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 و معماری اخلاق مدار شمولهمهطراحی 

 
 1اعتصامایرج  دکتر ،*2حمید ماجدی دکتر ،1لیدا اسلامی

 رانیا ،تهران دانشگاه آزاد اسلامی،  ،قاتیو تحق واحد علوم تخصصی معماری، گروه .1
 رانیا ،تهران دانشگاه آزاد اسلامی،  ،قاتیو تحق واحد علوم تخصصی شهرسازی، گروه .2

 (79/10/89، تاریخ پذیرش:71/17/89تاریخ دریافت: ) 

 

 

 

 سرآغاز

تاا  1591 در ساا  کشورهای اسکاندیناویدر1یسازیعاداز ایجاد موج 
، تصاااویااا  1591در  سازمان ملل2انتشار گزارش طراحی بدون مانع 

و تادوید  1551در 3قاااااناااااون رعایت حقاو  مللاون د در رمریکاا
در ایران، هما   2119لون د در سا  قانون جامع حمایت از جانبازان و مل

حقاو   ع  و تضای در جوامع انسانی اخلاقیبو هم  ب  دنبا  رخدادهای 
 ی از امکانات مح طی ب  وقوع پ وست.برخوردارافراد دارای مللون ت در 

 ٔ  ناا  درزمیی هاااتلاشدر ایااران هممااا  بااا سااایر کشااورهای ج ااان 
ک  فاصل  ایاران  دهدیماست. اما شواهد نشان  شدهانجا ی سازمناس 

ی نسبت ب  سایر کشورهای ج اان بسا ار سازمناس از وضل ت ررمانی 
است. در یک مقایس  م ان ژاپاد با  عناوان کشاوری پ شاتاز  ر گچشم
ی و ایران ب  عنوان بستر مکانی پژوهش مشااهده سازمناس  ٔ  ن  درزم

ی سازمناس می شود ک  در ژاپد از زمان ایجاد ضرورت تدوید ضوابط 
سا  ب  طو  انجام د و اید زمان در ایران  31تا تصوی  قوان د مربوط  

 سا  تقل ل می یابد.  21ب  
 
 

 
 

از شارایط  ترف ضالی در ایران بس ار سازمناس ونی در عمل وضل ت 
ش در جزی ااات فراینااد اجاارای کاااوی در ژاپااد اساات. بااا سااازمناس 
خلا  مه او  اون ا  ک  یک سا  پس از  شودیمی مشاهده سازمناس 

ی در ژاپد فلان ت ش روندان و تلاش عمومی برای تحق  اید سازیعاد
ی و رموزش عمومی در سطح جامل  شروع گردیاد و سازفرهنگم م و 

. ن کد در ایران باا دسپس ب  تدوید ضوابط و تصوی  قوان د پرداخت  ش
سا  پس از تب  د ضرورت و توند موضوع، نخسات د  9گذشت کمتر از  

ی در مرکاز تحق قاات سااختمان و ساازمناس ضوابط  ٔ  ن  درزمکتاب 
در فرایناد  هاتشااب گهات  تاوانیما مریدعبارتب مسکد انتشار یافت. 

 هااتهاوتباودن رن اسات و  برزماانی شامل سازمناس ن ادین  شدن 
موضوع در اید دو کشور دارد .ترویج مناس  سازی  جیتروریش  در نحوه 

در حاانی کا  در  رغازشادهح پای د جامل  و رحاد مارد  در ژاپد از سطو
است .اما ایاد  شدهمنتشر  هادونتایران از سطوح بانای جامل  قوان د و 

  باوجودمحافل علمی است ک  چرا  موردبحثدی همواره ااااااکل  سؤا 
 

 چکیده

ی انساانی و کرامات وجاودی بشار، هاارزشنمرش ماش نی ب  انسان و نادیده گرفتد  از ملماری مدرن، هایتینارضادنبا  گسترش  ب زمینه: 
جنابش کا  در ساا   دیاا شکل گرفات. ی،و اجتماع یشناخت ت جمل یهات از استقلا  و مشارکت، در واکنش ب  واقل تیحما یجنبش ج ان

 ادام  ح ات دهناد. هر سطح توانایی رزادان  و مستقلبا  یشتر فراد بب  رسم ت شناخت  شد، سب  گردید تا ا شمو هم با عنوان طراحی  1599
در فضاهای عمومی است تا با ارتقای سطح تلاملات اجتماعی، شارایط  هارنو تقویت  شمو هم واکاوی ابلاد اخلاقی طراحی  درصدداید مقان  

ی علل ضلف تلاملات اجتماعی در فضااهای عماومی شناس  رساید راستا با  در از امکانات مح طی را فراهم رورد. هاانسانی عادنان  ندمب ره
 شامو هم ب  تدوید راهکارهای طراحی اخلا  مدار مبتنی بر مل ارهاای طراحای  نسبت ی قوان د موجود در اید زم ن ،ناکاررمدو  ش ر ت ران

 .اقدا  شده است
و رزادان  رنان در مح ط ، برخاسات  از  واسط یبی هدف در حضور هاگروهک  موانع پ ش روی  دهدیمی پژوهش نشان هاافت ی ی:ریگجهینت

تلاملات اجتمااعی و عاد  تمایال افاراد دارای  و کاهشی است بردارب رهی در س  مرحل  طراحی، بازسازی و دوران احرف عد  رعایت اخلا  
ی عماومی داشات  و از هاط محی در طراحو عد  رعایت اخلا   فرهنمی جامل  مسائلریش  در  سوک  مشارکت فلا  در جامل  از یمللون ت ب

 سوی دیمر مربوط ب  فقدان نمرش یکپارچ  اخلا  مدار در تصم م سازی مسئونان ش ری است.
 

 ی اخلا  مدار، تلامل اجتماعیملمار ،شمو هم : طراحی کلید واژگان
 
 

 Majedi_h@yahoo.comنویسندۀ مسئو : نشانی انکترون کی: 
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مدون در ایران، بس اری از افراد دارای مللون ت  و مقرراتقوان د منسجم 
ب  حضور در جامل  و مشارکت اجتماعی ندارند؟چرا احادا   هنوز تمایلی

ی نتوانست  حضاور سازمناس بناها و فضاهای عمومی با رعایت ضوابط 
مشتاقان  و فلا   و مشارکت اجتمااعی رحااد جاملا  اعام از کودکاان ، 

باردار را در کنار یکادیمر تضام د  وزنانسانمندان، افراد دارای مللون ت 
 کند؟

ب  دنبا  تصوی  اید قاوان د در جواماع مختلاف،  دهدیم شواهد نشان
انحصاری، منجر  صورتب پرداختد ب  ن ازهای ویژه افراد دارای مللون ت 

و تارحم محاور نسابت با  رناان شاد کا   گون ض تبلی نمرش نوعب 
کرده  دارخدش ی و ناخواست  کرامت انسانی اید گروه را حیتلو صورتب 
در  ساندیبدی از جوامع بشری سو  داد. دسانسورخوی سوب را  هارنو 

ک  خود دارای مللون ت بود،  تبارییکایملمار رمرروناند م س  1591ده  
نوعی نمرش فراگ ر در طراحی مح ط و محصاونات نماود  ارائ اقدا  ب  

 نا  گرفت.1شمو هم ک  طراحی 
حای است تا باا ترسا م رواباط اخلااقی پن اان در طرا درصدداید مقان  

و واکااوی  در اید حاوزه پردازان ینظراز طری  بررسی ررای  شمو هم 
ی فضاهای عماومی بارای سازمناس ی قوان د ریپذتحق عد   در علل

ی اخلاقی افراد دارای مللون ات هاتیملذوراستهاده مللون د در ت ران و 
راهکارهاای  ارائا برای مشارکت فلا  در تلاملات اجتماعی، نسابت با  

 اقدا  نماید. فضاهای عمومی شمو هم اخلا  مدار و  طراحی
 

 شمولهمهطراحی 
ک  در زمان خاود انقلاابی بازره با   مدارانسانطراحی  رسدیمب  نظر 
زیارا ؛ چندان کارا و موف  در عمل نباوده اسات متأسهان  رفتیمشمار 

تلریف پ شمامان اید نظری  از انسان، یک مرد سانم، جوان، پرتوان و در 
باود کا  در شارایط اقل مای  شادهگرفت ف زیکی در نظار  دئا یارایط ش

فلان ت ب ونوژیک خود مشغو  اسات. فلاذا  روزب مناس  و در نور ب  ن  
هر کاربر دیمری ک  فاقد حتی یکی از شرایط مذکور بود، گروه ویاژه در 

اید در حانی است ک  ن می از جمل ت افراد روی ( 1. )شدیمنظر گرفت  
و سانمندان، زنان باردار، کودکان و افاراد  دهندیما زنان تشک ل زم د ر
ی جسمی، حسی و حرکتای ن از از دیمار اقشاار ایاد هات مللوندارای 

از اید مقونا  نادیاده گارفتد  نظرصرف. روندیمجامل  ج انی ب  شمار 
قرباانی  مااه وبگاهکرامت انسانی و ن ازهای استقلا  طلبانا  افاراد ن از 

ی منهلات طلبانا  ساوداگران هااست سن  طراحان، ایجورت اهداف ش 
 ی جازاجا  نت. اید امر در عمال شده استاقتصادی و صاحبان سرمای  

ایجاد گسست در پ وندهای اجتماعی، ضالف  ی در جامل ،اخلاقیبترویج 
نداشت  است. بدید ترت   جواماع  هارنی انزواطلبتلاملاتی ش روندان و 

ی و برقااراری عاادانت مااداراخلا وضاال ت ررماانی از  جیتاادرب انساانی 
 .دهندیماجتماعی فاصل  گرفت  و پویایی خود را از دست 

م کای ال یی با  ناا  کایرمریک ملمار  1591برای نخست د بار در ده  
ی عملکردی هات ظرفاید ایده ک  اگر موانع مح طی برچ ده شود،  بدنار

پ شن اد کرد کا  یاک مه او   را ملرفی کرد. او ابدییمهر فرد افزایش 

. باشد تریج انو  ترع وساست ک   از موردنی ریپذدسترسجدید فراتر از 
(2) 

در مرکااز طراحاای  1559مطاااب  تلریهاای کاا  رونانااد ماا س در سااا  
داده اساات؛ طراحاای  ارائاا ی شاامانی نااا کاروندر دانشااماه  شاامو هم 
بارای تماا   و مح ط ب  نحوی است کا  هافراورده، طراحی شمو هم 

بدون ن از ب  انطبا  یا طراحی تخصصی  گروه ممکد، دیترمتنوعمرد ، 
را در پی منافع عام  مارد  در  شمو هم وی طراحی باشد.  استهادهقابل

 درک اات قابلکاا  سااادگی و  برشاامردی مختلااف هاااییتواناااساان د و 
بارای هما ، 9، امکاان اساتهاده برابار 6یریپاذانلطافو رسان، 9ش ودی

و 11تحمال خطاا  ،5، حداقل ن از ب  ن روی ف زیکی9اعات قابل حدساطل
اندازه و فضای مناس  برای نزدیک شدن و استهاده از اصاو  اون ا  رن 

 (3) است.
ی صاورت اگونا ب ، طراحی محصونات و محا ط شمو هم در طراحی 

ک  برای هم  مرد  بدون ن از ب  سازگاری یا طراحی تخصصی  رد گیم
ی باناایی شاناختییباایزی هااارزشاز  تواندیم و (1باشد. ) دهاستهاقابل

مقصااود از ایااد طراحاای یااک اصااطلاح منطباا  بااا برخااوردار باشااد. 

اصاو  طراحای  درواقاع .ن سات 11ریپذدساترساستانداردهای طراحی 
متخصصاان  فقطن ی برای استهاده هم  طراحان و ا یدستما شمو هم 

فراتار از مللوناان و ساانمندان را در منافع حاصال  از رن ط های  است و
ی با  طراحای اب دسات( 9) .و منحصر ب  گروه خاصی ن سات رد گیبرم

یک هدف مطرح است ک  در کل فرایند طراحی رخ  عنوانب  شمو هم 
 (6. )رودینمو تن ا یک محصو  ب  شمار  دهدیم

 دوجانبا برد و انتهاع -حامی یک س است برد شمو هم امروزه طراحی 
طراحی برای هم  شده ک   دچار سوءتلب ری با عنوان متأسهان است ک  

جهات  کیارنی است و مصادا  ع نای رعمل غمت م ب  داشتد هدفی 
رویکاردی عملای و مه اومی و نا   کا یدرحان کهش برای هم  است.

و  ز ارمض تبل ر اغب  دنبا  مح طای  ؛ ک گرایان  است دئا یاتخ لی و 
 و در 13طراحی جامع و فراگ ار شمو هم ی حطرا( 9).است 12انگ زدنی

 11است ک  منجر ب  عدانت اجتمااعی فردمنحصرب مقابل مه و  طراحی 
ی محصاونات هاجنبا شامل تماا   ( اید طراحی یکپارچ  ک 9.)شودیم

ی متهااوت هااییتوانااو  در سان د کنندگاناساتهادهتوسط  شدهاستهاده

 (5).ی از زم ن  مطرح استاگسترهدر  هست
 اخلاق

 هاافرهنگی است ک  در تمامی اواژهید تراخلا  رشناترید و پر حرمت 
اید شاید ب  دن ل جذب  عم ا  و فطاری  ؛ واست اندازد طن هاش یاندو 

فارد و جاملا  و  کننادهتیتقواخلاقی  نظا ( 11انسان ب  فض لت باشد.)
دیشا  ن ت، ان چ ه( 11) و کما  است. هارسمانچراغ هدایتمر ب  سمت 

اخلاقی در  نظا (11و عمل انسانی ن ست ک  ن ازمند اید هدایتمر نباشد.)
ی اجتمااعی کارکردهااجریان یافتد خویش در انسان و جامل ، افاراد و 

یکی از افلا  انسانی  عنوانب قرار می دهد و ملماری  ر تأثرنان را تحت 
 دیتاررفو ژ دیترده اچ پن ست. ملماری یکی از    نصیب ر تأثاز اید 

 دیتر  اعمافلا  انسانی اسات کا  جاامل تی انساان شامو  دارد و از 
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ن ازهاای  دیتر  اعمی وجودی سازنده خود برای پاسخمویی ب  ها ینا
و بر مبناای  هاانسان( اخلا  در تلامل با 11گرفت  است. ) نشاءتانسانی 

ت گها تاوانیم تیدرن او  شودیمتلریف  هارنن ازهای افراد و ظرف ت 
ی افراد جامل  ستیز ک نک  اخلاق ات ابزاری برای ب بود سطح سلامت و 

دارناد و  هاارزش( اصو  اخلاقی ارتباط نزدیک و تنماتنمی با 11است. )
 را تبدیل ب  عمل نمایناد. هاارزشک   شوندیمابزاری نمریست   عنوانب 

  ی، وفای ب  ع د نسابت بادرست مهاه می چون اعتماد، صداقت، اخلا 
و فضائل ش روندی و خدمت با  جاملا  را در  مساوات دیمران، عدانت،

 و رفاه جامل ، سلامت ایمنی، داشتدنم (برای در حد اعلا 12. )رد گیبرم
باید تل اد اخلااقی  م ندسان و صرف  اقتصادی مرد ، شیرسا ،ب داشت

ی فکری و اخلاقی م ندسان علااوه بار هایر گج ت( 12). داشت  باشند
در سلامت یا افاو  ارتباطاات انساانی و  هاپروژهو  هاطرحن کارایی م زا

 رات تاأثهمچنا د ( 13. )دگرگونی عمومی جاملا  نقاش بسازایی دارد
ی ش ری هاط محو طراحی  هایزیربرنام اجتماعی و فرهنمی ناشی از 

ی هااط محبر انموهای اخلااقی و رفتااری شا روندان ، ب باود ک های 
ی ناوید هاایتئاوراجتمااعی موضاوع م ام  ئمجرامسکونی و کاهش 

و  فضاا ( با  علااوه،11طراحی فضاهای عمومی شا ری ماوثر اسات. )
ی رن وابستمی شدیدی ب  نحوه فلان ت و انموهاای اخلااقی و هایژگیو

ک   گون همان رابط  دوسوی  است. دیا رن دارد. کنندگاناستهادهرفتاری 
تما  نمای اصو  اخلااقی  ن یر ،مؤثرندانموهای رفتاری جامل   فضاها بر

 (19) باشندیمحاکم بر زندگی رنان ن ز 

 

 و اخلاق مدار در ایران شمولهمهبررسی وضعیت طراحی 

 فضایی: -ساختار کالبدی
پژوهش حاصل مطانلات کاربردی در خصاو  نظاارت بار اجارای  اید

ی در ش ر ت ران است ک  توسط م ندس د مشااور و تحات سازمناس 
اره کل ساختمان ملاونات ملمااری و ش رساازی شا رداری راهبری اد

 25ملبار و  1بوستان، 22ساختمان عمومی، 192است.  شدهانجا ت ران 
 (16گرفتند.) قرارم دان مورد بازدید م دانی 

و  هاساختمانی موجود در ها  رسمشاهدات م دانی نشان می دهد ک  
  شارح ییال با شمو هم فضاهای عمومی و موانع پ ش روی طراحی 

 :ندباشیمی بنددست قابل 
 

 ی و التزام به ضوابطاحرفهعدم رعایت اخلاق : 1جدول 
 یبرداربهرهدر زمان  در مرحله بازسازی در مرحله طراحی

ی در عمل با  انمارس ل
 ضوابط

ی هاناااا یهزتحم اااال 
 تخری  و نوسازی

ی ب  حقو  مللاون د احترامیب
 ین خودبرتربو 

عااااد  اشااااراف باااا  
 نداردهای طراحیاستا

ی باردارب رهتجاوز با  حاریم  ی تج  زهان یهزتحم ل 
 مللون د

باااودن  رورانااازا عاااد  
 ضوابط

ی ن روی هان یهزتحم ل 
 انسانی

هجااااو  افااااراد سااااانم در 
 ی از تج  زاتمندب ره

دنایاااال اقتصااااادی و 
 سوداگرانِ

ویااژه  علااائمی باا  تااوج یباا یبردارب ره دررونداختلا  
 ناستهاده مللونا

 

مصادیقی از امکانات ساختاری مهیا شده در : 2جدول 

ی برداربهرهدر تهران  و موانع اخلاقی  شمولهمهفضاهای 

 هاآناز 
ساختاری در  ملاحظات

 شمولهمهطراحی 

 ٔ  ناااهیدرزمی اخلااااقی هاااایناهنجاااار

 یبرداربهره

ویااژه افااراد  بانااابراحاادا  
 دارای مللون ت

 شتد گلدانایجاد مانع در مقابل رن با گذا

احاادا  مساا ر ویااژه عااابر 
 پ اده در خ ابان

پاارک  یاا رواده اپدر  دارانمغازه ل  وسب سد ملبر 
 رواده پخودروها در 

احدا  مس ر ویژه ناب نایان 
و تقااااطع  روهاااااده پدر 

 سواره و پ اده

برای جلاوگ ری از  رواده پدر تقاطع خ ابان و  بندراه
 ورود دوچرخ 

یس ی سااااارونااااا بش پ
ب داشتی ویژه افاراد دارای 

 مللون ت
 ب  علائم و اشغا  رن توسط افراد سانم توج یب

ی صااندنی ویااژه ناا بش پ
افااراد دارای مللون ااات در 

 اتوبوس و مترو

ب  علائم و اساتهاده توساط افاراد ساانم در  توج یب
 شرایط پ ک مسافر

ی رسانسور و باناابر ن بش پ
باارای تااردد افااراد دارای 

 مللون ت

هجو  افراد سانم در استهاده از رسانساور در حضاور 
 مللون د

ی پارک ناگ ویاژه ن بش پ
مللااون د و نصاا  تااابلوی 

 راهنما

ی ویاژه، عاد  هاامحلپارک خاودروی عاادی در 
رعایت فواصل استاندارد برای ساوار و پ ااده شادن 

 مللون د

ی رمااار ورودی نااا بش پ
 برای عبور ویلچر

و نا  در جب ا  اصالی تلب   رمر در ورودی فرعی 
 ساختمان

تلب   کهپوش ای پاونکی و 
شاا اردار باارای مساا رهای 

 ناب نایان

ی مجااور هاسااختمانعد  توج  ب  انحاقات نمای 
 در ارتهاع عابر پ اده

 

 فرهنگی:-ساختار اجتماعی
و مصاحب  با اعضای گروه هدف ب  نظار  شدهانجا بازدیدهای  بر اساس

مرباوط با  مساائل سااختاری و ملاحظاات  ی از مشکلاتاپاره رسدیم
ی در نحاوه فرهنما مساائلی دیمر ب  اخلاق ات و اپارهملماری است و 

. ملضالات سااختاری باشادیمابرخورد با افراد دارای مللون ات مارتبط 
ی طراحان و سازندگان فضاهای شا ری احرف خودناشی از نقض اخلا  

اجتماعی  حترا  ب  حقو است. اما بی تل دی ب  رعایت اصو  اخلاقی و ا
و ب  مخاطره انداختد منافع رنان در ب د رحاد جامل  ن ز بس ار  ش روندان

 است. اثرگذارشایع و 
 %11کا  تن اا  اندداشات در مصاحب  عم   افاراد گاروه هادف ایعاان 

ی باردارب رهی شده برای استهاده رنان قابل سازمناس فضاهای ش ری 
ل فقدان شبک  هم پ وند اتصا  دهند اماکد اید امر ب  دن  (19هستند. )

ی شده ب  یکدیمر است تا امکان دسترسی رزادان  سازمناس و فضاهای 
ناذا افاراد تارج ح  تا مقصد م  اا باشاد. مبدأو مستقل برای مللون د از 

اسات بمانناد و اماور  اساتهادهقابلک  در فضای خان  خود ک   دهندیم
حاس  مسائل محو  کنند کا  ایاد  شخصی و اداری خود را ب  سایرید

( همچنا د 19. )کندیم دارخدش ی و کرامت انسانی رنان را طلباستقلا 
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و ویژه سازی مس ر ویلچر از ورودی اصلی در  گون ض تبلی طراحگاه با 
دو جب   مختلف بناا، ساب  جداساازی افاراد دارای مللون ات از گاروه 

مذکور و انزواطلبی رنان همراهان شده ک  منجر ب  تبل ض و تحق ر فرد 
ی و دوساتنوعرعایات اخلاا   ک یدرحان( 19در فضاهای عمومی است.)

رافاع ایاد مشاکل  توانادیمدغدغ  هممانی  عنوانب توج  ب  مللون ت 
 باشد.

از کنش اجتماعی داوطلبان  ملطوف با   عبارت استمشارکت اجتماعی 
سالامت و امن ات ( در اندیشا  افلااطون 15منافع متقابل یا خ ر جملی )

اعضاا و شا روندان بساتمی  و رگاهانا  ماؤثرمدین  فاضل  با  حضاور 
 (15دارد.)

در باب علل عد  مشارکت اجتماعی و حضور فلا  افراد دارای مللون ات 
در فضاهای ش ری بس اری از رناان ملتقدناد رنچا  با ش از هار چ از 

لون ت در ش ر رزاردهنده است، نحوه برخورد افراد جامل  با افراد دارای مل
برخی از افراد حضاور افاراد دارای مللون ات را در  مثا عنوانب . باشدیم

و گااه  شاودینماو حقو  رنان محتر  شامرده  پندارندینمش ر انزامی 
. اید بادان اندقائلنسبت ب  حقو  رنان  گون ض تبلترحم زیاد از حد یا 

از ناوع منهای  ملناست ک  هر نوع توج  اضافی چ  از نوع مثبات و چا 
با  برای افراد دارای مللون ت رزاردهنده است و حس نامطلوب ناهممونی

 (21.)کندیمسایرید را ایجاد 
گروه  فردمنحصرب ی عمومی برشمرده شود ک  ادغدغ چنانچ  مللون ت 

درک کرد ک  افاراد دارای مللون ات هام مانناد  توانیم خاصی ن ست،
ی رزادان  و بدون ن از ب  کماک وزندگاز ح  استقلا   ستیبایمسایرید 

از  واساط یبایی و تن ابا دیمران در جامل  برخوردار باشاند و بتوانناد 
 شوند. مندب رهامکانات و تج  زات ش ری 

اید دیدگاه حتی در م ان م ندسان و متخصصان اید رشت  ن ز  متأسهان 
افاراد ضاوابط ویاژه » شودیمدر ضوابطی عنوان  ک یهنماموجود دارد. 

ایاد « بوستان ویژه بانوان»یا « پارک ویژه مللون د»یا « دارای مللون ت
تلقای « ویاژه»بدان ملناست ک  اید افراد را نسبت ب  سایر شا روندان 

 هرگونا  کا یدرحاانکرده و برای رنان از جنب  مثبت تمایز قائل شدند. 
قشار و تبل ض باعث شاخص شدن یاک  شودیمتمایزی، تبل ض تلقی 

از جامل  شده و پ وندهای اجتماعی را دچار گسست خواهد کارد.  خا 
ی است ک  تمایل افاراد دارای مللون ات را با  امسئل  دیترم ماید امر 

 .دهدیمحضور در جامل  تقل ل 

 

 -ی کالبادیهااچالشدر پاسخ به  مؤثرراهکارهای اخلاقی 

 فضایی:

 ی:سازمناسبتدوین طرح جامع 
ی باعث شاده تاا اقادامات موضالی و ساز مناسنمرش بخشی ب  امر 

صاورت  شامو هم موضوعی بس اری ک  در راساتای توسال  طراحای 
، مس ر و مبدأی اشدهی سازمناس گرفت  ب  دن ل فقدان شبک  یکپارچ  

ن ست. ناز  است ایاد شابک  از  استهادهقابلمقصد را ب  هم پ وند دهد، 
ی متارو ، اتوباوس هاتماهسیافضاهای خصوصی افراد دارای مللون ت تا 

هممانی تا پارک نگ و فضای عمومی مقصد گساترده  ونقلحمل،شبک  
 شود.
مسا ر تاردد  توانادیمی و طراحی یک برنام  جامع یکپارچ  ن بش پنذا 

هم  افراد بشر یا هر نوع سطح تواناایی را م سار کناد و کل ا  نقااط و 
و  ور فلاا حضای شاده را با  هام پ وناد دهاد و سازمناس فضاهای 

در ش ر جاری سازد و تلاملاات  مستقلاًافراد دارای مللون ت را جانب  هم 
 اجتماعی را قوت بخش ده ب  پایداری اجتماعی در جامل  منجر گردد.

 

باادون  الاااجرالازمتاادوین قااوانین منوااجپ و یکوارچااه و 

 تبعیض:
و ضمانت اجرایی کافی در خصاو  قاوان د  ران  گسختفقدان قوان د 

جود سب  شده گاه ب  دن ل ملاحظاات اقتصاادی از ساوی مانکاان و مو
ی قرار گ ارد. ضاروری اسات نظاارت و پاایش توج یبسازندگان مورد 
در تما  مراحل طراحی، ساخت، اجارا و حتای  شمو هم تحق  طراحی 

صورت پذیرد و جریم   ران  گسختی و طورجدب صدور مجوز پایان کار 
ی شاود. نا بش پاز قاانون در ایاد زم نا   عدو  کنندگانسنم د برای 

همچن د گاه ب  دن ل عد  هماهنمی و فقدان نمرش جاامع و یکپارچا  
. شااودینماامحقاا   شاامو هم ی اجرایاای، طراحاای هادسااتماهم ااان 

اقدامات مقطلی و بادون برناما  و بخشای )جزئای( نظ ار  مثا عنوانب 
  یا صندو  پست توسط شرکت بر رواده پاحدا  پای  روشنایی در یک 

ی فاضالاب توساط هاامن و یا احدا   توسط شرکت پست و مخابرات
شرکت رب و فاضلاب و... در تلارض با مس ر ویژه ناب نایاان کا  توساط 

اید  .کندیمایجاد  هارنو موانلی بر سر راه  هست، شدهاحدا ش رداری 
ملضاالات ناشاای از فقاادان نماارش یکپارچاا  و ناهماااهنمی بااا سااایر 

. ک  ضمد ایجاد اختلا  در کارایی،هزین  تخری  و نوسازی را هاستن اد
ی دارامانات بااخلاا ب  دررمدهای شا ری تحم ال کارده و ایاد خاود 

 مدیریت ش ری در تلارض است.

 

 ی از سطوح پایینی جامعه:سازفرهنگی اخلاقی و هاآموزش
ی در سطح ش روندان هم شامل جامل  هادف )افاراد دارای سازفرهنگ

لون ت، سانمندان، کودکان، زنان باردار، مللونان و...( است و هم ساایر مل
با رنان تلامل اجتماعی برقرار کنناد. ضاروری  ستیبایمافراد جامل  ک  

و ن از حقاو  افاراد دارای مللون ات  هاات مللوناست رشنایی باا اناواع 
با رشنا کردن  توانیمبرای هممان تشریح گردد. در اید زم ن   وضوحب 

مللونان ب  حقو  ش روندی ایشان نوعی نظارت عمومی و مردمای با  
در ش ر فراهم کرد. بدید ملنا  شمو هم ی و طراحی سازمناس اجرای 

ک  ش روندان بتوانند در صورت مواج   با هر نوع هنجارشکنی در حوزه 
ا مراجع ساختاری یا اخلاقی در راستای استهاده برابر از فضاهای ش ری، ب

بازرسی و نظارت بر فضای ش ری ارتباط برقرار کرده و گازارش دهناد. 
تقویت باورهاای اخلااقی از ساطوح و سان د پاای د در جاملا  ماانع از 

 ی افراد جامل  نسبت ب  منافع یکدیمر است.تهاوتیب
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ی در سطح ش روندان از سطوح پاای د رماوزش سازفرهنگعلاوه بر رن 
و  هااتنوعکا  جاملا  و افاراد رن باا تماا   گرددیممثل مدارس سب  

درک شود و افراد از سن د خردسانی ب اموزناد کا  چمونا   شیهاتهاوت
ی افاراد مواجا  شاوند. هایتوانمندی زیستی و گوناگونی هاتنوعباید با 

اگر کودکان ب اموزند ک  چمون  با همسانان دارای مللون ت  مثا عنوانب 
رناان تلامال داشات  باشاند، دیمار افاراد دارای خود برخورد نمایند و با 

مللون ت در فضای جامل  طرد نخواهند شد. همچن د تلب   وسایل بازی 

یا تون د و عرض  عروسک مللاو  و  هاپارککودکان دارای مللون ت در 
ی یاک فارد بازنادگ خاود راک  کودکان  کندیمنشست  بر ویلچر کمک 

اً رموزش بب نند ک  چمونا  بایاد در دارای مللون ت درگ ر نموده و تلویح
قبا  او احساس مسئون ت نماید. تله   مدارس افراد دارای مللون ات در 

 تواندیمحرکتی با فضاهای رموزشی کودکان سانم  -انواع یهنی و حسی
ی زیستی در م ان اقشاار رن را هاتنوعط ف هممنی از جامل  را با تما  

 شامل شود.
 

 
 شمولهمهتدوین مدل مفهومی برنامه جامع طراحی :1نگاره 

 

در پاسااخ بااه  شاامولهمهراهکارهااای اخلاااقی طراحاای 

  فرهنگی: -ی اجتماعیهاچالش

فرهنمی بس ار ب شتر –اخلاقی و اجتماعی  مسائلک   دهدیمنتایج نشان 
ر ی فضاهای ش ری دناکاررمداز مشکلات ساختاری و کانبدی فضاها در 

در نمارش جاملا  نسابت با  موضاوع  تغ  ر ک یطورب . مؤثرندت ران 
 عنوانبا مللون ت و پذیرش حقو  اون   رنان و رعایات اصاو  اخلااقی 

راهمشا باشاد. رد  تواندیمدر ایهان عمومی  دارش یری فکری و ادها بن
 :شودیماید راستا راهکارهای اخلاقی ییل پ شن اد 

 

 ی عمومیاهدغدغ عنوانبهمعلولیت 
و یاک دغدغا   گارددیمامللون ت ب  ناتوانی در انجا  یک کار اطلاا  

ی اکتساابی هاات مللونعمومی است ک  ب  گروه خاصای تللا  نادارد. 
ی مازمد و... هایمار بناشی از ک ونت سد، حواد  و سوانح، بارداری، 

افاراد  هما  در کم د هممان است و ناقض حقاو  شا روندی ن سات.
ی مندب رهر هر سطح توانمندی جسمانی امکان دسترسی و د ستیبایم

برابار از  یباردارامکاان ب ره عادنان  از امکانات مح طی را داشت  باشند.
امکانات زندگی، از حقو  انکارناپذیر تمامی افراد هر جامل  است. بادید 

 یساازطراحی یاا مناس  یاگون ترت   بناها و فضاهای ش ری باید ب 
مختلاف جاملا  از خادمات و  یهااگروه یر اگکاان ب رهشوند کا  ام

تس  لات هممانی ک  ب  دن ل عد  هماهنمی شکل ف زیکی محا ط باا 
 (21) ها سل  شده است فراهم شودگستره توان جسمی رن

 یک ویژگی و نه انگ عنوانبهمعلولیت 
ی، گ جای، زدگوحشاتی، حوصالمیباحساساتی نظ ر ترس، اضطراب،  

ی ش ری ک  در فضاهای عمومی بر افراد هاط محی در خجانت و تن ای
 یدر برقاراررناان  ب  دن ل رن است کا  شودیمدارای مللون ت عارض 

ارتباط با مح ط پ رامون خود دچار مشکل هستند. رن را ننگ پنداشت  و 
انقااء اطراف اان رخ  ج  درنت. گاه اید احساس اندزدهانگ مللو  بر خود 

اقی اسات و گااه با  دن ال مساائل شخصای و اخلا مسائل ک   دهدیم
 دارد. هاخانوادهخانوادگی است ک  ریش  در باورهای افراد و فرهنگ 

 

 حفظ کرامت انوانی افراد دارای معلولیت
ی در علاو  م ندسای و طراحای احرف در اید زم ن  عد  رعایت اخلا  

 نی م ندس بلضاً زیرا؛ ش ری تأث رات منهی بس اری را اعما  کرده است
یک امر  عنوانب ک  سلی در ایجاد فضاهای مناس  برای مللون د دارند 

 هاساااختمانی در سااازمناس ی باا  موضااوع رضاارور و غتشااریهاتی 
و حتی در مواردی کا  بناا با   پندارندینمو رن را یک انزا   شندیاندیم

ی خاود هساتند در هاایطراحامجبور ب  رعایات رن در  رورانزا قوان د 
ی هاایورودبلااستهاده و جایی ک  دور از دسترس رسان اسات فضاهای 

ک  عملاً  کنندیمی دستمرد و... را طراحی هال  مو ها رمرویژه مللو ، 
ن ست یا باا از با د باردن کرامات انساانی افاراد دارای  استهادهقابلیا 

 .کنندیمرا ب  ایشان یادروری  هارنمللون ت، ویژگی خا  جسمانی 

 



  و معماری اخلاق مدار شمولهمهطراحی : و همکاران دکتر حمید ماجدی
 

 11 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

ش
ه 

مار
 ش

،
1 ،

10
11

 
ري

رو
 م

له
قا

م
 
 

 

 مدار گرش ترحپ محور به نگرش حق گذار از ن
 مسئل ی است. اید اخلاقیبب  افراد دارای مللون ت نوعی  ز رمترحمنماه 

ب  دن ل رشنا نبودن جامل  با ادب ات صح ح برقراری ارتباط با افراد دارای 
غانباً ب  کودکان رماوزش داده نشاده  مثا عنوانب . دهدیممللون ت رخ 

کودک دارای مللون ت ارتباط برقرار کنند و حتای  با توانندیمک  چمون  
بارای اساتهاده افاراد دارای مللون ات تم  اد و  هاپارکوسایل بازی در 

هام در بسا اری ماوارد  ساانانبزرهتج  ز نشده است. حتی در م اان 
 هاارنکا  در  شاودیماکمک ب  افراد دارای مللون ت ب  شکلی انجاا  

برای کمک ب   ازحدش بگاه اصرار . رد گیماحساس ناخوشایندی شکل 
ک  او احساس طه لی بودن نموده  شودیمیک فرد دارای مللون ت باعث 

فضااها و  ساتیبایمااصال  در را در اسارت بب ند. اشیفردو استقلا  
ی شکل گ رد ک  افراد دارای مللون ت بتوانند طورب ی شخصی هاعرص 

یرید ب  انجا  امور جاری خود ی و مستقلاً و بدون ن از ب  کمک ساراحتب 
 .هست شمو هم مهاه م بن ادید طراحی  بپردازند و اید امر از

 

 روحیه همدلی در سایه تعاملات انوانی اخلاق مدار
در موارد بس اری ممکد است انجاا  اماور سااختاری در ج ات اجارای 

 صارف ب مقرونی برای یک بناای موجاود، چنادان مه اد و سازمناس 
ی واجاد ارزش هاابافته ملاحظات تاریخی و م راثی در برخی نباشد. گا

. در دهادینماامکان انحا  تج  زات و تأس سات را ب  طراحان شا ری 
در با د  توانادیماو تلاانی اخلاا  اجتمااعی  یسازفرهنگاید شرایط 
ی باشد ک  فردی برای کمک ب  افراد دارای مللون ت اگون ب ش روندان 
وجود زنگ خاا  در ورودی  مثا عنوانب باشند.  دهیدرموزشدر جامل  

ک  مکان انحا  بانابر ب  رن وجاود  دسترسرقابل غیک فضای عمومی 
 شمو هم ی در راستای اجرای طراحی افزارنر ی ال  وس تواندیمندارد، 

ی ب  فرد رسانخدمتبرای  دهیدرموزشباشد تا در هنما  ن از فردی  مؤثر
برخی علائم و راهنماها مثل رنگ  ای مراجل  کند.مللو  ب  درب ورودی 

رن باشد ک   دهندهنشانخا  روی زنگ درب خان  افراد دارای مللون ت 
باناا رفتا  و با  فارد  هاپلا از  ستیبایممأمور پست یا خدمات ش ری 
 (22دارای مللون ت سرویس دهد.)

لاو ، ی ش ری در ش ر نظ ر پارک ناگ ملهانشان ی ب  علائم و توج یب
صندنی ویژه مللو  در مبلمان ش ری یا اونویت استهاده از رسانسور برای 

ملضالات اخلااقی و فقار  دهندهنشاانافراد دارای مللون ت هم  و هم  
 فرهنمی برخورد با افراد دارای مللون ت است.

 

 گیرینتیجه
یی اسات هاتلاشگسترده  ط ف از شمای کلی ملرف شمو هم طراحی 

های برابر شامل رفتار منصهان  زیر چتر قانون و فرصت تک  در رن عدان
کااربران را بار روی  هما  شمو هم طراحی  باشد.می ستیزط مح در

 توانایی هر فارد ک یطورب دهد. رار میق بستر اخلا  مدار و عادنان  یک
در استهاده از امکانات مح طی با ساایر افاراد یکساان و فاارغ از ساطح 

 نان باشد.توانمندی جسمی ر

 تاوانیمدر ایران  شمو هم ی قوان د طراحی ناکاررمددر پاسخ ب  علل 
نباودن  ران  گساختگهت: فقدان ضمانت اجرایی در عمل ب  قاوان د و 

سانم د بارای خاط اان از عمال با   جارائمی ن بش پو ن ز عد   هارن
ی هانا  زمباعاث ایجااد  وساازساختدر امر  شمو هم ضوابط طراحی 

. علاااوه باار رن هاسااترنی ناکاررماادچی از قااوان د موجااود و ساارپ 
ک   دهدیمی اید امر در ت ران نشان شناس  رسدستاوردهای حاصل  از 
 مسائلدر ت ران ب ش از هم  ریش  در  شمو هم عد  موفق ت طراحی 

اخلاقی و باور عمومی دارد. سوم د ملضل مرباوط با  نمارش بخشای 
ها و فضااهای شا ری اسات سااختمان سازی)جزئی( نسبت ب  مناس 

با   توجا یبای ش ری اقدامات ناهماهناگ و هاپروژهدر انجا   عموماً
باعاث  ن اادکی یهااتلاش بلضااًک   دهدیمسایر ن ادها رخ  تیمأمور

 شامو هم ایجاد اختلا  در کار سایر ن ادها نموده و عملکارد طراحای 
ن ادها با   دوشرط قیبج  امر ناشی از تو دیا .کندیمیکپارچ  را مختل 
ب   احترا ی در اخلاقیبو سب   هاسترنی سازماندرونمنافع شخصی و 

 .گرددیم بردارانب رهحقو  
در پاسخ ب  علل عد  مشارکت اجتماعی افاراد دارای مللون ات عل ارغم 

گهت عد  رگاهی ش روندان ب  حقو   توانیم هارساختیزفراهم بودن 
مللون د ب  حقو  خودشان و همچنا د باورهاای مللون د و عد  اشراف 

 غلط مرسو  باعث ب  انزوا کش ده شدن افراد دارای مللون ت شده اسات.
 زنادگی شارایط از برخاورداری در ی بسا ارهااینابرابر وجود د همچن

 باا مقررات و قوان د تیکهادهنده عد نشانافراد دارای مللون ت  مطلوب
 شرایط اید و است افراد دارای مللون ت زا حمایت در مداران  ح  رویکرد

 باشادیما شمو هم ک  از اصو  اون   طراحی  انصاف و عدانت اصل با
 از گاذار تا شود اندیش ده فراگ ر و جامع تداب ری است ناز . تناقض دارد

 برابار انساانی منظر از و محور کرامت انسانی رویکرد ب  ز رمترحم نماه
 شایست  حقوقی و اجتماعی بروز و ظ ور تحق  شاهد بتوان و افتد اتها 

 بود. جامل  در مللونان
تری را خل  کرد ک  تمامی اعضای توان سکوی منصهان بدید ترت   می

یک جامل  از مق اس یک خانواده تا مق اس یاک کشاور بتوانناد بادون 
تبل ض در کنار هم زندگی فلانان  داشت  باشاند. ایاد امار ضامد حها  

افاراد  تاا شاودیمادگی و رعایت حقو  ب د نسلی سب  پ وندهای خانو
های فراگ ر دارای مللون ت بتوانند همچون سایر اعضای جامل  در مح ط

حضور فلا  داشت  باشند و ضمد عملکرد مساتقل با  اماور شخصای و 
اجتماعی خود از کرامت انسانی ن ز برخوردار بوده و همچون سایر افاراد 

 قرار گ رند.و توج   مورداحترا جامل  

 

                 خالقیا یمالحظهها
ک  با یکر منباع  شدهگرفت در اید پژوهش از منابع علمی متلددی ب ره 

حقو  مانک ت ملنوی رنان رعایت شده است .همچنا د باا عنایات با  
با  هایربرداریتصوحساس ت موضوع و مخاط  قرار دادن گروهی خا  

 ت.اس شدهانجا کس  اجازه از ایشان 
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 سپاسگزاری
از م ندس د مشاور هر  پی، ملاونت ش رساازی و ملمااری شا رداری 

انجمد ندای مللاون د،  رعاملیمدت ران، اداره کل ملماری و ساختمان، 

انجماد علمای  رعاملیماد انجماد ضاایلات نخااعی بااور، رعاملیمد
ک  محققان را  دیریمقدردانی ب  عمل هنری مللونان ایران  یهانشیرفر
 .دیریمانجا  اید تحق   یاری نمودند قدردانی ب  عمل در 
 

 هنام واژه
 Normalization.1 ی سازیعاد

 Barrier free design.2 طراحی بدون مانع

3.ADA(American Disable Association) 
 قاااااناااااون رعایت حقو  مللون د در رمریکا  

 Universal design.4  شمو هم طراحی 

 Simple and intuitive use.5 قبل درک ش ودی ساده و 

 Flexibility in use.6 ی در استهادهریپذانلطاف

 Equitable use.7 استهاده برابر

 Perceptible information.8 اطلاعات قبل حدس 

 Tolerance for error.9 تحمل خطا

 Low physical effort.10 حداقل ن روی ف زیکی 

 Accessible design.11 ریپذدسترسطراحی 

 Stigmatization.12 انگ زدن

 Inclusive design.13 طراحی فراگ ر 

  Social justice.14 عدانت اجتماعی 

 Exclusive design.15 طراحی انحصاری 
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