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ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺖ  /ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﻮدی :درﮐﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺑﯿﻦ
ﻣﻌﻤﺎران وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺎﻗﺮی :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﻮدی ،ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز درﮐﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎران وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﻣﺎ در دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺪارﯾﻢ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻨﺮآﻧﻼﯾﻦ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ،ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﻧﻮع دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺠﺮﯾﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ روی زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﺎﯾﮏ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻌﻤﺎری و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻣﺮوز ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻮازن ،ﻣﺴﺎوات و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ،
ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ،ﻫﻤﺎن ﺗﻠﻨﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪو اﻣﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺷﻬﺮﺳﺎزان ،ﻣﻌﻤﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻧﺰوای اﯾﻦ
ﻗﺸﺮ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی و دﯾﺪن ﻣﻌﻠﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺒﻮد
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻻزم در ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻣﺮوز اﯾﺮان اﺳﺖ.
در ﺑﺪو اﻣﺮ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺷﻬﺮﺳﺎزان و ﻣﻌﻤﺎران ﻣﺎ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮد
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دورهای از
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﺧﺒﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﻣﺮوز ،ﮔﺎمﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪی را در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻌﻠﻮﻻن و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن
و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﺮﮔﺰ دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺪه و ﻋﻤﻼ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﻮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس

ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺮاد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان رخ داده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻮی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  300ﻫﺰار
ﻣﻌﻠﻮل دارﯾﻢ .در واﻗﻊ اﮔﺮ از دﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ را در ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﺷﻬﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن و  300ﻫﺰار ﻣﻌﻠﻮل در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽ-ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ذﻫﻨﯽ ﻧﯿﺰ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  15درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل و ﮐﻢ ﺗﻮان ﺟﺴﻤﯽ -ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﺎدر زاد ،ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺣﺪود  20درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ از ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی آنﻫﺎ در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺣﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان از ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻻن اﻟﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﺿﻌﻒ و ﮐﻤﮏ ﻃﻠﺒﯿﺪن اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻣﺮدم ﻋﺎدی و در واﻗﻊ
اﻟﻘﺎی ﺣﺲ ﺗﺮﺣﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻀﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎهﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﺎﺑﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﭘﭻﭘﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺒﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد،
آزاردﻫﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ در ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ
داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻧﺰوای اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺳﺒﺐ ﺳﺎز ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻻزم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ
ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﻓﺮاد را در ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ .دﯾﺪن اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﭘﺲ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد آﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزد و اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺰوای اﯾﻦ
اﻓﺮاد اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭼﻬﺮه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻧﺰوای ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﻮدی ،ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻢ از
اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﻮان ،ﮐﻮدک ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﺎوات در ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﻨﺮآﻧﻼﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻗﺸﺎر ﻣﻌﻠﻮل را از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺟﺪا ﮐﺮد زﯾﺮا ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و ﭘﺲ از 70
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﻦ  7ﺗﺎ  70ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ دﭼﺎر ﺷﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ،اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺣﻀﻮر در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺮوم ﻧﺸﻮﻧﺪ و در
ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﮐﻨﺎر ﭘﻠﻪﻫﺎی ورودی رﻣﭗﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺸﺎر را از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ روش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ ،ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و  ...در ﮐﻨﺎر اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ
دﯾﮕﺮ از ﯾﮏ ﻓﻀﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﻣﺤﻤﻮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ﮔﻔﺖ :وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺎدهروﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ از ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ و ﮔﺎﻫﯽ ﺻﺎف ﺷﺪن
ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ،وارد اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﺸﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﻦ اﻗﺸﺎر
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺖ.

