ويژگيهاي محيطي فضاهاي شهري امن

*

هادي محمودينژاد

مقدمه

امروزه توجه به مفهوم امنيت شهروندان و روشهاي ارتقـاء آن ،بـه عنـوان يکـي از اولويـتهـاي

اساسي حرفهمندان و تئوري پردازان شهري تبديل شده است 1.جداي از اثـرات اجتمـاعي و فرهنگـي
ناشي از برنامهريزي و طراحي محيطهاي امن شهري بر الگوهاي رفتار شـهروندي و بهبـود کيفيـت

مترتب بر نقش کالبدي شهر بر کاهش جرايم شهري
محيطي نواحي سکونتي ،تبيين ويژگيها و اثرات ّ

و يا کاستن از وقوع جرم ،موضوع مستقل و با اهميتي است که در قالب تئوريهاي نوين شهرسازي

بدان اشاره ميشود .بنابراين توجه به نقش کالبدي شهر )برنامهريزي و طراحي شهري( در کـاهش و

پيشگيري از جرايم شهري اهميت اساسي دارد و بايستي مفاهيم ،اصول ،پارادايمها و اسـتراتژيهـاي

مربوط به آن ،مورد اشاره قرار ميگيـرد .ايـن امـر از آن جهـت داراي اهميـت اسـت کـه امـروزه در

فرايندهاي طراحي فضاهاي شهري کمتر به پتانسيلهاي بالقوه مناطق شهر و ساختمانها در کاهش يـا

جلوگيري از جرائم توجه ميشود .رويکرد حاضر را ميتوان طراحي کارآمد و بهينه محـيط مصـنوع در
کاهش جرائم شهري قلمداد کرد که در بهبود کيفيت زندگي و افزايش رضايتمندي شـهروندي تـاثير

بسزايي دارد .با نگاهي به گسترش شهرنشيني و روند توسعه شهري ،ميتوان دريافـت کـه برقـراري

امنيت در ساختار شهري و برخورداري شهروندان از »احساس امنيت« 2،در ابعاد اجتماعي ،اقتصـادي،

سياسي و محيطي اهميتي فزاينـده دارد .از آنجـا کـه امنيـت ،مولفـهاي اساسـي در »توسـعه پايـدار

انساني« 3بهشمار ميرود که افزايش »رضايتمندي شهروندي« 4و شکلگيري »سرمايه اجتماعي« 5را
در ساختار شهري ممکن ميکند ،ميبايستي عالوه بر سنجش ميـزان واقعـي امنيـت ،بـه ارزيـابي و

* وبالگ کريتيسيزم .اين مقاله نقدي است بر کتاب ويژگيهاي محيطي فضاهاي شهري امن ،نوشتة اسماعيل صالحي که در
سال  1387از سوي مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري منتشر شده است.
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امکان دهي به شکلگيري مکانهاي امن شهري و در عين حال ،مقولـه »احسـاس امنيـت« از ديـد

شهروندان نيز التفات داشت .از سويي ديگر ،با نگاهي به رشد و گسترش روند شهرنشـيني ،مـيتـوان

دريافت که شهرنشيني داراي پيامدها و تبعات گوناگوني براي ساکنان است که در اين ميان امنيـت و

شکلگيري فضاهاي امن شهري ،داراي نقش اساسي در رضايتمندي شهروندي و مطلوبيـت زنـدگي

در قالب توسعه پايدار انساني ،بشمار ميآيند .بديهي است که بدون ايجـاد امنيـت ،نمـيتـوان انتظـار
کارايي ساختار شهري به مثابه سيستمي از اجزا و عناصر بـراي سـکني گزينـي شـهروندي و زنـدگي

همراه با رفاه و کرامت انساني ،را داشت .در اين ميـان بـين »امنيـت واقعـي« و »احسـاس امنيـت«

ساکنان که از ادراک ذهني نسبت به فاکتورهاي امنيتبخش حاصل ميشود ،تفاوت فاحشـي وجـود

دارد .در هر صورت هرگونه راهکاري براي »مداخله« در شهر به مثابه »سيستمي« از اجـزا و عناصـر

در برنامهريزي شهري ،تنها با شـناخت و بررسـي فاکتورهـاي اساسـي سـکنيگزينـي در آن شـهر و
بازخوراندهاي حاصل ممکن ميشود .در اين ميان مولفه امنيت شهروندان ،ميبايسـتي مـورد التفـات

بيشتر قرار گيرد ،چراکه امروزه بدون شناخت و بررسي سازوکار اين مولفه در ساختار شهري به مثابـه

سيستمي شهري ) متشکل از ورودي و خروجي و پردازش دروني( ،امکان مداخالت مناسـب،کارآمد و
بهينه در شهر ميسر نميشود .اينچنين است که »امنيت« بايد به عنوان مولفهاي تاثيرگذار در شـهر،

مورد ارزيابي قرار گيرد .اين امر از آن جهت داراي اهميتي مضاعف ميشود که امنيـت شـهروندان از

محورهاي اساسي توسعه پايدار انساني بهشمار ميرود ،چنانچـه بـر اسـاس گـزارش توسـعه انسـاني

سازمان ملل در سالهاي  1994و  ،1998امنيت در ابعاد اقتصـادي از جهـت ميـزان درآمـد ،شـغل و

سرمايه گذاري و امنيت محيطي و جاني را نيز دربر ميگيرد .در عين حـال نمـيتـوان انتظـار داشـت

بدون ارتقاء مؤثر و کارآمد مولفـههـاي امنيـت شـهري ،بتـوان در بهبـود کيفيـت زنـدگي 6،افـزايش
رضايتمندي شهروندي 7و تحقق توسعه پايدار شهري 8را در بستر شـکلگيـري سـرماية اجتمـاعي و

مشارکت اجتماعي 9فراهم آورد .عالوه بر اين مولفههاي امنيتي شهر داراي نقشي اساسـي در ميـزان

انسجام اجتماعي و امنيت ملي 10بهشمار مـيرونـد .بـديهي اسـت کـه بـه دليـل تنـوع و گسـتردگي

فاکتورهاي موثر بر احساس امنيت يا امنيتپذيري ذهني شهروندان ،ميبايسـت دربـاره هـر شـهري

بررسي و پژوهشي ميداني در اين باره صورت گيرد تا ضمن افزايش احساس امنيت از ديد شهروندان،

امکان انجام مداخالت فراگير براي بهبود سازي ديگر مؤلفههاي زندگي شهري ،در فرايند »تصـميم-
سازي« برنامهريزي شهري يا »تصميمگيري« از ديدگاه کالن ،ممکن شود.
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با اين ديدگاه و توجه به چنين ضرورياتي است که نويسنده کتاب اقدام به چاپ و انتشار اين اثـر

کرده است که در نوع خود واجد ارزش و احترام شامخ بوده و منتقد اثر تنهـا از بـاب اشـاراتي چنـد و

ضمن سپاسگذاري از همت طبع نويسنده ،اقدام به نقد کتاب حاضر کرده است 11 .در رابطه با ساختار

نقد کتاب حاضر ،ابتدا به نقدهاي صوري کتاب اشاره مي شود و در پايـان نقـد محتـوايي اثـر حاضـر
صورت مي گيرد.

نقد صوري

در رابطه با نقد صوري اثر حاضر مي توان به موارد مطرح زير اشاره کرد:

 .1نکته ابتدايي اينکه در شناسنامه کتاب ،تعداد صفحات در قسمت مشخصات ظاهري به اشـتباه

 290صفحه مصور درج شده است؛ در حالي که تعداد صـفحات  310مـي باشـد .همچنـين صـفحات
کتابنامه به اشتباه  218-212درج شده است.

 .2نکته دوم به قرارگيري بخشهاي کتاب مربوط ميشود؛ چنان چه در اين رابطه ميتـوان گفـت

که آنچه معمول و مرسوم است ،فهرست مندرجات ،بايستي قبل از پيشگفتار و مقدمه مولف يا مترجم

قرار گيرد ،حال آنکه در اين اثر اين مهم در نظر گرفته نشده است .آنچـه در کتـاب ديـده مـيشـود،

قرارگيري پيشگفتار و ديباچه ناشر پيش از فهرست است که معمول نيست.

 .3نکته سوم به پيشگفتار 12و مقدمه 13مولف است .ابتدا بايد گفت که پيشگفتار با مقدمـه تفـاوت

ماهوي دارد .پيشگفتار رابط ماهوي و مستقيم با محتويات کتاب ندارد ،در حـالي کـه مقدمـه ارتبـاط

ماهوي و محتوايي دارد .هرچند کتاب حاضر ،به اين مهم توجه داشته است ولي بين مکان قرارگيـري

اين دو مقوله به وسيله فهرست فاصله ايجاد شـده اسـت کـه صـحيح و جـايز نيسـت .در ضـمن در

فهرست مندرجات براي اين بخشها ،شماره صفحه عددي منظور شده است که جايز نيست.

 .4نکته چهارم ،در نوع ،شمارهدهي و چگونگي ارجاع صفحات در فهرست به شرح زير ميباشد:

 -بهطور معمول صفحات فهرست ،عنوان و مقدمه ناشر نبايد در تعداد صفحات لحـاظ شـود کـه

اين مهم مورد توجه قرار نگرفته است.

 -در عين حال در فهرست مندرجات ،ديده مي شود که پيوست  1که همان تجربههاي جهاني اسـت،

در دو سطر با دو شماره صفحه ذکر شده که از آنجا که هر دو يکي است ،الزم به نظر نميرسد.

 .5نکته پنجم ،به فهرست جداول و نمودارها مربوط ميشود .در اين رابطه موارد زيـر بـه نقصـان

روي داده است:
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 -عدم تطبيق عنوان جداول در فهرست با عنوان جداول موجود در متن کتـاب؛ بـهعنـوان مثـال

جداول در صفحات 145 ،81 ،79و که نام ذکر شده براي جداول در فهرست جداول با عنوان موجود
در باالي جداول هماهنگي الزم را ندارد.

 -عدم قرارگيري درست مکاني عنوان نمودارها در متن کتاب؛ آنچه که معمول است ،ايـن اسـت

که عناوين نمودارها بهتر است در پايين و عناوين جداول در باالي جداول ذکر گـردد کـه ايـن مهـم

مورد توجه مؤلف محترم و ويراستار اثر قرار نگرفته است.

 .6عدم ارجاع و ذکر عنوان به برخي از قابهاي ذکر شده در کتاب مثل صفحه 28,

 .7نکته اصلي در نقد صوري کتاب حاضر ،با وجود ساختار نسبي قابل پذيرش آن ،عدم توجـه بـه

نکات ويرايش و سجاوندي به شرح زير است:

 -عدم درج نشانهها و عالئم ويرايشي در متن؛ مانند عدم درج )ويرگول( در صفحه  23خط 7؛

 -درج ناقص نشانهها و عالئم ويرايشي در متن؛ مانند )گيومه( در صفحه  27خط  3يا )پرانتز( در

صفحه  28خط .16

 -اشتباه در قرارگيري نشانهها و عالئم ويرايشي در متن؛ مانند مکان قرارگيري )نقطه( و )گيومه(

در صفحه  18خط .23

 -اشتباه در بهکارگيري نشانهها و عالئم ويرايشي در متن؛ مانند اشتباه در بهکارگيري ) (,به جاي

) (.در صفحه  28و ديگر صفحات.

 -عدم رعايت يک شيوه ويرايش معين براي عناوين و اسامي افراد و کتب؛ مانند ايتاليک کـردن

يا موارد مشابه.

 -ذکر همزمان اسامي التين و فارسي کلمات و برخي واژگان تخصصي در کنار هم در مـتن کـه

بهطور بديهي بهتر است از يک شيوه مشخص در اين رابطه تبعيت گردد.
 .8شيوه رفرنسدهي و ارجاع درون متني؛ مشتمل بر:

 -از آنجا که شيوه ارجاع درون متني کتاب) ،نام خانوادگي ،سال :شـماره صـفحه( مـيباشـد ،ولـي در

برخي ارجاعات عالئم و نشانههاي ويرايشي ديده نميشود؛ مثل صفحه  65خط  18يا صفحه  76خط .6
 -عدم درج برخي از منابع التين در فهرست ماخذ التين که سهواً صورت گرفته است.

 .9در رابطه با فهرست منابع هم نکات زير الزم به ذکر است:
 -عدم درج برخي اسامي در منابع مانند مرجع دوم فارسي.

 -عدم توجه به شماره فونتها در منابع مانند مرجع  8فارسي.

ويژگيهاي محيطي فضاهاي شهري امن /هادي محمودي نژاد □ 417

 -عدم درج محل چاپ يا ذکر نبودن آن در کتاب مانند مرجع .65

 -درج عين واژگان »محل نشر« به جاي محل نشر واقعي در مرجع .76

 تيره بودن و عدم تيرگي عناوين کتب مانند مرجع  7فارسي.نقد محتوايي

نويسنده کتاب در مقدمه با اشاره به اهميت نياز به امنيت و التزام کاهش وقوع جرم ،به اين مهـم

اشاره ميکند که در جوامع شهري به دليل مقوالت وابسته و پيوسـته بـا مفهـوم شهرنشـيني ،زمينـه

احساس ناامني در شهر صورت پذيرفته است؛ چنان چه امروزه »به استناد گزارش مرکز اسـکان بشـر
سازمان ملل ،بين دهه  1990تا  2000حوادث جرم و خشونت به ازاي هر  100000نفر از  6به  8نفـر

افزايش يافته است« )صالحي ،1387 ،ص  .(11ايشان مسـأله مـورد نظـر در کتـاب را در ايـن نکتـه

ميدانند» :اما مسأله مورد نظر اين کتاب برخي از ويژگيهاي کالبدي و فضايي شهر است کـه بعضـا
به داليل متعدد ،مکان را [براي] جرمخيزي مستعد ميکند .در واقع چون وقوع هر نـوع جـرم عـالوه

بر لزوم شرايط مساعد زماني ،مستلزک شـرايط مکـاني اسـت ،برخـي از مکـانهـا در شـهرها واجـد

ويژگيهايي ميشوند که با شرايط مورد نياز براي وقوع جرم مطابقت مينمايد )همانجا(.

کتاب حاضر در قالب طرح تحقيقاتي معاونت شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي در سـال  1382بـا

درک اين مساله به منظور شناخت ويژگيهاي محيط فضاهاي شهري امـن و در نهايـت تـدوين ضـوابط

شهرسازي کاهش شرايط جرم خيزي در فضاهاي شهري کشور ،تدوين و تاليف شده است .در هر حال ،در

رابطه با نقد محتوايي اثر حاضر ميتوان اشاره داشت که؛ کتاب حاضر در  7فصـل و دو پيوسـت تـدوين و
نگارش يافته است که در فصلهاي کتاب موارد زير مورد توجه قرار گرفته است:

 .1فصل اول کتاب به مقوله نظم و امنيت؛ 14جايگاه و نقش عوامل محيطي در رابطه با آن ميپـردازد.

در اين فصل ضمن اشاره به مباني نظري نظم و امنيت اجتماعي به اين نکته تصريحاً اشاره مي شـود کـه

اصوال شهر بينظم ،شهر نيست؛ بلکه نفي شهر است .در ادامه با اشاره نسبي به عوامل تعيينگـر در نظـم
شهري و امنيت اجتماعي ،به لزوم توجه به جايگاه »عوامل محيطي« پرداخته ميشود.

 .2فصل دوم کتاب به عوامل و ويژگي هاي محيطي موثر در پيدايش آنومي و بي نظمي در شـهر بـه

اختصار اشاره دارد .در اين فصل رابطه في مابين شهر و رفتار ناهنجار بزهکـاري و ويژگـيهـاي جـرايم و
خشونت هاي شهري با اشاره به جايگاه عوامل محيطي شهر با جمع بندي نظريات اشاره ميشود.
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 .3فصل سوم کتاب عوامل مکاني در رابطه با پيدايش بي نظمي و عدم امنيت در شـهر اشـاراتي

ميشود؛ ضمن اينکه ويژگيهاي محل و موقعيت مکاني وقوع جرايم و اينکه ويژگيهاي مکاني فضا
در تعيين سرنوشت آن نقش بسزايي دارند ،به تفصيل مورد بررسي قرار ميگيرد.

 .4فصل چهارم کتاب به تبيين مفهوم فضاهاي شهري امن و نقـش ضـوابط و مقـررات در ايـن

رابطه اشاره ميشود؛ حال آنکه با اشاره به ديدگاههاي مختلف در خصوص فضاهاي شهري ،در پايـان

به تبيين فضاهاي امن شهري پرداخته ميشود .نقش هر يک از عوامل موثر در ايـن مفهـوم ،در سـه

سطح کالن ،ميانه و خرد مورد توجه قرار ميگيرد .نويسنده بر اين نکتـه تصـريح دارد کـه ضـوابط و
مقررات شهرسازي به عنوان منحصر بفردترين ابزار شهرسازي نقشي اساسـي در سـاماندهي عوامـل

فضايي و کالبدي فضاهاي شهري و تحقق پذيري فضاي شهري امن دارد.

 .5فصل پنجم کتاب به تبيين زمينههاي نظري کاهش شرايط جرم خيـزي فضـاهاي شـهري و

مکانها ميپردازد که پس از مرور پيشينه نظري موضوعي و مکاني ايجاد فضاهاي شهري امـن ،بـه

رويکرد »جلوگيري از جرائم از طريق طراحي محيطي« اشاره ميشود تا از ميان مولفههـا ،معيارهـا و

شاخصها ضمن اجماع نظر صاحبنظران اين زمينه ،به استخراج معيارهـايي در حـوزه کـاهش ميـزان
جرمخيزي فضاهاي شهري منجر گردد.

 .6فصل ششم کتاب به تبيين مولفهها و معيارهاي مستخرج از فصـل قبـل مـيپـردازد .در ايـن

فصل مؤلفهها و معيارهاي فضاهاي شهري امن در قالب يک دسـتهبنـدي کلـي از ايـن مولفـههـا و

معيارها مشتمل بر؛ اندازه فضا ،آسايش بصري و محيطي ،سازمان فضايي و نفوذپـذيري و در نهايـت

کيفيت مسکن و کاربري زمين؛ پرداخته شده است.

 .7فصل هفتم نيز به جمعبندي و نتيجهگيري از کتاب حاضر مربوط ميشود که بـه جمـعبنـدي

مطالب اختصاص دارد .در اين بخش؛ عالوه بر جمعبندي ،به معرفي يک »مدل تحليلي ايجاد فضاي

شهري امن« پرداخته ميشود که با اشاره به نتايج يک تجربه ميداني که با استناد به يافتههاي نظري

و کاربرد مدل تحليلي فوقالذکر به انجام رسيده است ،به پايان ميرسد.
در رابطه با نقد محتواي کتاب نيز موارد زير بايد مورد توجه باشد:

 .1در زمينة پيشينه تحقيق با وجود ارجاعات مناسب و ديـد و وسـعت کـالم نويسـنده؛ برخـي از

تحقيقات در اين رابطه ديده نشده يا به داليلي لحاظ نشـده اسـت کـه نگارنـده بـه دليـل مطالعـات

گسترده در اين زمينه به برخي از آنها اشاره مي کند:
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عدم درج و درنظرگيري برخي تحقيقات و پژوهشها در مقوله پيشينه تحقيق و در ارتبـاط
با امنيت و ابعاد آن؛ و مرتبط با فصلهاي اول و دوم کتاب:

»گزارش مرکز پژوهش امنيت انساني« 15با اشاره به ابعاد کالبدي ،سياسي ،اقتصادي و اجتمـاعي

به اين نکته اشاره دارد که ميتوان با توزيع عادالنه اقتصـادي در مقيـاس ملـي و منطقـهاي )امنيـت
اقتصادي( ،و افزايش مشارکتسازي شهروندي و احساس مسئوليت همگاني در برابر ديگر شهروندان

)امنيت اجتماعي( ،و افزايش مؤلفههاي دموکراسي و حقـوق شـهروندي در سـاختار شـهري )امنيـت

سياسي( ،ميزان امنيت شهروندان و به تبع آن رضـايتمندي و رفـاه اجتمـاعي شـهروندان را ،افـزايش

داد.گروه  16VWGدر »سند شهرهاي جهاني« 17،با اشاره بـه راهکارهـا ،راهبردهـا و مکـانيزمهـاي
مداخالت شهري براي ايجاد يک »ايمن شهر« 18،توجه به تمامي مولفـههـاي مطلوبيـت زنـدگي در

شهر را در ابعاد اقتصادي اجتماعي و کالبدي مورد اشاره قرار ميدهد و به بررسي آن در سطح جهـان

ميپردازد .جامعترين تحقيق درباره امنيت و مؤلفههاي اجتماعي و اقتصادي و محيطي را بايد سـندي
دانست که با همکاري ارگان ايمن شهر »هابيتات« 19و »ارگان  20«USLبه انجـام رسـيده اسـت ،و

معطوف به ارائه اهداف ،روششناسي ،راهبردها و راهکارهايي است که به افزايش مولفههـاي امنيـت

سازي شهري در ابعـاد اقتصـادي و اجتمـاعي و خاصـه کالبـدي و محيطـي مـيپـردازد» .هـيکن و

والنتين« 21در رابطه با امنيت شهري در سطح جهان پژوهشي انجام داده انـد کـه بـه بررسـي پديـده
»تروريسم« 22و اشرار مسلح و »امنيت محيطي« وحتي امنيت در ميزان انرژي 23مصرفي در شـهرها

و آينده آن در جهان ،ميپردازد .در سپتامبر  2005نيز کنفـرانس جهـاني دربـاره »امنيـت شـهري«

24

)تکنولوژي و تجهيزات( ،در چين برگزار شد که به ارائه تجهيزات حفاظتي شهري و امنيت محيطي و
کالبدي شهر از طريق ابزارهاي الکترونيکي و ماهواره اي پرداخت» .انجمن اجتماعي و اقتصـادي«

25

وابسته به سازمان ملل متحد 26،مبادرت به بررسي و ارزيابي هايي پيرامون امنيت شهري کرده اسـت
که از محورهاي اين تحقيق ميتوان بـه »دولـت ،صـلح و امنيـت«» 27،محـيط زيسـت ،جمعيـت و

شهرنشيني« و »توسعه منابع انساني و اشتغال زايي« اشاره کرد که رويکردهايي معطوف به برقـراي

امنيت سياسي ،اقتصادي و محيطي در شهر بشمار ميروند .در اين ميان التفات بـه امنيـت اقتصـادي
اقشار اجتماعي آسيب پذير مانند زنان و کودکان ،طيف گستردهاي از بيانيهها و تحقيقات جهاني را در

بر گرفته است که ميتوان بـه پـژوهش NCCP 28دربـاره امنيـت اقتصـادي کودکـان در شـهرهاي
کشورهاي درحال توسعه ،و کنفرانس جهاني امنيت اجتماعي و اقتصادي زنان شـهري 29اشـاره کـرد.

امنيت اقتصادي در شهرها بوسيله »ماکسول« 30در گزارش تحقيقاتي  112نهاد تحقيقـاتي سياسـت-
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هاي ملي تغذيه ) (IFPRIدر کشور غنا ،در چارچوب سند امنيت اقتصـادي و تغذيـه مـورد ارزيـابي و

بررسي قرار گرفته است .همچنين ميتوان به استراتژيهـاي حمـايتي از شـهر در قالـب راهبردهـا و

راهکارهاي اجرايي اشاره کرد که در ايجاد امنيت کالبدي در شهر و با توجه به برخي از استراتژيهاي
اجتماعي مانند افزايش »نظارت عمومي« 31پس از واقعه  11سپتامبر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت و

بوسيله افرادي مانند »ريچارد ليتـل« 32در حـوزه امريکـا ،و در کاربسـتي جهـاني ارائـه شـده اسـت.

پژوهشهاي صورت گرفته در ايران نيز بيشتر معطوف به مولفههاي »جرمخيـزي شـهري« و »ميـزان
جرائم در سطح شهر« در ميان اقشار اجتماعي بوده است که کمتر به بررسي امنيت و خاصـه ،مقولـه

احساس امنيت شهروندان در ابعاد اجتماعي ،اقتصادي ،ملي ،سياسي و مذهبي و محيطي بـوده اسـت.

در اين ميان ميتوان به تحليلي پيرامون شرايط محيط اجتماعي و طبيعي استان کردسـتان در ارتبـاط

با بزهکاري ،اشاره کرد که با استفاده از روشهاي مشاهده ،مصـاحبه و پرسشـنامه بـه بررسـي پديـده
جرمخيزي در سطح استان کردستان پرداخته است )صالح وليدي ،بيتا( .همچنين ميتوان به تحقيقي

درباره جرم خيزي و مصرف مواد در شهرهاي آسيبديده از سوانح طبيعي اشـاره داشـت کـه بوسـيله

فرهوديان و ديگران )1383و  (1384با حمايـت »دفتـر مـواد و جـرائم سـازمان ملـل« )(UNODC

صورت گرفته است ،و يا ميتوان به تحقيق »مساواتي آذر« ) (1374درباره آسـيب شناسـي اجتمـاعي
ايران در سطح کشور و معطوف به استان آذربايجان شرقي اشاره داشت.

عدم در نظرگيري برخي تحقيقات در پيشينه تحقيق در ارتباط با امنيت کالبدي و ابعاد
آن مرتبط با فصلهاي پنجم و ششم کتاب:

مرکز بينالمللي جرائم ) (2006NICP,رويکرد CPTEDرا طراحي و استفاده مناسـب از محـيط

ساخته شده براي کاهش يا جلوگيري از جرائم و بهسازي کيفيت زندگي ميداند .روزنامه بـينالمللـي

جلوگيري از جرائم  JCI (2006,توجه به امنيت را مولفهاي اساسي در طراحي فضاهاي مصنوع شهر

ميداند ،چرا که احتمال وقوع جرائم و ارتکاب آنها را کاهش ميدهد .انجمن بـينالمللـي CPTED

 2005ICA,نيز آن را استفاده هوشمندانه از فضاي سـاخته شـده در جلـوگيري از جـرائم در فراينـد

طراحــي و برنام ـهريــزي محــيط مصــنوع تعريــف م ـيکنــد .شــوراي ملــي جلــوگيري از جــرائم
) 2006NCPC,نيز به استفاده هوشمندانه از محيط مصنوع در طراحي فضـاهاي شـهري اشـاره دارد

که ميتواند پتانسيل جرمخيزي مناطق را کـاهش دهـد» .تـيم کـرو« )مـدير دپارتمـان بـينالمللـي

جلوگيري از جرايم از طريق طراحي محيطي( ] [3آن را راهي براي تحقق شهري ايمن ميدانـد کـه
از اقدامات پيشگيرانه از طريق طراحي و برنامهريزي شهري بـراي کـاهش احتمـال تجـاوز و جـرائم
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شهري ،بهره ميگيرد و سوزان آجوک )دبير دپارتمان جلوگيري از جرايم شـهري در سـطح محلـهاي
شهر پترزبورگ( به فرايند پيشگيري قبل از درمان در احتمال وقوع جرائم اشـاره مـيکنـد و يکـي از

رسالتهاي طراحي شهري و معماري فضاهاي شهري را در کاهش پتانسيلهاي طبيعـي جـرمخيـزي

مناطق ميداند .بر اين اساس ميتوان اين رويکرد را يک رويکرد ترکيبي در طراحي سـاختار کالبـدي

شهر دانست که از طريق آرايش و طراحي کالبد شهر براي جلوگيري از ارتکاب جرائم و يـا کـاهش

آن بهره ميبرد ] .[4بانک جهاني نيز بر اين باور است که اين روش طراحـي ،ايـن امکـان را فـراهم

ميکند که شهروندان ،نماينده اي کليـدي در ايجـاد امنيـت خـويش باشـند کـه از مشـارکتسـازي

اجتماعي در جلوگيري و کاهش جرائم بهره ميبرد .پت ترال ) (2004سه رکـن اساسـي پيشـگيري از

جرم را در حوزه قانون ،پيشگيريهاي اجتماعي و برنامهريزي و طراحيهاي مناسب محيطي ميدانـد
که بدون توجه به آن ،نمي توان از جرائم قابل انتظار در محيط کاست[39 ].

رويکرد  CPTEDاز آن جهت مهم است که بايد عالج واقعه را قبل از وقوع کرد و اين در حالي است

که در اجتماع امروز عمدتا به مجازات و تنبيه پس از وقوع جرائم تاکيد ميشود .گـويي بايـد جرمـي واقـع
شود تا به جلوگيري از آن انديشيد يا به نقش فضاهاي غير قابل دفاع شهر در ايـن رابطـه توجـه شـود[8].

رويکرد حاضر اين امکان را فراهم ميکند تا با طراحي کالبدي شهر از طريـق طـرح کالبـدي سـاختمان و

طراحي پالن و دسترسي به سايتهاي جرم خيز ،بتوان از ايجاد محيطهـاي مناسـب بـراي جـرم و جنايـت،

پرهيز کرد تا بعنوان بازدارنده اي از ارتکاب جرائم عمل کند .از آنجا که هر مکان شهري محـل رفتارهـاي

ويژه شهروندي است و از سويي ديگر تنها محيطهايي جرمخيز محسوب ميشوند که تحت نظارت عمومي
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نباشند يا داراي ظرفيت بالقوهاي براي ارتکاب جرم داشته باشند] ، [21ميتوان از طريق طراحي کالبد شهر

يا ساختمانها از ارتکاب جرائم شهري جلوگيري بعمل آورد .انواع جـرائم درون شـهري را جـرائم گـزارش
شده  /نشده ،جرائم قابل کشف  /غير قابل کشف ،جرائم آکاهانه /غيرآگاهانه و جرائم از پيش تعيين شده/

نشده تشکيل ميدهد] [19که هر کدام در هنگام وقوع بگونه اي به ساخت کالبدي شهر ارتباط دارد ،چرا

که اگر محيطي براي جرائم فراهم نشود ،بسياري از جرائم بصورت خود بازدارنده کاهش مييابند .اين امـر

از آن جهت مهم مينمايد که مطالعات اجتماعي نشان ميدهد که ترس از وقوع جرائم در حـال افـزايش و
احساس امنيت و ايمني شهروندان در حال کاهش است.

در روند تاريخي جلوگيري از جرائم از طريـق طراحـي محيطـي مـيتـوان دورههـايي را در نظـر

گرفت] [24که به اهم آنها در جدول زير اشاره شده است .همانگونه که در جدول زير آورده شده است
تقويت انگيزههاي اجتماعي جامعه و ارتقاء نظارت عمومي در کنار افزايش شفافيت فضاهاي عمومي

و عناصر مستقر در محيطهاي شهري و رفع نابسامانيهاي کالبدي و منظر بخشي از ساز و کارهـاي
ايجاد محيطهاي امن شهري را تشکيل ميدهد.

جدول  .1پيشينه و سوابق رويکرد در آراي انديشمندان و بازتابهاي جهاني
پيشينه اقدامات و مالحظات جهاني در آراي انديشمندان و صاحبنظران شهري

دهه 1960

جين جاکوبس ) (6در کتـاب مـرگ و زنـدگي
شهرهاي آمريکايي

1ـ نياز به خيابانهاي امن در شهر

2ـ جداسازي و تشخيص مکانهاي عمومي و خصوصي
3ـ تنوع کاربري و اختالط آنها در سطح شهر

4ـ استفاده موثر و بازدارنده از حضور عابران پياده در مناطق شهري

دهه 1970

راي جفري ) (2در کتاب جلـوگيري از جـرايم
شهري با طراحي محيطي و اسکار نيـومن )(7

در کتاب فضاهاي قابل دفاع

براي کاهش احتمال وقوع جرائم

1ـ کاهش پتانسيل طبيعي جرمخيزي مناطق شهري

2ـ شهروندان بايد ببينند و ديده شوند )نظارت عمومي(.

3ـ شفافيت و در معرض ديد قرار گرفتن فضاهاي عمومي
4ـ اشتياق مردم به گزارش و برخورد با مختلفات و جرايم
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جرج کيلينگ و ويلسون ) (10و پل براتينگهام

) (9در کتاب جرمشناسي شهري

1ـ ارايه تئوري پنجرههاي شکسته ) (1پنجرههاي شکسـته هسـتند

که فرصت را براي ارتکاب و احتمال وقـوع جـرائم در سـطح شـهر
فراهم ميکنند

دهه 1980

2ـ کاهش پتانسيلهاي طبيعي جرمخيزي مناطق شهري
3ـ اشاره به نابساماني طراحي محيط مصنوع

4ـ اشاره و تأکيـد بـر ناکارآمـدي قـوانين و اسـتانداردهاي طراحـي
شهري و معماري

5ـ نقش موانع طبيعي و بازدارندههاي موقعيتي در کاهش فرصـت-

تــيم کــرو ) (3و ) (15مســئول برنامــههــاي

آموزشي جهاني  cptedدر کتاب جلوگيري از
جرائم از طريق طراحي محيطي cpted

دهي براي تجاوزات و جرائم شهري

ارائه استراتژي و روشمندي اين رويکرد

برگزاري کنفرانسها و همايشهاي بينالمللي مطابق شرح زير:

دهه  1990و 2000

2006/11th : Calgary/ Canada
2005/10th : Santiago/ Chile.
2004/9th :Brisbane/ Australia
2003/8th : Amsterdam/ Netherlands
2002/7th : Calgary/ Canada
2001/6th : Brisbane/ Australia
2000/5th : Oakland/ Ca/ USA
1999/4th : Mississauga/ Canada
1998/3rd : Washington/ USA
1997/ 2nd: Orland/ FL/ USA
1996/ 1nd : Calgary/ Canada

همچنين ميتوان به موارد زير اشاره داشت که نويسنده کتاب کمتر به آنها پرداختـه اسـت ،حـال

آنکه از اهميتي فزاينده در اين رابطه برخوردار ميباشند:
~

سايت بانک جهاني ) (W.Bو طرحهاي تحقيقاتي مـرتبط در کشـورهاي جهـان ماننـد

~

سايتهـاي اينترنتـي دولتهـاي محلـي /شـهرداري شـهرهايي نظيـر،] 11Edmonton [ :

آفريقاي جنوبي )[ ) [25C.S.I.Rو

[  Florida [14Durham county [ ،] 13Virginia Beach [ ،] 12Tucsonو Queensland
 [17Adelaide [ ، [18Lismore [ ،] 20Baltimore county [ ، Petersburgو

~
~
~
~

سايت »انستيتوي بين المللي جرائم« )[)، [32N.I.C.P

»انجمن بينالمللي [)، [35CPTED» (I.C.A

»روزنامه بينالمللي جلوگيري از جرائم از طريق طراحي محيطي« )[ ) [34J.C.Iو
»شوراي ملي جلوگيري از جرائم« ).[33] (N.C.P.C
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عدم درنظرگيري برخي تحقيقات در پيشينة تحقيق در رابطه با فضاهاي شهري و ابعاد
ماهوي و کيفي آن مرتبط با فصلهاي سوم و چهارم:

با بررسي بيش از  1000فضاي عمومي در سراسر جهان PPS ،دريافت که مؤفقترين و کاراترين

فضاي عمومي داراي  4کليد کيفيتي است .1 :اين فضاها در دسترس هستند )) .2 ،accessibleافراد

در آنهــا درگيــر فعاليــت مــيشــوند ) .3 ،(act iviesراحــت بــوده و داراي منــاظر زيبــايي

هستند) ،(comfortableو  .4در نهايت مکاني معاشرتپذير ) (sociableهسـتند؛ يعنـي جـايي کـه

افراد ميتوانند همديگر را مالقات کنند .عالوه بر ايـن ،ديـاگرام مکـان را بـه عنـوان ابـزاري جهـت

قضاوت مردم در ارزيابي يک مکان مناسب و يا نامناسب ،بهکار ميبرد.

چنانچه مشاهده ميشود مقوله امنيت يکي از مهمترين مؤلفههاي کيفي فضاهاي شهري فـرض

شده است که در کتاب فوق الذکر ،در هيچ کجا به مقوله سايت  PPSاشاره نشده است که اين مساله

جايز نيست.

جين جيکوبز در سال  1961در کتاب زندگي و مرگ شهرهاي بـزرگ آمريکـا 5 ،معيـار را بـراي

محيطي با کيفيت مطلوب بيان ميکند .1» :ملحوظ داشتن فعاليتهاي مناسب پيش از توجه به نظـم

بصري محيط؛  .2استفاده از کاربري مختلط چه به لحاظ تنوع استفاده و چه از نظـر حضـور ابنيـه بـا

قدمتهاي مختلف در يک ناحيه؛  .3توجه به عنصر خيابان؛  .4نفوذپذير بودن )قابل دسـترس بـودن(
بافت؛  .5اختالط اجتماعي و انعطافپذير بودن فضاها«.

کوين لينچ با انتشار تئوري شکل خوب شـهر در سـال  1981مـيالدي حصـول کيفيـت مناسـب

طراحي شهري و به تبع آن ارتقا کيفيت زندگي شهري را در گرو پـنج معيـار و دو فـوق معيـار زيـر

اعالن ميدارد .1» :سرزندگي :به مفهوم امکان بقاي زيستشناختي و جامعهشناختي انسان در محيط

شهر؛  .2معني )حس( :به معني نقشانگيزي ذهني و معنادار بودن مکانهاي شهري؛  .3سازگاري :به

منظور انطباق فرم شهري با فعاليتهاي گوناگون و مدارهاي رفتاري؛  .4دسترسي :به مفهوم سهولت
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نفوذ فيزيکي به بخشهاي مختلف بافت شهري؛  .5کنترل و نظارت :به مفهوم فـراهم بـودن امکـان
انتخاب و مداخله شهروندان در امور مرتبط با مديريت و استفاده از عرصه همگـاني؛  .6کـارايي :کـارا
بودن هريک از معيارهاي فوق باتوجه به هزينه .7 ،عدالت :پرداخته شـدن هزينـه معيارهـا از طريـق
سازمان يا طبقه اجتماعي که بايد براي آن هزينه کنند.

33

يکي از مشهورترين مجموعه کيفيتهاي طراحي شهري مجموعه ارائه شده توسط "يان بنتلي و

همکارانش" در کتاب محيطهاي پاسخده 34است .اين  7معيار که بايد در ايجاد محيطهاي پاسـخده
رعايت شوند ،عبارتند از .1» :نفوذپذيري .2 .گونـاگوني .3 .خوانـايي .4 .انعطـافپـذيري .5 .تناسـبات
بصري .6 .غناي حسي .7 .رنگ تعلق«.

جان پانترو متيو کرمونا در کتاب ابعاد طراحانه برنامهريزي شهري 35در  1991نيز بحث کيفيـت را

در موارد زير مطرح کردهاند .1» :کيفيت پايداري زيست محيطي .2 .کيفيت منظـر شـهر .3 .کيفيـت

ديده ها .4 .کيفيت فرم شهر .5 .کيفيت فرم ساختمان .6 .کيفيت عرصه همگاني«.

تحليلي ديگر از کيفيات محيط کالبدي در کتاب معروف متيو کرمونـا تحـت عنـوان مکـانهـاي
عمومي – فضاهاي شهري 36ارائه شده است .در اين اثر کرمونا کيفيات تأثيرگذار بر محيط کالبدي را

به  7دسته تقسيم کرده است که عبارتند از .1» :دسترسـي .2 .سـخت فضـا و نـرم فضـا .3 .فضـاي

همگاني .4 .ايمني و امنيت .5 .منظر شهري .6 .اختالط و تراکم .7 .همه شمول بودن«.

دفتر معاونت نخست وزير انگليس ) (OPDMدر بررسي شخصيت و هويت فضاي عمومي سـه

بعد را مطرح ميکند .1» :بستر فعاليت :37که شامل محيط فيزيکي ،اجتماعي و اقتصادي ميشـود.2 .

جعبه ابزار :38که عناصر اصلي و کليدي که فضاي عمومي را تشکيل ميدهنـد ،شـامل مـيشـود.3 .

کيفيتها : 39که برتريهاي خاص و ويژه فضا را در بردارد «.سپس در جدولي جعبه ابزار الزم جهـت
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ساختن فضاي عمومي را در  4بخش ساختمانها و زيرساختها منظر 40و کاربردها به عرضه ميگذارد.

اين دفتر در تحقيقي بر روي کيفيت فضاهاي عمومي شهري با بررسي منظرهاي  150پاسخ دهنده و
تحليل نتايج آنها نشان ميدهد که استفادهکنندگان بهطور علمي نظير امنيـت ،دسترسـي و پـاکيزگي

فضاهاي عمومي را مهمترين عامل کيفيت قلمـداد کـرده و در مقابـل بـراي مـوارد ديگـري نظـري

حفاظت و نگهداري فيزيکي فضاهاي عمومي ارزش کمتري قائل شده اند .اين دفتر سپس با تکيه بر

آنچه در سند »به کمک طراحي« 41که توسط  42CABEو  43 DETRدر سـال  2000منتشـر شـده
است ،اشاره ميکند که فضاهاي عمومي ميتوانند با  10عامـل زيـر متمـايز و مشـخص شـوند.1» :

نظافت و پاکيزگي 44 :آيا اين مکانها تميز هستند و به تميزي آنها رسيدگي ميشود؟  .2دسترسـي 45 :ايـن
فضاها تا چه اندازه در دسترسند و قابليت تحرک در آنها وجود دارد؟  .3جذابيت 46 :تـا چـه انـدازه جـذابيت

بصري دارند؟  .4راحتي 47 :آيا افراد در گذراندن اوقات فراغت در اين مکان راحتند؟  .5جامعيت 48 :بـه چـه

ميزان پذيراي طيفهاي مختلف اجتماعي هستند؟  .6سرزندگي و پويايي 49 :تا چه حد از فضا استفاده شـده

و امکان انجام فعاليتهاي شاد و زندگي بخش وجود دارد .7 .عملکرد 50 :تا چه حد قابليت به مرحلـه اجـرا
درآمدن فعاليتهاي مختلف در فضا وجود دارد؟  .8تمايز و تشخيص 51:آيا اين فضا يک شخصـيت خـاص

دارد؟  .9ايمني و امنيت 52 :آيا اين فضاها احساس امنيـت را القـا مـيکننـد و فضـاهاي امنـي هسـتند؟ .9

نيرومندي 53 :تا چه حد در طول زمان انعطافپذير هستند؟« ).(2004:19ODPM,

ويژگيهاي يک فضاي مطلوب شهري؛ به عنوان نمونه در اين نمودار پذيرفته شده جهاني مقوله امنيت مورد توجه بوده
در حالي که در کتاب حاضر به آن اشاره نشده است
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در بسياري متون اين کيفيات در قالب اهداف طراحي شهري بيان شده اسـت ،بـهطـور مثـال در

کتاب به کمک طراحي 54که بيانکننده موفقيت طراحي در سيستم برنامهريزي است ،اهداف طراحـي

به نوعي بيانکننده کيفيتهاي مورد توجه در طراحي شهري محيط کالبدي است .اين اهداف عبارتند
از .1» :هويت .2 .تداوم و محصوريت .3 .کيفيت عرصه همگاني .4 .سهولت حرکـت .5 .خوانـايي.6 .

تطابق .7 .تنوع«.

عالوه بر بيان پارامترهاي کيفيتي محيط ،نظريهپردازان نيز مـدلهـايي بـراي طبقـهبنـدي ايـن

کيفيات ارائه کرده اند .سه مدل عام در اين زمينه عبارتند از:

الف( مدل نيازهاي انساني)مدل جان لنگ( :اين مدل با اقتباس از نظريه سلسله مراتـب نيازهـاي

انساني مازلو تدوين شده است .بر اساس اين مدل ميتوان کيفيت محيط شهري را برحسـب بـرآورده

ساختن گونههاي مختلف نيازهاي انسان يعني :نيازهاي فيزيولوژيکي ،نياز به ايمني و امنيت ،نيـاز بـه

وابستگي و احساس تعلق ،نياز به عزت و اعتماد به نفس ،نياز بـه تحقـق خويشـتن و خوشـکوفايي و
نيازهاي شناختي ـ زيباشناختي طبقه بندي نمود .لذا الزم است تا محـيط شـهري نيازهـاي متفـاوت
انساني را برآورده سازد.

ب( مدل اپليارد؛ 55حالتهاي ادراک انساني :بر اساس مدل پيشـنهادي اپليـارد ،مـيتـوان مؤلفـههـاي

گوناگون کيفيت طراحي شهري را براساس پاسخگويي به حاالت ادراکي مختلـف انسـان سـازماندهـي و
طبقه بندي نمود .اپليارد واکنشهاي ادراکي انسان در برابر محيط را به سه حالت زير تفکيک مـيکنـد.1 :

»حالت واکنشي -عاطفي« 56،که در برگيرنده واکنشهاي عاطفي افراد نسبت به محـيط اسـت و در ايـن
حالت محيط به عنوان محرکي جهت برانگيختن احساسات و تداعي معاني تلقي ميگردد» .2 .حالـت

عملياتي« 57،که غالباً توسط افراد در زندگي روزمره مانند تردد از مکاني به مکـان ديگـر جهـت کـار،
مالقات و ...به کار گرفته ميشود» .3 .حالت استنباطي« 58،که افـراد بـراي حمايـت از فعاليـتهـاي

عملياتي و واکنشهاي عاطفي فوق ،در جستجوي کسب اطالعات از محيط و نهايتـاً فهـم معنـي آن

هستند .در اين وضعيت اطالعات استنباط شده ،موجب روشن گرديدن هويت فردي و جمعي محيط و
جامعه مرتبط با آن و نهايتاً حس مکان ميگردد.

پ( مدل مؤلفههاي مکان موسوم به مدل کانتر :مدل مشهور ديويد کانتر ،از پيشگامان مطالعـات

ادراکي معماري و طراحي شهري را ميتوان يکي از چارچوبهاي نظري که قادر به تبيين مؤلفههاي

کيفيت طراحي شهري است ،محسوب نمود .براساس مدل مزبور کـه بـه مـدل مکـان شـهرت دارد،

محيط شهري به مثابه يک مکان متشکل از سه بعد در هم تنيده کالبد ،فعاليت و تصـورات اسـت .از
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آنجا که کيفيت محيط شهري يک مکان ناگزير از پاسخدهي مناسب به ابعاد گوناگون محيط شـهري
است .ميتوان مؤلفههاي سازنده کيفيت محيط شهري را مؤلفه هايي به موازات مؤلفـههـاي سـازنده

مکان تعريف نمود .به عبارت ديگر ،با اقتباس از نظريه مکان کانتر مـيتـوان گفـت کيفيـت محـيط

شهري عبارت است از برآيند سه مؤلفه که هريک از آنها متکفل برآورده ساختن يکي از کيفيتهـاي

سه گانه »کالبدي«» ،فعاليتي« و »تصوري« محيط شهر اسـت )گلکـار .( 38-65 : 1380 ،اگـر چـه

کانتر مدل خود را در سال  1977ارائه داده است ،ولي قبل از وي مولفههـاي مکـان در انديشـههـاي

رلف 59در کتاب مکان و بيمکاني 60به صورت سه مولفه »کالبـد ،فعاليـت و معنـي« در  1976ارائـه
شده است .جذابيتها و کارايي اين دو مدل باعث شده است تا ديگر صاحب نظـران طراحـي شـهري

نيز با الهام يا اقتباس از آن روايتهاي متنوعي از مدل مزبور ارائه نمايند.
ديگر موارد نقد کتاب حاضر عبارتند از:

» .2عدم در نظرگيري تفاوت ماهوي مقوله مکـان و فضـا در شـهر«؛ آنچـه اسـتنباط مـيشـود

برداشت ايشان از مقوله مکان اعم از فضا بوده ،حال آنکه در ادبيات شهرسـازي ،فضـا در صـورت در

نظرگيري برخي »کاراکترها« و »مولفهها« واجد ارزش مکان ميشود .و لذا مفهومي »متاخر بر فضا«
قلمداد ميشود که در تنظيم فصول و ارتباط منطقي آنها لحاظ نشده است.

 .3در فصل چهارم جدولي در رابطه با مفهوم فضا در شهر اشـاره شـده اسـت کـه دچـار چـالش

معنايي و محتوايي است .در اين رابطه تنها اين طرح مساله صورت ميگيـرد کـه »آيـا گونـهشناسـي
فضاهاي شهري به همين چند مورد خالصه ميشود؟ آيا فضاهاي عمومي شهري نرم ]بـه اصـطالح

نويسنده کتاب[ شامل پارکها و فضاهاي باز داراي عملکرد شهري منتهـي مـي شـود؟ مگـر فضـاي

پارکها داراي وجوه کالبدي مشخص نيستند؟ حتي با وجود پذيرش اين مساله ،ميدان يا خيابان وجـوه
کالبدي مشخصتري از فضاي پارک دارد؟« در هر حال ،طرح ايـن جـدول نمـيتوانـد اجمـاع کلـي

صاحبنظران عرصه شهرسازي را فراهم کرده و محل انديشه بيشتر را طلب ميکند.

 .4در فصل چهارم به ساختار محلهها )باهمستانهاي شهر( اشاره نشده اسـت .ايـن مسـاله جـاي

سوال است که آيا مهمترين فضاي شهري در مقوله تامين امنيت و کاهش جرمخيزي ،همان محالت
و باهمستانهاي شهري نيست و ذکر اين سوال که چرا بهطور مفصل نويسنده کتاب اين مهم را مورد

نظر قرار نداده است؟

 .5در رابطه با مفهوم »جلوگيري از جرايم از طريق طراحي محيطي« به منابع اصلي اين مفهـوم

اصال اشاره نشده است که جاي سوال دارد؛ چرا به تاريخچه اين مفهوم در ادبيات جهاني با رجوع بـه
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سايتـهاي مراکـز مربوطه اشاره اي نشده است .آيا نبايد به درگـاه هـاي اينترنتـي ماننـد »انسـتيتوي

بينالمللي جرائم« )])» ، [32 N.I.C.Pانجمن بـينالمللـي ])» ، [35 CPTED» (I.C.Aروزنامـه
بينالمللي جلوگيري از جرائم از طريق طراحي محيطي« ]) [34J.C.Iو »شوراي ملي جلـوگيري از
جرائم« ) ]) [33N.C.P.Cبهطور مستقيم اشاره شود.

در هرحال ،با سپاس از نويسنده محترم کتاب ،براي آگاهي خوانندگان تنها بـه برخـي تعـاريف و

اصول جلوگيري از جرايم از طرق طراحي محيطي اشاره ميشود:

بر اساس مستندات ،تجربيات و آراي انديشمندان جهاني در اين زمينه ،ميتوان به اصـولي اشـاره

کرد که به عنوان مباني در طراحي محيطي مورد استفاده قرار ميگيرنـد .بـهکـارگيري ايـن اصـول و
مفاهيم تمثيلي آن ،سهمي اساسي در طراحي محيطي بازدارنده از جرائم دارد که اين اصـول عبارتنـد
از:

الف :کنترل دسترسي :با استفاده از اين اصل ميتوان ميزان دسترسي به منـاطقي در شـهر کـه

امکان وقوع جرم دارند ،را براي مجرمان احتمالي کاهش داد .براي فراهم سازي دسترسـي مناسـب و

کاهش دادن دسترسي مجرمان به مناطق جرم خيز يا مناطقي که پتانسيل طبيعـي وقـوع جـرم را در

خود نهان دارند ،ميتوان از نظارتهاي شهروندان و عـابران پيـاده يـا سـاکنان از معـابر و مسـيرهاي

دسترسي بهره گرفت که با تعريـف شـفاف ورودي و خروجـي سـاختمانهاي مسـکوني در سـايتهاي
شهري و نوع و چگونگي نورپردازي و نظارت طبيعي بر نحوه دسترسي بـه سـايت ممکـن مـيشـود

] .[35از اين اصل براي کاهش پتانسيل دسترسي به مناطق براي جرم خيزي و ارتکاب جرم اسـتفاده

ميشود.

ب :تقويت قلمروهاي طبيعي :قلمرو مفهومي را به ذهن متبادر ميکند که فضـاهاي خصوصـي را

از فضاهاي عمومي جدا ميکند و بر اساس احساس مالکيـت خصوصـي شـکل مـيگيـرد] .[35ايـن

مفهوم از طريق تقويت احساس و روحيه مالکيت در محيطهاي ساخته شده و مصنوع ممکن ميشـود
که به ايده چتر ) (Umbrella Conceptموسوم است] .[34الزم به يادآوري است که از طريـق

انگيزانندگي احساس مالکيت و تملکپذيري شهروندي نسبت به محالت و مناطق مسکوني است که
حضور بيگانگان و مزاحمان ،براي ساکنان با اهميت ميشود .به عبارت سادهتر تنها بعد از وجود و القا

چنين احساسي در شهروندان و ساکنان شهر است که افراد مزاحم و مجرمـان ايـن حـق را بـه خـود

نميدهند که به حوزه قلمرو فرد ديگري وارد شوند.
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ج :تعمير و نگهداري :با تعمير و نگهداري مناسب از مبلمان شهري و تابلوها و عالئـم شـهري و

چراغهاي روشنايي و محوطهسازي ميتوان عالوه بر بهينهسازي هزينههـاي شـهري ،از بـاال رفـتن

ظرفيت مناطق در جرمخيزي کاست].[35

د :نظارت طبيعي :نظارت طبيعي به معناي توانمندسازي محيط شهري از طريق در معـرض ديـد

قرار گرفتن و آساني نظارت است که امکان نظارت بر مناطق شهري را بوسيله شهروندان يا ارگانهاي
انتظامي فراهم ميکند .بر اين اساس اين امکان فراهم ميشود که منـاطق شـهري در معـرض ديـد

عمومي قرار گيرند و از ايجاد مناطق غير قابل نظارت و به اصطالح »مناطق کور« جلـوگيري بعمـل

آورده ميشود] .[30اين امر در طراحي فضاي سبز مناطق شهري بايستي مورد توجه باشد تا از ايجـاد

مناطق کور با حايلهاي فضاي سبز نظير بوتهها و درختچهها و درختان که امکان نظـارت مسـتقيم را

دشوار ميکند ،جلوگيري کرد ].[35

و :حمايت از فعاليتهاي اجتماعي :منظور اين است که اين امکان فراهم شود تا برخـي فعاليتهـاي

اجتماعي در مناطق شهر ايجاد شود که عالوه بر اشتغال زايي و ايجاد تسهيالت رفاهي بتوان ميـزان

نظارت انساني را بر مناطق افزايش داد ] .[27بسياري از جرائم شهري در مناطقي روي مـيدهـد کـه

نظارت عمومي کم است و يا انسان حضور فيزيکي نـدارد .در ايـن روش تـالش مـيشـود تـا نـوعي

توانمند سازي در فعاليتهاي اجتماعي صورت گيرد و در واقع به مناطق شهري و خاصه مناطقي کـه
امکان جرم خيزي در آنها بيشتر است  ،فعاليتهاي اجتماعي و حضور افراد افزوده گردد.

در تقسيم بندي مولفهها و معيارهاي فضاهاي شهري امن به هيچ يک از معيارهاي اجماع شـده

بين المللي که در منشور اين ارگان مورد توجه بوده ،هيچ اشاره نشده است .چرا اين مسـاله روي داده

است؟ آيا با فهم وجود چنين تحقيقاتي و بنا به داليلي اين معيارها حذف شده يا در نظر گرفته نشده-

اند و يا اين امرف ناشي از عدم رجوه به همان منابع فوق الذکر بـوده اسـت کـه در هرحـال ،بايـد در

ويراستهاي بعدي مورد بررسي و لحاظ قرار گيرد.

در پايان به مجموعه اي از راهکارها و پيشنهادات نگارنده در اين رابطه اشاره مي شود که از ديـد

باکفايت نويسنده کتاب پنهان مانده است؛ همچنين در شرايط فعلي ايران نيز با توجه بيشتر بـه آنچـه
شرح آن در ادامه ميآيد ،ميتوان ميزان جرايم شهري را با توجه به موارد زير ،کاهش داد:

 .1آموزش معماري و شهرسازي :از آنجا که جلـوگيري از جـرائم شـهري در طراحـي معمـاري و

شهري مورد توجه قرار نمي گيرد ،ميتوان دريافت که دليل اين امر را بايـد در عـدم آمـوزش اصـول

جلوگيري از جرائم در طراحي محيطي دانست .اين امر ميطلبد تا اساتيد دانشگاهي اين مفهـوم را در
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طراحي و آموزش معماري وطراحي دانشجويان مورد توجه قـرار دهنـد و در صـورت امکـان واحـدي
درسي را براي آموزش و ارزيابي مفاهيم و استراتژيهاي  CPTEDو امنيـت شـهري و محيطـي در

نظر بگيرند.

 .2مقررات ملي ساختمان :ميتوان به اين نکته اشاره کرد که در بسياري از کشورها آيين نامـه و

مقرراتي براي رعايت اصول جلوگيري از جرائم در طراحي محيطي وضع شده اسـت .بـر ايـن اسـاس

ميبايست آيين نامهاي در چارچوب مباحث مقررات ملي ساختمان تدوين شود تـا همگـان ملـزم بـه
رعايت اصول مربوطه گردند.

 .3روند طراحي شهري و معماري :از آنجا که روند طراحي معماري و ساختار شهري مـيبايسـتي

جلوگيري از جرائم شهري از طريق طراحي محيطي و خلق مناطق شهري داراي پتانسيل جرم خيزي
را مدنظر قرار دهد بنظر ميرسد که معماران و شهرسازان بايد در رويـه طراحـي در مراحـل طراحـي

پالن و مکان يابي و طراحي سايت يا ساختمانهاي مسکوني اين امر را مورد توجه قرار دهند.

 .4تقويت فضاهاي فرهنگي -اجتماعي :در اين راستا ميتـوان از طريـق ايجـاد و بهـره بـرداري

مناسب از فضاهاي فرهنگي ايجاد شده در مناطق شهري و محالت شهر ،تالش کرد تا مردم به فضا

و مکان زندگي خويش توجه بيشتري داشته باشند .اين امر تنها زماني ممکن است که مردم بخواهنـد
بپذيرند که شهر نيز مانند منزل مسکوني به آنها تعلق دارد و در صورت توجه بيشـتر آنهـا اسـت کـه

ميتوان در طي يک حرکت عمومي و همگاني ،امکان افزايش نظارت و کاهش قابليت جرمخيـزي را
فراهم آورد.

 .5مشارکتسازي اجتماعي :الزم به ذکر است که تنها با مداخلـه مـردم و شـهروندان در فراينـد

برنامهريزي شهر در رويکرد شهرسازي مشارکتي است که ميتوان انتظار بهبود در وضـعيت فعلـي را

داشت .براستي چرا مردم نسبت به شهر خود چنين بيتفاوت ميشوند؟ آيا نميتوان از طريـق دخيـل

کردن ايشان در فرايند تصميمسازي و تصميمگيري حداقل در سـطوح محلـهاي ،ايـن احسـاس را در

ايشان بوجود آورد که شهر و باالخص محلهاي که در آن زندگي ميکنند ،به آنها تعلق دارد و تفـاوت

قابل مالحظهاي بين منازل مسکوني و محله آنها وجود ندارد يا حداقل نبايد وجود داشته باشد .در هر

صورت ايشان بايد بپذيرند که تنها در صورتي امکان افزايش امنيت در محالت مسکوني فراهم مـي-
شود که خودشان به صحنه مديريت محلهاي وارد شوند و دوري و اجتناب و بـيتفـاوتي بـه محـالت

شهري که هم اکنون در پيش گرفته اند ،جز وخيم کردن اوضاع اثر ديگري ندارد.
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 .6فرهنگسازي اجتماعي :از طريق فرهنگسازي نيز ميتوان ديدگاه جاري مـردم را نسـبت بـه

فضاهاي عمومي شهري و مناطقي که در آن زندگي ميکنند ،تغييـر داد و حتـي آن را اصـالح کـرد.

رويکردهاي فرهنگ مدار در سطوح مديريتي ايران نيازمند مدارا و صبر بيشـتري بـراي دسـتيابي بـه
نتيجه مورد نظر هستند ،چرا که تغيير باورها ،عادات و عقايد يـک سـاختار اجتمـاعي در کوتـاهمـدت

ميسر نميشود و ميبايستي به حرکتهاي بلند مدت /ميان مدت انديشيد .در هـر صـورت بايـد مـردم

بپذيرند که تنها خودشان هستند که ميتوانند با مساعي و مشارکت بيشتر در طي حرکتهـاي عمـومي

به بهبود ساختار بپردازند .البته نقش ارگانها و نهادهاي تامين اجتماعي هم در اين ميـان مهـم اسـت،

چنانچه در طرح افزايش امنيت اجتماعي که مدتي است شروع شده و ادامه دارد ،ديده شد کـه بعـد از

مدتي که ترس شهروندان از اراذل و اوباش کاهش يافت و در واقع مردم به نتيجه عملي اين اقدامات

اميدوار شدند ،شروع به فعاليت کرده و همکاري و مشارکت عمومي گستردهاي بهوجود آمد که نشـان

از اين امر دارد که در صورت برنامهريزي درست و بهينه ،ميتوان انتظـار مشـارکت مناسـب مـردم را
داشت.

 .7تدوين دستورالعملهاي طراحي فضاهاي کالبدي :شـايان ذکـر اسـت حجـم و فاصـله ميـان

ساختمانها )تودهها در فضا( ،مسيرها و کريدورهاي بصري ،قرارگيـري محـل دسترسـي بـه سـايتها و

مجتمعهاي مسکوني ،نحوه دسترسي همگاني و حتي مکانيابي و استقرار کاربريها در شهر در ميـزان

و نوع جرمي که احتمال دارد در آنها يا بهواسطه آنها ،امکان وقوع يابد ،تاثير دارد .بنابراين الزم اسـت

که آييننامه و اصول طراحي کالبدي فضاهاي شهري و مسـکوني در رابطـه بـا حجـم سـاختمانها و

فاصله و نسبت ميان آنها ،تدوين شود .اين امر در ساير کشورها و شهرداري  /حکومتهاي محلي واقع

در آنها صورت گرفته است .در ايران اين معيارهـاي طراحـي بايـد بـا توجـه بـه شـرايط فرهنگـي و

مقتضيات اجتماعي و روانشناختي شهروندان ايراني مود تدوين قرار گيرند ،چراکـه نمـيتـوان بـدون

توجه به شرايط و اقتضائات فرهنگي يک سرزمين ،نسبت به طراحي اماکن و فضاها پرداخت که لزوم
در دستور کار قرارگيري اين امر در ارگانها و نهادهاي مربوطه الزم بهنظر ميرسد و نميتوان تنها بـا

ارجاع به يک متخصص يا تعميم آن به کل مردم ،در اين رابطه نظر مشخص و جامعي داد .اميد کـه

تدوين چنين دستورالعملهايي در سطح ملي به عنوان يک مقرارت ملي کلي و در سطح شهرداريهاي
هر منطقه در سطح محلي براي انطباق بيشتر اين معيارها و مولفهها و ضوابط طراحي با خصوصـيات

و ويژگيهاي رفتاري ساکنان آن شهرستان ،مورد توجه مسئولين و نهادهاي وابسته قرار گيرد.
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پينوشتها

 .1مقام معظم رهبري در اين رابطه اشاره دارند که» :يک ملت برای اينکه قلههای کمـال مـادی و معنـوی و

قلههای عزت و شرافت را فتح کند ،به امنيت و به آسودهخيالی از تهاجم دشمنان احتياج دارد .بدون احساس امنيت
و بدون حضور آرامش و اطمينان ،در هيچ کشوری نه علم ميتواند پيشرفت کند ،نه مقامات معنوی و اخالقی ملتها

ميتواند به آن نقطة مطلوب برسد .دنيا و آخرت را با امنيت ميتوان تأمين کرد .احساس امنيـت و آسـودگي خـاطر

زمينه ساز پيشرفت مادي و معنوي هر ملتي است .دادن احساس امنيت و آرامش و طمأنينـه بـه مـردم در زنـدگی،

چيزهايی نيست که در نظام جمهوری اسالمی به چشمِ کماهميت بشود به آنها نگاه کرد .نکتة ديگر اين اسـت کـه
در کار ايجاد امنيت و دادن احساس امنيت به آحاد مردم ،جنبـههـای سياسـی و جنـاحی و گرايشـهای گونـاگون و

اختالف مذهب و اختالف قوميت و اينها ،هيچ تأثيری نبايد بگذارد .امنيت در جامعه مال همه است .تنها کسی بايد

احساس ناامنی بکند که در صدد است امنيت مردم را متزلزل کند و بر آن آسيب وارد کنـد .فقـط او بايـد احسـاس

والا همهی آحاد ملت با هر مذهبی ،با هـر دينـی ،بـا هـر گـرايش سياسـیای ،بـا هـر
ناامنی کند از ناحيهی شما؛ ّ

سليقهای ،فرق نميکند؛ همه يکسانند در برابر وظيفة بزرگی که بر دوش شماست ،که ايجاد امنيت است) «.سـايت
مقام معظم رهبري(.

2. Sense of Security
3. Human Sustainable Development
4. Urban Satisfaction
5. Social Capital
6. Quality of life
7. Urban Satisfaction
8. Sustainable Development
9. Social Participation
10. National Security
 .11تحقيقات و مطالعات دنباله دار نگارنده [منتقد] در رابطه با مفهوم امنيت و چاپ چندين مقالـه پژوهشـي و

کتاب در اين رابطه از مهمترين مواردي است که باعث عالقه نويسنده در نقد کتاب حاضر بوده است.

12. foreword/preface
13. introduction
 .14مقام معظم رهبري در رابطه با مفهوم امنيت اشاره دارند که» :نگرش صـحيح بـه مقولـه نظـم و امنيـت،

بهمراه »برنامهريزی علمی«» ،مديريت قوی« و »کار بیوقفه« ،نتايج درخشان بيشتری خواهد داشـت .روحانيـت

بايد با تفهيم و تبيين دين ،مردم را به آرامش روحی ،امنيت روانی و قلبی ،و عدالت اجتماعی و تأمين سعادت دنيا و

آخرت بشارت دهد و آنها را از پيامدهای عمل نکردن به دين خدا انذار کند .مسؤوليت روحانيان را در پاسخ دادن به

سؤاالت ،ابهامات و اقتضاهای گوناگون دنيای امروز ،خطير است .عمل به اين وظايف ،در گرو تأمين نيازهای جديد
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و آگاهی به معارف گستردهای است که آشنايی به وضع امروز جهان و تبيين »فلسفه وجودی نظام اسـالمی و نيـاز

.(بشر به حکومت دينی« از جمله آنها به شمار میآيد« )سايت مقام معظم رهبري
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32. Richard G. Little٢٠٠٤ ،
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