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چکیده
امروزه به علت رشد گسترده کالبدی و جمعیتی شهرها ،امنیت یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی ،طراحی و
مدیریت شهری است .در مباحث نوین مطروحه در طراحی و برنامه ریزی شهری از اصولی یاد می شود که در
آن تالش شده تا زمینه بروز جرم در یک مکان خاص را تا حد امکان از طریق طراحی و برنامه ریزی صحیح
و توجه به عوامل محرک در فضا بر رفتار انسان کاهش دهد.در این تحقیق نگارندگان با بررسی مفاهیم امنیت
و جرم در شهر و سپس مطرح کردن شیوه ای برای کاهش و جلوگیری از جرم در محیط های شهری با
استفاده از طراحی محیطی(شیوهی )CPTEDبه رابطه میان جرم و کالبد شهری پرداخته و به کمک راهبرد
های کاهش جرم از این طریق به طراحی یکی از محورهای شهر مشهد می پردازند .نتایج به دست آمده نشان
می دهد در صورت افزایش نظارت اجتماعی و یا امکان دهی به رفتارهای امن در مناطق ناامن شهر و ایجاد
زمینه جهت انجام فعالیت های اجتماعی می توان از وقوع جرم در فضاهای شهری کاست.
واژه های کلیدی :طراحی محیطی ،جرم ،امنیت ،فضای شهریCPTED ،

 1پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 2دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
 3دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
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-1مقدمه
امنیت در بسیاری از متون بنایی برای توسعه و پیشرفت محسوب شده است .این مسئله در دوران معاصر باا
توجه به رشد و گسترش شهرها اهمیت بیشتری یافته است ،برای مثال زیگمونت باومن ماینویساد «تااری
اخیر شهرهای آمریکایی سرشار از تغییرات اساسی است ولی وجه مشخصه تمامی آنها دغدغه های امنیت و
بی خطری است» ،وی ادامه می دهد شگفت اینکه شهرها ،که در اصل برای تامین امنیت همه سااکنان خاود
بنا شده اند ،امروز بیشترتوام با خطر هستند تا امنیت( .باومن)172-163 :1331

در زمینه کاهش امنیت محققان از رشته های مختلف نظریات متعددی را بیان نموده اند .یکای از ایان
نظریات ،نظریه کاهش جلوگیری از جرم با طراحی محیط می باشد که به اختصار آن را  CPTED1میگویند.
این رویکرد را می توان رویکردی هدفمند در جهت طراحی کارآمد و هوشامندانه مولفاه هاای محیطای باا
بکارگیری بهینه محیط مصنوع در کاهش جرایم دانست که به طور موثری در افزایش سرمایه اجتماعی ،بهبود
کیفیت زندگی و افزایش میزان رضایت شهروندی و بهبود رفاه اجتماعی تاثیر گذار است(.صالحی)23 :1331،

-2امنیت
امنیاات واژه ای عرباای از ریشااه ی اماان اساات( .صااالحی )33 :1331در فرهنااآ آکساافورد ،واژه ی
 « Securityدر حفظ بودن ،فراغت از خطر یا اضطراب و تشویش» معنی شده است و در برخای از متاون،
بین واژه امنیت  Securityو ایمنی  Safetyتفاوت قائل شده اند« Security.رهایی یاا حفاتات از خطار
نگرانی ،اقدامات پیشگیری برای تضمین امنیت از یاک کشاور ،شاخم ،مقولاه هاای ارزشای» و Safety
« وضعیت در امان باودن ،وضاعیت بای خطار باودن و تواناایی بارای حفاظ ساالمتی» معنای شاده اسات.
)(Oxford,1999

امنیت به معنای « رهایی از خطر ،تهدید آسیب ،ترس یا وجود آرامش ،اطمیناان ،آساایش و اعتمااد»
است( .سااروخانی )33:1331و محصول برقراری نظم در جامعه است که در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر باه
عنوان یکی از حقوق اجتماعی انسان بیان شده و هم ردیف آزادی قرار گرفته است( .صالحی)22-21 :1337

نیاز به امنیت همواره از نیاز های اساسی انسان بوده که براساس طبقه بندی ماازلو

)(Maslow1943:96

در رتبه دوم و بعد از نیازهای جسمانی و زیستی قرار دارد و در صاورت بارآورده نشادن نسابی ایان نیااز،
نیازهای رده ی باالتر انسان مانند نیاز به عشق ،نیاز به احترام به طور نسبی برآورده نشده و انسان از دستیابی
به باالترین نیاز خود که خودشکوفایی است باز می ماناد(.پااکزاد )33 :1331امنیات از ساه الیاه ی اصالی و
متکامل تشکیل شده است که عبارتند از :امنیت فردی ،امنیت اجتماعی و امنیت ملی .البتاه امنیات اجتمااعی
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خود به امنیت شغلی ،اقتصادی ،سیاسی و قضایی تقسیم مای شاود( .رجبای پاور)11 :1332در ایان پاژوهش
منظور از امنیت همان امنیت اجتماعی است ،حالت فراغت همگانی از تهدیدی که رفتار غیر قانونی یک فرد
(جرم) ،ممکن است در تمامی یا بخشی از یاک جامعاه پدیاد آورد( .سااروخانی )1331برخای صااحبنظران
معتقدند امنیت از دو جنبه عینی و ذهنی تشکیل شده که جنبه عینی و بیرونی آن همان ایمنی و جنبه ذهنی و
درونی آن احساس امنیت نام دارد( .کارگر)36 :1333

امنیت اجتماعی در تعریف کلی عباارت اسات از تضامین پاساداری از جامعاه در برابار خطار هاا ،
تهدیدات و ایجاد فرصت ها به منظور ارتقا و بهینه سازی جامعاه(نویادنیا )11 :1332یکای از مباحاث ماورد
توجه در امنیت اجتماعی ،همبستگی میان افراد جامعه است(.علینقی )323 :1331درمجماوع امنیات باه معنای
وجود اطمینان از سالمت جان و مال و ناموس ،امری است که واقعیت یا تحقق یافتن آن مستلزم اقادامات و
برنامه ریزی های ویژه است( .مجتهدزاده)13 :1373

در واقع می توان این چنین بیان کرد که وجود محیطی امن برای زندگی از ضروریات و نیااز هاای
اصلی انسان می باشد .احساس ناامنی در محیط و نگرانی های ناشی از مکان های ناامن ،سایر فعالیت های
انسانی را تحت شعاع قرار داده و امور اقتصادی و فرهنگی و اجتمااعی و غیاره باه درساتی انجاام پاذیر
نخواهد بود .ناهنجاری های اجتماعی و جرائم که از سوی عاملین و مجرمین در محیط هاای شاهری باه
وقوع می پیوندد از جمله موارد اصلی ناامنی محیط زندگی و سلب کننده امنیت شهرها و در نتیجه مختال
نمودن حضور مردم در فضاها و تعامالت اجتماعی آنها می باشد .مردمی که در شهرها زندگی مای کنناد،
خواسته و یا ناخواسته ،چه در مواقعی که درون منازل خود به سر می برند و چه در هنگامی که در محیط
خارج از خانه و در عرصه های عمومی هستند با پدیده وقاوع جارم و ناهنجاریهاای اجتمااعی باه طاور
احتمالی روبه رو بوده و خطر وقوع جرم همواره یک شهروند را تهدید می کند(.حشمتی)31 :1331

-3جرم
با توجه به تعاریف مختلف در مورد جرم ،تعاریف ارائه شده توسط حقوق داناان ،جامعاه شناساان و
جرم شناسان مورد بررسی قرار می گیرد:
از نظر حقوق دانان ،جرم «هرگونه عملی برخالف تکالیف فرد نسبت به جامعه است کاه ارتکااب آن
مستلزم عقوبت و مجازات باشد»
در حقوق کیفری ایران « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ،جارم
محسوب می شود( ».صالحی)23 :1331
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از نظر جامعه شناسان بر طبق نظر دورکیم ،جرم پدیده طبیعی اجتمااعی اسات و از نظاام ،فرهناآ و
تمدن هر اجتماع ناشی می شود .برخی دیگر جرم را عملی توصیف می کنند که در رابطه با رفتارهای عادی
اعضاء گروه اجتماع ،تقصیر و خطا محسوب شده و رفتار ناهنجار باشد .جرم شناسان ،ناساازگاری افاراد را
در اجتماع ،عمل ضد اجتماعی و جرم می نامند و برخی دیگر عقیده دارند که تعادی و تجااوز باه شارایط
زندگی ،عمل ضداجتماعی می باشد( .صالحی)16 :1337

منظ ور از جرایم شهری ،جرایمی است که در فضاهای عمومی شاهری ،یاا مکاان هاایی کاه احتماال
سرایت جرم از فضاهای عمومی به فضاهای خصوصی وجود دارد صورت می گیرد .ویژگای دیگار جارایم
شهری این است که نا آشنا بودن افراد نسبت به هم منجر به تشدید آنها می شود .وقتی افراد نسبت باه هام
شناخت حاصل کرده باشند ،دیگر نمی توانند در فضاهای عمومی به ارتکاب جرم بپردازند و این کار را فقط
در فضاهای خصوصی یا فضاهای خاص انجام می دهند(.صالحی)32 :1337

در مورد میزان جرم و جنایت در شهر ها و رابطه آن با شهرنشینی دودسته نظریه وجود دارد .در یکی
از اینها به بیان رابطه میان کیفیت محیط کالبدی و فیزیکی شهرها و میزان جرم و جنایت پرداخته می شود و
نظریه فضاهای بدون دفاع شهری مطرح می گردد .برحسب نظریاه منااطق جغرافیاایی بزهکااری بیشاترین
تبهکاری شهر به کیفیات شهرسازی مربوط می شود نه به کیفیت شهر نشاینی(گوسان )116 :1371پیشاگامان
مکتب اکولوژی شهری شیکاگو نیز همه مسائل اجتماعی و از جمله میزان جرائم را در تفاوت ها و خصیصه
های مکانی جست و جو می کنند( .شکویی )11 :1373دسته دوم نظریه هایی هستند که در آن ها رابطه میاان
میزان افازایش و تاراکم جمعیات و عوامال اجتمااعی و فرهنگای باا جارم و جنایات بررسای مای گاردد
(زیاری)3 :1331

همچنین می بایست میان ترس و خطر یا احساس امنیت کردن و در امان بودن تفااوت قائال شاد .از
نظر علمی درک اثرات جرم یعنی ترس از وقوع جرم به اندازه ی خود آن یعنی خطر های آماری حاصل از
وقوع جرم اهمیت دارد .واکنش نسبت به ترس از قربانی شادن ،باعاث مای شاود کاه بسایاری از ماردم از
خطرات دوری کنند یا حداقل میزان در معرض خطر قرار گرفتن شان را کاهش دهند که این خود می تواناد
منجر به عدم حضور مردم نه تنها در یک مکان خاص بلکه در بیشتر فضاهای عمومی

شود(carmona2003).

و در نتیجه میزان حضور در جامعه کاهش می یابد که این خود به ناامنی دامن میزند.
-4نظریاتی در باب جرم شناسی شهری و محیطی
پیشینه و زمینه نظری مباحث جرم شناسی شهری را باید حداقل از مکتب جامعه شناسای شایکاگو و
مطالعات اولیه اکولوژی شهری مورد بررسی قرار داد.
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 مکتب اکولوژی شهریاکولوژی شهری برای اولین بار در سال  1316در زمینه بررسی هاای شاهری باه وجاود آماد و طای
سالهای بعد مطالعات اکولوژی اجتماعی شهرها به شدت از مکتب جامعه شناسی شایکاگو تااثیر پاذیرفت.
علم اکولوژی شهری را «رابرت پارک» بنیان نهاد .وی کوشید تا مفاهیم زیست شناختی علم اکولوژی شهری
(انسانی) را در مطالعات شهری مورد استفاده قرار دهد .در تعریاف اکولاوژی شاهری آن را علام شناساایی
روابط متقابل میان انسان و محیط ذکر کرده اند( .صالحی)33 :1337

از نقاط قوت دیدگاه اکولوژیک ،توجه به مشخصات کالبدی برخی مناطق شاهری در باروز کجاروی
اجتماعی است .لذا خصوصیات کالبدی ،اجتماعی  -اقتصادی حاکم بر نواحی خاص شهر مورد بررسی قرار
می گیرد .این دیدگاه مشخصا به بررسی پدیده های اجتماعی نظیر جرم و جنایت و امراض روانی در شهرها
و در ارتباط با بخش های مختلف شهر و ترسیم نقشه های مربوط به آن اختصاص یافت که طای آن برخای
از مناطق داخلی شهرها و یا محالت شهری به عنوان حوزه هاای جارم و جنایات و حاوزه اماراض روانای
معرفی گردیدند( .کالنتری)76 :1331 ،
 مکتب آسیب شناسی شهریدر سال  1361مکتب اکولوژی تطبیقی و آسیب شناسی شاهری را اف ،ال ،ساوتیرز بارای آگااهی از
ساخت اکولوژیکی شهرها مطرح کرد و مراد از آن به کارگیری مفاهیمی است که به شناخت زندگی مردم در
محالت مختلف شهری کمک می نماید .بر این اساس آسیب شناسای شاهری پیادایش کیفیات ،پراکنادگی
جرایم ،امراض ،ناآرامی های شهری را در شهرهای مختلف جهان مورد بررسی قرار داد(.صالحی)33 :1337،

بر اساس ایده های مطرح شده توسط اندیشمندان به طور کلی می توان گفت دو نوع رویکرد اصلی
برای پیشگیری ازجرم وجود دارد:
رویکرد نخست ،رویکرد غیرمکانی است که به کاهش و یا از بین بردن انگیزه های شخصی ارتکااب
جرم از طریق آموزش های اخالقی ،بهبود وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعاه ،وضاع قاوانین و
جریمه اشاره دارد .این رویکرد در برخی منابع رویکرد اجتماعی نیز نامیده شده است .رویکرد دیگر رویکرد
مکانی است که هدف اصلی آن سخت تر کردن امکان ارتکاب جرم به وسیله کاربرد تکنیک های خااص در
مکانی مشخم می باشد(.سوری)31 :1333،

بنابراین می توان گفت این رویکرد بیشتر بر زمینه ارتکاب جرم تأکید دارد تا عمل جرم ،و در واقع،
زمینه های اجتماعی ،فیزیکی و روانشناختی ارتکاب جرم را شناسایی کرده و چهار نوع راهبرد برای کاهش
فرصت ارتکاب جرم ارائه میدهد:
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افزایش امکان مشاهده جرم و جنایت
 .1افزایش خطر ارتکاب جرم
 .2کاهش منفعت های ارتکاب جرم
 .3از بین بردن بهانه های ارتکاب

جرم)(Clarke1997:56

کرمونا از نظر تئوری رویکرد نخست را برخوردی موثرتر با مسئله جرم و جنایت میداند ،چرا که به
باور وی با از بین بردن انگیزه های ارتکاب جرم ،در صورت فراهم بودن زمیناه و امکاان ارتکااب آن ،از
آنجا که انگیزه ای وجود ندارد ،جرمی نیز صورت نمی گیرد .اما از آنجا که تحقاق اهاداف ایان رویکارد
نیازمند زمان بیشتر ،تمهیدات جامع تر وآموزش های در عمل توجیه شده تر است و الزم به ذکار اسات،
رویکرد غیر مکانی به علت آنکه با تمهیداتی غیرکالبدی سر و کاردارد ،خارج از حوزه کار طراحی شهری
است (carmona2003:121) .با توجه به وتیفة اصلی طراحی شهری درتحقق پذیری اهاداف رویکارد دوم
میبایست اذعان داشت که تکنیک های کاهش فرصت ارتکاب جرم در ادبیات این رشته پیشرفت بسیاری
داشته است.
در راستای اهداف این مقاله و با توجه به آنکه تاکنون نظریه پردازان بسیاری در ارتباط با پیشگیری
از جرم از طریق طراحی محیطی اتهار نظر نموده اند ،در ادامه به بررسی ایده های اندیشامندان رویکارد
مکانی یا موضعی پرداخته می شود.
وود ( )1361از جمله نخستین افرادی است که به ارتباط بین محیط کالبادی و جارم پای بارد  .او در
بررسی های خود به این نتیجه رسید که «چگونه ویژگیهای کالبدی طارحهاای مجتماع هاای مساکونی
عمومی از ارتباطات و تماس شهروندان ساکن در بلوکهای مسکونی که از عماده هساته هاای کنتارل و
مراقبت اجتماعی غیررسمی در محیط هستند ،جلوگیری می نمایاد» ) (Wood1961:69-73متعاقاب بررسای
های وود ،جین جیکوبز( )1361کتاب معروف خود «مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکا» را به رشته
تحریر درآورد و به طرزی ماهرانه ،بر اساس تجربیات شخصی خاود در شاهر بوساتون ،رواباط جارم و
طراحی کالبدی محیط زندگی را بیان نمود .از نظر او الزمة موفقیت محالت این است که امنیت و ایمنای
در خیابان های آن احساس شود .او توجه خاصی به خیابان به عنوان یک فضای شهری داشت و کااهش
امنیت را نتیجه فقدان سرزندگی در خیابانها می دانست .بر این اساس ،جیکوبز سه عامال را بارای ایجااد
سرزندگی در خیابان معرفی می کند:
 .1ایجاد تمایز روشن بین فضاهای خصوصی و عمومی (روشن بودن سلسله مراتب و آستانه ها)
 .2امکان مراقبت بصری روی خیابان (چشمان خیابان)
 .3ایجاد جاذبه هاای کاافی در بدناه خیاباان (تشاویق ماردم باه اساتفاده از فضاا در تماام اوقاات
)(Jacobs1961:71
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از دیگر نظریه پردازان می توان از آنجل( )1363که همواره تأکید بر اهمیات محایط کالبادی بارای
پیشگیری از جرم داشت ،نام برد .او معتقد بود «به وسیله ی مشخم کردن حدود مالکیات ،کااهش و یاا
افزایش دسترسی به محل و انجام اقداماتی درخصوص نظارت و مراقبت شهروندان و پلیس ،که از طریق
طراحی محیط کالبدی صورت می گیرد می توان بر روی کاهش جرائم تاثیر مستقیمی گذاشت ».باه اعتقااد
آنجل ارتکاب جرم ارتباطی معکوس با شدت فعالیت در خیابان دارد و محیط های تجاری به شکل نواری،
آسیب پذیری بیشتری نسبت به جرم و جنایت دارند.

)(Angel 1968:45

-5تعاریف و مفاهیم رویکرد CPTED
نظریه ی  CPTEDیا نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طرّاحی محیط ،به طور دقیق فرم و کالباد
شهری و ارتباط آن با جرایم شهری را بررسی می کند.
تعاریف مختلفی برای این رویکرد مطرح شده است که به چند مورد آنها در زیر اشاره شده است:
مرکز بین المللی جرائم( )NICP,2006آن را طراحی و استفاده ی مناسب از محیط ساخته شاده بارای
کاهش یا جلوگیری از جرائم و بهسازی کیفیت زندگی می داند .روزنامه ی بین المللی جلاوگیری از جارائم
( )JCI,2006توجه به امنیت را مولفه ای اساسی در طراحی فضاهای مصنوع شهر می داند ،چرا کاه احتماال
وقوع جرائم و ارتکاب آن ها را کاهش مای دهاد .انجمان باین المللای  )ICA,2005( CPTEDنیاز آن را
استفاده هوشمندانه از فضای ساخته شده در جلوگیری از جرائم در فرایند طراحای و برناماه ریازی محایط
مصنوع تعریف می کند .شورای ملی جلوگیری از جرائم ( )NCPC,2006نیز به استفاده هوشمندانه از محیط
مصنوع در طراحی فضاهای شهری اشاره دارد که می تواند پتانسایل جارم خیازی منااطق را کااهش دهاد.
(صالحی )11 :1337پت ترال در جدول  1سه رکن اساسی پیشگیری از جرم را در حوزه قانون ،پیشگیری های
اجتماعی و برنامه ریزی و طراحی های مناسب محیطی می داند که بدون توجه به آن ،نمای تاوان از جارائم
قابل انتظار در محیط کاست(.پورجعفر)37 :1337
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جدول -1سه رکن اساسی پیشگیری از وقوع جرم از دیدگاه پت ترال(]4[)2004
گروه های در خطر و پیشگیری اجتماعی

اجرای قانون
 -هدفمند کردن گشت های پلیس قابال

برنامه ریزی و مدیریت فیزیکی

 -هدفمناااد کاااردن گاااروه هاااای آسااایب  -بهبود روشنایی خیابان

رویت

پذیر(زنان ،کودکان و جوانان)

 -احیاء فضای عمومی و باغ ها

 -بهبود ارتباطات و دسترسی

 -برنامه های آموزشی

 -طراحی خیابانها ،ساختمانها ،پاارکهاا و

با اجرای قانون

 -توسعه دادن مراکز حمایتی از قربانی

غیره به منظور کاهش فرصت های جرم

 -تکمیل کردن نظارت محلهای

 -تسهیالت تفریحی برای مشغول کردن جوانان

 -سازماندهی مجدد بازارها و پایانهها

براساس این نظریه ،طرّاحان و برنامه ریزان شهری با آگاهی و تجربه ای که در اختیار دارند و با توجه
به ترفیت ساخت وساز محیط ،برای کاهش ترس از جرایم و کاهش پتانسیل های تخلّف اقدام به طرّاحی و
برنامه ریزی شهری می

کنند(Cozens2001:136).

به طور کلّی نظریه ی CPTEDبه تمام عوامال محیطای،

مانند طرز قرارگیری ساختمان ها ،خیابان ها ،مبلمان شهری و مانند آنها که باعث پیشگیری از جرم می شود،
اشاره دارد.
رویکرد حاضر این امکان را فراهم می کند تا با طراحی کالبدی شهر از طریق طرح کالبدی سااختمان
و طراحی و دسترسی به اماکن جرم خیز بتوان از ایجاد محیط های مناسب برای جرم و جنایت پرهیز کرد و
بازدارنده ای برای ارتکاب جرایم بود.این امر از آن جهت مهم اسات کاه اماروزه در فرآیناد هاای طراحای
فضاهای شهری کمتر به توانایی های نهفته ی مناطق شهر و ساختمان ها در کاهش یاا جلاوگیری از جارایم
توجه می شود( .پورجعفر)71 :1337

-6پیشینه
نظریه های اولیه ساده که توسط وود ( ،)1361جیکوبز ( )1361و آنجل ( )1363ارائه گردیده بود ،باه
وسیله معروف ترین نظریه پرداز این بحث یعنی اسکار نیاومن ( )1372تکامال یافات .او بار اسااس کاار
سیستماتیک و آماری که بر روی اندازه و ارتفاع انواع ساختمانها و میزان جرائم انجام داد ،به ایان نتیجاه
رسید که ارتباط مستقیمی میان افزایش تعداد طبقات و افزایش اندازه پروژه ها از یک سو و از سوی دیگر
افزایش جرائم وجود دارد و برای مثال در ساختمانهای زیر شش طبقه جرائم کمتری نسبت به ساختمانهای
بیش از  6طبقه رخ میدهد .از دیگر یافته های اسکار نیومن در مورد طراحی راهروها و کریدورهایی است
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که از دو طرف پوشیده شده اند .به زعم او ،اینگونه فضاهای داخلی در پروژه های بزرگ و ساختمان های
با ورودی های زیاد مستعد ارتکاب جرائم و خرابکاری هستند.

)(Newman1996:97-100

نیومن بر اساس مطالعات خود به معرفی سه فاکتور می پردازد که با افزایش نرخ جرم و جنایت در
بلوک های مسکونی ارتباط مستقیمی دارد :غریبگی ساکنین با هم ،کمبود نظارت ساکنین بر فضا و قابلیت
دسترسی به راه های فرار .این عوامل مجرمین را قادر می سازند که به صورت پنهانی اقدام به ارتکاب جرم
نموده و به سادگی از صحنه فرار کنند .بر این اساس او مفهوم فضای قابل دفاع را مطارح نماوده و یاک
سری از ساز و کار را برای تعریف قلمرو ها چه به صورت واقعی و چه به صاورت سامبولیک و بهباود
امکاان نظاارت بار فضاا ارائاه مای دهاد تاا از آن طریاق هار فضاا تحات کنتارل سااکنانش در آیاد
) (Newman1972:54در جدول  2می توانیم سیر نظری این رویکرد را در نظر اندیشمندان آن مشاهده کرد:
جدول  -2پیشینه و سوابق رویکرد درآرای اندیشمندان و بازتاب های جهانی[]4
پیشینه اقدامات و مالحظات جهانی درآرای اندیشمندان و صاحب نظران شهری
دهه 1361

جین جیکاوبز در کتااب مارگ و زنادگی  -نیاز به خیابان امن در شهر
 -جداسازی مکان های عمومی و خصوصی

شهرهای آمریکایی

 تنوع کاربری واختالط آن ها در سطح شهر استفاده موثر و بازدارنده از حضور عابران پیااده درمناطق شهری برای کاهش احتمال وقوع جرایم
دهه 1371

رای جفری در کتاب جلوگیری از جارایم  -کاهش پتانسیل طبیعی جرم خیزی مناطق شاهری و
شهری با طراحی محیطی و اساکار نیاومن عمومی
 -شاافافیت و در معاارض دیااد قاارار گاارفتن فضااای

در کتاب فضاهای قابل دفاع

عمومی
دهه 1331

جرج کیلینآ و ویلسون و پل براتینگهاام  -ارایه تئوری پنجره های شکسته
 -کاهش پتانسیل های جرم خیزی مناطق شهری

در کتاب جرم شناسی شهری

 اشاره به نابسامانی های طراحی محیط مصنوعدهه  1331و تیم کرو و مسائول برناماه هاای آموزشای  -ارایه استراتژی و روشمندی این رویکرد
2111

جهانی  CPTEDدر کتااب جلاوگیری از  -برگاازاری سااری کنفاارانس هااا و همااایش هااای
بینالمللی

جرایم از طریق طراحی محیطی
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-7اصول اساسی رویکرد CPTED
براساس مستندات ،تجربیات و آرای اندیشمندان جهانی در این زمینه ،می توان به اصولی اشاره کرد کاه باه
عنوان مبانی در طراحی محیطی مورد استفاده قرار می گیرد و می توانند به میازان زیاادی امنیات را افازایش
دهند .به کارگیری این اصول و مفاهیم تمثیلی آن ،سهمی اساسی در طراحی محیطی بازدارنده از جرائم دارد
که این اصول عبارتند از( :ایلکا)7 :1331

 تقویت قلمروهای طبیعیاین مفهوم از طریق احساس و روحیه ی مالکیت در محیط های ساخته شده و مصنوع که به ایاده ی
چترموسوم است .الزم به یاادآوری اسات کاه از طریاق انگیزاننادگی احسااس مالکیات و تملاک پاذیری
شهروندی نسبت به محالت و مناطق مسکونی است که حضور بیگانگان و مزاحمان ،برای ساکنان با اهمیت
می شود .به عبارت ساده تر تنها بعد از وجود و القا چنین احساسی در شهروندان و ساکنان شاهر اسات کاه
افراد مزاحم و مجرمان این حاق را باه خاود نمای دهناد کاه باه حاوزه قلمارو فارد دیگاری وارد شاوند.
(پورجعفر)61 :1337

 کنترل دسترسیبرای فراهم سازی دسترسی مناسب و کاهش دادن دسترسی مجرمان به مناطق جرم خیز یا مناطقی که
پتانسیل طبیعی وقوع جرم را در خود نهان دارند ،می توان از نظارت های شهروندان و عابران پیاده یا ساکنان
از معابر و مسیرهای دسترسی بهره گرفت که با تعریف شفاف ورودی و خروجی ساختمان هاای مساکونی
در سایت های شهری و نوع چگونگی نورپردازی و نظارت طبیعای بار نحاوه دسترسای باه ساایت ممکان
میشود(.صالحی)31 :1337

 نظارت طبیعینظارت طبیعی به معنای توانمند سازی محیط شهری از طریق در معرض دید قارار گارفتن و آساانی
نظارت است که امکان نظارت بر مناطق شهری را به وسیله ی شاهروندان یاا ارگاان هاای انتظاامی فاراهم
میکند .بر این اساس این امکان فراهم می شود که مناطق شهری در معرض دیاد عماومی قارار گیرناد و از
ایجاد مناطق غیر قابل نظارت و به اصطالح مناطق کاور جلاوگیری باه عمال آورده شاود و از ایان طریاق
احساس امنیت در جامعه افزایش یابد( .پورجعفر )31 :1337افزایش امنیت در محیط هاای عماومی رابطاه ی
بسیار نزدیکی با میزان حضور پذیری مردم در اجتماع و در نتیجه افزایش حاس سارزندگی و میازان تعلاق
خاطر مردم به محل زندگی و شهرشان شود.
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 حمایت از فعالیت های اجتماعیمنظور این است که این امکان فراهم شود تا برخی فعالیت های اجتماعی در مناطق شهر ایجاد شاود
که عالوه بر اشتغال زایی و ایجاد تسهیالت رفاهی بتوان میازان نظاارت انساانی را بار منااطق افازایش داد.
(ایلکا)7 :1331

 تعمیر و نگهداریبا تعمیر و نگهداری مناسب از مبلمان شهری و تابلوهاا و عالئام شاهری و چاراغ هاای روشانایی و
محوطه سازی می توان عالوه بر بهینه سازی هزینه های شهری ،از باال رفتن ترفیت مناطق در جارم خیازی
کاست .در جدول باالبه برخی اصول پیشنهادی جهانی در این زمینه اشاره شده است(ایلکا)3 :1331

با توجه به مطالب بیان شده در ادامه به بررسی خیابان فردوسی حاد فاصال میادان جانبااز و میادان
فردوسی پرداخته میشود:
 -8نمونه مورد بررسی مالحظات کالبدی جهت کاهش جرم در فضا های شهری با رویکرد CPTED
نمونه مورد بررسی در اینجا خیابان فردوسی (حد فاصل میدان جانبااز و میادان فردوسای) در شاهر مشاهد
مقدس است( .شکل 2و )1پس از بررسی ویژگی های این خیابان ،مشکالت و معضالت آن از حیاث وقاوع
جرم و القای حس ترس باه عاابران پیااده در شاکل  3و باه وسایله نگارنادگان بیاان مای گاردد و ساپس
راهکارهایی مبتنی بر نظریه CPTEDارائه می گردد.

شکل -1موقعیت محدوده در شهر مشهد مقدس
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شکل  -2شناسایی محدوده

این محور با توجه به کاربری هایی مانند مجتمع ورزشی آستان قدس رضوی و مراکزی نظیر پروماا در
مسیر رفت و آمد عابران قرار دارد با این حال وجود زمین های بایر و باغات در مسیر محور و جداشاده باه
وسیله دیوار سبب شده که حس امنیت در این قسمت کاهش یافته و حس تارس در آن تشادید گاردد .باه
عالوه نوع خاص کاربری های موجود در این محور کاه اکثارا اداری و باا سااعت کاار مشاخم هساتند-
خصوصا از میدان جانباز تا چهارراه خیاام -سااعات مشخصای از روز واجاد حیاات اجتمااعی باوده و در
ساعات پایانی روز و شب خاموش و بی تحرک است .تنها کااربری هاای دارای حیاات شابانه روز در ایان
قسمت مجتمع آپارتمان های مرتفع -با کاربری مسکونی -ومجتمع ورزشی آستان قدس است.
به عالوه استقرار آپارتمان های مساکونی(آپارتمان هاای مرتفاع) در فاصاله ی دورتاری از حاشایه
خیابان ،پنجره های مشرف به خیابان جهت افزایش نظارت وجود ندارد .به طوری که در این محدوده به جز
نگهبانی آپارتمان ها نظارت اجتماعی دیگری احساس نمی شود .وجود باغ آستان قدس -به عنوان یک نرم
فضای بدون نظارت -و دیوار آن باعث تشدید حس ناامنی در محیط می گردد.
همچنین عدم وجود چراغ روشنایی در مقیاس پیاده ،وجود مسیل ،درختان با تاج هاای کوتااه و متاراکم در
حاشیه و فضای سبز وسط خیابان و درختان انبوه و کوتاه میدان فردوسی ،پرچین های پیوسته و بلند در کنار
خیابان و مکان یابی نادرست پایه پل عابر پیاده که در قسمت هایی از پیادره رو موجاب کااهش عارض آن
شده است  ،سبب تشدید حس نا امنی در این محدوده می گردد .در شکل  3مجموعه ی این علل را میتوان
مشاهده کرد.
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شکل  -3موارد ناامنی در محدوده مورد بررسی

حال با توجه به راهبرد های  CPTEDو مسائل بیان شده در این محدوده به ارائه پیشنهاداتی جهت افزایش
حس امنیت در این محدوده پرداخته میشود .جدول شماره  2سیاست های مورد نظر را با توجه باه اهاداف
مشخم توضیح می دهد:
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جدول  :3ارائه راهبرد به منظور دستیابی به فضای شهری امن در خیابان فردوسی مشهد
هدف
افزایش سرزندگی

راهبرد
ساماندهی مسیل با هدف ایجاد پارک خطی برای ساکنان
ایجاد بازارهای موقت میوه در قسمتی از بدنه ی باغات به منظور افزایش سرزندگی
ایجاد کاربری هایی مانند سوپر و نانوایی در بدنه ی آپارتمان های مرتفع جهت استفاده ساکنان
کاشت درختانی با ارتفاع کمتر از1متر و درختانی با تاج بلند تر 2و  2.1متر

افزایش نظارت
عمومی

جاگذاری کاربری های  21ساعته مانند :دکه های روزنامه فروشی در مسیر
تعریف فضای داخلی میدان فردوسی ،مسیرهای خوانا و کاشت درختان مناسب
سامان دهی زمین های بی استفاده
کاهش حس ناامنی

افزایش روشنایی برای عابر پیاده در حاشیه خیابان

افزایش امنیت در
شب

عدم کاشت پرچینهای ممتد و ایجاد پل بین سواره و پیاده جهت دسترسی پیاده به سواره رو
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با توجه به جدول شماره  3و موارد نا امنی و راهبردهای  CPTEDذکر شده پیشنهاداتی برای طراحی بدنه
(شکل  )1و پالن راهبردی این محور(شکل  )1ارائه شده است.

شکل  :4پیشنهادی برای طراحی بدنه محور مورد مطالعه

شکل  -5پالن راهبردی محدوده مورد مطالعه با هدف افزایش حس امنیت
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-10نتیجه گیری
گسترش روز افزون جرائم در ساختار کالبدی شهری ،توجه معماران و شهرساازان باه اصاول جلاوگیری از
جرائم محیطی را می طلبد که با رویکردی جدیاد امکاان اجارای اصاول  CPTEDرا در هنگاام طراحای
ساختمان یا ساختار شهری فراهم نمایند .این امر از آن جهت مهم است که رعایات ایان اصاول مای تواناد
احساس امنیت شهروندان را افزایش دهد و یکی از طرق افزایش رفاه اجتماعی باشد و در نتیجه پایه گذاری
توسعه پایدار شهری گردد.
در محور مورد بررسی به منظور کاهش جرم خیزی پیشانهاداتی ارائاه شاد کاه باا توجاه باه اصاول
 CPTEDمی توان آن ها را به صورت زیر دسته بندی کرد:
الف) تقویت قلمروهای طبیعی:
تقویت احساس مالکیت مردم ساکن نسبت به محدوده با مکان یابی کاربری های محلی مانند سوپر و
نانوایی.
ب)کنترل دسترسی:
برای این منظور در طراحی سایت ،مکان یابی و نحوه دسترسی پیاده رو های سایت تالش شود تا در
آن ها شفافیت و تعریف پذیری وجود آید.
پ) نظارت طبیعی:
بنظر می رسد که بایستی امکان نظارت مستقیم شهروندان بر فضای شاهری ممکان شاود و از ایجااد
محیط های کور و دور از دسترس که پتانسیل جرم خیزی را افزایش می دهاد جلاوگیری باه عمال آورد از
جمله این موارد می توان به ایجاد بازار موقت میوه و دکه های روزنامه فروشی اشاره کرد.
ت) حمایت از فعالیت های اجتماعی:
با ایجاد فعالیت های اجتماعی در مکان های برخودار از پتانسیل جرم خیزی می توان میازان نظاارت
مردمی بر این مناطق را افزایش داد تا این مناطق با برخوداری از رفت و آماد هاای ماردم عرصاه ای بارای
تعامالت اجتماعی و نظارت شهروندان صورت گیرد.مانند ایجاد پارک خطی و کاربری های فعاال در تماام
ساعات شبانه روز.
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