلنوبودنزمینهپژوهشیقانونوحقوقمعلوالنوگفتمانهایمعلولیتدرایران
هیچپژوهشیبهدستنیامد.درخارجازایران،پژوهشهارامیتوانبهدودستهمربوطبه
پژوهشهای و نظریهها اول، مورد در نمود. تقسیم درحالتوسعه و توسعهیافته كشورهای
بارنز،2010؛شكسپییر و الیور الیور،1993؛ بارنزومرسر،2004و2005؛ مانند افرادی
وواتسون،2001؛شكسپیر،2019؛وماسوواتسون،2014؛هیوز،2020وكاتسوییو
چاكلن،2020،باسهرویكرداجتماعی،پستمدرنوحقوقبشریارائهشدهاست.اینسه
رویكردنظریوپژوهشیاگرچهتااوایلقرنحاضرخطوطمتمایزكنندهبسیاریداشتند،اما
طیچندسالاخیركوشیدهاندنظریهوروشیتركیبیرارواجدهندكهبهطورفراگیربیشترین

مسائلمربوطبهمعلولیتراپوششدهد)برگزوهمكاران،2019(.
جامعهشناسی به مربوط توسعهیافته كشورهای پژوهشهای در دیگر نظری گرایش

1. Blanck and Flynn
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سهگانه رویكردهای نظریهپردازان انتقاد مورد دهه سه طی كه است پزشكی و بهداشت
یادشدهبودهاست.كسانیمانندگرو،2011وكاالیرواسكمبلر،2015،كوشیدهاندمفاهیم
ودغدغههاینظری،روششناختیوارزشیگروههایمنتقدخودرادرمطالعاتمربوطبه
حوزهبهداشتوپزشكیواردكنندوازاینطریقجنبههایاجتماعیوفرهنگیواخالقی
معلولیترادركنارموضوعهایجسمانیوفیزیولوژیكمدنظرقراردهند)بلنكوفلین،

2017وكاتسوییوچاكلن،2020(.
در كه میباشد درحالتوسعه كشورهای به مربوط خارجی پژوهشهای دیگر دسته
شرایطیمشابهایرانهستند.اینكشورهاتنهادردودههاخیربهمقولهمعلولیتوحقوق
آنهاتوجهنمودهاندوكارپژوهشهمازحیثموضوعوهماهدافوروشمتناسبباسطح
خواستههایشهروندانمعلولآنهاواولویتهایحیاتیایشاناست.دركشورهایآفریقاییو
آسیایی،تأمیناجتماعی،حمایتهایغذاییوبهداشتی،توانبخشیپزشكیوحرفهایمقدم
تحقیقگستردهسال2020 در وچاكلن كاتسویی میگیرد. قرار مطالعه مورد برهرچیز
قرار مطالعه مورد را پاكستان و اندونزی،مصر نیجریه، مانند چندینكشوردرحالتوسعه
دادهوبرگزوهمكارانهمدرراستایبرنامههایتوسعهسازمانبهداشتجهانیازسال
تاكنونپژوهشهایگستردهایبرایدستیابیبهنظریهوروشیجهانیدرحوزه 2015
معلولیتانجامدادهاند)كاتسوییوچالكلن،2020؛برگزوهمكاران،2019(.طبقیافتههای
اینپژوهشگران،الگوهایمعلولیتدركشورهایتوسعهیافتهباجوامعدرحالتوسعهبسیار
متفاوتاستوارتباطتنگاتنگیبامسائلمربوطبهتوسعهآنهادارد،حتیآمار،نرخونوع
معلولیتدرایندودستهازكشورهاباهممتفاوتاست.بنابراین،قوانینموردنیازمعلوالن
دركشورهایجهانسومیاتوسعهنیافتهباكشورهایفراصنعتیمتفاوتاست)گرو،2011؛
بلنكوفلین،2017؛هیوز،2020؛كاتسوییوچالكلن،2020؛برگزوهمكاران،2019(.

قانونموردبررسیاینمقاله،اصالحیهسال1396ازقانونجامعحقوقمعلوالنمصوب
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سال1383است.ایناصالحیهدرراستایبومیسازیپیماننامهجهانیحقوقافراددارای
معلولیت)سی.آر.پی.دی.1(مصوبسال2006سازمانمللمتحدتهیهوتصویبشدهاست.
ایران(كهپیماننامهراامضا طبق)سی.آر.پی.دی.(دولتهایعضوسازمانملل)ازجمله
كردهاند،میبایدبهاصالحقوانینداخلیخوددرزمینهحقوقمعلوالناقدامنمایند)پورنجف،
مجلس در پیماننامه تصویب از پس بالفاصله امر این قوامآبادی،2011( رمضانی 2007؛
شورایاسالمیدرسال1387آغازشدوسرانجامدراسفند1396محققگردید)مجلس
شورایاسالمی،2018(،امابهدلیلحذفنیمیازموادوپیشنویساولیهكهتوسطفعاالن
اجتماعیمعلولوسازمانهایغیردولتیآنهاتهیهشدهبود،قانونبهصورتمختصر،محدودو
مبهمتدوینگردید)محمودنژاد،1399؛مصاحبهشوندگان12،11،9،8،4،2،1و14(یكیاز
مهمترینمحدودیتهایاینقانون،تعیینمعلولیتبراساس)آی.سی.اف.2(واستنادناتوانیبه

محدودیتهایجسمانیخودفردمعلولبودهاست)رمضانیقوامآبادی،2011(.
آی.سی.اف.یاطبقهبندیجهانیعملكرد،معلولیتوسالمت،راهنمایموردتأكید
و اجتماعی جسمانی، وجوه آن وسیله به است شده تالش كه است دی. پی. آر. سی.
ایران در اما ،)2007 )پورنجف، گیرد قرار توجه مورد همزمان بهطور معلولیت فرهنگی
شرایط فرهنگی، و اجتماعی جنبههای و سپردهشد پزشكی كمیسیون به معلولیت تعیین
نادیدهگرفتهشدهاست.همچنیندو افراددارایمعلولیت وویژگیهایاخالقیوارزشی
مفهومبرابرسازیفرصتهاومشاركتاجتماعیكاملبهطورناقصوصرفًامرتبطباموانع
فیزیكیوحوزههایایابوذهابتعریفگردید)محمودنژاد،2019(.ایندرحالیاست
كهدرپیماننامهجهانیتأكیدمیشودكهكاربردآی.سی.اف.بایددرجهتتركیبمدلهای

پزشكی،اجتماعیواخالقییاحقوقبشرباشدتاابعادمختلفمسئلهمعلولیتدرتعیین

1. C.R.P.D.: The Convention of The Rights of People with Disability
2. I. C. F.: International Classification of Functioning, Disability and Health
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كموكیفآنملحوظگردد)كاتسوییوچالكلن،2020(.
موردحائزاهمیتدیگردرخصوصقانونداخلی،معیشتیوبودجهمحوربودنآناست
كهباتوجهبهضرورتاختصاصبودجهبسیاربرایتحققآنوفقدانمنابعالزمتاكنون
تنهایكدهمبودجهپیشبینیشدهدرالیحهبودجهسالهایاخیرتصویبشدهواینمقدار
همدرعملتأمینواعمالنگردیدهاست.فصلهاییازقانونمانندمناسبسازی،آموزش،
بهداشتودرمان،تأمیناجتماعیو...درگروتأمینبودجهقابلتوجهیهستندكهبحثبر

سرچگونگیتأمینوتقسیمآنتاكنونادامهدارد)محمودنژاد،2019(.
بهرسمیت بینالمللی، پیماننامههای و داخلی قانون میان دیگر مهم تفاوتهای از یكی
شناختنحقوقگروههایاجتماعیمتنوعمعلولیتیمانندزنانوكودكاناست.درسی.آر.پی.
دی.موادیبهاینگروههااختصاصیافتهورفعتبعیضعلیهآنهاموردتأكیدقرارگرفتهاست،
حالآنكهدرقانونمصوب1396هیچنامیازاینگروههابردهنشدهواقلیتهایدرونگروهی
معلولیتیموردتوجهقرارنگرفتهاند،درحالیكهاینگروههابهدلیلآسیبپذیریبیشترنیازمند

توجهكانونیتمركزقانونیبیشتریهستند)پورنجف،2007؛محمودنژاد،2019(.

تفسیر و تبیین گفتمانها 
همانطوركهدرانگارهروششناختیفركالفدرشكلهای2و3مشاهدهشد،برایشناخت
گفتمانهایحاضر،غایبومسلطدرنظمهایگفتمانیموردبررسیوارتباطاینگفتمانهاباساختارها
ونهادهایاجتماعیبایدبهدالهایزبانی،دانشزمینهایوتحلیلژانرهایاگونههایادبیونوشتاری
وگفتاریدرمتنومصاحبههاتوجهنمود)محسنی،2012(.درمتنقانونیومصاحبهها،سهژانر
یاگونهنگارشوادبیاتنشاندهندهسهگفتمانفعالرسمی-دولتی،اجتماعی-مشاركتخواهو
خصوصی-سودگرااست.ژانرپستمدرنوادبیاتاخالقپستمدرنوحقوقبشردرمتنغایب
میباشدوژانرفقهیودینیبسیاركمرنگوباكاربردعامآمدهاست.عامالنگفتمانیكهنماینده
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نهادهایسیاسیواجراییبودهانداززبانوگونههایادبیرسمیاستفادهكردهاند.كاربردواژهو
عبارتهاییمانندحمایت،تحتپوشش،قیمدولتی،كمكهزینهوپرهیزازكاربردتعبیراتیمانندرفع
تبعیض،مشاركتكاملاجتماعی،حقتعیینسرنوشت،حقوقبشرمعلولیتونظایراینهاكهمورد
تأكیدپیماننامهجهانیاستازاینجملهاند.بهعكسدرگفتارمصاحبهشوندگاندارایمعلولیت
ونمایندگانسازمانهایغیردولتی،بیشترینتأكیدبرواژههاوتعابیردربرگیرندهحقوقاجتماعیو
هویتبخشمعلولیتمانندمشاركتدرتعیینسرنوشت،مدیریتامورتوسطخودمعلوالن،رفع
تبعیض،فراگیرسازیفرصتهاورفعموانعفعالیتاجتماعی،سیاسیوفرهنگیاست.درمصاحبهبا
بخشخصوصیمانندنمایندگانشركتهایتولیدكنندهتجهیزاتموردنیازمعلوالنومراكزتوانبخشی
خصوصیواژههاییمانندیارانه،معافیتمالیاتی،برجستهسازینقشاینشركتهادرتعیینوتقسیم
كمكهایدولتیبهبخشخصوصیوبیمههایمربوطهچشمگیراست)مصاحبهشوندگان:4،2،1،

19،18،15،14،10،8،7،6و20(.
عالوهبرگفتمانوژانرهایفعالیادشده،گفتمانعاممعلولیتیابهتعبیرفركالف»عامه«
)فركالف،1387(نیزقابلتشخیصاستكهبهدلیلتمركزشبرجلبحمایتهایتوانبخشی
دولتیمیتوانباعنوانگفتمان»توانخواهیومددجویی«ازآننامبرد.اینگفتمانبههمین
دلیلجذبگفتمانرسمیودولتیشدهوازگفتمانمشاركتاجتماعیفعاالنمعلولجدا
میشود.اینگفتماندرجریانتدوینقانوننقشیمنفعلوپذیراداشتهاست.گفتماندیگر
حقوقییاحقوقبشریاستكهبنابرتعریفاهدافخودجذبگفتمانمشاركتاجتماعی
وفعاالندارایمعلولیتگردیدهاست.اینگفتمانداراینمایندگانیهمدربخشدولتی
وهمدربخشقانونگذارییامجلسبودهاست.دوگفتماندانشگاهیوفقهییامذهبی
بهدلیلعدمرجوعبهآنهایافقدانسازوكارروشنوفراگیرتدوینقانونازفرآیندتولیدمتن
قانونیوارائهتفسیرآنخارجماندهودرزمانانجاممصاحبههاازعمدهرخدادهایگفتمانی

بیاطالعبودند)مصاحبهشوندگان:10،8،7،6،4،2،1و14(.
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اظهاراتمصاحبهشوندگان،میتواندانشزمینهای طبقشواهدزبانی،گونهشناختیو
گفتمانهایفعالرادردوبخشنهادی-كاربردیواجتماعی-آرمانگراتقسیمنمود.بخش
و مسلط ساختارهای توسط كه است عمومی خطمشیهای و باورها ارزشها، شامل اول
بهزیستیووزارت مانندسازمان نهادی عامالن به قالبدستورالعملها در قدرت صاحب
تعاون،كارورفاهاجتماعیمنتقلشدهوازطریقگفتمانرسمیودولتیدرفرآیندتدوین
قانوندرقالبواژههاوتعریفهایمربوطبهمعلولیتبازنماییمیشوند.ایندانشزمینهای
یاایدئولوژیكتوانگراییوسالمتجسمانیرامعیارتقسیمعامالنگفتمانیبهدودسته
حمایتكنندهوحمایتشوندهتقسیممینمایدوازاینطریقتوانگراییوسالمساالریرا
درنوشتاروگفتارطبیعیسازیمینماید.بهاینمعنیكهبخشعمدهجامعههدفقانون
هرچندمخالفتوانگراییوسالمساالریباشندباهمینادبیاتودرهمینژانرواردتعامل
گفتمانیشدهاند)مجلسشورایاسالمی،2018ومصاحبهشوندگان:8،7،6،4،2،1و14(.
دانشزمینهاینوعدومكهازابتدابهدنبالتغییروضعیتموجودورفعنابرابریوتبعیض
بودهاند،الاقلدربیانمصاحبهشوندگانحقوقبشروفعاالنمدنی،ریشههایایدئولوژیضد
تبعیضخودراآشكارمیكنند،امادرتدوینمتننهاییواجرایآنتحتتأثیرایدئولوژی
رسمیونگرشمبتنیبرنابرابریمعلولوغیرمعلولقرارگرفتهوخواهانحداقلخواستهی
كمكهزینههای اعطای مانند مواردی قالب در كه بوده ترمیمی یا التیامبخش و حمایتی
آموزشی،درمانیوتأمیناجتماعی،اختصاصدرصدیازاشتغالبهمعلوالنوتخصیص
چندساعتبرنامهدررسانههایجمعیبرایفرهنگسازی،درمتنقانونواردشدهاست.

اگرچههمینمقدارحمایتهایترمیمیهمتاكنوناجرانگردیدهاست.
بیست از كاماًلمشهوداست. افتراقوچندگانگیگفتمانیدركالممصاحبهشوندگان
تنمصاحبهشوندهتنهایكتنكهدارایمسئولیتباالیدولتیورسمیبوده،قانونسال
1396راكاماًلمثبتوبرطرفكنندهمسائلفردیواجتماعیافراددارایمعلولیتمیداند.
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از برخی میكنند. ارزیابی بسیار دارایضعفهای اجرا و نگارش نظر از را آن افراد سایر
مهمی گام معلوالن معیشتی مسائل رفع زمینه در را قانونی متن این مصاحبهشوندگان
میدانند،امااجرایموادمهمیماننداشتغال،تأمیناجتماعیوبهداشتودرمانیامسكنو
مناسبسازیراآرمانیوغیرقابلاجرامیبینند.فقدانضمانتهایاجراییوقضاییالزمبرای
تحققموادقانونیامجازاتمجریانمتخلفازقانونهمایرادمهمدیگریاستكهاكثر
قریببهاتفاقمصاحبهشوندگانبرآنتأكیددارند)مصاحبهشوندگان:8،7،6،4،3،2،1،

19،16،15،14،13،10،9و20(.
سرانجامطبقنظرمصاحبهشوندگانغیبتیاكمرنگبودنقابلتوجهگفتمانپستمدرن
وحقوقبشریدرمتن،موجبضعفقانونگذاریدرخصوصحقوقفردی،بهرسمیت
مانند معلوالن مختلف قشرهای اختصاصی و فردی عالیق و ارزشها تفاوتها، شناختن
مالحظاتوهنجارهایاخالقیمتنوعدرمیانافراددارایمعلولیتشدهاست.اینچالش
مهمدیگریدرقانونموردبررسیمیباشد.مسائلیمانندحقپیشگیرییاسقطجنینویا
حقپرهیزازایندوكهتوسطساختاررسمیبرآنهاتأكیدمیشود،درحالحاضرمورد
مباحثهوتضاداست.برخیحقانتخابتولدفرزندشان-هرچندمعلولیتداشتناومحرز
باشد-رامتعلقبهخانوادهوخودفردمیدانندوجامعهراموظفبهتمهیدامكاناتحمایتی
میشناسند،اماگروهیازمعلوالنوبهویژهعامالننهادیوگفتمانرسمیاینحقرامتعلق
بهجامعهدانستهومعتقدبهضرورتكاهشریسكتولدكودكاندارایمعلولیتمیباشند.
مطرح وپستمدرن اخالقی گفتمان درچارچوب كه ایندست از مسائلی و مسئله این
گفتهمصاحبهشوندگان در اما ندادهاند، اختصاص بهخود قانونجایی متن در میگردند،

بسیارپررنگاست)مصاحبهشوندگان:14،7،6،4،2،1و20(.
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بحث 
تدوینقانون1396تالشیبرایاصالحقانونجامعسال1383ومنطبقساختنآنبا
پیماننامهجهانی2006بودهاست.دراینفرآیندحوزههایگفتمانیرسمیبارویكردمدل
بارویكرداجتماعیومشاركتخواه پزشكیوحمایتی،گفتمانفعاالناجتماعیمعلوالن
وگفتمانخصوصیبارویكردسودگراحضورفعالداشتهاند.برخورداریگفتماننهادی
ورسمیازامكاناتساختاریماننددسترسیبهمنابعوقدرتتعیینزمینهوهنجارهای
گفتماندستباالوتعیینكنندهراداشتهوازاینرو،ارزشهایایدئولوژیساختاریمبتنیبر
قدرتونابرابریرادرمتنومناسباتگفتمانیمسلطساختهاست.گفتمانسودگرابرای
بهرهمندیازمنابعمالیبخشنهادیورسمیدرتعاملوهماهنگیباگفتمانرسمیعمل
كردهوموادتأمینكنندهاهدافخودرادرمتنقانونیدارد.موادیكهتوزیعومدیریتمنابع
مالیرابهجایافراددارایمعلولیتدراختیارگفتمانخصوصیمیگذارد.گفتمانفعاالن
حقوقیواجتماعیمعلوالندركلیهفرآیندحضورداشتهوهرچنددرگفتاربراهدافخود
برایرفعتبعیضومسلطساختنمدلاجتماعیمعلولیتبرقانونتأكیدداشتهاست،اما
درنهایتتنهاحضورنمایندگاناینگفتمانبدونداشتنحقرأیوتنهابهعنوانناظرنصیب

آنشدهاست)مصاحبهشوندگان:19،14،10،9،8،6،5،4،2،1و20(.
بنابراین،اگرچههدفاصلیتدوینقانون1396وپیماننامههایجهانیچرخشازمدل
پزشكیبهسوییكمدلاجتماعیفراگیربوده،امادرعملمدلپزشكیباتسلطرویكردحمایتی
وترمیمیازطریقمتنقانونیبازتولیدشدهاست.فراگیرسازیقانونیهمدرمصادیقمربوطبه
گروههایاجتماعیمانندزنانوكودكانوهمدراهدافاجتماعیواخالقیمانندرفعتبعیض،
برابرسازیفرصتها،مشاركتكاملاجتماعیومعتبرداشتنارزشهایاخالقیخاصپوششدهنده
وفراگیرنبودهاست.بهاینمواردضعفهایاجراییقانونكهبهطورعمدهبهنحوهتدوین،ابهامدر

نگارشوعدمتوجهبهسازوكارهایالزامآورمیباشد،نیزافزودهمیگردد.
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درپایاناینبحثذكرایننكتهضروریاستكهطبقنظرتولیدكنندگانومفسرانومجریان
قانونموردبررسی،تصویباصالحیهقانونیسال1396گامارزشمندیدرجهتنهادینهكردن
حقوقوصدایافراددارایمعلولیتدرایرانبودهاست.دردورهایكهدههمطالبهگریاجتماعی
اقلیتهایفرهنگیدانستهمیشود،فعاالنحوزهمعلولیتوسازمانهای گروههایاجتماعیو
مردمنهادآنهادرایرانهرسالمنسجمتروهدفمندتردرعرصهمطالبهحقوقخودورفعتبعیضها
ظاهرشدهاند.هرچندتبدیلاینواحدهایاجتماعیبهگروهفشاررسمیودارایهویتقانونی
باچالشهاییمانندعدمآگاهییكدستوفراگیردرمیانآنها،وجودشكافمیانتوانخواهیو

مشاركتخواهیونیزخألپژوهشهایعلمیومطالعاتیروبهروبودهاست.

پیشنهادها 
باتوجهبهتحلیلمواردضعفدرمتنقانونیواجرایآنپیشنهادهایزیربرایرفع

نواقصمطرحشدهارائهمیگردد:
درمتنقانونموردبررسیكمیتهایبرایپیگیریحسناجرایقانونتمهیدگردیده	

استكهتحتریاستمعاوناولرییسجمهورفعالیتمیكند،امادبیرخانهمربوطهو
تهیهگزارشهایاجرایموادقانوندرسازمانبهزیستیوزیرنظررییساینسازماناست
ارائهگزارشهای كهمیبایدیكیازمجریاناصلیقانونمذكورباشد.اینامراحتمال
غیرواقعییاسوگیرانهرابسیارافزایشمیدهد.بنابراینپیشنهادمیشوددبیرخانهمزبور

بهوزارترفاهیاترجیحًابهدفترمعاوناولرییسجمهورمنتقلگردد.
تشكیلصندوقفرصتهابرایمعلوالننیزماننددرسازمانبهزیستیمستقرگردیدهكه	

قاعدتًابایددرسطحوزارتخانهیادفترمعاونرییسجمهورباشد.
درمتنقانونبرحضورومشاركتنمایندگانسازمانهایمردمنهادمعلوالنوبهویژهپنج	

نمایندهازشبكههایملیسمنهایافراددارایمعلولیتتأكیدشدهاست،اماایننمایندگان
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تحلیل انتقادی گفتمانهای  دخیل در قانون حمایت از حقوق معلوالن در ایران
Critical Analysis of Discourses Involved in the Law on the Protection ...

بدونداشتنحقرأیوتنهاناظربرجریانتصمیمگیریهاهستند.باتمهیدكارگروههای
مشورتیازاینسمنهاونمایندگانشان،مشاركتافرادمعلولدرتصمیمگیریهاواجرای

برنامههایتوسعهرامیتوانواقعیتروكاربردیترنمود.
افراددارایمعلولیت،دخالتسازمانهای	 بهشبكههایملی ازمشكالتمربوط یكی

دولتیمانندبهزیستیدرتشكیلآنهااست.ایندخالتمخالفتصریحپیماننامهجهانی
تصویب به كه میباشد خودشان توسط معلوالن سرنوشت تعیین حق خصوص در
امر این در بهزیستی دخالت است. الزماالجرا و رسیده هم اسالمی شورای مجلس
موجبتشكیلشبكههایملیموازیدرگروههایعمدهمعلولیتگردیدهاست.بنابراین
این معلوالن، سمنهای ملی شبكههای تشكیل به مربوط آییننامه در میشود پیشنهاد
مسئلهبهروشنیوباقطعیتمشخصگردد.اینامرموجبتوانمندسازیشبكههایملی

ودرنتیجههمكاریموثرآنهاباسازمانبهزیستیمیگردد.
ابهاماتوتحریفهایمتعددیدرخصوصمفاهیمكلیدیمعلولیت،حقوق،مسائلو	

هویتهایآنهادرمتنقانونیوجوددارد.پیشنهادمیشوداینمواردبارجوعبهمنابع
حقوقیوفقهیداخلیوپیماننامهجهانیحقوقافراددارایمعلولیتمصوبمجلس
شورایاسالمیسال1387برطرفگرددوراهرابرایدرکصحیحازاینمواردوتحقق

كاملحقوقمعلوالنهموارسازد.
خألپژوهشنقشمهمیدربروزضعفهایقانونیواجراییدارد.درایرانمركزمطالعات	

معلولیتمستقلوجودندارد.رشتههایدانشگاهیمطالعاتمعلولیتتعریفنشدهاستو
بودجههایاختصاصیمستمربرایانجاماینمطالعاتموجودنیست.پیشنهادمیشودبادعوت
ازپژوهشگرانوایجادمشوقهاییدرزمینهاعتبارهایپژوهشی،باایجادمراكزورشتههایی
ازایندست،كارمعلولیتپژوهیوارتباطمیانبخشهایعلمیواجراییساماندهیگردد.
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