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:مقدمه   
ت  يكساعت در براي درك بخشي از شرايط يك معلول در جامعه كنوني كافيست سعي كنيم در مد

.حاليكه بروي صندلي چرخ دار نشسته ايم به انجام همان كارهاي عادي و هميشگي خود  بپردازيم   
در اين حالت ديگرتردد راحت در فضاها ، باال وپايين رفتن از پله ها ويا برداشتن وسيله اي از درون 

، بيماري هميشه همــراه او عليرغم آنكه از آغاز خلقت انسان . قفسه كاري ساده به حساب نمي آيد
بوده و در مواردي همين بيماري براي او نقص ها و محـدوديت هايي را به همـراه آورده است ،  اما 
كمتر تالشي از مواجه منطقي انسان با اين محدوديت ها و ارائه راهكار جهت تعديل آنها به چشــم 

خود بلكه بدليل ناتواني وضعف محيط انساني بايد پذيرفت كه اين افراد نه بدليل معلوليت . مي آيد 
در . و فضاي زيستي اطراف خويش از بسياري از فعاليت هاي فردي واجتماعي محروم گرديــده اند 

بررسي اين نارسايي دوركن اساسي يعني معلول وجامعه را مي توان شاهد بود كه هريك سهمي در 
طقي بين اين اركان و ارائه راه حل ها ، ضوابـط بي شك تعامل من. بوجود آوردن اين نارسايي دارند 

. و روشهاي قابل اجرا، نقش بسزايي در تعديل اين موضوع خواهد داشت  
 

:معلول و جامعه  
طبق آمار منتشره از سوي سازمان بهداشت جهاني حدود پنج درصد از جمعيت كره زمين را افرادي 

اشند كه البته بايد متذكر شد كه اين رقـم تشكيل مي دهند كه هريك به نوعي دچار معلوليت مي ب
متوسط در صد  معلوليت را نشان مي دهد و اگر درصد ها براي كشورهاي توسعه يافته و در حــال 

بر اين اساس الزم اســت .توسعه بطور مجزا مشخص شود مي توان تفاوتهايي را بين آنها شاهد بود 
در واقع  غير عادي بودن ساختار . جامعه پذيرفته شودمعلوليت بعنوان حقيقتي انكار ناپذير از سوي 

عملكردي اندام ، جلوه خارجي بدن و يا هرنـوع نابهنجاري در زمينه هاي جسماني و رواني مي تواند 
منجر به معلوليت در انسان گردد و پيامد اين امــر ضعف يا ناتواني  فرد از انجام برخي فعاليت هاي 

در كشور ما  جنگ تحميلي هشت ساله  موجب  افزايش اين رونــد .  دفردي يا اجتماعي خواهد بو
گرديده وبخش قابل توجهي از افراد كه عموما از جوانان متعهد ومومن اين مملكت به شمار آمده  و 

بايــد . از سرمايه هاي اساسي كشور قلمداد مي گردند ، دچار  چنين محدوديــت هايي گرديده اند
د به غير از ناتواني ذكر شده هيچ تفاوت ديگري با ساير افراد جامعه نداشته و چه پذيرفت كه اين افرا

بسا در عرصه ها و زمينه هاي متعدد ديگري از ساير افراد جامعه تواناتر باشند كه  نمونه هاي زيادي 
يــا به  همين دليل معلول نيز دقيقا  بعنوان بخشي از  بدنه پو. از اين دست قابل مالحظه مي باشـد

وفعال جامعه قلمداد گرديده و بسيار كوتاه انديشانه است كه بدليل معلوليــت توانمندي و خالقيـت 
اما اكنون اين سوال اساسي مطرح  مي گردد . ايشان به نحو مطلوبي در جامعه مورد توجه قرار نگيرد

م گرديده است؟كه آيا اساسا زمينه وبستر الزم جهت ايفاي نقش موثر معلوالن در جامعه فراه  
 
 
 

)2(  



آيا جامــعه امكان بازگردانيدن تواناييها و قابليت هاي محدود  شده فرد معلول ضمن رعايت  شأن 
ومنزلت او همانند هر فرد ديگر جامعه را داشته است؟ عمده ترين اقدامات انجام شده را بايــد  در 

درماني و  پزشــكي سعي  بر احيــافعاليت هاي  مجموعه هايي دانست  كه  با تمركز بر اقدامات   
جلوگيري از پيشرفت معلوليت ،  توانبخشي به اندام ناتوان ،  ترميـــم .  توانايي هاي معلول  دارند  

بافت هاي نارسا  و اقداماتي از  اين قبيل اگر چه  در اولويت  اول بوده  و در جاي خويش امــــري 
ر كنار آن نبايد از اين نكته غافل شد كه معلول بايد چـه اما د. مستحسن و ستوده به شمار مي آيد 

از سوي خود و چه از سوي جامعه بعنوان فردي مستقل ومتكي بر توانايي هاي خود بحساب آيد وتا 
زماني كه اين نگرش بعد عملي بخود نگيرد ، شايد بتوانيم محدوديت هاي جسمي او را تعديل كنيم 

اجتماعي وي را بازگردانيم و همين مساله سرآغاز كناره گيــري و اما نخواهيم توانست نقش فردي و
انزواي  معلول از جامعه مي گرددو همانطور كه مي دانيم انزواي يك فرد اعم از معلول يا غير معلول 
را بايد مقدمه بر فراموشي او دانست، موضوعي كه ابعاد فردي واجتماعي آن بسيار ناخوشايند خواهد 

به اين موضوع الزم است كه جهت يكسان سازي فرصت ها و بسترهاي اجتماعي جهت با توجه . بود 
معلوالن  هم فرد  معلول خود را با محيط انساني و پيراموني سازگار نمايد و هم جامعه زمينــه هاي 

از اين ديدگاه بايد سـعي نمود در رويكرد . تعامل مطلوب و سازگاري منطقي با ايشان را  داشته باشد
 مسايل مربوط با اين حوزه عالوه بر توجه به مراحـــل درماني و  پزشكي سعي شود  استقالل اين به

افراد و زمينه هاي مطلوب فعاليت فردي واجتماعي و سازگار كردن محيط پيرامون با شرايط ايشان 
.فراهم آيد  

ته و  البته تاثيــر گذشته از محيط اجتماعي وروابط انساني كه در پيــرامون يك معلول جريان داش
بسزايي بر بازيابي استقالل وي دارد ، محيط شهري و فضاي زندگــي نيز اهميــت بسياري  در  اين 
ارتباط دارد و الزم است در طراحي فضاهاي مسكوني ، ساختمانهاي اداري، بانكها ، معابر و فضاهـاي 

هيدات ويژه اي انديشيده شود تا شهري  براي سهولت بخشيدن به فعاليت هاي روزمره معلولين، تم
اين افراد قادر باشند بدون نياز به كمك ديگران و به تنهايي فعاليت هاي معمول خود را به انجـــام 

نامناسب بودن فضاهاي شهري و عدم انطباق آن با شرايط خاص اين افــراد  عالوه  بر آنكه . برسانند
 تاثير منفي بسيار زيادي بر جامعه وارد مي آورد زيرا منجر به انزواي ايشان مي گردد،  در بلند مدت

لذا  بايد پذيرفت كه مناسب . كه در نهايت جامعه از نيرو و استعداد بالقوه ايشان بي بهره خواهد ماند
سازي فضاي معماري وشهرسازي با نيازهاي معلولين ،گامي موثر در بازگردانيدن استقالل معلوليــن 

معلولين بدليل محدوديت هاي موجود ، .شان به زندگي و جامعه بشمار مي آيدورويكرد پويا وفعال اي
معموال  نقايص موجود در  طراحي معماري ساختمانها و نيز فضــاهاي شهري را، به حســاب  خود 

حال آنكه ريشه اصلي اين مشكل . گذاشته و همين امر منجر به تشديد مشكالت اين قشر مي گردد
 نقايص فضاي شهري است كه مي توان بر اساس اصول و روشهاي  منطقـي ، در طراحي نامناسب و

 روش  طراحي معماري را بصــورتي تنظيم كرد كـه با بــه حداقل رساندن نقايص ابنيه و فضاهـــا، 
در اين راستا در  دو بعـــد .  سازگاري مطلوبي بين معلولين  و فضا همانند ساير افــراد برقرارگردد  

اول بهسازي ومناسب سازي فضاهاي موجود بعنوان  يك طرح  كوتاه مدت  و :  اقدام نمود مي توان
دوم رعايت الـزامي ضوابط ويژه معلولين بعنوان يك طرح بلند مدت در ساختمانها و فضاهايي كه در 

اگر چه بيش از دوسال از تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولين در . آينده ساخته مي شوند   
)3(  



كشور ما مي گذرد و بر اساس اين قانون كليه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات  و  شركـــت هاي 
دولتي وعمومي وانقالبي مسئول اجراي بخش هاي  مختلف اين قانون گرديده اند اما فراهم نشــدن 

اد ذيــنفع اين بسترهاي الزم جهت اجراي اين قانون در جامعه باعث گرديده كه معلوالن بعنوان افر
شايان توجه است كه يك قانون زماني مي توانــد .  قانون همچنان با  مشكالت موجود  روبرو باشند 

واجد فايده باشد كه به مرحله اجرا درآيد،  در غير اين صورت نبايد انتظار داشت كه  بتواند كمــك 
 نوشتار با پرهيز  از كلي گويي با همين نگرش اين. چنداني به حل مسايل و مشكالت  موجود بنمايد

سعي بر آن دارد تا با رائه راه حل هاي عملي و  داراي قابليت هاي  اجرايي سازگاري  مطلوبي ميان 
.     فضاي شهر و خانه با فعاليت ها و عملكرد معلولين برقرار سازد  

 
:مناسب سازي معماري وشهرسازي براي معلولين  

 
:ادرب ها، پنجره ها و راهروه) ١  

عرض مناسب به منظور . شايع ترين مشكل در اين زمينه عرض نسبتا كم دربها و پنجره ها مي باشد
حركت  صندلي چرخ دار در  يك امتداد  مستقيم كه توسط فــرد ديگري غير از معلول به  حركت 
درآمده و هدايت مي شود هشتاد وپنج سانتيمتر مي باشد، حال چنانچه صندلي توسط خود شخص 

اگر چه به لحاظ تئوري نود سانتيمتر. لول هدايت شود اين عرض تا نود سانتيمتر افزايش مي يابدمع  
عرض مناسبي براي دربها و راهروها  بشمار مي آيد اما به لحاظ سهولت عملكرد مناسب ترين عرض 

 توان به همين منظور در طراحي معماري دربها  مي.  سانتيمتر مي باشد120براي دربها وكريدورها 
 سانتيمتري براي يك درب طراحي نمود كه درحالت عادي لنگه بزرگتر باز شــده 30 و 90دو لنگه 

وجود .  و در زمان تردد معلولين عالوه بر آن لنگه كوچكتر نيز باز شده و عرض درب افزايش يابـــد
دد،لذا توصيه آستانه  با برآمدگي چاچوب درب در كف فضا مانع تردد راحت صندلي چرخ دار مي گر

مي شود اين قسمت در داخل كفسازي واقع شود بصورتي كه سطح رويه كالف تحتاني درب از كف 
همچنين جهت  دسترسي مناســـب  معلولين به دستگيره  دربها  توصيه.  فضا  باالتر  قرار نگيرد   

.  مي شودحداكثر ارتفاع دستگيره درب از هشتاد سانتيمتر نسبت به سطح زمين افزايش پيدا  نكند  
بايد توجه داشت كه عالوه  بر  معلولين حركتي ، نابينايان نيز بايد قادر به  تردد راحت در اينــگونه 

اير افراد است اما بهـتر فضاها ومعابر باشند، اگرچه عرض معابر و دربها براي تردد نابينايان همانند س
است جهت جلوگيري از برخورد ايشان با دربها و يا پنجره هاي نيمه باز و ايجاد مصدوميت احتمالي 

.، از دربها و پنجره هاي كشويي كه داراي ريل حركت مي باشند استفاده شود  
 

ديگر بصـــورت توصيه مي شود در راهروها وكريدورها جهت عبور دو صندلي چرخ دار  از كنــار يك
در تغيير مسيرها وچرخش ها الزم است بر .  سانتيمتر  عرض فضا محسوب شود180مطلوب حداقل 

  درجه  حداقل سطحي به مساحـــت90وسعت فضا افزوده شود، بطور مثال در يك گردش با زاويه 
ي معمـــوال اين تغيير مسير براي صندلي هاي چرخ دار برق.  متر مورد نياز مي باشد50/1 *  50/1

 20آسان تر آنجام مي گيردو بر اساس نوع صندلي و ابعاد آن معموال  در سطحي كه طـــول  آن  
.سانتيمتر بيش از ابعاد صندلي است براحتي قابل انجام است  

)4(  



 
:پله وآسانسور) ٢  
 

سخت بوده و از آنجا كه تردد با صندلي چرخ دار بروي پله ها براي معلولين حركتي به تنهايي بسيار 
حتي نابينايان هم در تردد بروي پله ها با مشكالتي از قبيل عدم تشخيص ارتفاع و تعداد پله ها ونيز 
 پاگردها روبرو مي باشند، توصيه مي شود در  ساختمان محلي براي استقرار آسانسور در مجـــاورت

 سانتيمــتر 175 * 175يد از حداقل ابعاد داخلي مفيد يك آسانسور نبا.  پله ها  در نظر گرفته شود
در صـــورت عدم استفاده از .  كمتر باشد تا بتواند به  نحو مطلوبي به  معلولين سرويس دهي نمايد

از رامپ  در . با شيب طولي متناسب در مجاورت پله ها الزامي است) شيب راه(آسانسور وجود رامپ 
بر مجاور فاصله گرفته  نيز مي توان استفاده ورودي ساختمانهايي كه طبقه هـمكف آنها با پله از معا

بروي اينگونه سطوح شيبدار الزم است با روشهايي همچون  استفاده  از مصــالح درشت دانه ، . كرد 
ضمنا  در مجاورت پله  و .  نسبت به تاميـــن اصطكاك الزم اقدام شود... ايجاد شيارهاي عرضي  و  

وان  دستگيره با  ضخامت مطلوب و در  ارتفاعي  مناسب تعبيه شيبراه ها حتما بايد نرده هايي  بعن
.  گردد  

در برخي فضاهاي عمومي نظير ادارات ، مراكز خريد وبانكها بعضا پله هايي تزييني در كنار عناصري 
،  حتي المقدور بايد  از ايجاد چنين مـــواردي . همچون آب نما و گلدانهاي درجا  ايجاد  مي گردد

  ودر صورت عدم امكان ساخت مسير شيب دار در  كنار  چنين  پله هايي  نيز  الزامي جلوگيري شود
. مي باشد  

:كليد ،پريز ودستگيره ها )٣  
اگرچه معموال پريزهاي برق و تلفن در ارتفاع هاي نسبتا پايين نصب مي گردند اما كليد هاي روشن 

رند كه دسترسي معلولين به آن نسبتا وخاموش كردن چراغها و دربازكن ها در ارتفاعي قرار مي گي
  سانتيمتر 80دشوار است ، لذا توصيه مي گردد حداكثر ارتفاع اين عناصر نسبت به  كف طبقات از 

.تجاوز نكند  
:كنج ها ولبه ها )٤  

 درجه ديوارها و تقاطع عناصر  عمودي فضــا  از  عوامل  خطر  آفرين  بالخصوص  براي 90چرخش 
به منظور جلوگيري از ايجاد مصدوميت ناشي از برخورد احتمالي ايشان با .  مي آيدنابينايان به شمار

موقعيت هايي همچون كنج ديوارها،  تقاطع ها ،  چاچوب  دربها و  پنجره ها و نيز  لبه تيز كف  پله 
رهاي ها توصيه مي گردد در اين نقاط نوع مصالح مصرفي تغيير يابد و يا با استفاده از روكوبها  و زوا

.چوبي يا الستيكي از ميزان خطر ناشي از برخورد با اين عناصر كاسته شود  
:كوچه، خيابان و معابر عمومي  

كوچه ها  و  خيابانها  بخشي از  شريانـــهاي ارتباطي شهرها  را   بخـود   اختصاص مي دهند و در 
كوچه ها  عمدتا به منـــظور .  غالـــب  دسترسي هاي سواره وپياده امكان تردد را فراهم مي سازند

 دسترسي هاي پيــــاده  و خيابان تامين كننده دسترسي سواره به حساب مي آيد و از همين نظر 
برخالف كوچه ها كه سطح  معبر  بصــورت . عرض اين معــابر نسبت به هــــم متفاوت مي باشد 

ه عالوه بر مسير حركت اتومبيل ها  يكنواخت  مي باشددر خيابانها بدليل حركت توامان سواره وپياد



اين عرض از ديگر مشكالت معلولين .  يــــك معبر كم عـرض  نيز تحت عنوان پياده رو وجود دارد
  بالخصوص معـلولين  حركتي كه  از صنـــدلي چــــــرخ دار استفاده مي كنند  مي باشـد  و  در 
 )٥(  

 از تداخل حركت سواره و پياده مشكالت  ديگري  كوچه ها نيز  عدم  وجود حريــم براي جلوگيري
.را  براي  معلولين كه محدوديـــت حركتي بيشتري دارند دامن مي زند  

 سانتي 180به همين منظور توصيــه مي گردد كه در كليه خيابانها حداقل عرض باند  پياده رو  از 
 سواره  و  پياده با استفاده از خط متر كمتر نبوده ودر كوچه ها نيز به منظور تمـــايز  باند  حركت

كشي يا تغــيير مصالح  كفسازي بصورت مناسب اين دو محور بطور كامال مشخصي از يكديگر جدا 
.گردند  

در  سطوح پوشيده از . انواع مصالح بكار رفته در كفسازي معابر نيز از اهميت زيادي برخوردار است
ي چرخ دار پس از مدتي بدليـــل فرو رفتن  در خاك ، سنگدانه و شن ضمن اصطكاك باال ، صندل

لذا براي اين سطوح بهتر است مصالحي نظير بلوكهاي . مصالح  مذكور عمال از حركت باز  مي ايستد
بتني يا سطوح بتن در جا  در نظر گرفته  شود البته تامين  حداقل اصطكاك بين سطوح مذكـــور 

ضمنا در مراحل اجرايي كفســـازي با مصالح . ر داشتوچرخ هاي صندلي معلول را نبايد از نظر دو
پيش ساخته بايد توجه نمود كه درز بين  بلوك هاي  مجاور از حد خاصي فراتر نرود زيرا كه امكان 

.گير كردن چرخ صندلي يا عصاي نابينايان در بين اين درز ها وجود دارد  
شيــب هاي طولي و عرضي معبر نيز در طراحي و اجراي مسيـــرهاي  حركتـــي بايد به  موضوع 

شيب طولي اگر  بيش از حـــد باشد در زمان حركت به سمت باال،  معلول  انرژي . توجــــه داشت
بيشتري بايد  صرف نمايدودر حين هرحركت به سمت باالي شيب به دليل جاذبه ناخودآگاه صندلي 

به سمت پايين شيـــب نيز  اين در حركت هاي . چرخ دار به سمت پايين شيب متمايل  مي گردد
 امكان وجود دارد كه  كنتـــرل صندلي چرخ دار از دست معلول خارج گرديده و منجر به واژگوني 

.آن شود  
 شيب عرضي مسير ضمن آنكه  بدليــــل هدايت آبهــاي سطحي  به  خارج  معبــر  واجد اهميت

ل  در  صندلي چرخ دار  و  احتمال خطـــر  مي باشد ،  در صورت افزايـــش باعث بروز  عدم تعاد
.  لغزش يا واژگـــوني  مي گردد  

ميله ها ويا بلوك هايي  است .  از ديگر موانعي كه  در خــيابانها مانع تردد آسان معلولين مي گردد
عدم .  كه بعضا با فواصل كم از يكديگر واقع شده و سدي در مسير حركت  اين افراد ايجاد مي نمايد

ود پل مناسب و قابل عبور با صندلي چرخ دار بروي جـــوي آب و استقرار برخي پل ها با ارتفاع  وج
زياد بطوريكه معلول نمي تواند با صندلي چرخ دار روي آن تردد نمايداز ديگر معضالت معابر موجود 

 2يش از در اين موارد توصيه مي شود پل هاي مذكور با شيب متعادل بدون باال آمدگي ب. مي باشد
سانتيمتر از سطـوح  مجاور اجرا گرديده و تا  آنسوي جوي با  حركت  يكنواخت بدون انقطاع  ادامه 

. يابد  
توقف غير مجاز اتومبيل ها و همچنين تردد دوچرخه و موتورسيكلت ها با  سرعت نسبتا باال و  يا  

 براي تردد آسان معلولين در ســد معبر دستفروشان در معابر پياده رو از جمله ديگر عوامل مزاحم
 اين معابــر مي باشد  كه  ابزارهاي قانوني الزم  خاص خود را جهـــت مرتفع كردن معضل  طلب 

.مي كند  



:نتيجه گيری  
  اگرچه معلول داراي يك نارسايي جسمي است اما هرگز  نبايد  اين نارسايي  را  مترادف حــــذف 

)6(  
اگر جامعه  از  شرايطي آرمـــاني برخوردار . و اجتماعي دانســـتتدريجي او از فعاليت هاي فردي 

درچنين فضايي شرايط وويژگي ها ي . باشدنبايدمانعي بر سر فعاليت هاي معلولين وجودداشته باشد
جامعه بگونه اي طراحي و به مرحله اجرا درآمده است كه نه تنها سدي دربرابر معلول نيست بلكه با 

رسيــدن به . اليت هاي او ، شرايط را براي حضور فعال وي مهيا تر مي سازد تسهيل بخشيدن به فع
هريك . اين مرحله عالوه بر قانون گذاري و برقراري ضوابطي مناسب نياز به پيگيري  جدي نيز دارد 

از دستگاههاي اجرايي مرتبط ،  بايد در حوزه كاري خويش با توجه به شرايط  ويژه  معلولين  اقدام 
رائه خدمات مطلوب ومناســب سازي خدمات موجوددر جهت تسهيل  بخشيدن به فعاليت هاي  به ا

اين  نوشتار سعي  بر آن .  اين گروه از افراد جامعه باشند تا بتوان به اهداف مورد نظر نزديـــك شد
ين داشت تا با  ارائه راه حلهاي مــوردي در حوزه ساختمان ، معماري و شهر گامي در جهت تحقق ا

اهداف برداشته و برخالف رويه  معمول كه  عموما  مطالـــب ومباحث بطور  كلي  بيان  مي گردد ، 
. بصورت موردي اقدام به ارائه راهكار نمايد  
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