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Abstract 

Some people in human societies are the physically and mentally disabled who, 

like other people, have all the rights. Governments have the most important role 

to play in enforcing their rights. Religious teachings refer to governments’ 

duties towards the physically and mentally disabled people. The present study 

thrives to answer the question with a descriptive-analytical method and its main 

question is “From the viewpoint of the Quran and hadiths, what are the modern 

Islamic civilization government’s duties in relation to the physically and 

mentally disabled people? The findings of the study indicated that, according to 

religious teachings, government agents have at least five types of obligations for 

disabled people’s sake:  Economic duties,  Social, - Political, - 

Educational, - Legal and judicial. In the economic terms, the government’s 

duty is to support all their material needs. In the social arena, it should provide 

the ground for their presence in society with such matters as the transfer of 

social responsibilities. In educational terms, through facilitating educational 

facilities, their intellectual and epistemological promotion should be considered 

by the government. In the political arena, the government should exempt 

disabled people from difficult tasks, such as jihad. In the field of judicial law, 

the government should act prudently, so that, on the one hand, sisabled people 

be in a position to assert their rights and on the other hand, they do not ruin 

others’ rights due to compassion for the disabled. Having these 

recommendations modeled, this study showed that the Islamic State agents 

should eliminate or minimize their emotional vulnerability in legislation and 

executive instructions. 
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از  یو ذهن یتوانان جسمحکومت در قبال کم یتمدن یفوظا

 یاتو روا یاتمنظر آ
 

 1*یموری ابوالفضل ت

  2**ی رسول محمدجعفر

 چکیده
مردمان از تمام حقوق برخوردار  یگرهستند که چون د یو ذهن یتوانان جسمکم ی،از مردم در جوامع بشر یبخش

حکومت در قبال  یفبه وظا ینید یهاحقوق آنان دارند. در آموزه یفاینقش را در است ینهستند؛ لذا حکومتها مهم تر

سؤال است  ینپاسخ به ا یدر پ یلیتحل توصیفیاشاره شده است. پژوهش حاضر با روش  یو ذهن یتوانان جسمکم

 یافته یست؟چ یو ذهن یتوانان جسمدر قبال کم یاسالم ینحکومت در تمدن نو یفوظا یات،و روا یاتکه، از منظر آ

توانان، دست کم پنج در قبال کم یکارگزاران دولت ینی،د هایکه بر اساس آموزه از آن دارد؛ یتحکا یقتحق یها

 یفوظا -5 ی،آموزش یفوظا -4 یاسی،س یفوظا -3 ی،اجتماع یفوظا -2 ی،اقتصاد یفوظا -1دارند:  یفتکل

 ینهزم یعقرار دهد. در عرصه اجتما یتآنان را مورد حما یماد یازهایتمام ن ی. در حوزه اقتصادییو قضا یحقوق

 یلبا تسه یآموزش زمینهفراهم کند. در  یاجتماع هاییتمسؤول یچون واگذار یحضور آنان در اجتماع را با امور

 یدشوار یفآنان را از وظا یاسیآنان را مورد توجه داشته باشد. در عرصه س یو معرفت یفکر یارتقا ی،امکانات آموزش

حقوق  یفایدر مقام است ییکه از سو یبه طور ید؛مدبرانه عمل نما یی،قضا یهم چون جهاد معاف کند. در حوزه حقوق

با  ینگرداند. کارگزاران دولت اسالم یعرا ضا یگرانتوانان حقوق دبه کم یبه سبب دلسوز یگرد یو از سو یدآنان برآ

 ینهآموزه ها، زم ینبه ابا توجه  ییاجرا یها و دستورالعمل ها یدارند؛ در قانونگذار یفهوظ هایهتوص ینالگو قرار دادن ا

  به حداقل برسانند. یارا برطرف کرده؛  یشانا یو عاطف یروح یریپذ یبآس

 

 عدالت. یعتوز یعی،طب ینابرابر ی،اسالم ینحکومت، تمدن نو یفوظا ی،و ذهن یتوانان جسمکم :واژگان کلیدی

 .................................................................................................................................................................  
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 مقدمه

هایی در جسم یا لولیتدر طول تاریخ و در میان جوامع بشری همواره بخشی از افراد به مع

گردد. ذهنی یاد می و جسمی تواناناند. امروزه از این افراد تحت عنوان کمذهن دچار بوده

مواجه  متعددی مشکالت و هاچالش این افراد به سبب محرومیت از نعمت سالمت با

در هستند؛ این مسأله، رفتار متفاوت، به ویژه از سوی اعضای خانواده، جامعه و حکومت را 

که تعامل با آنان اقتضا دارد. در این بین شاید مهم ترین وظیفه بر عهده حکومت باشد؛ چنان

 های دینی به حقوق آنان توجه شده است.در آموزه

 نظام شود؛ برچیده عوامل گونهاین اصل است؛ اگر مادی نظام ضروری لوازم از توانیکم

 نخواهد همراه به را حقوقی و فقهی ماحکا دیگر و شودمی تبدیل ملکوتی نظام به ملکی

 شئون و ابعاد های دینی برای(. لذا در آموزه121، ص4ج ،«ب»1321 آملی، جوادی)داشت 

گاه -ها ها و توصیهتوانان جسمی و ذهنی برنامهها، از جمله کمانسان تمام مطلوب زندگی

ه از امام وجود دارد. برای نمون -به صورت کلی و گاه به صورت جزئی و تفصیلی

 زمین و هاالل نابینایان،»توانان روایت شده است: توجهی به کمحسین)ع( در نقد بی

 قرار خود محبت و لطف مورد را چرا آنان اند؛مانده حمایت بدون شهرها در گیرشدگان

ابن شعبه حرانی، ) 1«کنیدنمی یاری است آنان به کمک خواهان که کسی و دهیدنمی

 به رسیدگی برای را سالم افراد خداوند»: نقل شده است( ع)رضا امام(. از 232ق، ص1303

(. 2، ص2ق، ج1413)صدوق، 2«است فرموده مکلَّف بیماری به مبتالیان و گیرشدگان زمین

در دوران حکومتش زمانی که -همچنین امام علی)ع( در نامه معروفش که به مالک اشتر 

های نگاشته است؛ توصیه -گماشت نآ تابع شهرهاى و مصر والیت مالک اشتر را به

 ،1372 سیدرضی،)توانان بیان فرموده است درباره کم -چنانکه خواهد آمد -مهمی

 ( .011-017صص

 .................................................................................................................................................................  
 «تُعِینُون فِیهَا عَمِلَ مَنْ لَا وَ تَعْمَلُونَ مَنْزِلَتِکُمْ فِی لَا وَ تُرْحَمُونَ لَا مُهْمَلَةٌ الْمَدَائِنِ فِی الزَّمْنَى وَ الْبُکْمُ وَ الْعُمْیُ وَ... » -1

 «الْبَلْوَى وَ الزَّمَانَةِ أَهْلِ بِشَأْنِ الْقِیَامَ الصِّحَّةِ أَهْلَ کَلَّفَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ لِأَنَّ ...» -2
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توانان از پیامبر)ص(، روایت شده است؛ هرکس در اهمیت و تشویق یاری رسانی به کم

هد و در روز معلولی را در امورش یاری رساند؛ خداوند آن شخص را در کارهایش یاری د

های آتش گمارد که او را در عبور از مواضع دهشتناک قیامت و گودالقیامت فرشتگانی می

یاری رسانند؛ به طوری که دودها و باد گرم به او برخورد نکند و به سالمت و ایمنی از پل 

      (.035ق، ص 1461على)ع(،  بن )حسن 1صراط عبور کرده و به بهشت برسد

توانان جسمی و ذهنی است؛ به وایات فراوان دیگر، بیانگر جایگاه مهم کماین روایات و ر

 ق،1460، مجلسىکه به تصریح عالمان، یاری رسانی به آنان واجب کفایی است )طوری

ها، به آنان توجه شایسته ریزیها و برنامهگذاری(. با این وجود در قانون475ص ،10ج

گذاران و ن، خأل معرفتی و آگاه نبودن قانونصورت نگرفته است. شاید یکی از علل آ

های دینی است. نظر به اهمیت های پیشنهادی آموزهها و روشمجریان دولتی از توصیه

 منظر ازمسأله، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که 

 چیست؟ نیذه و جسمی توانانکم قبال در تمدنی حکومت وظایف روایات، و آیات

اهمیت پرداختن به این موضوع و امثال این موضوع در تمدن نوین اسالمی، از منظر 

دو بعد ، «تمدن نوین اسالمی»نظریه های دینی بدین سبب است؛ اول، آن که در آموزه

)نجفی،  درون خود اندیشه تعالی، تمدن برتر، تکامل و هویت را دارددر تمدنی و اسالمی 

است و از  یبر اساس رشد کوثر یاسالم نیتمدن نو یالگو»(. دوم، 1، ص1311

 راثیمند از مخالق، آزاد، جامعه گرا و بهره دار،یموزون، پا ییچون خودکفا ییهایژگیو

 دین، فواید و آثار از (. سوم، یکی1، ص1311ی، جز انیدیسع« )استبرخوردار گذشته 

 خود از بیشتری هایجلوه تمدن کرد؛ پیدا حضور دین که هرجا زیرا است؛ تمدّن شکوفایی

 (.47، ص«الف»1321است )جوادی آملی،  کرده ارائه

 .................................................................................................................................................................  
 تِلْکَ قَطْعِ عَلَى یُعِینُونَهُ -مَلَائِکَةً الْقِیَامَةِ فِی لَهُ نَصَبَ وَ أَمْرِهِ، عَلَى تَعَالَى هِاللَّ أَعَانَهُ أَمْرِهِ، عَلَى بَدَنِهِ فِی ضَعِیفاً أَعَانَ مَنْ» -1

 سَالِماً الْجَنَّةِ ىإِلَ الصِّرَاطِ عُبُورِ عَلَى وَ سُمُومِهَا، لَا وَ دُخَانِهَا مِنْ یُصِیبَهُ لَا حَتَّى النَّارِ، مِنَ الْخَنَادِقِ تِلْکَ عُبُورِ وَ -الْأَهْوَالِ

 «آمِناً
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 . پیشینه پژوهش1

از وظایف « نابینایی از منظر آیات و روایات » حسن عالیی در پایان نامه خود، با عنوان 

نابینایان در دو بعد اخالقی و عبادی سخن گفته و سپس به وظایف حکومت و جامعه 

با بیان منزلت خاص نابینایان نزد خدا، جزای اخروی  ینایان پرداخته و در پایاننسبت به ناب

حرکت داده و اطرافیانشان را به نعمت وجود ه تا به آنان امید و انگیز ؛شودآنان را یادآور می

(. این پایان نامه محدود به نابینایان بوده و موضوع 1311)حسن عالیی،  آنان دلگرم سازد

 ان جسمی و ذهنی مورد توجه قرار نگرفته است. توانسایر کم

به صورت عام به موضوع تکریم « تناسب آیات قرآنی در عرصه تکریم معلولین»مقاله 

توانان جسمی و ذهنی پرداخته است و به مسأله وظایف حکومت اشاره چندانی ندارد. کم

ها بر تعامل مثبت و که قرآن کریم نه تن رسیده استبه این نتیجه در این مقاله  نویسنده

 نرویی با معلوالکه با ترشبلکه کسانی؛ تأکید دارد نانسانی و رفتار احترام آمیز با معلوال

، صص 1313)نوری، اندمورد عتاب خداوند قرار گرفته و توبیخ شده ؛اندبرخورد کرده

222-237.)  

حقوق  بررسیبه از دیگر مقاالتی است که « احکام و وظایف شرعی ناشنوایان»مقاله 

وظایف فردی ناشنوایان در می پردازد. نویسنده در این مقاله ناشنوایان از منظر فقیهان 

 در ادامه وظایف اجتماعی و مدنی آنها را بررسی کرده است وارتباط با خداوند را آورده 

. در این مقاله هیچ اشاره ای به وظایف حکومت در قبال (31-22صص ،1314)قاسمی، 

 فراد نشده است.گونه ااین

به بررسی حکم رکوع ، «حدوث قدرت بر رکوع و تأثیر آن بر نماز معلولین»در مقاله 

رکوع  ؛که به دلیل ناتوانی، الزم است پرداخته شده استمعلولین و بیمارانی نظیر ام.اس و... 

، ممکن است بر انجام رکوع به شکل زاما در حینِ نما ؛را در حالت نشسته به جا آورند

 . (1314)محب الرحمان و قاضی زاده،  لی قدرت پیدا کننداص

رویکرد اسالم در رابطه با معلوالن و »در پژوهش خود، با عنوان  للحجو  منصوری پارسا
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هدف بررسی تاثیر ، با «نقش طراحی توانبخشی در راستای بهبود کیفیت زندگی آنان

ارهایی در جهت بهبود کیفیت کن و ارائه راهمعلولیت در کیفیت زندگی خانواده معلوال

اشخاص دارای معلولیت یکی از آسیب پذیرترین قشر  ، بیان نموده اند:نانآزندگی خانواده 

در بهبود زندگی اجتماعی شان دارد و  یکه نوسازی و بازسازی نقش مهمهستند جامعه 

و  نیازمندیهای اشخاص دارای معلولیت در تمام عرصه های انکشافی، اقتصادی، اجتماعی

قرآن و نهج البالغه دو متن اصلی در فرهنگ اسالمی،  .آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد

در موارد مختلف بر اهتمام به امور معلولین تأکید کرده و عالوه بر متون اصلی دین، سیره 

 منصوری پارسا) عملی بزرگان و رهبران اسالم هم گویای اهتمام بر توجه به معلولین است

به رغم وجود پژوهش های انجام شده در این موضوع، هیچ پژوهشی به  (.1314، للحجو 

توانان جسمی و بررسی جامع به وظایف حکومت در تمدن نوین اسالمی، نسبت به کم

 .ذهنی و چگونگی تعامل با آنان از منظر آیات و روایات نپرداخته است

 . مبانی نظری2

توانی جسمی و ذهنی )معلولیت( و د؛ یک کمدر این نوشتار دو کلیدواژه اساسی وجود دار

دیگری حکومت است که تعاریف متعددی درباره این دو از سوی صاحب نظران ارائه شده 

 گردد:اشاره می برگزیدهها و تعریف است که به برخی از آن

معلولیت و ناتوانی شرایطی است که در توانایی فرد برای انجام کارهای  الف( معلولیت:

کند. از نظر سازمان بهداشت جهانی، معلولیت عبارت است؛ از ختالل ایجاد میروزانه ا

های عمومی و متعارف که از یک نقص هرگونه محدودیت یا فقدان توانایی انجام فعالیت

 حقوق از قانون حمایت (. در207، ص1327گیرد )حسینی و صفری، عضو نشأت می

 که گرددمی اطالق کسی معلولیت به یدارا فرد -مصوب مجلس شورای اسالمی -معلوالن

 با توأم، یا و روانی و ذهنی حسی )بینایی و شنوایی(، جسمی، آسیب و اختالل اثر در

 مواجه اجتماعی مشارکت و زندگی روزمره هایفعالیت در مستمر و توجه قابل محدودیت
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 (.1، ص1317اسالمی،  شورای است )مجلس

می و ذهنی، کسانی هستند که وجود هرگونه آسیب توانان جسدر این تحقیق منظور از کم

شان شده است و فیزیکی و ذهنی در آنان، موجب اختالل در عملکرد و فقدان توانایی

توانی باشد؛ یا کم -و به اصطالح مادرزادی –توانی ایجاد شده از بدو تولد تفاوتی ندارد کم

ادف و ... باشد. ممکن است؛ دادهای ناشی از سقوط از ارتفاع، تصناشی از حوادث و رخ

توان توانی مادرزاد داللت دارند و نمیتوانان، بر کمگفته شود؛ آیات و روایات مرتبط با کم

توان غیرمادرزاد تعمیم داد. در پاسخ به این اشکال باید گفت؛ اول آن که، فحوای بر کم

زاد داللت دارند. دوم، توانان اعم از مادرزاد و غیر مادرآیات و روایات اطالق بر همه کم

توانی مادرزاد داللت داشته باشند؛ با الغای خصوصیت حتی اگر آیات و روایات بر کم

  1توان بر اعم از مادرزاد و غیر مادرزاد تعمیم داد.می

ارگانى های گوناگون ارائه شده است؛ از جمله: الف( برای حکومت تعریف ب( حکومت:

به رفتارهاى  ؛کندسعى مى فراد جامعه نظارت داشته ورسمى که بر رفتارهاى اجتماعى ا

(. ب( فرمانروایی یک 21، ص1، ج1311)مصباح یزدی،  اجتماعى مردم جهت ببخشد

ای، به منظور تنظیم و های مختلف بر جامعهشخص و یا یک هیئت حاکمه و یا هیئت

علی بابائی، شود )اصالح امور اجتماعی و انتظام در معاش آن جامعه، حکومت گفته می

 اعمال و نهی و امر جامعه، کالن سطح در که منسجمی (. ج( رهبری245، ص1، ج1325

چه در این پزوهش مد نظر است؛ آن است (. آن26، ص1327کند )جوادی آملی، می قدرت

ای برای ابالغ و اجرای احکام و دستورات سیاسی اسالم، حکومت وسیله که در اندیشه

 .................................................................................................................................................................  
 حکم است؛ براى متعلق مصادیق در توسعه منظور به حکم تعلّق در مؤثر غیر هاىویژگى خصوصیت، الغاى الغاى -1

 قصد به مدینه و مکه بین اگر» :«فقصّر فراسخ ثمانیة المدینة و مکة بین سافرت ان: »گوید مى شارع که جایى در مثال،

 سفرى هر به را حکم خصوصیت، الغاى طریق از مجتهد ،«بخوان شکسته را خود نماز یمودىپ را فرسخ هشت سفر،

 آنها و بیندنمى قصر حکم تعلق در خصوصیتى مدینه و مکه براى زیرا دهد؛ مى سرایت باشد؛ بیشتر یا فرسخ هشت که

دیگری باشد  جاى چه و باشد مدینه و بین مکه برد؛ چهمى فرسخى هشت سفر روى را حکم و نماید مى الغا را

 .(237-230، صص1، ج1322شاهردوی،  )هاشمی
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ای بسیار سنگین برای اجرای عدالت، احقاق حق و امانتی ه وظیفهشود؛ کالهی شمرده می

وزین بر عهده حاکم است. پس اول، حکومت امانتی الهی است که باید به اهلش واگذار 

 (.11، ص1377شود؛ دوم، هدفش ایجاد عدالت اجتماعی است )خسروپناه و داعی نژاد، 

 توانان جسمی و ذهنی. وظایف حکومت نسبت به کم3

توانان جسمی و ذهنی، وظایف های مرتبط با کمبررسی آیات و روایات و استخراج گزاره با

وظایف  -1توانان جسمی و ذهنی در پنج محور استخراج گردید: حکومت نسبت به کم

وظایف  -5وظایف آموزشی،  -4وظایف سیاسی،  -3وظایف اجتماعی،  -2اقتصادی، 

 حقوقی و قضایی.

 . وظایف اقتصادی3-1

توانان جسمی و ذهنی، حمایت اقتصادی از آنان مهم ترین وظایف حکومت نسبت به کم از

پذیر، تهیه ها در حمایت از افراد آسیبترین سیاستیکی از اساسیاست؛ به طوری که 

(. به صورت 273، ص1327درآمدی ثابت و کافی برای آنان است )حسینی و صفری، 

ل سبد درآمد خانوار است؛ اگر معلول خود طبیعی یکی از پیامدهای معلولیت، تقلی

سرپرست خانواده باشد؛ در اثر معلولیت حرفه و شغل خود را از دست دهد؛ سبد درآمد 

رود. اگر افراد دیگر خانواده معلول باشند؛ سرپرست خانواده به دلیل لزوم خانواده از بین می

های اضافی در که هزینهمراقبت از معلول ممکن است؛ دچار چالش درآمدی گردد. همچنان

دهد های خانواده را افزایش مینتیجه معلولیت، بسته به نوع، میزان و شدت معلولیت، هزینه

کمک و رسیدگی حکومت  (.277شود )همان، صو سقوط درآمدی خانواده را موجب می

ز گردد؛ پس اتوان، موجب پذیرش و حمایت بیشتر از آنان در خانواده نیز میبه افراد کم

جنگ جهانی دوم، همزمان با رشد اقتصادی در برخی کشورهای غربی و افزایش تأسیس 

مؤسسات جدید برای افراد دارای ناتوانی، تعداد والدینی که تمایل به نگهداری فرزند 

  (.101، ص1314ناتوانشان در منزل را داشتند؛ افزایش یافته بود )صادقی و فاطمی نیا، 
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که در تأمین نیازهای اقتصادی -توانان جسمی و ذهنی صادی کمبنابراین رفع مشکالت اقت

های صحیح دولتمردان و کارگزاران نقش ریزیبا برنامه -خویش دچار چالش هستند

این مهم مورد توجه پیشوایان دینی بوده است و  بسزایی در بهزیستی آنان خواهد داشت.

حتی اگر کیش  -جسمی و ذهنیتوانان های زندگی کمبه وظایف حکومت در تأمین هزینه

اند. برای نمونه در حکومت عنایت داشته و از حقوق ایشان دفاع کرده -اسالم نداشته باشند

کرد؛ امیر مؤمنان )ع( فرمود: چرا این شخص گری میامام علی )ع( پیرمرد نابینایی، دریوزه

ا به کار گرفتید تا کند؟ گفتند: مردى مسیحی است. امیر مؤمنان )ع( فرمود: او رگدایی می

کنید؟ از بیت المال مخارج او زمانى که پیر و ناتوان شد، آنگاه از کمک کردن به او دریغ می

 (. 213، ص0ق، ج1467)طوسی،  1را تأمین کنید

گماشتند، گونه افراد و دفاع از حقوق ایشان همت میائمه )ع( نه تنها خود بر حمایت از این

نمودند؛ زمانی که امام خویش را بر حمایت از آنان سفارش میبلکه والیان و استانداران 

علی )ع(، مالک اشتر را به فرمانداری مصر منصوب کرد؛ در عهدنامه معروفی که در آن، 

منشور حکمرانی را نگاشتند؛ وظایف مختلف حکومت را نسبت به نیازمندان، درماندگان و 

برخی متذکر گشتند.  -ز این گروه هستندتوانان جسمی و یا ذهنی اکه کم -بیماران جامعه

توانان جسمی ترین نکات مستفاد از این نامه در ارتباط با وظایف حاکمان در قبال کماز مهم

 به تفصیل ذیل است:

گری روی توانان فقیر به تکدی. شناسایی این گروه از اعضای جامعه؛ اگرچه برخی کم1

توانان به سبب شرم و حیاء، نیازمندی خود را کمای دیگری از آورند؛ با این وجود، عدهمی

 کنند.  پنهان می

های مختلف، مانند یارانه ارزاق، آموزشی، درمانی، . بخشی از بیت المال در قالب یارانه2

 .................................................................................................................................................................  
 مَا ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ یَسْأَلُ کَبِیرٌ مَکْفُوفٌ شَیْخٌ مَرَّ: قَالَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ بِهِ بَلَغَ رَجُلٍ عَنْ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ» -1

 بَیْتِ مِنْ عَلَیْهِ أَنْفِقُوا مَنَعْتُمُوهُ عَجَزَ وَ کَبِرَ إِذَا حَتَّى اسْتَعْمَلْتُمُوهُ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ فَقَالَ نَصْرَانِیٌّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا قَالُوا هَذَا

 «الْمَالِ
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 خدماتی، رفاهی و جهت تأمین نیازهای آنان اختصاص یابد.

تانها، شهرها و روستاها توانان را در تمام اسچتر حمایتی حکومت اسالمی باید همه کم. 3

کند؛ و فقط توجه به افرادی که در پایتخت و کالن شهرها هستند؛ کفایت نمیفرا بگیرد 

محروم هستند؛ به یاری و و شهرهای ها های دور دست و استانزیرا کسانی که در مکان

 مساعدت سزاوارتر هستند.

شمرد؛ تا مبادا به بهانه پرداختن  . رسیدگی به امور این گونه افراد را نباید کوچک و ناچیز4

 تر، حقوق آنان اهمال و ضایع گردد.تر و ضروریبه وظایف و امور مهم

. باید با آنان در نهایت لطف و محبت رفتار نمود، و نباید تندخویی و بد اخالقی کرد؛ 5

چرا که آنان رنجور و درد دیده هستند و برخورد نامناسب آالم آنان را مضاعف خواهد 

 رد.ک

حکومت را از شوند؛ تا توانان گمارده می. مأمورانی که برای رسیدگی به اوضاع کم0

باید افرادی مورد اعتماد، پرهیزکار و متواضع مطلع نمایند؛  وضعیت معیشت و زندگی آنان

 .باشند

توانان باید با انصاف و مساوات رفتار نمود و از ظلم و ستم کردن به آنان و ضایع . با کم7

 (.011-017، صص1372شان بر حذر بود )سیدرضی، دن حقوقکر

توانان جسمی و ذهنی، ارائه تسهیالتی از دیگر وظایف اقتصادی حکومت در ارتباط با کم

دهد و زمینه حضور آنان در است که مقداری از سختی و دشواری ناتوانی را کاهش می

به تجهیزاتی چون عصای سفید توانان جسمی سازد. برخی از کمجامعه را بهتر فراهم می

 )مخصوص نابینایان(، ویلچر، عصا، سمعک یا سایر تجهیزات پزشکی نیاز دارند. سیره

نشان  -جهت تحقق تمدن نوین اسالمی است جاودانه که الگویی- (ع)ائمه  آموزدرس

دهد؛ پیشوایان دینی متناسب با مقتضیات عصر خویش، به این امور به ظاهر جزئی توجه می

که  - اند. در روایت آمده است: امام صادق )ع( به شخصی با نام ابوهارون مکفوفشتهدا
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، 16ق، ج1467)طوسی،  1مقداری پول داد؛ تا با آن برای خودش راهنمایی بخرد -نابینا بود

 (. 225ص

است. مراد امام )ع( از آن یا  رفته کار )راهنما( به« قائد»در متن عربی این حدیث واژه 

یا استخدام شخصی است که فرد  -که در آن زمان مرسوم بوده است-ای است دهخرید بر

های نابینا به وسیله آن در هنگام رفت و آمد دچار مشکل نشود. امروزه یکی از مصداق

راهنما برای نابینایان، عصای سفید است که افراد جامعه یا حکومت وظیفه دارند؛ آن را تهیه 

توان گفت؛ هر ن قرار دهند. با توسعه در مفهوم این حدیث میکرده و در اختیار نابینایا

های دولتی باشد؛ حکومت توانی که برای انجام امور اولیه زندگی خود نیازمند به حمایتکم

 باید در صدد تأمین آن برآید.

شایان ذکر است؛ از آنجا که امام صادق )ع( زعامت سیاسی نداشتند؛ شاید اشکال شود که 

ز این سیره حضرت وظیفه حکومت را استنتاج کرد. در پاسخ باید گفت که اداره توان انمی

داری یکی از شئون امامت است که اگر زمینه آن فراهم باشد؛ امام آن را بر مُلک و حکومت

نهد. در صورت واگذاری حکومت، وظایف گیرد و اگر فراهم نبود؛ آن را وا میعهده می

جتماعی و سیاسی تا جایی که حکومت احساس خطر گوناگون خود در حوزه فردی، ا

دهد. بنابراین از آنجا که امام )ع( نکرده و با منافع حکومت در تعارض نباشد؛ انجام می

گر وظایف حکومت نسبت تواند؛ بیانمی امام صادق )ع(بالقوه شأن سیاسی دارد؛ این سیره 

گردد؛ زیرا یاری از آن استنتاج می توانان باشد. اگرچه وظیفه آحاد افراد جامعه نیزبه کم

 ای اخالقی و دینی است. توانان وظیفهرساندن به کم

 . وظایف اجتماعی3-2

 سایر با امر این اگر حال باشد؛ محرومیت برای دلیلی تواند؛خود می معلولیت 

بود  خواهد تراسفناک وضعیت شود؛ توأم آموزشی و اقتصادی اجتماعی، هایطردشدگی

 ایجاد به افراد، این از اجتماعی هایحمایت . لذا باید با(1، ص1314پرتوی،  و رضایی)

 .................................................................................................................................................................  
 «تَحْتِ بِسَاطِهِ فَقَالَ یَا أَبَا هَارُونَ اشْتَرِ بِهَذَا قَائِدا نَاوَلَهُ دَنَانِیرَ مِنْ …قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ» -1
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 داشتن که است آن از حاکی هابررسی و تحقیقات نمود؛ کمک آنان در زندگی از رضایت

 و نریمانی)باشد  تاثیرگذار توانانکم زندگی از رضایت در تواند؛می اجتماعی حمایت

توانان جسمی و از دیگر وظایف حکومت در قبال کم . از این روی(42، ص1313دیگران، 

گیری احساس ارزشمندی و اعتماد ذهنی، حمایت اجتماعی از آنان است که موجب شکل

های دینی سخن رفته است؛ در ادامه به شود. از این مهم در آموزهبه نفس در آنان می

 شود:ها اشاره میمواردی از آن

توانان جسمی سئوالن: برقراری ارتباط مستقیم حکومت با کمالف( امکان ارتباط مستقیم با م

ها و توانان به سبب برخی محدودیتو ذهنی یکی از مصادیق حمایت اجتماعی است. کم

ها، امکان دسترسی آسان به مسئوالن حکومتی برایشان مقدور نیست؛ لذا بر حکومت نقص

سخنان آنان با سعه صدر گوش فرا الزم است؛ این زمینه را برای آنان فراهم نماید و به 

که باالترین مقام دینی و سیاسی جهان  -هایی از این امر در سیره پیامبر)ص( دهد. نمونه

گزارش شده است؛ مردی کر و الل نزد رسول خدا)ص( حضور یافت و با  -اسالم است

د، کرد. رسول خدا)ص( فرمود: کاغذی به او دهید تا آنچه را می خواهدستش اشاره می

وجود ندارد و محمد)ص( « اهلل»دهم معبودی جز بنویسد! آن مرد نوشت: شهادت می

فرستاده او است! رسول خدا )ص( فرمود: برای او کاغذی بنویسید و در آن او را به بهشت 

 (. 113، ص72ق، ج1463)مجلسی، 1بشارت دهید

عی حکومت از های اجتماعی: یکی دیگر از مصادیق حمایت اجتماب( واگذاری مسئولیت

هایشان های اجتماعی به آنان به فراخور قدرت و تواناییتوان، سپردن مسئولیتافراد کم

به جای خود، به  -که نابینا بود-است. نقل شده است که رسول خدا)ص( ابن امّ مکتوم را 

 .................................................................................................................................................................  
أَخْرَسُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَشَارَ بِیَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص  عَنْ جَابِرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ أَصَمُ» -1

رَسُولُ اللَّهِ ص  کْتُبَ فِیهَا مَا یُرِیدُ فَکَتَبَ إِنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَأَعْطُوهُ صَحِیفَةً حَتَّى یَ

 «اکْتُبُوا لَهُ کِتَاباً تُبَشِّرُوهُ بِالْجَنَّةِ



 
 

 (7، )پیاپی 1411و تابستان  بهار، 1شماره ، 4دوره صلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، دوف

 

 

122 

 

(. امامت جماعت 02، ص1، جق1416أبو داود، ) 1کردامامت جماعت مردم منصوب می

ه تشریفاتی نیست که توسط پیامبر)ص( برای تألیف قلوب و جلب نظر این فقط یک جایگا

قبیل افراد واگذار شده باشد. امامت جماعت در زمان حضرت یک مسئولیت اجتماعی و 

بلکه سیاسی بوده است که در غیاب پیامبر)ص( وظیفه راهنمایی و راهبری جامعه را بر 

های تاریخ و سیره وده است و در کتابعهده داشته است؛ این امر در یکی دو نوبت نب

در سیزده نوبت به جانشینی خود برای  را ابن أم مکتومگزارش شده است که آن حضرت، 

 (. 415، ص4ق، ج1415ی، ابن حجر عسقالنامامت جماعت برگزید )

همچنین گزارش شده است؛ رسول خدا )ص( دو مؤذن داشت؛ یکی بالل و دیگری ابن ام 

م مکتوم نابینا بود و قبل از صبح )طلوع فجر(، اذان می گفت؛ اما بالل بعد مکتوم بود. ابن ا

از صبح )طلوع فجر(، از این روی پیامبر )ص( فرمود: ابن امّ مکتوم شب هنگام اذان می 

گوید؛ لذا هنگامی که اذان او را شنیدید، بخورید و بیاشامید؛ تا زمانی که اذان بالل را 

های سیره درس آموز رسول (. این از نشانه217ص، 1ق، ج1413)صدوق، بشنوید

دانست؛ خدا)ص( به عنوان حاکم جامعه اسالمی بود؛ چه اینکه حضرت با وجود آنکه می

زد؛ بلکه دیگران را به رعایت گماشت و هرگز آنان را کنار نمیاین افراد را بر مسئولیت می

 نمود.جوانب کار توصیه می

 -آمدکه در آن زمان یک وظیفه مهم اجتماعی به حساب می -انتخاب بالل برای اذان گویی

 واقعی شوربختی نشان چیز سه حجاز از جهات مختلف قابل توجه است؛ از جمله اینکه در

داشت  را سه هر و بالل پوستی، سیاه -3بردگی،  -2 بودن، اجنبی -1آمد: می شمار به

( وی را مؤذن خویش (. با این اوصاف رسول خدا )ص214، ص1301)حجتی کرمانی،

را به صورت « شین»اشکال داشت و حرف  گویش قرار داده بود؛ مضاف بر آنها بالل در

 دیگری به را مهم این( ص) پیامبر شد؛نمی آن از امر مانع تلفظ می کرد؛ این« سین»

 .................................................................................................................................................................  
   «أَعْمَى وَهُوَ النَّاسَ یَؤُمُّ کْتُومٍمَ أُمِّ ابْنَ اسْتَخْلَفَ )ص(عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِیَّ» -1
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 (.27ق، ص1467)ابن فهد حلی، 1.«است نزد خدا شین بالل سین: »فرمود می و واگذارد

های مختلف، موجبات ها و فعالیتمعلول در جامعه و مشارکت آنان در بخشحضور افراد 

کند. در چنین شرایطی، زمینه مساعد شناخت هرچه بیشتر آنان از سوی جامعه را فراهم می

تر، های افراد جامعه نسبت به افراد معلول مثبتهای منفی فراهم و نگرشبرای تغییر نگرش

توانان حضور کمهمچنین  (.117، ص1371واهد شد )کلدی، تر ختر و واقع بینانهمنطقی

شود؛ با های انسانی و اجتماعی در آنان میجسمی و ذهنی در اجتماع، موجب رشد قابلیت

های برابر، شرایط امکان های انسانی در فرد معلول و برخورداری از فرصترشد قابلیت

شود )حسینی و اصل میخروج از وضعیت نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و آموزشی ح

 (.273، ص1327صفری، 

توان در های مخصوص برای استخدام و به کارگیری افراد کمامروزه به رغم تصویب قانون

؛ این در حالی است شوندتوانان کمتر به خدمت گرفته میهای دولتی، کمها و بخشارگان

قش مهمی دارد. دلیل دهد؛ کار در زندگی معلوالن جسمی و ذهنی نکه تحقیقات نشان می

تواند؛ در تأمین مایحتاج زندگی، برقراری روابط این امر آن است که اشتغال به کار می

ای مناسب اجتماعی، رفع کمبودها و ایجاد اعتماد به نفس فرد معلول نقش جبران کننده

ز از این رو باید در کنار وضع قوانین، بر اجرای آن نی(. 22، ص1300داشته باشد )نوری، 

  توانان سامان یابد.نظارت گردد؛ تا امور استخدام کم

ذهنی،  و جسمی توانانکم در ارتباط با مسئوالن وظایف مهم از توانان: یکیج( تکریم کم

توانان به سبب ارتباط همراه با تکریم و اجتناب از تحقیر آنان است؛ به طور قطع کم

زمند هستند. طبق آیات قرآن، هنگامی که معلولیتشان به تکریم و بلکه تفقد و دلجویی نیا

پیامبر)ص( به عنوان رهبر جامعه در مهم ترین وظایف محوله الهی خود یعنی دعوت 

شود و به وسیله یکی از حاضران مشرکان به دین قرار داشت؛ نابینایی به این جمع وارد می

 .................................................................................................................................................................  
   «عِنْدَ اللَّهِ شِینٌ بِلَالٍ إِنَّ سِینَ » -1
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مسأله مهم را  آید و اینگیرد؛ سوره عبس فرود میاحترامی قرار میدر مجلس مورد بی

 جاءَهُ أَنْ تَوَلَّى * وَ عَبَسَ»گردد. در آیات آغازین سوره عبس فرموده است: یادآور می

 (. 4-1عبس/ ) 1«الذِّکْرى فَتَنْفَعَهُ یَذَّکَّرُ أَوْ * یَزَّکَّى لَعَلَّهُ یُدْرِیکَ ما وَ * الْأَعْمى

ترجیح  مؤمن بینوایان و تواناننا بر را توانگران که است کسانی سرزنش سوره، هدف این

آیات  این در. دانندمقدار میبی گان راپیشه آخرت و کنندمى احترام را دنیا دوستان دهند؛می

 مراجعه تر باشد و بیان بدارد؛ اگر نیازمندیتا نکوهیدن، افزون است؛ آمده« اعمى» تعبیر که

 کار این به را او خدا از و ترس شدبا دینى هم درخواستش و باشد نابینا و آن نیازمند، کند

 مورد مهربانی شود و او به کنندگان مراجعه دیگر از بیش است سزاوار باشد؛ برانگیخته

برتافت   روى کشید و هم در گیرد و نباید در مواجهه با او چهره قرار توجه و عطوفت

 (.266،ص26ق، ج1417طباطبایی،)

احترامی نکرد و فرد دیگری مواجهه نابینا، بی اگرچه پیامبر)ص( نسبت به آن فردِ نیازمندِ

به عنوان  –ای که پیامبر)ص( متکبرانه داشت؛ با این وجود نزول این آیات در متن حادثه

حضور داشت؛ اول، ترسیم خط مشی وظیفه اجتماعیِ زمامداران در  -حاکم جامعه اسالمی

 کند. بت به آنان را تبیین میتوانان است و دوم، وظیفه اجتماعیِ آحاد جامعه نسقبال کم

 وظایف سیاسی. 3-3

در عرصه مسائل سیاسی بسان دیگر افراد جامعه توانایی بروز و ظهور در اجتماع  توانانکم

فرسا و دشوار را ندارند؛ لذا حکومت موظف است؛ آنان را از وادار کردن به امور طاقت

 عَلَى لَیْسَ: »است به میان آمدهاین مهم سخن  از قرآن در آیات. بدارد معاف چون جهاد

 .(17الفتح/ ) 2«حَرَج الْمَرِیضِ عَلَى ال وَ حَرَجٌ الْأَعْرَجِ عَلَى ال وَ حَرَجٌ الْأَعْمى

تواند ببیند و گردد که به سبب آسیبی که در چشم دارد، نمیبه کسی اطالق می« أعمی»

 .................................................................................................................................................................  
چهره درهم کشید و روى گردانید، که آن مرد نابینا پیش او آمد و تو چه دانى، شاید او به پاکى گراید، یا پند » -1

 «پذیرد و اندرز سودش دهد

 «.نگ گناهى نیست و بر بیمار گناهى نیست ]که در جهاد شرکت نکنند[ بر نابینا گناهى نیست و بر ل» -2
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در این آیه، خداوند کسانی را  شود که نقصانی در پا داشته باشد.به کسی گفته می« أعرج»

ها دچار هستند؛ برای حضور در جهاد دوشادوش مؤمنان، اجبار نکرده که به این معلولیت

 از اند؛ گروهینوشته آیه این نزول سبب در مفسران (.327، ص1تا، جاست )طوسی، بی

 وندحاضر گردیدند؛ خدا( ص)خدا  رسول برای کسب تکلیف جهاد نزد بیماران و معلوالن

ق، 1412زحیلی، )کرد و آنان را از جهاد معاف نمود  نازل را در پاسخ به سؤال آنان آیه این

  (.102، ص20ج

توانان را از جنگ و جهاد معاف نماید. با توسعه بنابراین حکومت اسالمی موظف است؛ کم

توان گفت؛ حکومت اسالمی موظف است؛ هرگونه تکلیف سیاسی بیشتر در مفهوم آیه می

نماید؛ معافشان توانان خارج است؛ یا آنان را متحمل سختی طاقت فرسا میه از عهده کمک

ای از اسقاط ی )سربازی( نمونهعموم فهیدوره ضرورت خدمت وظبدارد. معافیت از 

 تواند باشد.  توانان میتکالیف دشوار از کم

ن به سرزمین باشد؛ الزم به ذکر است در مواقعی که جهاد برای دفع و راندن هجوم دشمنا

گردد و بر همه افراد جامعه، سالم و غیر سالم، بزرگ و کوچک، جهاد بر همگان واجب می

 (.021، ص1تا، جآید )مغنیه، بیزن و مرد به مقدار توانشان مقابله با دشمنان الزم می

 . وظایف آموزشی 3-4

ش برای آنان است. توانان فراهم آوردن زمینه آموزیکی از وظایف حکومت در قبال کم

ترین وظایف حکومت نسبت به آحاد افراد جامعه و به پرداختن به این مسأله جزء اساسی

آموزی موجب بالفعل کردن استعداهای متراکم و توانان است. زیرا اول آنکه، علمویژه کم

 گردد و تجربه نشان داده است؛ در صورت بسترسازی برای این افراد،توانان میبالقوه کم

های علمی دشوار را درنوردند. دوم، مشغولیت علمی موجب اشتغال فکری آنان قادرند قله

آور خاطری و خطورات فکری یأسمفید و سازنده گردیده و مانع از افسردگی و پریشان

رشد و تعالی فکری، معرفتی و  گردد؛ براست. سوم، به میزانی که بر دانش آنان افزون می
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 تر خواهد شد. آموزشی آنان افزوده شده و پذیرش چالشی که با آن مواجه هستند؛ آسان

که -اند؛ یکی از برجسته ترین آنان برخی از اصحاب فرزانه و فرهیخته ائمه )ع(، نابینا بوده

ت. ائمه )ع( شخصی به نام ابوبصیر اس -از اصحاب امام باقر)ع( و امام صادق)ع( است

عرصه را همواره برای آموزش به وی فراهم می نمودند؛ از این روی ابو بصیر گاه با کمک 

 .(323، ص1ق، ج1467)کلینی، 1گردیدکودکی برای آموزش نزد امام صادق )ع( حاضر می

 و نابینا من دارد؛عرضه می( ع)باقر امام به در روایت دیگری نقل شده است که ابوالجارود

متدین  آن آموخته، با که بیاموزم چیزی خواهممی. است بسیار شما تا امفاصله و تمهس پیر

 ابالغ( وارثانم به) را آن و بجویم تمسک آن به و( نمایم احتجاج آن به و)باشم  خدا دین به

 که گونههمان! ابو الجارود ای: نشست و فرمود صاف و شد شاد سخن وی امام)ع( از. کنم

 شهادت دین،: فرمود( ع)امام ابوالجارود، پس از تکرار. کن تکرار دوباره را سخنانت گفتی،

 روزه زکات، پرداخت نماز، دین، برپایی است.( ص)رسالت محمد  و به یگانگی خداوند

 برابر در تسلیم ما، دشمنان با دشمنی و دوستان با دوستی خدا، خانه حج رمضان، ماه

راوندی،  الدین )قطب 2است تالش و تقوا عج( وانتظار برای ظهور قائم ) ما، دستورات

 (.135ق، ص 1467

توانان، اگرچه به اهتمام امام صادق )ع( به فراگیری آموزش و استقبال ایشان از یادگیری کم

صورت فردی بوده است و از جایگاه و شأن حکومتی و حکمرانی صادر نشده است؛ با این 

بوده و  حکومت یتمدن فیوظابیین و ترسیم ت وجود سیره ایشان به عنوان الگویی برای

گیری تمدن نوین اسالمی است. به عالوه در تمدن نوین اسالمی های شکلیکی از مؤلفه

 .................................................................................................................................................................  
   «قَالَ أَبُو بَصِیرٍ دَخَلْتُ إِلَیْهِ وَ مَعِی غُلَامٌ یَقُودُنِی... عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» -1

امْرُؤٌ ضَرِیرُ الْبَصَرِ کَبِیرُ السِّنِّ وَ الشُّقَّةُ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ بَعِیدَةٌ وَ أَنَا  قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی وَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ» -2

جَالِساً[ فَقَالَ یَا أَبَا [ ]قَالَ فَأُعْجِبَ بِقَوْلِی فَاسْتَوَى [ وَ أَتَمَسَّکُ بِهِ وَ أُبَلِّغُهُ مَنْ ]خَلَّفْتُأُرِیدُ أَمْراً أَدِینُ اللَّهَ بِهِ ]وَ أَحْتَجُّ بِهِ

لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رُدَّ عَلَیَّ قَالَ فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ نَعَمْ یَا أَبَا الْجَارُودِ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ  الْجَارُودِ کَیْفَ قُلْتَ

لتَّسْلِیمُ لِأَمْرِنَا اةِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ وَلَایَةُ وَلِیِّنَا وَ عَدَاوَةُ عَدُوِّنَا وَ اعَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَ

   «وَ انْتِظَارُ قَائِمِنَا وَ الْوَرَعُ وَ الِاجْتِهَاد
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توانان تنها بر عهده حکومت نیست و تمام اعضای جامعه به فراخور وظیفه آموزش کم

ص( به ابوذر توانایی و امکانات خود در این امر مسئول هستند. در روایتی رسول خدا )

دارد که ای دهد، ابوذر عرضه میهر انسانی در هر روز موظف است صدقه»فرماید: می

گاه فرماید که صدقه تنها صدقه مالی نیست؛ آنامکان مالی برای صدقه ندارد؛ حضرت می

ها را راهنمایی کردن نابینا و آموزش دادن به ناشنوا شمارد که یکی از آنامور مختلفی برمی

 (.101، ص5، جتایب، بن حنبل )احمد 1زبان )کر و الل( استیو ب

های صحیح امروزه تحقیقات نشان داده است؛ کودکان معلول در صورت دریافت آموزش

های تربیتی توانند؛ مایه سعادت خانواده شوند. به عکس در صورت مواجهه با روشمی

متی سوق داده شوند که بار مورد به سهای بیهای نابجا و دلسوزینامطلوب و تعصب

سنگینی بر دوش خانواده، به خصوص پدر و مادر خود باشند و عوارض معلولیت و 

  (.30، ص1314)ترابیان،  ناتوانی در آنان افزایش یابد

 . وظایف حقوقی و قضایی3-5

هایی که بدان دچار هستند؛ ممکن است توان جسمی و ذهنی به سبب معلولیتافراد کم

قاق حقوق خود را نداشته باشند. از مهم ترین وظایف تمدنی حکومت در قبال توانایی اح

های هایی از توصیهتوانان پاسداری و استیفای حقوق آنان است. در روایات، نمونهکم

از امام صادق )ع( سؤال شد؛ حکم مردى که با زنى معصومان وارد شده است؛ برای نمونه 

بیند نابینا است؛ یا پیسى گرفته یا آورند میی زن را مىکند و پس از ازدواج وقتازدواج مى

شود و او حقّ مهر دارد که اش برگردانده مىاست، چیست؟ حضرت فرمود: زن به ولىّ لنگ

 (. 424، ص7ق، ج1467)طوسی،  2اش به او بپردازدباید ولىّ

 .................................................................................................................................................................  
لِّ یَوْمٍ طَلَعَتْ فِیهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ، قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَیْنَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: عَلَى کُلِّ نَفْسٍ فِی کُ » -1

 «أَبْکَمَ حَتَّى یَفْقَهَلِأَنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ التَّکْبِیرَ... وَتَهْدِی الْأَعْمَى، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْ "أَتَصَدَّقُ وَلَیْسَ لَنَا أَمْوَالٌ؟ قَالَ: 

لَ تُرَدُّ عَلَى وَلِیِّهَا وَ یَکُونُ لَهَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیُؤْتَى بِهَا عَمْیَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَا» -2

 «الْمَهْرُ عَلَى وَلِیِّهَا
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ها به ا معلولیتها یدر ظاهر مراد حدیث آن است که دختری با ابتال به یکی از این بیماری

آید؛ مرد قبل از عقد از معلولیت آگاه نبوده است و پس از عقد مطلع عقد مردی در می

شود؛ در چنین صورتی مرد حق فسخ و طالق دارد و چون با انعقاد عقد و بدون دخول می

گیرد؛ این مهریه باید توسط ولیّ دختر به دختر پرداخت شود؛ نیمی از مهریه به زن تعلق می

یرا وی با آگاهی از معلولیت، او را به عقد نکاح درآورده است. در چنین شرایطی ز

حکومت باید ورود داشته باشد و در صورتی که ولی دختر از پرداخت مهریه استنکاف 

 ورزد از او باید ستانده و به دختر دهد. 

ى همسری یکی از یاران امام رضا )ع( از حضرت پرسید: مرددر روایت دیگری آمده است: 

است؟ عرض کردم: آرى و  گوید! فرمود: آیا اللدارد و زبان خود را بسته و سخن نمى

دارد و زندگى با او را دوست ندارد. آیا ولىّ او می تواند دانیم که همسرش را دشمن میمی

همسرش را طالق دهد؟ فرمود: خیر! لیکن خود بنویسد و شاهد نیز بگیرد. عرض کردم: 

شنود چگونه طالق دهد؟ فرمود: به همان روشی تواند بنویسد و خود نمىاین شخص نمى

فهماند؛ مثل همین که گفتى همسرش را دوست ندارد و با او در که امور دیگرش را مى

نویسد: شیخ صدوق در ادامه این حدیث می (.515، ص3ق، ج1413)صدوق،  1ستیز است

وسرى او را برگیرد و بر سرش هر گاه شخصی الل بخواهد؛ همسرش را طالق دهد؛ ر

اندازد و بنمایاند که تو بر من حرام شدى؛ و هر گاه بخواهد رجوع کند؛ روسرى از سر وى 

در اینجا منظور از رجوع، طالق رجعی  )همان(.« برگیرد و بنمایاند که بر من حالل گشتى

نیاز  است که هرگاه زوجین بخواهند؛ مراجعه کنند و به جاری کردن مجدد صیغه عقد

 نیست. 

 .................................................................................................................................................................  
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ یَصْمُتُ وَ لَا یَتَکَلَّمُ قَالَ  -مَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّسَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَ» -1

عَنْهُ وَلِیُّهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکْتُبُ وَ یُشْهِدُ عَلَى أَخْرَسُ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ فَنَعْلَمُ مِنْهُ بُغْضاً لِامْرَأَتِهِ وَ کَرَاهَةً لَهَا أَ یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَ 

 أَفْعَالِهِ مِثْلَ مَا ذَکَرْتَ مِنْ کَرَاهَتِهِ وَ ذَلِکَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا یَکْتُبُ وَ لَا یَسْمَعُ کَیْفَ یُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِی یُعْرَفُ بِهِ مِنْ

 «ابُغْضِهِ لَهَ
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توان استفاده کرد؛ محاکم قضایی در حکومت اسالمی موظف هستند؛ به از این روایت می

توانان در یک طرف آن قرار دارند؛ ورود عالمانه داشته باشند. ضمن اینکه ای که کمدعاوی

توانان که در یک های جسمی کمبه هنگام بررسی ادله طرفین )شاکی و متشاکی(، به ظرفیت

 دعوا قرار دارند؛ توجه شود؛ تا احیانا حقی از آنان ضایع نگردد.   طرف

 قضایی محاکم در آنان پذیرش شهادت توانان،کم قبال در حکومت دیگر وظایف قضایی از

 :هااست؛ به این امر در روایات معصومان )ع( تصریح شده است، نمونه

 جایـز وى شهادت آیا که پرسیدم نانابی درباره( ع)باقر  امام از: گوید قیس بن الف( محمد

 1است جایز باشد؛ شده ثابت او بر( دالیل و قراین با)اگر  آرى!: فرمود حضرت است؟

در امور شنیدنی،  نابینا شهادت: روایت شده است همچنین. (466، ص7ق، ج1467 کلینی،)

 .(561، ص2ق، ج1325 مغربی، تمیمی) 2است جایز دیدنی در امور بینا شهادت مانند

 جایز باشد؛ مفهوم و معلوم او اشاره اگر الل در شهادت است: روایت( ع)صادق امام ب( از

 رسول نزد داشتند؛ تردید و شک )کفر و اسالمش( درباره که را غیر عرب دخترى. است

 آسمان، به اىاشاره دختر هستم؟ کسى چه من: فرمود دختر به آوردند، حضرت( ص)خدا 

 حضرت. هستى مردم سوى به خدا پیامبر تو که معنى این به ؛کرد مردم و پیامبر )ص(

 مفهوم سخن، اشاره بنابراین آموختند؛ او به را اسالم پس. است مسلمان دختر، این: فرمود

 .(516همان، ص) 3نشیندمى سخن جاى باشد؛ روشن اگر

 .................................................................................................................................................................  
 «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَت» -1

الْبَصِیرِ عَلَى النَّظَرِ وَ کَذَلِکَ مَا  عَلَى السَّمَاعِ جَائِزَةٌ کَشَهَادَةِعَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَاال شَهَادَةُ الْأَعْمَى» -2

 «شَهِدَ بِهِ عَلَى عِلْمِه

جَمِیَّةٍ شَکَوْا فِی أَمْرِهَا شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ جَائِزَةٌ إِذَا عُلِمَتْ إِشَارَتُهُ وَ فُهِمَتْ وَ قَدْ أُتِیَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِجَارِیَةٍ أَعْ» -3

یَ مُسْلِمَةٌ فَعَلِّمُوهَا ا فَأَوْمَتْ بِیَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَ إِلَیْهِ وَ إِلَى النَّاسِ أَیْ إِنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْخَلْقِ فَقَالَ هِفَقَالَ لَهَا مَنْ أَنَ

 هِ أَنِ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا فَالْإِیمَاءُ الْمَفْهُومُ إِذَا عُلِمَالْإِسْلَامَ وَ صَلَّى ص بِالنَّاسِ جَالِساً مِنْ عِلَّةٍ فَقَامُوا خَلْفَهُ فَأَوْمَى إِلَیْهِمْ بِیَدِ

 «یَقُومُ مَقَامَ الْکَلَام
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 توانان جسمی و ذهنی از حقوق ویژه. بررسی علت برخورداری کم4

توانان گذشت؛ ممکن است این شبهه بت به وظایف حکومت در قبال کماز مطالبی که نس

آمیز پیش آید که در آیین اسالم برای این افراد حقوق و امتیازات ویژه و به احتمال تبعیض

 یدئولوژیاز اصول و ارکان ا یکی»در نظر گرفته شده است. در پاسخ باید گفت؛ اول آنکه، 

الزمه نظام »، دوم، (120ص، 1371ی، )مطهر «است ضیتبع یاصل مساوات و نف ،یاسالم

همین مطلب  ؛داشتن هستى، وجود مراتب مختلف و درجات متفاوت براى هستى است

آنچه نقض بر و  ها استها و نقصها و پیدایش نیستیها و اختالفمنشأ پیدایش تفاوت

، 1ج، 1372ی، مطهر) «است -نه تفاوتو  –تبعیض  ؛تواند باشدعدالت یا حکمت مى

 (.143ص

این جا که از آنهای سالم و معلول است. ها، تفاوت میان انسانسوم، یکی از تفاوت

 ؛گردد تیاز افراد جامعه دچار معلول یکیهرگاه  ؛است یو اجتماع یفرد ایصدمه تفاوت،

 یزندگ طیشرا ،حکومت و افراد انیم یبر اساس معاهدات اجتماع ؛است الزم تیبر حاکم

ادله  اطالق عموم و .دیفراهم نما نمعلوال یرا برا گرانیبا د یمساو یبرخوردارمتعارف و 

 و ضیلزوم عدم تبع اصل و ،یعدالت اجتماع ،یخصوص میحر ،یفیاحکام تخف ،لیقب از

و  نمعلوال انیم برابر یهافرصتاز  یاجتماع، برحق برخوردار فرد و انیم یتضامن اجتماع

و  ابوطالبی) حکم عقل است بر یمبتن ادله، نیا داللتاز  شیب و کندیم داللت گرانید

 (.204-203، ص1310دیگران، 

ها برخوردار از اختیار و تکلیف هستند؛ ممکن است با توانان مانند باقی انسانچهارم، کم

دیگران دچار تعارض و تزاحم منافع شوند و به محاکم قضایی شکایت ببرند. بر اساس 

ه دارد؛ اول، بدون ترحم و دلسوزی آنچه که حکم الهی است های دینی قاضی وظیفآموزه

توان را در جریان قضاوت لحاظ کرده و متناسب با آن جاری سازد؛ دوم، شرایط جسمی کم

کند؛ اگر کسى علیه از امام صادق )ع( سؤال میداوری کند. برای نمونه محمد بن مسلم 

بیّنه و شاهدى هم نداشته باشد؛ چگونه  زبان ادّعای طلبى نماید و آن فرد،و بى فردی الل
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سوگند یاد کند؟ فرمود: چنین کسى را نزد امیرمؤمنان)ع( آوردند؛ حضرت دستور داد قرآنی 

آوردند و از شخص الل سؤال کرد: این چیست؟ الل سر به آسمان کرده و به اشاره فهماند 

درش را حاضر که کتاب خدا است. حضرت فرمود: سرپرست این شخص را بیاورید؛ برا

کردند؛ حضرت او را در کنار برادر نشانید و از قنبر دوات و ظرفى مثل سینى یا بشقاب یا 

اى چینى خواست و به برادر شخص الل گفت: به او بفهمان که این على )ع( است؛ کاسه

مرد این عمل را انجام داد. آنگاه امیر مؤمنان )ع( در آن ظرف نوشت:  به خداوندى که جز 

عبودى نیست؛ داناى پنهان و آشکار، بخشنده و مهربان، طالب، غالب، ضارّ، نافع و او م

کننده است؛ فالن کس پسر فالنى که مدّعى طلب است؛ هیچ گونه حقّ و دَینی بر هالک

عهده من ندارد. سپس آن را شست و شخص الل را فرمان داد تا بیاشامد؛ الل سر باز زد و 

 1ادای دین ملـزم ساخت و به نفع مدّعى حکم فرمود امتناع کرد؛ حضرت او را به

 (.112،ص 3ق، ج1413)صدوق،

 نتیجه گیری

ها و نیز توجه کردن به همه های دینی به دلیل برخورداری از جامعیت در برنامهآموزه

توانان جسمی و ذهنی را یکی از تکالیف حاکمان به افراد جامعه، رسیدگی حکومت به کم

ها جامه عمل ز این روی در برپایی تمدن نوین اسالمی الزم است؛ بداناند. احساب آورده

های توانان، تأمین زندگی و هزینهپوشانده شود. وظایف اقتصادی حکومت نسبت به کم

 .................................................................................................................................................................  
عِی بَیِّنَةٌ یْنٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَخْرَسِ کَیْفَ یَحْلِفُ إِذَا ادُّعِیَ عَلَیْهِ دَ » -1

عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَمْدُ  فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِأَخْرَسَ وَ ادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَأَنْکَرَهُ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی

ا ى بَیَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِیعَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِمُصْحَفٍ فَأُتِیَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَلِلَّهِ الَّذِی لَمْ یُخْرِجْنِی مِنَ الدُّنْیَا حَتَّ

لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ  خٍهَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ کِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِوَلِیِّهِ فَأَتَوْهُ بِأَ

لِیٌّ فَتَقَدَّمَ إِلَیْهِ بِذَلِکَ ثُمَّ کَتَبَ أَمِیرُ بِدَوَاةٍ وَ صِینِیَّةٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِ الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِیکَ هَذَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ إِنَّهُ عَ

.. الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهْلِکُ  -مِنِینَ ع وَ اللَّهِ الَّذِی ال إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِالْمُؤْ

یَ لَیْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْنِی الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ الْمُدْرِکُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلَانِیَةَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمُدَّعِ

 «یْنالْوُجُوهِ وَ لَا سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ یَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الدَّ مِنَ
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ها و تسهیالت مختلف برای آنان در امور آنان است؛ این امر در قالب اختصاص یارانه

 های اجتماعی حکومت از آناند. حمایتیابرفاهی، آموزشی، پزشکی و غیره تحقق می

ها و در نتیجه زندگی بهترشان ها و زمینه سازی برای رشد فضیلتسبب کاستن از رنج

توانان در د. وظایف اجتماعی دولت زمینه سازی برای حضور حداکثری کمشومی

های آن، واگذاری های مختلف جامعه است. می توان گفت؛ یکی از جلوهعرصه

های دولتی است. در ای اجرایی جامعه در قالب استخدام و جذب در دستگاههمسؤولیت

زمینه وظایف آموزشی، حکومت موظف است؛ هرگونه تسهیالتی جهت ارتقای سطح 

های آموزشی نقش بسزایی در شکل گیری توانان فراهم سازد. حمایتفکری و آموزشی کم

و موجب خواهد گردید؛ آنان برای  های مثبت همچون اعتماد به نفس در آنان داردویژگی

گیری خارج شوند. وظایف سازی کنند و از انزوا و گوشهبسیاری از مشکالت خود چاره

توانان باید به اقتضای توانایی جسمی آنان باشد؛ لذا باید از امور سیاسی حکومت برای کم

کومت دشواری چون جهاد و یا خدمت سربازی معاف گردند. وظایف حقوقی و قضایی ح

نیز باید به دور از افراط و تفریط باشد؛ به این معنا که حکومت از سویی موظف است؛ 

توانان برآید. زیرا آنان به دلیل شرایط جسمی و روحی همواره درصدد استیفای حقوق کم

خاص خود ممکن است؛ به تضییع حقوق به واسطه عده ای سودجو دچار گردند. از سوی 

توانان، حقوق ؛ مراقبت کند؛ تا به سبب ترحم و دلسوزی به کمدیگر حکومت وظیفه دارد

دیگر افراد  تضییع نگردیده و دچار خسارت نشوند. کارگزاران دولت اسالمی با الگو قرار 

ها با به کارگیری این ها و دستورالعملها وظیفه دارند؛ در قانونگذاریدادن این توصیه

طفی ایشان را برطرف کرده یا به حداقل برسانند. پذیری روحی و عاها، زمینه آسیبآموزه

ها، در توانند؛ همچون سایر انسانتوانان جسمی و ذهنی نیز میدر این صورت است که کم

اجتماع، حضوری فعال و فزاینده داشته باشند. این همان تحقق اراده الهی و هدف 

 داکثری داشته باشد.های دینی است که می تواند؛ در تمدن نوین اسالمی نمود حآموزه
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