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چکيده
توجه به مفهوم امن ّیت شهروندان و روش های ارتقای آن ،از اولو ّیت های اساسی حرفه مندان و نظر ّیهپردازان
امروزه ّ
شــهری محسوب می شود .جدای از اثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از برنامه ریزی و ط ّراحی محیط های امن شهری
بر الگوهای رفتار شــهروندی و بهبود کیف ّیت محیطی نواحی سکونتی ،تبیین ویژگی و اثرات مرتبط بر نقش کالبدی
شــهر بر کاهش جرایم شهری یا کاستن از وقوع جرم ،موضوع مستقل و با اهم ّیتی است که در قالب نظر ّیه های نوین
شهرســازی و نقش کالبدی شهر (برنامهریزی و ط ّراحی شهری) در کاهش و پیشگیری از جرایم شهری اشاره می شود.
این امر بــه این دلیل اهم ّیت دارد که در فرآیندهای برنامهریزی فضاهای شــهری کمتر بــه توانمندی های بالقوة
توجه می شود .امروزه حضور زنان در فضاهای شهری
مناطق شــهر و ســاختمان ها ،در کاهش یا جلوگیری از جرائمّ ،
با عوامل متعدّ دی محدود می شــود .در حالی که دستیابی به جامعۀ پایدار و عادالنه بدون مشارکت و حضور ف ّعال
زنان امکان پذیر نیست .این امر نیازمند بازنگری در مبانی سیاستهای شهر با تأکید بر نقش زنان به عنوان شهروند (نه
جنس دوم) است .مح ّله فرهنگيان واقع در شهرستان بناب به ع ّلت قرار گرفتن در حاشیة پیرامونی محدودة شهر دارای
شرایط ویژه ای از نظر پراکنش زمینهای بایر و باغها است که امن ّیت ساکنان بویژه زنان را به مخاطره انداخته است.
برهمین پایه ،در این نوشــتار سعی شده است با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از داده های اسنادی ،مرور
متون و منابع و برداشت های میدانی از طریق پرسشنامه به معایب و مزایای تفکیک جنس ّیتی در برنامهریزی کالبدی با
توجه به رویکرد  CPTEDدر قالب جدول سوات پرداخته شود و در نهایت پیشنهادها و راه حل های بنیادی از جمله
ّ
احداث لبة تجاری ف ّعال و پرورش اقتصاد شــبانه ،حذف فضاهای خاموش و ...در جهت بهبود الگوی برنامه ریزی شهر
ارائه شود.
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مقدّ مه
فضا ،هویّت انســان ها را تحت تأثیر قرار می دهد .فضا می تواند
در انســان حس گم گشــتگی ایجاد کند یا آن ها را به خود جلب
نمایــد ،بــه گونه ای کــه آن ها این فضاهــا را به عنوان بســتری
مناســب برای زندگی اجتماعی خود بیابند .اگــر مردم فضایی را
به دلیل عدم راحتی یا ترس اســتفاده نکنند عرصه عمومی از بین
می رود .فضاهای شهری باید عدالت در دسترسی و تأمین خدمات
شــهروندان را فراهم سازند .بنابراین الزم اســت تا برنامه ریزان و
طراحان نه تنها به نیازهای عمومی و مشــترک انســان ها حساس
ّ
توجه به نیازهای خاص افراد و گروههای اجتماعی را
باشــند ،بلکه ّ
در فرهنگهای مختلف مورد بررسی قرار دهند .زنان از جملة این
افــراد و به عنوان نیمی از جمعیت جهــان ،باید از حق حضور در
فضاهای امن شهری بهره  مند شوند.
فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره دوازدهـم تابستـان 1392
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 .1طرح مسأله
طراحی فضاهای شهری
"رویکرد
ّ
جنســیتی" در برنامه ریزی و ّ
مبتنــی بر نیازهای مردان ،به ایجاد فضاهای مردانه منجر شــده و
جنسیتی" کرده است .حضور در
شهرســازی را دچار نوعی "کوری
ّ
فضا حق مســلّم زنان است و آنان نیز همانند مردان باید از شرایط
برابر برای حضور در فضاهای شــهری برخوردار باشــند .اما امروزه
حدی از این حق مدنی خود محروم شــده اند .برای تأمین
زنان تا ّ
موقعیت و اهداف
این برابری ،جامعه باید با درک تفاوت در نیازها،
ّ
فرد ،موانــع محدودکننده را رفع کند و بــه آن ها امکان حضور و
مشارکت اجتماعی برابر را بدهد.
طراحی محیطی ،می تواند نوعی رویکرد هدفمند
برنامه ریزی و ّ
در جهت کاهش جرائم در محیط های مصنوع شــهر قلمداد شود
کیفیت
که به طور مؤثری در افزایش ســرمایة اجتماعــی ،بهبود
ّ
و افزایش رضایتمندی شــهروندی در نتیجه بهبود رفاه اجتماعی
تأثیر بســزایی دارد .محــدودة فرهنگیان  1واقع در شــمال غربی
امنیت
شهرســتان بناب دارای مشــکالت عدیدهای در زمینة نبود ّ
در فضای شــهری است؛ وجود روشــنایی کم ،زمین های خالی و
رها شــده در بطن محلّههای مســکونی و کاربریهای ناســازگار
امنیت زنان را در محلّه فرهنگیان با مخاطراتی همراه کرده اســت.
ّ
امنیت ،ساعات
احساس
عدم
یا
فرهنگی
مســائل
دلیل
به
چه
زنان
ّ
محدودتری را میتوانند در بیرون از خانه ســپری کنند .این یکی
فعالیت اجتماعی و حضور آن ها در
از محدودیّتهای جدی بــرای
ّ
امنیت زنان ،مشــارکت کامل آن ها را
فضای شــهری اســت .عدم ّ
در اجتماع محدود می ســازد و عالوه بر آســیب های روانی فرد بر
خانواده ها در نهایت بر کل جامعه اثر می گذارد.
در این باره پرسشهای زیر مطرح است:
امنیت می کنند؟
 -1زنان در فضای شهری تا چه مدت احساس ّ
امنیت زنان در فضای شهری چیست؟
 -2عوامل اصلی کاهش ّ
جنسیتی می تواند پاسخگوی نیاز
 -3آیا فضاهای حاوی تفکیک
ّ
زنان باشد؟

 .2هدف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق دســتیابی بــه الگوهای خاص ارتقای
امنیت زنان در فضاهای شــهری و حضور فعال تر آنان در ســطح
ّ
ّ
ّ
شهر ،و ايجاد حس مكان و حس تعلق خاطر نسبت به محله است.
 .3فرض ّیههای پژوهش
در حال حاضر که شاهد روند روزافزون حضور زنان در محیطهای
فعالیتهای اجتماعی شهری هستیم ،کالبد شهر و ساختار
کاری و ّ
آن باید پاســخ گوی حضور گســتردة آنان در فضاها و عرصه های
مختلف ســکونت ،کار ،حمل ونقل ،فراغت و  ...باشــد .بر این مبنا
فرضیههای زیر تدوین شده است.
ّ
 -1وجودکاربری های 24ســاعته در محلّه پاســخگوی مناسبی
امنیت فضای شهری است.
برای ّ
 -2محلّه هایی که دارای کاربری متنوع تر هســتند ،نســبت به
محلّه های تک کاربری امن تر هستند.
امنیت و رابطة شــهروندی در
 -3به نظر می رســد برای ایجاد ّ
فضای شهری ،زنان و مردان با سهمی برابر ،سهیم هستند.
 .4روششناسی پژوهش
نوع تحقیق کاربردی اســت .برای گردآوری اطالعات از دو روش
کتابخانه ای و مطالعه و مرور منابع موجود و روش پیمایشــی برای
جمع آوری اطالعات از وضع موجود به صورت میدانی استفاده شد.
جمعیــت  2160نفری محدوده و
توجه به
در بررســی میدانی با ّ
ّ
وجــود  550خانوار ،به طور تصادفی از هر  10خانوار یکی انتخاب
شد .جمعیت نمونه ،زنان خانوارهای ساکن بودند که پرسشنامهها
به صــورت حضوری تکمیل شــد .اطالعات این پرسشــنامهها با
اســتفاده از نرمافزار  Excelتحلیل شــد و پیشنهادها و راهکارهای
مناسبی ارائه گردید.
 .5مبانی نظری پژوهش
 .1-5فضاهای شهری
فضا عنصر جدا نشدنی ساخت مادی و ساختمند شدن زندگی
اجتماعی اســت .این بدان معناســت که نمی تــوان آن را جدا از
جامعه و روابط اجتماعی فهمید(افروغ .)18 :1377 ،فضای شهری،
فضای مادی با ابعاد اجتماعی و روانشــناختی است ،و شهر هندسه
این فضا اســت(مدنیپور .)130 :1384 ،فضای شــهری صحنه ای
اســت که داســتان زندگی جمعی در آن رخ میدهد .در این فضا
فرصــت آن وجود دارد کــه برخی از مرزهای اجتماعی شکســته
شــود ( .)Lynch, 1972: 109فضاهای شــهری نیــز می توانند به
عنــوان فضاهای باز فکری هم تعریف شــوند؛ چــرا که این فضاها
فعالیت های
برای استفاده های مختلف غیر قابل پیش بینی و انجام
ّ
طراحی شده اند تا تمایالت شهروندان را برای
متنوع برنامهریزی و ّ
برآورده کردن خواسته های شــان هموار کنند و آن ها را از این امر
منتفع نمایند(.)Walzer, 1986: 47

 .3-5امن ّیت در فضاهای شهری
امنیت .در
امن بــودن فضا خود دارای دو مؤلفه اســت :ایمنی و ّ
مؤلفه ایمنی ،اشــاره به موارد و عوامل محیطی است که در صورت
عدم تأمین شــرایط مطلوب وقوع حوادث اجتنابناپذیر می شود و
خطرات به صــورت بالقوه و بالفعل جان و مــال حاضران ،عابران و
ناظران را تهدید خواهد نمود (.)Kelly et al, 2009: 2
امنیت نیز به جرایم علیه اشخاص و اموال آنها اشاره دارد که
مؤلفة ّ
در صورت عدم تأمین شرایط پیشگیریکننده ،اموال و جان حاضران،
عابران و ناظــران را به صورت بالقوه و بالفعل تهدید خواهد نمود .هر
فضای شــهری امن در معنای کامل آن شامل این دو مؤلفه میشود.
شــرایطی را که از فصل مشــترک این دو به وجود آید ،را میتوان به
عنوان فضای شهری امن توصیف کرد (.)Roth rock, 2010: 9
 .1-3-5ویژگی فضای امن شهری
توجه میکنند که
به عنوان اصلی کلیدی ،برنامهریزان به این نکته ّ
شهرها باید به گونهای ساخته شوند تا حداقل نیازها را تأمین کنند:
 -افراد بتوانند ببینند و دیده شوند،
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نمودارشماره  :1الگوی تحلیلی عوامل تأثیر گذار براحساس امن ّیت

(نمونه موردی :محلّه فرهنگیان ،شهر بناب)

 .1-1-5فضای عمومی
در فرهنگ انگلیســی آکســفورد ( )1993واژه  publicبه معنای
کلی و در اکثر معانی «کلی» و متضاد خصوصی به کار رفته اســت.
فعالیت های کارکردی
فضای عمومی بستر مشترکی است که مردم
ّ
و مراســمی را که پیونددهنــدة اعضای جامعه اســت در آن انجام
می دهند؛ به عبــارت دیگر ،فضای عمومی ،صحنه ای اســت که به
روی آن نمایش زندگی اجتماعی در معرض دید عموم قرار میگیرد
(صالحــی .)105 :1387 ،لیپتون فضای عمومــی را با عنوان «اتاق
زندگــی بیرونی» و «مرکز تفریح و فراغت بیــرون از خانه» تعریف
میکنــد ( .)Lipton, 2003: 1فضای عمومی شــامل قســمت هایی
از محیط طبیعی و مصنوع اســت که عموم مــردم به راحتی به آن
دسترســی دارند؛ مانند :خیابان ،میادین و ســایر مســیرهایی که
دیگران حق عبور از آن ها را دارند همچون مناطق مسکونی ،تجاری
و محلّهها ،فضاهای باز و پارک ها و برخی فضاهای عمومی خصوصی
که دسترسی عموم مردم به آنها حداقل در ساعاتی از روز آزاد است
(رفیعیان.)1381 ،
 .2-5امن ّیت
واژه "امنيت" در كاربرد عام به معناي رهايي از مخاطرات مختلف
اســت .تعاريف مندرج در فرهنگ لغــات دربارة مفهوم كلي امنيت،
امنيت
بر "احســاس آزادي از ترس" يا "احساس ايمني" كه ناظر بر ّ
مادي و رواني اســت ،تأكيد دارند(ماندل .)46 :1379 ،پژوهشگران
امنیت را واژه ای سیاسی و انتظامی تعریف
در رویکردی واقعبینانهّ ،
کرده اند و به طور کلــی آن را به معنی حمایت از ارزش ها و مقابله
با خطر های دشــمن می داننــد ( .)Brownlow, 2004: 586در واقع
امنیت یعنی رفع خطر و استفاده بهینه از فرصت .بنابراین،
احساس ّ
امنیت دارای دو وجه اســت :در وجهی
باید چنین نتیجه گرفت که ّ
امنیت در گرو نبود خطر و در وجهی دیگر کسب فرصت ها و تضمین
ّ
منافع و ارزش هاست(ســاروخانی و نویدنیا .)88 :1385 ،بر اســاس
امنیت یکی از نیازهای ضروری و پایه
نظریّة نیازهای مازلو (ّ )1986
برای تعالی انســان است که بر سالمت و سعادت انسان و در نتیجه
جامعه تأثیر مستقیم می گذارد.
امنيت از دیدگاه اسالم
ّ .1-2-5
امنیت نخســتین الزمة حیات انسان ها و مهم ترین شرط زندگی
ّ
ســالم اجتماعی است و در صورت فقدان آن دیگر نعمت های مادی
و معنــوی به خطر خواهد افتاد .در مقابــل آن ناامنی و اضطراب از
بزرگ ترین بالهای اجتماعی اســت که گریبان گیر بشر بوده است.
اهمیت خاصی قائل است
امنیت فردی و اجتماعی
ّ
دین اسالم برای ّ
امنیت سرمایه های وجودی
و بسیاری از تعالیم خود را بر پایه حفظ ّ
انسان اعم از جان ،مال ،آبرو و ناموس او قرار داده است .از نظر قرآن،
امنیت
ایمــان به خداوند و تداوم ذکر او موجــب اطمینان نفوس و ّ
امنیت
قلب و روان است و عمل صالح انسان نیز تضمینی برای حفظ ّ
و نیل او به حیات طبیه اســت .اســام با طرح دستورات اخالقی و
احکام عملی خویش جامعه ای امن و آرام را پیش روی بشر گذاشته
است .این جامعه را خداوند وعده داده است جز آن که انسان ها خود
با اعراض از یاد الهی و دســت زدن به امور خالف و آلوده شــدن به

مفاســد اجتماعی ،موجب بروز ناامنی و تشــویش از جهات فردی و
اجتماعی می گردند (جامی.)1387 ،
امنیت
 .2-2-5عوامل تأثیرگذار بر احساس ّ
در الگوي تحليلي حاضر بر رابطة يك سويه ميان متغيرها تأكيد
شــده اســت .با وجود اين ،رويكردهاي نظري مورد بررسي ،غالباً به
توجــه میکنند .چنان كه برخی
متغيرها ّ
رابطه دوســويه و متقابل ّ
نظریّهها بر اين نكته تأكيد میکنند كه بي نظمي اجتماعي ميتواند
ريســك و مخاطره (ريســك اعتمادكردن) را ايجاد كند و ريسك و
مخاطره نيز سبب احساس ناامني و ترس می شود .همچنين احساس
ناامني و تــرس نيز به نوبه خود میتواند موجب كنارهگيري افراد از
فعالیتهــای اجتماعي ،به خصوص زنان و محدودشــدن ارتباطات
ّ
آنها و تضعيف كنترل اجتماعي غيررســمي شود و زمينه مناسبي
را براي بي نظمي اجتماعي فراهم ســازد .در واقع چرخهای معيوب
ميان بي نظمي اجتماعي ،ريسك و مخاطره و احساس ناامني و ترس
وجود دارد كه میتوانند يكديگر را توليد و بازتوليد نمايند.
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 بشنوند و شنیده شوند، بتوانند کمک کنند یا فرار کنند.در نتیجه نباید در شــهرها محلّی بــرای تحریک جرم و ناامنی
وجود داشــته باشــد و بالعکس باید همواره با مداخالت فیزیکی و
اجتماعی ،محیط را منسجم و روح و وحدت را در فضاهای عمومی
شهری حاکم گردانید؛ به طوری که یکی از نشانههای اصلی فضای
امن شــهری رونق و حیات جاری در آن است .شایان ذکر است که
امنیت ،از جمله پلیس ،نیز تأیید
حتــی اداره های مربوط به تأمین ّ
امنیت مکان پررونق برای آن ها بســیار راحت تر
کرده اند که تأمین ّ
از مکان خالی از همان نوع است(صالحی.)112-113 :1387 ،

 .4-5رویکرد  CPTEDدر ایجاد فضاهای امن شهری
واژه  CPTEDاز ترکیــب حــروف اول واژه هــای عبــارت
طراحــی محیط" به دســت میآید
"پیشــگیری جــرم از طریق ّ
( .)Cozen&Savill,2005: 328یکــی از رویکردهــای مطــرح در
امنیت در فضاهای شهری ،رویکرد CPTED
شهرســازی برای ارتقای ّ
طراحي است که بر اساس
است .این رویکرد يک پيشنهاد روششناسي ّ
طراحي مناســب و هدفمند محيط انسانساخت،
آن با بهکارگيري ّ
معماران و شهرســازان میتوانند مجال تــرس از جرم و تبهکاري را
کيفيت زندگي را بهبود بخشند (.)Cozens, 2008: 6
کاهش دهند و
ّ
طراحان محیطی در مدل
این نظریه را دومین نسل از نظریهپردازان و ّ
پیشگیری از جرم مطرح نمودهاند.

جدول شماره  :1پیشینه و سوابق رویکرد  CPTEDدر آرای اندیشمندان و بازتاب های جهانی
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تیم کرو مسئول برنامههای آموزشی
جهانی  CPTEDدر کتاب جلوگیری
طراحی محیطی
از جرایم از طریق ّ
()CPTED

دهه 1970
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دهه 1980

جرج کیلینگ و ویلسون و پل براتینگهام
در کتاب جرمشناسی شهری

ارائه نظریّة پنجره های شکسته (پنجرههایی شکسته هستند که فرصت را برای ارتکاب و احتمال وقوع
جرائم در سطح شهر فراهم میکنند)،
ظرفیتهای طبیعی جرم خیزی مناطق شهری،
کاهش
ّ
طراحی محیط مصنوع،
نابسامانی
به
اشاره
ّ
طراحی شهری و معماری،
اشاره و تاکید بر ناکارامدی قوانین و استانداردهای ّ
نقش موانع طبیعی و بازدارنده های موقعیتی در کاهش فرصتدهی برای تجاوزات و جرایم شهری .

دهه1960

رأی جفری در کتاب جلوگیری از جرائم
طراحی محیطی و اسکار نیومن
شهری با ّ
در کتاب فضاهای قابل دفاع

ظرفیت طبیعی جرمخیزی مناطق شهر
کاهش
ّ
شهروندان باید ببینند و دیده شوند (نظارت عمومی)،
شفافیت و در معرض دید قرار گرفتن فضاهای عمومی،
ّ
اشتیاق مردم به گزارش و برخورد با تخلفات و جرایم.

دهه 1990و2000
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جین جاکوبس در کتاب مرگ و زندگی
شهرهای آمریکایی

نیاز به خیابانهای امن در شهر،
جداسازی و تشخیص مکانهای عمومی و خصوصی،
تنوع کاربری و اختالط آنها در سطح شهر،
استفاده مؤثر و سازنده از حضور عابران پیاده در مناطق شهری برای کاهش احتمال وقوع جرایم.

ارائه استراتژی و روشمندی این رویکرد،
برگزاری کنفرانس ها و همایش های بینالمللی با عنوان .CPTED

امنیت در فضاهای شهری
 .1-4-5معیارهای کالبدی مؤثر بر ایجاد ّ
براساس مستندات ،تجربهها و آرای اندیشمندان جهانی در این
طراحی
زمینه ،می توان به اصولی اشاره کرد که به عنوان مبانی در ّ
محیطی مورد استفاده قرار میگیرد.
1
الف) نمایانی و نظارتپذیر بودن فضا
کیفیت محیطی اســت که بر اساس آن فضاهایی
نمایانی فضا،
ّ
که احتمال وقوع جرم در آنها بیشتر اســت باید در معرض دید
کیفیت مهمترین عامل در
ساکنان قرار گیرند .برای رسیدن به این
ّ
فعالیتی نسبت
طراحی ،چگونگی قرارگیری ساختمانها و فضاهای ّ
ّ
به فضاهای جرمخیز است (.)Minner et al, 2005: 37
2
ب) فضاهای قابل دفاع
بــه گونهای که هر فضا در قلمرو نظارت کنترلکنندگان خاصی
باشد .کنترلکنندگان فضا ممکن است گروه یا فرد باشند که نسبت
طراحی محیطی با چیدمان
به آن فضا احساس مســئولیت دارندّ .
فعالیتهای روزانه و هم چنین در دسترس قرار دادن فضا
مناســب ّ

میتواند در این زمینه مؤثر باشد (.)Reynaldo, 2009: 11
3
ج) خوانایی و نفوذپذیری فضا
خوانایی و نفوذپذیری محیط مســکونی باعث می شــود تا افراد
به راحتی جهت حرکــت خود را انتخاب نمایند و در محیط ســر
در گم نشــوند .بــه این ترتیب از یک طــرف ،زمینة اتالف وقت و
بیهودهگردی مجرمان در محیط برداشــته می شود و از طرف دیگر
ســاکنان و عابران ،کمتر در معرض خطــر قرارگیری در فضاهای
توجه به
بیدفــاع قرار میگیرند ( )Kelly et al, 2009: 8در این جا ّ
کنجها ،فضاهای گم ســطوح  Lشکل بسیار مهم است .این فضاها
طراحی شوند که فضا قابل رؤیت باشد.
باید به گونهای ّ
4
د) اندازة فضا
مقیاس فضا یکی از عواملی بســیار مهــم محیطی تأثیرگذار در
امنیت محیطهای شهری است .وجود فضاهای بسیار وسیع و
میزان ّ
بزرگمقیاس امکان نظارت اجتماعی را کم میکند .همچنین با زیاد
شــدن فاصل ه افراد (به خصوص افراد پیاده) از یکدیگر امکان دریافت

کمک از دیگران در هنگام خطر کاهش مییابد .به این منظور باید برای
امن نمودن فضاهای شهری بزرگمقیاس مانند پارکها یا فضاهای باز
بین ساختمانها ،تمهیدات خاصی اندیشیده شود .این تمهیدات شامل
فعالیتهای مختلف و مختلط در فضا و
نورپردازی مناسب فضا ،ایجاد ّ
همچنین نظارت بر آن است(.)UN habitat, 2007: 45
5
هـ) کاربری مختلط زمین
امــروزه کاربــری مختلط اراضی شــهری یکــی از راهبردهای

پیشــنهاد شده  CPTEDاســت .کاربرد مختلط زمین در انتقاد به
منطقهبندی کاربری اراضی شــهری درصدد ایجاد محیطی زنده،
شاداب و فعال در ساعات مختلف از روز یا شب است .با استفاده از
فعالیتها میتوان فضاها و محیطهای شهری را در ساعات
ترکیب
ّ
مختلف زنده نگاه داشت و این فضاها را در معرض نظارت همگانی
قرار داد .ف ّعال بودن فضا در ساعات مختلف از میزان احتمال وقوع
جرم و جنایت در آن میکاهد (.)Lyon et al, 2007: 9

(نمونه موردی :محلّه فرهنگیان ،شهر بناب)

 .5-5تفکیک جنس ّیتی در مؤلفههای امن ّیت در فضاهای
شهری
عمدتاً عوامل زیادی برای عکس العمل نشان دادن مردم به عدم
جنسیت ،سن ،تجربه های گذشته در
امنیت وجود دارد:؛ همچون:
ّ
ّ
جنســیت به
اما
فرهنگ.
و
ت
قومی
و
جغرافیا
و
محیط
جرم،
مــورد
ّ
ّ
امنیت محسوب می شود.
درک
شخصیتی در
عنوان مهم ترین عامل
ّ
ّ
امنیت در مورد زنان و مردان متفاوت است .اما
نوع جنایت و حس ّ
عمدتاً زنان تــرس بیشتری حس می کنند تا مردان،گرچه ممکن
است کمتر از مردان قربانی شوند(. )Howard, 1999: 219
ماهيتي جنسيشده يافتهاند؛ يعني
امروزه اكثر فضاهاي شهري ّ
عمال ً فضاي شــهري در برابر تحرك آزادانة زنان اعمال محدوديّت
ميكند .به عقيدة بســياري از محققان ،محدوديّت ها و حصارهاي
فرهنگي ايجادشــده براي زنان در فضــاي اجتماعي و عرصه هاي
موقعيت خود بهره
عمومي باعث شــده آنان نتوانند بهخوبــي از
ّ
ببرند و مجبور شدهاند خود را ،همچون عنصری غيرالزم ،از صورت
مســالة فضاهاي شــهري و عرصه هاي عمومي حذف كنند و منكر
نيازهــاي خود بهعنوان زن شــوند .هرچند اين روند در حال ُكند
شــدن اســت ،اما رفتار شــهري و نحوة حضور زنان در شهر مؤيد

آن اســت كه وجود غير (اعم از زنان ،جوانان يا تمامي افرادي كه
در الگوهاي ارائهشــده نميگنجند) هنوز در جامعة ايران بهراحتي
پذيرفتني نيســت .بعضی از فضاهای عمومی به خصوص در مناطق
شــدت تحت ســلطه مردان قرار دارند و زنان
خاصی از شــهر به
ّ
در آنجــا مورد انواع مختلف آزارهای جنســی (دیداری ،کالمی و
رفتاری) قرار می گیرند .عکسالعمل مورد پذیرش عموم در مواردی
که زنی مورد آزار جنسی قرار گیرد ،مداراست که خود باعث تقویت
احساس ناامنی و آسیبپذیری در فضاهای عمومی می شود.
حضور گسترده و ف ّعال زنان در شهر ،شرط الزم و اساس فراهم
امنیت شــهری است ،ولی حضور آنان
آمدن ســرزندگی ،عدالت و ّ
بدون فراهم آوردن مبانی و امکانــات فضایی و عملکردی الزم در
میسر نیست  .برخی از مهم ترین
ایجاد ّ
امنیت در فضاهای شهریّ ،
این امکانات چنین است:
الف ) امکانات کالبدی محلّی
ترکیب واحدهای ســکونتی در اشکال مختلف؛ مانند واحدهای
مســتقل ،واحدهــای آپارتمانــی و چندخانــواری و مجتمع های
مســکونی ،واحد همســایگی یا محلّه .آنچه مهم است شناخت و
شناخته شدن فرد در فضاهای بیرونی است که نوعی نظارت محلّی

برنامه ریزی فضاهای امن شهری مبتنی برتفکیک جنسیّتی در رویکرد CPTED

نمودار شماره :2معیارهای کالبدی تأثیرگذار در کاهشجرم خیزی فضا بر اساس رویکرد  ،CPTEDمأخذMiner, 2005 :
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بر اشخاص و رفتار آنها را در فضا امکان پذیر می سازد.
ب) الگوهای کاربری زمین
تنوع کاربری می تواند موجب شــود ،شــهروندان در ساعت های
مختلف شب و روز ،در فضاهای شهری حضور یابند .هنگامی حضور
شــهروندان سبب افزایش ایمنی اجتماعی می شود که حضور هر دو
جنس و خانواده ها میســر باشــد .بنابراین تنوع کاربری در فضاهای
شهری هنگامی در فراهم آوردن ایمنی اجتماعی در شهر مؤثر است
که انواع نیازهای خانواده ها ،زنان و کودکان در آن فضا پاسخ گیرد.
ج) شاخص های فضایی
فضاهای شهری از مقیاس محلّی تا شهری و فراشهری به سلسله
مراتب فضایی شــهر به مثابه یک کل شــکل می دهند .این فضاها
فعالیت های محلّی و شــهری هستند،
ضمن آنکه پیونددهندة انواع ّ
فعالیت ها و تعامالت انسانی و اجتماعی را امکان پذیر
خود بسیاری از ّ
امنیت اجتماعی میشوند.
کیفیت محیطی و ّ
می سازند ،سبب افزایش ّ
در مقابل ،واگذاری معابر شــهری به حمل و نقل خصوصی و حرکت
سواره همراه با افزایش ســرعت و ایجاد بزرگراه ها از عوامل کاهنده
کیفیت محیط هستند.
امنیت اجتماعی و
ّ
ّ
ایــن امکانات از جمله عواملی هســتند که با افزایش حضور زنان
در شــهر در نقش های متفاوت اجتماعی و اقتصادی اعم از شــاغل،
بهرهبردار یا ناظر ،مدیر و نظامدهنده ســبب ظهــور و بلوغ جامعة
وضعیت مطلوب ،فرآیندی طوالنی
شهروندی می شود .اما رسیدن به
ّ
است که به آگاهسازی ،نهادسازی و فرهنگسازی نیاز دارد(محمدی،
.)35 :1387
 .1-5-5ترس زنان از فضاهای شهری
مردم اغلب از جاهایی که احســاس در معــرض خطر بودن و به
طور کلی ناامن بودن دارند ،دوری می کنند و در نتیجه این مکان ها
فعالیت مجرمان تبدیل
متروکه و به مکان هایی برای سوء استفاده و
ّ
می شــوند .نیومــن از این گونه فضاها به عنــوان فضای بیدفاع یاد
می کند( .)Mtani,lubuva, 2004: 16برنامه ریزان شــهری و معماران
"تهاجم نامرئی" را بخشــی از علت هراسان بودن زنان میدانند .در
واقع آنان حس مورد تهاجم قرار گرفتن را دارند" .ترس از وقوع جرم
بــر هویّت و معنای یک مکان تأثیر می گذارد ،همان طور که مکان ها
بر ایجاد ترس اثر می گذارند" (.)Koskela pain, 2000: 271
ترس از جرم به اندازه خود جرم مسألهســاز است .در واقع ترس
از جــرم ،رفتار و حاالت را در فضاهای شــهری تغییر می دهد .این
تغییر را در زنان و دیگر گروه های آســیبپذیر اجتماعی و اقتصادی
بیشتر میتوان مشــاهده کرد؛ از جمله این که حرکت های آن ها را
محدود می کند و بویژه بعد از تاریک شدن هوا موجب درخانه ماندن
آن ها می شود .هم چنین ،فرصت های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
آن هــا را کاهش می دهد و در نهایت وابســتگی زنــان را به مردها
افزایش می دهد و دید کلیشه ای به زنان را به عنوان افرادی ضعیف و
فعالیت های اقتصادی
ناتــوان تقویت می کند .در این فرآیند آن ها از ّ
و اجتماعی نظیر کار کردن تا دیر وقت یا شــغل هایی که شــیفتی
هســتند یا کال س های عصرگاهی و نظایر آن محروم می شوند .البته

در ایــن گونه موارد همــواره زنان فقیر به دلیل عدم دسترســی به
امکانات مجهز و امن آمد و رفت بیشتر قربانی جنایت و ترس از آن
میشوند(زنجانیزاده و اعزازی.)32-41 :1381 ،
 .2-5-5برنامهریزی فضاهای امن شهری برای زنان در رویکرد CPTED
ســومیتا شــینها(6معمار مشــهور اکولوژیک) ،دربارۀ نقشی که
امنیت زنان در شهر بازی می کنند ،معتقد
شهرسازان و معماران در ّ
اســت« :ســازندگان فضاها و ســاختمان ها ،معماران ،برنامه ریزان
و طراحان شهری ،مســئولیت اجتماعی گســترده تری برای ایجاد
چشمانداز خوب و بناهای کاربردی دارند و این همان تأثیر زیرکانه ای
است که معماران و طراحان و برنامه ریزان دارند»
امنیت آن ،افزایش
برنامهریزی برای هر فضای شهری بدون ّ
توجه به ّ
هزینههایی چون روزآمد ســاختن یا به هنگام کردن آن با استفاده از
امنیتی را در پی خواهند
تجهیــزات ایمنی و افزون بر تعداد کارکنان ّ
امنیت زنان در شهر حاوی
داشــت .بررسی نتایج پروژههای مرتبط با ّ
آموزههایی است که به طور خالصه به آنها اشاره میشود:
 برنامه ریزی حمل و نقل عمومیالــف) معموالً زنان بیشتــر از مردان متکی به وســایل حمل و
نقــل عمومی و حرکت پیاده هســتند .اما حمل و نقل عمومی با دو
خطر اصلی روبه رو اســت :نخستین مشکل ناشی از انتظار کشیدن
مسافران در ایســتگاه های دور و خلوت اتوبوس ها یا مترو است که
زمینه را برای دزدی و خشونت فراهم می سازد .دوم ،کمبود کارکنان
و نگهبانان در ایســتگاه های دور و خلوت اســت که باعث ناامنی و
هراس بیشتر مســافران ،بویژه زنان می شود .البته محدودیّت های
امکانات موجب شــده اســت که در این زمینه اولویّت هایی در نظر
گرفته شود و البته زنان در رأس این اولویّت ها قرار دارند.
ب)گزینه دیگر برای افزایش ایمنی در شــهر ،بهبود نظام حمل و
نقل عمومی به منظور آسایش رفاه بیشتر زنان ،در جریان سفرهای
شهری اســت .برخی اقدامات در این زمینه عبارت است :از افزایش
کارکنان در ایستگاه ها ،حضور راهنما در اتوبوسهای شب و برقراری
مسیرهای مینی بوس تا نزدیک خانه های مسافران.
طراحی پارکینگ در شهر
 مکان یابی و ّزنانی که با خودروی شخصی رانندگی می کنند در هنگام خرابی
یــا تصادف اتومبیل ،در مکانهای خلوت ،بــا خطر و ناامنی روبهرو
هستند .همچنین پارکینگهای طبقاتی میتواند برای زنان ترسآور
و نگرانکننده باشــد .پارکینگهای اتومبیل اصوالً برای رفت و آمد
طراحی می شود ،ولی معموالً به تأمین مسیرهای پیادهرو
اتومبیلها ّ
و روشــنایی مناسب برای آنها ،که الزمه فرایند پارک کردن است،
توجه الزم و کافی نمی شود .توصیه شده است که بخشهای جلویی
ّ
پارکینگها به زنان اختصاص داده شود.
طراحی شهرک ها و مجتمع های مسکونی
 برنامه ریزی و ّاز جمله اقدامات در این زمینه می تــوان به ایجاد فضاهای ف ّعال
و پرجاذبه میــان بلوک ها و اطراف پارکینگ ها و توســعه فضاهای
"نیمه خصوصی" اشاره کرد که باعث جلب عالقة ساکنان به حضور
و حفاظــت از آن ها می گردد .هم چنین راه های دسترســی باید به

 .6شهر بناب و معرفی محدودة سایت
شهرستان بناب با وسعت  779كیلومتر مربع در جـــــنوب غربي
اســــتان آذربايجان شرقـــــي و در جلگهای صاف و هموار قرار دارد.
براســاس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مســكن در سال ،1390
جمعیت شهرستان بناب در حدود  129795نفر و جمعیت مرکز این
شهرستان  79894نفر و تعداد  37380خانوار است .محلّه فرهنگيان 1
جمعیتی بالغ بر 2160نفر ،از لحاظ حوزة
واقع در شمال غربي بناب با
ّ
نفوذ و خدماترســاني به منطقه نقش محلّهای و فرامحلّهای قرار دارد.
محلّه كوي فرهنگيان در حدود ســال 1360در جهت اجراي سياست
زمين شهري دولت جمهوري اسالمي در اختیار قشر فرهنگي وكارمند
شهرستان بناب قرار گرفت .ابتدا قسمت مياني و واحد همسايگي هسته
مركزي شكل گرفت و پس از آن از سال  1375كوي ميالد با حضور قشر
باالي جامعه توسعه یافت ()http://www.ostan-as.gov.ir

تصویر شماره  :1پالن شهر و محدوده سایت،
مأخذwww.earth.google.com :

(نمونه موردی :محلّه فرهنگیان ،شهر بناب)

فضاي بيكــران و خالي ،اضطرابآور بــا در نظر گرفتن مقياس
انساني در فضاهاي شهري در سطح محلّه فرهنگيان  1و اطراف آن
متعددی شناسایی شد که در
مورد بررســي قرار گرفت و معضالت
ّ
نمودار شماره  3آمده است.
توجه به نتایج 50پرسشــنامه تکمیل شده توسط زنان ساکن
با ّ
ش جرمخیزی فضا بر
در محلّه معیارهای کالبدی تأثیرگذار در کاه 
اساس رویکرد  CPTEDبه شرح ذیل است:
 .1-6اندازه فضا
در اين مکان ها به دليل وجود فضاهاي خالي بســيار زيادي در
سطح محلّه ،نزدیک به  40درصد فضاها انساني هستند؛ يعني حد
و مرز فضا كام ً
ال قابل ادراك و از هر نقطه قابل مشاهده است .ولي
از طرفي به علت داشــتن فضاهاي باير زياد و داشتن نقاط پرت و
معابر فرعي ،انسجام كالبدي ناقصی دارند كه مانع از القای مقياس
انساني شده است؛ به گونه اي است كه صداي كمكخواهي تا فاصله
 250متر به گوش نمي رسد.
 .2-6فرم فضا(قابليت نماياني فرم)
در محدودة مورد نظر ،به دلیل وجود کنج ها و گوشه های فراوان
امنیت کافی وجود ندارد .این مکان ها همیشــه
و نقــاط خاموشّ ،

در معــرض دید نیســتند ،به همیــن دلیل به آن هــا "مکان های
فراموششــده" می گویند زیرا فضا دراین محلّه ها به گونه  ای است
که امکان مشاهده کامل فضا از خیابان و معابر میسر نیست .بیش از
 87درصد از اهالی معتقدند که ساختار محلّه به گونه ای است که از
ورود غریبه به بافت داخلی آگاهی ندارند .حتّی داخل محلّه از نظر
فعالیت هایی به شــکلی مخفی انجام می شود که
فضایی و کالبدی ّ
فعالیت ها ندارند و محلّه از بُعد سرزندگی
ارتباط چندانی با ســایر ّ
فعالیت ها در گوشه و کنار
و نشاط فاصله می گیرد .وجود فضاها و
ّ
محلّه (نقاط خاموش) در واقع نظارت محلّی را که همان چشم های
خیابان هستند ،از محلّه سلب کرده است.
 .3-6كنترل نفوذپذيري
در این محلّه به علت تعريف نشــدن مرز قلمرو عمومي و قلمرو
خصوصــي كه همان نيمهعمومي و نيمهخصوصي اســت ،بيش از
 53درصد از پاسخگویان معتقدند كه فضاهاي نيمهخصوصي حتّي
با تغيير دركفســازي يا تغيير در منظرســازي يا كاشت گياهان
جداسازي نشده است 85 .درصد از پاسخگویان به علت عدم كنترل
تعرض موتورســیكلت ها به حريم عابران پياده از اين مسأله شاكي
بودنــد .به علت نفوذپذيري باالي محلّه و ماشــينرو بودن بیشتر

برنامه ریزی فضاهای امن شهری مبتنی برتفکیک جنسیّتی در رویکرد CPTED

طراحی شــود که سرراست ،روشن و قابل رؤیت باشد و در
گونه ای ّ
حد ممکن از ایجاد گوشه های بن بست و کور پرهیز گردد.
طراحی
 راهنماهای ّدر شــهرهای مختلف جهان به کمک نهادهای مسئول شهری
طراحی و ســاماندهی فضاها و تسهیالت شهری
راهنماهایی برای ّ
تدوین شــده است که در نهایت به طور مســتقیم و غیر مستقیم
امنیت شــهری ،بویژه برای زنان کمک میکند .از جمله
به رفاه و ّ
می توان به راهنماهای مربوط به روشنایی ،مقاومسازی ساختمان،
فضای بــاز ،پارکینگ ها ،ســاختمان های تجاری ،مرکز شــهری،
تقاطع ها ،ایســتگاه های مترو ،پیاده راه ها ،اتوبوس ،باجههای تلفن
و غیره اشاره کرد.
 ضوابط منطقهبندیبه نظر می رســد که رویکرد جدا کردن کاربری های اصلی مثل
کار و مســکن یکــی از عوامل مؤثر در خلوت کــردن خیابان ها و
مراکز شــهری ،در هنگام شب است .به همین دلیل ایجاد تنوع در
فعالیت ها و کاربری مختلط عالوه بر کمک به ســر زندگی و جاذبه
ّ

امنیت فضاها و جلب زنان و ســایر
فضاهای شــهری می توانــد به ّ
گروه های آسیب پذیر کمک کند )ضابطیان و رفیعیان.)50 :1387 ،
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مسائل محله مورد مطالعه براساس معیارهاي تأثیرگذار مﺜبت فضاهاي شهري براساس
رویکرد COTED

آسايش بصري و

فرم فضا

اندازه فضا

سازمان فضايي و

کیفیت محیط و
کاربري زمین

خلوتي بیش از حد
گذرها

رعايت نکردن خط
آسمان

کم شدن عرض پیادهرو به دلیل
جايگزيني نامناسب کاالها

رعايت نکردن
سلسله مراتب
دسترسي

عدم تنوع کاربري (تجاري-
نشاط و سرزندگي)

انباشت زباله

ناهماهنگي اندازه-
شکل -بافت -قدمت

جايگزيني نامناسب
موتورسیکلتها و دوچرخهها

نابسامان بودن فضا
(عدم خوانايي)

نامتجانس بودن
کاربري ها

کمبود فضاي
سبز

شرايط نامساعد کف پیاده
رو -لیز يا شیب دار بودن

عدم فضاي مکث
براي عابر پیاده

طوالني بودن طول بلوک
شهري (عدم نفوذپذيري)

نبود کاربري 24
ساعته

کمبود روشنايي براي
حرکت در شب

فقدان اختالف سطح و
لبه مشخص میان سطح
سواره و پیاده

فعالیتهاي جنبي در
مسیر پیادهروها مانند
کارگران ساختماني

وجود فضاي باير و وسیع
(عدم محصوريت)

نبود کاربري 24
ساعته

محیطي

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره دوازدهـم تابستـان 1392
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نفوذناپذيري

عدم حس مکان و زمان
خاطر ساکنین محله
(عدم ايجاد فضايي)

نمودار شماره :3مسائل منطقه مورد مطالعه براساس معیارهای تأثیرگذار در امن ّیت فضاهای شهری براساس رویکرد CPTED

محرميت و آرامش كمرنگ شــده و حتي بازي كودكان
كوچه هــا،
ّ
ّ
مــورد تهديد و تعرض قرار گرفته و درجۀ امنيت محله و محصوريّت
آن به شدت پايين آمده است.
ّ
 .4-6كيفيت كلي سكونت در محله های مجاور فضا
براساس مطالعات میدانی  63درصد از پاسخگویان به علّت وجود
ساختمان های مخروبه و نيم ساخته بين ساختمانهاي مسكوني که
امنیت در محله و مكان مناســبی براي مخفي شدن و
موجب عدم ّ
امنيت ،كودكان
وقوع جرم اســت ،شکایت دارند .حتي به دليل نبود ّ
نيز در نزديكي محل ســكونت خود نمي تواننــد آزادانه و با آرامش
بازي كننــد .به دليل خلوت بودن و كم بــودن تراكم جمعيت اين
نبود امنيت تشــديد مي شــود .در اين محلّه حــس تعلق خاطر نيز
ضعیف است.
 .5-6اختالط کاربری ها
ّ
 70درصد از پاســخگویان معتقدند کــه محله فاقد تنوع کاربری
فعالیتهایی
فعالیت های دائمی و سرزنده بودند؛ ّ
است .آن ها خواهان ّ
که حس زندگی را القا کنند؛ کاربری هایی که در بدنة فضای شهری
نقاط خاموش و غیر فعال ایجاد شود .قریب به  90درصد از آنها از
کمبود کاربری های فرهنگی -مذهبی و فضای سبز شکایت داشتند.
 .7تحلیل یافته ها و آزمون فرضیه ها
امنیت
فرضیه اول :کاربریهای 24ساعته پاسخگویی مناسب برای ّ
ّ
فضای شهری است.
فعالیت  24ســاعته با توسعة نســبتاً پرتراکم مسکونی در محدودة
ّ
جذب مشــتریان پیاده راه ترویج میشود .ساکنان واحدهای مسکونی
همان-طور که به سمت کاربریهای خدماتی ،مغازهها ،مراکز فرهنگی،
بوستانها و منازل دوستان و فامیل در طول روز و شب حرکت میکنند،

فعالیت پیاده را بعد از ساعات کار بهوجود میآورند .مطالعات انجام شده
ّ
ّ
توسط شرکتهای هدایتگر سرمایهگذاری راهبر ملی ،بارها و بارها نشان
دادهاند که شهرهای 24ســاعته بیشترین فرصتهای سرمایهگذاری
ســودآور سالم را بهوجود میآورند و به دلیل مزایای نظارت شهروندی
ایمنتر هستند.
ّ
فرضیه دوم :محلههایی که دارای کاربری متنوعتری هستند ،نسبت
ّ
به محلّههای تک کاربری امنتر هستند.
فعالیت را در
محدودههــای پیــاده و کاربری مختلط این پهنههــاّ ،
خیابانها در تمامی اوقات روز افزایش داده است و بهعنوان مکان اصلی
مالقات برای مردم در بیرون از خانه میتوانند این نوع از رفتار اجتماعی
فعالیتهــا (ابزار خودارضای حس
پر معنا را تشــویق کنند .این تکثر ّ
کنجکاوی فردی ،اتالف وقت ،نمایش خود و ارتباط و زندگی با یکدیگر
در این صحنه نمایش مردمی ،محل اجتماع همگانی) تصور عمومی را از
فضای پیادهراه شکل میدهد.
لبۀ فعال لبهاي اســت كه اجازه نوعــي حركت يا رابطة بصري بين
فعاليتهاي داخلی را فراهم میآورد .در پايينترين حالت
فرد بيرونی و ّ
ً
حداقل ميتواند مشاهدهاي ساده باشد؛ مثال يك ويترين يا مردم در حال
كار .حتي در توسعة مسكوني تك عملكردي هم اين امكان وجود دارد
كه لبههاي فعالي به وجود آید.
امنیت و رابطة شهروندی در
فرضیه سوم :به نظر میرسد برای ایجاد ّ
ّ
فضای شهری ،زنان و مردان با سهمی برابر سهیم هستند.
يكي از متداولترين راه حلهايي كــه براي افزايش حضور زنان در
جنسيتي است .فضاهاي عمومي
فضاهاي عمومي به كار ميرود ،تفكيك
ّ
فعاليتي تخصصي و  ...سهولت
نظير زمينهاي بازي و ورزش ،محوطههاي ّ
بهرهبرداري از فضا را به ويژه براي زنان فراهم ميكند كه تا حد زيادي
ميتواند در كاهش احساس ناامني در زنان مؤثر باشد .اما مسألهاي كه

ماهيت
در اين باره مطرح ميشــود اين است كه با تفكيك
جنسيتي ّ
ّ
فضاهاي عمومي که به آن اشــاره شــد ،تغيير میكند و در نهايت به
فضايي نيمه عمومي  -خصوصي تبديل میشــود و مفهوم اجتماعي
را از فضا سلب میکند و آن را از فضاي اجتماعي به فضاي كاركردي
تنزل ميدهد .در جامعهای که فضاهای عمومی آن پاسخگوی نیازهای
عادی زنان نیست ،در پیش گرفتن چنین راهحلهایی ،رسیدن به راه
چاره درســت و منطقی را دشوارتر و زنان را از مطالبة حقوقشان در
زمینة فضاهای عمومی انسانی و عدالتمحور دور مینماید .لذا اين كه
تا چه حد و در چه مواردي اين جداســازي ،سازنده يا مخرب خواهد
بود ،جای بحث دارد.

توجه به اطالعات
بهمنظور دستیابی به اهداف و ارائه راهبردها ،با ّ
اولیه استخراجشــده از مطالعات میدانــی ،از روش تحلیلی SWOT
اســتفاده گردید( .)7گام اول در مراحل برنامهریزی راهبردی تعیین
رســالت ،اهداف و مأموریتهای سازمان است و پس از آن میتوان از
طریق تحلیل  SWOTکه یکی از ابزارهای تدوین راهبرد است ،برای
سازمان راهبردی متناسب با محیط آن تدوین کرد .با استفاده از این
تحلیل میتوان ضمــن تجزیه و تحلیل محیطهای داخلی و خارجی
سازمان ،تصمیمهایی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای
محیطی متوازن سازد (پیرس و رابینسون.)307-309 :1388 ،

جدول شماره :2تحلیل مسائل محدوده مورد مطالعه در قالب جدول سوات
ردیف

جمعیت و
اجتماع

قوتها
ـ پایین بودن میانگین سنی افراد
مح ّله،

ـ وجود شــاخصهای توسعه پایدار

جمعیت،
ـ رفاه نسبی متوسط و باالی جامعه ،ـ تراکم کم و لکهای
ّ
ـ عدم مشارکت اهالی در محلّه
ـ نسبت باالی زنان به مردان در
این محلّه( چون حضور زن در مح ّله

امنیت میشود)
باعث ّ
کنترل

2

نفوذپذیری

نظام حرکتی
و دسترسی
شبکههای
محلی

ـ شبکه معابر شریانی و استخوانبندی

فرصتها

ـ عدم تعریف پیادهمداری،

امنیت
برای محلهها هم جهت افزایش ّ
و سرزندگی(افزایش جمعیت)،

ـ ایجاد مراکز محلی برای باال بردن

حس اجتماعی افراد

ـ وجود کاربری مختلط در لبه

ـ عــدم تعریف محیطهــای مطلوب پیادهروها،

اصلی شهر که در جوار آن قرار دارد و
پیادهروی،
تقریباً حدود محدوده را تعین میکند،
ـ وجود سرعت زیاد وسایل نقلیه،
ـ وجود سازمان اتوبوسرانی و نقش آن
ـ وجود دسترســی متعــدد محلی به
در تسریع حمل و نقل مسافر
خیابانهای اصلی

ـ ایجاد سرعتگیر برای کم کردن
سرعت در خیابانهای محلی،

طراحی مناسب شبکههای
ـ ّ
دسترسی و نظام سلسله مراتبی آن

ـ همجواری با سکونتگاههای غیر
رسمی،

ـ افزایش گسترش افقی محدوده
سایت

ـ نبود فضای مناسب برای بازی
کودکان در مح ّله،
ـ وجود دسترسیهای نامناسب،

امنیت و
ـ پایین آمدن بیش ازحد ّ
محصوریت در محلّه

آعدم آگاهی از ورود غریبهها،

امنیت در ساعات خلوتی و
ـ نبود ّ
پایانی شب،

ـ عدم تعریف واحد همسایگی،

ـ عدم هماهنگی بافتهای ساختمانی،

دفاع،

ـ ارتقای قلمروهای نیمه عمومی،

ـ آمیزهای از ریزدانگی و درشت
امنیت کمک
دانگی به ارتقای ّ

میکند،

ـ یکنواختی بیش از حد در
سکانسهای مح ّلهها،
ـ پدید آمدن سکوت و

خاموشی مطلق شبانه

ـ افزایش روشنایی

ـ عدم احداث فیلتر بین کاربریها

ـ مکانیابی بهینه فضاها در اساس و

4

سازمان فضایی ـ عدم غلبه فضا بر انسان و داشتن
مح ّله و فرم فضا مقیاس انسانی

طراحی شهری،
اصول ّ
ـ نبودن تباین(روشنایی در شب)،
ـ حد و مرز واحدهای عمومی با

خصوصی یا گسترش قلمرو نیمه
عمومی

ـ وجود هویّت و عالقه به محلّه،

ـ وجود زمینهای با توپولوژی

ـ گذرهایی که به علت

(نمونه موردی :محلّه فرهنگیان ،شهر بناب)

3

ـ تعادل در فضاهای پر و خالی،
کیفیت کلی ـ مشرف بودن ساختمانها به فضای
ّ
ـ عدم تعریف مرکز محلّهای،
سکونت در عمومی(کوچه و خیابان)،
ـ کمبود فضاهای عمومی،
محیط و محالت ـ ارزش عملکــردی بافــت به عنوان
ـ عدم ترکیب مناسب توده و فضا،
بافت میانی
مجاور
ـ خلوت بودن بیش از حد

ـ شناخت و بررسی فضاهای بدون

برنامه ریزی فضاهای امن شهری مبتنی برتفکیک جنسیّتی در رویکرد CPTED

1

جنبهها

ضعفها

تهدیدها

یکنواختی از نظر روانی خسته

مناسب برای توسعه برنامهریزی شده ،کننده است،

ـ جایگزینی واحدهای ایستا با
واحدهای پویا

ـ عدم حس القای سرزندگی و

حس تعلق خاطر

23

ردیف

جنبهها

5

کاربری زمین

قوتها

فرصتها

ضعفها

ـ عدم هماهنگي و تناســب بين

ـ وجــود زمینهای بایــر موجود در
داخل محلهها،

نيازها و ساختار کاربریها،
ـ ایجاد کاربریهای  24ساعته،

ـ نبود تنوع کاربریها،

فعالیتی
ـ وجــود ارتباط ادراکــی و ّ
ـ عدم جاگزینی درست کاربریها در ـ وجود فضای خالی برای گســترش
به دلیــل اختــاف ارتفاعها در کف
فضاهای سبز و تفریحی
سطح مح ّله
اجتنــاب از تراکم نوع خاصی از
(پیوســتگی در کف باعــث آرامش
کاربری ها در یک خیابان محلی
فراتر از نیاز ساکنان محلّه

ـ طوالنی بودن بلوک شهری یا عریض

بــودن آن ،در نتیجه عدم نفوذپذیری،

ـ وجــود فضــای بایــر و وســیع

سازمان کالبدی ـ برخورداری از ظرفیت توســعههای و در نتیجــه عــدم محصوریــت،

و استخوانبندی ،درون شهری
اندازه فضا

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره دوازدهـم تابستـان 1392

24

ـ وجود فرمهای فضا گوشــه در
محلّه،

ـ وجود فضاهای خطی

ساکنان میشود)

6

تهدیدها

ـ عدم خوانایی ،وجود کنج و گوشهها،

ـ وجــود فضاهــای بایر شــهری و
جایگزین و اختصــاص دادن آنها به
فضاهای مورد نیاز و کمبودها،

ـ اســتقرار پوشــش گیاهــی مانند

ـ کاهــش تعــداد مســیرهای

پیرامونــی در نتیجه کم شــدن
عابــران پیــاده و از بیــن رفتن

امنیت،
سرزندگی و ّ

ـ تفکیــک خرد فضاها توســط

درختان با بدنهها به صورت یک رمز
عوامل کالبدی صلب (مانند دیوار
ـ عدم تباین،
فیزیکی (ســاکنان محلّه با وجود آن
باعــث ایجاد کنــج و در نتیجه
ـ نبود پیوستگی در خط آسمان بدنهها
آرامش مییابند)
امنیت میشود)
(باعث سر در گمی میشود).
فضایی برای عدم ّ

نتیجهگیری
امنیــت دارای ابعاد عینی و ذهنی اســت .ابعاد عینی بر اســاس
ّ
آمــار وقوع جرم و جنایت قابل توصیف اســت ،امــا ابعاد ذهنی که
امنیت یاد می شــود ،تأثیرپذیری زیادی از
از آن با عنوان احســاس ّ
امنیت و آسایش روحی  -روانی
عوامل روان شــناختی دارد .افزایش ّ
باعث ایجاد حس تعلّق خاطر در بین شهروندان می شود .یافته های
این بررســی حاکی از آن اســت که هرچه دسترسی و نفوذپذیری
نمادین بصری و کالبدی کنترلشــده تر با شــد ،امکان وقوع جرایم
به همان نســبت نیز قابل کنترل است .اما در اینجا اولویت پژوهش
امنیت در فضاهای عمومی شــهری برای زنان اســت .در
در ایجاد ّ
طراحی  CPTEDدر محیط مسکونی
این باره رعایت استانداردهای ّ
باعــث کاهش جرمخیزی و وقوع جــرم در محلّه میگردد .ولی این
امنیت ساکنان به خصوص زنان
مورد برای ارتقای سطح احســاس ّ
کافی نیست .از جمله مسائلي كه با انقالب اسالمي در سطح جامعه
جنســيتي در برخي فضاهاي عمومي
ايران رايج گشــت ،جداسازي
ّ
بود .براي مثال زنان از ورود به ورزشگاه ها منع شدند ،در اتوبوس ها
و وســايل نقليه عمومي فضاهاي اختصاصي براي زنان شكل گرفت،
بوستان هاي ويژه زنان و سالن-هاي ورزشي مختص بانوان و تاكسي
ماهيت
فعاليت هــا منجر به تغيير ّ
ويــژه زنان و  ...به وجود آمد .اين ّ
فضاهای عمومي بــه نيمه عمومي  -نیمه خصوصی شــد .تفکیک
جنسیتی گسترده در ایران باعث خصوصی شدن بعضی حوزه ها که
ّ
ذاتاً عمومی هستند ،شده است .از سوی دیگر در فضاهایی که هنوز
به واقع عمومی مانده اند ،به دلیل ریشه دار بودن فرهنگ مردساالرانه
ایرانی  -اسالمی ،حضور مردان مسلّط است.
توجه
بــا وجود تمامي مزايا و معايب اين اقــدام مي توان گفت با ّ
فرضیة
جمعیت آماری این بررســی ،افراد بســياري از
به دیــدگاه
ّ
ّ
جنســيتي در فضاهاي عمومي اســتقبال كرده و
جداســازي-هاي
ّ
امنيت خود در اين فضاها
آن را راه چــاره اي براي افزايش احســاس ّ

دانســتهاند .بديهي است كه اين جداســازي در مواردي ،كه امكان
حذف ناامني هاي شهري از راه های ديگر نباشد ،بسيار مؤثر و مفيد
اســت .اما آيا اين راه حل را مي تــوان در تمامي فضاها و حوزه هاي
عمومي عملي كرد؟ آيا اين راه حل به طور ريشــه اي مشكل را حل
ماهيت فضاهاي عمومي فقط صورت مســأله را
مي كنــد يا با تغيير ّ
پاك مي كند؟
توجه به آموزه ها و راهکارهای مطرح شده ،برنامه های راهبردی
با ّ
ذیل در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد می گردد:
 هرچه مقیاس اندازه فضا انسانیتر باشد ،به نحوی که حد و مرزآن قابل احســاس و ادراک شود و نیز فضاهای فرعی و پرت کمتری
در اطراف وجود داشته باشد ،فضا از طرف شهروندان امنتر احساس
می شود.
فعالیت ها در فضا در طــول اوقات روز(حتی در
 هرچــه جریان ّایام تعطیل) و اوقات شب(حتی بعد از نیمه شب) مستمرتر باشد ،به
نحوی که مانع بیش از حد خالی شدن(متروک شدن موقتی)گردد،
امنیت بیشتری برخوردار است.
فضا از ّ
 هــر چه در فرم کالبدی ،شــکاف و محلهای مخفی شــدن وهم چنین موانع کاهشدهندة دید در ســطح فضا کمتر باشــد ،به
قابلیت رؤیت فضا بیشتر باشــد ،یا هر چه کاربرد عناصر
نحوی که ّ
غیر کالبدی اعم از درخت و پوشش گیاهی در سطح محوطه سازمان
طراحی شــده باشــدو تحت نظارت و نگهداری بهتری قرار
یافته تر ّ
امنیت بیشتری برخوردار خواهد شــد و امکان
گیرد ،فضا از ضریب ّ
اجرای اعمال مجرمانه اعم از تعرض به آســایش شهروندان کاهش
می یابد.
 اگر معماری ســاختمانهای مجاور از حیث کاربرد پنجره و بالکناصلی و جانبی طوری باشد که اشراف ساختمانها از آن طریق بر فضای
مجاور بهتر و کاملتر شود ،به نحوی که امکان نظارت غیر رسمی را بر
امنیت بیشتری ایجاد میشود.
فضا فراهم سازد ،در فضا احساس ّ

پی نوشت ها

1. visibility and surveillance
2. defensible space or territoriality
3. legibility or permeability
4. scale space
6. Sumita shinha

 SWOT .7سرواژۀ عبارات ق ّوت ها ( ،)Strenghthsضعف ها (�Weak

 ،)nessesفرصت ها ( )Opportunitiesو تهدیدها ( )Threatsاست.

فهرست منابع و مراجع

 .1افــروغ ،عماد(  ،)1377فضا و نابرابــری اجتماعی ،ارائه الگویی
برای جداگزینی فضایی و پیامدهای آن ،انتشارات دانشگاه تربیت مدرس،
تهران.
 .2پیرس و رابینسون ( ،)1388برنامهریزی و مدیریت استراتژیک،
ترجمۀ سهراب خلیلی شورینی ،انتشارات یادواره کتب.
 .3رفیعیان ،مجتبی و علی عسگری (  ،) 1381سالمندان و ضرورت
آمایش فضاهای شــهری ،همایش بینالمللی ســالمندان ،دانشــکده
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برنامه ریزی فضاهای امن شهری مبتنی برتفکیک جنسیّتی در رویکرد CPTED

 هرچه قلمروهای خصوصی ،نیمــه خصوصی و نیمه عمومی،از قلمروهای عمومی به نحو مشــخّ صی از یکدیگر متمایز شــوند،
امکان نفوذپذیری فیزیکی و بصری در آن از سطح عمومی به سطح
خصوصی کنترل شــده تر اســت و امکان وقوع جرایم نیز به همان
نسبت قابل کنترل به نظر می رسد.
 هرچه وضعیت روشــنایی فضاهای اصلــی و جانبی مکان درکیفیت بهتری داشــته باشد ،به نحوی که زوایای کمتری در
شب
ّ
امنیت بیشتری به
فضاها و در طول معابر رؤیت شــود ،احســاس ّ
وجود می آید.
 هر چه امکان دسترســی و جابه جایی از طریق امکانات حملکیفیــت و کمیت هم از
و نقــل عمومی تحــت نظارت(هم از نظر ّ
امنیت بیشتری برای
نظرتنوع و راحتی) بیشتر باشــد ،احساس ّ
شهروندان در جابه جایی از فضاهای سکونتی به فضاهای عمومی و
بر عکس ایجاد می نماید.
 هر چه میان ساختمان های مسکونی ،زمین های بایر ،متروکیا ساختمان های مخروبه و نیز ساختمان های نیمه تمام و رها شده
کمتری وجود داشته باشــد ،از دید شــهروندان فرصت جرمخیزی
کاهش می یابد.
 هرچــه در ترکیــب و توزیع کاربری هــای زمین،کاربری هایفعال شــبان ه روزی وجود داشته باشد و هر چه در ترکیب و توزیع
کاربری ها (منطقهبندی) تنوع بیشتری ایجاد شود ،انتظار می رود
امنیت بیشتری تأمین شود.
با تقویت نظارت اجتماعیّ ،

 .6صالحی ،اسماعیل( ،)1387ویژگی های محیطی فضاهای شهری
امن ،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،تهران.
 .7ضابطیان ،الهــام و رفیعیان ،مجتبی(« ،)1387درآمدی بر فضاهای
جنسیتی» ،مجله جستارهای شهرسازی ،شماره
امن شهری با رویکرد
ّ
.24-25
 .8مانــدل ،رابــرت(  ،)1379چهره متغير امنيــت ملی ،ترجمه
پژوهشكده مطالعات راهبردی ،پژوهشكده مطالعات راهبردی ،تهران.
جنســیتی در
 .9محمــدی ،مریــم (« ،)1387بررســی مالحظــات
ّ
جنسیتی در توسعه
طراحی شــهری :زنان و رویکرد عدالت
ّ
برنامه ریزی و ّ
پایدار» ،مجله جستارهای شهرسازی ،ش.24-25
 .10مدنی پور ،علی( ،)1379ط ّراحی فضای شــهری :نگرشــی
برفرآیند اجتماعی -مکانی ،ترجمه فرهاد مرتضایی ،شــرکت پردازش
و برنامه ریزی شهری ،تهران.
امنیت و
 .11مــوذن جامی و محمد هــادی(« ،)1387مقدمــه ای بر ّ
مؤلفه های آن» ،فصلنامه دانش انتظامی ،پیش شماره .1
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