فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس
دوره  ،6شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)24زمستان  ،9311ص  938ـ 921

مقاله پژوهشی
نقش و جایگاه امنیت در نظریههای زیستپذیری شهری
علی اکبر آقایاری 1و ایران غازی 2و امیر محمودزاده 3و محمدمهدی رشیدی
تاریخ دریافت0311/00/10 :

4

تاریخ پذیرش0311/01/10 :

چکیده :شهر یک اثر هنري بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد.
هدف غایی یک شهر ایجاد محیطی دلنشین و راحت براي مردمی است که در آن زندگی میکنند.
مطلوبیت عرصۀ فضاهاي شهري ،امروزه از جمله بحرانهاي فراروي جهان به سرعت شهري شده
است .زیستپذیرین شهرهاي جهان ،رتبهبندي شهرهاي جهان بر اساس استانداردهاي تعریف شدهاي
از کیفیت زندگی است .گزارشهاي سازمانهاي جهانی براي ردهبندي شهرها بر مبناي امتیازبندي در
شاخصهاي مختلفی در نظر گرفته شده و سپس فهرست زیستپذیرترین شهرهاي جهان هر ساله
ارائه میگردد .یکی از مهمترین شاخصها در زمینۀ زیستپذیري شهرهاي جهان ،شاخص امنیت
است .بر این اساس ،مقالۀ حاضر به دنبال ردیابی نقش و اهمیت شاخص امنیت در رتبهبندي
زیستپذیرترین شهرهاي جهان است .لذا مقاله با روش توصیفی -تحلیلی و مطالعۀ رتبهبنديهاي
گوناگونی که در این زمینه وجود دارد ،به بررسی اهمیت شاخص امنیت در این زمینه میپردازد.
یافتههاي پژوهش نشان میدهد ،امنیت رکن اساسی و عامل مهم زیستپذیري در شهرهاي جهان به
شمار آمده و در همۀ رتبهبنديها و نظریههاي مختلف ،جایگاه مهمی دارد.
واژگان اصلی :شهر ،امنیت ،زیستپذیري شهري و توسعۀ پایدار شهري.
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مقدمه
شهرها ،مفاهیم بسیار اساسی نظیر شهرنشینی ،شهروندي ،تمدن ،سیاست و دموکراسی را
آفریدهاند و باید مکان مناسبی براي زندگی انسانی ،همراه با طبیعت ،اعتلا ،دوام و بقاي نسلهاي
آینده ،همبستگی جمعی ،پیوند اجتماعی و اعتلاي فرهنگی باشند .با این وجود هماکنون براي
بسیاري از افراد ،شهرها با آلودگی ،تخریب محیط ،بینظمی ،آشوب ،خشونت و گسست اجتماعی
مترادف شدهاند .از زمان تحقق مدرنیته ،بیماريهاي مزمن و شدید شهري در کالبد اجتماعی آن ،از
جمله ناامنی ،انواع آلودگیها ،تراکمها و تمرکزها ،زاغهها و مناطق فقیرنشین ،اعتماد مردم را از
شهرها براي ایجاد محیط و کالبدي مناسب براي یک زندگی شهري و انسانی سلب کردهاند .با این
چالشهاي جدي ،تعدادي از شهرها ناامن ،تخریب و یا قسمتی از آنها فرسوده و غیرقابل زیست
براي زندگی شده است.
ارتقاي زیستپذیري شهر به مثابه یک آرمان مشروع ،در صدر بسیاري از استراتژيهاي امنیتی،
اسناد توسعهاي و شهرسازي به چشم میخورد .چنانکه در سالیان اخیر به موازات مطرح شدن نظریۀ
توسعه پایدار ،این رویکرد به عنوان یک موضوع مهم علمی در کلیه جوامع علمی مطرح بوده و
بخش وسیعی از ادبیات برنامهریزي شهري را نیز به خود اختصاص داده است .از سویی در شرایط
رقابت جهانی شهرها براي کسب سهم بیشتر از سرمایهها و استعدادها ،زیستپذیري مکانهاي
شهري به عنوان ابزار و هدفی مؤثر در جهت تحقق امنیت پایدار و چشمانداز مطلوب شهرها مطرح
گردیده است .این مسئله براي کشورهاي در حال توسعه به دلیل نیاز حیاتی به امنیت ،زیستپذیري
شهري و سرمایۀ مالی و فنی ،یک فضاي رقابتی را بین این کشورها ایجاد کرده است .به گونهاي که
براي ورود به این فرایند و ایفاي نقش در آن مناطق شهري را به عنوان مقر اصلی ورود به این عرصه
قرار دادهاند.
یکی از پدیدههاي نوین شهرنشینی قرن بیستم ،گسترش شهرنشینی و افزایش مشکلات
زندگی شهري است .روند گسترش شهرنشینی ،گاه پیامدهاي بسیار منفی براي ساکنان به همراه
داشته است .تهدید محیطزیست ،افزایش فقر شهري و اسکانهاي غیررسمی در حاشیۀ شهرها،
کمبود زیرساختها و خدمات شهري مانند آب و مسکن ،آلودگی ،نابرابري اقتصادي و اجتماعی،
مشکلات روانی و بهویژه ناامنی ،مسایل امروز شهرنشینی در همۀ کشورهاي جهان ،بهویژه
کشورهاي در حال توسعه است که کیفیت زندگی و به تبع آن زیستپذیري در شهر را به شدت
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کاهش داده است .در دهههاي اخیر به موازات پارادایمهاي توسعۀ پایدار و توسعۀ پایدار شهري،
را در ادبیات برنامهریزي شهري باز کرده است .زیستپذیري شهري طی دهههاي اخیر کمکم به
الگووارهاي نوین و مسلط در ادبیات نظري و علمی رایج در باب توسعه و برنامهریزي شهري
تبدیل شده است .این معنا اگرچه ناظر به برداشتها و تفسیرهاي گوناگون است ،اما در مجموع
بر پایداري زیست شهري و استمرار توسعه براي همگان و نسلهاي آینده ،طی زمان و بر همۀ
جانبههاي پیچیده اقتصادي ،اجتماعی ،کالبدي ،زیستمحیطی و امنیتی شهر تأکید دارد (رهنمایی و
پورموسوي.)173 :1331 ،
مطالعات نشان میدهد که از یک سو ضرورت پرداختن به زیستپذیري شهري در ارتباط با
وظایف جدید برنامهریزي در پاسخدهی به نیازهاي جامعۀ پس از صنعتی شدن که در جستجوي
امکانات و کیفیت زندگی است به شدت افزایش یافته و از سوي دیگر زیستپذیري به جهت
تهدیدهاي پیش روي زندگی شهري امروز نیز اهمیتی دو چندان یافته است .مطرح شدن رویکرد و
نظریۀ توسعۀ پایدار به جاي دیدگاههاي کلان اقتصادي و خرد کالبدي و موضوعات کیفیت زندگی و
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ایدۀ ارتقاي کیفیت زندگی که خود موجبات زیستپذیر بودن شهرها را فراهم میسازد ،جاي خود

شهر زیستپذیر مورد توجه جدي قرار گرفتهاند .از این رو پرداختن به تئوريهاي جدید شهر که
هریک با هدف حل مشکلات شهري ،بهبود وضعیت کیفی و کمی زندگی شهروندان در شهرها ،کیفیت
محیط شهر ،امنیت شهر ،مدیریت شهر ،پیشبرد شهر به سوي مطلوبتر شدن و ،...مطرح شدهاند ،پیش
از پیش مهم است .براین اساس زیستپذیري یکی از مباحث و تئوريهاي اخیر در برنامهریزي شهري
است که مانند دیگر تئوريهاي نوین مثل شهر توانا ،شهر خلاق ،شهر پایدار ،شهر تابآور و ،...ما را به
سوي شهري مطلوبتر براي زندگی و توسعۀ شهري پایدار رهنمون میسازد (بندرآباد .)11 :1333 ،لذا
این پژوهش در فقدان مطالعات در زمینۀ نقش و جایگاه امنیت در نظریههاي زیستپذیري ،اهمیت
داشته و با این پرسش که جایگاه امنیت در نظریههاي زیستپذیري شهري تا چه اندازه است ،به
نگارش مقاله میپردازد .زیستپذیري شهري ،نگاهی تازه به شهر دارد و در کشورهاي مختلف دنیا
روزبهروز کاربرديتر و پراهمیتتر شده و روشهاي مطالعۀ آن مورد بررسی قرار میگیرند .استفاده از
روشهاي متناسب با امنیت شهري به منظور دستیابی به زیستپذیري شهري ،اقداماتی براي کنترل و
هدایت برنامهریزي شده براي رسیدن به شهرزیستپذیر است .شهر زیستپذیر شاخصهاي فراوانی
داشته و یکی از مهمترین این شاخصها امنیت است.
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چارچوب نظری
شهر بخشی از یک کشور و جزیرهاي درون آن است .شهرها با توجه به مراکز تجاري ،حومههاي
ثروتمند ،محلههاي فقیرنشین ،حلبیآبادها و محلههاي ممنوعهشان ،داراي جغرافیاي سیاسی مخصوص
به خود هستند (مویر .)233 :1373 ،شهرها باید به صورت کارآمد و مؤثري مطالعه و اداره شوند تا
محلی مساعد براي ارتقاي یک محیط پایدار را فراهم سازند (.)Jusoh and Rashid, 2008: 443
شهرنشینی سهم فزایندۀ جمعیت ساکن در مناطق شهري است ( .)Bodo, 2019: 32شهرنشینی در
مناطق مختلف جهان ،حاصل کنشهاي پیچیدۀ عناصر اجتماعی ،اقتصادي ،سیاسی ،امنیتی ،فناوري،
صنعتی شدن ،جغرافیایی و فرهنگی جهانی و محلی است (بردي آنامرادنژاد.)34 :1331 ،
شهر زیستپذیر 1در واقع آمیزهاي است از انسانهایی پاك و خوب؛ وجود آنچه که براي خوب
زیستن لازم است ،از نهادها ،سازمانها ،خدمات کافی ،قوانین مناسب و شرایط مطلوب گرفته تا امکانات
و تجهیزات و تسهیلات مختلف .بنابراین رویاي رسیدن به چنین جامعهاي از گذشته تاکنون،
اندیشمندان ،شاعران ،نویسندگان و متفکران زیادي را واداشته تا در جستوجوي آرمانشهر و راههاي
رسیدن به چنین جامعهاي به کندوکاو بپردازند (دهاقانی .)23 :1373 ،مطالعات اولیه در مورد کیفیت
زیست به شکل امروزي ابتدا در کشورهاي غربی صورت گرفته (مارانز .)23 :2113 ،زمانی که شرایط
نامناسب زندگی و مسکن غیربهداشتی به دلیل رشد شهرنشینی و صنعتی شدن ایجاد شد ( Crowe,
 .)2000: 2جایگاه اولیۀ شکلگیري مطالعات زیستپذیري ،مؤسسۀ تکنولوژي ماساچوست و پس از
آن دانشگاه کالیفرنیا در برکلی بود که هر دو براي مدتهاي طولانی از مراکز مهم تمرکز بر مطالعات
زیستپذیري به شمار میآمدند (.)lynch, 1961: 36
زیستپذیري 2به معنی کیفیت زندگی ،استاندارهاي زندگی یا خوشبختی عمومی جمعیتی
است که در یک مکان مثل شهر زندگی میکنند ( .)Okulicz, 2012: 2ایدۀ زیستپذیري پلی
میان بسیاري از مفاهیم بوده و اشاره به مکانهاي ویژه که با هم کنش و واکنش داشته و
رضایتمندي شهروندان با رسیدن به نیازهاي فرهنگی ،اقتصادي و اجتماعی آنها ،تقویت
خوشبختی و سلامتی آنها و حفاظت از منابع طبیعی و عملکرد اکوسیستم از سطوم محلی تا
سطوح جهانی را تضمین میکند ( .)Stein, 2002: 25زیست پذیري یک مبحث چند جانبه

1 livable city
2 Livability
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است که در آن شرایط زیستپذیري براي ساکنان شهرهاي میانه اندام امکان دارد کاملا مفهومی
ایالاتمتحده ،زیستپذیري اشاره به کیفیت زندگی و خوشبختی دارد ،در حالی که در اوکراین
زیستپذیري تنها بر روي محیط محلی مانند پاکیزگی ،امنیت و سبز بودن تمرکز میکند
( .)Lyndhurst, 2010: 18با ایجاد شهر زیستپذیر ،فضاي شهري تنها یک مکان تصنعی
نخواهد بود ،بلکه مأمن ساکنانی است که به شغل محل سکونت ،فرهنگ و زیست خود مباهات
میکنند ( .)Douglass, 2004: 41شهر زیستپذیر ،شهر دوستدار شهروند و پرجنبوجوش
است ،مکانی که جامعه از رفتار دوستانه و دلپذیر هم حتی در جوامع چند قومی ،مسکن ارزان،
سلامتی و امنیت با دسترسی به همۀ امکانات لذت میبرند و حس تعلق به شهر در آنها پررنگتر
است (.)Abdulaziz et al, 2007: 105
واژه شهرهاي زیستپذیر براي اولین بار در سال  1371میلادي توسط سازمان ملی هنرها به
منظور دستیابی به ایدههاي برنامهریزي شهري مدنظر آنان و به دنبال آن توسط سایر مراکز و
سازمانهاي تحقیقاتی نظیر سازمان حفاظت محیطی که مطالعات گستردهاي دربارۀ زیستپذیرترین
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متفاوت از الزامات شهرهاي ضعیف داشته باشد ( .)Hankins, 2009: 49براي نمونه در

شهرهاي آمریکا انجام داد ،به کار گرفته شد .بعدها  ،مراکز و سازمانهاي تحقیقاتی دیگر ،این واژه
را به کار گرفتند که امروزه با گسترش مشکلات جوامع انسانی و تشدید روزافزون آنها و افت
کیفیت و شاخصهاي زندگی ساکنان مکانهاي مختلف ،بسیار قوت گرفته است؛ به نحوي که
بیشتر طراحان ،برنامهریزان و تصمیمگیرندگان شهري به آن توجه و تأکید دارند .زیستپذیري
شهرهاي جهان ،1رتبهبندي شهرهاي جهان بر اساس استانداردهاي تعریف شدهاي از کیفیت
زندگی است .گزارشهاي سازمانهاي جهانی براي ردهبندي شهرها بر مبناي امتیازبندي در
شاخصهاي مختلفی در نظر گرفته شده و سپس فهرست زیستپذیرترین شهرهاي جهان ارائه
میگردد .نهادهاي مختلف همچون نشریه مونوکل ،2واحد اطلاعات اقتصادي در ایالات متحده
امریکا ،3دویچه بانک 4و موسسۀ منابع انسانی مرسر 1در آمریکا ،هر ساله فهرستهاي خود را ارائه
میدهند .ردهبندي شهرهاي جهان بر مبناي مقایسه و امتیازبندي شاخصهاي متعددي همچون
1 Most livable cities
2 Monocle's Quality of Life Survey
3 The EIU's Global Live ability Ranking
4 Deutsche Bank Live Ability Survey
5 Mercer Human Resource Consulting
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آموزش ،حملونقل ،تأمین اجتماعی ،درآمد سرانه ،سلامت و درمان ،آبوهوا ،اوقات فراغت،
توانایی خرید و ...است .امنیت ،یکی از مهمترین و اساسیترین شاخصهایی است که در انتخاب
شهرهاي زیستپذیر انتخاب و لحاظ میشود .دستیابی به زیستپذیري شهري ،امري زمانبر و
حاصل مدیریت بهینۀ شهرها در طول زمان است.
یافتههای پژوهش
اکنون این وجه از پژوهش مدنظر است که اصولاً چه مؤلفههایی شهر را زیستپذیر میسازند .در
کتب و متون مختلف معیارها و شاخصههایی براي زیستپذیري شهري آورده شده است .بنابراین در
راستاي بررسی زیستپذیري و سنجش فضاهاي شهري ،معیارها و شاخصههاي فراوانی زاده میشود.
برخی از آن دیدگاهها و نظریات در جدول شمارۀ  1نشان داده شده است .این جدول بر اساس رجوع
به منابع گوناگون و صاحبنظران و مؤسسات سنجش رتبۀ زیستپذیري شهرها تنظیم شده است .هر
یک از این شاخصها ،البته زیرمجموعههاي فرعی فراوانی دارند .براي نمونه مؤسسۀ مرسر11 ،
طبقهبندي را در زیستپذیري شهرها ملاك قرار میدهد ،اما این شاخصها  33زیرمجموعه را نیز در بر
میگیرد .آژانس برنامهریزي کلانشهر شیکاگو ( ،)CMAPجوامع زیستپذیر را جوامع سالم ،ایمن و
پیادهمدار معرفی میکند (.)CAMP, 2009: 37
طبق جدول شمارۀ  22 ،1شاخص ،از شاخصهاي مهم و تأثیرگذاري که در بسیاري از محاسبات و
تحلیلهاي مربوط به زیستپذیري شهري از دیدگاه نظریهپردازان و مؤسسات تخصصی لحاظ میشوند،
عبارتاند از )1 :تفریح و فراغت؛  )2دسترسی پلیس؛  )3پاکیزگی محیط؛  )4فضاي سبز؛  )1بهداشت و
سلامت؛  )6مسکن مناسب)  )7دسترسی به نیازها؛  )3هواي پاك؛  )3کیفیت آموزش؛  )11امنیت؛ )11
حملو نقل متنوع؛  )12زیرساخت مناسب؛  )13غذاي مناسب؛  )14کاربري مختلط؛  )11فضاي عمومی؛
 )16پیاده محوري؛  )17اعتماد؛  )13اشتغال؛  )13مشارکت؛  )21تعامل اجتماعی؛  )21هویت و حس تعلق
و  )22روابط همسایگی .همانگونه که در جدول شمارۀ  1آمده است ،شاخص امنیتی بیشترین تکرار را در
میان همۀ شاخصهاي 22گانه دارد و مهمترین شاخص در میان شاخصهاي زیستپذیري شهرها به
شمار میآید .به عبارت دیگر میتوان گفت بنیان زیستپذیري بر امنیت و امنیت زیرساخت و بستر
زیستپذیري شهرها و کلانشهرها به شمار آمده و بدون امنیت و یا با امنیت حداقلی ،زیستپذیري به
حداقل خواهد رسید و در رتبهبنديهاي صورت گرفته ،شهر جایگاهی نخواهد داشت.

931

جدول شمارۀ  :1شاخصهای مؤثر در زیستپذیری شهری از دیدگاه نظریهپردازان مختلف
مقالۀ پژوهشی :نقش و جایگاه امنیت در  /...علی اکبر آقایاری و همکاران

زیستپذیري به سه بُعد وابسته به هم تقسیم میشود :اقتصاد ،اجتماع و محیطزیست .اقتصاد
تأمین کننده مشاغل و درآمد بوده و براي سلامتی مردم حیاتی است (تأمین خوراك ،پوشاك و
مسکن)؛ همینگونه براي تأمین نیازهاي سطوح بالاتر مانند آموزش ،بهداشت و تفریحات ،اقتصاد
اساس است .همزمان ،باید استفادۀ اقتصاد از منابع موجود در محیطزیست به نحوي باشد که
اطمینان از وجود منابع کافی براي نسلهاي حال و آینده وجود داشته باشد .اما بهزیستی اجتماعی
وابسته به عدالت است :توزیع اجتماعی و فضایی منابع اقتصادي و زیست محیطی به نفع عادلانه،
همچنین سیستمهاي حکومتی که همه شهروندان را محسوب مینماید .آزادي فردي و فرصتهاي
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برابر از اجزاي مهم تشکیلدهندۀ بهزیستی اجتماعی هستند .محیطزیست ،زیرساختی است که
تأمینکنندۀ منابع طبیعی ،ظرفیت دفع زباله و ارتباط بین انسان و محیط طبیعی است .اگر کارکرد هر
یک از این سه با اختلال مواجه گردد ،سکونتگاههاي انسانی میتوانند به سرعت دچار اضمحلال و
ناامنی شده و در نتیجه کاهش جمعیت ،فقر ،تضاد اجتماعی و بالا رفتن میزان مسایل بهداشتی،
زیست محیطی و ...از عواقب آن شود .این ابعاد سهگانۀ طلایی اهدافی مانند بهرهوري اقتصادي،
عدالت اجتماعی و حفاظت محیطی را دنبال میکنند که در بستر امنیت حاصل میشود.
براي اندازهگیري زیستپذیري شهرهاي جهان که نهایتاً به انتخاب شهرها به منظور
سرمایهگذاري شرکتهاي بینالمللی میانجامد ،سازمانهایی ایجاده شدهاند که زیستپذیري
شهرها را مورد ارزیابی قرار میدهند ( .)www.livablecities.orgدر حال حاضر دو سازمان
مهم بینالمللی ،هر سال گزارش جهانی شهرهاي زیستپذیر را منتشر میکنند .واحد سنجش
اقتصادي اکونومیست و مؤسسۀ مرسر .مؤسسۀ اکونومیست ،روششناسی مشخصی تحت عنوان
«رتبهبندي زیستپذیري» تدوین کرده است که بر مبناي آن شاخص «دشواري زندگی» براي هر
شهر محاسبه میشود (فروتن و همکاران .)63 :1332 ،در روششناسی اکونومیست حدود چهل
شاخص در مورد پنج مقولۀ متفاوت شهري ،ثبات و امنیت ،مراقبتهاي بهداشتی ،فرهنگ و
محیطزیست ،آموزش و زیرساخت به سنجش گذاشته میشوند و پس از ارزیابی در پنج طبقۀ قابل
قبول ،متوسط ،نامناسب ،کاملاً نامناسب و غیرقابل قبول ردهبندي صورت میگیرد (خراسانی،
 .)11 :1331شاخص جهانی زیستپذیري در برگیرندۀ نمرهاي بین ( 1تحملناپذیر) تا 111
(ایدهآل) است .این امتیازها در پنج طیف ردهبندي میشوند.
جدول شمارۀ  :2امتیازبندی گویهها بر اساس ادبیات جهانی زیستپذیری
وضعیت

امتیاز

توضیح

قابل قبول

 31تا 111

مشکلاتی که استاندارهاي زندگی را به چالش بکشند بسیار کم است.

قابل تحمل

 71تا 31

زندگی روزانه خوب است ،اما برخی از جنبههاي زندگی با مشکلات مواجه است.

متوسط

 61تا 71

عوامل منفی در زندگی روزانه تأثیرمیگذارند.

نامطلوب

 11تا 61

زیستپذیري به طور قابل ملاحظهاي محدود است.

غیرقابل قبول

 11به پایین

بسیاري از جنبههاي زندگی به شدت محدود شده است.

منبع.)Economist Intelligence Unit, 2016: 3-4( :

932

شاخص ثبات و امنیت در رتبهبندي اکونومیست مؤلفههایی را در برمیگیرد که شامل نرخ
مدنی است ( .)conomist Intelligence Unit, 2016: 3-5در سال  ،2116شهرهاي ملبورن،
وین ،ونکوور ،تورنتو ،آدلاید ،کالگري ،سیدنی و هلسینکی ،زیستپذیرترین شهرهاي جهانی از
دید اکونومیست بودند .گذشته از اکونومیست ،مؤسسۀ مرسر نیز در ده طبقهبندي اصلی 33 ،معیار
را به عنوان شاخص شهرهاي زیستپذیر شمرده که بلایاي طبیعی ،ثبات و امنیت داخلی ،اجراي
قانون ،آزاديهاي فردي ،رسانه و سانسور و سهولت ورود و خروج ،از جمله شاخصهایی هستند
که میتوان آن را در حوزۀ امنیت قلمداد کرد (جعفري .)43 :1332 ،دانشگاه وست

منیستر1

انگلستان نیز در سال  ،1333پایین بودن جرایم و احساس وقوع جرم و به طور کلی امنیت را
نخستین عامل در زیستپذیري شهري معرفی کرد (گلگار .)14 :1336 ،به نوشتۀ پترهال جغرافیدان
آمریکایی ( ،)Hall, 1990: 12افزایش جرم و جنایت و سایر ناهنجاريهاي اجتماعی در شهر،
دستیابی به توسعۀ پایدار شهري را نامقدور میسازد و کابوس شهر را به جاي شهر سالم و پایدار به
وجود میآورد (ساسانپور.)32 :1333 ،

مقالۀ پژوهشی :نقش و جایگاه امنیت در  /...علی اکبر آقایاری و همکاران

جرایم غیرخشن ،نرخ جرائم خشن ،تهدید زور ،تهدید درگیريهاي نظامی و تهدید ناآرامیهاي

تجارب کشورهاي در حال توسعه نشان میدهد که زیستپذیري باید ابتدا با نیازها و خدمات
اساسی که موجب بقاي روانی فرد میشوند ،سنجیده شود .امنیت شخصی و عمومی مانند اطمینان از
امنیت داشتههاي مادي ،آسیبپذیري و نابرابرهاي اجتماعی از آن جمله هستند (.)Evans, 2002
شاخص زیستپذیري به شهروندان ،سیاستگذاران و مجریان این کمک را میکند که بتوانند میزان
پیشرفت جامعه را در بهبود شاخصهاي اجتماعی نشان دهند ( .)Larice, 2005: 5البته این نکته
را نباید از نظر دور داشت که هیچ ساختمان یا فضایی نمیتواند نیاز همه افراد را به طور کامل برآورده
سازد و دامنۀ وسیع فرصتها براي تعامل و کنش با یک محیط میتواند آن را براي تأسیس نیازهاي
مردمی که از آن استفاده میکنند مناسبتر سازد و بنابراین توانایی محیط را براي رویارویی با نیازهاي
مختلف افزایش دهد (حاجینژاد و همکاران .)123 -144 :1331 ،نکتهاي که باید دربارۀ
زیستپذیري در نظر گرفته شود ،کاربرد شاخصهاي منفرد و یا ترکیبی است .بهره گرفتن از
شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعی و زیست محیطی بدون در نظر گرفتن پیوند بین آنها موجب
نگرش تک بُعدي به جهان میشود که در طی تاریخ موجب شکلگیري مشکلات عمیقی گردیده
1 University of Westminster
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است .مثل ًا توسعه اقتصادي عمدت ًا به عنوان یک اتفاق مثبت در نظر گرفته شده است ،در حالی که این
امر موجب افزایش استفاده از اتومبیل ،افزایش مصرف منابع و آلودگی هرچه بیشتر محیطی میگردد.
در صورتی که نگرشها به محیطزیست داراي همان اهمیتی باید باشد که در نگرش به اقتصاد وجود
دارد (.)National research council, 2002: 36
امنیت در مدلها و رویکردهای زیستپذیری شهری
تاکنون مطالعات متعددي در سراسر جهان در زمینۀ زیستپذیري انجام گرفته است .اما
مطالعهاي که اختصاص ًا بر روي نقش امنیت در زیستپذیري شهري پرداخته باشد ،کمتر مشاهده
شد .چارلز لاندري ( ،)2114در پژوهش خود «سرزندگی شهري :منبع جدیدي از رقابت شهري»،
نُه معیار مؤثر براي شناسایی یک شهر زیستپذیر را بر میشمارد که عبارتند از :تراکم مفید افراد،
تنوع ،دسترسی ،ایمنی و امنیت ،هویت و تمایز ،خلاقیت ،ارتباط و تشریک مساعی ،ظرفیت
سازمانی و رقابت .او معتقد است که امروزه شهرها دچار بحرانهاي بسیاري شدهاند که خروج از
آنها به سختی روي میدهد و تأکید میکند که براي داشتن شهري سالم و به دور از هیاهو باید هر
نُه معیار را لحاظ کرد.
گذشته از رتبهبنديهاي زیستپذیري که اشاره شد ،مدلهایی نیز در سطح جهانی براي
سنجش زیستپذیري سکونتگاههاي انسانی ارائه شده است که در این بخش به بررسی نقش و
جایگاه امنیت در آنها پرداخته میشود .در مدل وینهوون که چهار نوع کیفیت زندگی را بر اساس
درونی یا بیرونی بودن نسبت به انسان تشخیص میدهد ،امنیت و امنیت اجتماعی از جمله
کیفیتهاي بیرونی در شانس زندگی است ( .)veenhoven, 2001: 4مدل سنجش
زیستپذیري شهرداريهاي کانادا ،از چشمانداز عینی به کیفیت زندگی میپردازد .در این مدل،
امنیت ،جرم و جنایت ،جزء  3شاخص اصلی قرار گرفته و بنیاد زیستپذیري شهري لحاظ شده
است ( .)Canadian socio-economic series, 1993: 2همچنین موریش و بروان ،1امن
بودن مرئی و نامرئی را در شهر ،شاخصی غیرقابل چشمپوشی به شمار آوردهاند (بندرآباد.)1333 ،
رویکرد شهر سالم ،با تأسی از اکولوژي شهري ،معتقد است که شهر باید امن باشد ،شهر باید
از حوادث طبیعی اعم از سیل ،زلزله و حوادث غیرطبیعی و زیانهاي جانی و مالی در امان باشد.
1 Morish & Brown
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در رویکردهاي دیگر توسعۀ پایدار شهري ،همچون رویکردهاي شهر توانا ،شهر امن ،شهر دوستدار
شهر امن ،شهر امن ،شهري است که شهروندان در رفاه و آسایش زیست نموده و تحقق و ظهور
این شهر برنامهریزي با محوریت کمال انسانی است (صارمی و همکار .)17 :1331 ،امنیت تنها به
حوزۀ اجتماعی در شهر مربوط نیست .نظریههایی چون زیستپذیري اکولوژیک شهري ،از امنیت
اکولوژیکی 1شهر براي زیستپذیري نیز سخن میگویند .از نظر این مکتب ،امنیت اکولوژیکی
یعنی هواي پاکیزه ،منابع آبی ایمن و قابل اطمینان ،غذا ،محیطهاي زندگی و کاري سالم ،خدمات
شهري و حمایت در برابر سوانح طبیعی است ( .)Guattari, 2000: 6در همین چارچوب،
محیط مطلوب شهري بر محور توسعۀ پایدار مجتمعهاي زیستی با نگرش مشارکتگرایانه و
ملاحظات محیطی به دست خواهد آمد.
نتیجهگیری
در فرایند توسعۀ شهري ،با دگرگون شدن شهر و به تبع آن محلات شهري ،دیدگاههاي مختلفی

مقالۀ پژوهشی :نقش و جایگاه امنیت در  /...علی اکبر آقایاری و همکاران

کودك و شهر سالمندان ،امنیت معیار اصلی در آن نظریهها دانسته شده است .براي مثال در رویکرد

دربارۀ شهر در تحولی عظیم قرار گرفته است .پس از دهههاي  31و  31میلادي ،نظریات جدیدي بعد
از گسترش و ترویج مفاهیم پسامدرنیسم ،مانند توسعۀ پایدار تحت تأثیر موج جدید شهرنشینی در
دنیا مطرح شد .در این موارد ،عمدۀ تمرکز به توجه مجدد به انسان و کیفیت زندگی او ،خرده
فرهنگها و محدودیت منابع زیست محیطی مثل زمین ،برقراري عدالت درون نسلی و بین نسلی
معطوف شده که شهر و برنامهریزي شهري را به سوي نگرش توسعۀ پایدار سوق داد .نتایج حاصل از
پژوهش نشان میدهد که امروزه در میان انبوه نظریات و ابعاد مختف توسعهاي و زیستپذیري
شهري ،امنیت همچنان از نقش و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است .رویکردهاي گوناگون و
همهجانبه به مسایل و چالشهاي پیش روي جامعۀ انسانی و نیز توجه و تأکید خاص بر روي حقوق
انسان و مکان ،مفهوم زیستپذیري و توسعۀ پایدار شهري را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است.
هدف از نگرش توسعۀ پایدار و زیستپذیري شهري ،دستیابی به رفاه عمومی ،امنیت جمعی و
زیستپذیري بیدغدغه است .برداشتهاي مشترك از امنیت در نظریههاي زیستپذیري ،زمینهساز
تکامل و رهیافت الگوي نوینی است که جوابگوي زندگی با محدودیتهاي موجود در زمین و
1 Security Ecological
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ارتقاي کیفیت زندگی بشر با توجه به قدرت تحمل سامانههاي پشتیبان زیستی است .لذا در همۀ
نظریهها ،امنیت پشتیبان توسعۀ پایدار و زیستپذیري شهري بوده و مستقیماً بر ابعاد کالبدي،
اجتماعی -اقتصادي و زیستمحیطی زندگی مردم تأثیر میگذارد .امنیت پیشنیاز زیستپذیري
شهري و آن در برگیرندۀ مجموعهاي از ویژگیهاي اکتسابی و شرایط محیطی است که شهر را به
مکانی مطلوب ،مناسب و جذاب براي زندگی ،کار و بازدید همۀ شهروندان تبدیل میکند .با توجه به
تعاریف و شاخصهاي گوناگونی که از شهر زیستپذیر به دست آمد ،میتوان گفت تاکنون اجماع
نظري دربارۀ یک تعریف واحد ارائه نشده است .اما میتوان گفت شاخص امنیت تقریب ًا در همۀ این
نظریات ،نقطۀ اشتراك و پیوند میان آنها است.
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