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نقـــش
جه ــان
مالسا رد یدنورهش قوقح لوصا هب هجوت اب هدایپنارباع قوقحرب رثؤم لماوع یبایزرا

یکــی از مهمتریــن جنبههــای حضــور در فضاهــای شــهری کــه ســبب ســرزندگی و افزایــش نقــش اجتماعــی آنهــا میشــود ،حرکــت
پیــاده اســت .امــروزه در بســیاری از فضاهــای شــهری حرکــت ایــن گــروه از شــهروندان کــه جمعیــت بزرگــی را نیــز بــه خــود اختصــاص
میدهنــد ،تحــت تأثیــر عوامــل گونا گــون ،دچــار اختــال شــده اســت .عــدم رضایتمنــدی عابــران از فضاهــای شــهری بهنوعــی بــا
تضییــع حقــوق آنهــا در ارتبــاط اســت .حقــوق شــهروندی ،ازجملــه مســائلی اســت کــه در اســام بســیار بــه آن توجــه شــده و بــر رعایــت
ارزشهــای انســانی بســیار تأ کیــد شــده اســت .ایــن تحقیــق بــه دنبــال بررســی میــزان تأثیــر ایــن عوامــل در تضییــع حقــوق عابــران در
محــدوده مطالعاتــی (تقاطــع بزرگــراه جــال آل احمــد و چمــران تــا خیابــان کارگ رشــمالی تقاطــع فاطمــی)؛ بهعنــوان یکــی از نواحــی
بــا حجــم تــردد بــاالی پیــاده؛ اســت .روش تحقیــق تحلیلی-ا کتشــافی و بــر اســاس مطالعــات میدانــی اســت .برمبنــای اصولــی کــه از
دیــدگاه عــدل در اســام در ارتبــاط بــا حقــوق شــهروندی میتــوان اســتخراج نمــود و بــا بررســی مســائل موجــود و نظــرات کارشناســان،
معیارهایــی بــه دســت آمــد .در تحلیــل دادههــا از فــن فرآینــد تحلیــل سلس ـهمراتبی ( )AHPو بــرای یافتــن اهمیــت گزینههــا از
پرسشــنامه اســتفاده گردیــد .بررســی اهمیــت معیارهــا و زیرمعیارهــا نیــز بــا روش دلفــی صــورت گرفــت .یافتههــا بیــان داشــت کــه
مدیریــت شــهری مهمتریــن عامــل در ارتبــاط بــا حقــوق عابــران پیــاده اســت و ســپس ســایر عوامــل؛ رفتــار ســا کنین فضاهــای مجــاور،
رفتــار دارنــدگان وســایل نقلیــه و رفتــار ســایر اســتفادهکنندگان فضــا اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه نقــش تعیینکننــده مدیریــت شــهری
در ارتبــاط بــا حقــوق عابــران پیــاده بایســتی در طراحــی شــهرهای جدیــد ،ســاماندهی شــهرهای موجــود ،تخصیــص منابــع مالــی
بــرای توســعه شــبکه راههــا و بازســازی و بهســازی آنهــا و در تدویــن مقــررات بــه پیــادهروی بهعنــوان اصلیتریــن شــیوه جابجایــی
درونشــهری و مناس ـبترین شــیوه ســفرهای کوتــاه ،باالتریــن اولویــت داده شــود.

 .1مقدمه
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حرکــت پیــاده طبیعیتریــن ،قدیمیتریــن و ضروریتریــن
شــکل جابجایــی انســان در محیــط اســت و پیــادهروی هنــوز
مهمتریــن امــکان بــرای مشــاهده مکانهــا ،فعالیتهــا و
احســاس شــور و تحــرک زندگــی و کشــف ارزشهــا و جاذبههــای
نهفتــه در محیــط اســت .در شــهر تهــران حــدود  50درصــد
و در شــهرهای متوســط و کوچــک تــا دوســوم ســفرهای
ً
درونشــهری کامــا پیــاده انجــام میشــود (,1996:12
)Preparation of the Plan Regulationsبعــاوه در
ســفرهایی کــه بــا وســایل نقلیــه موتــوری انجــام میگیــرد،
فاصلــه مبــدأ و مقصــد تــا ایســتگاه و یــا تــا محــل پارکینــگ،
بهصــورت پیــاده اســت .بهاینترتیــب ،پیــادهروی بخشــی
از همــه ســفرهای شــهری اســت و بیشــتر افــراد حداقــل در
قســمتی از طــول ســفرهای خــود پیادهانــد .باوجودایــن،
حقــوق و نیازهــای اساســی افــراد پیــاده در بســیاری مــوارد و
بهواســطه عوامــل گونا گــون نادیــده گرفتــه میشــود .از یکســو
امکانــات و تســهیالت تخصیصیافتــه بــه سیســتم پیــادهروی
آنقــدر ناچیــز اســت کــه بههی ـچروی تناســبی بــا جایــگاه و
ســهم آن در حملونقــل شــهری نــدارد و از ســوی دیگــر بــه
علــت پاییــن بــودن ســطح عمومــی آ گاهیهــای ترافیکــی ،فــرد
پیــاده حقــوق حق ـهی خویــش را پایمــال یافتــه و گاهــی خــود
نیــز بهعنــوان متخلــف درصحنههــای مختلــف ترافیکــی ظاهــر
میشــود.

 .2اهداف تحقیق

مالسا رد یدنورهش قوقح لوصا هب هجوت اب هدایپ نارباع قوقح رب رثؤم لماوع یبایزرا

هــدف اصلــی ایــن تحقیــق بررســی عوامــل مؤثــر بــر حقــوق
عابــران پیاد هبــر مبنــای اصــول حقــوق شــهروندی در اســام
اســت و اینکــه در میــان ایــن عوامــل کدا میــک بیشــترین نقــش
را در تضییــع حقــوق عابــران پیــاده در فضاهــای شــهری دارنــد.
درنتیجــه میتــوان بــا آ گاهــی از ایــن موضــوع عامــان اصلــی را
شناســایی کــرده و در جهــت تغییــر و اصــاح رویــه بــرای احقــاق
حقــوق عابــران پیــاده کوشــید.

 .3روش تحقیق
روش تحقیــق ایــن مطالعــه از نــوع تحلیلــی ،ا کتشــافی و
بــر اســاس مطالعــات میدانــی اســت .در تحلیــل دادههــا از
فــن ارزیابــی  AHPو بــرای یافتــن اهمیــت گزینههــا از نتایــج
پرسشــنامهها اســتفاده گردیــد .تعــداد  150پرسشــنامه بــرای
ایــن کار توزیــع شــد .جامعــه آمــاری ایــن مطالعــه عابــران
پیــادهای اســت کــه از محــدوده مطالعاتــی ایــن تحقیــق
(بزرگــراه جــال آل احمــد از تقاطــع بزرگــراه چمــران تــا خیابــان
کارگــر شــمالی تقاطــع فاطمــی) در ســاعات مختلــف شــبانهروز
اســتفاده مینماینــد .بــرای یافتــن اهمیــت معیارهــا و

زیرمعیارهــا از روش دلفــی اســتفاده گردیــد .بــرای ایــن کار از 15
متخصــص درزمینهٔشهرســازی نظرخواهــی شــد.
 .1-3روش دلفی
روش پیشبینــی دلفــی از ســال  ،1951بهعنــوان یــك روش
علمــی مهــم شــناخته میشــود ( )Sarvar:1999,20یكــی از
دالیــل اســتفاده از روش دلفــی در كنــار روش فرآینــد تحلیــل
سلســلهمراتبی در ایــن تحقیــق ،نیــاز بــه اســتفاده ازنظــر
كارشناســان درزمین ـهی مبحــث حقــوق شــهروندی و وزن
دهــی بــه معیارهــای ایــن تحقیــق بــوده اســت.
 .2-3روش فرآیند تحلیل سلسهمراتبی ()AHP
فرآینــد تحلیــل سلسـهمراتبی ( )AHPبــا توجــه بــه خصوصیــات
ویــژه آن در بررســی موضوعــات مربــوط بــه برنامهریــزی شــهری
کاربــرد مطلوبــی دارد .روش  AHPاز ایــن نظــر مفیــد اســت
کــه زمین ـهای را بــرای تحلیــل و تبدیــل مســائل پیچیــده بــه
سلســله مراتبــی منطقــی و ســاده فراهــم م ـیآورد تــا برنامهریــز
بتوانــد ارزیابــی گزینههــا را بــا کمــک معیارهــا و زیرمعیارهــا
بهراحتــی انجــام دهــد .افــزون بــر ایــن ،امــکان بررســی ســازگاری
در قضاوتهــا را نیــز فراهــم م ـیآورد (Ghodsipour:2005,14
) .بــا توجــه بــه اینکــه اغلــب موضوعــات مربــوط بــه شهرســازی
از طریــق شــاخصهای کیفــی و کمــی قابلبررســی هســتند،
امــکان بهکارگیــری همزمــان معیارهــای کیفــی و کمــی در روش
 AHPآن را بــه ابــزاری قــوی بــرای تحلیــل مســائل شهرســازی
تبدیــل میکنــد .انعطافپذیــری ،ســادگی محاســبات و امــکان
رتبهبنــدی نهایــی گزینههــا نیــز از مزیتهــای دیگــر آن اســت
کــه میتوانــد کمــک مؤثــری در بررسـیهای مربــوط بــه مســائل
و برنامهریزیهــای شــهری باشــد(.)Zebardast:2010,20
 .1-2-3 -1-2-3تشریح کلیات روش AHP

اولیــن مرحلــه ،مدلســازی و بنــا کــردن سلس ـهمراتب اســت.
در ایــن مرحلــه ،مســئله و هــدف از تصمیمگیــری بهصــورت
سلســله مراتبــی از ســطوح شــامل عناصــر تصمیــم کــه بــا هــم در
ارتبــاط میباشــند ،درآورده میشــود .عناصــر تصمیــم شــامل
شــاخصها و گزینههــای تصمیــم اســت .دومیــن مرحلــه انجام
مقایســات زوجــی اســت .تصمیمگیرنــده بایســتی مجموعــه
ماتریسهایــی کــه بهطــور عــددی اهمیــت یــا ارجحیــت
عناصــر هــر ســطح را نســبت بــه عنصــر مربوطــه خــود در ســطح
باال تــر نشــان میدهــد ،ایجــاد کنــد ،ایــن کار بــا انجــام مقایســات
دوب ـهدو بیــن عناصــر هــر ســطح از طریــق تخصــص اعــدادی
کــه نشــاندهنده ارجحیــت یکــی نســبت بــه دیگــری اســت
صــورت میگیــرد .مقادیــر عــددی مقایســات در ماتریســی بــه
نــام ماتریــس مقایســات زوجــی درج میشــود .ایــن ماتریــس

دو خاصیــت عمــده دارد .اول آنکــه قطــر ایــن ماتریــس عــدد 1
اســت و معنــای آن ایــن اســت کــه نســبت ترجیــح هــر عامــل
در مقایســه بــا خــودش مســاوی  1اســت و دوم آنکــه ترجیــح
عوامــل نســبت بــه یکدیگــر خاصیــت معکوسپذیــری دارد.
مرحلــه بعــدی انجــام محاســبات الزم بــرای تعییــن وزن
(اولویــت) هــر یــک از عناصــر تصمیــم بــا اســتفاده از اطالعــات
ماتریسهــای مقایســات زوجــی اســت .بــرای ایــن منظــور
چندیــن روش وجــود دارد کــه میتــوان روش حداقــل مربعــات،
حداقــل مربعــات لگاریتمــی ،بــردار ویــژه و روشهــای تقریبــی
را نــام بــرد .در روش  AHPانتخــاب گزینــه برتــر آخریــن مرحلــه
اســت .بهمنظــور رتبهبنــدی گزینههــای تصمیــم و تعییــن
گزینــه برتــر ،وزنهــای نســبی در هــم ادغــام میشــوند .چــون
وزن شــاخصها منعکسکننــده اهمیــت آنهــا در تعییــن
هــدف بــوده و وزن هــر گزینــه نســبت بــه شــاخصها ،ســهم آن
گزینــه در شــاخص مربوطــه میباشــند ،میتــوان گفــت کــه وزن
نهایــی هــر گزینــه از مجمــوع حاصلضــرب وزن هــر شــاخص در
وزن گزینــه مربــوط از آن شــاخص بــه دســت میآیــد .البتــه در
ایــن تحقیــق از نرمافــزار  Expert Choiceبــرای ســنجش مــدل
بهجــای شــیوههای یادشــده اســتفاده گردیــد کــه کار را بســیار
ســادهتر نمــوده و ســرعت عمــل را بــاال میبــرد.

 .4معرفی متغیرها و شاخصهای مرتبط

 .5محدوده و قلمرو پژوهش
محــدوده مطالعاتــی در ایــن تحقیــق ،بزرگــراه جــال آل احمــد
از تقاطــع بزرگــراه چمــران تــا خیابــان کارگــر شــمالی تقاطــع
فاطمــی اســت کــه در نقشــه بــاال ،ایــن محــدوده توســط
نقطهچیــن نمایــش دادهشــده اســت.

 .6مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
 .1-6نقش و هویت پیاده در شهرها
در شــکلگیری شــهرهای اولیــه ،پیــاده نقــش اصلــی را ایفــا
مینمــود زیــرا مســافت پیــادهروی مطلــوب ،محــل اســتقرار
ً
کاربریهــا و نهایتــا ســاختار کلــی شــهر را مشــخص میســاخت.
اســتقرار محــل کس ـبوکار (بــازار) ،عبــادت روزانــه (مســاجد) و
مناطــق مســکونی در طر حریــزی شــهرهای قدیمــی بهخوبــی

نمایانگــر نقــش و هویــت پیــاده در شــکلگیری ارتباطــی شــهرها
بــوده اســت .بــا ورود اتومبیــل بــه عرصــه زندگــی شــهرهای
کشــور ،بهتدریــج نقــش پیــاده کمرنــگ گردیــد و اتومبیــل نقــش
اصلــی را در تعییــن محــل اســتقرار کاربریهــا و شــکلگیری
شــبکه ارتباطــی پیــدا نمــود ،بطوریکــه امــروزه در برنامهریــزی
شــهری و حتــی برنامهریــزی حملونقــل شــهری ،پیــاده
جایــگاه نســبی خــود را نیــز ازدس ـتداده و ســفرهای ســواره
انســان در کانــون توجــه مدیــران و کارشناســان قرارگرفتــه
اســت.
اقــدام اصلــی علیــه توســعه طبیعــی شــهر بــا قطعنامــه آتــن و
پیشــنهاد ارائهشــده در آن در مــورد جداســازی انــواع ترددهــا
در ســال  1933صــورت گرفــت .حتــی بدتــر از جداســازی انــواع
ترددهــا ،منطقــه بنــدی چهــار نــوع عملکــرد بــود :مســکن،
کار ،جابجایــی و گذرانــدن اوقــات فراغــت کــه بهعنــوان «رمــز
شهرســازی مــدرن» معرفــی میشــود .در ایــن نــوع منطقــه
بنــدی عابــر پیــاده هیــچ نقشــی نــدارد و همهچیــز مقهــور
ســرعت وســیله مکانیکــی جدیــد یعنــی اتومبیــل شــده
اســت .پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم ،تفکــر برنامهریــزان
حملونقــل ،اقتصاددانــان و برنامهریــزان شــهری بیشــتر
متوجــه اتومبیــل شــد .در بســیاری از طر حهــای حملونقــل
مربــوط بــه ســالهای  1950تــا  1980درنتیجــه آموزشهــای
لونقــل یعنــی عابــر پیــاده
ایــن دوره عنصــر اصلــی در حم 
بــه فراموشــی ســپرده شــد .نخســتین بــار در ســال  70و 80
میــادی تالشهایــی بــرای احقــاق حقــوق قانونــی عابــر پیــاده
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شــاخصهای موردســنجش در ایــن تحقیــق بــر مبنــای
نیازهــای اصلــی عابــران پیــاده بــا مطالعــه مبانــی نظــری در ایــن
زمینــه کــه در اینجــا بهعنــوان حقــوق اولیــه آنهــا در فضــای
شــهری اســت ،مدنظــر قــرار گرفت .بــه این شــاخصها در بخش
ً
مبانــی نظــری تحقیــق کامــا پرداختهشــده اســت .برمبنــای
ایــن شــاخصها ،معیارهــا و زیرمعیارهایــی تعریفشــده اســت
کــه مــدل سلســلهمراتبی را تشــکیل میدهنــد.

شکل:1موقعیتمحدودهمطالعاتی()Googlemaps.com

بــا مدنظــر قــرار دادن دیــدگاه ســامانهای آغــاز گردیــد .عــدم
آ گاهــی بــه تأثیرگــذاری ســامانههای حملونقــل ،اعتقــاد
ً
انعطافناپذیــر بــه مقرراتــی کــه غالبــا فاقــد هرگونــه مبنایــی
هســتند ،روشهــای متــداول ســاختمانی و تصــورات ذهنــی
برنامهریــزی مانــع میشــوند کــه بدیهیتریــن نیازهــای عابــر
پیــاده در نظــر گرفتــه شــود.
 .2-6حقوق شهروندی در اسالم
یــک شــهروند ،یــک عضــو رســمی یــک شــهر ،ایالــت یــا کشــور
اســت .ایــن دیــدگاه ،حقــوق و مســئولیتهایی را بــه شــهروند
یــادآور میشــود کــه در قانــون ،پیشبینــی و تدوینشــده
ا ســت.
درواقــع حقــوق شــهروندی آمیخت ـهای اســت از وظایــف و
مسئولیتهایشهرونداندر قبالیکدیگر،شهرودولتیاقوای
حا کمومملکتوهمچنینحقوقوامتیازاتی کهوظیفهتأمینآن
حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری) ،دولت یا بهطورکلی
قــوای حا کــم اســت .بــه مجموعــه ایــن حقــوق و مســئولیتها،
«حقوق شهروندی» اطالق میشود.
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حقوقشهروندیناظربهحقوقفطریانسان،سلبناشدنیو
غیرقابل تخلف است( ) Dastmalchyan:2011,4و این بدین
مفهوماست کهازنظراصولاسالمیاینحقوقمرتبطباحقوق
فطــری انســان بــوده و رعایــت آن الزم اســت .این حقوق شــامل
حقوقمدنی،انسانی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگیوقضاییاست.

مالسا رد یدنورهش قوقح لوصا هب هجوت اب هدایپ نارباع قوقح رب رثؤم لماوع یبایزرا

حقــوق شــهروندی در جامعــه اســامی از نــگاه حضــرت علــی
(ع) دوطرفــه اســت؛ یعنــی هــم مــردم بــر حکومــت حــق دارنــد
ً
و هــم متقابــا حکومــت بــر شــهروندان خویــش حقوقــی دارد.
ـخنانش بهصراحــت بــر ایــن مســئله
ایشــان در یکــی از سـ
ََْ ُ ْ َ ّ ً
َ ُّ َ َّ ُ َّ
تأ کیــد میکنــد و میفرمایــد« :أیهــا النــاس ِإن ِلــی علیکــم حقــا
ٌ
َ
َ ُ
َو لکـ ْـم َعلـ َّـی َحـ ّـق ...» ()Al-Sharif Al-Radi:1993,73؛ ای
مــردم ،مــن بــر شــما حقــی دارم و شــما هــم بــر گــردن مــن حقــی
داریــد .ازجمل ـهی ایــن حقــوق در فرمایشــات حضــرت علــی
(ع) ،میتــوان بــه حقــوق سیاســی ،معنــوی ،امنیتــی ،قضایــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی شــهروندان اشــاره نمــود.
در جامعــه اســامی امــکان اســتفاده و برخــورداری از حقــوق
شــهروندی بــرای تمــام شــهروندان وجــود دارد و در ایــن زمینــه
هیــچ تفاوتــی میــان شــهروندان از هــر قشــری کــه باشــند،
وجــود نــدارد .در نهجالبالغــه نیــز حضــرت علــی (ع) بــه ایــن
مهــم اشــاره و تأ کیــد فرمــوده اســت .ایشــان برخــورداری از
حقــوق شــهروندی را بــرای همــه شــهروندان یــک حــق تلقــی
میکردنــد و رعایــت آن را بــر حا کــم ،الزم و واجــب میشــمردند.
در ســفارشهای آن حضــرت بــه مالــک اشــتر دربــاره حقــوق

شــهروندان آمــده اســت« :پــس آنهــا دو دســتهاند :دســتهای
بــرادر دینــی تــو هســتند و دســته دیگــر در آفرینــش بــا تــو
هماننــد» .بــر همیــن اســاس بایــد همــه شــهروندان در تمــام
حقــوق و امتیــازات بــا هــم برابــر باشــند کــه ازجمل ـهی اینهــا
تســاوی در تقســیم بیتالمــال ،تســاوی در بهــره بــردن از
انصــاف حا کــم ،تســاوی در اجــرای قانــون ،برابــری در فرصتهــا
و مســئولیت و وظیفــه دولــت در قبــال همـهی طبقــات جامعــه
اســت)Arabifar:2010,83(.
حضرت ســجاد (ع) نیز در کتاب «رســاله حقوق» پنجاه مورد از
حقــوق مــردم را بیان کردهاند و دیگر معصومین نیز در احادیث
و روایــات متعــدد بــه انــواع حقوحقــوق افــراد در یــک جامعــه
پرداختهاند کههمگیحا کیازجامعیتقرآنوتوجههمهجانبه
این کتابآسمانیواحادیثوروایاتبهحقوقشهروندیاست.
 .1-2-6عدل؛ نمودی از رعایت حقوق شهروندی
قــرآن کریــم ،عــدل را از مهمتریــن موضوعهــای جامعــه بشــری
قــرار داده و لــذا ایــن واژه بهصــورت تنهــا و مجــرد و بــدون
مشــتقات آن چهــارده بــار و در دوازده آیــه از هفــت ســوره قــرآن
بهکاررفتــه است()Abdulbaki,1985:448-449مشــتقات
ایــن واژه درمجمــوع بیس ـتوپنج بــار در یــازده ســوره قــرآن
آمــده اســت؛ ماننــد «فعدلک»(یکبــار)« ،العــدل» (یکبــار)،
«تعدیل»(یکبــار)« ،تعدلوا»(چهــار بــار)« ،یعدلون»(پنــج بــار) و
«اعدلــوا»(دو بــار) و واژه «قســط» کــه در معنــا شــبیه «عــدل»
اســت بهصــورت تنهــا  15مــورد و در پانــزده آیــه از ده ســوره قــرآن
آمــده اســت .مشــتقات ایــن واژه عبارتانــد از:
تســقطوا (دو بــار) ،اقســطوا (یکبــار) ،القاســطون (دو بــار)،
اقســط (دو بــار) و المقســطین (ســه بــار) .بهطورکلــی بیسـتودو
آیــه از پانزده ســوره در ایــن مورد اســت(Bemanyan,2013 :91
 .)et alبــا بررســی برخــی مصادیــق عــدل در قــرآن کریــم بــه
ایــن مهــم دســت مییابیــم کــه توســعه معنایــی عدالــت
تمــام مســائل مربــوط بــه انســان را دربرمــی گیــرد؛ بهگون ـهای
کــه از فکــر و اخــاق تــا مســائل فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی
و اجتماعــی را شــامل شــده اســت .برخــی معانــی عــدل در
قــرآن کــه بــا موضــوع حقــوق شــهروندی در اجتمــاع مســلمان
هماننــدی دارد عبارتانــد از :قــرار گرفتــن هــر چیــز در جــای
خــود ،اســتفاده مناســب و بجــا از هــر چیــز ،رعایــت حقــوق افــراد
و جلوگیــری از آســیب و تجــاوز بــه حریــم دیگــران ،صرفهجویــی
و جلوگیــری از افــراط ،هماهنگــی و برابــری بــا دیگــر افــراد و
جلوگیــری از برتریجویــی و . ...
پیامبــر ا کــرم عــدل را میــزان و معیــار خداونــد در زمیــن عنــوان
کردهانــد و تمســک بــه آن را عامــل نجــات آدمیــان مقــرر
داشــتهاند (العــدل میــزان اهلل فـیاالرض فمــن اخــذه قــاده الــی

الجنــه و مــن ترکــه ســاقه الــی النــار(Iran Nejad et,2013:115

 )alو بــر همیــن پایــه اســت کــه ازنظــر رســول خــدا عدالــت معیــار
تمامــی امــور فــردی و اجتماعــی ،معنــوی و مــادی ،جســمانی و
روحانــی ،سیاســی و غیرسیاســی اســت.
بــا تأســی از آیــات قــرآن کریــم و روایــات ،عدالــت و تقــوا در نظــام
ارزشــی و فقــه سیاســی اســام ،بهویــژه بــر مبنــای فقــه امامیــه،
جایــگاه بســیار واالیــی دارنــد .خــط ســیر فکــری شــیعیان کــه
از ســنت گفتــاری و عملــی رســول ا کــرم (ص) و ائمــه اطهــار
(ع) سرچشــمه میگیــرد ،در مــورد عدالــت حا کمــان اســامی
بســیار واضــح و شــفاف اســت .ازای ـنرو ،بــه ایــن موضــوع در
فقــه سیاســی شــیعه بســیار اهمیــت دادهشــده اســت و حتــی
باالتــر از فقــه و فروعــات دیــن ،یکــی از مؤلفههــای مهــم اصــول
دیــن بــه شــمار میآیــد .در کلمــات رســول ا کــرم (ص) ،حضــرت
علــی (ع) و ســایر ائمــه از عدالــت بهعنــوان ارزشــی محــوری در
مســائل اجتماعــی و فــردی یادشــده اســت .حضــرت علــی (ع)
میفرماینــد« :مــا عمــرت البــاد بمثــل العــدل» هیچچیــزی
هماننــد عــدل شــهرها را آبــاد نخواهــد کــرد2010:27(.
)Sedaghat,

تعــادل در کالبــد شــهر ،از قطببنــدی شــهر و محلههــای آن
بــر پایــه معیارهــای مــادی ،عدالــت در بهرهگیــری از امکانــات
شــهری ،امــكان دسترســی اهــل شــهر بــه مراجــع رفــع ظلــم،
مکانیابــی مطلــوب عناصــر شــهری و مجــاورت متناســب و
متجانــس آنهــا از مــوارد رعایــت عدالــت در مقیــاس شــهری
هســتند ()Naghi Zadeh,2006:211؛ امــا در مقیــاس خــرد
نیــز اصولــی وجــود دارد کــه رعایــت آن نشــانگر اهمیــت حقــوق
شــهروندی و رعایــت عــدل اســت؛ ماننــد رعایــت ارزش و
کرامتهــای انســانی ،تناســب مطلــوب بیــن ابعــاد فضــا و كالبــد
بــا ویژگیهــای روانــی و جســمانی انســان ،ایجــاد ارتبــاط بیــن
طبیعــت و مصنــوع انســان ،رعایــت حقــوق و احتــرام بــه دیگــر

دراینارتبــاط حضــرت محمــد (ص) میفرماینــد« :ال ضــرر و ال
ضــرار فــی االســام» ،در اســام ضــرر رســانیدن و تحمــل ضــرر روا
نیســت)Muhammadi Rayshari,1996:1700( .
مــواردی نیز از مســائل شهرنشــینی هســتند کــه حضرت محمد
(ص) در مباحــث مربــوط بــه قاعــده الضــرر و الضرار به آن اشــاره
و نهــی فرمودهانــد؛ مثــل حفــر چــاه در نزدیکــی چــاه دیگــران
بهگون ـهای کــه موجــب ضــرر رســاندن بــه آب چــاه آنهــا شــود،
ســاخت بنــا بهگون ـهای کــه آفتــاب و مهتــاب از خانــه همســایه
گرفتــه شــود ســایهاندازی ( ،آســیب رســاندن بــه درختــان و
منابــع طبیعــی مشــترک بــا دیگــر شــهروندان بهعنــوان منابــع
ّ
عمومــی مثــل درختــان محلــه بــر اثــر شــیوه اســتفاده از آنهــا.
محدودیتهــای مکانــی بــرای کاربریهایــی کــه موجــب ضــرر
یگــردد جــزو مــواردی هســتند کــه در قاعــده الضــرر
و زیــان م 
و الضــرار جــای میگیرنــد .ایــن محدودیتهــا عبارتانــد
ّ
از :کاربریهــای دودزا ،کاربریهــای مولــد بــوی نامطبــوع،
کاربریهایــی بــا آلودگــی صوتــی ،کاربریهایــی بــا آلودگــی
محیطــی.)Hakim,2002(.
حریــم نیــز از دیگــر حقوقــی اســت کــه رعایــت آن در اســام بســیار
موردتأ کیدقرارگرفتهاست.رعایتتمامیحریمهاشاملفضاهای
عمومــی ،نیمــه عمومــی و خصوصــی نیز در شــهر ضروری اســت.
مواردهمپوشانیاینفضاهابایدمشخصشوند.خصوصیترین
حریم ،حریم مالکیت انسان است که مرز و محدوده آن بهطور
دقیقبایدمشخصشود.فضاینیمهخصوصییانیمهعمومیدر
محدوده همسایگیها ،فضای بیرونی است و حریم عمومی در
شهر که قوانین و مسائل مربوط به آن باید برای رعایت حقوق
کلیهشهروندانرعایتشود.
قانوناساسیجمهوریاسالمیایراننیزباتکیهبرجهانبینیو
ایدئولوژیالهیوباشناختابعادوجودیانسان،حقوقیرابرای
فردبرشمردهاستودرآن،نهادهایحا کمیت،تعریفوحدومرز
اعمال آزادی ملت معینشده و نقطه تعامل بین حقوق ملت و
ً
دولتترسیم گردیدهاست.اهمیتحقوقشهروندان کهاساسا
حقی ذاتی است ،تدوینکنندگان قانون اساسی را واداشته که
از هماناصولاولیهقانوناساسی،حقوقشهروندانوحدومرز
آنهــا را تبییــن نماید و بازیابی هویت اصلی و حقوق انســانی ،از
اهدافبرجستهواساسینظاماسالمیبرشمردهشود.
حــال بــا توجه بــه دیدگاههــای ارائهشــده در نظرخواهــی عابران
و مســئولین و همچنیــن بــر اســاس مطالعــات کارشناســی
میتــوان مهمتریــن مشــکالت سیســتم پیــاده را ،بــه صورتــی
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جه ــان
مالسا رد یدنورهش قوقح لوصا هب هجوت اب هدایپنارباع قوقحرب رثؤم لماوع یبایزرا

 .2-2-6حقــوق شــهروندی بــر پایــه عــدل اســامی در شــهر
اســامی
در ایــن مقالــه حقــوق شــهروندی در اســام از دیــدگاه عــدل
بررســی خواهــد شــد .عدالــت یکــی از عوامــل مهــم در تشــکیل
شــهر اســامی اســت .شــهر ،ســاختاری پیچیــده اســت کــه
هرلحظــه تحــت تأثیــر ســه عامــل «کالبــد»« ،جمعیــت» و
«روابــط اجتماعــی» قــرار دارد؛ بنابرایــن برقــراری عدالــت در
شــهر اســامی تابــع  -1برقــراری عدالــت در کالبــد شــهر-2 ،
برخــورداری عادالنــه شــهروندان از امکانــات شــهر -3 ،برقــراری
عدالــت در اندیشــه و رفتــار شــهروندان بــا خودشــان و -4
برقــراری عدالــت در رفتــار شــهروندان بــا کالبــد شــهر خواهــد
بــود (.)Monjazi et al,2010:8

افــراد ،قاعــده الضــرر و الضــرار ،حفــظ حریــم افــراد ،ایجــاد زیبایــی
بصــری و بســیاری مســائل دیگــر(Bemanyan et,2013:91
.)al

مسائل فیزیکی معابر پیاده

مسائل شهرسازی

مسائل سازمانی و مدیریتی
و برنامهریزی

-1طرح هندسی (عرض معبر،
شیبهای طولی و عرضی،
شیبراهه و پلکان ،روگذر و زیرگذر،
-1فقدان برنامهریزی 
اختالف ارتفاع)
سیستم پیاده
-2کفسازی (کیفیتپائین یا فقدان 
-1نامناسب بودن 
-2عدم وجود سازمان 
کفسازی مناسب)
دسترسیهای پیاده و 
متولی مدیریت سیستم
-3ناپیوستگی شبکه پیاده
سواره
پیاده
 -4کمبود تسهیالت پیادهروی  -2نامناسب بودن الگوی 
-3کمبود اعتبارات و 
(گذرگاههای طولی و عرضی،
شبکه پیاده و سواره
تخصیص منابع مالی
ایستگاههای وسایل نقلیه عمومی -3نامناسب بودن طرح و 
-4عدمکفایت مدیریت
و )...
توزیع کاربریهای زمین
بهرهبرداری و نگهداری 
 -5نامناسب بودن معابر پیادهبرای 
معابر پیاده
افراد کمتوان (کودکان ،سالمندان،
معلولین)
 -6سیستم زهکشی نامناسب

مسائل آموزشی و ایمنی

قوانین و مقررات

مسائل محیطی

-1کمبود یا فقدان آ گاهی عابران 
از مقررات ،قوانین ،عالئم و ...
مربوط به پیادهروی
-2کمبود یا فقدان آ گاهی رانندگان  -1عدمکفایت و 
-1آلودگیهای 
از مقررات ،قوانین و عالئم مربوط وضوح قوانین و 
محیطزیست (هوا،
مقررات موجود 
به پیادهروی
صدا ،بهداشتی)
-3فقدان برنامه آموزشی مدون و  پیادهروی (پیاده،
-2آلودگی بصری
با اهداف مشخص برای گروههای  راننده ،مالکین
-3شرایط اقلیمی و 
امالک مجاور 
مختلف اجتماعی
جوی نامناسب (بارش،
و )...
-4کمبود ایمنی عابران در معابر 
برف و باران ،تابش
پیادهروی و بهویژه در هنگام عبور  -2عدم اجرای 
خورشید و )...
قوانین و مقررات
از عرض خیابان و تقاطعها
-5کمبود عالئم پیادهروی (تابلو،
خطکشی و)...
-6کمبود روشنایی

جدول:1مهمترینمسائلومشکالتسیستمپیاده(مأخذ:نگارندگان)

10
ش ـمـ ــار ه 5-3
پایی ز ۱۳۹۴
فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان

کــه در جــدول شــماره  1آمــده ،شناســایی و طبقهبنــدی نمــود.
بــر اســاس مســائل مطر حشــده کــه درواقــع نشــاندهندهی
حقوقــی اســت کــه از افــراد پیــاده در فضاهــای شــهری بــه انحــاء
گونا گــون تضییــع میگــردد و همینطــور بــر مبنــای اصولــی کــه
از دیــدگاه عــدل در اســام و احادیــث معصومیــن در ارتبــاط بــا
حقــوق شــهروندی میتــوان اســتخراج نمــود ،بــه شــش دســته
از معیارهــا دســت مییابیــم کــه میتواننــد مبنــای ســنجش
حقــوق افــراد پیادهگردنــد.

مالسا رد یدنورهش قوقح لوصا هب هجوت اب هدایپ نارباع قوقح رب رثؤم لماوع یبایزرا

 .3-6معیارهــای اصلــی مرتبــط بــا حقــوق شــهروندی افــراد
پیــاده:
برنامهریــزی ،طراحــی و نگهــداری مســیرهای پیــاده بایــد در
جهــت رعایــت عدالــت و حفــظ حقــوق شــهروندی بــا توجــه بــه
 6عامــل زیــر انجــام گیــرد:

•آیا شــبکه پیاده کلیه مبدأها را به مقاصد ارتباط میدهد
(کامل یا ناقص بودن شبکه)؟
•آیــا در نقاطــی از شــبکه ،مســیر پیادههــا قطــع نمیگــردد
و یــا کیفیــت آن بهطــور موضعــی افــت نمیکنــد (تعــداد
قطــع مســیر و افــت موضعــی کیفیــت) آیــا پیادههــا بــه
بیــش از یــک مســیر قابلقبــول دسترســی دارنــد (تعــداد
مســیرهای جانشــین بــرای یــک مســیر معیــن)؟
•در موارد زیر شبکه پیاده پیوستگی را از دست میدهد:
•قطع مســیر پیادهها توســط راههای شریانی بدون در نظر
گرفتنپیادهگذر مناسب
•اشغال سطح پیادهرو هنگام اجرای کارهای ساختمانی
•اشغال سطح پیادهرو توسط وسایل نقلیه

•پیوستگی

•تخریب پیادهروها برای اقدامات مربوط به تأسیسات

•کوتاهی

•اشغال پیادهرو توسط دستفروشان

•زیبایی

•اشــغال تمــام یــا قســمتی از ســطح پیــادهرو بــا قــرار دادن
ناصحیــح مبلمــان و تجهیــزات شــهری؛ نظیر باجــه تلفن؛
ایســتگاه اتوبــوس و درختــان

•امنیت
•ایمنی
•راحتی
 -1پیوستگی
افــراد پیــاده بــه شــبکه پیوســتهای نیــاز دارنــد تــا مبــدأ را بــه
مقصــد ،بــدون وقفــه و بریدگــی ارتبــاط دهــد .پیوســتگی شــبکه
پیــادهروی را بــه کمــک معیارهــای زیــر میســنجند:

•قطع مسیر پیاده توسط موانع طبیعی مانند رودخانه
•خرابی کف پیادهروها
•وجــود عناصــر ماننــد پله و یــا ایجاد بریدگی در مســیر پیاده
بهنحویکه معلولین قادر به عبور نباشــند.

 -2کوتاهی مسیر
افــراد پیــاده نســبت بــه فاصلههــا بــه میــزان زیــادی حساســیت
ً
دارنــد و عمومــا کوتاهتریــن مســیر ممکــن را انتخــاب میکننــد.
کوتاهــی مســیرهای پیــاده را بــا معیــار زیــر میســنجند:
•نســبت طــول واقعــی مســیر بــه طــول خــط مســتقیمی کــه
بیــن مبــدأ و مقصــد کشــیده شــود.
•بــه علــل زیــر مســیرهای پیــاده از کوتاهتریــن مســیر فاصلــه
میگیــرد:
•طــرح شــبکه راههــا بــر اســاس نیازهــای ترافیــک موتــوری و
بیتوجهــی به مســیرهای پیاده
•عرض زیاد خیابانها
•میدانها و تقاطعهای وسیع
•قطــع مســیرهای پیــاده بهنحویکــه افــراد پیــاده ناچــار به
اســتفاده از مســیرهای طوالنیتر میشوند.
•احساسعدمامنیتدر مسیرهای کوتاهبهنحویکهافراد
پیاده ناچار به استفاده از مسیرهای طوالنیتر میشوند.
 -3امنیت
•افــراد پیــاده نیــاز بــه مســیری دارنــد کــه در آن احســاس
امنیــت کننــد .امنیــت مســیرهای پیــاده را بــا معیارهــای
زیــر میســنجند:

•آیــا پیادههــا در معــرض دیــد ســوارهها و ســایر افــراد قــرار
دارنــد (وضعیــت دید)؟
•آیا در مسیرهای پیاده امکان پنهان شدن افراد با اهدافی
نامناسبوجوددارد(تعداد کنجها)؟
•آیا روشنایی مسیرهای پیاده کافی است؟
•آیــا باریــک شــدن فضایــی کــه مســیر پیادههــا از داخــل
آن میگــذرد ،بــه پیادههــا احســاس خفگــی و گرفتگــی
نمیدهــد؟ برعکــس آیــا فراخــی بیشازحــد ایــن فضــا
ارتبــاط شــخص بــا فضــا را چنــان تضعیــف نمینمایــد
کــه افــراد پیــاده را دچــار احســاس تــرس نمایــد (نســبت
ارتفــاع بناهــای اطــراف بــه عــرض فضــا)

•آیــا کاربریهــای اطــراف مســیر پیــاده ،پیــادهروی را
جــذاب مینمایــد (طولــی از مســیر کــه از فضاهــای
تجــاری و تفریحــی پرجنبوجــوش مطلــوب افــراد پیــاده
میگــذرد)؟
•آیا امتداد مسیر پیاده یکنواخت و خستهکننده است؟
•آیا به منظر سازی اطراف مسیر توجه شده است؟
•آیــا از مســیر و فضاهــای اطــراف آن بهخوبــی نگهــداری
میشــود؟
•آیــا محیــط اطــراف مســیر یکنواخــت اســت یــا تغییــر
میکنــد (تعــداد تغییــر محیــط)؟
•آیا مسیر از داخل فضاهای متنوع شهری میگذرد؟
•آیا مناظر زیبایی در دید افراد پیاده قرار دارد (تعداد ابنیه
و مناظر زیبا)؟
•به علل زیر مسیرهای پیاده زیبایی و امنیت پیدا نکرده و
یا آن را از دســت میدهند:
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•عدم توجه به نیازهای عابر پیاده در طراحی مسیر

ش ـمـ ــار ه 5-3
پایی ز ۱۳۹۴

•عدم تأمین روشنایی مناسب

فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

•طراحی که منجر به ایجاد مخفیگاه و نقاط کور نماید
•عــدم توجــه به جزئیــات عملکــردی ازنظر رعایــت نیازهای
پیاده
•کفسازی نامناسب
•قرارگیری مبلمان شهری نامتناسب و نابجا
•اجرای فضای سبز بدون طرح و برنامه
•عدم بهرهگیری از اصول زیبایی در عناصر شهری
 -5ایمنی
ً
افــراد پیــاده بــه دلیــل حساســیت نســبت بــه فاصلــه ،معمــوال
کوتاهتریــن مســیر را انتخــاب میکننــد .ایمنــی مســیرهای
پیــاده را بــا معیارهــای زیــر میســنجند:
•عرض عبور افراد پیاده
•سرعت حرکت و حجم ترافیک وسایل نقلیه

نقـــش
جه ــان
مالسا رد یدنورهش قوقح لوصا هب هجوت اب هدایپنارباع قوقحرب رثؤم لماوع یبایزرا

•آیــا در اوقــات خلــوت ،پیادههــا مســیرهای امنــی کــه
کوتاهــی آن قابلقبــول باشــد در اختیاردارنــد (تعــداد
مســیرهای جانشــین امــن)

 -4زیبایی
زیبایی مسیرهای پیاده را با معیارهای زیر میسنجند:

•آیــا مســیرهای پیــاده از ســواره مجــزا هســتند (طولــی از
مســیر پیــاده کــه از ســوارهرو جــدا نیســت)؟
•آیامحلهای گذر عابرانپیادهاز خیابانباتوجهبهسرعت
ترافیک موتوری طراحیشده و ایمنی کافی دارند (تعداد
گذرگاههایناامن)؟
•آیــا بــه دلیــل عــدم پیوســتگی و یــا ناامنــی ،پیادههــا ناچــار
نمیشــوند کــه در قســمتهایی از مســیر بــه داخــل
ســوارهرو برونــد (تعــداد و طــول نقاطــی از مســیر کــه
پیادههــا ناچــار بــه اســتفاده از ســوارهرو میشــوند)؟
•آیــا عبــور افــراد پیــاده از عــرض خیابانهــای شــریانی
تنظیمشده است (نحوه تنظیم عبور افراد پیاده از عرض
خیابان)
•آیــا راههــای شــریانی درجــه  1چنــان طراحیشــدهاند کــه
دسترسیپیادههاوایستادنآنهادر کنار اینراههاعملی
نباشد(وضعیت کنترلدسترسیافرادپیادهبهاینراهها)؟
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ش ـمـ ــار ه 5-3
پایی ز ۱۳۹۴
فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان

•آیااستفادهغیرمجازموتورسیکلت،دوچرخهووسایلنقلیه
موتوری از مســیرهای پیاده جلوگیری میشــود (وضعیت
اعمالمقررات)؟
•آیا در کنار مســیرهای پیاده ،جویهای ســرباز وجود دارد
(طولی از مسیر که فاصله بین جوی و پیادهرو کمتر از 0.5
متر است)؟
•آیا دید متقابل وسایل نقلیه موتوری و افراد پیاده کافی و
مناسباست(تعدادنقاطی کهدیدرامحدودمینماید)؟

مالسا رد یدنورهش قوقح لوصا هب هجوت اب هدایپ نارباع قوقح رب رثؤم لماوع یبایزرا

•به علل زیر از ایمنی مسیرهای پیاده کاسته میشود:
•طبقهبندی نشــدن راهها به شــریانی و محلی و مشــخص
نبودناینطبقهبندیبرایافرادپیادهورانندگانوسایل
نقلیه موتوری
• عدم پیوستگی و کافی نبودن عرض مسیرهای پیاده که
افــراد را ناچــار بــه اســتفاده از ســوارهرو میکنــد.
•تنظیم نشدن عبور پیادهها از عرض راههای شریانی
ً
•طراحــی نادرســت پیادهگذرهــا و مخصوصــا بیتوجهــی
ب هســرعتترافیــکموتــوریوعــرضعبــوردرطراحــیآنهــا.
•عدم تأمین روشنایی مسیرهای پیاده
•نبود حفاظت از مسیرهای پیاده

•عــدم رعایــت ضوابــط ایمنــی و کنتــرل ســاختمان در
فضاهــای مجــاور مســیرهای پیــاده و ایجــاد خطــر
•پارکحاشیهایودرختکاری کهجلویدیدمتقابلوسایل
نقلیــه و افراد پیــاده را میگیرد.
 -6راحتی و سهولت
•راحتی مسیر را با معیارهای زیر میسنجند:
•تنــدی شــیب طولــی مســیر در ســرباالییها (طــول و
شــیب طولــی قســمتهایی از راه بــا شــیب طولــی بیــش
از  5درصــد)
•هموار بودن و لغزنده نبودن کف مسیر
•وجود شــیبراهه و عرض کافی با توجه به میزان ترافیک
پیاده (کیفیت عبور پیاده)
•محافظت افراد پیاده در مقابل عوامل نامناسب جوی

 .7تجزیهوتحلیل
حــال بــر اســاس مــدل سلس ـهمراتبی در نظــر گرفتهشــده
بهمنظــور بررســی عوامــل مؤثــر بــر حقــوق عابــران پیــاده در
محــدوده مطالعاتــی بــه ارزیابــی عوامــل میپردازیــم .بــرای
ایــن کار از نرمافــزار  Expert Choiceبــرای ســنجش مــدل بهره
میگیریــم .همانطــور کــه از نمــودار خروجــی ایــن نرمافــزار
قابلمشــاهده اســت ،نتایجــی کــه بــرای معیارهــا اســتخراج
شــد بــه ترتیــب شــامل امنیــت ،ایمنــی ،کوتاهــی ،راحتــی،
پیوســتگی ،زیبایــی در اولویــت قــرار داشــتند .ایــن بــدان معنــا
اســت کــه در محــدوده مطالعاتــی ایــن تحقیــق عامــل امنیــت
نقــش بیشــتری در ارتبــاط بــا حقــوق عابــران پیــاده داشــته و
زیبایــی نســبت بــه ســایر عوامــل از کمتریــن اهمیــت برخــوردار
ا ســت.
امادر گامبعدیبهارزیابیزیرمعیارهایمطر حشدهدر ارتباطبا
هدف اصلی پژوهش میپردازیم که نتایج آن در نمودارهای زیر
قابلمشاهدهاست.
یعنــی از بیــن عواملــی کــه مــا بــه دنبــال میــزان نقــش و اهمیــت
آنهــا در اثرگــذاری بــر حقوق عابران پیاده در نظــر گرفته بودیم،
عامل مدیریت شــهری با تفاوت زیادی نســبت به ســایر عوامل
در درجهاولاهمیتقرار دارد.پسازآنرفتار سا کنینفضاهای
مجاورمسیراست کهبهدالیلمختلفواشکالمتفاوتموجب
تضییع حقوق عابران پیاده گشتهاند .در مراتب بعدی نیز رفتار
دارندگان وسایل نقلیه و رفتار سایر استفادهکنندگان فضا قرار
دارد.

نتیجهگیری

رعایــت حقــوق شــهروندی بهعنــوان نمــودی از اصــل عدالــت
در جامعــه اســامی ،بایســتی بهعنــوان الگویــی در شــهرها،
تأثیرگــذار باشــد .تمامــی اصــول اســامی بــر پایــه رعایــت حــق
انســان و درواقــع «حقالنــاس» اســت تــا حقــی از انســانی
گرفتــه نشــود و حرمــت و کرامــت انســانی ،آنگونــه کــه در
قــرآن بــرای انســان بهعنــوان جانشــین خداونــد در زمیــن در
نظــر گرفتهشــده ،رعایــت شــود .همانطــور کــه از نتیجــه ایــن
تحقیــق بــه دســت آمــد مدیریــت شــهری مهمتریــن عامــل
در ارتبــاط بــا احقــاق یــا تضییــع حقــوق عابــران پیــاده اســت.
عامــل امنیــت نیــز بیــش از ســایر معیارهــا بــرای عابــران پیــاده

ارجحیــت دارد و نبــود ایــن امــر را بهنوعــی تضییــع حــق خــود
در اســتفاده از فضــا میداننــد .بعــد از عامــل مدیریــت شــهری،
ســایر عواملــی کــه در تضییــع حقــوق شــهروندی افــراد پیــاده
نقــش داشــتند بــه ترتیــب عبــارت بودنــد از :رفتــار ســا کنین
فضاهــای مجــاور ،رفتــار دارنــدگان وســایل نقلیــه و رفتــار ســایر
اســتفادهکنندگان فضــا.
بنابرایــن اصلیتریــن عاملــی کــه در ارتبــاط بــا حقــوق عابــران
پیــاده بایســتی مــورد بازنگــری قــرار بگیــرد ،نقــش و اهمیتــی
اســت کــه مدیریــت شــهری ایفــا مینمایــد و همانگونــه کــه
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نمودار:1ارزیابیمعیارهایتعریفشدهمرتبطباحقوقعابرانپیاده(مأخذ:نگارندگان)
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شکل:2نمودار مدلسلسهمراتبیدر نظر گرفتهشدهبهمنظور بررسیعواملمؤثربرحقوقعابرانپیادهدر محدودهمطالعاتی(مأخذ:نگارندگان)

غیرمعیارهای راحتی:
•وضعیت کفسازی
•تندی شیب
•محافظت در برابر عوامل نامناسب جوی

نمودار :2ارزیابیغیرمعیارهای«راحتی»باتوجهبههدفاصلیپژوهش،مأخذ:نگارندگان

غیرمعیارهای پیوستگی:
•تخریب پیادهرو برای اقدامات تأسیسات شهری
•قطــع مســیر پیــاده توســط راههــای شــریانی بــدون در نظــر
گرفتــن پیادهگذر مناســب
•تعداد انقطاع در مسیر

•اشغال پیادهرو هنگام اجرای کارهای ساختمانی
•اشغال پیادهرو بهواسطه قرارگیری تجهیزات و مبلمان
•وضعیت شبکه پیاده
•اشغال پیادهرو توسط دستفروشها
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نمودار:3ارزیابیغیرمعیارهای«پیوستگی»باتوجهبههدفاصلیپژوهش،مأخذ:نگارندگان
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غیرمعیارهای کوتاهی:
•شــبکه راههــا بــر اســاس نیــاز ترافیکــی نــه مســیرهای
پیــاده

•میدانها و تقاطعهای وسیع
•عرض زیاد خیابان

نمودار :4ارزیابیغیرمعیارهای«کوتاهی»باتوجهبههدفاصلیپژوهش،مأخذ:نگارندگان

غیرمعیارهای زیبایی:
•منظرسازی اطراف مسیر
•تعداد ابنیه و مناظر زیبا

•حفاظت از مسیر و فضاهای اطراف
•فضاهای پر جنبوجوش و زنده اطراف مسیر

نمودار :5ارزیابیغیرمعیارهای«زیبایی»باتوجهبههدفاصلیپژوهش،مأخذ:نگارندگان

غیرمعیارهای ایمنی:
•جدایی مسیر پیاده و سواره

•حجم ترافیک وسایل نقلیه
•وضعیت اعمال مقررات

•عرض عبور افراد پیاده

وضعیت کنترل دسترسی به راهها

•تعداد گذرگاههای ناامن
•تعداد نقاطی که پیاده بهاجبار وارد سواره میشود

سرعت حرکت وسایل نقلیه

نمودار :6ارزیابیغیرمعیارهای«ایمنی»باتوجهبههدفاصلیپژوهش،مأخذ:نگارندگان

•وضعیت روشنایی

غیرمعیارهای امنیت:
•وضعیت دید

•تعداد مسیرهای جانشین امن
•نسبت ارتفاع بناهای اطراف به عرض فضا
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نمودار :7ارزیابیغیرمعیارهای«امنیت»باتوجهبههدفاصلیپژوهش،مأخذ:نگارندگان

ش ـمـ ــار ه 5-3
پایی ز ۱۳۹۴

•اما نتیجه نهایی که استخراج گردید در نمودار زیر نمایش
دادهشدهاست.

فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان

در نتایــج ایــن تحقیــق مشــاهده شــد ،ضریــب تأثیــر ایــن عامــل
چندیــن برابــر عوامــل دیگــر اســت.
مدیریــت شــهری عبــارت از ســازماندهی عوامــل و منابــع بــرای
پاســخگویی بــه نیازهــای ســا کنان شــهر و شــامل کارکردهــای
برنامهریــزی ،اجــرا ،نظــارت ،کنتــرل و هدایــت اســت .برقــراری
شــرایط و زمینههــای الزم بــرای تعامــل بیــن عناصــر مدیریــت
شــهری کــه شــامل شــهروندان ،نهادهــای ادارهکننــدهی شــهر،
شــورای اســامی و بخــش خصوصــی اســت؛ نیازمنــد قــرار
گرفتــن برمــدار قانونمــداری اســت .قانونمــداری مبتنــی
بــر تدویــن قوانیــن و مقرراتــی اســت کــه وظایــف و تکالیــف

عوامل موثر
مدیریت شهری
رفتار سا کنینفضاهای مجاور 
مسیر
رفتار دارندگان وسایل نقلیه

امتیاز
0.620
0.190
0.106

جدول:3میزاناثرگذاریعواملمختلفدر حقوقعابرانپیاده،مأخذ:نگارندگان

مالسا رد یدنورهش قوقح لوصا هب هجوت اب هدایپنارباع قوقحرب رثؤم لماوع یبایزرا

نمودار :8ارزیابیعواملاثرگذار برحقوقعابرانپیاده،مأخذ:نگارندگان
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دوســویه شــهروندان و مدیریــت شــهری را روشــن مینمایــد و
هــدف آن ،ســامان بخشــی بــه زندگــی شــهری و فعالیتهــای
مدیریــت شــهری اســت.

درگرو حکمروایی مطلوب است که همانا همیاری و همافزایی
بخشهای دولتی و خصوصی و جامعهی مدنی را موجب شده و
«شهر خوب» را شالودهریزی میکند.

نتایجبررسیمجموعهمقرراتشهرسازیومعماریوطر حهای
توسعهوعمرانمصوبشورایعالیشهرسازیومعماریایراناز
ً
تاریختأسیستا کنون،بیانگرآناست کهمتأسفانهاساساچنین
رویکردیدرمجموعهضوابطومقرراتعمومیشهرسازیوجود
نداردوبهکارگیریاصطالحاتینظیر«شهروند»در متونضوابط
و مقررات مزبور مشــاهده نمیشــود .درنتیجه چنین استنباط
ً
میگــردد کــه اساســا در مجموعــه ضوابــط و مقــررات شهرســازی
«حقوقشهروندی»مشروعیتندارد.

بــه همیــن ترتیــب وضعیت فعلــی حقوق افراد پیــاده که حاصل
ســالها بیبرنامگــی و بیتوجهــی نســبت بــه مســائل ســامانه
پیاده از طرف مدیران ،برنامهریزان و طراحان است را نمیتوان
جز از طریق یک برنامهریزی جامع و هماهنگ بهبود بخشید.
این برنامه باید کلیه جنبههای مرتبط با برنامهریزی ،طراحی
و مدیریــت ســامانه را در برگیــرد .بایســتی در تعییــن الگــو بــرای
اســکانهای جدید و طر حریزی شــهرهای جدید ،ســاماندهی
شهرهایموجود،تخصیصمنابعمالیبرایتوسعهشبکهراههای
شهریودربازسازیوبهسازیآنهاوهمچنیندرتدوینمقررات
و ضوابط شــهری باید به پیادهروی بهعنوان اصلیترین شــیوه
جابجاییدرونشهریومناسبترینشیوهبرایسفرهای کوتاهو
متوسطباالتریناولویتدادهشود.

از طــرف دیگــر ســازوکارهای ظهــور «شــهروندی» در
فرآیندهــای تصمیمگیــری و انتخــاب نادیــده گرفتهشــده
یکــه در ضوابــط مصــرح نحــوه تصویــب
اســت .بهطور 
طر حهــای جامــع شــهرها و نحــوه تهیــه تصویــب ضوابــط
و مقــررات اجرایــی طر حهــای جامــع و هــادی و ماننــد
آن هیــچ ســازوکاری بــرای ظهــور شــهروند بــه عبــارت بهتــر
«شهروندســازی» در فرایندهــای تصمیمگیــری و انتخــاب
پیشبینــی نگردیــده اســت)Sarrafi et al,2009:18(.
بررســی جایــگاه شــهروندی در مجموعــه قوانیــن و مقــررات
مدیریــت شــهری و مقایســه آن بــا حقــوق و وظایــف دوســویه
شــهروندان و شــهرداریها بهخوبــی نشــانگر فقــدان
شــهروندی و غیبــت شــهروندی در نظــام حقوقــی ایــران و
باألخــص عــدم توجــه بــه گــروه کثیــری از شــهروندان یعنــی
عابــران پیــاده اســت.

مالسا رد یدنورهش قوقح لوصا هب هجوت اب هدایپ نارباع قوقح رب رثؤم لماوع یبایزرا

با این نگاه ،بدیهی است که با توجه به اهمیتی که حکومتهای
محلی،مدیریتهایشهری،شوراهایاسالمیشهرهادرشهروندسازی
و شکل دادن به جامعه مدنی محلی دارند ،نظام حقوق شهری
کشوربایدظرفیتهایحقوقیالزمرابرایآمادهسازیبسترهای
قانونی مناســب جهت شهروندســازی محلی داشته باشد .لذا
میتوان گفت زندگی جمعی در شهر مزیتهایی برای سا کنان
بــه وجــود مـیآورد که در پاســخگویی ارزانتر و بهتــر به نیازهای
مشــترک ایشــان بازتــاب مییابــد و بســیاری از نیازهایــی کــه در
اجتماعات کوچکبهصورتانفرادیقابلبرآوردهشدننیست،
امکانپاسخگوییمییابد.مدیریتشهریباچنینرسالتیبه
تنظیم کارکردهایجمعیدرعرصهعمومیمیپردازدودرنتیجه،
برآمدهازارادهمشترکشهرنشینانوتشریکمساعیآناناست.
مدیریتشهریبرایاثربخشیو کاراییبیشینهو کاربریبهینه
منابع،نمیتواندبهتنهاییبهابزاروفنونا کتفانماید.شرط کافی
به نظاممند کردن تمامی عوامل و بازیگران و بهطور مشــخص
بهچگونگیتعاملشهروندانبازمیگردد.برقراریچنیننظامی

درنتیجــه چنانچــه در برنامهریزیهــا جایگاهــی ویژه بــرای این
نوع از ســفر داشــته باشــیم ،میتوانیم تا حدود زیادی بســیاری
از مشــکالت و مســائلی را که امروزه گریبان گیر عابران پیاده در
فضاهای شهری است و بهنوعی حقوقی را که شامل حال آنها
میشودراتضییعمینماید،رفع کنیم.وضعقوانینمناسبوبا
ضمانت اجرایی کافی برای ایجاد تغییر در فرهنگ شهروندانی
که چه بهصورت پیاده و چه سواره از فضاهای شهری استفاده
مینمایند نیز میتواند نقش برجستهای در احقاق حقوق افراد
پیادهایفانماید.
بنابراینمدیریتشهریمیتواندباآموزشحقوقعابرانپیاده
و تشــویق آنــان بــه پیگیری حقوق خویش ،اتخــاذ رویکرد پیاده
مــداری ،جامعیــت و ایجــاد فضــای گفتگــو میان عابــران پیاده و
مدیرانشهری،اصالحنظاماداریومراعاتحقوقعابرانپیاده،
جامعیت و عدم تبعیض میان عابران پیاده و سواره ،حا کمیت
قانون،مسئولیتپذیریدرقبالعابرانپیاده ،کاراییواثربخشی،
شــفافیت و پاســخگویی در جهــت ارتقــاء حقــوق عابــران پیــاده،
نقشآفرینــی مؤثــری در احقــاق حقــوق شــهروندی ایــن گــروه از
شهروندان،داشتهباشد.
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