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سکونتگاههای غیررسمی شهر همدان*
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 1استادیار گروه طراحی شهری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران.
 2استادیار گروه طراحی شهری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران.
 3دانشجوی دکتری طراحی شهری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران.
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(تاریخ دریافت مقاله ،95/12/1 :تاریخ پذیرش نهایی)96/5/18 :

چکیده
بــا نگاهــی بــه پژوهشهای پیشــین در حــوزه امنیت شــهری مشــاهده میشــود در میــان رویکردهای
پیشــگیرانه ،اقدامــات و مداخــات محیطــی از جایــگاه ویــژهای برخــوردار هســتند .لیکــن علیرغــم
تجربیات موفق کسب شده از اجرای چنین اقداماتی ،همچنان تعارضات و ابهاماتی میان راهکارهای
صاحبنظران مختلف وجود دارد که پژوهش حاضر به دنبال وا کاوی این ابهامات است .از همینرو،
در ایــن پژوهــش از یکســو پیکرهبندی فضایی شــهر همــدان با نرمافــزار  Depth Mapاســتخراج گردیده
و از ســوی دیگــر ،برخــی معضالت امنیتی در پنج ســکونتگاه غیررســمی حصار ،خضر ،دیــزج ،مزدقینه
و منوچهــری در شــهر همدان برداشــت شــده اســت .در ادامــه ،دادههای ایــن دو دســته از متغیرها در
نرمافــزار  SPSSوارد شــده و روابــط میــان آنهــا مورد تحلیل و تفســیر قرار گرفته اســت .نتایج بررس ـیها
ضمن تایید نظریات پیشــین مبنی بر ارتباط پیکرهبندی فضایی و امنیت ،دو نکته اساســی را روشــن
نمــود .نخســت آنکــه بــرای تحلیــل صحیــح در خصــوص رابطه محیــط و امنیــت باید مســائل مختلف
امنیتی را به طور مجزا مورد بررسی قرار داد چرا که هر یک به شکل متفاوتی از محیط تاثیر میپذیرند.
دوم آنکــه محــدود نمــودن ورود غریبهها به یــک محله ،به همان اندازه میتوانــد به امنیت یک محله
صدمه بزند که ورود خارج از کنترل غریبهها لطمه وارد میکند.
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مقدمه
یکی از نگرانیهای جوامع شــهری در عصر حاضر ،مســاله تامین
امنیت و آرامش خانوادهها در محل ســکونت خود اســت به نحوی
که میتوان تاثیر میزان امنیت را به روشنی بر ارزش امال ک و کیفیت
محیطی در محالت گونا گون یک شهر مشاهده نمود .در حقیقت،
جرم یکی از مسائل اصلی تهدیدکننده کیفیت زندگی شهری است.
به همین دلیل ،افراد از مکانهایی که توأم با خطر شخصی و جانی
اســت دوری میجوینــد .از ســوی دیگــر ،مطالعــات مختلف نشــان
میدهــد بین ســاختار و فرم فضایی شــهر و فرایندهــای اجتماعی و
اقتصادی رابطه معناداری وجـ�ود دارد (;Hillier & Shu, 2000, 226
Newman, 1972, 52; Reis et al., 2003, 3; Reis & Rosa, 2012,
;13; Baran et al., 2008, 5; Min et al., 2012, 2; Chang, 2011, 26
.)Mohamed et al., 2013, 15
از میان محالت مختلف یک شهر ،سکونتگاههای غیررسمی به
ســبب ویژگیهای خاص اقتصادی ،اجتماعــی و کالبدی ،در اغلب
موارد به عنوان یکی از کانونهای جرمخیز یا ناامن شهرها به شمار
میروند .از همینرو ،این پژوهش در پی پاســخ به این ســوال است
که چه ارتباطی میان ساختار و پیکرهبندی فضایی سکونتگاههای
غیررســمی و امنیــت محیطــی آنهــا وجــود دارد؟ همچنیــن بــا چــه
مداخالتــی در پیکرهبنــدی فضایــی میتــوان بهتریــن نتایــج را در
امنیت محالت به ارمغان آورد؟
زمانی که راهبردهای صاحبنظران مختلف برای ارتقای امنیت
بویــژه بــا تا کید بــر ســاختار و پیکرهبندی محالت مطالعه میشــود،
نظریات دو صاحبنظر به ســبب وجوه تمایز بارزی که با هم دارند،
خودنمایــی میکننــد .از یکســو دیــدگاه اســکار نیومــن 1کــه نظریــه
«فضای قابل دفاع» را مطرح کرده است و از سوی دیگر دیدگاه بیل
هیلیر 2که با نظریه «چیدمان فضا» به مساله امنیت پرداخته است.

نیومــن بر محدود نمودن ورود غریبهها به محالت و کوچکســازی
فضاهــای اشــترا کی تا کیــد دارد و در مقابــل هیلیر ،بــر فراهمنمودن
امکان حضور کنترلشده غریبهها در محله و کاهش انزوای محالت
تا کید میکند .این در حالی است که هر کدام نیز پیشنهادات خود
را مبتنی بر مبانی نظری و تجربیات عملی استوار ساختهاند .ا کنون
دو فرضیه کلیدی مطرح میشود که پژوهش حاضر تالش دارد آنها
را مورد قضاوت قرار دهد:
 -۱بــه نظر میرســد انــواع جرایــم و ناهنجاریهــای اجتماعی به
شکل متفاوتی از پیکرهبندی فضایی محالت تاثیر میپذیرند و برای
قضاوت صحیحتر ،باید میان انواع جرایم تفاوت قائل شد.
 -۲به نظر میرســد حد میانــهای از نفوذپذیری محالت در عین
حفــظ غریبگــز بــودن آنهــا ،بهترین شــرایط را بــرای ارتقــای امنیت
محالت فراهم میآورد.
بر همین اساس ،به منظور آزمون فرضیهها ،در این پژوهش پنج
ســکونتگاه غیررســمی شــهر همدان به عنوان نمونههای مطالعاتی
انتخاب شده است تا پس از استخراج وضعیت پیکرهبندی و امنیت
در آنها ،به تحلیل و تفسیر ارتباط این دو دسته از متغیرها پرداخته
شود .انتخاب سکونتگاههای غیررسمی به عنوان نمونه مطالعاتی
از آن جهت که این محدودهها از یکسو ساختار و پیکرهبندی درونی
متفاوتــی بــا ســایر محــات شــهر دارنــد و تــا حــدودی نیز از ســاختار
شــهر جــدا افتــاده هســتند و از ســوی دیگر بــا مشــکالت و معضالت
متعــددی در حــوزه امنیــت محیطی همراه هســتند ،حائــز اهمیت
اســت .از همیــنرو ،انتظــار میرود از طریق بررســی و تفســیر ارتباط
پیکرهبندی فضایی و امنیت محیطی در این محالت ،ســاماندهی
ساختار فضایی آنها را همراستا با حل مسائل اجتماعیشان تنظیم
و پیشنهاد نمود.

 -1پیشینه تحقیق
ا گرچــه چندیــن دهــه از مطالعــه در خصــوص ارتبــاط محیط و
امنیــت میگــذرد و در ایــن میــان ،برخــی پژوهشها نیز به بررســی
تاثیــر پیکرهبنــدی فضایی بر امنیــت پرداختهانــد؛ لیکن همچنان
نتایج و پیشنهادات متفاوتی در این خصوص مطرح میشوند که
در ادامه به برخی از این پژوهشها اشاره شده است.
ِریــس و همــکاران در مقال ـهای بــه بررســی رابطــه خصوصیــات
پیکرهبنــدی فضایی با ادرا ک امنیت ســا کنین دو محله کمدرآمد
پرداختهانــد .نتایــج بررســی آنها نشــان میدهد محــات جرمخیز
دارای ویژگی جداییگزینی ،عمق و آسیبپذیری بیشتر نسبت به
جرایم همراه هستند (.)Reis et al., 2003, 1

نهــا را امــن
یتــوان خیابا 
هیلیــر در مقالــهای بــا عنــوان «آیــا م 
ســاخت؟» ،بــه ســاختار نامناســب خیابانهــای سلســلهمراتبــی
مدرن در مقایســه با خیابانهای ســنتی در بروز انواع جرایم اشاره
میکنــد .وی اصــول ســادهای همچــون اتصــال ســاختمانها بــه
هــم ،اجتنــاب از هرگونــه دسترســی ثانویه ،ترکیــب ورودی خانهها
بــا تمامــی فضاهــای عمومــی و حدا کثــر قابلیــت دیــد مســتقیم به
ورودیها را در افزایش امنیت خیابانها پیشنهاد میدهد (�Hill
.)ier, 2004, 31
هیلیر و سهباز در پژوهش خود روی شهر لندن ،افزایش قابلیت
جابهجایــی محلــی را در کاهــش بــروز جرایــم موثــر میداننــد .آنهــا
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همچنیــن پیشــنهاد میدهنــد در نواحی بــا جابهجایــی فرامحلی،
ساختمانها باید به نحوی طراحی شوند که دید به خیابان افزایش
یابــد .بنابرایــن برای کاهــش خطر جرایم در محالت مســکونی ،حد
متوسطی از نفوذپذیری الزامی است (.)Hillier & Sahbaz, 2008, 2
چانگ در مقالهای با عنوان «جرم اجتماعی یا جرم فضایی؟» به
ارزیابی اثرات عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فضایی بر نرخ دزدی در
 6ناحیه شهری پرداخته است .براساس یافتههای پژوهش ،نواحی
با وضوح بیشــتر به سبب دسترسی آســانتر رهگذران و امکان ورود
افراد بیشتر ،از آسیبپذیری کمتری نسبت به سایر نواحی برخوردار
هســتند .در حقیقــت ،ســاختار فضــای شــهری الگوهــای ســرقت
مســکونی را شکل میدهد و الگوهای کاربری ساختمانها ،به طور
معناداری بر نرخ دزدی اثر میگذارند (.)Chang, 2011, 26-27
وو و همکاران ،به بررسی ارتباط چیدمان فضا و سرقت از نواحی
مســکونی در یکــی از شــهرهای چیــن پرداختهاند .نــوع خیابانها،
طول خیابانها ،حجم ترافیک ،نوع وسایل نقلیه ،سرعت ترافیک
و  ...متغیرهایــی هســتند کــه از چیدمان فضــا تاثیــر میپذیرند و با
دزدی در نواحی مسکونی ارتباط دارند (.)Wu et al., 2015, 261
3
ماتیجوســایتین در مقال ـهای ،بــه ترکیــب اصــول  CPTEDو
چیدمــان فضــا بــه عنــوان راهــکاری بــرای کاهــش جــرم پرداختــه
اســت .نتایج پژوهش نشــان میدهد در هر دو شهر مورد مطالعه،
با افزایش پارامتر عمق ،ســرقت از وسایل نقلیه نیز افزایش مییابد
(.)Matijosaitiene, 2016, 49

 -2مبانی نظری تحقیق
 -1-2امنیت محیطی
نخســتین بــار مســاله امنیــت در مفهــوم عــام آن توســط مازلو
مورد اشــاره قرار گرفت که اهمیــت امنیت و ایمنی را بالفاصله پس
از نیازهــای فیزیولوژیکــی انســان مطــرح ســاخت .لیکــن توجــه به
مســاله امنیــت محیطــی در مفهوم کنونــی آن را میتــوان همزمان
بــا آغــاز انتقــادات نســبت به شهرســازی دوره مدرنیســم دانســت.
شــاید بتــوان جیکوبز 5را پایهگــذار مطالعات حــوزه امنیت محیطی
قلمــداد کــرد که در نقد شــهرهای بــزرگ آمریکایی دوره مدرنیســم
به فراموشــی انســان در طراحی خیابانهای شــهری اشاره میکند
و بــا تعریــف مفهــوم «چشــمان ناظــر» ،بــه نقــش کلیــدی طراحــی
محیــط در کاهــش جرایــم و بزهکاریهــا تا کیــد میکنــد .در ادامــه

4

اینگونــه مطالعات ،اســچلمو آنجل 6با کتاب «پیشــگیری از جرم از
طریــق طراحــی شــهری» ،جفــری 7با کتــاب «پیشــگیری از جرم از
طریــق طراحــی محیطی» ،نیومن بــا کتاب «فضای قابــل دفاع» و
الیزابت وود 8با کتاب «جنبههای اجتماعی خانهسازی در توسعه
شــهری» ،بــه توســعه و بســط مطالعــات مرتبــط بــا جــرم و محیط
پرداختهانــد .نتیجــه این مطالعات ،به ارائــه نظریههایی همچون
«جرمشناســی محیطــی»« ،پنجرههــای شکســته»« ،کانونهــای
جرمخیــز»« ،مــدل ســفر مجرمانــه»« ،مــدل انتخــاب منطقــی» و
غیــره در دهههــای  70و  80میالدی منجر شــد که تاثیر بســزایی بر
برنامهریزی و طراحی شهرهای اروپایی و امریکایی داشت.
 -2-2پیکرهبندی فضایی
در اواخــر دهــه  ،1970پرفســور بیــل هیلیــر همــراه بــا جولیــن
هنســن ،9نظریــه و روش چیدمــان فضــا را بــرای شــناخت ســاختار
فضایــی و پیکرهبنــدی شــهر ارائه کردند و بر اســاس آن ،به تحلیل
اثر متقابل پیکرهبندی فضا و سازمان اجتماعی شهرها پرداختند.
از دیــدگاه ایــن نظریــه ،ارتبــاط بین فعالیــت و فضا بیــش از آنکه در
خصیصههــای فضــا بــه صــورت انفــرادی قابــل تعریــف باشــد ،در
ارتباطــات موجــود بیــن فضاهــا یــا همــان ســازمان فضایــی و نیــز
ارتباطات بین مخاطبین و تعامالت اجتماعی ،قابل درک و تعریف
است (سیادتان و پورجعفر29 ،1393 ،؛ بحرینی و تقابن.)6 ،1390 ،
در حقیقــت در تحلیــل پیکرهبنــدی فضایــی ،بــه نحــوه
چیدهشــدن فضاهــا در کنــار یکدیگــر و ارتبــاط متقابــل آنهــا با هم
پرداختــه میشــود .بــه عبارتــی ،هر گونه تغییر در نقشــه و ســاختار
شهر (اضافه یا کم شدن یک فضا مانند خیابان ،فضای باز و ،)...
تغییراتــی را در روابــط پیکرهبنــدی فضایی کل شــهر ایجاد خواهد
کرد .چنین تغییراتی میتواند احتمال وقوع فعالیتها و حوادث را
دگرگون سازد (عباسزادگان.)67 ،1381 ،
در نظریــه چیدمــان فضــا ،ابتــدا شــهر به یک سیســتم گسســته
متشــکل از طوالنیترین کانالهای بصری-حرکتی تقسیم میشود
کــه مخاطبــان در آن حرکــت کــرده و ســاختار شــهر را درک میکنند.
ســپس هر کدام از ایــن کانالهای بصری-حرکتی برای تحلیلهای
پیشرفتهتر با یک خط نشان داده میشوند و در مرحله بعد ،بر اساس
تحلیلهــای ریاضــی و گــراف ،تقاطــع ایــن خطــوط با یکدیگــر مورد
بررسی قرار میگیرند .بدین ترتیب هر خطی که با خطوط دیگر تقاطع
بیشــتری داشته باشــد ،با عناصر بیشتری در شبکه ارتباط داشته و
در نتیجه در دسترستر خواهد بود (ریسمانچیان و بل.)73 ،1390 ،

تصویر  -1به ترتیب از چپ به راست :1نمایش شماتیک پیکرهبندی فضایی معابر :2 ،گراف متناظر پیکرهبندی معابر.
ماخذ( :برگرفته از)Hillier, 1996, 21 :
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جدول  -1تفسیر پارامترهای اصلی پیکرهبندی فضایی.

تفسیر

پارامتر
همپیوندی
کالن

 همپیوندی ،اصلیترین مفهوم چیدمان فضاست.
 ارزش میزان همپیوندی هر خط (فضا) ،برابر میانگین تعداد خطوط (یا فضاهای) واسطی است که بتوان از آن به تمام فضاهای
شهر رسید.
 هر چه میزان همپیوندی در یک فضا بیشتر باشد ،آن فضا از انسجام بیشتری با دیگر فضاها و کلیت سازمان فضایی یک شهر
برخوردار است.

همپیوندی
محلی

 در صورتیکه ارزش همپیوندی یک خط (فضا) با همه خطوط دیگر شهر محاسبه شود ،همپیوندی کلی و در صورتیکه شعاع
مشخصی برای آن تعریف شود ،همپیوندی محلی خواهد بود.
 در همپیوندی مقیاس محلی ،برخالف همپیوندی کالن ،به ارتباط و انسجام درونی محله پرداخته میشود.
 هر چه میزان همپیوندی محلی بیشتر باشد ،محله از وحدت و یکپارچگی درونی قویتری برخوردار است.

عمق

 عمق از یک فضا به این معناست که برای رسیدن به آن فضا بایستی از چند فضای دیگر عبور کرد یا به عبارتی عمق نشاندهنده
تعداد تغییر جهاتی است که برای رسیدن از یک فضا به فضای دیگر الزم است طی شود.
ً
ً
 غالبا رابطهای قوی میان عمق فضاها و زمینهای مخروبه (و بالاستفاده) وجود دارد به طوریکه این قسمتها عمدتا در عمق زیاد
قرار دارند.

اتصال

 اتصال عبارت است از تعداد گرههایی که با یک گره ارتباط مستقیم دارند.
 یعنی هر چه تعداد اتصاالت بیشتر باشد ،ارتباطات با دیگر فضاها بیشتر خواهد بود.
 مقدار عددی اتصال ،بیانکننده تعداد دسترسیهای منتهی به فضای مورد نظر است.

ماخذ( :برگرفته از )Hillier, 1996, 10-64; Chang, 2011, 30; Giannopoulou et al., 2012, 1890

تصویــر  ،1بــه صــورت شــماتیک شــبکهای از معابــر را نشــان
میدهــد کــه نحــوه چیدمــان و ارتبــاط آنهــا با طیفــی از رنــگ تیره
تــا روشــن نمایــش داده شــده اســت .همانطــور کــه در تصویــر نیــز
مشــخص اســت ،خط ســیاه رنــگ دارای بیشــترین همپیوندی با
مجموعه خطوط اســت و خطوط روشــن کمترین همپیوندی را با
مجموعــه دارند .در گراف متناظــر آن نیز همپیوندترین گره (معبر)
با رنگ تیره مشخص شده است.
اصلیتریــن پارامترهــای تحلیــل پیکرهبنــدی فضایــی شــامل
همپیوندی کالن ،10همپیوندی محلی ،11عمق 12و اتصال 13هستند
که در جدول  ،1تفسیر مختصری از هر پارامتر ارائه شده است.
 -3-2رابطه میان پیکرهبندی فضایی و امنیت محیطی
ســاختار فضایی شــهر ،تا حد زیادی تعیینکننــده عملکرد یک
شــهر اســت و تاثیر زیــادی بر دسترســی ،پایداری زیســت محیطی،
اقتصــاد ،رفــاه ،عدالــت اجتماعــی و ســرمایه اجتماعــی دارد.
ســاختار فضایــی نا کارآمــد ،موجــب افزایــش فاصلــه میــان مــردم،
کاهــش امکانــات و تســهیالت ،کاهــش کیفیــت محیــط زیســت و
ُ
ب��ه طور کل��ی ،افت کیفیت زندگ��ی میش��ود ( .)Hepp, 2011, 1لذا
میتــوان گفــت تغییــر در پیکرهبنــدی فضایــی از آن جهــت کــه بــر
عوامــل مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی و کالبــدی تاثیــر میگذارد،
بــه عنــوان یــک محــرک توســعه قــوی قلمــداد میشــود .چنانکــه
اقدامــات خیابانکشــی توســط هوســمان در پاریس و یــا خیابان
کش ـیهای دوره پهلوی اول در شــهرهای ایران را میتوان از جمله
مداخالت وســیع در پیکرهبندی فضایی شــهرها دانست که نتایج
ایــن تغییــرات بــر ســایر عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی و کالبــدی
شــهرها مشــهود اســت .از همینرو ،پژوهشهای متعددی نیز در
دهههای اخیر ،به بررسی ارتباط میان پیکرهبندی فضایی و سایر

عوامــل محیطی همچون کاربریها ،ترافیک ســواره ،ترا کم و غیره
پرداختهانــد .در ایــن میان ،ارتبــاط پیکرهبنــدی فضایی و امنیت
محیطــی نیــز از موضوعاتی هســتند که به طور ویژه توســط اســکار
نیومــن و بیــل هیلیر مورد مطالعه قرار گرفته و به شــکل ملموســی
بــر پژوهشهــای پس از خود موثــر بودهاند .در ادامــه خالصهای از
دیدگاه این دو صاحبنظر آمده است.
 -4-2مقایســه دیــدگاه نیومــن و هیلیــر در خصــوص رابطــه
پیکرهبندی فضایی و امنیت
به اعتقاد نیومن ،سا کنان یک محله ،فضاهایی را که احساس
کنند متعلق به آنهاســت بیشــتر محافظت و کنترل میکنند .به هر
اندازه که تعداد افراد اســتفادهکننده از یک قلمرو مشــترک بیشــتر
باشــد ،افــراد حــق کمتــری نســبت بــه آن قلمــرو بــرای خــود قائــل
میشــوند .در صــورت محدودکردن دسترســی خودروهــا ،خیابان
در کنتــرل ســا کنان اطــراف آن خواهــد بــود و رفــت و آمــد کمتــر
ماشــینها ،باعث میشــود که آنها به آسانی همســایههای خود را
از افــراد مزاحــم تشــخیص دهند .در ایــن صورت ،افراد بــا اتومبیل
خــود تنهــا از همان راهی که وارد مجموعه میشــوند امکان خروج
دارنــد و پیادهها مانند گذشــته همچنان قــادر خواهند بود آزادانه
هر جــا که میخواهند برونــد .نیومن همچنین پیشــنهاد میدهد
که برای آنکه افراد سا کن یک محله به تعامل بیشتر با همسایگان
خود تشــویق شوند ،بهتر است محله به همسایگیهای کوچکتر
تقسیم شود (.)Newman, 1972, 37-49; Newman, 1996, 34
در ســوی دیگــر ،هیلیــر معتقــد اســت آنچــه موجبــات ایمنــی
شــهری اســت ،حضــور کنترلشــده غریبههاســت و جریــان زندگی
شــهری ،خود موجبات امنیت شهری را فراهم میآورد .در سکون
و عدم جریان زندگی شــهری اســت که فضاهای بدون دفاع شــکل
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جدول  -2مقایسه نظرات نیومن و هیلیر در خصوص ارتباط عوامل کالبدی محله و امنیت.

عوامل
فضاهای
عمومی و
خصوصی

فضای قابل دفاع (نیومن)

فضای امن (هیلیر)
فضاهای اشترا کی حدا کثری برای ترویج تعامالت اجتماعی

فضاهای خصوصی حدا کثری برای ایجاد فضای قابل دفاع؛ ایجاد
حس اجتماعی از طریق توسعههای خردتر با قدرتهای کمتر

کارکردها

اختالط کاربریها برای فراهم کردن فعالیتها و افزایش
چشمان ناظر بر خیابان

اختالط کاربریها کاهشدهنده کنترل مسکونی و بالتبع افزایش جرم

خیابانها و
مسیرها

تشویق پیادهروی و دوچرخهسواری؛ افزایش نظارت از
طریق الگوی شبکه خیابانی

محدودکردن دسترسی و فرصتهای فرار به منظور افزایش حریم
خصوصی و کنترل مسکونی

کوچهها

جهتگیری ساختمانها به سمت کوچهها به منظور
فراهمکردن چشمان ناظر بر کوچه

حذف یا دروازهدار کردن کوچهها به دلیل نقش آنها در افزایش
دزدی و خطرآفرینی برای عابران پیاده

خانههای محصور شده با خیابانها؛ پارک اجباری وسایل
نقلیه در خیابانها یا در نزدیکی حیاط

ایمنی بیشتر وسایل نقلیه در گاراژها یا در مقابل خانه ،حیاطهای
پشتی تسهیلکننده دزدی

ترا کم باال مشوق فعالیت؛ تقویت حمل و نقل عمومی و
کاهش پرا کندهروی

ترا کم ایجاد کننده آسیبپذیری با افزایش فضاهای مشترک یا
پارکینگهای ناامن

وسایل نقلیه
ترا کم

ماخذ)Hillier, 2004, 32-38; Hillier & Sahbaz, 2008, 3( :

میگیرنــد .ایجاد محیطهای بســته به امید آنکه چشــمان ناظری
در هنــگام وقــوع جــرم مانــع از انجــام آن میشــوند عملــی منطقی
ُ
نیســت .قرقکــردن مجموعههــای مســکونی از وجــود ســایر افراد،
محیــط مناســبی را بــرای بزهــکاری جوانــان ســا کن در مجموعــه
پدی��د م��یآورد (.)Hillier, 1996, 65; Hillier & Sahbaz, 2008, 28
وجــوه تمایــز این دو دیدگاه را میتــوان به طور خالصه در جدول 2
مشاهده نمود.

 -3روش تحقیق
پژوهــش حاضــر بــا روش تحلیلی-تفســیری و مبتنــی بــر
مطالعات اســنادی و آزمون فرضیه بــر روی نمونه مطالعاتی انجام
گرفتــه اســت .در آغــاز ،مبانــی نظــری پژوهــش از طریــق مطالعات
کتابخانهای به دست آمده است .در مرحله بعد ،به منظور تحلیل
پیکرهبندی فضایی محالت ،به کمک نرمافزار  ،Depth mapاقدام
بــه اســتخراج نقشــه خطی شــهر همــدان بر مبنــای فضاهــای پر و
خالــی (خیابانهــا و میدانها) شــده اســت .با تهیه نقشــه خطی،
پارامترهــای مختلــف پیکرهبنــدی فضایــی ماننــد همپیونــدی،
عمــق و  ...برای شــهر همدان و پنج ســکونتگاه غیررســمی حصار،
خضــر ،دیــزج ،مزدقینــه و منوچهــری قابــل اســتخراج هســتند .از
ســوی دیگر ،بــه منظور ســنجش ارتبــاط پارامترهــای پیکرهبندی
فضایــی و امنیــت 30 ،زیرمحلــه (محدودههایی با شــعاع  200متر)
در ســکونتگاههای غیررســمی انتخاب شــده و وضعیت دو معضل
اصلی امنیت محالت شــامل وضعیت اعتیــاد و وضعیت درگیری و
نزاع خیابانی در آنها با حضور در زیرمحالت و مصاحبه با ســا کنین
و برخــی مشــاغل آ گاه نســبت بــه وضعیــت زیرمحــات (همچــون
مشــاورین امال ک ،تا کســی تلفنی و پلیس محلی) مشــخص شــده
اســت .به همین منظور ،از افراد خواســته شــده است که بر اساس
شناختشــان نســبت به هر زیرمحله ،امتیازی از  0تا  100را برای هر
یک از دو معضل وضعیت اعتیاد و وضعیت درگیری و نزاع خیابانی

اختصــاص دهنــد .پــس از جمــعآوری تمامی نظرات ،مــواردی که
اختــاف زیادی با ســایرین داشــته اســت یعنی کمتــر از چارک اول
یا بیشــتر از چارک ســوم بودهانــد ،حذف نموده و ســپس میانگین
بقیه نظرات محاســبه شــده اســت .در ادامــه ،ارتبــاط پارامترهای
پیکرهبندی فضایی با پارامترهای امنیت در محیط نرمافزار SPSS
مورد بررســی و تحلیل قرار گرفتهاند .در این بررسیها ،پارامترهای
پیکرهبندی فضایی به عنوان متغیر مســتقل و پارامترهای امنیت
به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدهاند و در نهایت بر اساس
روابطی که از سطح معناداری و همبستگی کافی برخوردار بودهاند
پیشــنهاداتی ارائه شــده اســت .تصویر  ،2فرایند پژوهش را نشــان
میدهد.

تصویر  -2فرایند پژوهش.
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 -4معرفی نمونه مطالعاتی
در طی سالهای اخیر ،سکونتگاههای غیررسمی شهر همدان
بــا کاهــش مهاجرتهــای روســتا – شــهری مواجه شــده امــا روند
جابجاییهــای جمعیتی در ســطح شــهر (در قالب مهاجــرت افراد
فقیــر ســایر محــات شــهر بــه محــات دارای اســکان نامتعــارف و
فقیرنشــین) هنوز به قوت خود باقی اســت .در تصویر  ،3موقعیت
و محــدوده تقریبــی  5ســکونتگاه غیررســمی حصار ،خضــر ،دیزج،
مزدقینه و منوچهری در شهر همدان مشخص شده است.

 -5یافتههای تحقیق
همانطــور کــه در بخــش روش پژوهش اشــاره شــد ،در ابتدا الزم
اســت نقشــه خطی شــهر همدان ترســیم شــود تا از طریق آن بتوان
پارامترهای مختلف پیکرهبندی را برای محالت غیررســمی بدست
آورد .بنابرایــن نخســت نقشــه فضاهــای محــدب شــهر وارد نرمافزار
 Depth mapشــده و ســپس نقشــه خطی شــهر از آن اســتخراج شده
است .نقشه خطی شامل ساختاری از مجموعه فضاهای باز شهری

تصویر  -3موقعیت محالت مورد مطالعه در شهر همدان.
ماخذ( :مهندسین مشاور طرح و تدوین)1385 ،

تصویر  -4از چپ به راست -1 :همپیوندی کالن -2 ،همپیوندی محلی -3 ،عمق -4 ،اتصال.

است کهبراساسطوالنیترینخطدیدودسترسیایجادشدهاست.
با ترســیم نقشه خطی برای شــهر همدان ،میتوان پارامترهای
مختلف پیکرهبندی فضایی را برای شهر و محالت استخراج نمود.
در تصویــر  ،4وضعیــت پارامترهای همپیونــدی کالن ،همپیوندی
محلی ،عمق و اتصال برای شهر همدان نمایش داده شده است.
در ایــن نقشــهها ،هــر خــط (معبــر) بــا رنگی از طیــف تیره تا روشــن
مشــخص شــده اســت که رنگ تیره به معنای شدت بیشتر و رنگ
روشن به معنای شدت کمتر آن پارامتر است.
لیکــن بــا توجــه بــه تعــداد محــدود محــات مــورد مطالعــه (5
محلــه) کــه دقــت کافــی بــرای بررســی همبســتگی را بــه دســت
نمیدهنــد ،هــر محلــه بــه زیرمحالتی (واحد همســایگی) با شــعاع
 200متر تفکیکشــده اســت .بر این اســاس ،تعداد نمونهها به 30
زیرمحله شــامل  9محدوده در محله حصار 8 ،محدوده در دیزج،
 4محــدوده در منوچهری 3 ،محدوده در مزدقینه 6 ،محدوده در
خضر تبدیل شدهاند (تصویر .)5
بــا مشخصشــدن محدودههــای مطالعاتــی ،مقــدار میانگیــن
پارامترهــای مختلــف پیکرهبنــدی فضایــی هــر یــک از زیرمحــات
ج شده است .از سوی دیگر ،برای هر زیرمحله ،وضعیت دو
استخرا 

تصویر  -5نحوه تقسیمبندی و پرا کنش نمونهها (زیرمحالت) مورد مطالعه.
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معضل اعتیاد و درگیری و نزاع خیابانی که از طریق مشاهده میدانی
و مصاحبه به دست آمده است نیز استخراج گردیده و بر این اساس،
بــه هر محــدوده ،امتیازی از  0تا  100اختصاص یافته اســت .نتیجه
ایــن بررس ـیها در جدول  3به طــور کامل آمده اســت (جدول .)3
در ادامه ،دادههای جدول  3وارد نرمافزار  SPSSشــده است تا
روابــط میــان پارامترهــای پیکرهبندی با دو معضل امنیتی کشــف
شود .نتیجه این بررسیها ،دو رابطه منطقی و با ضریب اطمینان

باال را مشخص نمود که در ادامه هر یک به تفصیل آمده است.
 -1-5ارتباط اعتیاد با پارامتر عمق
با توجه به بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که وضعیت
اعتیــاد در محدودههــای انتخابــی ،بیشــترین ارتبــاط را بــا پارامتــر
عمق دارند .لذا برای ا کتشــاف نوع ارتباط آنها ،انواع منحنیهای
بــرآورد مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .همانطــور کــه در جدول 4

جدول  -3وضعیت پارامترهای پیکرهبندی و پارامترهای امنیت در  30محدوده انتخابی.

پارامترهای پیکرهبندی فضایی
محله

زیرمحله

1
2
3
4
دیزج
5
6
7
8
کل محله دیزج
1
2
منوچهری
3
4
کل محله منوچهری
1
2
3
4
5
حصار
6
7
8
9
کل محله حصار
1
2
3
خضر
4
5
6
کل محله خضر
1
2
مزدقینه
3
کل محله مزدقینه

همپیوندی کالن همپیوندی محلی
میانگین

میانگین

0/73
0/71
0/95
0/84
1/2
0/94
1/12
0/84
0/85
1/19
1/2
1/32
1/36
1/24
1/06
1
1/06
1/05
1/39
1/15
1/34
1/12
1/14
1/08
1/26
0/96
1/1
1/26
1/31
0/98
1/09
1/26
1/3
0/97
1/11

1/59
1/93
2/18
2/17
2/47
2/23
2/27
1/47
2/01
1/94
2/09
2/17
2/47
2/13
2/02
2/13
1/88
1/99
2/11
1/84
2/23
2/01
1/82
1/96
2/62
1/93
2/18
2/17
2/07
1/91
2/13
2/52
2/33
1/78
2/16

عمق

اتصال

میانگین میانگین
15
15/3
11/7
13/1
9/5
11/8
10/2
13/6
13/4
9/7
9/7
8/8
8/5
9/4
10/7
11/1
10/8
10/7
8/4
9/9
8/6
10/1
10
10/5
9/1
11/8
10/3
9/3
8/9
11/4
10/5
9/1
8/9
11/6
10/3

3/7
4/2
5
5/5
7/2
5/2
6/2
3/6
5
3/9
5/3
3/1
4/2
4/2
4/2
5/3
4/4
4/4
4/6
3/7
5/4
4/6
3/5
4/4
7/6
5/3
5/6
4/5
4/3
4/4
5/3
8/1
5/6
4/3
0/6

اعتیاد

درگیری و نزاع خیابانی

میانگین هندسی نظرات

میانگین هندسی نظرات

59
60
53
55
48
53
48
64
55
55
53
44
41
48
56
55
51
48
42
50
42
46
38
47
51
58
49
47
36
47
48
39
42
53
44

50
46
49
53
58
57
63
52
53
44
46
46
53
47
49
52
48
51
56
48
65
44
37
49
57
65
57
64
63
51
61
64
48
43
51

26
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۲شماره  ۲تابستان ۱۳۹۶

مشــاهده میشــود ،ارتباط میان اعتیاد و عمق به صورت ســهمی
درجــه  2و ســهمی درجــه  3بــا ضریــب همبســتگی  0/648قابــل
تعریف اســت .با این وجود به نظر میرســد رابطه ســهمی درجه 2
منطقیتر باشد (جدول .)4
بنابراین ،در تصویر ،6نقشه گرافیکی از وضعیت دو متغیر مورد
بررســی در محدودههــا و نیز نمــودار ارتباط آنها بــه نمایش درآمده
اســت .مطابــق با نمــودار ،هرچه میزان عمق در ســطح زیرمحالت
افزایــش مییابــد ،وضعیــت اعتیــاد در محدودههــا بدتــر میشــود.
البتــه همانطــور کــه اشــاره شــد ایــن ارتبــاط بــه صــورت ســهمی
نمایانشده است.
 -2-5ارتباط درگیری و نزاع خیابانی با پارامتر اتصال
با توجه به بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که وضعیت
درگیــری و نــزاع خیابانــی در محدودههــای انتخابــی ،بیشــترین

ارتباط را با پارامتر اتصال دارند .لذا برای ا کتشاف نوع ارتباط آنها،
انــواع منحنیهــای برآورد مورد بررســی قرار گرفته اســت .همانطور
کــه در جدول  5مشــاهده میشــود ارتبــاط میان درگیــری و پارامتر
اتصــال بــه صــورت ســهمی درجــه  3و ســهمی درجــه  2بــا ضریــب
همبســتگی  0/405قابل تعریف اســت که ارتباط این دو پارامتر به
صورت سهمی درجه  2منطقیتر به نظر میرسد (جدول .)5
بنابرایــن در تصویــر  ،7نقشــه گرافیکــی از وضعیــت دو متغیر در
محدودهها به همراه نمودار خطی ،سهمی درجه  2و سهمی درجه
 3دادهها به نمایش درآمده است .مطابق با نمودار سهمی درجه
 2کــه ارتبــاط منطقیتری را نشــان میدهــد ،هرچه میــزان اتصال
در ســطح زیرمحــات افزایــش مییابــد ،بــه میــزان درگیــری و نــزاع
خیابانی افزوده میشــود .البته این روند تا رســیدن به حد معینی
از اتصــال در یــک محــدوده ادامــه مییابــد و پــس از آن ،وضعیــت
درگیــری و نــزاع خیابانــی به حالت تعادل و تثبیت شــده میرســد.

جدول  -4خالصه مدل و برآوردهای پارامتر (متغیر مستقل :عمق ،متغیر وابسته :اعتیاد).

b3

-0/009

برآوردهای پارامتر
b1
b2
2/998
34/370
-379/191
10/612
-0/329
6/848
0/00
1/062
0/692
0/060
0/060
0/942

.Sig
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

Constant
17/690
-31/217
86/159
-24/958
-10/907
25/920
9/659
3/255
25/920
0/039

df2
28
28
28
27
27
28
28
28
28
28

خالصه مدل
F
df1
44/470
1
48/744
1
51/029
1
24/801
2
24/809
2
38/154
1
42/440
1
38/154
1
38/154
1
38/154
1

R Square
0/614
0/635
0/646
0/648
0/648
0/577
0/602
0/577
0/577
0/577

رابطه
خطی
لگاریتمی
معکوس
درجه دو
درجه سه
مرکب
توان
رشد
نمایی
لجستیک

تصویر  -6از چپ به راست -1 :نمودار ارتباط عمق و اعتیاد -2 ،اعتیاد -3 ،عمق.
جدول  -5خالصه مدل و برآوردهای پارامتر (متغیر مستقل :اتصال ،متغیر وابسته :درگیری و نزاع خیابانی).

b3

-0/032

برآوردهای پارامتر
b1
b2
4/339
23/015
-111/475
10/201
-0/530
7/418
0/00
1/084
0/429
0/081
0/081
0/923

Constant
32/053
17/334
77/226
16/787
21/450
35/514
26/933
3/570
35/514
0/028

.Sig
0/00
0/00
0/00
0/001
0/001
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

df2
28
28
28
27
27
28
28
28
28
28

خالصه مدل
F
df1
17/991
1
18/908
1
18/396
1
9/176
2
9/185
2
17/364
1
18/533
1
17/364
1
17/364
1
17/364
1

R Square
0/391
0/403
0/396
0/405
0/405
0/383
0/398
0/383
0/383
0/383

رابطه
خطی
لگاریتمی
معکوس
درجه دو
درجه سه
مرکب
توان
رشد
نمایی
لجستیک
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تصویر  -7از چپ به راست -1 :نمودار ارتباط اتصال و درگیری خیابانی -2 ،درگیری خیابانی -3 ،اتصال.

نتیجه
سالهاســت کــه امنیــت و ایمنــی شــهروندان بــه عنــوان یکــی
از حقــوق شــهروندی مــورد پذیــرش ســازمانها و جوامــع جهانــی
قرارگرفته است .بر همین اساس ،امروزه کشورهای (توسعه یافته)
جهــان ،بــه بــرآورده نمودن نیــاز به امنیــت و ایمنی ا کتفــا نکرده و
در تالش هســتند که احســاس امنیــت (امنیت ذهنــی) را نیز برای
ســا کنین شــهرها و محالت محقق کنند .در این میــان ،مطالعات
مختلــف در حــوزه طراحــی محیطــی ،بیانگــر تاثیــر متقابــل محیط
و امنیــت هســتند .از جملــه چنیــن مطالعاتــی میتوان بــه نظرات
اسکار نیومن و بیل هیلیر اشاره کرد که تاثیر ساختار و پیکرهبندی
محــات بــر امنیــت را با تجربیــات علمــی و عملی مورد بررســی قرار
دادهاند و البته نتایج و پیشنهادات متفاوتی را ارائه دادهاند.
از آنجــا کــه بــا وجــود گذشــت چنــد دهــه از مطالعــه در خصــوص
ارتبــاط محیط و امنیت ،همچنان نظرات متفاوتی در خصوص تاثیر
نفوذپذیــری یــا غریبگز بــودن محالت بــر امنیت آنها ارائه میشــوند؛
پژوهــش حاضــر دو فرضیــه را مــورد بررســی قرار داده اســت .نخســت
آنکه به نظر میرســد انواع جرایم و ناهنجاریها به شــکل متفاوتی از
پیکرهبندی فضایی محالت متاثر میشوند و برای قضاوت صحیحتر،
باید میان انواع جرایم تفاوت قائل شــد .دوم آنکه به نظر میرســد هر
دو حالــت افراط یا تفریط برای نفوذپذیری یا غریبگزنمودن محالت،
موجب کاهش ســطح امنیت آنها میشــود .بر همین اساس ،در این
پژوهش پنج ســکونتگاه غیررسمی در شــهر همدان به عنوان نمونه،
موردمطالعهقرار گرفتهوبهآزمونفرضیاتدر آنهاپرداختهشدهاست.
نتیجهبررسیهانشانمیدهد«،اعتیاد»باپارامترعمقو«درگیری
و نــزاع خیابانــی» با پارامتر اتصال بیشــترین ارتباط را داشــتهاند .این
نتایج ،فرضیه نخســت را تایید میکند .در حقیقت ،همانطور که در
فرضیه آمده اســت ،برای ارتقای شــرایط هر یک از معضالت امنیتی،
تغییــرات متفاوتــی در پیکرهبنــدی فضایی نیاز اســت .به طــور مثال
بــرای محدودههــای با وضعیت نامناســب اعتیاد ،بهتر اســت پارامتر
عمق محدوده کاهش یابد (موید نظر هیلیر) و برای محدودههای با
درگیری و نزاع باال ،باید پارامتر اتصال را کاهش داد (موید نظر نیومن).
عالوه بر این ،مطابق نتایج به دست آمده ،نوع روابط پارامترهای

پیکرهبنــدی و امنیــت بــه صــورت غیرخطی (ســهمیوار) بوده اســت
کــه میتــوان آن را موید فرضیه دوم دانســت .همانطــور که در فرضیه
دوم مطرح شــده اســت ،هــر دو حالت افراط یا تفریــط در پارامترهای
پیکرهبندی میتواند نتایج منفی بر امنیت داشته باشد .به طور مثال
همانطور که در بررسیها مشخص شد ا گرچه عمق ارتباط مستقیمی
با وضعیت اعتیاد دارد ،اما این ارتباط به صورت خطی پیش نمیرود
ً
و الزامــا افزایــش بیــش از حــد عمق به معنــای افزایش اعتیاد نیســت
و بالعکــس .ایــن مســاله در مــورد پارامتــر اتصــال نیــز صــدق میکند.
بنابرایــن میتــوان گفــت یافتههــای ایــن پژوهــش بــا نظــرات
صاحبنظــران پیشــین از جملــه نیومــن و هیلیــر مطابــق اســت و
تفاوت در نظرات پیشین ،ناشی از برخورد یکسان با انواع جرایم و
ناهنجاریها از یکســو و مشخص نکردن میزان و شدت مداخالت
از سوی دیگر است .حال آنکه ا گر تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصــادی و مدیریتی را نیز در تحلیل امنیت محالت موثر بدانیم،
ً
قطعا وجود تفاوت در نتایج پژوهشهای مختلف ،بدیهی به نظر
خواهــد رســید .در پایــان ،برخــی اصول پیشــنهادی ایــن پژوهش
برای ارتقای امنیت در محالت (غیررسمی) ارائه میشود:
 -۱پیــش از آنکه برای کاهــش یا افزایش نفوذپذیری یک محله
تصمیمگیــری شــود ،بایــد فاعــان جرایم مشــخص شــوند .در یک
حالت کلی ،میتوان بیان نمود که ا گر فاعالن جرایم و بزهکاریها
از ســا کنین درون محلــه باشــند (جرایــم با منشــا درونــی) ،افزایش
نفوذپذیــری بــه بهبــود امنیــت محلــه کمــک خواهــد نمــود و در
شــرایطی کــه فاعــان غیربومــی باشــند (جرایــم بــا منشــا بیرونی)،
محدود نمودن ورود غریبهها به محله اثر مثبت خواهد داشت.
 -۲انزوای بیش از حد یک محله نسبت به شهر همانقدر به امنیت
یک محله آسیب وارد میکند که نفوذپذیری زیاد و ورود بدون کنترل
غریبهها به محله آسیبرسان خواهد بود .بنابراین ،افراط یا تفریط در
همپیوندی یک محله با شهر ،بیش از آنکه به بهبود امنیت آن کمک
ً
کنــد ،صرفا موجــب تغییر در نــوع جرایم و ناهنجاریها خواهد شــد.
در پایــان الزم اســت ایــن موضــوع را یــادآور شــد کــه امنیــت
محیطــی ،از عوامــل متعــددی تاثیر میپذیرد و تنهــا یکی از عوامل
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 کاربریها و بســیاری خصوصیات اقتصــادی و اجتماعی،ترا کمهــا
 به نوعــی متاثر از پیکرهبندی فضایی اســت و،در هــر محــدوده نیز
در حقیقــت ا گــر هــم ویژگیهــای اقتصــادی و اجتماعی بــر امنیت
 ثانویــه بــوده و تــا حــدودی از تفــاوت، ایــن تاثیــر،تاثیــر میگذارنــد
.پیکرهبندی آنها تاثیر میپذیرد
نکتــه آخــر اینکه با توجه بــه ارتباط چندوجهــی و پیچیده میان
 ظاهرشدن نتایج حاصل از تغییر پیکرهبندی،پیکرهبندی و امنیت
 زمانبر خواهد بود و لذا نمیتوان در مدتی کوتاه،بر امنیت محالت
.درخصوص موفقیت یا عدم موفقیت اقدامات قضاوت نمود

 لــذا بــرای.موثــر بــر آن را میتــوان پیکرهبنــدی فضایــی دانســت
 نیاز اســت ســایر خصوصیات،عتــر و عملیاتیتــر
 ارائــه تحلیلــی جام
 اجتماعــی و کالبــدی محیــط نیــز مــورد بررســی قــرار،اقتصــادی
 این مســاله در مورد پیشــنهادات نیز صــدق میکند و صرف.گیــرد
پیشنهاد تغییر در پیکرهبندی فضایی یک محله نمیتواند به طور
ملموسی وضعیت امنیت محله را بهبود بخشد بلکه این تغییرات
 فرهنگــی و، اجتماعــی،بایــد در کنــار ســایر راهکارهــای اقتصــادی
.کالبدی صورت پذیرد
نکتــه دیگر آنکــه فرض پژوهش بر این بوده اســت که تفاوت در
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