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  انعكاس معلوليت در آثار سينمايي بر مبناي الگوهاي معلوليت

  

  فر محمد سلطاني

 msoltanifar@yahoo.com  هيت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقاتعضو 

  افتخار سايپر

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم تحقيقات يفرهنگ يزير و برنامه تيريمد يدکتر يدانشجو

pari_eftekhar@yahoo.com (مسئول مکاتبات) 

  

  چكيده

نندگان يب نفر ازها  ونيليم يت برايبزرگ اطالعات در مورد معلول ک منبعينما، به عنوان يسمقدمه و هدف پژوهش: 

ت افراد معلول در جامعه و درک و يموقع يدر چگونگ يز نقش اساسيت نيمعلول ييش و بازنمايو نما کند يمعمل 

  . ت دارديجامعه از معلول يآگاه

، انقالب اطالعات و يو تخصص يعموم يها يش آگاهيشرفت فرهنگ و علوم، افزايپ هيسار در ياخ يها در دهه

حاکم نسبت به  ينگرش ينه الگوهايدر زم يراتييافراد معلول شاهد تغ يحام يها انجمن يها ارتباطات و تالش

از  يکيمربوط به احقاق حقوق افراد معلول  يها ها و اقدام که امروزه برنامه يبه طور. ميا ت بودهيمقوله معلول

با  يق و اساسيتفاوت عم يموجود کنون يشود و الگو يجوامع محسوب م يو اجتماع يرشد فرهنگ يها شاخص

  . ن کرده استيشيپ يالگوها

ران و يمربوط به دو دهه گذشته ا يينماين بوده است که منتخب آثار سيبر ا يق حاضر سعيدر تحقروش پژوهش: 

ت و يمعلول يانطباق آن با الگوهازان يل قرار گرفته و ميمورد تحل ييت، از نظر محتوايخارج در رابطه با معلول

  . شود ين حوزه بررسيج در ايرا يها شهيکل

ن پژوهش در حال عبور از يل ايمورد تحل يرانيا يها لميت در فياز آن است که انعکاس معلول يج حاکينتاها:  يافته

ز، يشه نيبر کل يمبتن ييبازنما. افته استين امر تحقق کامل نيا يت است وليمعلول ياجتماع يبه الگو يفرد يالگو

با  ياديز انطباق زين يمورد بررس يخارج يها لميت در فيانعکاس معلول. خورد يها به چشم م لمين فيهمچنان در ا

  . کم بوده است يا شهيافراد معلول به صورت کل ييزان بازنمايت داشته و ميمعلول ياجتماع يالگو

ايراني است  يها لميفخارجي مورد تحقيق با الگوي اجتماعي معلوليت بيشتر از  يها لميفميزان انطباق : يريگ جهينت

  . خورد مي كليشه سازي از معلوليت كمتر به چشم ها لميفدر اين 

  تيمعلول ياجتماع يت، الگويمعلول يفرد ي، الگويينمايت، آثار سيمعلولواژگان كليدي: 
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  مقدمه

هاي   ت با گستره بسيار وسيع خود؛ پيچيدگييمعلول

هاي مختلف به  فراواني را به همراه دارد كه در فرهنگ

ار يزمان بس. دهد هاي گوناگون خود را نشان مي صورت

نسبت به  ها نگرشر باورها و ييگذشته است تا تغ يطوالن

ز ين يان نگاهين ميدار گشته و در ايبشر پد يحقوق انسان

به نظر . ت افکنده شده استيمعلول يبه حقوق افراد دارا

ت و برخورد با افراد معلول ينگرش به معلول يخير تاريس

همچنان  يرا داشته ول يروند رو به رشد و تکامل

خود را حفظ کرده و در  يگذشته رنگ و بو يها شهيکل

جوامع در حال توسعه  ژهيوبه ها  فرهنگ يان برخيم

  . خورد يشتر به چشم ميب

 اجتماعي عميق تأثير ليبه دل همگاني هاي رسانه

ابعاد  دليل به سينما رسانه البته و اعم طور به فرهنگي

 برخوردار اي ژهوي ارزش از اخص، طور به فراگيرش

 كه جمعي ارتباط وسيله نخستين عنوان به سينما. تاس

 صورت به، است شده توده مخاطبان گيري شكل باعث

 ها انديشه و فرهنگي هاي ارزش انتقال و تقويت ابزار

 كه گذارد نمي باقي ترديدي جاي و است شده شناخته

 گرم رسانه عنوان به سينما از» مارشال مک لوهان« چرا

 سرخي آهن مانند رسانه طريق از پيام كه چرا ،برد مي نام

به  يازيو ن گذارد مي جاي بر را خود نقش كه ماند يم

  . )۱۳۸۸ يمخاطبان ندارد (مظفر يذهن يها تالش

 يها به سالن يباً هر کسيز، تقرين يدر جامعه کنون

 ينمايون و سيزيلم در تلويف يا به تماشايرود  ينما ميس

که تماس  ياز افراد يليخ يبرا. پردازد يم يخانگ

لم، بدون يت ندارند، فيمعلول يم با افراد دارايمستق

 يک منبع اصليعنوان  درنظر گرفتن صحت آن، به

  . شود يت محسوب ميت معلولينه ماهياطالعات در زم

شتر يکه ب رسانه محورک ين عصر تکنولوژيدر ا

ت ياز اهم ييگرا است واقع ير بصريه بر تصاويتک

از است که يبرخوردار است، به شدت مورد ن ياريبس

از  يحيت و صحيبر واقع يمبتن شخص محورر يتصاو

 يروزمره و زندگ ير کارهايکه درگ يافراد معلول

 يلم ابزاريان فين ميش داده شود و در ايهستند نما

و درک  يجاد همدليا يتوان از آن برا ياست که م

  . نه بهره بردين زميمتقابل در ا

  

  مسئلهان يب

ت در يارد فرد داراي معلوليليک ميحضور بيش از 

ل يا را تشکيافراد دن درصد ۱۵که حدود  جهان

مهم در  يا مسئلهدهند، موضوع معلوليت را به  يم

) و UNenable 2012جوامع انساني تبديل كرده است (

ش از دو يم بيز اضافه کنين قشر را نيا يها اگر خانواده

  . کننديم يت زندگيارد نفر در جهان با معلوليليم

 يمبارزات افراد معلول و نهادها يها و حتتالش

را با  يافکار عموم ن افراد،يا يو حامدوستدار  يمدن

ـ  يو موقت يميدا تيکه معلولمواجه کرد  ،اين واقعيت

در کمين هر  ـ ساالن کهن يجسمان يهاينظير ناتوان

از تالش  يز حاکين يخياست، مطالعات تار يانسان

-به فرصت يابيدست يت برايمعلول يمستمر افراد دارا

همچون  ياعمال و رفتار. است گرانيبرابر با د يها

ز حذف و يو ن ساختن ي، منزويض، جداسازيتبع

و  ي، رواني، ذهنيت جسميمعلول يافراد دارا يکنشهير

 يبرا ياز ظلم و نابرابر ييدهنده فضاشکل ياجتماع

  . )۱۳۸۳کمالي آنان بوده است (

در  ياع و گستردهيوس يهاحرکت يبا وجود تمام

ض نسبت به يدن تبعيبرچ يمختلف در راستا يکشورها

ح جامعه در برخورد يحقوق افراد معلول و آموزش صح

هنوز هم . رفته استيت انجام پذيح معلوليرش صحيو پذ

 يجهان، بر سر راه افراد دارا يکشورها يدر تمام

 يو حقوق انسان يکسب آزاد به منظورت که يمعلول

 جامعه يهاتين مشارکت کامل در فعاليخود، همچن

ن افراد، يا. )۱۳۸۳وجود دارد (كمالي  يکوشند، موانع مي

 يقيگاه حقيبه جا يابياز دست يرير و جلوگيبا تحق
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 يگوناگون قربان يهايخود در جامعه با برچسب زن

  . اندشده

گرا و باقيمانده از قرون  هاي منفي، واپس نگرش

ها جاي خود را در  رفته از طريق رسانهگذشته رفته

ها به شكل  فرهنگ دنياي جديد باز کرده و رسانه

. اند تابلويي گسترده براي انتقال اين مفاهيم عمل کرده

م مقاومت آن را در برابر هرگونه ين مفاهيا ديباز تول

دا يدر فرهنگ پ يذات يش داده و مفهوميافزا يرييتغ

و  يريادگير يز در مسيها نان، انسانين ميدر ا. اند کرده

ت، به صورت يدن در خصوص معلولش ياجتماع

به نند و نقش رسانه يبيم آموزش ميرمستقيم و غيمستق

ساز فرهنگ يبه عنوان ابزارها ونيزيتلونما و يس ژهيو

  . ر استين آموزش و ارائه اطالعات انکارناپذيدر ا

  

  ت و ضرورت انجام پژوهشياهم

که افراد  ياست، در حال يگروه يادهيفرهنگ پد

ها و رفتارها باشند شهيوجود آورنده اندممکن است به

فرهنگ از . آورنديوجود نمفرهنگ را به ييبه تنها

ا يد و عمالً باور و يآيوجود مگران بهيتعامل افراد با د

دا يو هدفمند پ يکه حالت خارج يک فرد وقتيرفتار 

ون يزيتلو. ديآيم به حساباز فرهنگ   يکند بخشيم

کردن و هدفمند کردن  يجخار يبرا يد مثال خوبيشا

ک مفهوم هدفمند از ينده يباشد؛ چرا که خود را نما

ا ير يم (به شکل تصويداند و مفاهيم يارتباط انسان

گر مظاهر هدفمند يکلمه) عرضه شده در صفحه آن از د

 يت، دارايک واقعيعنوان ون بهيزيتلو. کردن است

 ،ياست (محسن ها انسان يرو يکيزيو ف يرات عاطفيتأث

۱۳۸۶( .  

ستند و ين قاعده مستثنا نيز از ايلم نينما و فيس

ش يقادرند باورها و رفتارها را به صورت هدفمند نما

انتخاب کلمات، . از فرهنگ کنند يداده و آن را جزئ

شود، يارسال م ها آن يکه از سو ييهاامير و پيتصاو

کنند و اهرم ين مييها و رفتارها را تعادراکات، نگرش

افراد  يها و باورهاکردن نگرش يدر خارج يپرقدرت

  . نديآيم به حساب

غلط جامعه، مانع  يها يد و طرز تلقيها، عقا نگرش 

باز کنند و  يجاد ميت ايمعلول يافراد دارا يبرا يبزرگ

ت نباشند يبر واقع ياگر مبتن ژهيبه وها ن نگرشيا ديتول

ن يت و همچنيهو يريگدر شکل يار خردکنندهيتأث

ن افراد خواهد يا يو اجتماع يفرد انيمح يروابط صح

 . داشت

ت يبه نمايش درآوردن معلول يبرا يهاي متنوع راه

جني . ها مورد استفاده قرار گرفته است در رسانه

ت، بيشتر احساسات افراد يمعلول«موريس معتقد است 

فراتر از خود  ها آنغيرمعلول و واكنشي است كه 

ن جهت ياز ا دهند نشان مي آندر برابر ت، يمعلول

که  ياسندهيو نو ١رمعلوليفرد غ يت برايمعلول

دا يپ يا استعاري ييخواهد از آن عبور کند قالب کنا يم

ض، غفلت و ترسي ينويسندگان اغلب بر تبع کند ويم

وجود دارد، تكيه  يتكه به طور عمومي نسبت به معلول

دانندكه به تصوير كشيدن شخصيتي  كنند و مي مي

گوژپشت، بدون پا يا با يك زخم در صورت، به طور 

حتم احساسات خواننده يا مخاطب (بيننده) را 

 يت غالب استعاريهرچه معلول. برانگيخته خواهد كرد

ا الغاگر احساسات يرد و يبه خود بگ يتربد و شرورانه

ش يش از پيب يفرهنگ يهاشهيباشد، کل يترناخرسندانه

  . )۱۹۹۱ ٢سي(مور» شوند مي دييتأ

 يها ت در رسانهيمعلول ييرسد که بازنما يم به نظر

 نسبتاً يجهان، از الگوها يشتر کشورهاي، در بيجمع

که  ياکند در دستورالعمل رسانه يم يرويپ يمشابه

ن امر يکار منتشر کرده است به ا يالمللنيسازمان ب

 يهامستندات و برنامه ياگرچه برخ«اشاره شده که 

ن وجود يشود با ايساخته و پخش م معلولژه افراد يو

 يهااز برنامه يافراد معلول به ندرت به عنوان جزء و بخش

ر يکه به تصو يزمان. و متداول حضور و نقش دارند ياصل

 ياشهيش کليبرچسب زده شده، نما غالباًشوند يده ميکش
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 يترحم و دلسوز يبرا يشود، موضوعياز آنان ارائه م

که سنبل  يعنوان موجودات مافوق بشرا به يهستند و 

(سازمان  ».شوند مي هستند، شناسانده يدارياستقامت و پا

  . )۲۰۱۰ ٣کار يالملل نيب

ت و يمعلول يکه افراد دارا مسئلهن يبا توجه به ا

 يرهايت امروزه برآنند تا تصويمدافعان حقوق معلول

ت را که مرتبط با فرهنگ مسلط جامعه ياز معلول يا شهيکل

از  يعاد ييت را به عنوان جزيهستند، اصالح و معلول

ر کنند يغالب تصو يها روزمره مردم در رسانه يزندگ

بر  يمبتن يريها در انعکاس تصو ضرورت تالش رسانه

ش به يش از پين امر بيا يسازيت در جهت عاديواقع

  . خورديچشم م

زان و يد خاطر نشان کرد که مين امر بايبا توجه به ا

ران، يا يهمگان يها ت در رسانهيمعلول ييبازنمانحوه 

 يقات و مطالعات مداوم است وليمستلزم انجام تحق

انجام گرفته  يهاقات و پروژهيسه با تحقيدر مقا متأسفانه

در مطالعات  يگر، فاصله و خأل اساسيد يدر کشورها

ران يدر ا يو اجتماع يژه در حوزه فرهنگيوبه ٤تيمعلول

 . خورديبه چشم م

پژوهش حاضر،  يالزم به ذکر است که در راستا

ران، سازمان يت از حقوق معلوالن ايقانون حما ۱۲ماده 

ران را موظف يا ياسالم يجمهور يمايصدا و س

خود را در هر  يها ساعت از برنامه ۲داند، حداقل  يم

 يستيسازمان بهز يها هفته در زمان مناسب به برنامه

 افراد معلول يها يندمردم با توانم ييکشور و آشنا

  . )۱۳۸۶اختصاص دهد (باختر 

خود با  ۸ز در ماده يون حقوق افراد معلول نيکنوانس

ان يدر م يش آگاهي، خواستار افزايساز آگاهعنوان 

افراد معلول و  يها ها و مشارکت تيجامعه از ظرف

، مضر و تعصبات در مورد يا شهيکل يمبارزه با رفتارها

ها  ن ماده از دولتيا ياز بندها يکي. آنان است

را در به  يا رسانه يها خواهد که تمام سازمان يم

دن افراد معلول منطبق و همخوان با اهداف ير کشيتصو

  . )۱۳۸۱نباتي ق کنند (يون تشويکنوانس

  

  قينه تحقيشيپ

ران يل محتوا در ايتحل ينکه روند علميبا توجه به ا

 يها پژوهشگر يد يندارد و از سو يادينه زيشيپ

ز مورد يت نيمرتبط با موضوع معلول ياجتماع

 يل محتوايقرار گرفته است به طبع تحل يتوجه يب

ست و ين ين قاعده مستثنيز از ايت نيمعلول ينمايس

 ياست که تا به حال به آن به صورت علم يامر

قات ينه تحقيشياما در خصوص پ ؛ وپرداخته نشده است

ل يصورت عام و تحلت و رسانه به يدر حوزه معلول

 ها به صورت خاص، در خارج از کشور، رسانه يمحتوا

 يها و مقاالت متعدد ست اذعان داشت که کتابيبا مي

  . انجام گرفته است يا ارزنده يوجود دارد و کارها

در مقاله خود با  ۲۰۰۵الرنس کارتر النگ در سال 

لم يت است؟ دو فيا مردن بهتر از معلوليعنوان آ

را با  يدالر ونيليمدرون و کودک  يايدر يينمايس

ت يمعلول يلم که داراينقش اول ف يموضوع خودکش

. قرار داده است يعمق ياست، مورد مطالعه و بررس

  . )۲۰۰۵ ٥(کارتر

 ۱۹۸۵که در سال  يق مشابهيوت، در تحقيرد و اليب

ن يجه ايکردند و نت يلم را بررسيف ۱۰۵۱انجام دادند 

ت يشخص ۱۵۴ها شامل  لمي) فn=۱۲۰% (۴/۱۱بود که 

را افراد معلول  ها آنت بودند که اکثر يمعلول يدارا

  . دادند مي ليتشک يو روان يذهن

انجام  يشتريقات بيتحق ۱۹۸۸ن دو تن در سال يا

 يت دارايچه تعداد شخص غالباًابند که يدادند تا در

لم يف ۱۳۶بلند حضور دارند در  يها لميت در فيمعلول

ت وجود يمعلول يت دارايشخص ۱۷۷ش داده شده ينما

ت يمعلول يرا افراد دارا ها آنداشت که باز هم اکثر 

 يت حسيمعلول ،%۴۲داد (حدود  يل ميتشک يروان
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قلبي  يها يماريبو  يعضالن ي%، اختالالت عصب۱۴

  %)۳ يذهن يماندگ % و عقب۱۰

بر  يده بود مبنيرس يجه مشابهيز به نتيسفران، ن 

زه اسکار با موضوع يبرنده جا يها لميان فينکه از ميا

به خود  يت روانين تعداد را معلوليشتريت، بيمعلول

  . )۲۰۰۷ ٧تزيو پر ٦اختصاص داده بود (بلک

 رسيد نتيجه اين به خود يكم تحقيقات در سفران،

موضوع  با اسكار جايزه برنده يها لميف تعداد كه

 ۹۰دهه  % در۴۳به  ۱۹۷۰دهه  % در۷/۱۶از  معلوليت

  . )۱۹۹۸ ٨است (سفران و ادوک رسيده

 داراي يها تيشخص خاص يها يژگيورد، يبا

 فرعي، جنسيت، يا اصلي نقش داشتن مثل معلوليت

 قهرمان يا قرباني آن، جذابيت يا و شخصيت بودن عادي

 طبقه روابط اجتماعي، خانواده، در عضويت بودن، فيلم

 را معلوليت نوع و سني رده اشتغال، وضعيت اجتماعي،

 داراي شخصيت ۶۷. داد قرار بررسي مورد ها لميف در

 وجود شده بررسي فيلم ۳۰۲از  فيلم ۵۳در  معلوليت

 كه داراي معلوليتي فرد گرفت نتيجه بايرد. داشت

 جنسيت غالباً بود گرفته بر عهده را اصلي نقش معموالً

 شخصيت و داراي وابسته فيزيكي نظر از داشت، مردانه

 شخصيت با اجتماعي نظر از ولي قرباني و غيرعادي

 انيم و شغل متوسط بدون طبقه از بود مرتبط فيلم ديگر

  . )۱۹۸۹ ٩بود (بايرد سال

  

  قيتحق ينظر يمبان

  ١٠تيمعلول يالگوها

ـ تعر يهسـتند بـرا   يت ابـزار يـ معلول يالگوها ف ي

ــايا،تيــاخــتالل و معلول ــرا در اخت يين الگوهــا مبن ار ي

آن  لهيبــه وســدهــد تــا  يهــا قــرار مــ جوامــع و دولــت

افراد معلـول   يازهايو رفع ن ييشناسا يبرا ييراهکارها

ـ ده شده و فـراهم آ يشياند ايـن الگوهـا، چـارچوب    . دي

ل مبـتال  يدرک بهتر مسا يشوند برا يمحسوب م يديمف

 يکـه الگوهـا   يبه افراد معلول و نقطـه نظـرات کسـان   

ــمعلول ــه وجــودت را ي ــ  ب ــار م ــه ک ــد يگ يآورده و ب رن

)MDRC,2012( .  

  

  ١١ياخالق يالگو

اشاره کرده  يکه دن گودل ين الگو، به نحويدر ا

است که به سبب  ينقص يت به معناياست، معلول

ا يجاد شده و نشانگر شکست يا گناه اي يلغزش اخالق

 ي، شرمسارين نگرشيامد چنيمان فرد است پيش ايآزما

 ست بايبا يت و خانواده او است که ميمعلول يفرد دارا

افتن معنا و هدف در ينده به دنبال يمان و تحمل فزايا

 ١٢يبت وارده باشند (گودليبه اصطالح مص يابتال

۲۰۱۱( .  

 نياکه  ن استنباط شوديچند يدر نظر نخست شا

ت حاکم يبه معلول يخيمدل در دوره اول نگرش تار

ن يبوده است و در حال حاضر با پشت سر گذاردن ا

 نمانده است ياز آن برجا يرثردپا و ا يخيت تاريموقع

توان مشاهده کرد  يتر م قيعم يکه با نگاه يدر صورت و

انکه که سلطه خود را همچنان بر اذهان حفظ کرده چن

 يونيزيتلو يها در برنامه يرا به راحت ينگرش نيچن

  . افتيتوان  يز ميکشورمان ن يمايصدا و س

کال يچهره پارادوکسـ  ،ن مدلينکته قابل توجه در ا

گـر  يد يز رويـ مواقـع ن  يموجود در آن است که برخـ 

سـکه،   ين رويدهد، در ا مي خود را نشان ينينگرش د

 »تيـ معلول«ا و در مفهـوم مـورد نظـر مـا     يا بالي يسخت

شوند بلکه گاهي  صرفاً به بال و عذاب الهي تحويل نمي

به آزمون يا حتي آموزش و تعلـيم و چـه بسـا نعمتـي     

  . )disabled-world 2010( شود خفي تفسير مي

، چرا يليچ مياگر با من نبودش ه«مصداق شعر 

را  يدگاهيسکه د ين رويا. »يليظرف مرا بشکست ل

داشتن  يرد که در آن فرد برايپذ يت کرده و ميتقو

را  يت و پاکيت انتخاب شده است و معصوميمعلول

  . افت و مشاهده کرديتوان در نهاد او  يم
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  ١٣يپزشک يالگو

وب بودن به افراد يبرچسب نقص و معن مدل يدر ا

و  يبخش توانشود، خدمات  يت زده ميمعلول يدارا

شود، بازگشت به اجتماع  تنها  مي به آنان ارائه يپزشک

در صورتي ممكن است كه فرد داراي نقص، به حالت 

افراد معلول كساني هستند كه بايد مداوا . طبيعي برگردد

هرچه بيشتر به مردم  شوند، تغيير كنند و بهبود يابند تا

طبيعي و عادي نزديك شوند، آنان نيازمند تطبيق هرچه 

بيشتر خود با شرايط موجود هستند و اين انطباق بايد 

صورت گيرد  يبخش تواناز طريق اقدامات پزشكي و 

)Disabled world 2010( .  

 يدگاه اخالقيسا (مذهب) از ديکه کل يدرحال

 يپزشک ياز الگو يبرد، مشاغل پزشک يت سود ميمعلول

ل يجنبش اصالح نژاد انسان در اوا. شوند يآن منتفع م

 يدار هيکه با ظهور علم و سرما يالديستم ميقرن ب

ت قرار يخاص يوب بيت را در فرد معيهمراه بود، معلول

معتقد  ١٥دوي، نايبه گفته گودل. )۱۹۱۲ ١٤داد (فرنالد

  يماريک بيت را به عنوان ي، معلولياست که علم پزشک

 ييند و نه جزيب ي) مييزا يماريدگاه بيمزمن متفاوت (د

ن يچن ياثر منف. )يگاه سالمتيها (جا يماريب  از سلسله

 يافراد دارا يشتر براين است که مداخله، بيا ينگرش

 نيدر اقات يو تحق ها آنرد تا با يگ يت صورت ميمعلول

و نه همراه با خود  حوزه با کمک افراد خارج از گود

از  ينظرخواه گونه چيهرد و يپذ مي معلول صورتافراد 

  . شود ينمآنان انجام 

  

  ١٦ياجتماع يالگو

، ي، فرهنگينده از عوامل اجتماعيفزا يبا آگاه

که سبب ناتوان کردن افراد  ياسيو س ي، اقتصاديخيتار

ست ين يعيت طبين امر که معلوليشود و وقوف به ا يم

افراد معلول ج يشود، به تدر يبلکه در جامعه ساخته م

نشان داده و  ييگرا يز انتقاد خود را نسبت به پزشکين

  . )۲۰۱۱ ي(گودل اند بودهن يگزيجا يها دنبال راه

بود که  ١٧»يميجهش پارادا«ک ي، ياجتماع يالگو

بر که  يدگاهيت ارائه کرد؛ ديتازه از معلول يدگاهيد

ک يبه عنوان  يپوش گران قابل چشميبرنز و د اساس

اجتماع، از  يمحققان الگو . نبود» يتيموضوع اقل«

ص افراد فاصله گرفتند و ينسبت به نقا يت ذهنيمشغول

از نظر  ١٨تيل محروميتوجه خود را معطوف به دال

 يو موانع ارتباط ي، فرهنگياسي، سي، اقتصادياجتماع

  . )۲۰۱۱، يکردند (گودل يو روان

، يريگ شکلز معتقدند يگر نيد ياريور و بسيال

، توسط افراد ياجتماع يالگو يبند مفصلش و يدايپ

 يدر اعتراض به مبنا ١٩DPOآنان  يها سازمانمعلول و 

ن صورت گرفته و توسط خود آنان رشد يشيپ يالگوها

  . کرده است

فعاالن حقوق افراد معلول  در صدد ترويج الگوي 

(در مطالعات معلوليت انگليس به  ٢٠حقوقي معلوليت

مدلي که در آن . اند بودهمعناي الگوي اجتماعي) 

شود ولي مشکل را در  مي هاي فيزيکي تصديق تفاوت

داند که  اي مي يابد بلکه آن را در جامعه خود فرد نمي

ها، اشتغال،  بايد امکانات ساخت و ساز ساختمان مي

سازي  آموزش، نگرش و ارتباطات را به نحوي بهينه

  . )۲۰۰۶کند که قابل دسترس براي همگان باشد (هالرا 

، منکر مسائل و مشکالت ياجتماع يالگو 

قاً در اجتماع يل آن را دقيدال يست وليت نيمعلول

ست يت فرد نين مدل، مشکل، محدوديابد، در اي يم

سازمان  يبلکه عدم کارکرد درست و قصور و کوتاه

سته ياست که نتوانسته خدمات مناسب و شا ياجتماع

ار آنان يافراد معلول در اخت يازهايرا در جهت رفع ن

  . قرار دهد

از نظر اليور، معلوليت در واقع شامل تمام موانعي 

کند اعم  است که براي افراد معلول محدوديت ايجاد مي

هاي حقوقي،  هاي فردي تا تبعيض داوري از پيش

هاي  سازي نشده، سيستم هاي عمومي مناسب ساختمان

اي عموم نيست، حمل و نقل عمومي که قابل استفاده بر
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سيستم آموزشي تفکيک شده (مدارس استثنايي) و 

 معلول ريغدستيابي به مشاغلي که در انحصار افراد 

عواقب اين قصور، متوجه افراد داراي معلوليتي . است

اند که  اي قرار گرفته است که تحت تبعيض نهادينه شده

توسط جامعه بر آنان تحميل شده است (اليور
21
 

۱۹۹۵( .  

اجتماعي سعي دارد فاصله ميان افرادي که  ديدگاه

هاي جسماني دچار شدند و اجتماع را کاهش  به صدمه

نامطلوب افراد معلول در اجتماع به علت  تيموقع. دهد

هاي جسماني اين افراد نيست بلکه به دليل  آسيب

باشد و  عدالتي  موجود در اجتماع مي ناهماهنگي و بي

کند   معلول را ناتوان مي به موانعي که  در اجتماع افراد

تواند موجب  همانطور که جامعه مي. نمايد توجه مي

پايمال شدن حقوق فرد شود با ايجاد ساختارهاي 

تواند شرايط شکوفايي ابعاد وجودي  مناسب مي

  . )۲۰۰۴ ٢٢ها گردد (وهماس انسان

بندي الگوهاي معلوليت به دو الگوي فردي  تقسيم

  و اجتماعي 

 يند الگوهاي اخالقي و پزشکي ، برآ٢٣الگوي فردي

مايکل اليور از مطرح شدن الگوهاي متعدد و 

يا كلينيكي که  ٢٤اي مختلف معلوليت مثل الگوي خيريه

 ها آنعموماً غيرضروري به نظر رسيده و در واقع اکثر 

برداشت او . پوشاني دارند انتقاد کرد با يکديگر هم

بود که بهتر است الگوهاي مختلف معلوليت را  گونه نيا

در دو گروه عمده و متمايز، فردي و اجتماعي  قرار 

دهد از نظر او مدل پزشکي معلوليت نيز وجود نداشته 

و در واقع الگوها و مفاهيم پزشکي و اخالقي، بخش 

قابل توجهي از همان مدل فردي معلوليت محسوب 

  . )۱۹۹۰شوند (اليور  مي

و  مسئلهو، الگوي فردي در گام نخست، از نظر ا

بيند و در گام بعدي  مشکل را در درون فرد معلول مي

هاي عملکردي يا  ريشه اين مشکل را محدوديت

داند که از معلوليت نشأت  کمبودهاي رواني مي

معلوليت در الگوي فردي يک تراژدي . گيرد مي

شخصي است که حاکي از نقص و کاستي در خود فرد 

شانسي و حادثه وحشتناکي است که به است، بد

  . دهد صورت تصادفي براي افراد بداقبال رخ مي

اوليور تفاوت مدل فردي و اجتماعي را در جدولي 

  . )۱۹۹۵به شرح زير بيان کرده است (اليور، 

  

  الگوهاي معلوليت :۱جدول 

  يمدل فرد  يمدل اجتماع

  يشخص يتراژد يتئور  يظلم اجتماع يتئور

  يمشکل شخص  يمشکل اجتماع

  يدرمان فرد  ياقدام اجتماع

  شدن يبستر  کمک به خود

و  يت فرديمسئول

  يجمع
  يا حرفهتسلط 

  يتخصص  يتجرب

  اصالح  رشيپذ

  يت فرديهو  يت جمعيهو

  يش داوريپ  ضيتبع

  نگرش  رفتار

  مراقبت  يحقوق مدن

  کنترل  انتخاب

  يمدار استيس  استيعلم س

  يانطباق فرد  ير اجتماعييتغ

  

الگوي فردي فقط براي بهبود شرايط جسمي افراد 

کند ولي از نظر رفتاري و مشارکت  معلول تالش مي

هنوز در  ها آنهاي اجتماعي  افراد معلول در فعاليت

اما الگوي اجتماعي معلوليت،  ؛ وحاشيه قرار دارند

برخي از مفاد ديدگاه فردي را به چالش کشيده و با 

ها  تعادلي ميان نظريه هاي مختلف، مطرح کردن نظريه

کند که نتيجه آن نگاهي اجتماعي به تجربيات  ايجاد مي

  . )۲۰۰۴شخصي است (وهماس 

  

   يمنف يي: بازنمايساز شهيکل

ها معموالً ا گروهياشخاص  يبرا يسازشهيدر کل

تواند يشود که ميبه آنان نسبت داده م ييهايژگيو
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ها شهينقش کل. ار متنوع باشديت بسيانتها و در نها يب

گران در يرفتار د ينيبشيپ يبرا يالهين است که وسيا

ت يبر واقع يها اغلب مبتنشهيار ما قرار دهند، کلياخت

بر  يفرد ياز رفتارها يام پارهياز تعم ينبوده و ناش

ها شهين کليگر ايد يباشد از سو يع ميک گروه وسي

شه شده هم ياز رفتار را در برابر شخص کل ياوهيش

شود يکه به او برچسب مجرم زده م يدهند کسيقرار م

ن برچسب يمتناسب با ا ييممکن است از خود رفتارها

  . )۱۳۸۶ يبروز دهد (محسن

  

  تياز معلول يمنف يي: بازنمايساز شهيکل

Ableismدر  يداور شيا پيض يتبع ي، که به معنا

 يت جسميمعلول ژهيبه وت يمعلول يمورد افراد دارا

و  يتيو جنس يض نژاديبه تبع يادياست، شباهت ز

ض است و يدارد که در رابطه با تبع ييها سميهمه ا

ت را در يمعلول يافراد دارا يساز لميصنعت ف غالباً

 به وجودض ين نوع تبعيکه ا ييها شهيهمان کل يراستا

بخشد  يتداوم م يساز شهيآورده نشان داده و به روند کل

  . )۲۰۰۷تز ي(بلک و پر

از  يا شهير کليها تصاو ز در رسانهيامروزه ن يحت

ا در نقش يشود که  يش داده ميافراد معلول نما

ست از آنان درس گرفت يبا يهستند که م ييها اسطوره

ا يند يآ يگر به حساب ميق افراد ديتشو يبرا ييو الگو

  . شوند يز و قابل ترحم محسوب ميانگ رقت يموجودات

اين «کند  بيان مي گونه نياو شوارتز از زبان شاپير

تصاوير، توسط همه افراد چه افراد معلول و چه 

هاي اجتماعي  غيرمعلول دروني شده و در پي آن کليشه

هاي مصنوعي ايجاد کرده،  شود، محدوديت ساخته مي

سازد که مورد  منجر به تبعيض شده و پايه اقليتي را مي

 . »انزجار افراد معلول است

ها در مورد افراد معلول  شهين سبک از کليچند

را به رگبار  يان افکار عموميوجود دارد که در طول سال

ج در مورد يشه رايشوارتز، هفت کل. بسته است

عنوان کرده  گونه نيات را طبق نظر نلسون، يمعلول

د، ي، قهرمان، عامل تهديز، قربانيانگ رقت«است: 

، شود يست مراقبت و نگهداريبا يکه م يناسازگار، کس

  . )۲۰۱۰ 25(شوارتز ».د زنده بمانديکه نبا يکس

  تداوم الگوي سنتي بازنمايي معلوليت

 يبر رو ينياديبن راتيتأث يينمايبلند س يها لميف

آنچه که حائز . ت دارندينسبت به معلول ينگرش عموم

 ين است که در مورد افراد دارايت است اياهم

ح يصحت و يبر واقع يمبتن يي، بازنما، هميشهتيمعلول

 26نبوده است (نوردن سازان لميفمدنظر و مورد توجه 

۱۹۹۴( .  

ها و  در عصر حاضر، به طور روزافزون ارزش

نسبت به افراد داراي » معلولغير«امتيازهاي افراد 

» مسئله«ناتواني به عنوان يك . يابد افزايش مي تيمعلول

شود تمام  هاي جامعه نمايش داده مي در مقابل ارزش

معيارهاي زيبايي در بدني ورزشكار و تنومند جلوه 

هاي منفي براي نشان دادن افراد  كند و از كليشه مي

  )۱۳۸۶ ي(کمال. شود استفاده مي تيمعلولداراي 

ار يت حضور بسيمعلول يکه افراد دارا يطيدر شرا

به نظر کا دارند، يغالب امر يها در رسانه يکمرنگ

ت همچنان برقرار يمعلول ييبازنما يسنت يالگورسد  يم

ت، اغلب يمعلول ييکا در بازنمايامر يها رسانه. است

را انتخاب » يپرور قهرمان«و » ترحم«از دو قطب  يکي

ن يت ايمعلول يمدافعان حقوق افراد دارا. کنند يم

تله «ت را يبه معلول يکرد اجتماعيرو

» يپرور ترحم/قهرمان  دوگانه«ا ي» يپرور /قهرمانترحم

  . )Media and disability 2012نامند ( يم

 يمحبوب، افراد دارا يها لميز، فين اواخر نيتا هم

داشته و  يخوب يکه زندگ يت را در نقش افراديمعلول

ر يدارند به تصو ياجتماع يمشارکت فعاالنه در زندگ

محبوب کمتر افراد  يها لميبه عالوه ف. ده استينکش

 ياز اعضا يکيکند،  يکه کار م يمعلول را در نقش کس

که  يگريا در هر نقش ديخانواده است، عاشق است و 
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دهند  يشود نشان م يداده م معلول ريغمعموالً به افراد 

  . )۲۰۰۷تز ي(بلک و پر

 يها ت در رسانهيمعلول ييرسد که بازنما يبه نظر م 

افته، يجهان اعم از توسعه  يشتر کشورهاي، در بيجمع

 نسبتاً ي، از الگوهاافتهين توسعهدر حال توسعه و 

  . کند يم يرويپ يمشابه

از مشکالت  يکيها، تنها  زان حضور در رسانهيم

کا يامر يها ارتباط با رسانه ت دريمعلول يافراد دارا

ت و جامعه يمحققان معلول يگر نگرانيبخش د. است

گردد که در اندک  ين بازميبه ا تيمعلول يافراد دارا

 ريغکنند، افراد  يم ييت را بازنمايکه معلول ييها لميف

را يکنند، ز ينقش م يفايافراد معلول ا يبه جا معلول

ت اندک است و همان يمعلول يتعداد هنرمندان دارا

گر، ياز طرف د. شوند يگرفته نم به کارز يتعداد کم ن

 يها در رسانهت يو دور از واقع معلول يمنف ييبازنما

ها است مورد  است که سال يگر نکاتي، از ديجمع

ت قرار يمعلول يت و افراد دارايانتقاد محققان معلول

  . )۱۳۹۱ ينيگرفته است (حس

 يوود مبنيتوان گفت که استاندارد هال يدر مجموع م

 افراد معلول يبه جارمعلول يافراد غ ينيآفر بر نقش

ت افراد يصبانشتر سبب عيج است (که بيهمچنان را

معلول در درجه دوم  يها تيشود) و شخص يمعلول م

 . disaboom 2012)شوند ( يداده مت قرار ياهم

ها  نوشته يدر شارون با بررسيسنااکل و يد مايويد

اند  نشان داده ،ت هستنديمعلول يکه دارا يو آثار کسان

در آثار  يا و منزجرکننده يمنف ييت، بازنمايکه معلول

جه ين نتيچن ها آناساس،  نيبه را. نداشته است ها آن

بر غالب و   وهيت به شيمعلول يياند که بازنما  گرفته

رمعلول ي، حاصل کار افراد غيمنف يها شهيکل اساس

  . بوده و هست

بلک . س و روندا اسيها. کل اسيماچون  يافراد 

که افراد  يدر موارد يعنصر ترحم حت: «کنند که يان ميب

 شوند، يداده منشان  يتر ت به شکل مثبتيمعلول يدارا

افراد معلول در  ييدر بازنما يک اصل اساسيهمچنان 

خلق  يوود، برايهال ينمايسبوده و وود يهال يها لميف

را که در  جيرا يها شهيت، همان کليمعلول يها ييبازنما

  . )۱۳۹۱حسيني ( ».کند مي ميدارند، ترس وجودفرهنگ 

کنند که  مي استدالل يکرد که برخد اضافه يالبته با

 يدر طول زمان بهتر شده است و از طرف يين بازنمايا

معتقدند در کا يت در امرياز محققان معلول يا عدههم 

ت در يمعلول يش افراد دارايزان نمايگذشته م  طول دهه

 قبل يها نسبت به دهه ن کشوريا يريتصو يها رسانه

 ياوج تماشاافته و مخاطبان در ساعات يش يافزا

 يهستند که افراد دارا ييها شاهد برنامه ، گاهونيزيتلو

، پوشش ها آناز نگاه . کشد ير ميت را به تصويمعلول

 در حال کايامر غالب يها معلول در رسانه افراد  جامعه

  . )۱۳۹۱ ينيت (حسش اسيافزا

 ياند راه حل برتر تا به حال نتوانسته يها لميقاعدتاً ف

افراد  يا استقالل فرديض و يحل معضل تبع يبرا

ش يافزا يها را برا ن گامينخست يمعلول ارائه دهند ول

ت از يبر واقع يش مبتنين نمايمخاطب و همچن يآگاه

  . )۲۰۰۱اند (سفران  افراد معلول برداشته

 يها افراد معلول در دهه يب حقوق مدنيبا تصو

به که  ييها مختلف و جنبش يگذشته و در کشورها

افراد معلول صورت  يو اجتماع يق آموزشيمنظور تلف

 يرسد که با ادامه روند حضور اجتماع يگرفته به نظر م

ره يو غ يلي، تحصين افراد، موانع نگرشيق ايو تلف

نده  يآ يها لمير فين روند در تصاويده شده و ايبرچ

  . )۲۰۰۷تز يدا کند (بلک و پريانعکاس پ

از  يها حاک ينکه بررسيبا وجود ا«د يگو مي نوردن

فرما  ها حکم لميدر اکثر ف يمنف يرسازيآن است که تصو

ها وجود  لمياز ف يز در برخيمثبت ن ييبوده، بازنما

ش ين روند پبش از پينده ايد است در آيداشته که ام

  . )۱۹۹۴(نوردن  ».ابديادامه 

  

  



  افتخار سايپرفر و  سلطانيحمد م
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  روش تحقيق

. بنا نهاده شد يکم يل محتوايمطالعه بر اساس تحل

 يينمايبلند س يها لميف ين پژوهش جامعه آماريدر ا

بود که برنده  يو خارج يرانيمربوط به دو دهه گذشته ا

 يها واليدر فست يزيا برنده جوايز اسکار و يجوا

ها کامالً مرتبط با  لمين فيمختلف بودند، موضوع ا

 يلم، دارايآن در داستان ف يت و نقش اصليمعلول

  . بود يا حسيو  يت جسميمعلول

 يها که با توجه به شاخص ييها لميست فيان لياز م

لم يو دو ف يرانيلم ايشده بود دو ف يآور ذکر شده جمع

انتخاب و به عنوان نمونه  يبه روش تصادف يخارج

  . قرار گرفت يمورد بررس

قه بوده ين پژوهش بر اساس دقيل در ايواحد تحل

ل يو تحل يا ه مطالعات کتابخانهيق بر پايتحق. است

مطرح  يمربوط به الگوها يها مؤلفه. است ياسناد

ور يکل اليه ماي) نظريو اجتماع يفرد يت (الگويمعلول

مشخص  ين برايهمچن. ديتوسط محقق مشخص گرد

 ها لميفت در يشه سازي از  معلوليشدن نوع و ميزان کل

هر  يمحتوا. ه نلسون در اين مورد به كار رفتينظر

با  ها آنزان انطباق يو م يها سه بار بررس لمياز ف کدام

متخصصان  دييتأچك ليست محقق ساخته كه به 

  . رسيده بود صورت گرفت

  

  قيتحق يها افتهي

  »م مثل مادريم« يرانيلم ايف يل کميتحل

ـ لم نشان دهنده ايو مشاهده ف يبررس ن اسـت کـه   ي

ت يـ معلول يمنطبق با هـر دو الگـو  » م مثل مادريم«لم يف

  . ساخته شده است يو اجتماع يفرد

ک مؤلفـه از  يلم ين فينکه پس از مشاهده ايبا توجه به ا

ـ ا. مشـاهده شـد   در آن يفـرد  يالگو يها مؤلفه ن ي

زان انطبـاق آن بـا   يـ اسـت و م » I1«کـد   يلم دارايف

مؤلفـه مشـاهده شـده    . باشـد  يکـم مـ   يفرد يالگو

  ر است:يبه قرار ز يفرد يالگو

ـ ت يـ : معلول۲ـ مؤلفه  صـه  يو نق يشخصـ  يک تـراژد ي

  . است

ـ در ا ياجتمـاع  يالگو يها چهار مؤلفه از مؤلفه ن ي

ـ لم مشاهده شـد، ا يف اسـت و  » S2«کـد   يلم داراين فـ ي

ت متوسـط  يـ معلول ياجتمـاع  يزان انطباق آن با الگويم

به قـرار   ياجتماع يمشاهده شده الگو يها مؤلفه. است

  ر است:يز

فـرد   يبـرا  يهـا و موانـع اجتمـاع    تي: محدود۱مؤلفه 

معلــول وجــود دارد کــه حضــور او را در اجتمــاع  

  . کند يمشکل م

خود و کسـب   ي: فرد معلول قادر به اداره زندگ۳مؤلفه 

  . ت استيموفق

: با وجود مسائل و مشـکالت فـرد معلـول بـه     ۴مؤلفه 

 يکند تا حضور و مشارکت اجتمـاع  يخود کمک م

  . داشته باشد

  انتخاب داردو  يريگ مي: فرد معلول قدرت تصم۵مؤلفه 

ن انعکاس يشتري% ب۸/۳۱زان يبا م يفرد ي: الگو۱مؤلفه 

  . لم داردين فيرا در ا

  

  ميم مثل مادر ايراني هاي الگوهاي معلوليت در فيلم ميزان انعکاس مؤلفه :۲جدول 

 1مؤلفه  
 يفرد يالگو

 1مؤلفه
 ياجتماعيالگو

 3مؤلفه
 ياجتماعيالگو

   4مؤلفه 
  ياجتماع يالگو

  5مؤلفه 
    ياجتماع يالگو

  يفراوان
  22  4  6  4  1  7  قيمصاد

  100  %1/18  %2/27  %1/18  %5/4  %8/31  درصد
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  »نجا بدون منيا« يرانيلم ايف يل کميتحل

ـ لم نشان دهنده ايو مشاهده ف يبررس ن اسـت کـه   ي

ت يـ معلول يمنطبق با هر دو الگو» نجا بدون منيا«لم يف

  . ساخته شده است يو اجتماع يفرد

 يالگـو  يهـا  مؤلفـه با توجه به وجود سه مؤلفـه از  

زان انطباق يو م» I2«کد  يلم داراين فيت، ايمعلول يفرد

  . متوسط است يفرد يآن با الگو

ـ به قـرار ز  يفرد يمشاهده شده الگو يها مؤلفه ر ي

  است:

  . صه استيو نق يشخص يک تراژديت ي: معلول۲مؤلفه 

فـرد   ياجتمـاع ل عـدم تعامـل و حضـور    يـ : دل۳مؤلفه 

  . او است يو روان يجسم يمعلول کمبودها

ـ ان او بـه دنبـال درمـان    ي: فرد معلول و اطراف۴مؤلفه  ا ي

ــتغ ــاهرير وضــعيي ــيزيو ف يت ظ ــتند و  يک او هس

  . رفته نشده استيت پذيک واقعيت به عنوان يمعلول

در  ياجتمـاع  يالگـو  يهـا  ک مؤلفه از مؤلفهيفقط 

زان يـ و م S3کـد   يدارالم ين فيا. لم مشاهده شدين فيا

  . کم است ياجتماع يانطباق آن با الگو

ـ بـه قـرار ز   ياجتمـاع  يمؤلفه مشاهده شده الگو ر ي

  است:

فـرد   يبـرا  يهـا و موانـع اجتمـاع    تي: محـدود ۱مؤلفه 

معلــول وجــود دارد کــه حضــور او را در اجتمــاع  

  . کند يمشکل م

ن انعکاس يشتري% ب۶/۴۱زان يبا م يفرد ي: الگو۲مؤلفه 

  . لم داردين فيدر ارا 

  

  

  »رقص در آب« يلم خارجيف يل کميتحل

از  يحـاک » رقـص در آب «لم يو مشاهده فـ  يبررس

ـ ن است کـه ا يا  ياجتمـاع  يلم منطبـق بـر الگـو   ين فـ ي

 يمرتبط بـا الگـو   يا مؤلفه. ت ساخته شده استيمعلول

  . لم مشاهده نشدين فيدر ا يفرد

ت يمعلول يالگو يها با مشاهده شش مؤلفه از مؤلفه

زان انطبـاق آن بـا   يـ اسـت و م » S1«کد  يلم داراين فيا

مشـاهده شـده    يهـا  مؤلفـه . اد استيز ياجتماع يالگو

  ر است:يلم به قرار زين فيدر ا ياجتماع يالگو

فـرد   يبـرا  يهـا و موانـع اجتمـاع    تي: محـدود ۱مؤلفه 

معلــول وجــود دارد کــه حضــور او را در اجتمــاع  

  . کند يمشکل م

خود و کسـب   يمعلول قادر به اداره زندگ : فرد۳مؤلفه 

  . ت استيموفق

: با وجود مسائل و مشـکالت فـرد معلـول بـه     ۴مؤلفه 

 يکند تا حضور و مشارکت اجتمـاع  يخود کمک م

  . داشته باشد

و انتخـاب   يريـ گ مي: فرد معلـول قـدرت تصـم   ۵مؤلفه 

  . دارد

رفتـه  يخـود را پذ  يکيزيت في: فرد معلول وضع۶مؤلفه 

  .است

ــه ــتغ: ۷ مؤلف ــاعيي ــور    يرات اجتم ــه منظ ــع ب ــع موان و رف

 يفـه اجتمـاع  يبرابر حق افـراد معلـول و وظ   يساز فرصت

  است

ــه ــا ۷و  ۵ هــاي مؤلف ــمعلول ياجتمــاع يالگوه ت ي

رقـص در آب   يلم خـارج ين انعکـاس را در فـ  يشتريب

  . اند داشته

  

  الگوهاي معلوليت در فيلم اينجا بدون من يها مؤلفهميزان انعکاس  :۳جدول 

 2مؤلفه  
 يفرديالگو

 3مؤلفه
 يفرديالگو

  4مؤلفه
   يفرديالگو

  1مؤلفه
  كل  ياجتماع يالگو

  يفراوان
  12  1  4  2  5  قيمصاد

  100  %3/8  %3/33  %6/16  %6/41  درصد
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  الگوهاي معلوليت در فيلم رقص در آب يها مؤلفهميزان انعکاس  :۴جدول 

  
 1مؤلفه 
 يالگو
 ياجتماع

 3مؤلفه
 يالگو
 ياجتماع

 4مؤلفه
 يالگو
 ياجتماع

 5مؤلفه
 يالگو
 ياجتماع

  6مؤلفه 
 يالگو
  ياجتماع

  7مؤلفه 
 يالگو
  ياجتماع

  

  يفراوان
  20  5  2  5  2  4  2  قيمصاد

  100  %25   %10 %25 %10 %20 %10   درصد
  

  »درون يقيموس« يلم خارجيف يل کميتحل

 ياجتمــاع يمنطبــق بــا الگــو» درون يقيموســ«لم يفــ

 يمـرتبط بـا الگـو    يا مؤلفهت ساخته شده است و يمعلول

  . در آن مشاهده نشده است يفرد

 يقيلم موسـ يدر فـ  ياجتماع يهر هفت مؤلفه الگو

ن ياست بد S1کد  يدارا لمين فيدرون مشاهده شد و ا

. بـاال اسـت   ياجتماع يزان انطباق آن با الگويمعنا که م

لم به ين فيدر ا ياجتماع يمشاهده شده الگو يها مؤلفه

  ر است:يقرار ز

فـرد   يبـرا  يهـا و موانـع اجتمـاع    تي: محـدود ۱مؤلفه 

معلــول وجــود دارد کــه حضــور او را در اجتمــاع  

  . کند يمشکل م

فـرد   يگر افـراد جامعـه بـرا   يبا د: فرصت برابر ۲مؤلفه 

  . معلول وجود ندارد

خود و کسـب   ي: فرد معلول قادر به اداره زندگ۳مؤلفه 

  . ت استيموفق

با وجود مسائل و مشـکالت فـرد معلـول بـه خـود      : ۴مؤلفه 

  .  داشته باشد يکند تا حضور و مشارکت اجتماع يکمک م

و انتخـاب   يريـ گ مي: فرد معلـول قـدرت تصـم   ۵مؤلفه 

  . دارد

رفتـه  يخـود را پذ  يکيزيت في: فرد معلول وضع۶مؤلفه 

  . است

ــه  ــتغ: ۷مؤلف ــاعيي ــور    يرات اجتم ــه منظ ــع ب ــع موان و رف

 يفـه اجتمـاع  يبرابر حق افـراد معلـول و وظ   يساز فرصت

  .  است

ن يشـتر يب %۳/۲۶زان يـ با م ياجتماع يالگو ۱مؤلفه 

  . لم داردين فيانعکاس را در ا

  

  ها آنموجود در  يها شهيکلمنتخب و  ها فيلم

 ي، کـودک دارا »م مثـل مـادر  يمـ « يينمايلم سيدر ف

شـه افـراد معلـول بـه عنـوان      يلم در سـه کل يت فيمعلول

رند تا زنده باشند، افراد معلول يکه بهتر است بم يکسان

ل به جامعه و افراد معلول به عنوان يبه عنوان بار و تحم

ش يستند، نمـا يموفق ن يکه قادر به داشتن زندگ يکسان

  . داده شده است

  

  الگوهاي معلوليت در فيلم موسيقي درون يها مؤلفهميزان انعکاس  :۴جدول 

  
  1مؤلفه 
 يالگو
  ياجتماع

 2مؤلفه
 يالگو
 ياجتماع

 3مؤلفه
 يالگو
 ياجتماع

 4مؤلفه
 يالگو
 ياجتماع

  5مؤلفه 
 يالگو
  ياجتماع

 6مؤلفه 
 يالگو
 ياجتماع

  7مؤلفه 
 يالگو
  ياجتماع

  

  يفراوان
  38  7  2  4  7  5  3  10  قيمصاد

  100  %4/18   %26/5  %5/10  %4/18   %1/13   %8/7  %3/26  درصد
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 ي، دختـر دارا »نجـا بـدون مـن   يا« يينمايلم سيدر ف

 يشـه افـراد معلـول اشخاصـ    يلم در سـه کل يت فيمعلول

ترحم، افراد معلول بـه عنـوان بـار و    ز و قابل يانگ رقت

کـه   يل به جامعه و افراد معلول بـه عنـوان کسـان   يتحم

ش داده شـده  يستند، نمـا يموفق ن يقادر به داشتن زندگ

  . است

ــ ــيدر ف ــص در آب« يينمايلم س ــراد دارا»رق  ي، اف

کننـد چـرا کـه داسـتان      ينقش م يفايا ياديت زيمعلول

ـ . افتد يمارستان اتفاق ميط بيلم در محيف شـه از  يک کلي

لم و در مـورد  ين فيت در ايمعلول ييشه بازنمايهفت کل

ـ ا. ديآ يش درمين اشخاص به نماياز ا يکي ن فـرد در  ي

کـه بـا خـود     يشه افراد معلول بـه عنـوان اشخاصـ   يکل

  . ديآ يش درميدارند به نما يو دشمن يناسازگار

از  يسـاز  شـه يکل» درون يقيموس« يينمايلم سيدر ف

  . ول صورت نگرفته استافراد معل

  

  ها  لميسه فيبحث و مقا 

ق حاضر مورد يکه در تحق يرانيا يها لميدر رابطه با ف

م مثل يم«لم يست اذعان کرد که فيبا يل قرار گرفتند ميتحل

 يت سعيشه در مورد معلوليش دادن کلينما با وجود» مادر

. ت دارديمعلول ياجتماع يت اذهان به سمت الگويدر هدا

لم بـر آن اسـت تـا بـه مخاطـب نشـان دهـد        ينگاه فنوع 

. باشـد  يح نمـ يش داده شده درست و صحينما يها شهيکل

ت و سـپس بـا   يـ از معلول يمنفـ  ييلم، بـا بازنمـا  يابتدا، فـ 

ت يشخصـ  يهـا  يمثبـت و نشـان دادن توانمنـد    ييبازنما

تماشاگر را با خود همراه  يت به صورت عمليمعلول يدارا

ام مثبت آن ببرد و يبه پ يلم، خود، پيف يکند تا در انتها يم

انعکـاس  . ش اثبات گـردد يها برا شهين کلينادرست بودن ا

ار کم اسـت و  يبس يفرد يالگو يت بر مبنايلم از معلوليف

ز فقط به منظـور نشـان دادن نادرسـت بـودن     ين مورد نيا

ـ ت در ايـ معلول. ش درآمده اسـت يبه نما ين نگرشيچن ن ي

همـه   يکه امکان احتمال آن برا يلم هم به صورت امريف

ش داده شـده  ينمـا  يبرابر است و هم به صورت مادرزاد

  . است

شـه در رابطـه بـا    يکل يز حـاو ين» نجا بدون منيا«لم يف

 ياميآن تماشاگر پ ين تفاوت که در انتهايت است با ايمعلول

باشـد   ها آنبودن  يرواقعيها و غ شهين کليکه حامل اصالح ا

سـاخته   يفـرد  يبر الگو يشتر مبتنيلم بيف. کند يافت نميدر

ش داده شـده  ينما يت به صورت مشکليشده است و معلول

نکـه  يبـا وجـود ا  . است که از بدو تولد در فرد وجـود دارد 

ـ ت ايق حاضر، جزو مشاوران حوزه معلوليسنده تحقينو ن ي

ت و نشـان دادن  يبر واقع يمبتن ييد بر بازنمايلم بود و تأکيف

ور و مشـارکت افـراد معلـول داشـت     حضـ  يموانع اجتماع

در  يد و قابل محسوسـ يلم، اقدام مفيمتأسفانه، در ساخت ف

ـ ت در ايـ معلول ييبازنمـا . امده استين راستا به عمل نيا ن ي

لدا يکه در آن  يا صحنه ژهيبه وست يت نيبر واقع يلم مبتنيف

ـ ز نسبتاً يرود و بهبود يبدون عصا راه م  يافتـه امـر  ي يادي

ف يار ضـع يبسـ  ياست که احتمال وقوع آن از نظـر پزشـک  

ـ ت بـه عنـوان   يز از معلولين فرار و گريشتر مبيبوده و ب ک ي

، ها ارزشاست که  مسئلهن ين صحنه القاگر ايا. نقص است

سـت صـرفاً در بـدن افـراد     يبا يهـا را مـ   ييبـا يازها و زيامت

  . افتيرمعلول يغ

در شــه يک کليــ، بــه »رقــص در آب« يلم خــارجيفــ

ت اشاره دارد که آن هـم فقـط   يمعلول يافراد دارا ييبازنما

لم يت فـ يـ معلول يدارا يهـا  تياز شخصـ  يکـ يدر مورد 

معلــول بــه  يهــا تيشخصــش داده شــده اســت و ينمــا

شـه  يبـر کل  يام مبتنـ يـ حامـل پ  يت اصليخصوص شخص

ت ساخته يمعلول ياجتماع يالگو يلم بر مبناين فيا. ستين

 يفـرد  يلم بر گذار از الگويد فيتاک. و پرداخته شده است

  . ش گذارديبر آن به نما يمبتن ياست بدون آنکه مصداق

ل يـ لم مـورد تحل يتنها ف» درون يقيموس« يلم خارجيف

در آن انجـام نگرفتـه    يشه سـاز ين پژوهش است که کليا

. ت دارديـ معلول ياجتمـاع  ياست و انطباق کامل با الگـو 

ـ ا يهـا  در رابطه بـا مؤلفـه   ياديار زيق بسيمصاد ن الگـو  ي

افـراد معلـول بـه     ييلم مشاهده کرد و بازنمايتوان در ف يم
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سنده، از آنجا کـه داسـتان   يبه نظر نو. صورت مثبت است

بـر تـالش    يمبتنـ  يريت است، تصاويلم بر اساس واقعيف

ر در ياحقـاق حقوقشـان بـه تصـو     يافراد معلول در راستا

ت در آن صــورت يــعلولاز م يرواقعــيآمــده و انعکــاس غ

در  يسـاز  لميفتواند به عنوان نمونه موفق  ينگرفته است م

  . شود يابيو ارز يت معرفيحوزه معلول

ـ ل ايـ مورد تحل يها لميچ کدام از فيمتأسفانه، در ه ن ي

ت استفاده نشـده اسـت و   يمعلول يشه دارايق از هنرپيتحق

ت حاضـر  يـ معلول يشگان در نقش فـرد دارا يهنرپ يتمام

 يينمايس يها لميشه معلول در فيعدم حضور هنرپ. اند شده

بـه   يسـاز  لميفـ  يها است که همچنان در پروژه يا مسأله

رفـع آن   يدر راسـتا  ياست و اقدام مؤثر يقوت خود باق

  . صورت نگرفته است

  

   يريگ جهينت

ـ   رسانه مـردم از   يدرک عمـوم  بـر  يقـ ير عميأثهـا ت

به  ها در رسانه ياگر موضوع. دارند مختلف موضوعات

کنند که  يمگمان مردم  اکثرمطرح نشود ون يزيتلو ژهيو

ز از يـ ت و مسـائل موجـود در آن ن  يمعلول. وجود ندارد

ح، يصـح  يهـا  ارائـه آمـوزش  . ستين ين قاعده مستثنيا

ش ياحترام به تفـاوت موجـود در افـراد معلـول و نمـا     

آنـان، اذعـان    يها يمتفاوت در کنار توانمند يها تجربه

 ياز زنـدگ  يت است کـه معلوليـت بخشـ   ين واقعيبه ا

ـ ا اند ليماکه  ييها رسانه يروزمره بوده و برا  مسـئله ن ي

 زيآم نيتوه يها برچسبرا انعکاس دهند الزم است که 

به  يعاد يا مسئلهت را زدوده و آن را به صورت يمعلول

  . ش گذارندينما

 يو منفـ  يميقـد  يسـنده، الگوهـا  يبـه نظـر نو   اما 

ن آنچنان يشينادرست پ يها نگرشت و يمعلول ييبازنما

 يدا کرده و صلب و سخت جايدر اذهان رسوخ پ يقو

 ييزدودنشـان بازنمـا   يست ابتدا برايبا ياند که م گرفته

ـ ر ايتـأث . ت ارائـه شـود  يـ مثبت از معلول  ين کـار زمـان  ي

ـ ساز سبک و رو لميشود که ف يدوچندان م بـه کـار    يا هي

ــگ ــه دري ــه    رد ک ــد و ب ــو باش ــه جل ــاهش رو ب آن نگ

، بـه منظـور   يحت،وب گذشته بـازنگردد يمع يها نگرش

ـ د بتوان از ايشا. ها آن يمتذکر شدن اشتباه و نادرست ن ي

ن را پـالود بـدون آنکـه    يشيپ يمنف يق اثر و ردپاهايطر

 يهـا  لميدر فـ  ين اقـدام يچن. کرد شان يادآوريدار و يب

ـ   يمورد بررس يخارج  يمحقق صورت گرفته اسـت ول

است کـه راه   يت گام بعديمعلول يعاد ييبه نظر بازنما

  . است يها باق تا محقق شدن کامل آن در رسانه يدراز

و  هــا برچســبنکــه يســنده، بعــد از ايبــه زعــم نو

مثبت دادنـد   يها و نمادها اميخود را به پ يها جا شهيکل

در  تيـ فضا و امکان آن وجود خواهد داشت کـه معلول 

باشد و نوبت بـه   يو جار يجوامع، سار يعاد يزندگ

که  يدر واقع همان روند. ديخواهد رس يعاد ييبازنما

اه پوسـتان در  ياز س يرسازيتصودر رابطه با انعکاس و 

  . شد يط يينمايآثار سون و يزيتلو ژهيبه وها  رسانه

. بـود  يپوستان به صـورت منفـ   اهيس ييبازنما يزمان

پوستان  اهيجامعه س يها مبارزات و تالشسپس انعکاس 

ها شـد و امـروزه    لميف ياحقاق حقشان محور اصل يبرا

است  يتيها واقع لميپوست و حضورشان در ف اهيافراد س

  . رفته شدهيو پذ يعاد

 يز زمــانيــت نيــاز معلول ييو بازنمــا يرســازيتصو

 هـا  رسـانه ن افراد در يشود که حضور ا مي قلمداد يعاد

از اعضـاء   يکي. باشد يدائم يم وليرمستقيبه صورت غ

لم، مـراودات  ينقش اول ف يخانواده باشند نه لزوماً دارا

د، صـاحب  ير در آيگران به تصويگر بازيآنان در کنار د

ش داده شـوند، مسـائل،   يل نمـا ين تحصيا در حيشغل 

ز يـ آنـان ن  يهـا  يهـا و شـاد   روزانه و غـم  يها يريدرگ

قلمداد شـده و   يعاد و يعيرمعلول طبيهمچون افراد غ

  . منعکس شود

در  يرسـاز ين تصويسنده، اقـدام بـه چنـ   يبه نظر نو

و شکست  ٢٧مانند الست ييکايآمر يها الياز سر يبرخ

ر و گسـترده نشـده   يـ هنوز فراگ يبه عمل آمده ول ٢٨بد

  . است
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 يق گام مـؤثر و کـوچک  ين تحقيا يها افتهي استد يام

ت در يـ معلول ييح بازنمـا يصـح  يافتن الگـو ي يدر راستا

 يجاد نگرش مبتنيران و ايکشورمان ا يريتصو يها رسانه

  . ت نسبت به افراد معلول باشديبر واقع

  

  قيتحق يشنهادهايپ

لم يتواند به عنـوان فـ   يم» نجا بدون منيا« يرانيلم ايف - 

موجـود در آن   يبه کـار رود کـه نقـاط منفـ     يآموزش

ـ يا يها لميدر ف ييها يين بازنمايو از چن ييشناسا  يران

 . ز شوديگر پرهيد

ـ تواند به عنوان  يم» درون يقيموس« يلم خارجيف -  ک ي

 يهـا معرفـ   سـازان و کـارگردان   موفق به برنامه يالگو

 . شود

نــد ســاخت يت در فرآيــمعلول يحضــور مشــاور دارا - 

 يرگـذار يتأثاسـت و   يمرتبط کامالً ضـرور  يها لميف

از نقطـه   يريگ ها منوط به توجه و به بهره ن مشاورهيا

 . ت استيمثبت از معلول يين افراد در بازنماينظرات ا

 
  يپژوهش يشنهادهايپ

ـ زيتلو يها اليتوان سر يم يآت يها در پژوهش )۱  يوني

ـ ا يونيزيتلوشبکه  از  يمنفـ  ييزان بازنمـا يـ ران و مي

 . ل قرار داديو تحل يابيرا مورد ارز ها آنت در يمعلول

کارگردانـان   يهـا  دگاهيدسه نگرش و يبه منظور مقا )۲

 مسـئله ن يت و با توجه به ايمعلول يبا الگوها يرانيا

 يافـراد دارا  يکه شعار سازمان ملـل در روز جهـان  

» ما، هرگـز!  يبدون ما، برا« ۲۰۰۴ت در سال يمعلول

ــوده پ ، بــا يقــيشــود کــه در تحق  يشــنهاد مــ يب

ران ماننـد  يت ايمطرح در حوزه معلول يها کارگردان

و خـانم پـوران    ي، بهمـن قبـاد  يديان مجيد مجيآقا

 سـازان  لميفـ ن يدرخشنده مصاحبه شده و نوع نگاه ا

ت با نقطه نظرات افراد معلول در رابطه بـا  يبه معلول

  . سه گردديمقا شان ييبازنمانحوه 
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ن يحقوق معلوالن در قوان. )١٣٨٦باختر، احمد ( )١

  . تهران: جنگل جاودانه. رانيا

در  يت نامرئيقلا. )١٣٩١(ن ي، نگينيحس )٢

  . ت ارتباطاتيريماهنامه مد. غالب يها رسانه

ناتواني رسانه و . )١٣٨٦، محمد (يکمال )۳

شماره . يارتباط يها فصلنامه پژوهش. ت)يمعلول(

٤٩ .  

. ناتواني و حقوق بشر. )١٣٨٣كمالي، محمد ( )٤
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سال سوم، . ينامه علوم اجتماع پژوهش. زن

  . شماره دوم
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  ها يادداشت

و توانمند هم استفاده كرد اما  يسالم، عاد يتوان از واژه ها يم 1
ت مناسب تر است كه از واژه افراد يمعلول يسه با افراد دارايدر مقا
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  وست جداوليپ

  )۱۹۹۵اليور هاي الگوي فردي معلوليت (مايکل  مؤلفه :۱جدول 

  هاي الگوي فردي معلوليت مؤلفه

  . خود فرد داراي معلوليت استمسبب و دليل اصلي معلوليت  -۱

  . معلوليت يک تراژدي شخصي و نقيصه است -۲

  . دليل عدم تعامل و حضور اجتماعي فرد معلول کمبودهاي جسمي و رواني او است -۳

 . نشده استفرد معلول و اطرافيان او به دنبال درمان يا تغيير وضعيت ظاهري و فيزيکي او هستند ومعلوليت به عنوان يک واقعيت پذيرفته  -۴

  . گيري ندارد فرد معلول قدرت تصميم -۵

  . نگرش نسبت به او از موضع باالتر و توأم با دلسوزي است -۶

  . فرد معلول اکثراً بستري و در حال مراقبت شدن است -۷

  

  )۱۹۹۵اليور هاي الگوي اجتماعي معلوليت (مايکل  : مؤلفه۲جدول 

  تيمعلول ياجتماع يالگو يها مؤلفه

  . کند يفرد معلول وجود دارد که حضور او را در اجتماع مشکل م يبرا يو موانع اجتماعها  تيمحدود -۱

  . فرد معلول وجود ندارد يگر افراد جامعه برايفرصت برابر با د -۲

  . ت استيخود و کسب موفق يفرد معلول قادر به اداره زندگ -۳

  . داشته باشد يمشارکت اجتماعکند تا حضور و  يبا وجود مسائل و مشکالت فرد معلول به خود کمک م -۴

  . و انتخاب دارد يريگ ميفرد معلول قدرت تصم -۵

  . رفته استيخود را پذ يکيزيت فيفرد معلول وضع -۶

  . است يفه اجتماعيبرابر حق افراد معلول و وظ يساز و رفع موانع به منظور فرصت يرات اجتماعييتغ -۷

  

  فردي معلوليتساخته با توجه به الگوي  ليست محقق : چک۳جدول 

  يکدگذار  لميدر ف ينيق عيمصاد  ها مؤلفه  يبند طبقه

لم يزان انطباق فيم

 يفرد يبا الگو

ت باال يمعلول

  . است

  . ت خود فرد معلول استيمعلول يل اصليـ مسبب و دل۱

  . صه استيو نق يشخص يک تراژديت يـ معلول۲

 يفرد معلول کمبودها يل عدم تعامل و حضور اجتماعيـ دل۳

  . او است يو روان يجسم

ت ير وضعييا تغيان او به دنبال درمان يـ فرد معلول و اطراف۴

ت يک واقعيت او به عنوان ياو هستند، معلول يکيزيو ف يظاهر

  . رفته نشده استيپذ

  . ندارد يريم گيـ فرد معلول قدرت تصم۵

  . است يـ نگرش نسبت به او از موضع باالتر و توأم با دلسوز۶

  . و در حال مراقبت شدن است ياکثراً بسترـ فرد معلول ۷

  
I 1 

در صورت وجود 

 ۶ا ي يتمام يمصداق برا

 ها مورد از مؤلفه

لم يزان انطباق فيم

 يفرد يبا الگو

ت متوسط يمعلول

  . است

  I 2           
در صورت وجود 

 ۳ا ي ۴ يق برايمصاد

  ها مورد از مؤلفه

لم يزان انطباق فيم

 يفرد يبا الگو

  کم استت يمعلول

    I 3  
در صورت وجود 

 ۱ا ي ۲ يق برايمصاد

  ها مورد از مؤلفه
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  ساخته با توجه به الگوي اجتماعي معلوليت ليست محقق : چک۴جدول 

  يکدگذار  لميدر ف ينيق عيمصاد  ها مؤلفه  يبند طبقه

لم با يزان انطباق فيم

 ياجتماع يالگو

  . اد استيت زيمعلول

فرد معلول وجود  يبرا يها و موانع اجتماع تيـ محدود۱

  . کند يدارد که حضور او را در اجتماع مشکل م

فرد معلول  يگر افراد جامعه برايـ فرصت برابر با د۲

 . وجود ندارد

ت يخود و کسب موفق يـ فرد معلول قادر به اداره زندگ۳

 . است

با وجود مسائل و مشکالت، فرد معلول به خود کمک ـ ۴

 . داشته باشد ياجتماعکند تا حضور و مشارکت  يم

 . و انتخاب دارد يريگ ميـ فرد معلول قدرت تصم۵

 . رفته استيخود را پذ يکيزيت فيـ فرد معلول وضع۶

 يساز و رفع موانع به منظور فرصت يرات اجتماعييـ تغ۷

  . است يفه اجتماعيبرابر حق افراد معلول و وظ

  S1  
در صورت وجود 

ا ي يتمام يمصداق برا

 ها مؤلفهمورد از  ۶

لم با يزان انطباق فيم

 ياجتماع يالگو

ت متوسط يمعلول

  . است

  S2 
در صورت وجود 

 ۴ا ي ۳ يق برايمصاد

  ها مورد از مؤلفه

لم با يزان انطباق فيم

 ياجتماع يالگو

  . ت کم استيمعلول

  S3  
در صورت وجود 

 ۲ا ي ۱ يق برايمصاد

  ها مؤلفه مورد از

  

 

  )۱۹۹۴اساس نظر نلسون  هاي معلوليت (بر :کليشه۵جدول

  

  
  فيتعر

  يابيارز

  )- ( يمنف  مثبت (+)

ز و يانگ رقت يـ افراد معلول اشخاص۱

  قابل ترحم

ت يشود که کفا يش داده مينما يفرد معلول همچون کودک

 يدن او حس ترحم و دلسوزيالزم را ندارد، مخاطب با د

  . کند يم

ــان ــ  يزم ــه شخص ت يک

 يت تمــاميــمعلول يدارا

ا تعداد يها  ن مشخصهيا

ــز ــا آناز  يادي را دارا  ه

شه يکل يلم دارايف. باشد

  . است

ــان ــه شخصــ  يزم ت يک

 يت دارايـــمعلول يدارا

ــ ــاز ا يتعـــداد کمـ ن يـ

ـ هـا   مشخصه ا فاقـد آن  ي

  . شه ندارديلم کليباشد ف

و  يباورنکردن يها ـ افراد معلول انسان۲

  فوق ستاره

کند و  يغلبه مت خود ياد بر معلوليفرد معلول با شجاعت ز

  . شود يقهرمانانه از او ارائه م يريتصو

شرور،  ييها ـ افراد معلول انسان۳

  تکاريو جنا يطانيش

 يرانسانيخطرناک و غ ييواليطان، هيفرد معلول به صورت ش

  . شود يش داده مينما

که بهتر  يـ افراد معلول به عنوان کسان۴

  . رند تا زنده باشندياست بم

رقابل يت غيارزش زنده ماندن ندارد و معلولفرد معلول 

  . تحمل است

که با خود  يـ افراد معلول، کسان۵

  . دارند يو دشمن يناسازگار

 يتلخ و مملو از ترحم به خود چون قادر به کنترل زندگ

  . رمعلول دارديو توجه افراد غ يياز به راهنمايست و نيخود ن

دوش خانواده، دوستان و در کل  يبر رو يفرد معلول بار  ليـ افراد معلول به عنوان بار و تحم۶

  . جامعه است ياعضا

که قادر  يـ افراد معلول به عنوان کسان۷

  . ستنديموفق ن يبه داشتن زندگ

کند به ندرت در  يتواند شاد و خوشبخت زندگ ينم

دارد و  يکه مشغول به کار است، روابط اجتماع ييها صحنه

  . شود يداده مش يبرد نما يلذت م
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