
زرا
یاای

وا 
ما
م ل

راؤ
ب 
حار

و 
ااعاا
اع

یا ن
 هاا

ا ای
او
ی ه
راه

ب 
هار
ش ها 

واه
ناه
راه

لسی 
اا

5

نقـــش 
ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

5-3 �شــمــــاره�
۱3۹۴� پاییز�

زیابی عوامل مؤثر بر حقوق عابران پیاده با  ار
وندی در اسالم  توجه به اصول حقوق شهر

علی اکبر تقوایی1 ، سبا شیخی2 ، طاهره کوخائی3 

چكیده 
کــه ســبب ســرزندگی و افزایــش نقــش اجتماعــی آن هــا می شــود، حرکــت  یکــی از مهم تریــن جنبه هــای حضــور در فضاهــای شــهری 
کــه جمعیــت بزرگــی را نیــز بــه خــود اختصــاص  گــروه از شــهروندان  پیــاده اســت. امــروزه در بســیاری از فضاهــای شــهری حرکــت ایــن 
گــون، دچــار اختــال شــده اســت. عــدم رضایتمنــدی عابــران از فضاهــای شــهری به نوعــی بــا  می دهنــد، تحــت تأثیــر عوامــل گونا
تضییــع حقــوق آن هــا در ارتبــاط اســت. حقــوق شــهروندی، ازجملــه مســائلی اســت کــه در اســام بســیار بــه آن توجــه شــده و بــر رعایــت 
کیــد شــده اســت. ایــن تحقیــق بــه دنبــال بررســی میــزان تأثیــر ایــن عوامــل در تضییــع حقــوق عابــران در  ارزش هــای انســانی بســیار تأ
محــدوده مطالعاتــی )تقاطــع بزرگــراه جــال آل احمــد و چمــران تــا خیابــان کارگر شــمالی تقاطــع فاطمــی(؛ به عنــوان یکــی از نواحــی 
کــه از  کتشــافی و بــر اســاس مطالعــات میدانــی اســت. برمبنــای اصولــی  بــا حجــم تــردد بــاالی پیــاده؛ اســت. روش تحقیــق تحلیلی-ا
دیــدگاه عــدل در اســام در ارتبــاط بــا حقــوق شــهروندی می تــوان اســتخراج نمــود و بــا بررســی مســائل موجــود و نظــرات کارشناســان، 
گزینه هــا از  معیارهایــی بــه دســت آمــد. در تحلیــل داده هــا از فــن فرآینــد تحلیــل سلســه مراتبی )AHP( و بــرای یافتــن اهمیــت 
ــه  ک ــا روش دلفــی صــورت گرفــت. یافته هــا بیــان داشــت  ــد. بررســی اهمیــت معیارهــا و زیرمعیارهــا نیــز ب پرسشــنامه اســتفاده گردی
کنین فضاهــای مجــاور،  مدیریــت شــهری مهم تریــن عامــل در ارتبــاط بــا حقــوق عابــران پیــاده اســت و ســپس ســایر عوامــل؛ رفتــار ســا
رفتــار دارنــدگان وســایل نقلیــه و رفتــار ســایر اســتفاده کنندگان فضــا اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه نقــش تعیین کننــده مدیریــت شــهری 
ــی  ــع مال ــص مناب ــود، تخصی ــهرهای موج ــاماندهی ش ــد، س ــهرهای جدی ــی ش ــتی در طراح ــاده بایس ــران پی ــوق عاب ــا حق ــاط ب در ارتب
بــرای توســعه شــبکه راه هــا و بازســازی و بهســازی آن هــا و در تدویــن مقــررات بــه پیــاده روی به عنــوان اصلی تریــن شــیوه جابجایــی 

ــاه، باالتریــن اولویــت داده شــود. درون شــهری و مناســب ترین شــیوه ســفرهای کوت

واژه های کلیدی:حقوق عابران پیاده، حقوق شهروندی در اسام، عدل، فرآیند تحلیل سلسه مراتبی )AHP( روش دلفی.
 تاریخ دریافت: 94/04/08
تاریخ پذیرش: 94/06/25

taghvaea@modares.ac.ir گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.)نویسنده مسؤول(  1. دانشیار 
saba.sheikhi@modares.ac.ir 2. دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 

Kokhaei.n@gmail.com کارشناسی ارشد طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.   .3
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1. مقدمه
ضروری تریــن  و  قدیمی تریــن  طبیعی تریــن،  پیــاده  حرکــت 
شــکل جابجایــی انســان در محیــط اســت و پیــاده روی هنــوز 
و  فعالیت هــا  مکان هــا،  مشــاهده  بــرای  امــکان  مهم تریــن 
احســاس شــور و تحــرک زندگــی و کشــف ارزش هــا و جاذبه هــای 
نهفتــه در محیــط اســت. در شــهر تهــران حــدود 50 درصــد 
ســفرهای  دوســوم  تــا  کوچــک  و  متوســط  شــهرهای  در  و 
 ,1996:12( می شــود  انجــام  پیــاده  کامــًا  درون شــهری 
در  Preparation of the Plan Regulations(بعــاوه 

انجــام می گیــرد،  نقلیــه موتــوری  بــا وســایل  کــه  ســفرهایی 
فاصلــه مبــدأ و مقصــد تــا ایســتگاه و یــا تــا محــل پارکینــگ، 
بخشــی  پیــاده روی  به این ترتیــب،  اســت.  پیــاده  به صــورت 
از همــه ســفرهای شــهری اســت و بیشــتر افــراد حداقــل در 
باوجودایــن،  پیاده انــد.  خــود  ســفرهای  طــول  از  قســمتی 
حقــوق و نیازهــای اساســی افــراد پیــاده در بســیاری مــوارد و 
گــون نادیــده گرفتــه می شــود. از یکســو  به واســطه عوامــل گونا
امکانــات و تســهیات تخصیص یافتــه بــه سیســتم پیــاده روی 
کــه به هیــچ روی تناســبی بــا جایــگاه و  آن قــدر ناچیــز اســت 
ســهم آن در حمل ونقــل شــهری نــدارد و از ســوی دیگــر بــه 
گاهی هــای ترافیکــی، فــرد  علــت پاییــن بــودن ســطح عمومــی آ
ــود  ــی خ ــه و گاه ــال یافت ــش را پایم ــه ی خوی ــوق حق ــاده حق پی
نیــز به عنــوان متخلــف درصحنه هــای مختلــف ترافیکــی ظاهــر 

. د می شــو

2. اهداف تحقیق 
هــدف اصلــی ایــن تحقیــق بررســی عوامــل مؤثــر بــر حقــوق 
عابــران پیاده بــر مبنــای اصــول حقــوق شــهروندی در اســام 
اســت و اینکــه در میــان ایــن عوامــل کدام یــک بیشــترین نقــش 
را در تضییــع حقــوق عابــران پیــاده در فضاهــای شــهری دارنــد. 
گاهــی از ایــن موضــوع عامــان اصلــی را  ــا آ درنتیجــه می تــوان ب
کــرده و در جهــت تغییــر و اصــاح رویــه بــرای احقــاق  شناســایی 

ــران پیــاده کوشــید. حقــوق عاب

3. روش تحقیق
و  کتشــافی  ا تحلیلــی،  نــوع  از  مطالعــه  ایــن  تحقیــق  روش 
بــر اســاس مطالعــات میدانــی اســت. در تحلیــل داده هــا از 
گزینه هــا از نتایــج  فــن ارزیابــی AHP و بــرای یافتــن اهمیــت 
ــرای  ــنامه ب ــداد 150 پرسش ــد. تع ــتفاده گردی ــنامه ها اس پرسش
عابــران  ایــن مطالعــه  آمــاری  توزیــع شــد. جامعــه  کار  ایــن 
تحقیــق  ایــن  مطالعاتــی  محــدوده  از  کــه  اســت  پیــاده ای 
ــان  ــا خیاب ــراه چمــران ت ــراه جــال آل احمــد از تقاطــع بزرگ )بزرگ
ــر شــمالی تقاطــع فاطمــی( در ســاعات مختلــف شــبانه روز  کارگ
و  معیارهــا  اهمیــت  یافتــن  بــرای  می نماینــد.  اســتفاده 

زیرمعیارهــا از روش دلفــی اســتفاده گردیــد. بــرای ایــن کار از 15 
شــد. نظرخواهــی  درزمینهٔشهرســازی  متخصــص 

3-1. روش دلفی
یــك روش  به عنــوان  از ســال 1951،  روش پیش بینــی دلفــی 
از  علمــی مهــم شــناخته می شــود )Sarvar:1999,20( یکــی 
کنــار روش فرآینــد تحلیــل  دالیــل اســتفاده از روش دلفــی در 
ازنظــر  اســتفاده  بــه  نیــاز  تحقیــق،  ایــن  در  سلســله مراتبی 
و وزن  کارشناســان درزمینــه ی مبحــث حقــوق شــهروندی 

دهــی بــه معیارهــای ایــن تحقیــق بــوده اســت.

)AHP( 3-2. روش فرآیند تحلیل سلسه مراتبی
فرآینــد تحلیــل سلســه مراتبی )AHP( بــا توجــه بــه خصوصیــات 
ویــژه آن در بررســی موضوعــات مربــوط بــه برنامه ریــزی شــهری 
کاربــرد مطلوبــی دارد. روش AHP از ایــن نظــر مفیــد اســت 
کــه زمینــه ای را بــرای تحلیــل و تبدیــل مســائل پیچیــده بــه 
ــا برنامه ریــز  سلســله مراتبــی منطقــی و ســاده فراهــم مــی آورد ت
کمــک معیارهــا و زیرمعیارهــا  گزینه هــا را بــا  بتوانــد ارزیابــی 
به راحتــی انجــام دهــد. افــزون بــر ایــن، امــکان بررســی ســازگاری 
 Ghodsipour:2005,14( در قضاوت هــا را نیــز فراهــم مــی آورد
(. بــا توجــه بــه اینکــه اغلــب موضوعــات مربــوط بــه شهرســازی 
کمــی قابل بررســی هســتند،  کیفــی و  از طریــق شــاخص های 
امــکان به کارگیــری هم زمــان معیارهــای کیفــی و کمــی در روش 
ــازی  ــائل شهرس ــل مس ــرای تحلی ــوی ب ــزاری ق ــه اب AHP آن را ب

تبدیــل می کنــد. انعطاف پذیــری، ســادگی محاســبات و امــکان 
رتبه بنــدی نهایــی گزینه هــا نیــز از مزیت هــای دیگــر آن اســت 
کــه می توانــد کمــک مؤثــری در بررســی های مربــوط بــه مســائل 

.)Zebardast:2010,20(و برنامه ریزی هــای شــهری باشــد

AHP 3-2-1- 3-2-1. تشریح کلیات روش
کــردن سلســه مراتب اســت.  اولیــن مرحلــه، مدل ســازی و بنــا 
در ایــن مرحلــه، مســئله و هــدف از تصمیم گیــری به صــورت 
کــه بــا هــم در  سلســله مراتبــی از ســطوح شــامل عناصــر تصمیــم 
ارتبــاط می باشــند، درآورده می شــود. عناصــر تصمیــم شــامل 
شــاخص ها و گزینه هــای تصمیــم اســت. دومیــن مرحلــه انجام 
مقایســات زوجــی اســت. تصمیم گیرنــده بایســتی مجموعــه 
ارجحیــت  یــا  اهمیــت  عــددی  به طــور  کــه  ماتریس هایــی 
عناصــر هــر ســطح را نســبت بــه عنصــر مربوطــه خــود در ســطح 
باالتــر نشــان می دهــد، ایجــاد کنــد، ایــن کار بــا انجــام مقایســات 
دوبــه دو بیــن عناصــر هــر ســطح از طریــق تخصــص اعــدادی 
کــه نشــان دهنده ارجحیــت یکــی نســبت بــه دیگــری اســت 
صــورت می گیــرد. مقادیــر عــددی مقایســات در ماتریســی بــه 
ج می شــود. ایــن ماتریــس  نــام ماتریــس مقایســات زوجــی در
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ــدد 1  ــس ع ــن ماتری ــر ای ــه قط ــده دارد. اول آنک ــت عم دو خاصی
کــه نســبت ترجیــح هــر عامــل  اســت و معنــای آن ایــن اســت 
در مقایســه بــا خــودش مســاوی 1 اســت و دوم آنکــه ترجیــح 
عوامــل نســبت بــه یکدیگــر خاصیــت معکوس پذیــری دارد. 
وزن  تعییــن  بــرای  الزم  محاســبات  انجــام  بعــدی  مرحلــه 
)اولویــت( هــر یــک از عناصــر تصمیــم بــا اســتفاده از اطاعــات 
منظــور  ایــن  بــرای  اســت.  زوجــی  مقایســات  ماتریس هــای 
چندیــن روش وجــود دارد کــه می تــوان روش حداقــل مربعــات، 
ــی  ــای تقریب ــژه و روش ه ــردار وی ــی، ب ــات لگاریتم ــل مربع حداق
ــه  ــر آخریــن مرحل ــرد. در روش AHP انتخــاب گزینــه برت ــام ب را ن
تعییــن  و  تصمیــم  گزینه هــای  رتبه بنــدی  به منظــور  اســت. 
گزینــه برتــر، وزن هــای نســبی در هــم ادغــام می شــوند. چــون 
تعییــن  در  آن هــا  اهمیــت  منعکس کننــده  شــاخص ها  وزن 
هــدف بــوده و وزن هــر گزینــه نســبت بــه شــاخص ها، ســهم آن 
کــه وزن  گزینــه در شــاخص مربوطــه می باشــند، می تــوان گفــت 
نهایــی هــر گزینــه از مجمــوع حاصل ضــرب وزن هــر شــاخص در 
ــه در  ــد. البت ــت می آی ــه دس ــاخص ب ــوط از آن ش ــه مرب وزن گزین
ایــن تحقیــق از نرم افــزار Expert Choice بــرای ســنجش مــدل 
کــه کار را بســیار  به جــای شــیوه های یادشــده اســتفاده گردیــد 

ســاده تر نمــوده و ســرعت عمــل را بــاال می بــرد.

4. معرفی متغیرها و شاخص های مرتبط
مبنــای  بــر  تحقیــق  ایــن  در  موردســنجش  شــاخص های 
نیازهــای اصلــی عابــران پیــاده بــا مطالعــه مبانــی نظــری در ایــن 
کــه در اینجــا به عنــوان حقــوق اولیــه آن هــا در فضــای  زمینــه 
شــهری اســت، مدنظــر قــرار گرفت. بــه این شــاخص ها در بخش 
مبانــی نظــری تحقیــق کامــًا پرداخته شــده اســت. برمبنــای 
ایــن شــاخص ها، معیارهــا و زیرمعیارهایــی تعریف شــده اســت 

کــه مــدل سلســله مراتبی را تشــکیل می دهنــد.

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

اســت. داده شــده  نمایــش  نقطه چیــن 

6. مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری

6-1. نقش و هویت پیاده در شهرها
در شــکل گیری شــهرهای اولیــه، پیــاده نقــش اصلــی را ایفــا 
می نمــود زیــرا مســافت پیــاده روی مطلــوب، محــل اســتقرار 
کاربری هــا و نهایتــًا ســاختار کلــی شــهر را مشــخص می ســاخت. 
ــاجد( و  ــه )مس ــادت روزان ــازار(، عب ــب و کار )ب ــل کس ــتقرار مح اس
ح ریــزی شــهرهای قدیمــی به خوبــی  مناطــق مســکونی در طر

نمایانگــر نقــش و هویــت پیــاده در شــکل گیری ارتباطــی شــهرها 
بــوده اســت. بــا ورود اتومبیــل بــه عرصــه زندگــی شــهرهای 
کشــور، به تدریــج نقــش پیــاده کمرنــگ گردیــد و اتومبیــل نقــش 
کاربری هــا و شــکل گیری  اصلــی را در تعییــن محــل اســتقرار 
ــزی  ــروزه در برنامه ری ــه ام ــود، بطوریک ــدا نم ــی پی ــبکه ارتباط ش
پیــاده  شــهری،  حمل ونقــل  برنامه ریــزی  حتــی  و  شــهری 
جایــگاه نســبی خــود را نیــز ازدســت داده و ســفرهای ســواره 
قرارگرفتــه  کارشناســان  و  مدیــران  توجــه  کانــون  در  انســان 

اســت.

اقــدام اصلــی علیــه توســعه طبیعــی شــهر بــا قطعنامــه آتــن و 
پیشــنهاد ارائه شــده در آن در مــورد جداســازی انــواع ترددهــا 
در ســال 1933 صــورت گرفــت. حتــی بدتــر از جداســازی انــواع 
ترددهــا، منطقــه بنــدی چهــار نــوع عملکــرد بــود: مســکن، 
کــه به عنــوان »رمــز  گذرانــدن اوقــات فراغــت  کار، جابجایــی و 
شهرســازی مــدرن« معرفــی می شــود. در ایــن نــوع منطقــه 
مقهــور  همه چیــز  و  نــدارد  نقشــی  هیــچ  پیــاده  عابــر  بنــدی 
شــده  اتومبیــل  یعنــی  جدیــد  مکانیکــی  وســیله  ســرعت 
اســت. پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم، تفکــر برنامه ریــزان 
بیشــتر  شــهری  برنامه ریــزان  و  اقتصاددانــان  حمل و نقــل، 
ح هــای حمل و نقــل  متوجــه اتومبیــل شــد. در بســیاری از طر
مربــوط بــه ســال های 1950 تــا 1980 درنتیجــه آموزش هــای 
پیــاده  عابــر  یعنــی  حمل و نقــل  در  اصلــی  عنصــر  دوره  ایــن 
بــه فراموشــی ســپرده شــد. نخســتین بــار در ســال 70 و 80 
میــادی تاش هایــی بــرای احقــاق حقــوق قانونــی عابــر پیــاده 

)Googlemaps.com( شكل  1: موقعیت محدوده مطالعاتی
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گردیــد. عــدم  بــا مد نظــر قــرار دادن دیــدگاه ســامانه ای آغــاز 
اعتقــاد  حمل ونقــل،  ســامانه های  تأثیرگــذاری  بــه  گاهــی  آ
کــه غالبــًا فاقــد هرگونــه مبنایــی  انعطاف ناپذیــر بــه مقرراتــی 
هســتند، روش هــای متــداول ســاختمانی و تصــورات ذهنــی 
کــه بدیهی تریــن نیازهــای عابــر  برنامه ریــزی مانــع می شــوند 

گرفتــه شــود. پیــاده در نظــر 

6-2. حقوق شهروندی در اسالم
کشــور  یــک شــهروند، یــک عضــو رســمی یــک شــهر، ایالــت یــا 
ــه شــهروند  ــدگاه، حقــوق و مســئولیت هایی را ب اســت. ایــن دی
تدوین شــده  و  پیش بینــی  قانــون،  در  کــه  می شــود  یــادآور 

اســت.

و  وظایــف  از  اســت  آمیختــه ای  شــهروندی  حقــوق  درواقــع 
مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای 
کم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن  حا
حقوق بر عهده مدیران شهری )شهرداری(، دولت یا به طورکلی 
کــم اســت. بــه مجموعــه ایــن حقــوق و مســئولیت ها،  قــوای حا

»حقوق شهروندی« اطاق می شود.

حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان، سلب ناشدنی و 
غیرقابل تخلف است)Dastmalchyan:2011,4 ( و این بدین 
مفهوم است که ازنظر اصول اسامی این حقوق مرتبط با حقوق 
فطــری انســان بــوده و رعایــت آن الزم اســت. این حقوق شــامل 
حقوق مدنی، انسانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قضایی است.

حقــوق شــهروندی در جامعــه اســامی از نــگاه حضــرت علــی 
ــد  ــر حکومــت حــق دارن )ع( دوطرفــه اســت؛ یعنــی هــم مــردم ب
ــر شــهروندان خویــش حقوقــی دارد.  ــًا حکومــت ب و هــم متقاب
مســئله  ایــن  بــر  به صراحــت  ســخنانش  از  یکــی  در  ایشــان 
ــًا  ــْم َحّق ــی َعَلْیُک ــاُس ِإّنَ ِل ــا الّنَ َه ّیُ

َ
کیــد می کنــد و می فرمایــد: »أ تأ

َو َلُکــْم َعَلــّیَ َحــّقٌ ... « )Al-Sharif Al-Radi:1993,73(؛ ای 
گــردن مــن حقــی  مــردم، مــن بــر شــما حقــی دارم و شــما هــم بــر 
داریــد. ازجملــه ی ایــن حقــوق در فرمایشــات حضــرت علــی 
ــه حقــوق سیاســی، معنــوی، امنیتــی، قضایــی،  ــوان ب )ع(، می ت

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 
باشــند،  کــه  قشــری  هــر  از  میــان شــهروندان  تفاوتــی  هیــچ 
وجــود نــدارد. در نهج الباغــه نیــز حضــرت علــی )ع( بــه ایــن 
کیــد فرمــوده اســت. ایشــان برخــورداری از  مهــم اشــاره و تأ
حقــوق شــهروندی را بــرای همــه شــهروندان یــک حــق تلقــی 
کــم، الزم و واجــب می شــمردند.  می کردنــد و رعایــت آن را بــر حا
در ســفارش های آن حضــرت بــه مالــک اشــتر دربــاره حقــوق 

شــهروندان آمــده اســت: »پــس آن هــا دو دســته اند: دســته ای 
تــو  بــا  آفرینــش  در  دیگــر  دســته  و  هســتند  تــو  دینــی  بــرادر 
هماننــد«. بــر همیــن اســاس بایــد همــه شــهروندان در تمــام 
ــا  ــه ی این ه ــه ازجمل ک ــند  ــر باش ــم براب ــا ه ــازات ب ــوق و امتی حق
از  بــردن  بهــره  در  تســاوی  بیت المــال،  تقســیم  در  تســاوی 
کــم، تســاوی در اجــرای قانــون، برابــری در فرصت هــا  انصــاف حا
و مســئولیت و وظیفــه دولــت در قبــال همــه ی طبقــات جامعــه 

)Arabifar:2010,83(.اســت

حضرت ســجاد )ع( نیز در کتاب »رســاله حقوق« پنجاه مورد از 
حقــوق مــردم را بیان کرده اند و دیگر معصومین نیز در احادیث 
ــه  ــک جامع ــراد در ی ــوق اف ــواع حق وحق ــه ان ــدد ب ــات متع و روای
کی از جامعیت قرآن و توجه همه جانبه  پرداخته اند که همگی حا
این کتاب آسمانی و احادیث و روایات به حقوق شهروندی است.

6-2-1. عدل؛ نمودی از رعایت حقوق شهروندی
قــرآن کریــم، عــدل را از مهم تریــن موضو ع هــای جامعــه بشــری 
بــدون  ایــن واژه به صــورت تنهــا و مجــرد و  لــذا  قــرار داده و 
مشــتقات آن چهــارده بــار و در دوازده آیــه از هفــت ســوره قــرآن 
است)Abdulbaki,1985:448-449(مشــتقات  به کاررفتــه 
ایــن واژه درمجمــوع بیســت وپنج بــار در یــازده ســوره قــرآن 
آمــده اســت؛ ماننــد »فعدلک«)یک بــار(، »العــدل« )یک بــار(، 
»تعدیل«)یک بــار(، »تعدلوا«)چهــار بــار(، »یعدلون«)پنــج بــار( و 
کــه در معنــا شــبیه »عــدل«  »اعدلــوا«)دو بــار( و واژه »قســط« 
اســت به صــورت تنهــا 15 مــورد و در پانــزده آیــه از ده ســوره قــرآن 

آمــده اســت. مشــتقات ایــن واژه عبارت انــد از:

بــار(،  )دو  القاســطون  )یک بــار(،  اقســطوا  بــار(،  )دو  تســقطوا 
اقســط )دو بــار( و المقســطین )ســه بــار(. به طورکلــی بیســت ودو 
 Bemanyan,2013 :91(آیــه از پانزده ســوره در ایــن مورد اســت
کریــم بــه  et al(. بــا بررســی برخــی مصادیــق عــدل در قــرآن 

عدالــت  معنایــی  توســعه  کــه  می یابیــم  دســت  مهــم  ایــن 
گیــرد؛ به گونــه ای  تمــام مســائل مربــوط بــه انســان را دربرمــی 
کــه از فکــر و اخــاق تــا مســائل فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی 
و اجتماعــی را شــامل شــده اســت. برخــی معانــی عــدل در 
کــه بــا موضــوع حقــوق شــهروندی در اجتمــاع مســلمان  قــرآن 
گرفتــن هــر چیــز در جــای  هماننــدی دارد عبارت انــد از: قــرار 
خــود، اســتفاده مناســب و بجــا از هــر چیــز، رعایــت حقــوق افــراد 
و جلوگیــری از آســیب و تجــاوز بــه حریــم دیگــران، صرفه جویــی 
و جلوگیــری از افــراط، هماهنگــی و برابــری بــا دیگــر افــراد و 

جلوگیــری از برتری جویــی و ... .

ــد در زمیــن عنــوان  کــرم عــدل را میــزان و معیــار خداون پیامبــر ا
مقــرر  آدمیــان  نجــات  عامــل  را  آن  بــه  تمســک  و  کرده انــد 
داشــته اند )العــدل میــزان اهلل فــی االرض فمــن اخــذه قــاده الــی 
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 Iran Nejad et,2013:115(الجنــه و مــن ترکــه ســاقه الــی النــار
کــه ازنظــر رســول خــدا عدالــت معیــار  al( و بــر همیــن پایــه اســت 

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، به ویــژه بــر مبنــای فقــه امامیــه، 
ــه  ک ــیعیان  ــری ش ــیر فک ــط س ــد. خ ــی دارن ــیار واالی ــگاه بس جای
کــرم )ص( و ائمــه اطهــار  گفتــاری و عملــی رســول ا از ســنت 
کمــان اســامی  )ع( سرچشــمه میگیــرد، در مــورد عدالــت حا
بســیار واضــح و شــفاف اســت. ازایــن رو، بــه ایــن موضــوع در 
فقــه سیاســی شــیعه بســیار اهمیــت داده شــده اســت و حتــی 
ــر از فقــه و فروعــات دیــن، یکــی از مؤلفه هــای مهــم اصــول  باالت
کــرم )ص(، حضــرت  دیــن بــه شــمار میآیــد. در کلمــات رســول ا
ــوری در  ــی مح ــوان ارزش ــت به عن ــه از عدال ــایر ائم ــی )ع( و س عل
مســائل اجتماعــی و فــردی یادشــده اســت. حضــرت علــی )ع( 
العــدل« هیچ چیــزی  البــاد بمثــل  میفرماینــد: »مــا عمــرت 
کــرد.)2010:27  نخواهــد  آبــاد  را  شــهرها  عــدل  هماننــد 

)Sedaghat,

6-2-2. حقــوق شــهروندی بــر پایــه عــدل اســالمی در شــهر 
اســالمی

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

.)Monjazi et al,2010:8( بــود 

کالبــد شــهر، از قطب بنــدی شــهر و محله هــای آن  تعــادل در 
بــر پایــه معیارهــای مــادی، عدالــت در بهره گیــری از امکانــات 
شــهری، امــکان دسترســی اهــل شــهر بــه مراجــع رفــع ظلــم، 
مکان یابــی مطلــوب عناصــر شــهری و مجــاورت متناســب و 
متجانــس آن هــا از مــوارد رعایــت عدالــت در مقیــاس شــهری 
هســتند )Naghi Zadeh,2006:211(؛ امــا در مقیــاس خــرد 
کــه رعایــت آن نشــانگر اهمیــت حقــوق  نیــز اصولــی وجــود دارد 
و  ارزش  رعایــت  ماننــد  اســت؛  عــدل  رعایــت  و  شــهروندی 
کرامت هــای انســانی، تناســب مطلــوب بیــن ابعــاد فضــا و کالبــد 
ــن  ــاط بی ــاد ارتب ــان، ایج ــمانی انس ــی و جس ــای روان گی ه ــا ویژ ب
ــر  ــه دیگ ــرام ب ــوق و احت ــت حق ــان، رعای ــوع انس ــت و مصن طبیع

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

.)al

دراین ارتبــاط حضــرت محمــد )ص( می فرماینــد: »ال ضــرر و ال 
ضــرار فــی االســام«، در اســام ضــرر رســانیدن و تحمــل ضــرر روا 

)Muhammadi Rayshari,1996:1700( .نیســت

مــواردی نیز از مســائل شهرنشــینی هســتند کــه حضرت محمد 
)ص( در مباحــث مربــوط بــه قاعــده الضــرر و الضرار به آن اشــاره 
و نهــی فرموده انــد؛ مثــل حفــر چــاه در نزدیکــی چــاه دیگــران 
کــه موجــب ضــرر رســاندن بــه آب چــاه آن هــا شــود،  به گونــه ای 
کــه آفتــاب و مهتــاب از خانــه همســایه  ســاخت بنــا به گونــه ای 
گرفتــه شــود ســایه اندازی )، آســیب رســاندن بــه درختــان و 
ــع  ــا دیگــر شــهروندان به عنــوان مناب ــع طبیعــی مشــترک ب مناب
ــر شــیوه اســتفاده از آن هــا.  ــر اث ــه ب عمومــی مثــل درختــان محّل
کــه موجــب ضــرر  محدودیت هــای مکانــی بــرای کاربری هایــی 
کــه در قاعــده الضــرر  و زیــان می گــردد جــزو مــواردی هســتند 
عبارت انــد  محدودیت هــا  ایــن  می گیرنــد.  جــای  الضــرار  و 
نامطبــوع،  بــوی  موّلــد  کاربری هــای  دودزا،  کاربری هــای  از: 
آلودگــی  بــا  کاربری هایــی  صوتــی،  آلودگــی  بــا  کاربری هایــی 

.)Hakim,2002(.محیطــی

حریــم نیــز از دیگــر حقوقــی اســت کــه رعایــت آن در اســام بســیار 
کید قرارگرفته است. رعایت تمامی حریم ها شامل فضاهای  مورد تأ
عمومــی، نیمــه عمومــی و خصوصــی نیز در شــهر ضروری اســت. 
موارد همپوشانی این فضاها باید مشخص شوند. خصوصی ترین 
حریم، حریم مالکیت انسان است که مرز و محدوده آن به طور 
دقیق باید مشخص شود. فضای نیمه خصوصی یا نیمه عمومی در 
محدوده همسایگی ها، فضای بیرونی است و حریم عمومی در 
شهر که قوانین و مسائل مربوط به آن باید برای رعایت حقوق 

کلیه شهروندان رعایت شود.

قانون اساسی جمهوری اسامی ایران نیز با تکیه بر جهان بینی و 
ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان،  حقوقی را برای 
کمیت، تعریف و حدومرز  فرد برشمرده است و در آن، نهادهای حا
اعمال آزادی ملت معین شده و نقطه تعامل بین حقوق ملت و 
دولت ترسیم گردیده است. اهمیت حقوق شهروندان که اساسًا 
حقی ذاتی است، تدوین کنندگان قانون اساسی را واداشته که 
از همان اصول اولیه قانون اساسی، حقوق شهروندان و حدومرز 
آن هــا را تبییــن نماید و بازیابی هویت اصلی و حقوق انســانی، از 

اهداف برجسته و اساسی نظام اسامی برشمرده شود.

حــال بــا توجه بــه دیدگاه هــای ارائه شــده در نظرخواهــی عابران 
کارشناســی  اســاس مطالعــات  بــر  و همچنیــن  و مســئولین 
می تــوان مهم تریــن مشــکات سیســتم پیــاده را، بــه صورتــی 
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کــه در جــدول شــماره 1 آمــده، شناســایی و طبقه بنــدی نمــود. 
کــه درواقــع نشــان دهنده ی  ح شــده  بــر اســاس مســائل مطر
حقوقــی اســت کــه از افــراد پیــاده در فضاهــای شــهری بــه انحــاء 
کــه  گــون تضییــع می گــردد و همین طــور بــر مبنــای اصولــی  گونا
ــا  ــدگاه عــدل در اســام و احادیــث معصومیــن در ارتبــاط ب از دی
حقــوق شــهروندی می تــوان اســتخراج نمــود، بــه شــش دســته 
کــه می تواننــد مبنــای ســنجش  از معیارهــا دســت می یابیــم 

حقــوق افــراد پیاده گردنــد.

6-3. معیارهــای اصلــی مرتبــط بــا حقــوق شــهروندی افــراد 
ــاده: پی

برنامه ریــزی، طراحــی و نگهــداری مســیرهای پیــاده بایــد در 
جهــت رعایــت عدالــت و حفــظ حقــوق شــهروندی بــا توجــه بــه 

6 عامــل زیــر انجــام گیــرد:

پیوستگی	 

کوتاهی	 

زیبایی	 

امنیت	 

ایمنی	 

راحتی	 

1- پیوستگی
افــراد پیــاده بــه شــبکه پیوســته ای نیــاز دارنــد تــا مبــدأ را بــه 
مقصــد، بــدون وقفــه و بریدگــی ارتبــاط دهــد. پیوســتگی شــبکه 

کمــک معیارهــای زیــر می ســنجند: پیــاده روی را بــه 

آیا شــبکه پیاده کلیه مبدأها را به مقاصد ارتباط می دهد 	 
)کامل یا ناقص بودن شبکه(؟

آیــا در نقاطــی از شــبکه، مســیر پیاده هــا قطــع نمی گــردد 	 
کیفیــت آن به طــور موضعــی افــت نمی کنــد )تعــداد  و یــا 
کیفیــت( آیــا پیاده هــا بــه  قطــع مســیر و افــت موضعــی 
ــداد  ــد )تع ــی دارن ــول دسترس ــیر قابل قب ــک مس ــش از ی بی

مســیرهای جانشــین بــرای یــک مســیر معیــن(؟

در موارد زیر شبکه پیاده پیوستگی را از دست می دهد:	 

قطع مســیر پیاده ها توســط راه های شریانی بدون در نظر 	 
گرفتن پیاده گذر مناسب

اشغال سطح پیاده رو هنگام اجرای کارهای ساختمانی	 

اشغال سطح پیاده رو توسط وسایل نقلیه	 

تخریب پیاده روها برای اقدامات مربوط به تأسیسات	 

اشغال پیاده رو توسط دست فروشان	 

ــا قــرار دادن 	  ــا قســمتی از ســطح پیــاده رو ب اشــغال تمــام ی
ناصحیــح مبلمــان و تجهیــزات شــهری؛ نظیر باجــه تلفن؛ 

ایســتگاه اتوبــوس و درختــان

قطع مسیر پیاده توسط موانع طبیعی مانند رودخانه	 

خرابی کف پیاده روها	 

وجــود عناصــر ماننــد پله و یــا ایجاد بریدگی در مســیر پیاده 	 
به نحوی که معلولین قادر به عبور نباشــند.

جدول 1: مهم ترین مسائل و مشكالت سیستم پیاده )مأخذ: نگارندگان( 

مسائل سازمانی و مدیریتی مسائل شهرسازیمسائل فیزیکی معابر پیاده
مسائل محیطیقوانین و مقرراتمسائل آموزشی و ایمنیو برنامه ریزی

1-طهحاهناییا)ههضاهعبه،ا
ؤیباهیواطنلیالاههضی،ا

ؤیبایاهعالاپلکیو،االگذیالالیهگذی،ا
اختزفاای فیع(

2-کفاییلوا)کیفیتاپیئیناسیافبااوا
کفاییلواهنییب(

3-می انیتگیاؤبکعا ای ه
کمبن ا سمیزتا ای هااووا 4-ا
)گذیگیهاهیواطنلیالاههضی،ا

اسستگیهاهیوالیییوامبلیعاهمنهیا
لا...(

5-امیهنییبا ن واهعی ها ای ها هاوا
افها اکما ناوا)کن کیو،اییلمنااو،ا

هعلنلین(
6-اییستمازهکشیامیهنییب

1-میهنییبا ن وا
 یتهییاهیوا ای هالا

ینایه
2-میهنییبا ن واالگ وا

ؤبکعا ای هالاینایه
3-میهنییبا ن واطهحالا
کیی  واهیوازهین   لسعا

1-فبااوا همیهعاایزوا
ییستما ای ه

2-هارالان اییزهیوا
هتنلیاهای ستاییستما

 ای ه
3-کمبن ااهتبییاتالا
 خصیصاهنیاعاهیلی

4-هاراکفیستاهای ستا
 مهها ه ااوالامگماااوا

هعی ها ای ه

گیهیاهی هاوا 1-کمبن اسیافبااواآ
ازاهب یات،اقنامین،اهزئمالا...ا

هه نطااعا ای هااوو
گیهیایامناگیوا 2-کمبن اسیافبااواآ
ازاهب یات،اقنامینالاهزئماهه نطا

اعا ای هااوو
3-فبااوا همیهعاآه زؤیاهاووالا
گ لهاهیوا ایااهاافاهشخصا هاوا

هختلفاااتمیهی
4-کمبن ااسمنیاهی هاوا یاهعی ها
 ای هااووالااعاویژها یاهنگیراهب یا

ازاههضاخییایوالا بیطعاهی
5-کمبن اهزئما ای هااووا) یالن،ا

خطاکشیال...(
6-کمبن االؤنییر

1-هاراکفیستالا
لضنحاقنامینالا
هب یاتاهنان ا
 ای هااووا) ای ه،ا
یامناه،اهیلکینا
اهزکاهجیویا

لا...(
2-هاراااهاوا
قنامینالاهب یات

1-آلن گیاهیوا
هحیطالسستا)هنا،ا
واا،ا مااؤتی(
2-آلن گیااص و

3-ؤهاسطااقلیمیالا
ا وامیهنییبا)اییش،ا
 هفالااییاو،ا یاشا
خ یؤیاالا...(
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2-  کوتاهی مسیر
افــراد پیــاده نســبت بــه فاصله هــا بــه میــزان زیــادی حساســیت 
دارنــد و عمومــًا کوتاه تریــن مســیر ممکــن را انتخــاب می کننــد. 

کوتاهــی مســیرهای پیــاده را بــا معیــار زیــر می ســنجند:

کــه 	  نســبت طــول واقعــی مســیر بــه طــول خــط مســتقیمی 
بیــن مبــدأ و مقصــد کشــیده شــود.

بــه علــل زیــر مســیرهای پیــاده از کوتاه تریــن مســیر فاصلــه 	 
می گیــرد:

ح شــبکه راه هــا بــر اســاس نیازهــای ترافیــک موتــوری و 	  طــر
بی توجهــی به مســیرهای پیاده

عرض زیاد خیابان ها	 

میدان ها و تقاطع های وسیع	 

قطــع مســیرهای پیــاده به نحوی کــه افــراد پیــاده ناچــار به 	 
اســتفاده از مســیرهای طوالنی تر می شوند.

احساس عدم امنیت در مسیرهای کوتاه به نحوی که افراد 	 
پیاده ناچار به استفاده از مسیرهای طوالنی تر می شوند.

3- امنیت
کــه در آن احســاس 	  افــراد پیــاده نیــاز بــه مســیری دارنــد 

امنیــت کننــد. امنیــت مســیرهای پیــاده را بــا معیارهــای 
زیــر می ســنجند:

کــه 	  امنــی  پیاده هــا مســیرهای  اوقــات خلــوت،  در  آیــا 
)تعــداد  اختیاردارنــد  در  باشــد  قابل قبــول  آن  کوتاهــی 

امــن( جانشــین  مســیرهای 

آیــا پیاده هــا در معــرض دیــد ســواره ها و ســایر افــراد قــرار 	 
دارنــد )وضعیــت دید(؟

آیا در مسیرهای پیاده امکان پنهان شدن افراد با اهدافی 	 
نامناسب وجود دارد )تعداد کنج ها(؟

آیا روشنایی مسیرهای پیاده کافی است؟	 

کــه مســیر پیاده هــا از داخــل 	  آیــا باریــک شــدن فضایــی 
گرفتگــی  آن می گــذرد، بــه پیاده هــا احســاس خفگــی و 
آیــا فراخــی بیش ازحــد ایــن فضــا  نمی دهــد؟ برعکــس 
ارتبــاط شــخص بــا فضــا را چنــان تضعیــف نمی نمایــد 
کــه افــراد پیــاده را دچــار احســاس تــرس نمایــد )نســبت 

ارتفــاع بناهــای اطــراف بــه عــرض فضــا(

4- زیبایی
زیبایی مسیرهای پیاده را با معیارهای زیر می سنجند:

را 	  پیــاده روی  پیــاده،  مســیر  اطــراف  کاربری هــای  آیــا 
فضاهــای  از  کــه  مســیر  از  )طولــی  می نمایــد  جــذاب 
تجــاری و تفریحــی پرجنب وجــوش مطلــوب افــراد پیــاده 

می گــذرد(؟

آیا امتداد مسیر پیاده یکنواخت و خسته کننده است؟	 

آیا به منظر سازی اطراف مسیر توجه شده است؟	 

آیــا از مســیر و فضاهــای اطــراف آن به خوبــی نگهــداری 	 
می شــود؟

تغییــر 	  یــا  اســت  یکنواخــت  مســیر  اطــراف  محیــط  آیــا 
محیــط(؟ تغییــر  )تعــداد  می کنــد 

آیا مسیر از داخل فضاهای متنوع شهری می گذرد؟	 

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 می دهند:

عدم توجه به نیازهای عابر پیاده در طراحی مسیر	 

عدم تأمین روشنایی مناسب	 

طراحی که منجر به ایجاد مخفیگاه و نقاط کور نماید	 

عــدم توجــه به جزئیــات عملکــردی ازنظر رعایــت نیازهای 	 
پیاده

کف سازی نامناسب	 

قرارگیری مبلمان شهری نامتناسب و نابجا	 

ح و برنامه	  اجرای فضای سبز بدون طر

عدم بهره گیری از اصول زیبایی در عناصر شهری	 

5- ایمنی
ــه فاصلــه، معمــواًل  ــه دلیــل حساســیت نســبت ب ــراد پیــاده ب اف
مســیرهای  ایمنــی  می کننــد.  انتخــاب  را  مســیر  کوتاه تریــن 

پیــاده را بــا معیارهــای زیــر می ســنجند:

عرض عبور افراد پیاده	 

سرعت حرکت و حجم ترافیک وسایل نقلیه	 
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آیــا مســیرهای پیــاده از ســواره مجــزا هســتند )طولــی از 	 
کــه از ســواره رو جــدا نیســت(؟ مســیر پیــاده 

آیا محل های گذر عابران پیاده از خیابان با توجه به سرعت 	 
ترافیک موتوری طراحی شده و ایمنی کافی دارند )تعداد 

گذرگاه های ناامن(؟

آیــا بــه دلیــل عــدم پیوســتگی و یــا ناامنــی، پیاده هــا ناچــار 	 
داخــل  بــه  مســیر  از  قســمت هایی  در  کــه  نمی شــوند 
کــه  مســیر  از  نقاطــی  طــول  و  )تعــداد  برونــد  ســواره رو 
می شــوند(؟ ســواره رو  از  اســتفاده  بــه  ناچــار  پیاده هــا 

شــریانی 	  خیابان هــای  عــرض  از  پیــاده  افــراد  عبــور  آیــا 
تنظیم شده است )نحوه تنظیم عبور افراد پیاده از عرض 

خیابان(

ــه 	  ک ــا راه هــای شــریانی درجــه 1 چنــان طراحی شــده اند  آی
دسترسی پیاده ها و ایستادن آن ها در کنار این راه ها عملی 
نباشد )وضعیت کنترل دسترسی افراد پیاده به این راه ها(؟

آیا استفاده غیرمجاز موتورسیکلت، دوچرخه و وسایل نقلیه 	 
موتوری از مســیرهای پیاده جلوگیری می شــود )وضعیت 

اعمال مقررات(؟

آیا در کنار مســیرهای پیاده، جوی های ســرباز وجود دارد 	 
)طولی از مسیر که فاصله بین جوی و پیاده رو کمتر از 0.5 

متر است(؟

آیا دید متقابل وسایل نقلیه موتوری و افراد پیاده کافی و 	 
مناسب است )تعداد نقاطی که دید را محدود می نماید(؟

به علل زیر از ایمنی مسیرهای پیاده کاسته می شود:	 

طبقه بندی نشــدن راه ها به شــریانی و محلی و مشــخص 	 
نبودن این طبقه بندی برای افراد پیاده و رانندگان وسایل 

نقلیه موتوری

 عدم پیوستگی و کافی نبودن عرض مسیرهای پیاده که 	 
افــراد را ناچــار بــه اســتفاده از ســواره رو می کنــد.

تنظیم نشدن عبور پیاده ها از عرض راه های شریانی	 

طراحــی نادرســت پیاده گذرهــا و مخصوصــًا بی توجهــی 	 
به ســرعت ترافیــک موتــوری و عــرض عبــور در طراحــی آن هــا.

عدم تأمین روشنایی مسیرهای پیاده	 

نبود حفاظت از مسیرهای پیاده	 

در 	  ســاختمان  کنتــرل  و  ایمنــی  ضوابــط  رعایــت  عــدم 
خطــر ایجــاد  و  پیــاده  مســیرهای  مجــاور  فضاهــای 

پارک حاشیه ای و درختکاری که جلوی دید متقابل وسایل 	 
نقلیــه و افراد پیــاده را می گیرد.

6- راحتی و سهولت
راحتی مسیر را با معیارهای زیر می سنجند:	 

و 	  )طــول  ســرباالیی ها  در  مســیر  طولــی  شــیب  تنــدی 
ــش  ــی بی ــیب طول ــا ش ــمت هایی از راه ب ــی قس ــیب طول ش

از 5 درصــد(

هموار بودن و لغزنده نبودن کف مسیر	 

وجود شــیب راهه و عرض کافی با توجه به میزان ترافیک 	 
پیاده )کیفیت عبور پیاده(

محافظت افراد پیاده در مقابل عوامل نامناسب جوی	 

 7. تجزیه وتحلیل
گرفته شــده  نظــر  در  سلســه مراتبی  مــدل  اســاس  بــر  حــال 
به منظــور بررســی عوامــل مؤثــر بــر حقــوق عابــران پیــاده در 
محــدوده مطالعاتــی بــه ارزیابــی عوامــل می پردازیــم. بــرای 
ایــن کار از نرم افــزار Expert Choice بــرای ســنجش مــدل بهره 
کــه از نمــودار خروجــی ایــن نرم افــزار  می گیریــم. همان طــور 
کــه بــرای معیارهــا اســتخراج  قابل مشــاهده اســت، نتایجــی 
راحتــی،  کوتاهــی،  ایمنــی،  امنیــت،  شــامل  ترتیــب  بــه  شــد 
پیوســتگی، زیبایــی در اولویــت قــرار داشــتند. ایــن بــدان معنــا 
کــه در محــدوده مطالعاتــی ایــن تحقیــق عامــل امنیــت  اســت 
نقــش بیشــتری در ارتبــاط بــا حقــوق عابــران پیــاده داشــته و 
زیبایــی نســبت بــه ســایر عوامــل از کمتریــن اهمیــت برخــوردار 

اســت.

ح شده در ارتباط با  اما در گام بعدی به ارزیابی زیرمعیارهای مطر
هدف اصلی پژوهش می پردازیم که نتایج آن در نمودارهای زیر 

قابل مشاهده است.

کــه مــا بــه دنبــال میــزان نقــش و اهمیــت  یعنــی از بیــن عواملــی 
آن هــا در اثرگــذاری بــر حقوق عابران پیاده در نظــر گرفته بودیم، 
عامل مدیریت شــهری با تفاوت زیادی نســبت به ســایر عوامل 
کنین فضاهای  در درجه اول اهمیت قرار دارد. پس ازآن رفتار سا
مجاور مسیر است که به دالیل مختلف و اشکال متفاوت موجب 
تضییع حقوق عابران پیاده گشته اند. در مراتب بعدی نیز رفتار 
دارندگان وسایل نقلیه و رفتار سایر استفاده کنندگان فضا قرار 

دارد.
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 نتیجه گیری
ــت  رعایــت حقــوق شــهروندی به عنــوان نمــودی از اصــل عدال
در جامعــه اســامی، بایســتی به عنــوان الگویــی در شــهرها، 
تأثیرگــذار باشــد. تمامــی اصــول اســامی بــر پایــه رعایــت حــق 
انســانی  از  حقــی  تــا  اســت  »حق النــاس«  درواقــع  و  انســان 
در  کــه  آن گونــه  انســانی،  کرامــت  و  حرمــت  و  نشــود  گرفتــه 
قــرآن بــرای انســان به عنــوان جانشــین خداونــد در زمیــن در 
ــن  ــه ای ــه از نتیج ک ــور  ــود. همان ط ــت ش ــده، رعای ــر گرفته ش نظ
تحقیــق بــه دســت آمــد مدیریــت شــهری مهمتریــن عامــل 
ــت.  ــاده اس ــران پی ــوق عاب ــع حق ــا تضیی ــاق ی ــا احق ــاط ب در ارتب
ــران پیــاده  ــرای عاب عامــل امنیــت نیــز بیــش از ســایر معیارهــا ب

ارجحیــت دارد و نبــود ایــن امــر را به نوعــی تضییــع حــق خــود 
در اســتفاده از فضــا می داننــد. بعــد از عامــل مدیریــت شــهری، 
کــه در تضییــع حقــوق شــهروندی افــراد پیــاده  ســایر عواملــی 
کنین  نقــش داشــتند بــه ترتیــب عبــارت بودنــد از: رفتــار ســا
فضاهــای مجــاور، رفتــار دارنــدگان وســایل نقلیــه و رفتــار ســایر 

فضــا. اســتفاده کنندگان 

کــه در ارتبــاط بــا حقــوق عابــران  بنابرایــن اصلی تریــن عاملــی 
پیــاده بایســتی مــورد بازنگــری قــرار بگیــرد، نقــش و اهمیتــی 
کــه  کــه مدیریــت شــهری ایفــا می نمایــد و همان گونــه  اســت 

شكل 2: نمودار مدل سلسه مراتبی در نظر گرفته شده به منظور بررسی عوامل مؤثر بر حقوق عابران پیاده در محدوده مطالعاتی )مأخذ: نگارندگان(

نمودار 1: ارزیابی معیارهای تعریف شده مرتبط با حقوق عابران پیاده )مأخذ: نگارندگان(
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غیرمعیارهای راحتی:
وضعیت کف سازی	 

تندی شیب	 

محافظت در برابر عوامل نامناسب جوی	 

نمودار 2: ارزیابی غیرمعیارهای »راحتی« با توجه به هدف اصلی پژوهش، مأخذ: نگارندگان

غیرمعیارهای پیوستگی:
تخریب پیاده رو برای اقدامات تأسیسات شهری	 

قطــع مســیر پیــاده توســط راه هــای شــریانی بــدون در نظــر 	 
گرفتــن پیاده گذر مناســب

تعداد انقطاع در مسیر	 

اشغال پیاده رو هنگام اجرای کارهای ساختمانی	 

اشغال پیاده رو به واسطه قرارگیری تجهیزات و مبلمان	 

وضعیت شبکه پیاده	 

اشغال پیاده رو توسط دست فروش ها	 

نمودار 3: ارزیابی غیرمعیارهای »پیوستگی« با توجه به هدف اصلی پژوهش، مأخذ: نگارندگان

غیرمعیارهای کوتاهی:
نــه مســیرهای 	  ترافیکــی  نیــاز  اســاس  بــر  راه هــا  شــبکه 

ه د پیــا

نمودار 4: ارزیابی غیرمعیارهای »کوتاهی« با توجه به هدف اصلی پژوهش، مأخذ: نگارندگان

غیرمعیارهای زیبایی:
منظرسازی اطراف مسیر	 

تعداد ابنیه و مناظر زیبا	 

حفاظت از مسیر و فضاهای اطراف	 

فضاهای پر جنب وجوش و زنده اطراف مسیر	 

میدان ها و تقاطع های وسیع	 

عرض زیاد خیابان	 

نمودار 5: ارزیابی غیرمعیارهای »زیبایی« با توجه به هدف اصلی پژوهش، مأخذ: نگارندگان
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در نتایــج ایــن تحقیــق مشــاهده شــد، ضریــب تأثیــر ایــن عامــل 
چندیــن برابــر عوامــل دیگــر اســت.

مدیریــت شــهری عبــارت از ســازمان دهی عوامــل و منابــع بــرای 
کنان شــهر و شــامل کارکردهــای  ــه نیازهــای ســا پاســخگویی ب
ــراری  برنامه ریــزی، اجــرا، نظــارت، کنتــرل و هدایــت اســت. برق
ــت  ــرای تعامــل بیــن عناصــر مدیری شــرایط و زمینه هــای الزم ب
کــه شــامل شــهروندان، نهادهــای اداره کننــده ی شــهر،  شــهری 
قــرار  نیازمنــد  اســت؛  خصوصــی  بخــش  و  اســامی  شــورای 
مبتنــی  قانون مــداری  اســت.  قانون مــداری  برمــدار  گرفتــن 
کــه وظایــف و تکالیــف  بــر تدویــن قوانیــن و مقرراتــی اســت 

غیرمعیارهای ایمنی:
جدایی مسیر پیاده و سواره	 

عرض عبور افراد پیاده	 

تعداد گذرگاه های ناامن	 

تعداد نقاطی که پیاده به اجبار وارد سواره می شود	 

حجم ترافیک وسایل نقلیه	 

وضعیت اعمال مقررات	 

وضعیت کنترل دسترسی به راه ها

سرعت حرکت وسایل نقلیه

نمودار 6: ارزیابی غیرمعیارهای »ایمنی« با توجه به هدف اصلی پژوهش، مأخذ: نگارندگان

غیرمعیارهای امنیت:
وضعیت دید	 

وضعیت روشنایی	 

تعداد مسیرهای جانشین امن	 

نسبت ارتفاع بناهای اطراف به عرض فضا	 

نمودار 7: ارزیابی غیرمعیارهای »امنیت« با توجه به هدف اصلی پژوهش، مأخذ: نگارندگان

اما نتیجه نهایی که استخراج گردید در نمودار زیر نمایش 	 
داده شده است.

نمودار 8: ارزیابی عوامل اثرگذار بر حقوق عابران پیاده، مأخذ: نگارندگان 

امتیازعوامل موثر
0.620های ستاؤم و

کنینافضیهیواهجیویا یفتییایی
0.190هسیه

0.106یفتییا ایماگیوالیییوامبلیع

جدول 3: میزان اثرگذاری عوامل مختلف در حقوق عابران پیاده، مأخذ: نگارندگان
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ــد و  ــن می نمای ــهری را روش ــت ش ــهروندان و مدیری ــویه ش دوس
هــدف آن، ســامان بخشــی بــه زندگــی شــهری و فعالیت هــای 

مدیریــت شــهری اســت.

ح های  نتایج بررسی مجموعه مقررات شهرسازی و معماری و طر
توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از 
کنون، بیانگر آن است که متأسفانه اساسًا چنین  تاریخ تأسیس تا
رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهرسازی وجود 
ندارد و به کارگیری اصطاحاتی نظیر »شهروند« در متون ضوابط 
و مقررات مزبور مشــاهده نمی شــود. درنتیجه چنین استنباط 
می گــردد کــه اساســًا در مجموعــه ضوابــط و مقــررات شهرســازی 

»حقوق شهروندی« مشروعیت ندارد.

در  »شــهروندی«  ظهــور  ســازوکارهای  دیگــر  طــرف  از 
گرفته شــده  نادیــده  انتخــاب  و  تصمیم گیــری  فرآیندهــای 
تصویــب  نحــوه  ح  مصــر ضوابــط  در  به طوری کــه  اســت. 
ضوابــط  تصویــب  تهیــه  نحــوه  و  شــهرها  جامــع  ح هــای  طر
ماننــد  و  هــادی  و  جامــع  ح هــای  طر اجرایــی  مقــررات  و 
آن هیــچ ســازوکاری بــرای ظهــور شــهروند بــه عبــارت بهتــر 
انتخــاب  و  تصمیم گیــری  فرایندهــای  در  »شهروندســازی« 

)Sarrafi et al,2009:18(.اســت نگردیــده  پیش بینــی 

 بررســی جایــگاه شــهروندی در مجموعــه قوانیــن و مقــررات 
مدیریــت شــهری و مقایســه آن بــا حقــوق و وظایــف دوســویه 
فقــدان  نشــانگر  به خوبــی  شــهرداری ها  و  شــهروندان 
ایــران و  شــهروندی و غیبــت شــهروندی در نظــام حقوقــی 
کثیــری از شــهروندان یعنــی  گــروه  باألخــص عــدم توجــه بــه 

اســت. پیــاده  عابــران 

با این نگاه، بدیهی است که با توجه به اهمیتی که حکومتهای 
محلی، مدیریتهای شهری، شوراهای اسامی شهرها در شهروندسازی 
و شکل دادن به جامعه مدنی محلی دارند، نظام حقوق شهری 
کشور باید ظرفیت های حقوقی الزم را برای آماده سازی بسترهای 
قانونی مناســب جهت شهروندســازی محلی داشته باشد. لذا 
کنان  می توان گفت زندگی جمعی در شهر مزیت هایی برای سا
بــه وجــود مــی آورد که در پاســخگویی ارزان تر و بهتــر به نیازهای 
کــه در  مشــترک ایشــان بازتــاب می یابــد و بســیاری از نیازهایــی 
اجتماعات کوچک به صورت انفرادی قابل برآورده شدن نیست، 
امکان پاسخگویی می یابد. مدیریت شهری با چنین رسالتی به 
تنظیم کارکردهای جمعی در عرصه عمومی می پردازد و درنتیجه، 
برآمده از اراده مشترک شهرنشینان و تشریک مساعی آنان است.

مدیریت شهری برای اثربخشی و کارایی بیشینه و کاربری بهینه 
کتفا نماید. شرط کافی  منابع، نمی تواند به تنهایی به ابزار و فنون ا
به نظام مند کردن تمامی عوامل و بازیگران و به طور مشــخص 
به چگونگی تعامل شهروندان بازمی گردد. برقراری چنین نظامی 

درگرو حکمروایی مطلوب است که همانا همیاری و هم افزایی 
بخشهای دولتی و خصوصی و جامعهی مدنی را موجب شده و 

»شهر خوب« را شالوده ریزی می کند.

بــه همیــن ترتیــب وضعیت فعلــی حقوق افراد پیــاده که حاصل 
ــه مســائل ســامانه  ســال ها بی برنامگــی و بی توجهــی نســبت ب
پیاده از طرف مدیران، برنامه ریزان و طراحان است را نمی توان 
جز از طریق یک برنامه ریزی جامع و هماهنگ بهبود بخشید. 
این برنامه باید کلیه جنبه های مرتبط با برنامه ریزی، طراحی 
و مدیریــت ســامانه را در برگیــرد. بایســتی در تعییــن الگــو بــرای 
ح ریزی شــهرهای جدید، ســاماندهی  اســکان های جدید و طر
شهرهای موجود، تخصیص منابع مالی برای توسعه شبکه راه های 
شهری و در بازسازی و بهسازی آن ها و همچنین در تدوین مقررات 
و ضوابط شــهری باید به پیاده روی به عنوان اصلی ترین شــیوه 
جابجایی درون شهری و مناسب ترین شیوه برای سفرهای کوتاه و 

متوسط باالترین اولویت داده شود.

درنتیجــه چنانچــه در برنامه ریزی هــا جایگاهــی ویژه بــرای این 
نوع از ســفر داشــته باشــیم، می توانیم تا حدود زیادی بســیاری 
از مشــکات و مســائلی را که امروزه گریبان گیر عابران پیاده در 
فضاهای شهری است و به نوعی حقوقی را که شامل حال آن ها 
می شود را تضییع می نماید، رفع کنیم. وضع قوانین مناسب و با 
ضمانت اجرایی کافی برای ایجاد تغییر در فرهنگ شهروندانی 
که چه به صورت پیاده و چه سواره از فضاهای شهری استفاده 
می نمایند نیز می تواند نقش برجسته ای در احقاق حقوق افراد 

پیاده ایفا نماید.

بنابراین مدیریت شهری می تواند با آموزش حقوق عابران پیاده 
و تشــویق آنــان بــه پیگیری حقوق خویش، اتخــاذ رویکرد پیاده 
مــداری، جامعیــت و ایجــاد فضــای گفتگــو میان عابــران پیاده و 
مدیران شهری، اصاح نظام اداری و مراعات حقوق عابران پیاده، 
کمیت  جامعیت و عدم تبعیض میان عابران پیاده و سواره، حا
قانون، مسئولیت پذیری در قبال عابران پیاده، کارایی و اثربخشی، 
شــفافیت و پاســخگویی در جهــت ارتقــاء حقــوق عابــران پیــاده، 
نقش آفرینــی مؤثــری در احقــاق حقــوق شــهروندی ایــن گــروه از 

شهروندان، داشته باشد.
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