
English العربية

کد خبر: 127906 ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰۷:۰۰:۱۰

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 معلوالن نداریم.

سرویس معماری هنرآنالین:سرویس معماری هنرآنالین:  به طور حتم، شهرسازی و معماری ارتباطی تنگاتنگ با تمام اقشار جامعه دارند. بر همین اساس
سیاست گذاری 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 می دهد که تا چه حد شهرسازان، معماران و مسئوالن مربوطه نسبت به نیازهای این قشر بی توجه بوده اند. انزوای این
قشر در فضاهای شهری و دیدن معلوالنی که برای کوچکترین اقدامی نیاز به همراهی یک فرد سالم دارند، بیانگر نبود

سیاست گذاری الزم در شهر و شهرسازی امروز ایران است.

در بدو امر سوال این است، که اساسا شهرسازان و معماران ما از معلولیت چه می دانند؟ 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 دوره ای از
زندگی خود تجربه کند. دنبال کردن اخبار کشورهای پیشرفته، نشان می دهد که معماری در دنیای مدرن امروز، گام های
بلندی را در راستای بهبود وضعیت مردم جهان و باالخص معلوالن و افراد سالمند برداشته است اما نگاهی به کشور خودمان
و پایتخت نشان می دهد که چنین نگاهی هرگز دنبال نشده و عمال افراد کم توان مجبور به خانه نشینی شده اند. بر اساس
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تعریف های اعالم شده، معماری ایجاد فضایی برای زندگی است تا افراد از آن استفاده کنند. تا به امروز پروژه های مختلفی در
سراسر جهان برای افراد ناتوان ساخته شده است اما کدامیک از این پروژه ها حداقل در کالنشهرهای 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 300 هزار
معلول داریم. در واقع اگر از دید یک معلول به محیط شهری بنگریم، نکات مثبت بسیار اندکی را در طراحی های فضاهای
شهری می یابیم که زندگی روزمره آن ها را با مشکل مواجه کرده است. بیش از یک میلیون و 300 هزار معلول در کشور وجود
دارد که معلولین جسمی-حرکتی بیشترین فراوانی را در بین آن ها دارند و معلولین ذهنی نیز در رتبه دوم قرار دارند. به
عبارت دیگر بین 10 تا 15 درصد جمعیت کشور را افراد معلول و کم توان جسمی- حرکتی تشکیل می دهند. جانبازان جنگ
تحمیلی، معلوالن مادر زاد،  معلوالن ناشی از حوادث و بالیای طبیعی و سوانح رانندگی بخشی از این افراد را تشکیل
می دهند. عالوه بر این ها سالمندان که امروزه حدود 20 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، نیز از گروه هایی هستند

که فعالیت و حضور حداکثری آن ها در اجتماع نیازمند ایجاد فضاهای مناسب و دسترس پذیر است.

حس متفاوت بودن از جمله مواردی است که در بخش های مختلف ایران از کالن شهرها گرفته تا روستاها، ملموس به
معلوالن القاء می شود. اگر چه کمبود امکانات، باعث ایجاد حس ضعف و کمک طلبیدن این افراد از مردم عادی و در واقع
القای حس ترحم به آنان می شود اما قطعاً تنها معضل این افراد، کمبود امکانات نیست. به نظر می رسد نبود فرهنگ سازی
در بخش های مختلف جامعه، از عمده مشکالتی است که این افراد از کودکی تا بزرگ سالی با آن مواجه هستند. نگاه های
سنگین عابران به یک معلول جسمی یا پچ پچه هایی که بیانگر عبور اتفاقی عجیب است، به گفته بسیاری از این افراد،
آزاردهنده ترین بخش زندگی آنان است. برخی از آنان با وجود چنین مشکالتی ترجیح می دهند تا کمتر در شهر رفت و آمد
داشته و بیشتر در محیط خانه تنها بمانند. حال آنکه انزوای این افراد، سبب ساز خانه نشینی بخش مهمی از نیروی کار و
جمعیت فعال کشور است که در صورت ایجاد امکانات و فرهنگ الزم می توانند به کمک جامعه بشتابند. به طور حتم
معماری و شهرسازی می تواند 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 برمی آیند و پا به پای سایرین در عرصه اجتماع فعالیت می کنند،
نخستین نکته ای است که جامعه را نسبت به این افراد آگاه می سازد و امکان پذیرش تفاوت ها را میسر می کند. 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 می دهد.



انزوای معلوالن حاصل کمبود امکانات شهری استانزوای معلوالن 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 الزم شرایط زندگی همه این گروه ها را در کنار

یکدیگر فراهم کند.

او با اشاره به اهمیت رعایت عدالت و مساوات در شهر، به خبرنگار هنرآنالین گفت: یک شهر باید شامل همه اقشار جامعه
باشد، در چنین حالتی نمی توان اقشار معلول را از سایرین جدا کرد زیرا همه افراد جامعه در سنین کودکی و پس از 70
سالگی به نحوی نیازمند کمک و تسهیالت الزم هستند. این در حالی است که هر فردی مابین سن 7 تا 70 سال نیز بنا به
دالیل متعددی ممکن است که به معلولیت جسمی دچار شود و نتواند که مانند سایرین از امکانات شهری بهره مند شود،
بنابراین یک شهرساز و مدیر باید تسهیالتی 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 پله های ورودی رمپ هایی نیز
برای معلوالن طراحی شده که این اقشار را از افراد سالم جدا می سازد، درحالی که این روش درست نیست. در بسیاری از
مناطق دنیا، فضاها به نحوی طراحی شده اند که افراد معلول شامل نابینا، معلول جسمی، سالمندان و ... در کنار افراد سالم

دیگر از یک فضا استفاده می کنند و هیچ جداسازی خاصی نیز صورت نمی پذیرد.

محمودی با اشاره به نابه سامانی های فضای شهری تهران برای معلوالن، گفت: وضعیت پیاده روهای ما به نحوی است که در
بسیاری از موارد یک معلول حاضر است از کنار خیابان عبور کند اما به دلیل اختالف سطح پیاده روها و گاهی صاف شدن
بیش از اندازه برخی نقاط، وارد این بخش ها نشود. متأسفانه هیچ کدام از کالن شهرها و شهرهای ما در ایران برای این اقشار

استاندارد نیست.




