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چکیده
ایجاد امنيت بهوسيلۀ طراحي یكي از مؤثرترین و کاراترین رویكردها در زمينۀ ارتقای امنيت شهري است که نقش بسزایي در
ایمنسازي فضاهاي شهري ایفا مینماید .یكي از انواع راهبردها در این زمينه «پيشگيري از جرم از طریق طراحي محيطي»
است .این مفهوم ساده مبتني بر این است که جرم تا اندازهاي پيامد فرصتهاي برخاسته از محيط است و در این صورت،
باید دگرگوني محيط فيزیكي بهمنظور کاستن از ارتكاب آن امكانپذیر شود .هدف از انجام این پژوهش معرفی روشهای
پيشگيري از جرم از طریق طراحي محيط و ارائۀ راهكارهای طراحی است که به دنبال افزایش امنيت ،توسعۀ شهري و کاهش
فرصتهاي مجرمانه بهدست میآید .اطالعات پژوهش با روش اسنادی و کتابخانهای و مشاهدۀ ميدانی جمعآوری شده

واژگان کلیدی:

است .در تحليل اطالعات از روش سوات و در ارائۀ برنامه از شيوۀ مشكلیابی کمک گرفته شده و راهبردها و سياستها بر

پيشگيری از جرم

پایۀ مدل  GOSPارائۀ شده است .نتایج بيانگر آن است که با حمایت از فعاليتهای اجتماعی و اقتصادی ،امكان نظارت

فضای شهری

طبيعی ،تعمير و نگهداری تجهيزات شهری و زیباسازی فضا ،بهرهگيری مرکب از فضاها ،توجه و یژه به بافتهای فرسودۀ

طراحی محيطی

شهری و نوسازی آنها و افزایش مشارکت عمومی میتوان جرمخيزی فضاهای شهری را کاهش داد.
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مقدمه
بسياري از مسائل اجتماعی ،اقتصادي و سياسی در کشورهاي درحال توسعه ناشی از رشد و گسترش ناموزون نظامها و فضاهاي شهرنشينی بوده
است .از جملۀ این مسائل اجتماعی ،افزایش روزافزون جرایم و بزهکاري در محيطهاي شهري است .نكتۀ جالب توجه این است که ميزان و نوع
جرایم و انحرافات اجتماعی در مناطق مختلف شهری متفاوت است؛ زیرا «جرم دارای ظرف مكانی و زمانی منحصربهفردي است که باعث
میشود رفتار مجرمانه ،در واحد مكان ،توزیع فضایی یكسانی نداشته باشد .برخی مكانها به لحاظ ساختار کالبدي خاص ،نوع فعاليت و
و یژگیهاي ساکنان آن ،امكان و فرصت بيشتري را براي وقوع جرم فراهم میکنند و مجرمان انگيزهدار را ـ که براساس انتخاب عقالنی به دنبال
کمخطرترین و مناسبترین فرصتها و شرایط مكانی براي ارتكاب عمل مجرمانهاند ـ به سوي خود جذب مینمایند» (احمدابادی و همكاران،
 ،1387ص  .)254بنابراین ،برخی از مكانها و نقاط شهري هستند که مستعد جرمخيزي و بروز آسيبهاي اجتماعیاند و حاشيهها و بافتهاي
فرسوده و ناکارآمد شهري دو گونۀ اصلی این فضاهاي بیدفاع شهري بهشمار میروند .تناسب بين فرم و کالبد در شهر برای ایجاد امنيت فضای
عمومی حائز اهميت است (وطنخواه و همكاران.)1398 ،
پژوهشهاي متعدد داخلی و خارجی دربارۀ رابطۀ جرم و مكان و تأثير و یژگیهای کالبدي و ریختشناسانۀ شهري بر وقوع آسيبهای
اجتماعی انجام گرفته است و نتایج بسياري از این پژوهشها نيز مؤ ید این رابطه و تأثير است .براي مثال ،یافتههای پژوهشی در شهر اهواز نشان
میدهد که «ميزان جرم و بزهکاري با امكانات آموزشی ـ فرهنگی و ...هر منطقه رابطه دارد» .همچنين« ،ميزان جرم در مناطق مختلف شهر
متفاوت است» و«زندگی در محيط فقير با و یژگیهای تراکم جمعيت ،فقدان امكانات تفریحی ،هنري ،فرهنگی ،ورزشی و ...سوقدهندۀ فرد به
سوي جرم میباشد» (اسدالهی و همكاران .)1400،نتایج تحقيقی در شهر مشهد نيز خاطرنشان میسازد که «ميان وضعيت سكونت خانواده با
بزهکاري نوجوانان رابطۀ مثبت و مستقيم وجود دارد» (اخگري اسالمی .)1394 ،همچنين بافتهای فرسوده و نقاط حاشيهاي شهر مشهد نيز به
لحاظ فراوانی وقوع جرایم و آسيبها در جایگاه باالتري از سایر نقاط شهري قرار دارند .محدودۀ آبكوه نيز جزو بافت فرسودۀ شهر مشهد است
و مشكالت و معضالت فراوانی دارد که باعث کاهش امنيت و ایمنی محدوده شده است .پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه با استفاده
از راهكارهای طراحی میتوان باعث پيشگيری از جرم در محيطهای شهری شد .بنابراین ،هدف از پژوهش معرفی روشهای پيشگيری از جرم
و ارائۀ راهكارهای طراحی محيطی است.

پیشینۀ پژوهش
میتوان گفت که نظریۀ  CPTEDرهيافتی جدید است که سابقهای طوالنی دارد .این نظریه محصول دهۀ  1960به بعد در آمریكا است .شاید
پيش از این ،هيجگاه به این اندازه به تأثير محيط ساختهشده بر جرم پرداخته نشده بود .رویكرد امنيت از طریق طراحي نيز در سال  1989با هدف
تشویق توسعهدهندگان مسكن براي طراحي مكانهایي ایمن در مرحلۀ برنامهریزي ایجاد شد .هدف از این رویكرد ،کاهش جرایم از طریق
طراحي محيطي است .اشارات ویژه در زمينۀ توان بالقوۀ طراحي در کاهش جرایم و کنترل و نظارت محيطي ،در دهههای  1960و  ،1970با
تحقيقات نویسندگاني چون جيكوبز ( ،)p. 45 ,1961جفری ( )p. 78 ,1971و نيومن ( )1973آغاز شد .پژوهش آنها سبب رواج ایدۀ تأثير
طراحي شهري در کاهش جرایم محيطي شد.
کتاب معروف جيكوز با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریكایی سرمنشأ آغاز تحقيقات دربارۀ تأثير عوامل شهری فيزیكی و اجتماعی
بر رفتار و تعامالت مردم آنها تلقی میشود .وی از جمله کسانی است که برای نخستينبار دربارۀ «زوال شهری » و ارتباط آن با جرم بحث کرده
داده است .به عقيدۀ جفری ،جيكوبز بود که نخستين جرقههای مربوط به چگونگی ارتباط شرایط محيطی با پيشگيری از جرم را بيان کرد.

18

روشنی و حسنی  /پيشگيری از جرم با ارائۀ راهكارهای طراحی محيطی
با اقدامات جيكوبز ،تمرکز تحقيقات به ميزان شایانتوجهي به نقش طراحي شهري معطوف شد .به اعتقاد او ،فقدان «نظارت طبيعی» در محيط
سبب بروز جرایم میشود .در کتاب مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمریكایی ،جيكوبز سه ویژگي عمده برای ایمنسازي خيابانها را اینگونه
برمیشمارد:
« .1لزوم تفكيك روشن فضاهاي عمومي و خصوصي .2 ،اشراف ساختمانها بر خيابان که سبب افزایش چشمان ناظر بر خيابان و ارتقای
نظارت طبيعي ميشود و  .3خلق فضاهاي پویا که سبب ترغيب افراد براي حضور در خيابانها (چشمان ناظر بر خيابان) ميشودJacobs, ( ».

.)1961, p. 52
آنجل ( )1968در کتاب پيشگيری از جرم از طریق طراحی محيطی به این موضوع پرداخته است که چگونه شهروندان میتوانند نقش
فعالی در پيشگيری از جرم داشته باشند .وی کار خود را با مشخصکردن محيطهایی آغاز کرد که قابليت ایجاد فرصت برای ارتكاب جرم در
آنها فراهم بود .وی بر این عقيده بود که ارتكاب جرم در بعضی از مناطق بيشتر از مناطق دیگر است ،زیرا فرصت بيشتری برای مجرمان معقول
فراهم میآورند .به عبارت دیگر ،مجرمان از طریق فرایند تصميمگيری ،اهداف مدنظر خود را انتخاب میکنند و در این فرایند ،تالش و خطر
رسيدن به نتيجه را ارزیابی میکنند .جفري ( )1971که خالق رویكرد «پيشگيري از جرم از طریق طراحي محيطي ( )CPTEDاست ،به تاثيرات
عواملي نظير طراحي ،روانشناسي ،فيزیولوژي و زیستشناسي در بروز ناامني اعتقاد دارد .او همچنين معتقد است که براي پيشگيري از جرایم
باید هر دو جنبۀ تأثيرات محيط بر رفتار انسان و همچنين زمينههای ژنتيكي در بروز جرم لحاظ شود ( ..)Jeffery, 1971, p. 80اقدامات نيومن
نقش بزرگي در ارتقای امنيت شهري داشت .تأکيد اصلي نيومن برخلق »فضاهای قابلدفاع» بود که چهار عنصر اصلي براي طراحي داشت .این
عناصر بهصورت جداگانه یا در کنار هم در خلق مفهوم فضاي قابلدفاع نقش داشتند .این مفاهيم عبارتاند از :قلمرو ،نظارت ،تصویر ساختمان،
کنار هم قرارگرفتن تسهيالت مسكوني در کنار تسهيالت دیگر .دهۀ  1970و اوایل دهۀ  1980شاهد ظهور «جغرافياي جرم» بود که بر روي
مكان ،فضا و قلمرو ،بهمنزلۀ کانونهای اکولوژي اجتماعي جرم ،تاکيد داشتند .نظریۀ «فعاليتهای روزمره» نقش ساختار جامعۀ مدرن و
فعاليتهای معمول زندگي روزمره در ایجاد فرصتهاي بيشتر براي فعاليتهای مجرمانه را بررسي میکند .نظریۀ بسيار تأثيرگذار «پنجرههای
شكسته» از ویلسون و کلينگ بر روي اهميت حياتي نظارت محيطي بهمنزلۀ یك شاخص فيزیكي براي ایجاد انسجام اجتماعي و کنترل اجتماعي
غيررسمي تأکيد داشت .اقدامات بعدي از دو نظریۀ اخير تأثير پذیرفتند .رویكرد «امنيت از طریق طراحي ( )SBDرا ميتوان تكاملیافتۀ رویكرد
«پيشگيري از جرم از طریق طراحي محيطي ( »)CPTEDدانست .در انگلستان ،امنيت از طریق طراحي رویكردي ابتكاري است که در سال
 1989توسط انجمن افسران پليس ( )ACPOتدوین و از سوي واحد پيشگيري از جرم وزارت کشور حمایت شد .بهموجب این رویكرد ،تمامي
ساختوسازهاي جدید ملزم به درنظرگيري نظریۀ «فضاهاي قابل دفاع» و رو یكرد «پيشگيري از جرم از طریق طراحي محيطي» در طرحهایشان
بودند ( .)Armitage, 2000رویكرد امنيت از طریق طراحي در سال  1989با استانداردسازي دربها و پنجرهها در نواحي مسكوني آغاز به کار
کرد .در سال  ،1992کميتۀ فني ملي براي  SBDدر انگلستان تشكيل شد .در سال  1997نظارت بر استانداردسازي دربهای ورودي منازل
مسكوني در انگلستان آغاز شد .اولين تجدیدنظر عمده به این رویكرد در سال  1999صورت گرفت و سبب شد تا عالوهبر امنيت کالبدي ،سایر
اصول رویكرد امنيت از طریق طراحي درنظر گرفته شوند ( .)Armitage, 2004, p. 15تحقيقات اخير آرميتاژ ( ،)1999حاکي از تأثيرات
چشمگير این رویكرد در ایجاد امنيت شهري است .از نظر آرميتاژ ،صرف هزینه براي ساخت یا بازسازي مسكن با توجه به استانداردهاي رویكرد
امنيت از طریق طراحي سرمایهگذاري ارزشمندي محسوب میشود (پورجعفر و همكاران)1387 ،

.روششناسی
تحقيق پيش رو کيفی است و از رو یكرد تفسيرگرایی و روش تحليل محتوا در آن استفاده شده است.
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 .1روش پژوهش
اطالعات پژوهش با روش کتابخانهای و اسنادی و مشاهدۀ ميدانی و عكسبرداری گردآوری شده و در تحليل اطالعات از روش مشكلیابی
استفاده شده است .همچنين ،در ارائۀ طرح پيشنهادی از روش  GOSPکمک گرفته شده است.

 .2چارچوب نظر ی (در صورت لزوم)
معرفی رو یكرد  :CPTEDاین رو یكرد را میتوان طراحی کارآمد و بهکارگيری بهينۀ تمامی عناصر موجود در محيط مصنوع بهمنظور کاهش جرایم
شهری دانست که مستقيم و غيرمستقيم در ارتقای کيفيت زندگی و افزایش رضایتمندی شهروندی و بهبود رفاه و سرمایۀ اجتماعی تأثير بسزایی
دارد .مرکز بينالمللی جرایم آن را طراحی و استفادۀ مناسب از محيط ساختهشده برای کاهش یا جلوگيری از جرایم و بهسازی کيفيت زندگی
میداند .انجمن بينالمللی  )2005( CPTEDنيز آن را استفادۀ هوشمندانه از فضای ساختهشده در جلوگيری از جرایم در فرایند طراحی و
برنامهریزی محيط مصنوع تعریف میکند .بر این اساس میتوان این رو یكرد را رو یكردی ترکيبی در طراحی ساختار کالبدی شهر دانست که از
طریق آرایش و طراحی کالبد شهر برای جلوگيری از ارتكاب جرایم یا کاهش آن بهره میبرد .بانک جهانی نيز بر این نظر است که این روش
طراحی ،این امكان را فراهم میکند که شهروندان نمایندهای کليدی در ایجاد امنيت خو یش باشند که از مشارکتسازی اجتماعی در جلوگيری
و کاهش جرایم بهره میبرد .پترال ( )2004سه رکن اساسی پيشگيری از جرم را در حوزۀ قانون ،پيشگيریهای اجتماعی و برنامهریزی و
طراحیهای مناسب محيطی میداند که بدون توجه به آن نمی توان از جرایم قابلانتظار در محيط کاست.

اجرای قانون
هدفمندکردن گشتهای پلیس قابلرویت
بهبود ارتباط و دسترسی
تکمیلکردن نظارت محلهای

گروههای در خطر و پیشگیری

برنامهریزی و مدیریت فیزیکی

هدفمندکردن گروههای آسیبپذیر
برنامههای آموزشی
توسعهدادن مراکز حمایتی
تسهیالت تفریحی برای جوانان

بهبود روشنایی خیابان
احیای فضاهای عمومی و باغها
طراحی خیابانها و ساختمانها

سازماندهی مجدد بازارها و پایانهها

شکل  :1رکن اساسی پیشگیر ی از وقوع جرم از دید ترال (پورجعفر و همکاران)1387 ،

رو یكرد حاضر این امكان را فراهم میکند تا با طراحی کالبدی شهر از طریق طرح کالبدی ساختمان و طراحی پالن و دسترسی به سایتهای
جرمخيز بتوان از ایجاد محيطهای مناسب برای جرم و جنایت پرهيز کرد تا بهمنزلۀ بازدارندهای از ارتكاب جرایم عمل کند .برای رو یكرد حاضر
حوزههایی درنظر گرفته میشود که بر اساس بيانيۀ انستيتوی ملی جرایم به دو بخش تقسيم میشود .این دو بخش ابعاد فيزیكی و اجتماعی را
شامل میشوند که بر قابليتهای شهر از بعد فيزیكی و کنترل و بازدارندگی آن در بعد رفتارهای جرمخيزانۀ مجرمان توجه دارد.در حوزۀ قلمرو
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اجتماعی به بازدارندگی جرایم در رفتارهای شهری مبتنی بر روانشناسی محيطی توجه میشود و در حوزۀ بافت فشردگی و کالبد شهر بازدارندگی
جرایم در محيط کالبدی از طریق ضوابط و استاندارهای طراحی بررسی میشود .عالوهبراین ،رو یكرد حاضر دارای مزایایی است که از آن جمله
میتوان به بهبود کيفيت زندگی و افزایش رضایتمندی شهروندی و تشو یق طبقات اجتماعی در حضور در شهر ( ،)CPTED, 2004کاهش
جرایم شهری و کاهش ظرفيت جرمخيزی مناطق شهری ،افزایش فعاليتهای اقتصادی و فعاليتهای اجتماعی و افزایش ميزان همكاری محلهای
و مشارکت اشاره کرد.
ـ اصول اساسی رو یكرد CPTED

بر اساس مستندات ،تجربيات و آرای اندیشمندان جهانی در این زمينه ،میتوان به اصولی اشاره کرد که بهعنوان مبانی در طراحی محيطی
بهکار میروند .بهکارگيری این اصول و مفاهيم تمثيلی آن سهمی اساسی در طراحی محيطی بازدارنده از جرایم دارد .این اصول عبارتاند از:
• کنترل دسترسی
با استفاده از این اصل میتوان ميزان دسترسی به مناطقی در شهر را که امكان وقوع جرم دارند برای مجرمان احتمالی کاهش داد .برای
فراهمسازی دسترسی مناسب و کاهشدادن دسترسی مجرمان به مناطق جرمخيز یا مناطقی که پتانسيل طبيعی وقوع جرم را در خود نهان دارند،
میتوان از نظارتهای شهروندان و عابران پياده یا ساکنان بر معابر و مسيرهای دسترسی بهره گرفت که با تعریف شفاف ورودی و خروجی
ساختمانهای مسكونی در سایتهای شهری و نوع و چگونگی نورپردازی و نظارت طبيعی بر نحوۀ دسترسی به سایت ممكن میشود .از این
اصل برای کاهش پتانسيل دسترسی به مناطق برای جرمخيزی و ارتكاب جرم استفاده میشود.
• تقو یت قلمروهای طبيعی
قلمرو مفهومی را به ذهن متبادر میکند که فضاهای خصوصی را از فضاهای عمومی جدا میکند و بر اساس مالكيت خصوصی شكل
میگيرد .این مفهوم از طریق تقو یت احساس و روحيۀ مالكيت در محيطهای ساختهشده ممكن میشود که به ایدۀ چتر موسوم است .الزم است
یادآوری شود که از طریق انگيزانندگی احساس مالكيت و تملکپذیری شهروندی به محالت و مناطق مسكونی است که حضور بيگانگان و
مزاحمان برای ساکنان بااهميت میشود .به عبارت سادهتر ،فقط بعد از وجود و القای چنين احساسی در شهروندان و ساکنان شهر است که افراد
مزاحم و مجرمان این حق را به خود نمیدهند که به حوزۀ قلمرو فرد دیگری وارد شوند.
• تعمير و نگهداری
با تعمير و نگهداری مناسب مبلمان شهری و تابلوها و عالئم شهری و چراغهای روشنایی و محوطهسازی میتوان عالوهبر بهينهسازی
هز ینههای شهری ،از افزایش ظرفيت مناطق در جرمخيزی کاست.
• نظارت طبيعی
نظارت طبيعی به معنای توانمندسازی محيط شهری از طریق در معرض دید قرارگرفتن و آسانی نظارت است که امكان نظارت بر مناطق
شهری را بهوسيلۀ شهروندان یا ارگانهای انتظامی فراهم میکند .بر این اساس این امكان فراهم میشود که مناطق شهری در معرض دید عمومی
قرار گيرند و از ایجاد مناطق غيرقابل نظارت و به اصطالح «مناطق کور» جلوگيری میشود .این امر باید در طراحی فضای سبز مناطق شهری
مورد توجه باشد تا از ایجاد مناطق کور با حایلهای فضای سبز مانند بوتهها و درختچهها و درختان که امكان نظارت مستقيم را دشوار میکند
جلوگيری شود.
• حمایت از فعاليتهای اجتماعی
منظور از حمایت از فعاليتهای اجتماعی این است که امكان انجام برخی فعاليتهای اجتماعی در مناطق شهر فراهم شود تا عالوهبر
اشتغالزایی و ایجاد تسهيالت رفاهی بتوان ميزان نظارت انسانی را بر مناطق افزایش داد .بسياری از جرایم شهری در مناطقی روی میدهد که
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نظارت عمومی کم است یا انسان حضور فيزیكی ندارد .در این روش تالش میشود تا نوعی توانمندسازی در فعاليتهای اجتماعی صورت گيرد
و در واقع به مناطق شهری و خاصه مناطقی که امكان جرمخيزی در آنها بيشتر است ،فعاليتهای اجتماعی و حضور افراد افزوده شود.

 .3معرفی نمونۀ مطالعهشده
در مشاهدات ميدانی ،محلۀ آبكوه مشهد (بخشی از خيابان شهيد دستغيب و بافت پشت آن) مورد پيمایش قرار گرفت .خيابان دستغيب حد
فاصل ميدان راهنمایی تا چهارراه خيام است که قسمتی از آن (ميدان راهنمایی تا سهراه فلسطين ،برای نمونه و حوزۀ طراحی انتخاب شده است.

شکل  :2معرفی محدودۀ پژوهش

یافتهها
با توجه به اینکه محدودۀ مدنظر در بافت فرسودۀ شهر قرار گرفته است ،طبيعتا نقاط ضعف آن بيشتر از نقاط قوت آن است ،بهطوریکه کالبد
محدوده کيفيت مطلوبی ندارد ،بيشتر ساختمانها تخریبیاند و نمای مناسبی ندارند ،در بعضی نقاط زمينهای متروک و فضاهای گم وجود دارد
که مشكالت فراوانی در محدوده بهوجود میآورند .از دیگر مشكالت محدوده نبود فعاليتهای متنوع ،فقدان نظارت طبيعی در خيابان،
دسترسیها و معابر فرعی نامناسب ،کنترلنشدن عابرین پياده و سواره ،کنترلنشدن ورودی ساختمانها ،فقدان تفكيک مناسب قلمروها و فضاهای
محدوده ،نبود تجهيزات شهری مناسب و وجود ونداليسمی در محدوده است .توجه و تأمل در موارد ذکرشده برای کاهش و رفع آنها در جهت
ارتقای امنيت از اهداف پژوهش است.
امنيت ارتباط مستقيمی با فضا و کيفيت محيط شهری دارد ،بهطوریکه فضای شهری مناسب تأمينکنندۀ امنيت و فضای نامناسب
ازبينبرندۀ آن و زمينهساز انواع معضالت و آسيبهای اجتماعی است ( ،)Vera, 2016, p. 70بهطوریکه تمامی فضاهای شهری به نياز امنيت
افراد بهو یژه زنان در هنگام حضور آنها در فضاهای شهری پاسخ نداده است که نتيجۀ آن باعث عدم حضور یا محدودیت حضور شهروندان شده
است .زنان ،معلوالن جسمی و کودکان در هنگام تردد در سطح شهر اغلب احساس ناامنی میکنند .فضاهایی مانند پيادهروهای ناهموار و تاریک
و معابر کمعرض و مارپيچگونه ،پلهای هوایی پوشيدهشده ،پارکهای کمنور و تاریک ،کنجها ،ساختمانهای نيمهتمام و رهاشده یا متروک
فضاهای بیدفاعی هستند که حضور تمامی شهروندان را کاهش دادهاند.
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منظور از و یژگیهای کالبدی مجموعۀ خصوصيات شهرسازی و ریختشناسانۀ بافت است.برخی از این و یژگیها عبارتاند از ریزدانگی،
ناپایداری ،نفوذناپذیری و . ...هرکدام از این عناصر میتوانند بهمثابۀ عامل مكانی ـ محيطی به ارتكاب جرم کمک کنند و به تعبير جامعهشناسان
علت تسهيل وقوع جرم بهشمار میروند.
بافت فرسودۀ محدوده ،ریزدانگی ساختمانها و آن طراحی فضایی قدیمی که شامل انواع فضاهای دنج و نفوذناپذیر در ساختمانها است،
همچنين عنصر ناپایداری بسياری از آنها را بهصورت مخروبه و نيمهمخروبه درآورده است ،به همراه شكل تودرتو و مارپيچگونۀ معابر و کوچهها
و به تعبير کوهن نه یک هدف ،بلكه چندین هدف مناسب را برای وقوع جرم توسط بزهکاران بهوجود آورده است.
این و یژگیها انگيزه وفرصت فيزیكی بسيار مناسبی را برای «انتخاب عقالنی رفتار مجرمانه» فراهم میآورند .مثال بسياري از ساختمانهای
مخروبه یا رهاشدۀ بافت محل تجمع معتادان و نگهداري یا خریدوفروش مواد مخدرند .کوچههای تنگ و تاریک و باریک محل مناسبی براي
ایجاد انواع مزاحمتها براي زنان و کودکان است .از سوي دیگر ،نفوذناپذیري بافت به عاملی براي کاهش نظارت مؤثر پليس و دستگاههای
امنيتی نظارتی تبدیل شده است ،بهطوريکه با وجود حضور نسبتا پررنگ نيروهاي انتظامی در این بافت ،عمال کارآیی چندانی براي پيشگيري از
وقوع جرایم وجود ندارد و حتی در برخی از موارد ،خود افراد پليس هم قربانی جرایم جنایی میشوند.
در نتيجه ،با رعایت استانداردهای کالبدی مناسب در طراحی بافت و ازبينبردن فرصتهای فيزیكی برای ارتكاب جرم ،میتوان به طراحی
مطلوب از نظر کالبدی و سيمای محدوده دست یافت که نتيجۀ آن احساس امنيت در افراد و حضور آنها است.

شکل  :3روابط بین معیارهای مختلف در حوزۀ طراحی ،مستخرج از مبانی نظر ی

بحث و بررسی
محدوده با جدارهای صلب و فرسودگی کالبدی در بافت ،کمبود خدمات رفاهی ـ اجتماعی (مانند خدمات آموزشی ،فضای سبز ،ورزشی،
فرهنگی ،)...فقدان عرصههای همگانی تجهيزشده و کاربریهای تجاری که وجودشان به سرزندگی و حضورپذیری و امنيت چندان کمكی نكرده
است ،فقدان نظارت اجتماعی در بيشتر نقاط محدوده و کوچههای حاشيهای ،نورپردازی نامناسب در شب و ایجاد ناامنی ،بیتوجهی به عابرین
پياده و آلودگیهای محيطی شامل اغتشاش بصری ،عدم خط آسمان منظم ،وجود ساختمانها با نمای نامطلوب و وجود دیوارنو یسی
(ونداليسمی) در بعضی نقاط است.
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توجه و رسيدگی به پتانسيلهایی از قبيل وجود کاربریهای تجاری در محدوده ،همجواری با محالتی که از نظر اجتماعی و اقتصادی و
کالبدی از سطح باالیی برخوردارند و فضاهای خالی و رهاشده در محدوده ضعفها را به قوت و قوتها را به فرصت برای رسيدن به محيطی مطلوب
از لحاظ کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و خصوصا ارتقای امنيت تبدیل میکند و رسيدگینكردن به معضالت موجود و نبود همكاری و
هماهنگی مسئوالن و ساکنان و شاغالن در محدوده آن را به محيطی با کمترین کيفيت فضای شهری و ناامن برای افراد تبدیل خواهد کرد.

شکل  :4بافت فرسوده و ناامن در محدودۀ موردپژوهش

شکل  :5معابر و کنترل دسترسی در محدودۀ موردپژوهش

شکل  :6راهکارهای طراحی1-
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شکل  :7راهکارهای طراحی2-

شکل  :8راهکارهای طراحی3-

جدول  1در راستای رفع مشكالت موجود برای دستيابی به اهداف کالن و خرد ،راهبرد و سياست طراحانه را ارائه میدهد.
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جدول  :1بررسی اهداف ،راهبرد و سیاست محدوده
معیار

مشکالت

اهداف کالن

فرسودگی و وجود ساختمانهای تخریبی و

پایداری کالبدی

راهبردها

اهداف خرد

سیاستها
 -1-1-1بازسازی و بهسازی ساختمانها و فضاهای موجود

تنوع در کالبد و فعالیت

 -1-1ارتقای کيفيت ساختمانها و فضاهای موجود
نبود تنوع فعاليتی در محدوده

و عملكردی

 -1-1-2حذف کنجها و زوایای پنهان و آسيبپذیر
 -1-2-1بهرهگيری از فضاهای بیاستفاده برای ایجاد فضاهای جمعی

 -1ارتقای کيفيت منظر و کالبد

 -1-2ایجاد فضاهای جمعی جدید

 -2-1-1ایجاد فعاليتهای جمعی برای گروههای مختلف سنی و جنسی

 -2بهبود عملكردها

 -2-1ایجاد تنوع فعاليتی

 -2-2-1ایجاد کاربری های فعال شبانه مانند رستوران

 -2-2ایجاد اختالط کاربریها

 -2-2-2حذف فعاليتهای ناسازگار و درشتدانه
 -2-2-3ایجاد کاربری مسكونی در طبقات فوقانی تجاری برای ایجاد نظارت در خيابان
 -2-2-4اختالط کاربریهای تجاری و اداری

نظارت و مراقبت

 -1-1ایجاد کاربریهای فعال در شب مانند رستوران و آژانس

نبود امنيت و نظارت در محدوده

پایداری
اجتماعی

تأمين امنيت حوزه

 -1نظارت اجتماعی
 -2تقویت حضورپذیری

 -1-2ایجاد نورپردازی مناسب در معابر اصلی و فرعی و پيادهروها بهویژه در شب
 -1-3ارتقای کاربریها و فعاليتهای جاذب در طول شبانهروز
 -2-1گسترش عرصههای عمومی بهمنظور تقویت نظارت عمومی
 -2-2ایجاد مبلمانهایی برای تشویق به نشستن در محيط
 -1-1-1تغيير کفپوش در محل تقاطع سواره و پياده بهمنظور کاهش سرعت سواره و استفاده از سرعتگير

کنترل دسترسی

 -1عدم رعایت سلسلهمراتب دسترسی
 -2نورپردازی نامناسب در شب

 -1اصالح وضعيت دسترسی
ایمنی و امنيت

 -3عدم رعایت ایمنی و امنيت در معابر

 -2اصالح وضعيت کالبدی
پيادهروها

 -1-1ایمنبودن پياده در مقابل سواره
 -1-2رعایت سلسلهمراتب دسترسیها
 -2-1سرزندگی و پویایی مسيرهای تردد
 -2-2نورپردازی مناسب

 -1-1-2تفكيک مسيرهای سواره و پياده
 -1-2-1بازسازی و طراحی مناسب معابر فرعی
 -1-2-2طراحی کوچههای بن بست برای افزایش امنيت
 -2-1-1ایجاد مبلمان و پوشش گياهی مناسب در پيادهروها برای ترغيب به پيادهروی
 -2-1-2ایجاد مسيرهای دوچرخهسواری در محدوده
 -2-2-1نصب چراغهای روشنایی در طول مسير پيادهروها

کنترل فضا و قلمرو

 -1عدم جاذب جمعيت بودن محدوده
 -2ازبينرفتن حس تعلق

پایداری کالبدی

 -1بهبود سطح کيفی کالبدی

 -3عدم تفكيک مناسب قلمروها

 -1-1-1ایجاد و ساماندهی فضاها و کاربریهای جاذب در حوزه

 -1-1ارتقای سطح کيفيت و جذابيت جداره و فضاها

 -1-1-2طراحی مطلوب جداره برای افزایش رضایتمندی ساکنان و افزایش حس تعلق به مكان

 -1-2وجود فضاهای الزم برای جمعشدن و حضور افراد

 -1-2-1استفاده از زمينهای خالی برای ایجاد عرصههای همگانی بهمنظور استفاده از گروهای مختلف سنی و جنسی
 -1-2-2ایجاد فعاليت های مختلف فرهنگی و ورزشی برای جاذببودن و حضورپذیری
 -1-1-1اعمال طراحی مناسب جداره و ایجاد هماهنگی در نمای ساختمانها و خط آسمان

تعمیر و نگهداری

-1عدم وجود فضای شهری در محدوده

ارتقای کيفيت

-2نبود تجهيزات مناسب محدوده

منظر و کالبد

-1اعتالی کالبد و منظر فضاها

 -1-1اصالح منظر جدارهها و تقویت جذابيت آنها

-2ارتقا امكانات کالبدی و

-1-2طراحی مراکز بالقوه تجمع

تجهيزات شهری

-1-3تشویق به مكث و سكون

 -1-1-2مدیریت فضایی درخور فضای مورداستفادۀ تمامی اقشار
 -1-1-3طراحی مناسب بازشوهای ساختمانها روبه خيابان در جهت ایجاد افزایش نظارت (چشم خيابان)
 -1-2-1استفاده از عقبنشينیها و فضاهای خالی برای طراحی مراکز تجمع و عرصههای عمومی
 -1-2-2اعمال طراحی مناسب برای همۀ فضاها که نظارت همگانی را ایجاد کند.
 -1-3-1قراردادن مبلمان مناسب برای نشستن و مكث
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نتیجهگیر ی
با توجه به مطالعات صورتگرفته ،مهمترین شاخصهای مؤثر در طراحی محيطی برای پيشگيری از جرم عبارتاند از معيار کالبدی با زیرمعيار
تنوع در کالبد و فعاليت ،معيار اجتماعی با زیرمعيار نظارت و مراقبت ،معيار حملونقل با زیرمعيار کنترل دسترسی ،معيار محيطی با زیرمعيارهای
کنترل فضا و قلمرو و تعمير و نگهداری .در جمعبندی نهایی میتوان اذعان داشت که با رعایت پيشنهادهای زیر در طراحی میتوان آسيبهای
واردشده به بافت را کاهش و امنيت را افزایش داد.
ـ طراحی مناسب ساختمانها ازجمله کاهش زوایای دید پنهان در طراحی و ایجاد فضاهای قابل دفاع؛
ـ اختالط مناسب کاربریها ازجمله سازگاری کاربریها با یكدیگر و ایجاد کاربریهای 24ساعته و فعال در محله؛
ـ حذف فضاهای آسيبپذیر و غيرضروری در بافت محله که تبدیل به فضاهای گمشده و بیدفاع شدهاند؛
ـ اشراف دائمی ساختمانها بر مكانهای آسيبپذیر؛
ـ وجود جدارهها و نماهای فعال در ساختمانهای مشرف به معابر اصلی؛
ـ روشنایی کافی مكانهای آسيبپذیر؛
ـ نورپردازی بر اساس حساسيت استفادهکنندگان؛
ـ طراحی کوچههای بنبست کوتاه و ایمن؛
ـ نظارت ساکنان بر ورودی و خروجی منازل؛
ـ وجود عرصههای همگانی برای استفادۀ گروههای سنی مختلف؛
ـ قابل رو یت بودن موانع و حصارها؛
ـ مشارکت ساکنان در مدیریت محله؛
ـ جلب عالقهمندی و رضایت ساکنان از محيط پيرامون؛
ـ طراحی مراکز بالقوۀ تجمع؛
ـ جاگذاری مناسب مبلمان شهری و تجهيزات الزم عمومی (شكلهای .)8 ،7 ،6
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Crime Prevention by Providing Environmental Design Solutions
(Case study: Abkooh neighborhood in Mashhad)
Parisa Roshani1, Alireza Hasani2
Abstract
The security approach through design is one of the most effective and efficient approaches to promoting
urban security that can significantly secure urban spaces. One of the types of crime prevention strategies
is "crime prevention through environmental design." Environmental crime prevention is based on the
simple notion that crime is, to some extent, a consequence of opportunities arising from the environment.
In this case, the transformation of the physical environment must be possible to reduce crime acquisition.
This study aims to identify the role of crime prevention methods through environmental design that
seeks to increase security and urban development and reduce criminal opportunities. The research data
were collected through documentary, library, and field observation methods. The SWOT method has
been used in information analysis, the problem-finding technique has been used, and strategies and
policies based on the GOSP model have been used to present the program. The results indicate support
for social and economic activities, the possibility of natural monitoring, maintenance of urban equipment
and beautification of space, combined use of areas, exceptional attention to the old urban textures, and
renovation. Increasing public participation can reduce crime in urban spaces.
Keywords: Crime prevention, CPTED theory, Urban space, Environmental Design
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