
به نام آن که جان را فکرت آموخت

؟؟؟؟؟



1397

؟؟؟؟ 	 	سرشناسه	:	
؟؟؟؟ عنوان	و	نام	پديدآور:		
؟؟؟؟ مشخصات	نشر:		
؟؟؟؟ 	مشخصات	ظاهــری	:		
؟؟؟؟ 	 فــروست:		
؟؟؟؟ 	 شابک	:	
؟؟؟؟ وضعیت	فهرست	نويسی:		
؟؟؟؟ يادداشت	:		   
؟؟؟؟ يادداشت:		   
؟؟؟؟ يادداشت:		   
؟؟؟؟ 	 	موضوع	:		
؟؟؟؟ 	 موضوع	:		
؟؟؟؟ 	 موضوع:		
؟؟؟؟	 	 	موضوع:		
؟؟؟؟ 	 	شناسة	افزوده:		
؟؟؟؟ 	 شناسة	افزوده:		
؟؟؟؟ رده	بندی	کنگره:		
؟؟؟؟	 رده	بندی	ديويی:		

	 ؟؟؟؟	 شمارة	کتاب	شناسی	ملی:	



چاپ اول

درآمدی بر جامعه شناسی 

قرشبندی معلولیت در ایران
واکاوی نابرابری های اجتامعی افراد معلول

رضا عبداللهی



انتشارات	دنیای	اقتصاد 	 ناشر	:	
درآمدی	بر	جامعه	شناسی	قشربندی	معلولیت	در	ایران 		  

)واکاوي	نابرابری	های	اجتماعی	افراد	معلول( 	 	
رضا	عبداللهی 		 مولف:	

؟؟؟؟ 	 مترجم:		
حسن	کریم	زاده 	 مدير	هنری:		

انوشه	صادقی	آزاد مدير	تولید	فنی:	
؟؟؟؟؟؟؟ 	 طراح	جلد:	
مریم		فتاحی 	 صفحه	آرا:		
علی	سجودی 	 ناظر	فنی:		 	

978-600-497-024-2 	 شابک:		 	
؟؟؟؟؟	نسخه 	 شمارگان:		 	

اول	1397 	 نوبت	چاپ:		
پردیس	 	 	چاپ:	

تمام	حقوق	چاپ	و	نشر،	محفوظ	و	متعلق	به	ناشر	است 	 	© 

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، ضلع شامل غربی میدان شعاع ، پالک 108/ تلفن: 87762747



فصل اول: کلیات 7

فصل دوم: تعریف مفاهیم 11

فصل سوم: چارچوب نظری 19

فصل چهارم: جلوه های جامعه شناختی نابرابری های اجتماعی معلولیت در ایران  37

 فصل پنجم: تجربه های زیسته 51

فصل ششم: حرف آخر 57

پیوست 63

 منابع 66

واژه نامه 69

فهـرست





ت
لیا

 ک
ل:

 او
صل

ف

7

فصل اول
کلیات

     حرف اول: بیان مسئله تحقیق

 ما هیچ ما نگاه - سهراب سپهری
معلولیت1 فــارغ از تعاریف، پارادایم ها2 و مدل هــای گوناگون آن و نیز 
وام گیری از انواع نظریه های جامعه شناسی، بازنمود اجتماعی3 داشته و اثرات 
متقابل افــراد معلول و جامعه را در پی دارد، و حتــی از زاویه دید برخی از 

محققان، یک برساخته اجتماعی4 است. 
البته در نگاه نخســت به نظر می رسد ســخن گفتن از »جمعی واحد« که 
در طیفی وســیع، متنوع و رنگارنگ و مبتنی بر سرنوشت فردی و سرگذشت 
جمعی جای دارند، دشــوار باشد، اما احساس مشترک هویت یگانه، احساس 
حاشیه نشــینی و کهتری اجتماعی، این گروه را از »دیگران« متمایز می کند و 
دوگانه »ما- آنها«5 را در قالب »افراد معلول - افراد غیرمعلول« )یا به تعبیر رایج 

و مرسوم: افراد معلول - افراد سالم( به وجود می آورد. 
با این حال، جامعه شناسی نسبت به معلولیت در مقایسه با نژاد6، جنسیت7، 
قومیت8، طبقه اجتماعی9، قشــربندی اجتماعــی10 و... کمتر پرداخته و کمبود 

ادبیات نظری در این باره کامال مشهود است. 

1- disability                   2- paradigms                    3- social representation
4- socially constructed 5- us - them      6- race          7- gender
8- ethnic                       9- social class                   10- social stratification



ان
یر

ر ا
ت د

ولی
معل

ی 
ند

شرب
ی ق

اس
شن

عه 
جام

بر 
ی 

مد
رآ

د
8

به بیان دیگر، جامعه شناسی هیچ گاه به طور مستقل و در قالب یک شاخه علم 
نظری به معلولیت نظر نداشــته است، و حداکثر در متن مطالعات جامعه شناسی 

پزشکی1، جامعه شناسی بدن2 و... به موضوع بحث پرداخته است. 
رشته نوتاســیس »مطالعات معلولیت«3 نیز که از سال های پایانی دهه 90 
میالدی به مثابه یک حوزه بین رشته ای در فضای دانشگاهی مغرب زمین )و به 
ویژه در ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا و استرالیا( رشد کرد، عمدتا رویکردی 
جامعه شناختی، روان شناختی یا ترکیبی از این دو رشته دارد، و هنوز گام های 
ابتدایی خود را طی می کند، و چشم اندازی روشن از فردای آن متصور نیست. 
در ایــران مطالعات و پژوهش های معلولیت جایگاهی مناســب ندارد. از 
حیث آکادمیک نیز تنها رشــته مرتبط با امور معلولیت، رشــته توان بخشــی4 
)و شــاخه های زیرمجموعه آن نظیر کار درمانی، گفتاردرمانی و...( است که 
رویکردی زیستی-پزشــکی دارد، و علی رغم طرح مباحثی چون »توان بخشی 
مبتنی بر جامعه«5 عمدتا بر مالحظات پزشــکی و مددکاری متمرکز است، و 
تمایــل چندانی در بهره گیری از علوم اجتماعی نــدارد. به عنوان مثال، تعداد 
کتاب های جامعه شناسی مرتبط با معلولیت در ایران اعم از تالیف و ترجمه از 

شمار تعداد انگشتان یک دست نیز اندک تر است.6 
نگارنده در این اثر کوشیده است، در حد بضاعت اندک خویش و با وجود 
فقــر منابع اطالعاتی-مطالعاتی و تنگناهای بیان شــده، پرتو نوری بر موضوع 
بگســتراند و در مســیر اصلی -که تبیین علمی و جامعه شناختی از موضوع 
است- گام بردارد، و مخصوصا از »تله پرگویی« و گزارش نویسی های رایج از 

دردها و رنج های دنیای معلولیت فاصله بگیرد. 
همچنین در پیوســت، دیدگاهم را درباره معادل سازی واژگان »معلول« و 
»معلولیت« آورده ام که نســبت و ارتباط وثیق و بااهمیتی با مطالعات معلولیت 

1- medical sociology 2- sociology of the body 3- disability studies
4- rehabilitation         5- community based rehabilitation

6- در ایران تاکنون )زمســتان 1396( جز اثر حاضر، دو کتاب جامعه شــناختی در باره معلولیت به چاپ 
رسیده اســت. فضل تقدم در این باره با سرکار خانم دکتر خدیجه جبلی است که در سال 1391 براساس 
پایان نامه دکتری خویش، کتاب »جامعه شناسی معلولیت« را تالیف کردند. همچنین در سال1393 ترجمه 
و تالیفی باعنوان »درآمدی بر مطالعات معلولیت با رویکرد جامعه شناســی« به اهتمام ســرکارخانم دکتر 
نگین حسینی طبع و نشر یافت. خوشبختانه هر دو اثر فوق، از اعتباری علمی و محتوایی غنی برخوردارند.
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و نگرش هــا و رویکردهای مرتبط با آن دارد، اما چون مســتقیما با جنبه های 
جامعه شناسی مسئله درگیر نیســت، ترجیح دادم، خارج از کلیت بحث و به 

عنوان موضوعی جداگانه بدان بپردازم. 
در خاتمــه امیدوارم این اثر مقبول اهل نظر واقع شــود؛ هرچند همچون 

سایر آفرینش های بشری خالی از کاستی و بی نیاز از نقد دانشوران نیست.

اهمیت و رضورت تحقیق

 آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درسال 2017 میالدی در پیامی به 
مناسبت روز جهانی افراد معلول )3 دسامبر( شمار افراد دارای معلولیت را یک 
میلیارد نفر )15 درصد جمعیت جهان( اعالم کرد. از این تعداد، 88 درصد در 

کشورهای جنوب و عمدتا در مناطق فقیر جهان زندگی می کنند. 
درایران متاســفانه هیچ گاه به دالیل مختلف نظیر نابسامانی های اداری و 
پرده پوشی های برخی از خانوارهای دارای افراد معلول به خصوص در شهرهای 
کوچک و روســتاها، آمار یکسان و دقیقی از این اشخاص و جزییات آماری 

آن منتشر نشده است و آمارهای موجود منعکس کننده همه واقعیت نیست. 
بر اســاس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مســکن 1390، نزدیک به 
یک میلیون و 17هــزار و 659 نفر از ایرانیان، دارای معلولیت هســتند. مریم 
پوررضا، رییس گروه آمارهای سرشماری مرکز آمار ایران، در گفتگویی با ایرنا 

با اعالم رقم فوق، به تشریح جزییات آن پرداخت: 
تعداد 9/73 درصد نابینا، 9/79 درصد ناشــنوا، 13/45 درصد 
اختالل در گفتار و صدا، 2/52 درصد قطع دست، 12/57 درصد 
نقص دست، 4/65 درصد قطع پا، 25/86 درصد نقص پا، 13/55 
درصد دارای نقص تنه و 32/82 درصد مبتال به اختالل ذهنی 
بوده اند. ]براساس یافته های آماری موجود[ میزان معلولیت در 
بین مردان بیشتر از زنان است، و درسال 1390 میزان معلولیت 

در بین مردان 1/68 درصد و در بین زنان 1/02 درصد بود.1

1- خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 10 آذر 1394
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جالب اســت که الهه راستگو، عضو وقت شورای اسالمی شهر تهران، با 
استناد به نتایج سرشماری سال 1390 آمار افراد معلول را در ایران، یک میلیون 

و 292هزار نفر برشمرد.1 
درســت چند ماه پیش از بیــان آمار افراد معلول ایرانی از ســوی عضو 
وقت شورای اسالمی شــهر تهران، کیوان دواتگر، معاون توان بخشی سازمان 
بهزیستی کشــور، آمار فوق را یک میلیون و 250هزار نفر اعالم کرد و افزود: 
»آمار ارائه شــده درباره معلولیت در کشور، واقعی نیســت و نیاز به پایش و 

به روزرسانی دارد«.2
در مجموع طبق آخرین آمارهای رســمی، سرانه جمعیت معلول در کشور 
حدود 1/35 درصد اســت، این در حالی اســت که سازمان ملل متحد، جمعیت 
دارای معلولیت را در کشور های درحال توسعه بین 10 تا 15 درصد تخمین می زند. 
آمارهای رسمی به اعتراف مدیران و مسؤوالن ارشد کشور، دقیق و واقعی نیست، 
و بر اساس برخی از مطالعات علمی و شواهد تجربی، شمار اشخاص معلول ایرانی 

به مراتب بیش از تعدادی است که از بلندگوهای رسمی شنیده می شود. 
به طور کلی اگر مســائل و مشــکالت هــر فرد معلول، یــک »خانواده 
چهارنفره« را متاثر از خود کند، شــمار قابل مالحظه ای از جمعیت ایران با این 
پدیده ارتباطی تنگاتنگ برقرار خواهند کرد، بنابراین فارغ از جنبه های اخالقی 
و حتی سیاســی که پرداختن به مســائل هر گروهــی از اجتماع را ضروری 
می شــمارد، موضوع این پژوهش اعتنای شایســته و بایسته به مسئله ای است 
که بخش قابل توجهی از ایرانیان به طور مســتقیم و غیرمستقیم با آن روبه رو 
هستند، و مشخصا با عوارض عدم برخورداری و »محرومیت های اجتماعی«3، 
»طرد اجتماعی«4 و »تبعیض«5 در مقایسه با جامعه »سالم ساالر« حاکم، دست و 
پنجه نرم کرده و »دشوار زندگی« را با گوشت و پوست خود تجربه می کنند.

1- خبرگزاری تسنیم، 16 آذر 1395
2- خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 25 مرداد 1395

3- social deprivation 4- social exclusion 5- discrimination


