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گذشته از همهگ ری کواید  ،11امراز از ازن نسبس جهانس ب ماریهای مسری
کا ته شد ا [ .اما در مقابل] امراض غ رمسری همچون کته ،ب ماریهای قلبس-
عراقس ا انسداد مومن ریوی ب ش از پ ش مرگام ر جهانس را در پس داشتهاند .این
ب ماریها همچس ن در افوایش ش وع معلول دخ ل بود اند .در او  ،7112بهطور
تخم سس  01درصد از تمام معلول ها در طح جهان ناشس از ب ماریهای غ رمسری
بود که مهمترین آنها کمردرد ،ردرد ا اختلالات افسردگس ا  1.تا او ،7110
حداد  11درصد از جمع جهان معلول داشته ا جمع تس بالغ بر  111م ل ون
7.
بورگساو دچار اختلالات عملکردی بود ا
طبق الگوی زیس پوشکس 1،معلول  7عمدت ًا بهمثابهی پدید ای ب ولوژیک تعریف
ا با آ ب ا اختلاو [عملکردی] 3برابر گرفته مسشود .انکارشدنس ن س که افراد
بس اری آ بها ا اختلالاتس را تجربه مسکسسد که زندگسشان را محداد مس ازد ا
البته غ رمسصفانه خواهد بود اگر نپذیریم که مداخلات پوشکس کمکهای فرااانس برای
تخف ف درد ا ناراحتسهای افراد دچار آ ب ا اختلاو کرد ا  .بااینحاو این تصور
هم خطا که تمام این افراد ذات ًا معلوو ا دچار ناتوانس هستسد.
ب ش از چهار دهه پ ش «انجمن افراد دچار اختلاو ف ویکس عل ه تبع ض ا
تفک ک» 4،ازمانس از فعالان بریتان ایس با گرایشهای و ال ستس در حوز ی
معلول  ،به این موضوع پرداختسد که باید ب ن معلول ا اختلالات ا آ بهای [ذهسس
ا ف ویکس] تمایو گذاش ؛ 3بدین معسا که معلول را باید بهمثابهی مفهومس اجتماعس
که افراد دچار آ ب ا اختلاو تجربه مسکسسد4.
فهم د که ب انگر رکوب ا طردی ا
ریشهی این مفهوم به شرایط اجتماعس-اقتصادی رمایهداری برمسگردد .معلول
اضع تس اجتماعس ا که حاکس از نا ازگاری عملکرد جسمانس یک فردِ دچار اختلاو
ا آ ب با ملوامات فرایسد تول د ا ا این ناهمخوانس را بازنمایس مسکسد .در ادامهی
1 Biomedical model
7 Disability
3 Impairment
4 Union of the Physically Impaired Against Segregation
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این نوشتار ،من تحل لس تاریخس-ماتریال ستس از ارتباط م ان معلول  ،بدن ،رفا ا
رمایهداری اراسه مسدهم تا شساخ مارکس ستس از معلول را ارتقای ب شتری بخشم.
همچس ن به این موضوع مسپردازم که دال رفا بریتان ایس ،با توجه به تغ راتس که
اخ راً در ا های مربوط به معلول اعماو کرد ا  ،تع ن مسکسد که چه کسس
به لحاظ جسمس توانا ا چه کسس ناتوان ا ا این کار را بر مبسای ملوامات رمایهداری
انحصاری انجام مسدهد.

مارکس و انگلس :بدن و سرمایهداری
در نظام رمایهداری ،معلول همچون ایژگس ب ولوژیکس افرادی در نظر گرفته
مسشود که دچار آ ب ا اختلاو ف ویکس ،شساختس ،یا راانسای هستسد که در نت جه
عملکرد آنها را در مقایسه با آنچه بهلحاظ اجتماعس «بهسجار» فرض مسشود ،محداد
مسکسد .مفاه م «فرد جسماً توانا» ا «معلوو» تح تأث ر الگوی زیس پوشکس ا
بها لهی نظریههای هسجارمسدی ب ولوژیکس ا مقبول ف ویولوژیکس تعریف مسشوند
ا تع ن مس یابسد .معلول ا اختلاو مذکور معمولاً همچون [مفاه م ا پدید هایس]
مترادف ا قابل جابجایس بر اخ مسشوند .بااینحاو ،از مسظر مارکس ستس ب ن این دا
باید تمایو قاسل شد .در ع ن اینکه اختلاو را بهمثابهی ااقع تس ب ولوژیکس باید بپذیریم
س تع نکسسد ای را که در طح رابسا عمل مسکسسد
ا نقش عوامل اجتماعس-فرهسگ ِ
که معسادارترین عامل تع نکسسد
نادید نگ ریم ،تصدیق این ااقع ن و مهم ا
[در تعریف] معلول ْ ازمان ش و ی تول دی ا که بر پایهی ب ش سه ازی ود بسا
شد ا  .مارتا را ل ا تدلاو مسکسد که بهر کشس اقتصادی در تع ن ایسکه چه
کسس همومان معلوو ا بهلحاظ جسمس توانا ا  ،نقشس بسوا دارد 1.برای رمایه،
قدرت ن رای کار –توانایس کار کردن -مسبع [تول د] ارزش ا  .بسابراین ،بدنهایس که
مستوانسد در فرایسد کار مورد بهر کشس قرار گ رند ،ب شترین اهم را دارند .در نت جه،
[متغ ر] ناتوانس از انجام کار 1در تشخ ص افرادی که معلوو خواند مسشوند ،بهکار
1 Inability to work
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حاکس از شرایط
گرفته مسشود .بر هم ن ا اس ،معلول ْ اضع تس اجتماعس ا
نامساعد ا محرام اجتماعس ا اقتصادیای که افرادِ دچار آ ب ا اختلاو تجربه
مسکسسد ا رکوب ا بهحاش ه راندن آنها را نشان مسدهد؛ مهمترین عل چس ن
اضع تس نا ازگاری جسمان این افراد با ملوامات کار مودبگ ری ا تثماری ا .
گرچه نه کارو مارکد نه فریدریش انگلد نظریهای در باب معلول ندارند ،اما
مستوان در تحل ل آنها از رابطهی ب ن رمایهداری ا بدن ریشههای چس ن نظریهای
که ن ازمسد «تقلای
را یاف  .طبق ا تدلاو مارکد ،کار پدید ای جسمانس ا
ارگانهای اندامهای بدنِ» کارگری ا که «بازاها ا پاها ،ر ا د ها ،قوای طب عس
که بر
بدنش را به حرک درمسآارد» 6.بسا به ا تدلاو مارکد ،فرایسد کار ا
حرک های بدن کارگر فرمان مسراند ا عمدت ًا تع ن مسکسد که چه قِسم ظرف بدنس
برای کار در بازار کار ن از ا  .این امر به تصورِ ظرف بدنسِ هسجارمسد مسانجامد که
برمبسای آن افرادی که دارای ظرف جسمس خاصس هستسد مستوانسد بهمثابهی بخشس
از کل ن رای کار عمل کسسد ا همچون «ارگانهایس هوشمسد با ارگانهای عاری از
هوشِ ماش نآلات همکاری داشته باشسد» 7.پد رمایه شرایطس را به کارگران
تحم ل مسکسد تا آنها بدن هایشان را با م وان رع  ،ن ازها ا انتظارات فرایسد کار
تطب ق دهسد .کارگران حرکات خود را با «حرک یکسواخ ا بسامان یک ماش ن»
همگام مس ازند 0.با اینچس ن برنامهی کاری «ماش ن از [کارگران] بهر مسگ رد ...
[کارگران] باید از حرکات ماش ن پ رای کسسد»1.
با این حاو ،اگر ظرف بدنس کارگر با ظرف تول دی ابوار تول د ا فرایسد کار
هم خوان نباشد ،انتظارِ مطابق توانایس جسمس کارگر ا ن ازهای عمل اتس فرایسد کار
احتمالاً بب رابطهای تخاصمس ب ن بدن ا ماش نآلات مسشود .مارکد با بهکارگ ری
مفهوم «بدنهای ضع ف» 1مصرّانه تأک د دارد که محدادی های طب عس بدن انسانس
ودبخشس ابوار تول د را مهار مسکسد 11.اخ مادی ا ظرف جسمانس بدنْ مانع از
آن مسشود که افراد بتوانسد پابهپای ظرف کامل فرایسد تول د پ ش براند ا [در نت جه]
ظرف تول دی ذاتس ابوار تول د را محداد مسکسد که همهی اینها ب انگر تضاد ب ن
1 weak bodies
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«ااقع » ب ولوژیکس طب عس ا علم ا  .مارکد خاطر نشان مسکسد که ابوار تول د
مستواند بهطور نامحداد به تول د ادامه دهد ا مسبعس احتمالس برای حرک ا تول د ابدی
باشد اما تسها اگر که «با موانع طب عس خاص در بدنهای ضع ف ا اراد های قویِ
متصدیان بشریشان» برنخورد11.
بدنس متفاات از
که افرادی با ظرف
موضع مارکد تلویح ًا بدین معسا
ا تانداردهای بدن هسجارمسد ،مستعد آنسد که مانع بورگتری برای فرایسد تول د ایجاد
کسسد .هرگونه آ ب ا اختلاو ب ش از محدادی های بدنهای هسجارمسد مستواند
ظرف د تگا تول دی را تحدید کسد .این تصور که برخس بدنها ارزش اقتصادی
کمتری در مقایسه با بق ه دارند از هم نجا نشأت مسگ رد .از اینرا ،بهدل ل نا ازگاری
بدن طب عس معلول ن با ملوامات فرایسد کار ،نظام رمایهداری آنها را بهمثابهی مسبع
ارزش اقتصادی نمسشسا د ا هم ن مرداد ازی بس ان محکمس مسشود برای طرد
اجتماعس بس اری از این افراد .همانطور که را ل مسنویسد «نخست ن سگبسای
»17.
رکوب معلول ن  ...طرد آنها از فرایسد بهر کشس از کار مودبگ ری ا
گرچه مارکد ا انگلد تحق ق ایژ ای دربار ی معلول نداشتسد اما از مسئلهی
آ ب ا اختلالات [عملکردی] طفر نرفتهاند .آنها ضمن بحث دربار ی زخمهای ناشس
س تود های کارگران
از مبارز ی طبقاتس بر بدنهای طبقهی کارگر ،تحق ر ا خف ف ویک ِ
بها لهی فرایسد تول د را شدیداً تقب ح مسکسسد .مارکد نشان مسدهد که رمایهداری
«زندگس انسانها را بر باد مسدهد  ...هم گوش ا خون آنها هم ذهن ا راانشان را»13.
انگلد با شرح مفصل رنجس که رمایهداری مستق ماً بر بدن تحم ل مسکسد ،دق ق ًا
این پدید را برر س کرد ا  14.اا ضمن ایجاد ارتباط ب ن بدن ا ملواماتِ عمل اتس
فرایسد کار ،تأک د مسکسد که آ ب ا اختلاو امری عادی .خم ا را شدن مداام
به تغ ر حال ِ کمر ،شانه ا زانوی کارگران
که ایژگس کار تول دی در کارخانه ا
مسجر مسشود 11.اا ا تدلاو مسکسد که صسعتس شدن «تصادفات زیادِ نسبتاً جدیای را
که آمادگس ا توانش برای
در پس داشته که عوارض جانبس آنها برای کارگر این ا
کار را کماب ش بهطور کامل از د مسدهد» 16.به گفتهی اا ،آ ب ا اختلاو توانایس
کار را کاهش مسدهد ا همچون مانعس برای فراش [توان کار] عمل مسکسد ،بهطوریکه
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گویس اف راد [دچار آ ب ا اختلاو] کارکرد ف ویکس مطلوب برای مشارک [در فرایسد
کار] را ندارند .بسابراین اقتس تقاضا برای آنها همچون مسبعس برای بهر کشس اقتصادی
کم مسشود ،ارزش مصرفسشان بهمثابهی بخشس از ن رای کار کاهش مسیابد .در اینجا،
انگلد طرد اجتماعس ا اقتصادیای را شرح مسدهد که افرادِ دچار آ ب ا اختلاو
تجربه کسسد ا بدینترت ب بس ان فهمس مارکس ستس از معلول راشنتر
ممکن ا
مسگردد .مارکد تأک د مسکسد که این افراد از فرایسد کار طرد مسشوند ا به انبو
جمع ارتش ذخ ر ی کار ،افراد ناتوان از کار ا کسانس که هستسشان عمدتاً دچار
این افراد که با صفاتس
ب سوایس ا اعانهگ ری ، 1مسپ وندند 12.مارکد معتقد ا
چون «بساخلاق ا فا د» ا «بسمصرف» توص ف مسشوند ،در ااقع «قربان ان صسع
[کارخانهای] هستسد که با تو عهی ماش نآلات پُرخطر بر جمع شان افواد
مسشود»10.
شرایط تول د به براز معلول کمک مسکسد ا این ااقع تس مسلم ا [ .اما این
رمایهدار در تقوی ا تثب [تعریف] معلول همچون
که دال
ن و] مهم ا
مقولهای برای د تهبسدی افراد نقشس جدی دارد .نظام ا س جامعهی رمایهداری
انحصاری در ا گذاریهای اجتماعسای که نقشس بس ادین در تعریف انسانها
بهمثابهی افراد توانا یا ناتوان دارند ،مداخله مسکسد .دال  ،پ ش از انجام مسئول نظام
رفاهساش ،طبق ارزیابس [خود] از توانایس افراد برای کار کردن ا پا خ به ملوامات
فرایسد تول د ،مقولهی معلول را مستق ماً بر افراد تحم ل ا د تهبسدی مذکور را تقوی
مسکسد.

معلولیت و وابستگی در نظام سرمایهداری
معلول ن پد از مواجهه با طرد از فرایسد کار احتمالاً ن ازمسد حمای اجتماعس
مسشوند .ب ن جولای ا پتامبر  ،7111بهطور تخم سس  6.2درصد از این افراد در
بریتان ا دچار معضل ب کاری بودند ،در حالسکه این رقم برای بق ه  3.2درصد بود.
بهعلاا  ،در مقایسه با  11درصد در ب ن افراد غ رمعلوو 43 ،درصد از معلول ن بهلحاظ
1 pauperism
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اقتصادی غ رفعاو بودند ،به این معسا که شغل نداشتسد یا فعالانه در جس اجوی شغل
نبودند .بهطور کلس ،در بریتان ا تسها  17.4درصد از معلول نِ در س ن کار شاغل بودند،
در حالسکه این رقم برای بق ه  01.0درصد بود 11.به هم ن ترت ب در امریکا در او
 ،7111در مقایسه با  3.1درصد ب ن افراد بدان معلول  2.3 ،درصد از معلول ن ر م ًا
ب کار بودند ا از ب ن افراد معلووِ در س ن کار 66.3 ،درصد ن رای کار بهشمار
نمسرفتسد71.
چس ن نرخهای بالای ب کاری حاکس از آنسد که محرام مادی به بخشس از ماه
تجربهی معلول بدو شد ا  .در او  ،7116در بریتان ا تخم سس معادو  71درصد
از معلول نِ در س ن کار با درآمدی پای نتر از  11درصدِ م انگ ن ،در فقر «شدید»1
زندگس خود را پری مسکردند که این رقم برای بق ه  13درصد بود 71.همچس ن ب ن
اوهای  7116ا  ،7112از ب ن آن د ته از خانواد های بریتان ایس که بعد از کسر
هویسههای مسکن ،با درآمدی پای نتر از  61درص ِد م انگ ن زندگس مسکردند 41 ،درصد
د کم یک عضو معلوو داشتسد 77.در امریکا ن و در او  7112در مقایسه با 13.7
درصد برای افراد بدان معلول  ،بهطور تخم سس  71.6درصد از معلول نِ در س ن کار
دچار فقر بودند73.
زمانسکه فقر ا طرد خصل نمای زندگس بس اری از معلول ن باشد[ ،طب عتاً]
اابستگس این افراد به دیگران به راهس برای بقایشان بدو مسشود .بهرغم دید مسفس
[جامعه] نسب به گرا های اجتماعس فاقد شغل ،معمولاً معلول ن را مستحق دریاف
که
حمای اجتماعس برمسشمارند .تسلط الگوی زیس پوشکس بب شد ا
اابستگس این افراد بهطور کلس پذیرفتسس باشد ا آنها مستعد این باشسد که اضع ا
جایگا اخلاقس خاصس در جامعه ب ابسد .با در نظر گرفتن ایسکه معلول ن بهدل ل شرایط
زندگسشان تقص ری به گردن ندارند ،به آنها بهگونهای نگریسته مسشود که کسترو
کمس بر اضع ب ولوژیکس خود دارند یا ه چ کسترلس بر آن ندارند .این تصور ن و اجود
دارد که آنها اگر مستوانستسد کار مسکردند ،اما بدنهای آنها مانع از کار کردنشان

1 “deep” poverty
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ا  74.در نت جه ،عموماً نظر بر آن ا که معلول ن مستحق دریاف حمای از وی
نظام خدمات رفاهس هستسد تا هستس مادیشان تضم ن شود71.
دال رفا در نظام رمایهداری انحصاریْ نهادی متساقض ا پدید ای دیالکت کس
که از دو مبارز ی طبقاتس تولد یاف ا با این مبارزات شکل گرف  .این نهاد
ا
همومان بازتاب تضاد طبقاتس ا نقطهی موازنهی ن راهای طبقاتس ن و هس  ،که به
انداز های مختلف دربردارند ی مسافع هم رمایه ا هم طبقهی کارگر ا  76.بااینحاو،
نهاد مذکور در نهای بخشس از دال رمایهداری ا که هدف از آن حرا داسمس
از نظام رمایهداری ا  .نظام رفاهس برای کمک به انباش بلسدمدت رمایه ضراری
ا  ،حاو چه برای برقراری شرایط خلق ارزش اضافس چه برای مشراع بخش دن
به رمایهداری 72.بخش اعظم نظام رفاهس ملوم به ایفای نقش در فرایسد بازتول د
اجتماعس ا  ،رایهای که از طریق اراسهی خدماتس همچون بهداش  ،آموزش ا تأم ن
اجتماعس ،افراد را «بازتول د مسکسد» ،به این معسا که بب مسشود آنها در جایگا
اعضای جامعهی رمایهداری عمل کسسد ،طب ع طبقاتس این جامعه ا سگبسای
اقتصادی آن را بپذیرند ا مشخصاً به مثابهی مسبع کار ،آماد ی مشارک در فرایسد تول د
باشسد[ .حاو] دربار ی معلول ن که مستحق دریاف حمای اجتماعس شساخته مسشوند
ا همچون مستثسایس بر قاعد ی اراسهی ن رای کار برای فراش پذیرفته مسشوند ،بهدل ل
رمایهداری خود را تسها
فرص اندک آنها برای مشارک در کار مودبگ ری ،دال
برای بازتول د شرایط اال هی مادی زندگس آنها مسئوو مسداند.
ایان گاف نشان مسدهد که تمام جوامع برای [تفک ک] افرادی که ناتوان از حفظ
بقای خود از طریق کار هستسد ،مقولاتس را خلق مسکسسد 70.در جوامع پ شرفتهی
رمایهداری ،خدمات رفاهس عبارت از ش و های اصلس توزیع بخشس از ارزش اضافس
جامعه که از طریق اعضای ن رای کار تول د شد  ،ب ن افرادی که نمستوانسد در فرایسد
کار مشارک داشته باشسد .بهلحاظ تاریخس ،کل ساها تسها [را ِ توزیع خدمات] رفا
اجتماعس برای معلول ن بودند .گرچه در دار ی ح ات مارکد هستهی آنچه بعدها
دال رفا را تشک ل داد هسوز چسدان پا نگرفته بود ،اما اا بهزیرکس از این شکل از
بازتوزیع آگا بود ا آن را بهمثابهی ایژگس اجتسابناپذیر نظام رمایهداری
بازمسشساخ  .مارکد ضمن تصدیق اینکه بخشس از جمع به دلایل گوناگون از
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فشار شرایطشان ،به

که آنها «تح
فرایسد کار طرد شد اند ،علساً اعلام کرد ا
بهر کشس از ن رای کار دیگران اابسته گشتهاند»71.
در نت جه ،بس اری از معلول ن که بهمثابهی بخشس از ن رای کا ِر قابل بهر کشس با
ارزش اندک تعریف شد اند ،در ازای جبران طرد از ن رای کار مودبگ ری ،خدمات
رفاهسای را دریاف مسکسسد که همس از ارزش اضافس جامعه را به آنها انتقاو مسدهد.
خدمات تأم ن اجتماعس همچون مسبعس ضراری برای قدرت خرید عمل مسکسد که در
غ راینصورت تا حد بس اری از د ترس معلول ن خارج ا ا [دریاف خدمات مذکور
به این افراد] اجاز مسدهد ضراریاتس را که به بازتول دشان کمک مسکسد ،بهد
آارند .خدمات دالتس در حوز ی لام ا بهداش گرچه اقداماتس جدی برای ارتقای
هستس ف ویکس افراد هستسد اما بهنحوی متساقض این ظرف را ن و دارند که ش و های
محدادکسسد ای از مداخله ا کسترو را تحم ل کسسد .به هم ن ترت ب ،قدرت خریدِ
اعطاشد [از وی دال ] علاا بر حمای از بازتول دِ معلول ن ،تضم نکسسد ی مؤلفهای
از پشت بانس ف ویکس ا مادی ا که ام د آن مسراد همچون شکلس از غرام پذیرفته
شود تا هرگونه مخالف با نظام رمایهداری ا شرایطس را که به ناتوانایس این افراد برای
شرحِ نقش دال رفا
مشارک کامل در فرایسد کار مسانجامد ،فرابسشاند .چس ن ا
بخش دن به نظام
در جه تلاش برای حفظ هارمونس اجتماعس ا مشراع
رمایهداری31.

معلولیت ،رفاه و ارتش ذخیرهی کار
دبورا ا تون گرچه تحل ل خود را در چارچوب مارکس ستس مطرح نکرد ا  ،اما
اهم نقش دال رفا را در اراسهی [تعریف] ایسکه چه کسس معلوو ا  ،نشان
که به جامعه اجاز
مسدهد .بهگفتهی اا معلول مقولهای اجتماعاً بر اخته ا
مسدهد محداد ی م ان توانایس کار کردن ا اابستگس را تر م کسد .طبق ا تدلاو اا،
از اینکه «افرادی را که در چارچوب نظام توزیعسِ مبتسس بر
هدف این کار عبارت
کار قرار مسگ رند از ن ازمسدترین افراد جامعه که دل ل مشراعس برای دریاف حمای
که دال از معلول
اجتماعس دارند ،جدا ازند» 31.ا تون بهدر تس مدعس ا
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بهمثابهی مقولهای برای تع ن انداز ی ن رای کار بهر مسگ رد 37.اا گرچه این کارکرد
اقتصادی را تصدیق مسکسد اما پ ش از هر چ و معلول را «مقولهای ر مس ا اجرایس
مسفهمد که حقوق ا موایای تعداد زیادی از افراد را تع ن مسکسد» 33.این تحل ل چشم
خود را بر بستر رمایهدارانهای که در آن دال های رفا عمل مسکسسد ،مسبسدد .تأک د
اصلس ا تون بر این ا که معلول همچون یک مقوله تعریف مسکسد چه کسس توانا
برای انجام کار ا ا چه کسس ن س  .اما در ایسجا ظرف ا توانایس انجام کار را باید
در چارچوب ضراریات عمل اتس نظام رمایهداری فهم د.
بهرغم تلاشها برای طبقهبسدی انواع معلول بر پایهی انداز گ ریهای ع سس بال سس
همچون بخشس از الگوی زیس پوشکس ،معلول در نظام رمایهداری یک مقولهی
ثاب ن س بلکه او ا  .گرچه الگوی مذکور معلول را با آ ب ا اختلاو ف ویکس
یکسان مسداند ،اما تمام آ بها ا اختلالات بهمثابهی معلول د تهبسدی نمسشوند.
ل معلول به حساب نمسآید .دااری
برای مثاو ،در جهان امراز ب سایسِ کمتر از حد کام ْ
دارای بار ارزشسِ کارشسا ان پوشکس ،فعالان ا دال ْ بر ایسکه یک آ ب یا اختلاوْ
معلول برشمرد شود یا خ ر اثر مسگذارد .در نظام رمایهداری انحصاری ،دال رفا
در تع ن این که چه کسس معلوو ا  ،نقشس مرکوی دارد اما این ارزیابس از ش و ی
که
تول د مجوا ن س  .همانطور که پ شتر بحث شد ،ملوامات بدنس فرایسد کار ا
عمدت ًا در تعریف معلول نقش دارد؛ [هم ن ملوامات] بستر ا عس را مسگستراند که
مسدهد که بر پایهی آن بس اری از
در آن ارزیابسها شکل مسگ رند ا بس انس بهد
ا های اجتماعس عمل مسکسسد .خاصتر آنکه بازشسا س فردی بهمثابهی معلووْ
به نقش دال رفا در تسظ م ا بازتول د مسبع کار بستگس دارد .تشخ ص چس ن افرادی
هموار مبتسس بر انتظارات بدنس از ن رای کار مودبگ ری ا اما در هر لحظهی تاریخس
خاص این تشخ ص اغلب بر ا اس ن ازهای خاص نظام رمایهداری دگرگون مسشود
تا مقولهی پذیرفتهشد ی معلول کامل ًا با بستر اجتماعس-اقتصادی تاریخس ا ن ازهای
رمایه در آن لحظهی تاریخس همخوان باشد 34.این انعطاف بهنحوی
فرایسد انباش
گریوناپذیر به نقش افرادِ دچار اختلاو بهمثابهی بخشس از جمع ن رای کار اضافه
مرتبط ا .
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همانطور که شرح آن رف  ،از نگا مارکد افرادی که به دل ل آ ب یا اختلالات
مختلف قادر به کار کردن ن ستسد اغلب به اعضای ارتش ذخ ر ی کار تبدیل مسشوند.
این جمع مازادْ مسبعس در د ترس را برای رمایه تشک ل مسدهد که در موقعِ ن از،
همچون مخونس از ن رای کار بالقو مستواند مورد بهر کشس قرار گ رد 31.مارکد به
این مسبعْ بهایژ نقش تسظ م ن رای کار موجود را تخص ص مسدهد که «در طوو
دار ی رکود ا رانق م انگ ن 1بر ارتش فعاو کارگری فشار اارد مسآارد ا در دار های
اضافهتول د ا فعال تبآلود 7،مطالبات آنها را مهار مسکسد» 36.به نظر مارکد ارتش
ذخ ر ی کار در دار ی رکود اقتصادی کارکرد رکوب نارضایتسها را دارد ،در حالسکه
در دار های رانق چالشهای رایج خصوصاً دربار ی مطالبات مودی را مدیری
مسکسد 32.ا ا اً این ارتش همچون ش و ای برای کسترو عمل مسکسد تا افوایش
د تمود را محداد ازد ا هویسههای ن رای کار را کاهش دهد30.
مارکد در ارتش ذخ ر ی کار که گراهس ناهمگن از افراد را در بردارد ،ه د تهی
بورگ بهعلاا ی یک لایهی اضافس را از هم متمایو مسداند )1 :جمع شساار 3شامل
آن د ته از افرادی که به دل ل چرخهی عادی اقتصادی ب کار هستسد اما دنباو کار
مسگردند؛  )7اعضای پسهان 4که عمدتاً کارگران کشاارزی ب کار هستسد که همرا با
شان افوایش یاف ؛  )3اعضای

تسلط رمایهداری بهمثابهی نظامس اقتصادی جمع
راکد 1که با اشتغاو موق ا پار اق غ رر مسای تعریف مسشوند که به کاهش
مهارتهای بازار ن رای کار ا هستس مادی «پرمخاطر ی» 6پای نتر از م انگ نِ طبقهی
کارگر مسانجامد .بهعلاا مارکد افرادی را که در اضع

فقر ا ب سوایس زیس مسکسسد،

1 average prosperity
7 over-production and paroxysm
3 Floating population
4 latent members
1 stagnant members
6 precarious
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بهمثابهی «پای نترین لایهی اضافهجمع نسبس» که افرادِ دچار آ ب یا اختلالات را
ن و دربرمسگ رد بازمسشسا د 31.بااینحاو در طوو ن مقرن اخ ر یا ب شتر ،در
که معلول ن را کلاً در موقع
اقتصادهای رمایهداری انحصاری ،دق قتر آن ا
الس بب س م ب ن گرا جمع راکد حوز ی اشتغاو غ رر مس ا گرا افرادی که
خارج از بازار کار فقر شدید را تجربه مسکسسد .برای اینکه ارتش ذخ ر ی کار بتواند
کارکرد خود را برای تسظ م جمع ن رای کارِ موجود محقق کسد ،اجود هم شگس
ذخ ر ای غسس از اعضای شساار نقشس ح اتس دارد ،چراکه اعضای این گرا هر لحظه
بهمثابهی افرادِ فعاو در جس اجوی کار ،آماد به کار ،در حاو آموزش ا دارای مهارتها
ا تجربهی مرتبطِ کسبشد در طوو دار های قبلس اشتغاوشان ،نودیکترین افراد به
س ن رای کارِ جایگوین،
بازار کار هستسد .در نت جه ،آنها در جایگا مسبع هم شگ ِ
بورگترین تهدید برای اعضای ن رای کارِ فعلس را تشک ل مسدهسد.
ا
ترک ب ارتش ذخ ر ی ن رای کار بهه چاجه ایستا ن س بلکه او ا
مرزهای متغ ری ب ن آن ا ن رای کار اجود دارد .برای نمونه ،تاریخ رمایهداری در
که در پا خ به شرایط
کشورهای رمایهداری انحصاری دربردارند ی دار هایس ا
رمایه ،افراد معلوو در بازار کار همومان ادغام ا طرد شد اند41.
تاریخس خاصِ انباش
در طوو دههی اخ ر ،در بریتان ا همچون بس اری دیگر از کشورهای رمایهداری
پ شرفته ،نقطهی تمرکو بار دیگر به م معلول نِ در س ن کار بهمثابهی مسبعس برای
ا اصلاحات تأم ن اجتماعس در جه تلاش برای افوایش
ن رای کار چرخ د ا
مشارک این افراد در ن رای کارْ شاهدی بر این مدعا [ .اصلاحات مذکور] برای
تبدیل این گرا به اعضای شساارِ ارتش ذخ ر ی کارْ اضع بدنس آنها را که پ شتر
با فرایسد کار ناهمخوان شمرد مسشد ،مجدداً ارزیابس مسکسد ا شکلس از دال رفاهس
را به خود مسگ رد که برای بازتعریف مقولهی معلول به نفع رمایه د به مداخله
مسزند41.
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اصلاحات رفاهی و نیروی کار معلول
در طوو دههی گذشته شاهد آن بودیم که دال بریتان ا ،تح تأث ر اقداماتس جه
معلول را بازتعریف کسد .دال از
بسط ارتش ذخ ر ی ن رای کار ،تلاش کرد ا
طریق اصلاح [قانون] تأم ن اجتماعس کوش د مرزهای م ان ا های رفاهس ا
ا های بازار کار را کمرنگ کسد تا افراد معلوو را به اعضای شساار ارتش ذخ ر ی
کار تبدیل ازد؛ [این قانون] گرچه همچسان مؤلفههایس از حمای غ رشغلس را تأم ن
مسکسد ،اما همچون ا تس اقتصادی برای تقوی ذخ ر ی ن رای کار مورد ا تفاد
قرار مسگ رد 47.بدینترت ب ،چس ن اقداماتس از وی دال بریتان ا یادآار هشدار کلااس
در جه
مبسس بر ایسکه ا گذاری اجتماعس «را ا راش دال ا
اافه ا
تل اش برای تبدیلِ مدامِ کارگرانِ غ رمودبگ ر به کارگران مودبگ ر»43.
در بریتان ا ،کمکهویسهی حمای ا اشتغاو ( 1)ESAبهمثابهی ا تس کلان در
حوز ی معلول شکل گرف که در آغاز شامل اعطای کمکهای ابتدایسِ جایگوین
درآمد به معلول نِ در س ن کار مسشد اما بهتدریج به قاعد ای برای ارزیابس توانایس کارِ
افراد معلوو بدو گش  44.مسطق این کمکهویسه بعد از تحولات مذکور اینگونه معرفس
مسشود که راهس برای تأم ن فرص های شغلس ب شتر برای افراد ا  ،حاو آنکه در
ا اس ،بسطِ ذخ ر ی ن رای کار از طریق فرایسد «مهارتافوایس» 7را دنباو مسکسد.
اقداماتس که بر پایهی ارزیابس توانایس شغلس ( )WCA3برای بازشسا س معلول ن صورت
مس گ رد ا اضع ب ولوژیکس ا بدنس افراد را از نظر عملکرد مورد انتظار برای ن رای
کار مس سجد ،جوسس جدایسناپذیر از ا این کمکهویسه ا  .بدینترت ب ارزیابس
ادعای فرد معلوو نسب به معلول تش بر مبسای ماه فرایسد کار که نقشس جدی در
س نهفته ا .
سجش اضع معلول فرد دارد ،در دو این ا ِ کمکر ان ْ

1 Employment and Support Allowance
7 upskilling
3 Work Capability Assessment
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در بریتان ا ،پ ش از اجرای ا  ،ESAمهمترین کمکهویسهی جایگوینِ درآمد
برای معلول نِ در س ن کارْ «کمکهویسهی فقدان توانایس انجام کار» 1بود که ارزیابس
 ،ESAاین
کار-محور یکس از مؤلفههای آن بهشمار مسرف  .بااینحاو در ا
فرایسد ارزیابس خ گ رانهتر شد ا  41ا آ تانهی تعریف معلول بالاتر رفته ا ،
یعسس افرادی که طبق ارزیابسهای گذشته بهمثابهی معلوو ا ناتوان از انجام کار معرفس
مس شدند ،اکسون با احتماو ب شتری برای ایسکه مسا بِ کار د تهبسدی شوند رابهرا
هستسد .در طوو اوهای  7111ا  7113ا دار ی گذار از «کمکهویسهی فقدان
توانایس کار» به  ESAا ارزیابس مجدد افراد 77 ،درصد از متقاض انس که پ شتر مستحق
دریاف حمای تح برنامهی قبلس بودند ،بعد از ارزیابس مجدد با مع ار جدید WCA
مستعد ا توانا برای انجام کار تشخ ص داد شدند 46.بسابراین بازتعریف معلول طبق
ارزیابس بر مبسای فرایسد کارْ مؤلفهای اصلس در دو  ESAا که در ااقع اقدامس
برای اختن جمع بورگتری از افراد بهمثابهی بدنهای توانا ا کارآمد ا [متعاقباً]
جه کاهش خدمات رفاهس.
تلاشس
کمکهویسهی  ESAدر ع ن حاو که ازاکاری برای تسظ م مجدد جمع تس ا
که در د تهی معلول ن مسگسجد ،به نحوی کامل ًا شایان توجه بهدنباو این هدف ا
که تع ن کسد چه کسس را باید مسا ب برای کار مودبگ ری تشخ ص داد ا چه کسس
ا چه کسس ن س  .پد
ک دالتس ا
را نه ا بسابراین چه کسس مستحق دریاف کم ِ
از مرحلهی اجباری  ،WCAمتقاض ان اگر فاقد شرایط لازم برای دریاف حمای
تشخ ص داد شوند ،مسا ب برای کار معرفس مسشوند ا مجبورند بهمثابهی بدنهای
توانا [برای انجام کار] به صفهای ب کاران بپ وندند .آنها اگر مستحق دریاف
کمکهویسهی  ESAباشسد هم احتمالاً در دا گرا تقس م مسشوند :گرا نخس «گرا
فعال مرتبط با کار» 7ا که در آن افراد بهمثابهی معلوو پذیرفته مسشوند اما آنها
را همچون گراهس در نظر مسگ رند که ظرف هایس برای کار در آیسد دارند .بسابراین
آارند ،اما متعهدند در فعال های
آنها گرچه مجبور ن ستسد بلافاصله شغلس به د
1 Incapacity Benefit
7 Work Related Activity Group
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مرتبط با کار مشارک کسسد اگرنه با خطر از د دادن موایا ا مستمریهایشان رابرا
مسشوند .گرچه در چس ن شرایطس انتظارات نسب به اینکه چس ن افرادی بتوانسد
فعالانه شغلس را دنباو کسسد کاهش مسیابد ،اما حمای درآمدی غ رشغلس برای این
ا در او  7112در مقایسه با کمکهویسهی ب کاری ،رقم آن برای
گرا محداد ا
متقاض ان جدید کاهش یاف به این ام د که افراد تشویق شوند «دااطلبانه» مشارک
در بازار کار را برگویسسد .در نهای  ،اگر متقاض ان پد از ارزیابس مذکور ،برای کار کردن
نامسا ب تشخ ص داد شوند ،در گرا تح حمای  1جای داد مسشوند ا از آنها
برای مشارک در کار یا در فعال های مرتبط با کار ه چ انتظاری نمسراند .نرخ موایایس
که این گرا دریاف مسکسد در مقایسه با گرا قبلس ب شتر ا  .ب ن اکتبر  7113ا
ا ت سافِ
ژاسن  ،7110از ب ن ارزیابسهای تکم لشد ی ( WCAپ ش از درخوا
متقاض ان) 13 ،درصد از افراد در گرا تح حمای قرار گرفتسد 32 ،درصد مستعدِ
مرتبط با کار د تهبسدی شدند42.
کار تشخ ص داد شدند ا  11درصد در گرا فعال
بدینترت ب ،اندکس کمتر از ن مس از متقاض ان به اعضای شساارِ ارتش ذخ ر ی کار بدو
گشتسد ،حاو چه در جایگا افرادی که مجبورند بلافاصله کاری پ دا کسسد ،چه در گرا
افرادی که مشغوو آموزشهای مرتبط با کار مسشوند که این نشاندهسد ی ارتباط
رایهی مذکور با فرایسد کار ا  .کمکهویسهی  ESAبهمثابهی ا تس رفاهس پ ش
از هر چ و به خلق جمع مازاد ن رای کار کمک کرد ا که افرادی را دربرمسگ رد
چسدان ربطس به معرفس فرص های
که برای کار در آیسد آماد مسشوند .این ا
شغلس موجود ندارد ا هدف از آن عمدتاً گسترش ارتش ذخ ر ی کار با افرادی ا که
اضع ا مهارتهای لازم را دارند ا افرادی که در هسگام ن از مستوانسد گذار به بازار
کار را کامل انجام دهسد .این امر که نرخ رشد ن رای کار بالقو باید ب شتر از نرخ
فرص های اراد به بازار کار باشد ،خطایس [در ستم] ن س بلکه اصلس بس ادین در
توف ق [ ا ] ارتش ذخ ر ی کار ا  .خودداری از افوایش د تمودها ا کسترو

1 Support Group
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که ذخ ر ی ن رای کار مازادی که خارج از
اجتماعس تسها در صورتس امکانپذیر ا
را به رشد باشد40.
بازار کار به انتظار ایستاد ا
برای معرفس اعضایس با بدنهای توانا به ارتش
 ESAکه ابواری
ا
ذخ ر ی ن رای کار شساار (آن د ته از افرادی که مستعد کار د تهبسدی شد اند) ،در
حفظ ا بازتول د افرادی نقش ایفا مسکسد که همچسان بهطور ر مس در د تهی معلول ن
گسجاند مس شوند اما قادرند به جمع ن رای کار مازاد شساار بپ وندند ا بعد ًا به بخشس
از بازار کار بدو شوند .این نقش دربار ی گرا فعال مرتبط به کار به ااضحترین ا
خلاصهترین حال ِ ممکن نمود مسیابد .یکس از اصلسترین اهداف فعال های اجباریِ
مرتبط با کار این ا که بازتول د بلسدمدت توانایس افراد برای کار را تضم ن کسد .این
مؤلفهی کمکهویسهی  ESAباید تضم ن کسد که این گرا خاص گرچه ر ماً معلوو
د تهبسدی شد اما طسِ مدتس که ب ران بازار کار ا  ،باید ظرف ا توانایس خود
که توانایس انجام کار
برای انجام کار را ابقا کسد .نکتهی تع نکسسد ا مهم این ا
افراد این گرا  ،گرچه نه برای زمان حاو ،بلکه برای آیسد بازتول د شود تا اگر در هر
مرحلهای از ارزیابس اجباری مجددِ درخوا های کمکهویسهی  ،ESAاضع
معلول آنها مورد سجش دابار قرار گرف ا ادعایشان رد شد ،آنها بتوانسد جذب
بازار کار شوند.
دربار ی  13درصدِ باق ماند از متقاض انِ کمکهویسهی  ESAکه ب ن اوهای
 7113ا  7110ملوم به جس اجو برای کار یا مشارک در فعال های مرتبط با کار
شساخته نشدند ،این امر تصدیق شد بود که طب ع بدنس آنها برای ملوامات تول د
رمایهداری نامسا ب ا ا انتظار کمس مسراد که آنها بتوانسد به صف اعضای ارتش
او مقولهی معلول ،
ذخ ر ی ن رای کار شساار بپ وندند .گرچه با توجه به ماه
که در آیسد این افراد ن و ممکن ا جذب ن رای کار شوند یا به
این بدان معسس
از آنها بهمثابهی بخشس از
گرا فعال مرتبط با کار بدو گردند .دال موظف ا
گرا تح حمای مراقب کسد .هستس مادی آنها بهاا طهی بازتوزیع بخشس از مازادِ
تول دشد ی جامعه بها لهی اعضای ن رای کار پشت بانس مسشود .در گرا مذکور
گرچه افرادی هستسد که شدیدترین آ بها ا اختلالات را دارند ا صرفنظر از شرایط
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توانایس کار کردن داشته باشسد ،اما افراد زیادی ن و اجود دارند که
کار ،بع د ا
همچسان قربان ان ازمان اقتصادی طردکسسد ی نظام رمایهداری هستسد.
نهایتاً ،معلول ن اگر شاغل باشسد هم این ظرف را دارند که اعضای جمع ن رای
کار مازاد باقس بمانسد ا این پ امد شرایط خاص کاری ایشان ا  ،بدین معسس که این
افراد مستوانسد جایگا های شغلسای را به خود اختصاص دهسد که بسثباتکاری ا
اشتغاو ناقص 1خصل نمای آنها  .در چارچوب ن رای کارْ ارتش ذخ ر ی کار را
بهمثابهی تود ی ب کاران ا افراد با اشتغاو ناقص 7باز مسشسا سد 41.رمایه از اشتغاو
موق  ،فصلس ،قراردادهای صفر اعته ا پار اق که با د تمود پای ن ا شرایط کاری
نامع ن ا ناپایدار شساخته مسشوند ،مشتاقانه بهر مسگ رد تا شاغلانِ تماماق را کسترو
ا تهدید کسد ا د تمودها ا موایای شغلس را کاهش دهد .تسها با یک برر س طحس
مستو ان فهم د که معلول ن در بریتان ا حتس در زمان اشتغاو هم احتمالاً بخشس از
جمع ن رای کار مازاد باقس مسمانسد ،چراکه احتماو بهکارگ ری آنها در شغلهای
کمد تمودِ بخش خدمات مانسد فراش ،خدمات مشتری ا مراقب  ،که عموماً پار اق
ا غ رر مس هستسد ،ب شتر ا  11.بهعلاا همانطور که را ل نشان مسدهد در مراحل
اال هی رکود اقتصادی احتماو حذف ا اخراج کارکسان معلوو ب شتر ا  11.بدینترت ب
آنها حتس اگر شاغل هم باشسد در اضع پرمخاطر ی بسثباتکاری قرار دارند.

معلولیت و عدالت :راه بدیل
معلول ب ش از آنکه مسئلهای ف ویولوژیکس باشد ،فرمس از رکوب ا تبع ض ا .
درحالسکه در زمان ا مکانهای مختلف آ ب ا اختلالات مختلف ذهسس ا ف ویکس
ایژگس برخس افراد به شمار مس رفته ا همچون ااقع تس ب ولوژیکس اجود داشته ا ،
معلول بر اختس رمایهدارانه ا تع نیافته بها لهی م لِ نظام [ رمایهداری] برای
که با جسمان افرادِ دارای آ ب ا اختلاو تضاد دارد .دال
رمایه ا
انباش
1 precariousness and underemployment
7 underemployed
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[ رمایهداری] با مدیری ا تسظ م موقع اجتماعس این گرا بهمثابهی افراد اابسته
یا افرادی با جایگا های مختلف در جمع ن رای کار اضافس ،این رکوب را تقوی
مسکسد .بسابراین معلول ن که رمایهداری عامل اصلس طرد آنها  ،جایگاهس محوری
در مبارز ی طبقاتس دارند.
بااینحاو ،در چرخش هوار در ایالات متحد ا طس اوهای اخ ر در بریتان ا،
س جریانِ اصلس شد
کمپ نهای فعاو در عرصهی حقوق معلول جذب ن راهای ا ِ
ا از قدرت ماه خود که زمانس رادیکاوتر بود ،کا تهاند 17.در بریتان ا ،مایکل اال ور
ا کول ن بارنو ضمن اشار به افوو قوا ا نفوذ ازمانهای عمومس ،از «کارشسا انهکردن»
خن مسگویسد که همومان با آن ،خ ریههای بورگ ا دال ها
معلول
ا
انگ و هایس را که این جسبش نمایسدگس مسکرد ،اقتباس ا تعدیل کرد ا از
[رادیکال سم] اهداف آن کا تهاند 13.بهعلاا  ،هم در بریتان ا هم در ایالات متحد ،
رایکرد «حق-محور» بر د تورکار این حوز مسلط شد ا ؛ این رایکرد بازتاب
ا بهجای تمرکو بر اختارهای نابرابری ،به
االوی های ل براوِ فرص های برابر ا
[لوام] توجه ن راهای ا س جریان اصلس به مسئلهی معلول خلاصه مسشود.
اما همانطور که دیگر گرا های
بستردید برابری حقوقس امری ضراری ا
رکوبشد مستوانسد تصدیق کسسد را حل مسئله ن س  .آزادی معلول ن از طریق
اعطای حقوق برابر به آنها به یک غای ِ در خود بدو شد ا  .اگر رکوب را نه
نت جهی [نظامس] اقتصادی که تول د کالایس در قلب آن نهفته ا بلکه اصولاً نت جهی
عقاید ا کسشهای تبع ضآم وِ عمدت ًا اراد گرایانه در نظر بگ ریم ،عدال اجتماعس
هموار د ن افتسس باقس خواهد ماند .همانطور که را ل خاطرنشان مسکسد «اگر ما
معلول را محصوو اختار اقتصادی ا تثماری جامعهی رمایهداری تعریف کس م ...
آنگا راشن خواهد شد که [تصویب ا پ گ ری] قوان ن ضد تبع ض  ...کفای
نمسکسد»14.
تا زمانس که رمایهداری بهمثابهی ش و ی تول دی غالب باقس ا  ،رکوب
معلول ن ن و ادامه خواهد یاف  .به گفتهی رادی ا لوراچ ،در یک نظام اقتصادی بدیل
که به ش و ای دموکرات ک ازمان یافته ا در آن هدف از کارْ رضایتمسدی ،خلاق ا
ب انگریِ [انسان] باشد ،کامل ًا قابل تصور ا که بس اری از افرادی که به دل ل آ بها
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ا اختلالات [ف ویکس ا شساختس] اکسون خود را مطراد از فرایسد کار مسب سسد ،فرص های
س رادیکاوِ فرایسد تول د ،که همهی افراد را
ب شتری برای مشارک ب ابسد 11.باز ازمانده ِ
صرفنظر از بدنهایشان دربربگ رد ،برای آزاد ازی ا ر تگاری همگان ضرارتس ا ا س
ا  .نظامس اقتصادی که بهنحوی دموکرات ک مسئوو ا پا خگو باشد ،گوناگونس
توانایسها ا مهارتها را مسپذیرد ا ارج مسنهد ا کار برای همگان را تضم ن مسکسد16.
ن بس انِ کار قرار مسگ رد ،ا
در زم سهی چس ن نظام دموکرات کس ،نه ود بلکه ن از انسا ْ
تمام اعضای جامعه ،آ ب ا اختلاو داشته باشسد یا خ ر ،مجاو آن را مسیابسد که به
پ دا کسسد ا مهمتر آنکه در رشد جامعه به ش و ای
هستس مادی شایستهای د
همخوان با انسان شان مشارک داشته باشسد .همچس ن برای آن د ته از افرادی که
شدیدترین اختلالات را دارند ا برخس از آ بپذیرترین اعضای جامعه هستسد ،ازمان
دموکرات ک جامعه ا اقتصاد مسبایس زندگس شراف مسدانه ا محترمانهای عاری از فقر
ا طرد را تضم ن کسد.
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