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تاریخ پذیرش1396/03/20 :

امروزه توجه به مفهوم امنیت شهروندان و روشهاي ارتقاء آن ،به عنوان یکی از اولویتهاي
اساسی حرفه مندان و تئوري پردازان شهري تبدیل شده است .جداي از اثرات اجتماعی و فرهنگی
ناشی از برنامهریزي و طراحی محیطهاي امن شهري بر الگوهاي رفتار شهروندي و بهبود کیفیت
محیطی نواحی سکونتی ،تبیین ویژگیها و اثرات مترتّب بر نقش کالبدي شهر بر کاهش جرایم
شهري و یا کاستن از وقوع جرم ،موضوع مستقل و با اهمیتی است .هدف این تحقیق بررسی
جایگاه معماری و طراحی شهری در پیشگیری از وقوع جرم در شهر کرمان است.
روش به کار رفته در این تحقیق از نوع تحقیقات کتابخانه ای و با استفاده از فیش برداری مبتنی
بر تحلیل محتوا متون قانونی و تحقیقات مرتبط با قتل عمد در فقه صورت پذیرفته است.
نتایج تحقیق نشان میدهد یکی از راهکارهاي اساسی جهت جلوگیري از وقوع جرم و ایجاد
امنیت روانی در محیط شهري ،پیشگیري از طریق طراحی معماري و طراحی شهري است ،طراحی
مناسب و کاربردي مؤثر از فضا و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصتهاي مجرمانه ،ترس
از جرم و بهبود کیفیت زندگی و موجب امنیت روانی در محیط میشود .اصول طراحی محیطی با
رویکرد پیشگیرانه میتواند به گونه ای آسان ،ارزان و کارآمد در هنگام ساخت یا تعمیر مجموعههای
مسکونی اعمال گردد .که میتوانیم با اقدامات پیشگیرانه شامل شناسایی محدوههای جرم خیز شهر
کرمان در آینده و ارائه راه کار برای ایمن سازی و بهبود شرایط فعلی و اقدامات کنترل و درمانی در
کانونهای جرم خیز فعلی که با درک عامل بروز جرم از ابعاد کالبدی است .تصمیمات الزم را برای
از بین بردن و یا کاهش آثار این عوامل در سطح شهر کرمان با توجه به گستردگی فراوان ،جمعیت
باال ،جرائم شهری متعدد ،حاشیه نشینی و  ...اتخاذ نمایند.
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چکید ه
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مقدمه و بیان مسئله

فاکتورهایی نظیر سبک مدیریت مسکن ،نحوه اجاره داري ،سطح محلی بیکاري و

امکانات موجود اجتماعی ازجمله فاکتورهایی است که وقتی که به دنبال سادهترین
پاسخها در ارتباط میان سطوح جرم و بزه کاري با طراحی مسکن هستیم .به راحتی به
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سرزنش طراحی میپردازیم که آن فاکتورها را در نظر نگرفته اند .هنوز مدرکی قطعی

مبنی بر این موضوع وجود ندارد که طراحی ،فاکتور اصلی ایجاد یا حل مشکالت نظم و
قانون باشد .طراحی به خودي خود ،موجب رخ دادن جرم یا تبدیل شدن افراد به مجرم

نمیگردد .با این حال به نظر میرسد که برخی از ویژگیهای طرح ،مشکالت جرمهای
محلی را تشدیدمیکنند .اگر چه همین ویژگیها در موقعیتی متفاوت ممکن است همان

اثر را نداشته باشد .اهمیت داشتن شهري عاري از جرم و جنایت که در آن شهروندان

احساس امنیت کنند بر کسی پوشیده نیست و در مقیاس خردتر تمهیداتی که بتواند بزه
را درمکانهای عمومی و مسکونی کاهش دهد بسیار ضروري و الزم به نظر میرسد.

تحقیق حاضر این مبحث را دنبالمیکند که به چه شیوههای علمی و کاربردي میتوان
سطح امنیت را در مکان زندگی شهروندان باال برد و احساس رضایت مندي بیشتري را از
زندگی در شهر و یک واحد مسکونی بوجود آورد .چه راهکارهایی را براي برون رفت از

وضعیت ساختمانهای در معرض بزه میتوان پیشنهاد نمود و آیا براي جلوگیري ازعوامل

بزه فقط نوع طراحی فضاهاي ساختمان نقش دارند و یا عوامل دیگري مثل روانشناسی

محیط و افراد ،مدیریت شهري و مسائل اجتماعی ،امکانات موجود و ...میتوانند سبب

کاهش خالف در محیط زندگی شوند .بدنه اصلی تحقیق براساس استخراج اطالعات و

تحلیل محتوي از مجموعه مقاالت و کتب معتبر در زمینه مهندسی معماري ،شهرسازي
و حقوق است .که با بررسی مسائل ،علل و دالیل وقوع جرم و ریشه یابی در دالیل عدم
توفیق برنامهها ،در طراحی مسکن با رویکرد کاهش بزه کاري پرداخته است.

با بررسی نقش طراحی بر کاهش جرم و تئوريهای طراحی ایمنی در مناطق عمومی
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و مسکونی و متغیرهایی که در طراحی با استفاده از آن میتوان محیط امنتري را بوجود

آورد و همچنین با ارائه راهبردهاي مهندسی ،طراحی شهري و مدیریتی سعی در ارائه

پیشنهادات مناسب در زمینه طراحی مسکن ،براي برون رفت از وضعیت مکانهای

مسکونی در معرض جرم و جنایت نموده است .بر همین اساس هدف این تحقیق بررسی
نقش معماری و طراحی شهری در پیشگیری از وقوع جرم در شهر کرمان است.

پیشینه تحقیق

کالبد شهر :در ادبیات طراحی شهری ،واژه شکل(فرم) شهر را میتوان مترادف کالبد

شهر دانست (میر مقتدایی و طالبی .)1385 ،کوین لینچ در کتاب سیمای شهر فرم شهر را

بصورت «مظاهر جسمی و رویت پذیر شهر» تعریف کرده است .در کتاب تئوری شکل
خوب شهر این مفهوم اینگونه مطرحمیشود« :شکل مجتمع زیستی کهمعموالً به نام
کالبدی بزرگ ،بی حرکت و دائمی در شهر نظیر :ساختمانها ،خیابانها ،تجهیزات ،تپهها،

رودخانهها و شاید هم درختان باشد .ایشان در نهایت «توزیع فضایی زمانی عملیات
انسانی و عناصر فیزیکی که زمینه عملیات است ،به اضافه فقط آن مقدار از نهادهای
اجتماعی و رفتارهای روانی که بطور مستقیم با توزیع فضایی-زمانی فوق در ارتباط بوده

و در مقیاس کل مجتمع زیستی دارای اهمیت است» را بعنوان حیطه انتخابی خود در نظر

گرفته است .کالبد شهر ابعاد فیزیکی شهرنشینی با تاکید بر نوع ساختمان ها ،شاهراه ها،
فضاهای باز ،میادین و نمای ساختمان ها و خیابان ها ،البته با لحاظ ابعاد محیطی ،اقتصادی

و فرهنگی-اجتماعی این عناصر است (ملکی.)1 :1393 ،

امنیت :واژه «امنيت» در كاربرد عام به معناي رهايي از مخاطرات مختلف است .فرهنگ

آكسفورد اين واژه را با عبارت زير تعريف كرده است« :شرايطي كه در آن يك موجود در

معرض خطر نبوده يا از خطر محافظتمیشود (كينگ و موري .)787 :1383،تعاريف
مندرج در فرهنگ لغات دربارة مفهوم كلي امنيت ،بر روی» احساس آزادي از «ترس» يا

«احساس ايمني» كه ناظر بر امنيت مادي و رواني است ،تأكيد دارند (ماندل.)46 :1379،
امن بودن فضا خود دارای دو مؤلفه است:
الف .ایمنی
ب .امنیت
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محیط زیست کالبدی خوانده شده است ،به طور کلی به مفهوم الگوی فضایی عناصر

در مؤلفه ایمنی ،اشاره به موارد و عوامل محیطی است که در صورت عدم تأمین

شرایط مطلوب وقوع حوادث اجتناب ناپذیر است و خطرات به صورت بالقوه و بالفعل
.)Kelly

جان و مال حاضران ،عابران و ناظران را تهدید خواهد نمود (et al, 2009: 2

مؤلفه امنیت نیز اشاره به جرایم علیه اشخاص و اموال آنها دارد که در صورت عدم

تأمین شرایط پیشگیری کننده ،اموال و جان حاضران ،عابران و ناظران را به صورت

بالقوه و بالفعل تهدید خواهد نمود .یک فضای شهری امن در معنای کامل آن شامل
هر دو مؤلفه فوقالذکرمیشود و شرایطی که از فصل مشترک این دو به وجود آید را
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میتوانیم به عنوان فضای شهری امن توصیف کنیم (.)Rothrock, 2010: 9

امنیت شهری :اولین تامالت در مورد تامین امنیت شهرها به دوره رنسانس بازمیگردد
پیش از آن در جریان قرون وسطی ،شکل شهرهامعموالً نتیجه توجه به پدیده امنیت بوده

که ساختارهای پناهگاهی را مورد توجه قرار می داده است (سیف الهی فخر.)18 :1389 ،
امنیت شهری یعنی داشتن آرامش ،اطمینان خاطر و نبود هراس شهروندان از هرگونه
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خطر و تهدید علیه شهروندان در شهر ،فضای شهری ،کالبد و زیرساخت های شهری و

عناصری که در زندگی شهری احساس ناامنی را در شهروندان موجبمیگردد (ستوده،

 .)24 :1390التفات به مقوله امنیت شهری از آن جهت اهمیتی مضاعف دارد که با نگاهی

به رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشین که اختالط و در هم آمیزی بیشتر انسان ها
را در ساختار شهر به همراه دارد ،دریافت میشود که این مقوله ارتباط و پیوستگی

نزدیکی با امنیت ملی و انسجام و همبستگی اقشار یک اجتماع در برابر تهدیدهای درونی
و بیرونی در حال شکل گیری نسبت به آن سیستم دارد .این گسترش بی رویهمیتواند
این نکته را یادآور شود که هر افزایش جمعیتی در ساختار شهری،میتواند به کنش ها

و واکنش های گوناگون در عرصه جمعی تبدیل شود که در نهایت امکان کاهش میزان

احساس امنیت از دیدگاه شهروندان در ابعاد اقتصادی ،فرهنگی ،و حتی جانی و مذهبی
را نیز در برمی گیرد (بمانیان و محمودی نژاد .)82 :1388 ،از سوی دیگر میتوان یادآور
این مطلب باشد که می بایست امنیت را با مذاقه بیشتری مورد بررسی قرار داد ،چرا که

امنیت به واسطه تهدیدها مورد چالش واقعمیشود و این تحلیل ها ناشی از این امر است
که افراد در محیط اجتماعی به سر می برند و فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی
این محیط است که امنیت شهروندان را دچار نقصانمیکند .این تهدیدها را میتوان در

قالب تهدیدهای فیزیکی مثل تعرض جانی ،تهدیدهای اقتصادی مانند عدم دسترسی به

شغل و تهدید نسبت به حقوق شهروندی یا تهدید جایگاه اجتماعی بیان کرد (بمانیان و

محمودی نژاد ،)83 :1388 ،امروزه امنیت یکی از پیش فرض های توسعه است (موذن
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جامی.)52 :1378 ،

استیو پایل در کتاب شهرهای بی قاعده می نویسد :مشکالت محیطی و اجتماعی که

با توسعه شهری در طی زمان تغییرمیکنند ممکن است به خطرات و تهدیدات امنیتی

برای ثبات جامعه شهری و حتی ثبات شهری منجر شود .فیکر هرگونه ناهنجاری در
فضای شهری را مقدمه نا امنی بشمار آورده و انبوهی جمعیت جوان در شهرهای بزرگ را

خطری برای امنیت پایدار شهری می داند .به نظر وی مسایل عمده کالن شهرها ،مهاجرت

فزاینده روستا-شهری و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ ،حاشیه نشینی و جمعیت

فقیر شهری است کهمیتواند به ناپایداری امنیتی منجر شود (زینالی.)32 :1391 ،

جرم :در جوامع مختلف ،معيار شناخت جرم و بزهكاري به طرز تفكر ،فرهنگ،

دارد .بنابراين ممكن است انجام رفتاري در
پيشرفت و عقب ماندگي آن جامعه بستگي 

شود .ولي مي توان گفت كه هرگونه
يك جامعه ،عادي و در جامعه ديگر ،جرم محسوب 
باشد ،جرم ناميده مي شود (دهقان.)1381 ،

پیشگیري از وقوع جرم :واژه پیشگیري در مفهوم به معانی پیش دستی کردن  ،پیشی

گرفتن و به جلوي چیزي شتافتن و همچنین آگاه کردن  ،خبر چیزي را دادن است .اما در

جرم شناسی پیشگیرانه ،پیشگیري یعنی به کار بردن فنون مختلف به منظور جلوگیري از
وقوع بزه کاري  ،به جلوي جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزه کاري است .تعاریف مختلفی
از پیشگیري از جرم ارائه شده است .آقاي گسن ،جرم شناس فرانسوي ،براي تشخیص

اقدامات پیش گیرانه چهار معیار در نظر گرفته است:

 .1اقدامی پیش گیرانه است که هدف اصلی آن اقدام موثر علیه عوامل یا فرایندهایی

است که در بروز بزه کاري وانحراف ،نقش تعیین کننده دارند؛

 .2اقدامهایی پیش گیرانه جمعی هستند که کل جامعه یا بخش گروه معینی از جامعه

در بر میگیرند؛

 .3اقدامهایی که قبل از ارتکاب اعمال بزه کارانه یا کج روانه اعمال میشوند و نه بعد

از ارتکاب جرم؛

 .4اقداماتی که قهرآمیز و سرکوب گر نباشد (محمدنسل.)35:1387 ،

مبانی نظری تحقیق
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رفتار خالف اجتماعي و غير قانوني كه ارتكاب به آن مجازات و جريمه سنگيني داشته

هر فرد در قالب زمان و مکان مشخصی زندگی میکند و با توجه به کنشهاي

فردي و اجتماعی خود درگیر با مکانهاي خاص و در تعامل با کسانی است که به

شیوه اجتماعی با او زندگیمیکنند ،بنابراین ایفاي کارکردهاي اساسی او و همچنین
تأثیر متقابل بین فرد ،اجتماع و محیط پیرامون او در این فضا قرار دارد .آنچه در بررسی
جغرافیاي جرایم شهري اهمیت دارد رابطه فضا و محیط شهري با رفتارهاي اجتماعی

از نوع منفی و ناهنجار آن است .در واقع این موضوع که طی چند دهه اخیر به مطالعات
جغرافیاي شهري افزوده شده است چارچوب عملی براي تحلیل فضایی و مکانی جرم
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و مطالعه رابطه ناهنجاريها با فضا و زمان را در محدوده شهرها فراهم مینماید .به طور

کلی در این مطالعات چگونگی پیدایش ،کیفیت و نحوه پراکندگی اعمال مجرمانه در

محدوده جغرافیایی شهر مورد بررسی قرار میگیرد و به کمک نمایش فضایی اعمال

مجرمانه و تلفیق این اطالعات با داده هاي مکانی محل ارتکاب جرایم وشاخصهاي
اجتماعی ،اقتصادي مجرم و محل سکونت او ،امکان شناساییکانونهاي جرم خیز ،پیش
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بینی محلهاي احتمالی وقوع ناهنجاري در محدوده شهر فراهممیشود .در نهایت این
اطالعات به شکل موثريمیتواند به کاهش میزان جرایم در سطح شهر و پیشگیري از

بزهکاري و افزایش ایمنی کمک نماید .در بررسی هاي جغرافیایی جرایم شهري به چهار

عامل کلیدي قانون ،مجرم ،بزه دیده شی یا شخص و مکان جرم محدوده خاص زمانی و

مکانی که وقایع مجرمانه در آن اتفاق می افتد بسیار تأکیدمیشود آنچه مسلم است برخی

مکانها به دلیل ساختار کالبدي خاص و همچنین ویژگی هاي اجتماعی ،اقتصادي ساکنان
آن امکان و فرصت بیشتري براي وقوع جرم دارند ،در نقطه مقابل برخیمکانها مانع و

بازدارندهفرصتهاي مجرمانه هستند .همین امر موجبمیشود تا بزهکاران در انتخاب

محل بزه کاري خود به دنبال کم خطرترین و مناسب ترینفرصتها و شرایط مکانی
براي ارتکاب عمل مجرمانه باشند .بنابراین شناسایی شرایط مکانی به وجود آورنده و

تسهیل کننده اینفرصتها و ارائه رهنمود براي تغییر این شرایط و تبدیل آن به فضاهاي

مقاوم در برابر ناهنجاری هاي اجتماعی ازمهمترین اهداف بررسی هاي جغرافیایی جرم

و جنایت در شهرها محسوبمیشود .از این رو در این مطالعات سعیمیشود ضمن

بررسی توزیع فضایی اعمال مجرمانه و تحلیل آن ،وابستگی میان عوامل محیطی و شرایط
اجتماعی ،اقتصاديمکانهاي جرم خیز در محدودههاي جغرافیایی مشخص شود .از

طرفی با تهیه نقشههای بزهکاري رابطه فضاي زندگی و حوزه هاي اجتماعی شهر با
رفتارهاي ناهنجار مشخص شود و بدین وسیله پیش بینی احتمالی محلهاي وقوع انواع

جرایم در برخی محدوده هاي شهر امکان پذیرمیگردد (جباری.)39 :1388 ،
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نظریات مکانی و جرائم شهری
اولین مطالعات جغرافیاي بزه کاري در شهرها به شیوه علمی از نیمه اول قرن نوزدهم و
با بهره گیري از اندیشههای اکولوژي اجتماعی کارهاي اولیه کتله و گري شروع و توسط
محققین و دانشمندان مکتب اکولوژي اجتماعی شیکاگو در اوایل قرن بیستم ادامه یافت.

شاو و مک کی اما از چند دهه قبل خصوص ًا از سال  1990به بعد و با رشد شتابان شهرها

و افزایش بی رویه جرم و جنایت در آنها توجه و عالقه زیادي نسبت به بررسی هاي
مکانی جرایم شهري شکل گرفت و همین امر موجب شد تا ابزارهاي تحلیل فضایی
توسعه یافته و نظریات و رویکردهاي مکانی جدیدي در این زمینه مطرح گرد (جباری،
.)39 :1388
اکولوژي انسانی :اکولوژي از کلمه یونانی اویکوس به معنی مسکن ،محل زیست
ارنست هاکل که به پدر اکولوژي گیاهی معروف است مطرح شد (شکویی.)5 :1369 ،
در تعریف اکولوژي انسانی ،آنرا علم شناسایی روابط متقابل میان انسان و محیط ذکر
نمودهاند که همان تعریف سنتی جغرافیایی انسان ،طبیعت و روابط متقابل این دو را نشان
میدهد(همان)5 ،
در سال  1965عنوان اکولوژي تطبیقی به وسیله اف اي سویتزر به مثابه یک مدل
براي آگاهی از تفاوتهاي اکولوژیکی به کار گرفته شد .هدف از روش تطبیقی ،آگاهی
از تفاوتهاي اکولوژیکی محالت شهري بود .مراد از اکولوژي تطبیقی ،به کارگیري اصول
وشاخصهایی است که در شناخت زندگی مردم در محالت مختلف شهريمیتواند
محققین را یاري دهد .در مطالعه اکولوژي داخل شهرها که بیشتر روي پایگاه هاي
اجتماعی ،اقتصادي ،جمعیتی ،مشخصات قومی ،نژادي ،مذهبی و زبانی مناطق و محالت
شهري تأکیدمیشود .همواره آسیب شناسی اجتماعی فراموشمیگردد (همان.)89،
مکتب اکولوژي اجتماعی شیکاگو :مطالعات اکولوژي اجتماعی شهرها به شدت از
مکتب جامعه شناسی شیکاگو طی دهه  1930-1920تأثیر پذیرفت و طی  60سال
اخیر بیش از دیگر مکاتب شهري بحثهایی را در مطالعات شهري مطرح کرد .این

نقش معماری و طراحی شهری در پیشگیری از وقوع جرم در شهر کرمان

و خانه و لوگوس به مفهوم دانش آمده است در سال  1868عنوان اکولوژي به وسیله

مکتب اولین بار در سال  1916در زمینه بررسی هاي شهري به وجود آمد .بنیان گذاران
این مکتب معتقدند گروه هاي شهري با هر پایگاه اجتماعی و اقتصادي و قومی ،مانند
گونه هاي گیاهی در حرکت به سوي تعادل و توازن ،همه مراحل اکولوژي را در زیستگاه
خویش در طول زمان طیمیکنند ،به نظر می رسد شرایط اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی
شهر شیکاگو در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم از عامل اصلی پیدایش این مکتب
در دانشگاه شیکاگو بوده است.
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از تحقیقات صورت گرفته در اکولوژي اجتماعی شیکاگو ،به طور خالصه میتوان به
یافتههای زیر اشاره کرد:
الف .مناطق مختلف شهر شیکاگو داراي نوع و میزان متنوعی از قانون شکنی و جرم
هستند به عبارتی برخی مناطق مجرمین بیشتر و برخی مجرمین کمتري دارد.
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ب .نرخ جرایم به نسبت فاصله از مرکز شهر ،بطور گسترده اي تفاوت پیدامیکند.
ج .باالترین نرخهاي جرم مربوط به این مناطق هستند:
 نواحی که ساختار فیزیکی به هم ریخته اي دارند. نواحی که جمعیتشان را از دست می دهند.د .نرخهاي باالي جرم در طول زمانی ثابت باقی می ماند ،حتی اگر ترکیب جمعیت
تغییر یابد.
ه .جرائم برخاسته از بی سازمانی اجتماعی هستند.
و .جدایی گزینی اجتماعی سبب ترویج تفاوت هاي فرهنگی شده که در نهایت باعث
عدم کارایی اجتماعیمیگردد (کامراننیا.)16 :1384-1385 ،

جرم شناسی محیطی
در مطالعات پیشین جغرافیاي بزه کاري میتوان دریافت در این بررسیها تأکید بیشتر
بر عوامل محیط طبیعی آب و هوا ،باد ،دما ،کوه ،دریا ،دشت ،عرض جغرافیایی و تأثیر آن
بر انسان و رفتار او بوده است ،در حالی که در تحقیقات کنونی عوامل مربوطه به محیط
انسانی (اجتماعی) و شرایط اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی که انسان را در برگرفته
است ،بیشتر مورد توجه است .طبق عقیده غالب ،جرم قبل از آنکه پدیده اي جبرگرایانه
و ناشی از عوامل قطعی و غیرقابل تغییر محیط طبیعی باشد ،پدیده اي اجتماعی و متأثر
از شرایط اقتصادي اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه و مکان جرم می باشد (کالنتری،
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.)51 :1380
دگرگونی سریع محیط یکی از ویژگی هاي بنیادي زمان ماست ،هر روز شهرها و
محلهها و بناهاي جدیدي ساخته میشوند .قرارگاه هاي کالبدي برخی الگوهاي رفتاري و
تنش هاي اجتماعی نوینی را بر ساکنین خود تحمیلمیکنند و یا برخی الگوهاي رفتاري
و نقش هاي اجتماعی را تقویت و برخی دیگر را تضعیف کرده و به طور خالصه جهت

و ابعاد جدیدي به رفتار ساکنین خود می بخشند( .کامراننیا.)18 :1384 -1385 ،
در این بخش سعی شدهمهمترین و جدیدترین دیدگاه هاي حاکم در بررسی هاي
جغرافیاي جرم در حوزه شهرها بیان شود.
نظریه ارتباط جرم با تراکم جمعیت :مطابق این نظریه ،افزایش جرم و جنایت رابطه
مستقیمی با افزایش تراکم جمعیت دارد .در سال 1968آنگلز در بررسی جرایم خیابانی
افزایش جرم و تراکم فعالیت ها در خیابان هاي شهر شد (کالنتری.)80 :1380 ،
نظریه پنجرههای شکسته :این نکته به خوبی اثبات شده است که مراقبت هاي عمومی
به میزان زیادي موجب کاهش جرممیشود از طرفی عدم مراقبت و بهم ریختگی محیطی
مانند وجود آشغال ،خرابهها ،انجام برخی رفتارهاي بی ادبانه و خشن ،ولگردي،مستی
و تکديگري در این مکانها موجب افزایش جرم میشود .ارتباط محیط هاي شهري
خشن و بهم ریخته با افزایش جرم به نظریه پنجره هاي شکسته تعبیر میشود .این
نگرش به وسیله ویلسون و کلینگ در سال  1982ارائه شد .طبق این دیدگاه ،پنجره هاي
شکسته یک ساختمان ،نشانه نبود کنترل فردي و جمعی در آنجاست و نبود کنترل هاي
اجتماعی به مثابه چراغ سبز براي مجرمینی است که منتظرند تا فرصت را غنیمت شمرده
و در اینمکانها مرتکب جرم شوند .ساختمان هاي صنعتی و تجاري بدون سکنه ،در
و پنجره هاي شکسته ،دیوارهاي ترك دار و مخروبه ،محوطه هاي عمومی کثیف و پر
از آشغال در برخی مناطق شهر احتمال وقوع جرم را در اینمکانها افزایشمیدهد و
این نشانمیدهد برخی محیط هاي خاص جاذب مجرمینی بالقوه براي ارتکاب جرم
می باشد(همان.)82 ،
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کالیفرنیا ارتباط بین جرم و تراکم جمعیت را اثبات نمود .وي همچنین معتقد به وجود

نظریه پیشگیري جرم از طریق طراحی محیطی :تقریب ًا از دهه سال  1970دیدگاه ها و

ابزار زیادي براي فهم رابطه مکان و جرم مطرح شده است .نظریه پیشگیري جرم از طریق
طراحی محیطی از جمله این دیدگاه هاست .اندیشه هاي جفری وجاکوبز در شکل گیري
و توسعه این نظریه بسیار تأثیر گذار و با اهمیت بوده است .جاکوبز در کتابش تحت
عنوان مرگ و زندگی شهرهاي بزرگ آمریکا بیان داشت :شهرهاي جدید به گونهاي
طراحی نشده اند که مردم قادر به دیدن خیابان هاي عمومی ومکانهاي اطراف منزل
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خود باشند و همین امر باعث شده تا امکان کنترل اجتماعی و غیررسمی براي پیشگیري
جرم از مردم سلب شود .او معتقد بود که جرم و محیط نظام پذیر ،مقابل مشاهده و کنترل
می باشند؛ لذا مراقبت هاي معمولی ساکنین شهر مانع مهم بروز جرایم تلقی میشود.
مطالعات نشانمیدهد برخی مشخصه هاي کالبدي مانند نوع خیابان ،افزودن یک بنا
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یا فضاي عمومی ،تعداد واحدهاي مسکونی یک ساختمان و کاربری هاي تجاري تأثیر
مستقیمی در میزان جرایم شهري دارد .نوع کاربري و ساخت و ساز شهري در نوع و
میزان جرایم مؤثر است .در محدوده یا درون مشروب فروشی ها ،قمارخانه ها ،سالن هاي
استخر ،ساختمان هاي بدون سکنه ،آمار جرم باالست .از طرفی برخی فضاهاي شهري
مانع وقوع جرم میشوند .به عنوان مثال اماکن و محدوده هاي با نورپردازي مناسب ،دید و
چشم انداز خوب ساختمان ،حصار ،پرچین ،نرده و یا نصب تابلو و عالمت هاي هشدار
و نگهبان از عوامل مهم در کاهش جرم محسوب می شوند راهبردهاي زیر را براي
طراحی مناسب محیط شهري و کاهش جرم ارائه داده است:
الف -تقویت قلمروگرایی :مردم با احساس مالکیتی که نسبت به اموال و امالك خود
دارند از آن محافظتمیکنند .البته نسبت به حریم مالکیت دیگران نیز احترام قائلند قرار
دادن دیوار ،حصار ،نرده ،تابلو و عالئم هشدار حریم هاي فیزیکی مناسبی هستند که
حدود مالکیت را مشخصمیکند .لذا با تعیین مالکیت هاي شخصی میتوان موانعی بر
سر راه مجرمین متجاوزین ایجاد نمود.
ب -نظارت طبیعی :بدون شک یک مجرم نمی خواهد در حال ارتکاب جرم دیده
شود .داشتن دید مناسب از درون ساختمان ها و با نورپردازی هاي بهتر ،به شکل مؤثري
میتوان مراقبت هاي طبیعی معابر ،خیابان ها و حریم اطراف منزل و ساختمان ها را
افزایش داده میزان جرم را کاهش داد.
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ج -فعالیت هاي حمایت کننده :ترغیب مردم به انجام برخی فعالیت ها در فضاهاي
عمومی مانع بروز جرم است .وجود یک فضاي تفریحی و ورزشی مثل زمین بسکتبال
داخل پارك احساس تعلق و مالکیت و تشریک مساعی و نظارت عمومی را در مردم
بیشتر کرده و از وقوع جرایم میکاهد.
و -کنترل دسترسیها و ورودی ها :چنانچه ورودی هاي مجتمع هاي ساختمانی،

پارکینگ هاي عمومی ،ادارات و مرکز تفریحی به طور مناسب کنترل و نگهبانی شوند
خود به خود فعالیت مجرمین محدود شده و جرایم کمتر اتفاق میافتد (قزلباش:1387 ،
.)65-66

نظریه طراحی در برابر جرم :تقریب ًا همزمان با شکل گیري نظریه پیشگیري جرم از

طریق طراحی محیطی ،در جامعه علمی بریتانیا تئوری هاي مشابهی مطرح گردید .به
داشت :براي جلوگیري از وقوع جرایم شهري بایستی بهمکانهای با امکان دسترسی
سریع مجرمین و همچنین امکان خروج سریع توجه کافی شود .چراکه اینمکانها عامل
مهمی در وقوع جرایم هستند .این دیدگاه برخی مشخصات کالبدي شهر را مؤثر در وقوع
جرم دانسته و به طراحان شهر براي ساخت فضاهاي مقاوم تر در برابر جرم توصیه هایی
دارد (کالنتری.)88 :1380 ،

نظریه فضاي مقاوم در برابر جرم :در سال  1970و در راستاي اندیشه هاي پیشگیري
جرم از طریق طراحی محیطی اسکار نیومن دیدگاه فضاي مقاوم در برابر جرم فضای قابل
دفاع را مطرح نمود .وي مشخصات کالبدي و اجتماعی فضاهاي شهري مؤثر در کاهش
جرم و چگونگی استفاده مردم از آنها را بیان کرد .به نظر وي این ایده به طراحان محیط
شهر کمکمیکند در ساخت یا بازساخت فضاهاي کالبدي به نوعی شهروندان را در
کنترل رفتارهاي اجتماعی سهیم نمایند .در این نظریه به خودیاري مردم بیش از مداخله
دولت ،اهمیتمیدهد و همچنین طراحی کالبدي در افزایش سطح نظارت طبیعی مردم
بسیار توجه شده است (جباری.)35 :1388 ،
شهرهای امروزی کشور ما به موازات افزایش و گسترش جمعیت و فضاهای کالبدی

نقش معماری و طراحی شهری در پیشگیری از وقوع جرم در شهر کرمان

طوري که پونیز در خالل دهه  1980در کتاب خود با عنوان طراحی علیه جرم اظهار

آنها ،با انواع مشکالت و آسیب های شهری مواجه هستند .انواع جرم و ناهنجاری باعث
ایجاد حس نا امنی و تحمیل مشکالت مالی بر دوش جامعه ،دولت و تشکیالت قضایی
کشور میشود .مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به عوامل جرم زاست.
بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن میتوان از بروز جرائم پیشگیری
نمود و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست (عباسی.)1387 ،
دو رویکرد در شناسایی رابطه بین امنیت و محیط شهری وجود دارد .از یک طرف
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محیط فیزیکی به عنوان بستری برای ایجاد فرصت ارتکاب جرم و از طرف دیگر نقش
آن در احساس امنیت افراد مورد بررسی قرار میگیرد (مزینی .)1388 ،بنابراین ابتدا باید
مشخص شود جرم چیست؟ و چه عواملیفرصتهای ارتکاب جرم را ایجادمیکنند.
به منظور افزایش امنیت در یک محیط ،می بایست به همه ی ابعاد جرم توجه کرد.به
فصلنامه دانش انتظامی کرمان /سال هشتم/شماره نوزدهم /بهار 1396

رغم آنکه مسئله امنیت در هر جامعه یک مسئله پیچیده و دارای ابعاد مختلفی می باشد،
در تامین این نیاز نباید از نقش و تاثیر عوامل محیطی غافل شد .از آنجایی که برخی از
مناطق شهری نسبت به سایر مناطق بیشتر در خطر ناشی از بروز جرم می باشند براین
اساس لزوم توجه به ،ارتباط بین آسیب پذیری افراد در فضاهای شهری و طراحی محیط
زندگی بیش از پیش آشکارمیشود ( .)Brunsdon،1995با توجه به مطالب ذکر شده
ویژگی و ساختار فیزیکی محیط بویژه محیط های شهری در بروز جرایم مختلف تاثیر
بسزایی دارند و تغییر در این ساختار مکانی و شرایط محیطی منجر به تغییر در الگوهای
رفتاری مجرمین خواهد شد .در این راستا آنچه بصورت یک حقیقت ناخوشایند رخ
مینماید گسترش بیش از پیش جرم و جنایت در شهرهاست که باعث ایجاد حس
ناامنی و ترس در بین شهروندان گردیده است (نظری .)1389 ،بنابراین شناخت این
محدوده ها و بررسی مشخصات کالبدی و خصوصیات آنها بسیار اهمیت یافته است
تا بدین وسیله امکان کنترل و پیشگیری و کاهش نرخ ناهنجاری های شهری فراهم آید
(کالنتری .)1380 ،کشور ما نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای دنیا از نظر میزان جرایم
و انحرافات اجتماعی دارای وضعیت نابسامانی است .در این بین شهر سیرجان به عنوان
مرکز شهرستان گرفتار طیف گسترده ای از مسائل امنیت ستیز اجتماعی از قبیل افزایش
جمعیت ،گسترش نابرابری های اجتماعی ،مهاجرت بی رویه از شهرهای اطراف ،انجام
اعمال بزه کارانه ،جرایم ،ناهنجاری های اجتماعی و بسیاری آسیب های اجتماعی دیگر
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است بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده ارزیابی تاثیر ویژگیهای کالبدي بر وقوع جرائم
در مناطق جرم خیز و ارائه راهکارهای پیشگیری وضعی از وقوع جرم موضوع اصلی
این تحقیق می باشد که این امرمیتواند منجر به ارائه الگوهای مناسب در جهت کاهش
نرخ بزهکاری ،افزایش آسایش و احساس امنیت شهروندان در محالت شهری گردد.

روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات کتابخانه ای و با استفاده از فیش برداری مبتنی بر تحلیل
محتوا متون قانونی و تحقیقات مرتبط با قتل عمد در فقه صورت پذیرفته است .روش
استخراج داده ها در این تحقیق با استفاده از فیش برداری از کتاب و منابع مرتبط با ابعاد
فقهی قتل عمد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا است.

موقعیت جغرافیایی شهر کرمان

شهرستان کرمان با وسعت  45401کیلومتر مربع معادل  24/39درصد مساحت استان
است .این شهرستان از شمال به استان خراسان جنوبی ،از

را به خود اختصاص داده
شرق به کویر لوت ،از غرب به رفسنجان و از جنوب به شهرستان بم منتهی میگردد.
این شهرستان دارای  13مرکز شهری 6 ،بخش 16 ،دهستان و  588آبادی دارای سکنه
باشد .از عوامل مهم محلی در آب و هوای کرمان میتوان ارتفاع و دوری از دریا را نام
می 
برد .شهر کرمان در دشتی به ارتفاع متوسط  2400تا  2500متر قرار گرفته و دارای آب و

هوای خشک میباشد (کاهانی.)1390 ،

جدول  -1درصد جرائم اتفاق افتاده در هر کالنتری شهر کرمان در شش ماهه دوم سال 1394

نقش معماری و طراحی شهری در پیشگیری از وقوع جرم در شهر کرمان

یافته های تحقیق
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بخش شهری شهرستان کرمان با جمعیت  496684نفر در سال  1385و  534441نفر
داد .با استناد به این رشد
در سال  90رشد جمعیت  7/6درصدی را به خود اختصاص 
جمعیت میتوان جمعیتی حدود  600000نفر را در حال حاضر برای کرمان متصور بود.

تأثیر عوامل فضایی و کالبدی در پیدایش جرم محالت شهر کرمان
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در بررسی های جغرافیای جرایم (رفتار آنومیک) شهری به چند عامل کلیدی قانون،

مجرم ،قربانی جرم ،مکان جرم و زمان جرم مورد توجه قرار می گیرد() Brown, 2000: 2

بر حسب تئوری مناطق جغرافیایی بزه کاری ،بیشترین رفتار آنومیک از نوع تبهکارانه ی

آن مربوط به کیفیت محالت شهری است تا در اثر خود شهرنشینی ،بدین سان احتماالً

محالت بزه کاری بوجود می آید که خود به محزن دائمی تمرکز بزه کاران تبدیلمیشود.
پژوهش های جدید نشان میدهد ،اگر واقع ًا توزیع بزهکاری شهری برحسب مسین
محالت شهری نشان داده شود محدوده های بزه کاری و حتی منازل بزه کاران در بعضی

از محالت شهر متمرکزمیگردد .پژوهش گران حتی نشان داده اند که بعضی از کوچه ها

یا ساختمان ها مخصوصا دارای تراکم سنگینی از بزه کاران هستند(گسن.)116 :1374 ،
در واقع محالت و مناطق مختلف یک شهر از لحاظ بزه کاری با یکدیگر متفاوت بوده،
بعضی از آنها جرم خیزتر از بقیه هستند .بنابراین احتمال بزه کاری افرادی که در محله های

پرجمعیت و فقیر نشین شهرها یا در آلونک ها و زاغه های حاشیه شهرهای با حداقل
امکانات رفاهی زندگیمیکنند ،به مراتب بیش از افرادی است که در محالت کم جمعیت
و مرفه شهرها سکونت دارند (بینا.)84 :1375 ،

نقش طراحی محیطی در امنیت و کاهش بروز جرم شهر کرمان

امروزه توجه به مفهوم امنیت شهروندان و روشهاي ارتقاء آن ،به عنوان یکی از

اولویتهاي اساسی حرفه مندان و تئوري پردازان شهري تبدیل شده است .جداي از
اثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از برنامهریزي و طراحی محیطهاي امن شهري بر
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الگوهاي رفتار شهروندي و بهبود کیفیت محیطی نواحی سکونتی ،تبیین ویژگیها و

اثرات مترتّب بر نقش کالبدي شهر بر کاهش جرایم شهري و یا کاستن از وقوع جرم،
موضوع مستقل و با اهمیتی است که در قالب تئوريهاي نوین شهرسازي بدان اشاره

میشود .بنابراین توجه به نقش کالبدي شهر (برنامهریزي و طراحی شهري) در کاهش
و پیشگیري از جرایم شهري اهمیت اساسی دارد و بایستی مفاهیم ،اصول ،پارادایمها و

استراتژيهاي مربوط به آن ،مورد توجه قرار گیرد .این امر از آن جهت داراي اهمیت

است که امروزه در فرآیندهاي طراحی فضاهاي شهري کمتر به پتانسیلهاي بالقوه مناطق
شهر و ساختمانها در کاهش یا جلوگیري از جرائم توجهمیشود .رویکرد حاضر را

میتوان طراحی کارآمد و بهینه محیط مصنوع در کاهش جرائم شهري قلمداد کرد که
در بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندي شهرونديتأثیر بسزایی دارد .با نگاهی
ساختار شهري و در ابعاد اجتماعی ،اقتصادي ،سیاسی و محیطی اهمیتی« ،احساس امنیت»

برخورداري شهروندان از بشمار میرود که افزایش «توسعه پایدار انسانی» فزاینده دارد .از

آنجا که امنیت ،مولفهاي اساسی در را در ساختار شهري ممکن میکند« ،سرمایه اجتماعی»
و شکل گیري «رضایتمندي شهروندي» بایستی عالوه بر سنجش میزان واقعی امنیت ،به
ارزیابی و امکان دهی به شکل گیري مکانهاي امن از دید شهروندان نیز توجه داشت .از

سویی دیگر ،با «احساس امنیت» شهري و در عین حال ،مقوله نگاهی به رشد و گسترش
روند شهرنشینی،میتوان دریافت که شهرنشینی داراي پیامدها و تبعات گوناگونی براي

ساکنان است که در این میان امنیت و شکل گیري فضاهاي امن شهري ،داراي نقش
اساسی در رضایتمندي شهروندي و مطلوبیت زندگی در قالب توسعه پایدار انسانی،

بشمار میآیند.

بدیهی است که بدون ایجاد امنیت ،نمیتوان انتظار کارایی ساختار شهري به مثابه

سیستمی از اجزا و عناصر براي سکنی گزینی شهروندي و زندگی همراه با رفاه و کرامت
انسانی را داشت .در این میان بین ساکنان که از ادراك ذهنی نسبت به فاکتورهاي امنیت

بخش حاصل «احساس امنیت» و «امنیت واقعی» در شهر به مثابه «مداخله» میشود،
تفاوت فاحشی وجود دارد .در هر صورت هر گونه راهکاري براي از اجزا و عناصر در

برنامهریزي شهري ،تنها با شناخت و بررسی فاکتورهاي اساسی سکنی«سیستمی» گزینی

نقش معماری و طراحی شهری در پیشگیری از وقوع جرم در شهر کرمان

به گسترش شهرنشینی و روند توسعه شهري ،میتوان دریافت که برقراري امنیت در

در آن شهر و بازخوراندهاي حاصل ممکن میشود .مولفه امنیت شهروندان ،م یبایستی

مورد توجه بیشتر قرار گیرد ،چرا که امروزه بدون شناخت و بررسی سازوکار این مولفه

در ساختار شهري به مثابه سیستمی شهري (متشکل از ورودي و خروجی و پردازش

درونی) ،امکان مداخالت مناسب ،باید بعنوان مولفهايتأثیرگذار در«امنیت» کارآمد و

بهینه در شهر میسر نمیشود .این چنین است که شهر ،مورد ارزیابی قرار گیرد .این امر
از آن جهت داراي اهمیتی مضاعف میشود که امنیت شهروندان از محورهاي اساسی

توسعه پایدار انسانی بشمار می رود ،چنانچه بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان
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ملل در سالهاي  1994و  ،1998امنیت در ابعاد اقتصادي از جهت میزان درآمد ،شغل و

سرمایه گذاري و امنیت محیطی و جانی را نیز در بر میگیرد .در عین حال نمیتوان انتظار
داشت بدون ارتقاء موثر و کارآمد مولفههاي امنیت شهري ،بتوان در بهبود کیفیت زندگی،
افزایش رضایتمندي شهروندي و تحقق توسعه پایدار شهري را در بستر شکل گیري

سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی فراهم آورد .عالوه بر این مولفههاي امنیتی شهر
فصلنامه دانش انتظامی کرمان /سال هشتم/شماره نوزدهم /بهار 1396

داراي نقشی اساسی در میزان انسجام اجتماعی و امنیت ملی بشمار میروند.

بدیهی است که به دلیل تنوع و گستردگی فاکتورهاي موثر بر احساس امنیت یا امنیت

پذیري ذهنی شهروندان ،میبایست درباره هر شهري بررسی و پژوهشی میدانی در

این باره صورت گیرد تا ضمن افزایش احساس امنیت از دید شهروندان ،امکان انجام

مداخالت فراگیر براي بهبود دیگر مولفههاي از دیدگاه کالن«،تصمیم گیري» برنامهریزي
شهري یا«تصمیم سازي» زندگی شهري ،در فرآیند ممکن شود (صالحی.)1388 ،

بر اساس مستندات ،تجربیات و آراي اندیشمندان جهانی در این زمینه ،میتوان به

اصولی اشاره کرد که به عنوان مبانی در طراحی محیطی مورد استفاده قرار میگیرند

(محمودی نژاد .)1389 ،بکارگیري این اصول و مفاهیم تمثیلی آن ،سهمی اساسی در
طراحی محیطی بازدارنده از جرائم دارد که این اصول عبارتند از:

الف) کنترل دسترسی :با استفاده از این اصل میتوان میزان دسترسی به مناطقی در

شهر که امکان وقوع جرم دارند ،را براي مجرمان احتمالی کاهش داد .براي فراهم سازي

دسترسی مناسب و کاهش دادن دسترسی مجرمان به مناطق جرم خیز یا مناطقی که
پتانسیل طبیعی وقوع جرم را در خود نهان دارند ،میتوان از نظارتهاي شهروندان و

عابران پیاده یا ساکنان از معابر و مسیرهاي دسترسی بهره گرفت که با تعریف شفاف
ورودي و خروجی ساختمانهاي مسکونی در سایتهاي شهري و نوع و چگونگی
نورپردازي و نظارت طبیعی بر نحوه دسترسی به سایت ممکن میشود .از این اصل براي
کاهش پتانسیل دسترسی به مناطق جرم خیز و ارتکاب جرم استفادهمیشود.
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ب) تقویت قلمروهاي طبیعی :قلمرو مفهومی را به ذهن متبادر میکند که فضاهاي

خصوصی را از فضاهاي عمومی جدا میکند و بر اساس احساس مالکیت خصوصی
شکل میگیرد .این مفهوم از طریق تقویت احساس و روحیه مالکیت در محیطهاي

ساخته شده و مصنوع ممکن میشود که به ایده چتر موسوم است .الزم به یادآوري است

که از طریق تحریک احساس مالکیت و تملک پذیري شهروندي نسبت به محالت و

مناطق مسکونی است که حضور بیگانگان و مزاحمان ،براي ساکنان با اهمیتمیشود.

به عبارت ساده تر تنها بعد از وجود و القا چنین احساسی در شهروندان و ساکنان شهر
است که افراد مزاحم و مجرمان این حق را به خود نمیدهند که به حوزه قلمرو فرد

دیگري وارد شوند.

ج) تعمیر و نگهداري :با تعمیر و نگهداري مناسب از مبلمان شهري و تابلوها و عالئم

شهري ،از باال رفتن ظرفیت مناطق در جرم خیزي کاست.

د) نظارت طبیعی :نظارت طبیعی به معناي توانمندسازي محیط شهري از طریق در

معرض دید قرار گرفتن و آسانی نظارت است که امکان نظارت بر مناطق شهري را

بوسیله شهروندان یا ارگانهاي انتظامی فراهم میکند .بر این اساس این امکان فراهم

میشود که مناطق شهري در معرض دید عمومی جلوگیري بعمل آوردهمیشود«.مناطق
کور» قرار گیرند و از ایجاد مناطق غیر قابل نظارت و به اصطالح این امر در طراحی

فضاي سبز مناطق شهري بایستی مورد توجه باشد تا از ایجاد مناطق کور با حایلهاي

فضاي سبز نظیر بوتهها و درختچهها و درختان که امکان نظارت مستقیم را دشوار میکند،
جلوگیري کرد.

ه) حمایت از فعالیتهاي اجتماعی :منظور این است که این امکان فراهم شود تا

برخی فعالیتهاي اجتماعی در مناطق شهر ایجاد شود که عالوه بر اشتغال زایی و ایجاد
تسهیالت رفاهی بتوان میزان نظارت انسانی را بر مناطق افزایش داد .بسیاري از جرائم

شهري در مناطقی روي م یدهد که نظارت عمومی کم است و یا انسان حضور فیزیکی

ندارد .در این روش تالش میشود تا نوعی توانمندسازي در فعالیتهاي اجتماعی
صورت گیرد و در واقع به مناطق شهري و خاصه مناطقی که امکان جرم خیزي در آنها

بیشتر است ،فعالیتهاي اجتماعی و حضور افراد افزوده گردد (بخشوده ،پرتوی:1390 ،

نقش معماری و طراحی شهری در پیشگیری از وقوع جرم در شهر کرمان

شهري و چراغهاي روشنایی و محوطه سازيمیتوان عالوه بر بهینه سازي هزینههاي

.)106-102

نتیجه گیري و پیشنهادات

یکی از راهکارهاي اساسی جهت جلوگیري از وقوع جرم و ایجاد امنیت روانی در

محیط شهري ،پیشگیري از طریق طراحی معماري و طراحی شهري است ،طراحی

مناسب و کاربردي مؤثر از فضا و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصتهاي
مجرمانه ،ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی و موجب امنیت روانی در محیط میشود.
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بررسی و شناسایی عوامل تاثیرگذار در ارتقاي امنیت فضاي شهري از اهمیت بسزایی

برخوردار است .مسالهي امنیت فضایی و احساس امنیت در شهر ،مقولهاي است که
کم و بیش در تمامی کشورهاي جهان مورد توجه قرار میگیرد .در حقیقت از آنجا که

یکی از معیارها و عوامل مهم در مباحث مرتبط با جنبههاي اجتماعی توسعه پایدار،
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تشویق شهروندان براي حضور در فضاهاي شهري و تقویت تعامالت اجتماعی در این
عرصههاست ،طبیعت ًا شناسایی و رفع موانع چنین حضوري ضروري میگردد .امنیت
عامل بسیار مهم و شرط اساسی برای طراحی کالبد شهری است .امنیت در محل کار

یا زندگی از طریق عوامل مختلفی قابل تأمین است که یکی از آنها طراحی مناسب و
سازگار با اصول و ضوابط ایمنی و پیش گیرانه است .البته در کنار این مطالب به این نکته
باید توجه داشت که تحقق امنیت و پیشگیری از جرم بدون توجه به عوامل اجتماعی،
اقتصادی ،مدیریت مناسب ،پلیس کارآمد و  ...امکان پذیر نیست .از آنجا که جرم و پدیده

شهر نشینی با یکدیگر مالزمه دارند ،در پاره ای از کشورها مدیریت پیشگیری از جرم به
وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها محول شده است .از این رو یکی از مسائل

مربوط به توسعه شهرها ،معماری پیش گیرانه شهری محسوب میشود.

بررسی یافتههاي مطالعات متعدد در نقاط مختلف جهان ،گویاي این واقعیت است

که یکی از مهمترین موانع دستیابی به این هدف ،احساس عدم امنیت در فضاهاي شهري

میباشد .بنابراین جهت دستیابی به امنیت و کاهش تمایل ارتکاب جرم باید به دنبال
راهکارهایی باشیم که بتوانیم از طریق طراحی معماري و طراحی محیطی تمایل ارتکاب

جرم را کاهش داده و از این طریق امنیت را در سطح شهر افزایش دهیم.

بنابراین با توجه به اینکه وزارت مسکن ،متولی پیش گیری از جرم است ،میتوان در

ایجاد شهرکها و شهرهای جدید و توسعه شهرهای موجود از یافتههای جرم شناسی

پیشگیرانه استفاده نمود .توجه به این مطلب ضروری است که معماری پیش گیرنده
از جرم میبایست با سایر مالحضات معمول در شهرسازی و ساخت اماکن مسکونی
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از قبیل زیبا سازی ،صرفه جویی اقتصادی ،رعایت حقوق و آزادی فردی ،خلوت
و حریم خصوصی فرد هم خوانی و مطابقت داشته باشد .اصول طراحی محیطی با

رویکرد پیش گیرانه میتواند به گونه ای آسان ،ارزان و کارآمد در هنگام ساخت یا تعمیر

مجموعههای مسکونی اعمال گردد .که میتوانیم با اقدامات پیشگیرانه شامل شناسایی
محدوههای جرم خیز شهر کرمان در آینده و ارائه راه کار برای ایمن سازی و بهبود شرایط

فعلی و اقدامات کنترل و درمانی در کانونهای جرم خیز فعلی که با درک عامل بروز جرم

از ابعاد کالبدی است .تصمیمات الزم را برای از بین بردن و یا کاهش آثار این عوامل در
سطح شهر اتخاذ نمایند .این امر در مورد شهر کرمان که دارای گستردگی فراوان ،جمعیت
باال ،جرائم شهری متعدد ،حاشیه نشینی و  ...نیز صادق است.

در پایان باید بیان داشت که نقش طراحی محیطی بر ایجاد امنیت در مناطق حاشیه

نشین بسیار حائز اهمیت است ،چنان که با استفاده از راه کارهاي پیشنهادي ذیل میتوان
ابزارهاي انتظامی و با بهره جویی ازبرنامهریزي صحیح و مناسب بود .همچنین در شرایط
فعلی ایران نیز با توجه بیشتر به آنچه شرح آن در ادامه میآید ،میتوان میزان جرایم
شهري در مناطق حاشیه نشین را با توجه به موارد زیر ،کاهش داد:
 .1آموزش معماري و شهرسازي

از آنجا که جلوگیري از جرائم شهري در طراحی معماري و شهري مورد توجه قرار

نمیگیرد،میتوان دریافت که دلیل این امر را باید در عدم آموزش اصول جلوگیري از

جرائم در طراحی محیطی دانست .همچنین باید بیان نمود که در مناطق شهري و بستري
براي بروز جرائم باید بصورت جامع مورد مطالعه قرار گرفته و کمبودها و نیازهاي
حیاتی آن از منظر طراحی محیطی با توجه به ضعفهاي عدیده احصاء و در اولویتهاي

طراحی قرار گیرد .این امر نیازمند آن است تا اساتید دانشگاهی این مفهوم را در طراحی
و آموزش معماري و طراحی دانشجویان مورد توجه قرار دهند.
 .2مقررات ملی ساختمان:

میتوان به این نکته اشاره کرد که در بسیاري از کشورها آیین نامه و مقرراتی براي

رعایت اصول جلوگیري از جرائم در طراحی محیطی وضع شده است .بر این اساس

میبایست آیین نامهاي در چارچوب مباحث مقررات ملی ساختمان تدوین شود تا همگان

ملزم به رعایت اصول مربوطه گردند .از سوي دیگر امکان رعایت مقررات ملی در مناطق

نقش معماری و طراحی شهری در پیشگیری از وقوع جرم در شهر کرمان

شاهد موفقیتهاي چشمگیري در رابطه با افزایش امنیت اجتماعی بدون استفاده از

شهری با توجه به کمبود امکانات و ساخت و سازهاي غیرمجاز و یک شبه وجود نداشته

لذا میبایست بر اساس برنامهاي صحیح و آینده نگر نسبت به تدوین قوانین مرتبط با
این مناطق اقدام و راهکارهاي مناسب بمنظور اجرایی شدن این قوانین از سوي ساکنین

مناطق را بدون استفاده از ابزار فشار تدوین نمود.
 .3روند طراحی شهري و معماري

از آنجا که روند طراحی معماري و ساختار شهري ،میبایست جلوگیري از وقوع

و بروز جرائم شهري از طریق طراحی محیطی و خلق مناطق شهري داراي پتانسیل
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جرم خیزي نظیر مناطق حاشیه نشین را مدنظر قرار دهد ،بنظر میرسد که معماران و
شهرسازان باید در رویه طراحی در مراحل طراحی پالن و مکان یابی و طراحی سایت یا

ساختمانهاي مسکونی این امر را مورد توجه قرار دهند.
 .4تقویت فضاهاي فرهنگی  -اجتماعی

در این راستا میتوان از طریق ایجاد و بهره برداري مناسب از فضاهاي فرهنگی ایجاد
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شده در مناطق شهري ،تالش کرد تا مردم به فضا و مکان زندگی خویش توجه بیشتري

داشته باشند .این امر تنها زمانی ممکن است که مردم بخواهند بپذیرند که شهر نیز مانند
منزل مسکونی به آنها تعلق دارد و در صورت توجه بیشتر آنها است کهمیتوان در طی

یک حرکت عمومی و همگانی ،امکان افزایش نظارت و کاهش قابلیت جرم خیزي را
فراهم آورد .بهرهگیري از کانونهاي مذهبی و فرهنگی نظیر مساجد و مدارس میتواند

در این مورد راه گشا گردد چراکه در بسیاري موارد میتوان با تقویت اعتقادات مذهبی و
همچنین ارتقاء سطح فرهنگ در این مناطق از بروز جرم و پرورش مجرمین جلوگیري
نمود.

 .5مشارکت سازي اجتماعی

الزم به ذکر است که تنها با مداخله مردم و شهروندان در فرآیند برنامهریزي در

مناطق مختلف شهری در رویکرد شهرسازي مشارکتی است که میتوان انتظار بهبود در

وضعیت فعلی را داشت .از طریق دخیل کردن افراد در فرآیند تصمیم سازي و تصمیم
گیري حداقل در سطوح محله اي ،این احساس را در ایشان بوجود آورد که منطقه و

باالخص محلهاي که در آن زندگی میکنند ،به آنها تعلق دارد و تفاوت قابل مالحظهاي
بین منازل مسکونی و محله آنها وجود ندارد یا حداقل نباید وجود داشته باشد .در هر
صورت ایشان باید بپذیرند که تنها در صورتی امکان افزایش امنیت در محالت مسکونی
فراهم میشود که خودشان به صحنه مدیریت محلهاي وارد شوند و دوري و اجتناب و

بی تفاوتی نسبت به بافتی که در آن زندگی میکنند ،جز وخیم کردن اوضاع اثر دیگري
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ندارد.

 .6فرهنگ سازي اجتماعی

از طریق فرهنگ سازي نیزمیتوان دیدگاه جاري مناطق شهری را نسبت به فضاهاي

عمومی محله و مناطقی که در آن زندگی میکنند ،تغییر داد و حتی آن را اصالح کرد.
رویکردهاي فرهنگ مدار در سطوح مدیریتی ایران نیازمند مدارا و صبر بیشتري براي

دستیابی به نتیجه مورد نظر هستند ،چرا که تغییر باورها ،عادات و عقاید یک ساختار

اجتماعی آن هم با این تنوع فرهنگی در مناطق حاشیه نشین در کوتاه مدت میسر نمیشود

و میبایستی به حرکتهاي بلند مدت و میان مدت اندیشید .در هر صورت باید ساکنین
این مناطق بپذیرند که تنها خودشان هستند کهمیتوانند با مساعی و مشارکت بیشتر در

طی حرکتهاي عمومی به بهبود ساختار بپردازند .البته نقش ارگانها و نهادهاي تأمین
اجتماعی هم در این میان مهم است ،چنانچه در طرح افزایش امنیت اجتماعی که مدتی

اوباش کاهش یافت و در واقع مردم به نتیجه عملی این اقدامات امیدوار شدند ،شروع به
فعالیت کرده و همکاري و مشارکت عمومی گستردهاي بوجود آمد که نشان از این امر
دارد که در صورتبرنامهریزي درست و بهینه ،میتوان انتظار مشارکت مناسب مردم را
داشت.

 .7تدوین دستورالعملهاي طراحی فضاهاي کالبدي

شایان ذکر است حجم و فاصله میان ساختمانها (تودهها در فضا) ،مسیرها و

کریدورهاي بصري ،قرارگیري محل دسترسی به سایتها و مجتمعهاي مسکونی و
زیستی ،نحوه دسترسی همگانی و حتی مکان یابی و استقرار کاربريها در بافتهای

مختلف شهری در میزان و نوع جرمی که احتمال دارد در آنها یا بواسطه آنها ،امکان

وقوع یابد،تأثیر دارد .بنابراین الزم است که آیین نامه و اصول طراحی کالبدي فضاهاي

بافت حاشیه و مساکن آن در رابطه با حجم ساختمانها و فاصله و نسبت میان آنها،

تدوین شود .این امر در سایر کشورها و شهرداري و حکومتهاي محلی واقع در آنها
صورت گرفته است .در ایران این معیارهاي طراحی باید با توجه به شرایط فرهنگی

و مقتضیات اجتماعی و روانشناختی حاشیه نشینان مورد تدوین قرار گیرند ،چرا که

نمیتوان بدون توجه به شرایط و اقتضائات فرهنگی یک منطقه ،نسبت به طراحی اماکن
و فضاها پرداخت که لزوم در دستور کار قرارگیري این امر در ارگانها و نهادهاي مربوطه

نقش معماری و طراحی شهری در پیشگیری از وقوع جرم در شهر کرمان

است شروع شده و ادامه دارد ،دیده شد که بعد از مدتی که ترس شهروندان از اراذل و

الزم بنظر میرسد و نمیتوان تنها با ارجاع به یک متخصص یا تعمیم آن به کل مردم ،در

این رابطه نظر مشخص و جامعی داد.
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 عباسی ،الهام)1387( .؛ شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز شهر قزوین با استفاده  ،GISمشهد. قزلباش ،سمیه ()1387؛ ناهنجاری های کالبدی در مناطق اسکان غیر رسمی شهرها و تأثیر آن بر وقوع ناهنجاریهای اجتماعی(مورد مطالعه :منطقه اسکان غیر رسمی بی سیم در شهر زنجان) پایان نامه کارشناسی ارشد ،استاد
راهنما محسن کالنتری ،دانشگاه زنجان.
 کالنتری ،محسن)1380( .؛ بررسی جغرافیای جرم و جنایت در مناطق شهر تهران ،رساله دکتری ،دانشگاه زنجان. کامران نیا)85-84 ( .؛ تحلیل الگوهای فضایی و آینده نگری جرم در شهرشیراز(موردمطالعه محالت مرکزیشهر) ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
 گسن ،ریموند)1374( .؛ جرم شناسی نظری ،ترجمه مهدی کی نیا ،انتشارات مجد ،تهران.ماندل ،رابرت)1379( .؛ چهره متغیر امنیت ملی ،ترجمه و انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران.
 مجرد کاهانی ،مسعود)1390( .؛ اولویتبندی مکانهای پیشنهادی پاسگاههای اضطراری برای ارائه خدماتشهری ،دانشنامه انتظامی شهرستان کرمان
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 محمود نژاد ،هادی)1389( .؛ نقد کتاب ویژگیهای محیطی فضاهای شهر امن ،تهران. محمدنسل ،غالمرضا)1387( .؛ پلیس و سیاست پیشگیري از جرم ،تهران ،انتشارات دفتر تحقیقات کاربرديپلیس پیشگیري ناجا.
 ملکی ،علیرضا ،)1393( .تعاریفی حول محور توسعه کالبدی و فضای شهری. -نظری ،عزیز ،)1389( .آسیب شناسی عوامل محیطی ،کالبدی تسهیل کننده ارتکاب بزهکاری در مناطق شهری.
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