تبيين نقش فضاهاي شهري
در پيشگيري از وقوع جرم و ايجاد امنيت
بابر منصوري

دکتر حسين حاتمي نژاد
عضو هیأت علمی گروه جغرافيا دانشگاه تهران

کارشناس ارشد جغرافيا و برنامهريزي شهري،دانشگاه تهران

چکیده

با افزایش رشد شهرنشینی در بسیاری از نواحی جهان ،بویژه در
کشورهای درحال توسعه بر مشکالت و نارساییهای زندگی شهری افزوده
شده است .از جملهی این مشکالت میتوان به افزایش جرم و جنایت در
شهرها و ناامنی اشاره کرد .بسیاری از جامعه شناسان و برنامهریزان شهری
بر نقش و تأثیر کالبد و فیزیک شهرها و طراحی فضاهای شهری در
پیشگیری وکاهش جرم توافق نظر دارند و اصول طراحی و راهکارهای
الزم را پیشنهاد و ارائه نمودهاند .در این مقاله ،که به روش توصیفی
وتحلیلی وبه کمک منابع کتابخانهای و بهره جستن از نظریههای مختلف
جامعه شناسان و برنامهریزان شهری ،نگاشته شده ،به تبیین نقش فضاهای
شهری در پیشگیری از جرم وایجاد امنیت برای شهروندان ،پرداخته شده
است.
واژههاي کلیدی :جرم ،فضاهای شهری،امنیت،دسترسی،کانونهای جرم خیز

مقدمه

از يک ديد کلي جرم شامل رفتاري است مخالف نظم اجتماعي که
مرتکب آنرا در معرض مجازات يا اقدامات تأميني (تربيتي ،مراقبتي و
درماني) قرار ميدهد( .گلدوزيان)143 :1369 ،
جرم ،سازهاي اجتماعي است که بر نقض ارزشهاي مشترک جامعه
توسط يک فرد يا گروه داللت دارد .افزايش جرم و تنوع آن در جوامع شهري
نه تنها با اصول نظم اجتماعي تعارض دارد ،بلکه به همراه خود ،هدر رفتن
منابع اقتصادي ،سرخوردگي شهروندان و وخامت کلي در کيفيت زندگي را
به ارمغان مي آورد و با کاهش امنيت اجتماعي ،پايههاي زندگي اجتماعي را
تهديد ميکند( .احمدآبادي و همکاران  )27 :1387در پيشگيري از وقوع بسياري
از جرائم ،فضاهاي شهري و کيفيت محيط ميتواند عامل تعيين کننده باشد.
امروزه طراحي محيط به منظور پیشگیری از وقوع جرم بخشي مهم از دانش
شهرسازي و عمران شهري را شکل ميدهد .دسترسيها ،نورپردازي ،بافت
شهرها ،گرههاي شهري ،بنبستها ،مسيرهاي کم تردد ،ايستگاههاي مترو،
پارکها و فضاهاي سبز درون شهرها همگي ميتواند موضوع مورد توجه
مسؤوالن و مديران شهري در کنترل فضا به منظور تقليل ميزان جرائم
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ارتکابي قرار بگيرد .در این مقاله ،به روش توصیفی وتحلیلی و به کمک
منابع کتابخانهای و بهره جستن از نظریههای مختلف جامعه شناسان وبرنامه
ریزان شهری ،تبیین نقش فضاهای شهری در پیشگیری از جرم وایجاد امنیت
برای شهروندان دنبال شده وراهکارهای الزم پیشنهاد گردیده است.

امنيت و فضاي شهري

امنيت ،مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت است .امنيت
در مورد افراد به اين معناست که مردم هراس و بيمي نسبت به حقوق
و آزاديهاي مشروع خود نداشته به هيچ وجه حقوق ايشان به مخاطره
نيفتد و هيچ عاملي حقوق مشروع آنها را تهديد نکند .لزوم و ضرورت
امنيت در جامعه به اين مفهوم ،از طبيعت حقوق بشري ناشي ميگردد و
الزمهی حقوق و آزاديهاي مشروع ،مصونيت آنها از تعرض و دور ماندن
از مخاطرات و تعديّات امنيت است .مخاطره شامل هر نوع عوامل احتمالي
است که منجر به نقض حقوق مشروع افراد ميشود .در واقع امنيت عبارت
است از« :جلوگيري از نقض و تعرض بالفعل» .گاهي اوقات نيز امنيت در
برابر احساس وحشت و خوف و خطر مطرح ميشود .قرآن کريم نيز امنيت
را از ويژگي مؤمنان بر ميشمارد( .سورهي قلم ،آيه  ،)9همچنان که شهري
که در آن امنيت باشد ،از مثل الگوهاي قرآني است (نحل ،آيه ( )112گروسي
و ديگران.)32:1386،

تعاريف لغوي امنيت در فرهنگ هاي لغت عبارتند از :در امان بودن،
آرامش و آسودگي ،حفاظت در مقابل خطر ،احساس آزادي از ترس ،احساس
ايمني و رهايي از تهديد .ريشه امنيت در لغت از استيمان و ايمان و ايمني
و به مفهوم آرامش در برابر ترس ،رعب و نگراني است و امنيت يعني در
معرض خطر نبودن يا از خطر محافظت شدن .امنيت همچنين عبارت است
از  :رهايي از ترديد ،آزادي از اضطراب و بيمناکي و داشتن اعتماد و اطمينان
موجه و مستمر (ميرعرب.)133 :1379 ،
ريشه التين امنيت واژه  securesميباشد که در لغت به معناي نداشتن
دلهره و دغدغه است .انسان در زندگي خود بايد پاسخگوي مجموعهاي از
نيازها باشد .اين نيازها ،همان گونه که مازلو ميگويد ،حالت کام ً
ال سلسله

مراتبي دارند؛ يعني پس از نيازهاي فيزيولوژيک در قاعده هرم ،نياز به امنيت
و پس از آن ساير نيازها قرار دارد (سرلک زايي.)136 :1385 ،

نياز انسان به امنيت

امنيت از ديرباز مهمترين دغدغه انسانها بوده است .از زمان انسانهاي
اوليه ،امنيت به عنوان اساسيترين ركن زندگي پس از آب و غذا مطرح بوده
است .آبراهام مازلو ـ روانشناس انسان گرا ـ ضمن اولويتبندي نيازهاي
اساسي بشر به ترتيب اهميت ،بالفاصله پس از نيازهاي فيزيولوژيک (شامل
هوا ،غذا ،مسکن و پوشاک) نياز به امنيت را در رديف بعدي قرار داده و ساير
نيازهاي انساني را عليرغم ضرورت غيرقابل انکار آنها در اولويتهاي بعدي
تلقي ميکند .زيرا اعتقاد بر اين است که در غياب امنيت و آرامش خاطر،
چنين نيازهاي انساني ،مفهوم و معني پيدا نميکند .مازلو معتقد است نياز به
امنيت ،از دوره شيرخوارگي شروع ميشود و در سرتاسر حيات آدمي نقش
اساسي دارد و بر رفتارهايش تأثير ميگذارد .در سالهاي اوليه کودک نياز
به امنيت عاطفي دارد و سپس ساير نيازها را مثل نياز به امنيت جاني ،امنيت
اخالقي ،امنيت مالي و  ....را کسب مينمايد.
بنابراين اگر اين نياز در سطوح مختلف بنا به عللي پاسخ مثبت دريافت
نکند ،فرد را دچار تنش و اضطراب ميکند .وي بيان ميکند که «يکي از
نشانههاي نياز به امنيت در کودک آن است که وي آن نوع فعاليتهاي عادي
و يکنواختي را ترجيح ميدهد که آرامش او را بر هم نزند .رفتارهايي که
براي کودک تهديد به شمار ميآيد باعث ميشود که کودک دنيا را غير قابل
اعتماد و ناامن و غير قابل پيشبيني محسوب کند.
مازلو معتقد است که گستره نياز به امنيت در بزرگساالن وسيعتر از آن
چيزي است که تصور ميرود؛ براي مثال گرايش مردم به داشتن دين که
جهان و مردمِ آن را به شکل کليتي معنيدار ،منسجم و رضايت بخش سازمان
دهد ،تا حدودي به انگيزه امنيت طلبي مربوط ميشود .به هر حال هر زمان
که جامعه با هرج و مرج ،آشفتگي ،ظلم و بيقانوني روبه رو شود ،مسأله
نياز به امنيت حتي در افراد بزرگسال به صورت يک نياز اصلي و برجسته در
ميآيد که براي رفع آن بايد حرکتهاي اصالحي را در سطح جامعه گسترش
داد( .دراني)15 :1380 ،

تعريف فضاي شهر

عام ترين تعريفي كه از شهر ارائه گرديده است ،اين است كه آن را مكان
اسكان گروهي انسانها و محل فعاليتهاي آنها ميدانند.
بر طبق نظر اين عده ،شهر فقط ساختمان نيست بلكه مكان انسانها،
گروهها ،سازمانهاي اجتماعي ،طبقات ،خانواده ها و غيره ميباشد.
دراكثر تعاريف ،مفهوم شهر با توجه به سه جنبه اساسي مطرح ميگردد:
گروهها و طبقاتي كه در شهر زندگي ميكنند؛
سابقه و قدمت شهر كه معرف تمدن انساني است؛
شيوه سكونت كه برگرفته از فرهنگ شهروندان است(رباني.)1 :1385،
«فضاي شهري عنصر ضروري زندگي سالم شهري است»(پارسي:1379،
.)2پس ميتوان نتيجه گرفت كه شهر مكان كنشهاي اجتماعي افراد در

فضاهاي مختلف براي گروههاي اجتماعي است و بستر مطالعه پديدهها و به
عبارتي آزمايشگاه جامعه شناسي است(رباني.)6 :1385،
فضاي اجتماعي شهر :شامل مجموعه گويههايي است كه ،فضاي شهر
را از جنبههاي ذهني انساني(رفتارها،كنشها و اخالقيات) و نحوه نمايش
آنها در سطح شهر كه توسط كنشگران در زندگي شهري ارائه ميشود ،بيان
ميدارد( .مديري.)1 :1385،

ويژگيهاي يک فضاي امن شهري

به عنوان يک اصل کليدي ،برنامه ريزان شهري بايد به اين نکته توجه
کنند که شهرها بايد به گونهاي ساخته شوند تا حداقل نيازهايي از اين قبيل
را تأمين کنند:
_ افراد بتوانند ببينند و ديده شوند.
_ بشنوند و شنيده شوند.
_ بتوانند کمک کنند يا فرار کنند.
و در نتيجه نبايد در شهرها محلي براي تحريک جرم و نا امني وجود
داشته باشد و بالعکس بايد همواره با مداخالت فيزيکي و اجتماعي محيط را
منسجم و روح وحدت را در فضاهاي عمومي شهري حاکم گردانيد.
بطورکلي برخي از ويژگيهاي يک فضاي امن شهري را ميتوان به شرح
زير بيان داشت:
_ در يک فضاي امن و راحت مردم تمايل دارند که يکديگر را ببينند و
آن فضا قابليت اجتماعي شدن ( )1خواهد داشت.
 اتصاالت به پيرامون آن فضا (دسترسيها) راحتتر صورت ميگيرد. مکان خوبي براي انجام يکسري از فعاليتها ميشود.آن فضا جذاب ميشود و در اذهان باقي ميماند.بطور کلي يکي از نشانه هاي اصلي يک فضاي امن شهري رونق و
حيات جاري در آن است .شايان يادآوري است که حتي ادارههاي مربوط
به تأمين امنيت از جمله پليس نيز تأييد کردهاند که تأمين امنيت يک مکان
پر رونق براي آنها بسيار راحت تر از يک مکان خالي از همان نوع است.
در پروژه فضاي امن ،که در سال  2002مطرح گرديد ،براي يک فضاي
امن چهار ويژگي تعيين شده است:
 بهرهوري :مردم انتظار دارند از شرايط محيطي و امکانات يک فضابراي فعاليتهاي خود استفاده کنند .فضاي خالي از فعاليت ،نياز به امنيت
ندارد .اگر مردم در فضاي اجتماعي ،امنيت الزم را براي فعاليت هاي خود
احساس نکنند ،از حضور در فضاهاي اجتماعي امتناع ميورزند.
 قابليت دسترسي و ارتباط :يکي از معيارهاي ارزيابي محيط امن،قابليت دسترسي به امکانات موجود در آن است.
 راحت بودن و احساس آرامش :مردم ضمن آن که راحت بودن درفضا را مشاهده مي کنند ،بايد تصور ذهني خوشايندي از آن داشته باشند.
 داشتن روابط اجتماعي :مردم بايد در روابط اجتماعي خود با ديگراندر يک فضا احساس امنيت کنند و بتوانند در شبکه تعاملي فعال شوند.
(سفيري )147 :1387

پيوند مفهوم شهر و جرم از زماني كه جامعه شناسي هويت علمي و
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مستقلي يافت همواره در كنار يكديگر مورد بررسي قرار گرفتهاست .پارك
و برگس( )3در تبيين شيوع انحرافات وآسيبهاي اجتماعي شهر شيكاگو
بر پديده شهرنشيني متمركز شده و بر زبان ،قوميت ،مهاجرت ،حوزههاي
سكونتگاهي و تراكم جمعيت تأكيد ورزيدهاند.
وجود چنين پتانسيلهايي در زندگي شهري موجب آن ميشود كه
ساكنين شهرهاي بزرگ در زمينه برخورد يا چگونگي مواجهه با جرائم
پيشرو دچار نگرانيها( )4و ترسهايي( )5باشند .در واقع پنداشت جرم به
برداشت يا پنداشت شهروندان در خصوص وضعيت جرائم در شهر يا
محل سكونت شان ارتباط مييابد .اين چنين پنداشتي بر ساير ابعاد ذهني
شهروندان نيز تأثير خواهد نهاد و باعث تقويت يا تعديل آن چيزي خواهد
شد كه در جرمشناسي ترس از جرائم ناميده ميشود .در دهههاي گذشته
اين مفهوم اهميت به سزايي يافته و تحقيقات مختلفي در زمينه سنجش آن
انجام شده است.
ارتباط بين شهر و جرم از آن روست كه ويژگيهاي فضايي -محيطي
ميتواند پرورش دهنده جرائم خاصي باشد .نكته اساسي آن است كه شرايط
عيني و كالبدي زندگي شهري ميتواند روابط شهروندان با شهر را محدود
سازد .ريشه اين محدودسازي تعامالت با شهر نگراني و ترس آنان از
تعرض اعمال و رفتارهاي مجرمانه است .شهروندان براي كاهش آسيبها و
ضررهاي چنين تعرضي ترجيح ميدهند تا حيطه بده بستان خود را با شهر
محدود كنند (عليخواه و ربيعي.)111:1385،
در اين ديدگاه استدالل برآن است كه برخي فضاهاي شهري به گونهاي
است كه زمينه ترس بيشتري را فراهم مي آورند .عدم وجود نوركافي در
خيابان ،خوابيدن بي سرپناهان و معتادان در كنار خيابان و نبود پياده رو در
اتوبان ها از آن جمله اند .در سال  1972اسكار نيومن نظريه فضاي قابل
دفاع( )6را به عنوان ابزاري جهت كاهش جرم در نواحي شهري ارائه داد .او
معتقد بود كه فضاهايي كه امكان ديدن و ديده شدن در آنها بيشتر باشد و
در ضمن امكان كمي براي فرار فراهم آورند پتانسيل كمتري براي فعاليت
مجرمان فراهم ميآورند .از اين رو براي مثال استدالل ميشود كه نردهها و
پرچين ها ميتوانند به عنوان موانع فيزيكي تلقي شوند و وجود نشانههاي
ديدهبان محلهاي( )7حاكي از نظارت مردم بر همديگر و مواظبت از يكديگر
باشد (طاهري خوراني.)196 : 1388 ،
()2

مکان و جرم

از دير باز شناسايي عوامل محيطي و مکاني بروز جرم و سعي در از بين
بردن اين عوامل و یا کاهش تأثيرات آن مهمترين راهکار افزايش ايمني و
پيشگيري از وقوع ناهنجاريها شناخته شده است ،چرا که ناهنجاريهاي
اجتماعي به هر نحو که از انسان سر بزند داراي بستر و ظرف مکاني و
زماني است که اين رفتارها را از يکديگر متمايز ميسازد .از اين رو تفاوت
در ساختار مکاني و خصوصيات رفتاري افراد در کنار عامل زمان موجب
شکل گيري الگوهاي فضايي ،زماني متفاوت جرايم در واحد مکان ميگردد.
بررسيها نشان ميدهد که برخي از فضاهاي شهري به دليل ويژگيهاي
کالبدي ،اجتماعي و اقتصادي شان ،ميزان يا نرخ بزهکاري بيشتري دارند؛
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و به عکس ،برخي از فضاها مانع و بازدارنده ارتکاب جرايم در درون خود
هستند .از طرفي نيز به تحقيق ثابت شده است که مجرمان در ارتکاب
جرم اغلب دست به انتخابهاي منطقي ميزنند و به دنبال سادهترين ،کم
خطرترين و مناسب ترين فرصتها و شرايط مکاني و زماني براي ارتکاب
جرم هستند (کالنتري و همکاران)41 :1389 ،
آنچه مسلم مينمايد ،اين است که تمامي رفتارهاي بشري در مقطع
مکاني و زماني خاصي رخ ميدهند .از جمله اين رفتارها کجرويهای
اجتماعي است که در بستر مکاني و زماني منحصر به فرد شکل ميگيرد .نکته
در خور اهميت اينکه توزيع جغرافيايي جرايم تحت تأثير متغيرهاي محل و
زمان وقوع بزه ،مرتکب جرم و قرباني بزه قرار دارد .تحقيقات نشان ميدهد
که در برخي از مکانهاي شهر به علت ساختار کالبدي ويژه و مشخصههاي
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ساکنان و استفاده کنندگان اين مکانها ،امکان
و فرصت بزهکاري بيشتر است؛ و به عکس ،در برخي از محدودههاي
شهري به دليل وجود موانع و شرايط بازدارنده ميزان بزهکاري اندک است.
هر جرم داراي ظرف مکاني و زماني منحصر به فردي است که آن را از ديگر
رفتارها متمايز ميسازد و باعث ميشود تا رفتار مجرمانه در واحد مکان ،توزيع
فضايي يکساني نداشته باشد .برخي مکانها به لحاظ ساختار کالبدي خاص ،نوع
فعاليت و ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي ساکنين آن ،امکان و فرصت بيشتري
را براي وقوع جرم فراهم ميکنند و مجرمان انگيزهدار را  -که بر اساس انتخاب
عقالني به دنبال کمخطرترين و مناسبترين فرصتها و شرايط مکاني براي
ارتکاب عمل مجرمانه ميباشند -به سوي خود جذب مينمایند.
توجه به مکان ،به عنوان عامل بيواسطه در وقوع جرم ،در مقايسه
با عوامل فردي يا ساختاري اين امکان را محقق ميسازد تا راهکارهاي
عمليتري براي پيشگيري از جرم ارائه گردد .از سوي ديگر تحليل فضايي
جرم در شهرها به شناسايي الگوهاي رفتار مجرمانه ،کشف کانونهاي جرم
خيز و در نهايت به تغيير اين شرايط و خلق فضاهاي مقاوم در برابر جرم
و رفع نابهنجاري هاي شهري کمک ميکند .از اين رو بررسيهاي مکاني از
اهميت بسزايي در مطالعهی جرم برخوردار بوده و ضرورت بررسي موضوع
را دوچندان مينمايد.
عمده ديدگاههاي نظري معاصر در جرم شناسي و جامعه شناسي جنايي
که به بررسي جرم ميپردازند و مکان را به عنوان هستهی اصلي تبيين در
نظر دارند عبارتند از:
الف) مکتب بوم شناسي شيکاگو
ب) رهيافت فرصت ،شامل تئوري فعاليت روزمره و تئوري انتخاب
عقالني.
ج) رهيافت پيشگيري مکاني جرم ،شامل پيشگيري جرم از طريق طراحي
محيط ،و پيشگيري وضعي از جرم( .احمد آبادي و همکاران)257-255 :1387 ،
الف) مکتب بوم شناسي شيکاگو
نظريه بوم شناسي در مکتب شيکاگو توسط اندیشمنداني چون رابرت
پارک وارنست برگس مطرح گرديد .آنها در تبيين انحرافات اجتماعي بر
متغيرهايی که با پديدهی شهرنشيني ارتباط داشت نظير مهاجرت ،حوزههاي
سکونتي ،تراکم جمعيت تمرکز نمودهاند .جامعه شناسان مکتب شيکاگو از

آغاز قرن بيستم برخي از رفتارهاي انحرافي نظير خودکشي ،طالق و فحشا ديدگاه انتخاب معقول

را در شهر شيکاگو با هدف درک تأثير عوامل بوم شناختي نظير کيفيت محل
سکونت ،بر بي سازماني اجتماعي تأکيد نموده و جرم و بزهکاري را مورد
مطالعه قرار دادهاند (احمدي)63 :1383 ،
پارک معتقد است که نواحي شهري از پيشرفت و بهبود انگيزههاي
ساکنين جلوگيري نموده و باعث رواج انحرافات اجتماعي ميگردد .سازمان
فيزيکي شهر تأثير عميقي بر الگوهاي فرهنگي -اجتماعي زندگي شهري
ميگذارد.استارک از دانشمندان مکتب شيکاگو پنج جنبه از ساختار شهري
را به عنوان فاکتورهاي پيشبيني کنندهی ارتکاب جرم در محالت و کاهش
نظارت اجتماعي غير رسمي برشمرد که عبارت بودند از تراکم ،فقر ،کاربري
مختلط (وجود اقامتگاه ،صنايع و فروشگاهها در يک مکان) ،کوچگري (ورود
و خروج مداوم به آن) و خرابي و فرو ريختگي ساختمانها( .احمدآبادي و
همکاران) 258 :1387 ،

ب) رهيافت فرصت ،شامل تئوري فعاليت روزمره و تئوري انتخاب
عقالني.

ديدگاه فعاليت روزمره

نظريهی فعاليتهاي روزمره حاکي از آن است که براي وقوع يک
جرم ،مجرمِ بالقوه حتم ًا بايد با يک هدف اميدوارکننده ارتباط برقرار کند
و هدف موردنظر (چيزي براي ربودن ،و غيره) نبايد نگهبان داشته باشد.
نگهبان ميتواند صاحب آن چيز باشد ،همسايۀ آنجا باشد که مراقب آن چيز
است و غيره .بعالوه ،اين نظريه روي اين ايده تمرکز ميکند که فعاليتهاي
عادي (روزمره) هرکس ،او را در موقعيتي قرار ميدهند که اين شرايط را
بتواند محقق کند .به اين سبب ،فعاليتهايي که فرصتشان پيش ميآيد طبيعت ًا
تصادفي نيستند ،و همچنين اين احتمال بيشتر است که يک نفر با يک هدف
مناسب نزديک محل زندگي خود روبهرو شود ،تا يک هدف دورتر ،زيرا آنها
اغلب رفت و آمدشان در محل زندگي خودشان بيشتر است .اين ديدگاه بر
اين فرض مبتني است که براي وقوع جرم بايد ميان حداقل سه عامل ،تقارن
زماني و مکاني وجود داشته باشد .اين سه عامل عبارتند از وجود بزهکار
احتمالي تحريک شده ،وجود آماج بزه ديده و باالخره فقدان محافظ کارآمد
براي جلوگيري از وقوع جرم( .حناچي و مژگاني )239 : 1387 ،از اين رو حذف
هر کدام از اين عناصر سه گانه و اعمال نظارت ميتواند جلوي ارتکاب
جرم را بگيرد.
مجرم با انگيزه

آماج مناسب

پيشگيري جرم از طريق طراحي محيطي

در سال  1969جفري اولين کسي بود که نظريهی پيشگيري از جرم از
طريق طراحي محيطي را ارائه داد .به نظر جفري جامعه شناسان به ميزان
قابل توجهي در عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم از قبيل محروميت ،تأثيرات
فرهنگي ،خانواده و...اغراق کرده و به عوامل بيولوژيکي و فيزيکي توجه
نکردهاند .او بر فرصتهايي که محيط در اختيار مجرمين قرار ميدهد
تأکيد داشت و جرايم گوناگون را ناشي از فرصتهاي محيطي ميدانست.
اين نظريه از شش جزء تشکيل شده است که عبارتند از :قلمروگرايي،
نظارت ،کنترل دسترسي ،تصوير محيط سخت ،آماج کردن و فعاليتهاي
پشتيباني(كالنتري و همكاران .)45:1389،

قلمروگرايي

عدم نظارت
جرم(مأخذ:حناچي و مژگاني) 1387،

نظريهی انتخاب معقول يا گزينش عقالني جرم بر روند تصميمگيري
بزهکار تمرکز دارد و فرض اصلي آن به اين صورت است که بزهکاري،
رفتار آزادي است که هدف آن سود رساندن به بزهکار است .هر دسته از
بزهکاران ،محاسبات متفاوتي را در ارتکاب جرم مدنظر قرار ميدهند .اين
حسابگريها شرايط انتخاب آماج بزه را تعيين ميکنند .اين نظريه به دنبال
درک آن است که چگونه بزهکار ارتکاب جرم را انتخاب ميکند .نظريهی
انتخاب معقول اين تصور را از بزهکار دارد که وي پيش از عمل ،تفکر
ميکند .اين نظريه با چارچوب نظري طراحي فضاهاي ايمن و کارآمد شهري
هماهنگي دارد.
از طريق طراحي ميتوان با ايجاد موانع و سد کردن موقعيتهاي ارتکاب
جرم و يا با دشوار کردن ارتکاب جرم از وقوع جرائم پيشگيري کرد.
محيط کالبدي ميتواند از طريق از بين بردن مکانهاي اختفا و يا راههاي
مناسب فرار ،مانع از ارتکاب جرم و رفتار محرمانه شود.
محيط کالبدي ميتواند رفتار شهروندان را در جهت مسؤوليتپذيري،
مشاهد متخلفان و پيشگيري تغيير دهد.
محيط کالبدي ميتواند براي سهولت بهرهگيري شهروندان از محيط
شهري و کاهش جرائم ،از طريق افزايش کنترل و مراقبت عرصههاي عمومي
و ميادين و مداخالت در زمان وقوع جرم ،مورد استفاده شهروندان قرار گيرد
(همانجا).
ج) رهيافت پيشگيري مکاني جرم ،شامل پيشگيري جرم از طريق
طراحي محيط ،و پيشگيري وضعي از جرم.

نمودار( )1عناصر سه گانهي مؤثر در ارتكاب جرم

هر موجود زندهاي بنا به خصلت خود مدعي قلمروخاصي است و از
آن در مقابل ديگران دفاع ميکند .هايدگر عقيده دارد که اجزاي اصلي قلمرو
«مشخص بودن» و «دفاع» از آن است .وي براين باور است که هر حيوان
توسط يک سري حباب يا بالونهايي با شکلهاي غير منطقي احاطه شده
است که جهت فضايي متناسب ،ما بين يکايک جانوران به کار ميرود .وي
اين فواصل معين را تشريح ميکند و آنها را فاصله گريز ،فاصله حساس
يا بحراني ،فاصله شخصي يا اجتماعي خوانده است (بحريني،تاجبخش:1377،
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 .)20-19عامل قلمرو ،نشانه مالکيت يا تحت سرپرستي بودن يک منطقه
است که موجب ميشود ساکنان بر يک منطقه نظارت داشته باشند و هم به
طور نامحسوس با اخطار به مجرمين به اينکه در حال قدم گذاشتن به حريم
خصوصي افراد هستند مانع کار آنها شوند .همان گونه که اسکار نيومن اظهار
ميدارد طراحي مناسب محيط ميتواند معين کند که کدام فضا متعلق به چه
کسي است .وقتي در اثر طراحي محيط مشخص ميشود که کدام فضا متعلق
به چه کسي است و فضاهاي عمومي ،خصوصي و نيمه عمومي از يکديگر
تفکيک شدند و ساکنان نسبت به اينها احساس تعلق کردند اين مسأله
موجب خواهد شد که غريبهها کام ً
ال از ساکنان متمايز شوند .مکانهايي
که ما احساس ميکنيم مال ماست براي اينکه احتمال تجاوز به آن وجود
دارد به آنها توجه ميکنيم و از زندگي در آن لذت ميبريم همچنين از اين
مکانها بيشتر محافظت ميکنيم يا اينکه آنها بيشتر به اين مکانها احساس
وابستگي و تعلق خاطر ميکنند .طراحي ،برنامهريزي و اداره مکاني کارا و
مؤثر به تحريک طبيعي پليس اجتماعي کمک میکند (قورچي بيگي.)77 :1386،
قلمرو گرايي روشي از طراحي است که بر تقويت افکار مالکانه
تأکيد ميکند و يک احساس مالکيت در استفاده کنندگان قانوني آن فضا
بوجود میآورد که در نتيجه آن فرصتهاي جرم براي بزهکاران با استفاده
از ايجاد مانع براي استفاده کنندگان غيرقانوني کاهش مييابد .پيش نياز
حس قلمروگرايي در بين مردم مشخص کردن حريم فضاهاي عمومي مثل
خيابان ،فضاهاي اجتماعي(مانند فضاهاي باز ،فضاهاي بازي و لباسشويي)
و فضاهاي خصوصي مثل خانههاي مسکوني و فضاهاي باز خصوصي مثل
حياط منازل است( .جيسون؛ويلسون.)27 :1387 ،
راهبردهاي زير به ايجاد حس قلمروگرايي در ساکنان کمک ميکنند:
 مجتمعهاي مسکوني را به مجموعهاي از چند دسته خانههاي جدا ازهم تقسيم کنيد ،بدين ترتيب ساکنين همديگر را بيشتر شناخته و ميتوانند
غريبهها به راحتي شناسايي نمايند.
 اطمينان يابيد ويژگيهاي طراحي هر مجتمع مسکوني منحصر به فردباشد زيرا اين امر هويت خاصي به مکان ميبخشد.
 هر فضاي باز بايد به گروه خاصي از ساکنين تعلق داشته باشد. با قرار دادن موانع نمادين و واقعي از ورود افراد غريبه به محدودهیقلمرو ساکنين جلوگيري نماييد.
 براي ساختن ورودي نيمه خصوصي به فضاهاي باز و مشترک ازبوتهزار و فضاي سبز استفاده کنيد .با ايجاد اختالف ارتفاع يا حصار کشي
نيز ميتوانيد اين وروديها را بسازيد( .همان)28:

نظارت

نظارت را ميتوان بخشي از محافظت بالقوهي محله دانست .اگر مجرم
تصور کند که در صورت ارتکاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار
خواهد گرفت اگر چه بالقوه اين گونه نباشد ،احتمال ارتکاب جرم توسط
وي کمتر خواهد بود .زيرا وي در «فرايند گذار از انديشه به عمل» منافع و
خطر ارتکاب جرم را ميسنجد .وي ميداند که در اين محل به دليل نظارت
بالقوه ،احتمال دخالت ساکنين ،پليس و نهادها باال خواهد بود .در نتيجه از
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ارتکاب جرم منصرف ميشود (اسماعيل زاده.)35 :1387،نظارت بر سه گونه
است :نظارت طبيعي،نظارت رسمي يا سازمان يافته و نظارت مکانيکي.
نظارت طبيعي :هنگامي نظارت طبيعي است ،که طراحي خانهها به گونهاي
باشد که افراد درون خانه هم بر فضاي اختصاصي و هم بر فضاي عمومي
و نيمه عمومي اشراف داشته باشند( .جيسون،ويلسون .)41 ،1387 ،اين نظارت
معموالً از طريق پنجرهها ممکن ميشود .به عبارت ديگرنظارت غير مکاني و
غير رسمي است .نظارت طبيعي اشاره به اين امر دارد که طراحي بايد فضاهايي
را ايجاد کند که بهتر در معرض ديد ساکنين ،همسايگان و رهگذران باشد .به نظر
جاکوبز نظارت بدين معناست که ساکنان منازل قادر باشند که حياط ،گاراژ و
پارکينگ خيابان را مشاهده کنند (.قورچي بيگي.)358 :1386،
نظارت رسمي يا سازمان يافته :توسط افرادي که به اين کار گمارده مي
شوند مانند محافظان امنيتي يا نگهبانان انجام ميشود( .همان.)358:يکي از
مهمترين اشکال نظارت سازمان يافته نظارت همسايگي ميباشد که سبب
کاهش بزهکاري ميشود ،کاهش جرايم مالي ،تهديدهاي جنسي و شخصي
و بسياري از جرايم که در نزديکي يا درون خانه بزه ديدگان اتفاق ميافتند،
از اين جمله است (جيسون،ويلسون.)49-48 :1387 ،
نظارت مکانيکي :با بهبود روشنايي و نصب دوربينهاي مدار بسته قابل
اجراست.
دوربين مدار بسته :يکي از اقسام نظارت مکانيکي دوربين مدار بسته است.
اين فناوري جديد مي تواند در صورتي که با مطالعه قبلي و توجيه منطقه
نصب شده باشد و با مداخله شايسته و به هنگام همراه باشد ،عملکردي
موفقيت آميز داشته باشد .دوربين مدار بسته مي تواند با افزايش خطر
دستگيري مجرمان موجب پيشگيري از جرم شود .مجرمان هنگام ارتکاب
جرم به خطر دستگيري بيشتر و شدت مجازات فکر مي کنند ،و چون
دوربين مدار بسته اين خطر را افزايش مي دهد نصب آن مي تواند در
پيشگيري از جرم مؤثر باشد (  .)1997:199 ,Clarkeالي کوک()1992( )8
دريافت که نصب دوربينهاي مداربسته در ايستگاههاي زير زميني لندن،
سرقتها را در مقايسه با نيروي انساني (گروههاي کنترل)کاهش دادند .و
به طور مشابهي دوربينهاي مدار بسته در پارکينگ نيز ميزان جرم را در
رابطه با ماشين ،کاهش دادند (  .)93 :1991 ,Poynerاما در جرايمي که
مجرم فاقد «عقالنيت» يا به قول بنتام «حسابگري» است و در مورد مجرمان
مختل المشاعر ،کودک و يا مجرمان مصمم که فاقد سنجش عقالني هستند
نصب دوربين مداربسته کارايي بااليي نخواهد داشت .دربارهی ميزان تأثير
و کارايي دوربين مدار بسته تحقيقات متعدد و متناقضي وجود دارد ،عالوه
بر اين ،ارزيابي ميزان تأثير دوربين مداربسته نيز کار مشکلي است (قورچي
بيگي.)360 :1386،

روشنايي

روشنايي به عنوان گونهاي از نظارت مکانيکي ميتواند با ايجاد فضايي
امن ،بهبود فرصت نظارت و افزايش کنترل اجتماعي غيررسمي ،اين تصور
را در ذهن ايجاد ميکند که ارتکاب جرم در فضا ديده خواهد شد و در نتيجه
جرم با واکنش ساکنان روبه رو خواهد شد .روشنايي تأثير غيرقابل انکاري در

پيشگيري از جرم دارد .روشنايي دو کار انجام ميدهد  :نخست اينکه به کساني که
ناظر يک وضعيت هستند کمک ميکند که بيشتر و واضحتر ديده شوند .دوم
اينکه مردم را تشويق به حضور بيشتر در محيط ميکند .زيرا رؤيتپذيري
بيشتر موجب احساس امنيت بيشتر و افزايش چشمهاي ناظر بر خيابان
ميشود .بعد از تاريکي هوا فرصت نظارت کم ميشود و اين کمبود از طريق
روشنايي جبران ميشود .تحقيقات زيادي به تأثير اين موضوع پرداختهاند.
نور و روشنايي القاء کنندهی حس خوبي به انسان است و هنگامي که
فرد از فضاي تاريک وارد فضاي روشن مي شود احساس امنيت مي
کند .عالوه براین ،روشنايي ميتواند با افزايش فرصت نظارت براي افراد و
قلمروگرايي در محله و القاء حس امنيت ،عالوه بر کاهش جرم بر ترس نيز
غلبه نمايد (همان.)361 :مطالعات زيادي در مورد تجهيزات روشنايي ،سطوح
و استانداردهاي روشنايي وجود دارد اما مطالعاتي که به تأثير روشنايي در
ميزان جرم و ترس از جرم مي پردازند اندک است .يکي از موارد استثناء،
تحقيق اخير پينتر و فارنيگتون در مورد خانههاي سازماني دادلي انگلستان
است که نشان ميدهد بهبود وضع روشنايي نه تنها ترس از جرم را کاهش
ميدهد بلکه باعث ميشود ميزان بزهکاري در محلههاي مجاور کم شود.
يک طراحي سيستماتيک در ارزيابي طراحي روشنايي در انگلستان و آمريکا
نشان داد که بهبود روشنايي خيابان ميزان  %7جرم ثبت شده را در 8
مطالعه آمريکايي و ميزان  %30در  5مطالعه انگلستان را کاهش داده است.
(اخوان.)58 :1388،

کنترل دسترسي

از اين اصل براي کاهش توان دسترسي در جرم خيزي و ارتکاب جرم
استفاده ميشود .براي ايجاد دسترسي مطلوب و کاهش دسترسي مجرمان
ميتوان از نظارت هاي عمومي بر معابر و مسيرهاي دسترسي به اماکن و
فضاهاي شهري بهره گرفت (محمودي نژاد.)94 : 1386 ،
کنترل دسترسي بر اين نکته تأکيد دارد که با محدودکردن دسترسي
به آماج ميتوان فرصت ارتکاب جرم را کاهش داد .به عبارت ديگر ،با
کم کردن ورودي ساختمان به حداقل ممکن ميتوان از ميزان آماج جرم
کاست .تحقيقات نشان ميدهد که ،مناطقي که داراي وروديها و دسترسي
نامنظم و بيقاعده هستند ،نسبت به مناطقي که دسترسي و ورودي محدودي
دارند ،جرايم بيشتري را تجربه ميکنند (قورچي بيگي.)151 : 1381،عالوه براين
مطالعات نشان ميدهد که ابتداي محله يا سرکوچه در مقايسه با خانههايي
که در داخل کوچه قرار دارند بيشتر در معرض سرقت هستند .عالوه بر اين
خانههايي که دسترسي به آنها آسان است مانند خانههايي که در تقاطع و
چهارراهها قرار دارند نسبت به خانههايي که دسترسي به آنها محدود است
مانند کوچه هاي بن بست ميزان سرقت در آنها بيشتر است (قورچي بيگي،
.)361 :1388
دسترسي بزهکاران به اهداف مجرمانه را به روشهاي زير ميتوان
محدود ساخت:
 افزايش نظارت طبيعي و تقويت حس قلمروگرايي سبب ميشود تاساکنان غريبهها را شناسايي کنند ،با رفتارهاي مشکوک آنها برخورد کنند.

 نصب تجهيزات حفاظت الکترونيکي در سرسراي ساختمانها وپارکينگها و نصب دوربينهاي مدار بسته از اين جمله است.
 نصب تلفن داخلي ،راهاندازي بخش پذيرش در ساختمانها و مراقبتدقيق از پيادهروهاي مجتمعهاي مسکوني راهکار ديگري براي محدود سازي
دسترسي بزهکاران به اهداف مجرمانه آنها است.
 دشوارسازي رسيدن به اهداف مجرمانه از طريق محکم نمودن درها وپنجرهها با استفاده از چهارچوب و قفلهاي محکم ،نصب روزنه ديد روي
در و زنجير پشت بند در ،احداث ديوار و نرده و در بعضي موارد نصب آژير
اعالم خطر انجام ميگيرد( .جيسون،ويلسون)60 :1387،

تصوير و نگهداري از فضا

نظريه فضاي قابل دفاع بر اين نکته تأکيد دارد که امنيت و قابليت
زندگي در يک فضا بستگي به درک و تصويري دارد که ساکنان محلههاي
مجاور از آن فضا دارند .اگر ساکنان ،تصوير بدي از آنها داشته باشند ،احتمال
ارتکاب جرم در آن فضا بيشتر خواهد شد .ارتقا و بهبود تصوير مثبت از
محيط و حفظ و نگهداري مرتب محيط اين اطمينان را به ساکنان ميدهد
که محيط فيزيکي کارکرد خود را به طور مؤثر انجام داده و موجب انتقال
پيامهاي مثبت به تمام ساکنان و کاربران فضا خواهد شد .به طور قطع
تحقيقاتي وجود دارد که نشان ميدهد هر چه محيط و محله بهتر نگهداري
شود عالوه بر اينکه قلمروگرايي را ميان ساکنان افزايش ميدهد احساس تعلق
به محله را ارتقا داده و اين حس را القا خواهد کرد که محله داراي فضاي امن
است و کوچکترين خطا و انحرافي در اين محله با واکنش روبه رو خواهد
شد (قورچي بيگي .)62 : 1386،خانهها و فضاهاي خالي و بالتصدي به مانند يک
آهن ربا در برابر جرم عمل ميکنند (.)48:1993,Spelmab
اين بخش از مفهوم نظريه) ( CPTEDبا نظريه پنجرههاي شکسته رابطه
تنگاتنگي دارد .يک پنجره تعمير نشده و شکسته خود نشانهاي از اين است که
هيچ کس نگران نيست ،بنابراين پنجرههاي بيشتر هيچ هزينهاي ندارد (ويلسون،
کلينگ.)181 :1382،

عوامل اقتصادي مؤثر بر جرم

بانجر( )1916( )9بيان ميکند که عوامل اقتصادي ،عاملي اساسي براي
تمام ساختارهاي اجتماعي بوده و تأثيرات قابل توجهي نيز روي فعاليتهاي
فردي از جمله جرم دارند .به خصوص اگر اين عامل اقتصادي سطح فقر و
نابرابري درآمدي باشند(عليخواه ونجيبي.)37:1385،

فقر

يکي از عوامل بسيار مهم در تبيين جرم ،فقر است .اين عامل در بسياري
از مطالعات نظري و تجربي مورد توجه جدي قرار گرفته است .تالش براي
تبيين ارتباط فقر و جرم بر اساس ارتباط بين عواملي نظير سوء تغذيه ،خانه
مسکوني غير بهداشتي ،ازدحام و شلوغي محل زندگي و انجام فعاليتهاي
غير قانوني که به عنوان نتيجهاي از نااميدي در کنار ناتواني براي غلبه بر اين
شرايط است ،بررسي ميشود.
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شواهد زيادي مبني بر اهميت فقر به عنوان عامل مهم و تعيين کننده
وقوع جرم وجود دارد .توجيه اساسي نيز در تبيين رابطه فقر و جرم اين است
که وقتي کسي گرسنه باشد( ،غذا) ميدزدد.
فيليپس( )1991( )10معتقد است که فشار فقر ميتواند منجر به بي
مسئوليتي و در نتيجه سبب انحرافات اجتماعي شود .به نظر وي ايجاد
استقالل اقتصادي براي افراد فقير مهمترين عامل براي ريشه کني و مبارزه
با جرم ميباشد.
فقر به طور مستقيم و يا غير مستقيم باعث افزايش فعاليتهاي مجرمانه
ميشود .بنابراين استدالل ميشود در هر جامعهاي ،نرخ جرم رابطه مستقيم
با نرخ فقر داشته باشد و افزايش فقر منجر به افزايش جرم گردد .همچنين
مطالعات تجربي در آمريکا نشان ميدهد که فقر با برخي از جرايم مانند
سرقت نيز رابطه مثبت دارد (اسماعيل زاده.)41:1387،

نابرابري اقتصادي – درآمدي

يکي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر جرم ،نابرابري اقتصادي است .نابرابري
اقتصادي عمدت ًا از طريق نابرابري درآمدي مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
نابرابري درآمدي نيز همانند فقر بر اساس تعداد افراد ثروتمند به تعداد افراد
فقير تعريف ميشود(همان.)42:

بيکاري

بيکاري يکي از متغيرهاي مهم کالن اقتصادي بوده و همواره مورد توجه
سياستگذاران کشور بوده و هست .اين امر به لحاظ اثرات و تبعات منفي
اقتصادي -اجتماعي بيکاري حائز اهميت است .به طور مشخص بيکاري بر
بسياري از پديدههاي اجتماعي به خصوص جرم تأثيرگذار بوده و از لحاظ
مباني نظري مورد تأييد است.
مطالعات صورت گرفته در آمريکا نيز نشان ميدهد که عالوه بر اثرات
فقر و نابرابريهاي اقتصادي ،بيکاري نيز رابطه مثبت و معنيداري با جرايم
مالي نظير سرقت دارد .اين در حالي است که مطالعات در زمينه نرخ بيکاري
و جرايم عليه اشخاص (قتل ،ضرب و شتم ) ... ،داراي نتايج ناسازگاري
بودهاند (صادقي ،شقاقي.)67-65 :1383 ،

عوامل کالبدي و جرم

يکي ديگر از عوامل مؤثر در ايجاد امنيت در شهرها عوامل کالبدي است .يعني
چگونگي طراحي شهرها ،در افزايش يا کاهش امنيت ،تأثير زيادي دارد.
طراحي شطرنجي شهرها يکي از عوامل تشديد وقوع جرم محسوب
مي شود و ميزان امنيت را کاهش ميدهد .اين نوع طراحي ،باعث ايجاد
فضاهاي فرار در شهرها ميشود و ميزان امنيت را کاهش ميدهد .در ساختار
جديد شهرنشيني و شيوهی جديد اسکان و آپارتمان نشيني که در آن افراد
نسبت به هم غريبه هستند و همديگر را نميشناسند ،به همين دليل مجرم به
راحتي ميتواند وارد اين بافتهاي شطرنجي شود .جرم خود را انجام دهد
و سپس از هر نقطهاي که دلش خواست خارج شود .از نظر ترافيکي هم،
شبکه شطرنجي مشکل زاست و امنيت شهروندان را با خطر مواجه ميسازد.
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خلوتي محيط از عوامل ديگر در کاهش امنيت و ايجاد موقعيتهاي
جرمزا محسوب ميشود .در واقع ،هيچ مجرمي نميتواند در محيطي که
در معرض ديد ديگران است به ارتکاب جرم بپردازد .براي جلوگيري
از جرمزايي در اين محيطها ميتوان با تحرک دادن به آنها ،اماکن تردد
شهروندان را در آنها فراهم کرد .بدين ترتيب خلوتي محيط از بين ميرود
و از شدت جرم زايي کاسته مي شود .به عنوان مثال ،در کوچههاي خلوت،
امکان کودک ربايي زياد است ولي از طرفي هم کودکان نياز به مکاني براي
بازي دارند و به بازي در کوچه ها مي پردازند .مي توان پارک هايي را در
سطح محله طراحي کرد که عالوه بر دارا بودن محيط مناسب براي بازي
کودکان باعث جذب ديگر افراد هم بشوند تا امکان وقوع جرم کاهش يابد.
عامل ديگر ايجاد موقعيتهاي جرم زا در شهرها ،محلهاي تاريک هستند.
مجرم معموالً در جايي به ارتکاب جرم ميپردازد که تاريک و دور از نگاه
ديگران باشد .وقتي محيط ،روشن و در معرض ديد ديگران باشد ،مجرم
جرأت ارتکاب جرم را در اين مکان پيدا نميکند و در نتيجه از جرم زايي
کاسته ميشود.
عامل پيچيده ديگر ،بينظمي محيطي است .بدين معني که در محيط
کالبدي شهر ،روابط قاعدهمندي وجود نداشته باشد .به عنوان مثال ،وقتي
در مکاني ازدحام جمعيت بالتکليف وجود دارد– مانند ميدانهایي که
آدمهاي مختلف و فراواني ،منتظر ایستادهاند -احتمال وقوع جرم زياد است.
بينظمي محيطي ممکن است عالوه بر عوامل اجتماعي ،ناشي از بيثباتي مقررات
شهرسازي هم باشد .اين بينظمي ،فضاي شهري را بال تکليف ميگذارد .وقتي
فضاي شهر ،بيثبات و بالتکليف باشد عم ً
ال الگوي ساخت و ساز و الگوي معابر
بينظم و نحوه خدمات رساني نامناسب ميشود.
يکي ديگر از عوامل مؤثر در کاهش امنيت و افزايش جرم و جنايت در
شهرها ،وجود فضاهاي بدون دفاع شهري است .عوامل متعددي در ايجاد
اين فضاها مؤثر است که مهمترين اين عوامل عبارتند از:
الف -عدم سازگاري بين فرم ،کارکرد و معني
مهمترين و اصليترين عامل شکلگيري فضاهاي بدون دفاع شهري،
عدم سازگاري بين فرم ،کارکرد و معني است .با توجه به اين اصل که هر
فعاليتي بايد در عرصهاي که داراي ويژگيهاي کالبدي و فضايي مشخص و
متناسب با آن فعاليت است انجام پذيرد ،ميتوان به رابطه بين فرم ،کارکرد
و معني پي برد .اين رابطه بايد به گونهاي باشد که کالبد فيزيکي (فرمها)،
توانايي جوابگويي به کارکرد و معني را به صورت توأم دارا باشد.
ب -فضاهاي بدون کارکرد يا داراي کارکرد متناوب
فضاهاي بدون کارکرد در شهرهاي بزرگ ،به دليل بورس بازي اراضي
شهري و مطرح شدن زمين به عنوان سرمايهاي قابل اعتماد ،بسيار گسترده
است .ساختمانهاي متروک و پروژههاي عمراني نيمه تمام که بنا به داليلي
ساخت آنها متوقف شده و همچنين ساختمانهاي خالي از جمله فضاهاي
بدون کارکرد محسوب ميشوند و زمينه را براي بروز جرائم شهري فراهم
ميآورند .يکي ديگر از انواع فضاهاي بدون دفاع در اين رده ،فضاهايي
هستند که داراي کارکرد متناوباند و در مقاطعي از روز يا فصل و يا سال
تبديل به فضاهاي مرده ميشوند.

ج -نبود رؤيت بصري
فضاهاي گم ،همان گونه که از نامشان بر ميآيد فضاهايي هستند که بنا
به داليل کالبدي ،خارج از ديد محسوب ميشوند .عدم امکان رؤيت بصري
به علت نبود روشنايي و آشکار نشدن فرم به علت تاريکي ،اولين گام به
سوي ايجاد فضاهاي بدون دفاع است.
يکي ديگراز عوامل اساسي کاهش امنيت و افزايش جرم محلههاي
قديمي و فرسودهاند که به دليل همين فرسودگي و همچنين فقدان بهداشت،
اسکان مهاجران ،تراکم و  ...به محلههاي جرم خيز تبديل شدهاند .در ديگر
کشورها از طريق فرآيند اصالت بخشي و برگرداندن هويت قبلي اين بافتها
به آنها ،در امر احياء و بازسازي اين محلهها تالش ميشود .بر خالف
ايدهاي که معتقد است براي برطرف کردن مشکل اين بافتها بايد آنها را
تخريب کرد .با سرمايهگذاري عمومي در اين بافتهاي مسأله دار شهري
ميتوان از مشکالت و ميزان جرم و جنايت در آنها کاست .تخريب اين
بافتها ،نه تنها باعث پراکنده شدن جرم و جنايت در سطح شهر ميشود.
بلکه موجب تخريب شبکههاي اجتماعي موجود ميشود .ذخيره مسکن
موجود را کاهش ميدهد ،زير ساختهاي اين منطقه را تخريب ميکند
و زاغهها و مکانهاي آلونک نشيني را در شهرها ايجاد ميکند( .اسماعيل
زاده)79-77 : 1387،

نتیجهگیری

امنيت از ديرباز مهمترين دغدغهی انسانها و به عنوان اساسيترين ركن
زندگي پس از آب و غذا مطرح بوده است .گسترهی نياز به امنيت وسيعتر
از آن چيزي است که تصور میشود ودر نبود آن ،امکان رشد و شکوفایی
اجتماعی شدیدا ً محدود خواهد شد.
امروزه درصد بسیاری از مردم جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته
در شهرها زندگی میکنند و در جوامع در حال توسعه نیز شهرنشینی به شکل
شتابان در حال انجام است .ازدحام و شلوغی بیش از حد شهرها از یک
سو و ضرورت تأمین امنیت شهروندان از سوی دیگر ایجاب میکند که در
طراحی و برنامهریزی محیط و فضاهای شهری از اصول و نظریههای مطرح
دراین زمینه جهت پیشگیری از وقوع جرائم و یا تقلیل آن بهره جست .از
جمله ديدگاههاي نظري معاصر درجامعه شناسي و برنامهریزی شهری که به
بررسي جرم ميپردازند ،مکتب جامعه شناسی شیکاگو ورهیافت پیشگیری
از جرم از طریق طراحی محیطی است که در تبيين انحرافات اجتماعي بر
متغيرهايی که با پديدهی شهرنشيني ارتباط داشت نظير مهاجرت ،حوزههاي
سکونتي ،تراکم جمعيت تمرکز نمودهاند.
جامعه شناسان مکتب شيکاگو از آغاز قرن بيستم برخي از رفتارهاي
انحرافي نظير خودکشي ،طالق و فحشا را با هدف درک تأثير عوامل بوم
شناختي نظير کيفيت محل سکونت ،بر بيسازماني اجتماعي و شکلگیری
بزهکاری مورد مطالعه و تاکید قرار دادند.
از سویی نظریهپردازان پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط بر
فرصتهايي که محيط در اختيار مجرمين قرار ميدهد تأکيد داشتند و
جرايم گوناگون را ناشي از فرصتهاي محيطي ميدانستند و برای بهبود

امنیت فضاهای شهری راهکارهایی چون ایجاد فضاهای قابل دفاع ،کنترل
دسترسی ،بهبود سیستم روشنایی عمومی شهرها ،ایجاد فضاهای قابل نظارت
و پرهیز از طراحی شهرها به صورت شطرنجی تأکید دارند .همچنين در
خصوص بافتهای ناکارآمد و فرسودهی شهری که مستعد وقوع جرم است،
به جای تخریب ،بر فرایند اصالت بخشی ،هویت بخشی و احیای دوبارهی
این نواحی اعتبار بیشتری قائل میشوند.
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ادامه از صفحه 31
(مقالة :آشکارسازی تغییرات پوشش  /کاربری منطقه طالقان)
از طرفی وسعت اراضی کشاورزی به شدت کاهش یافته است که بخشی
کوچکی از آن را میتوان به احداث سد طالقان نسبت داد و بخش عظیمی
از آن را میتوان ناشی از رهاسازی دیمزارها دانست که دیگر برای بومیان
صرفه اقتصادی نداشتند و این اراضی نیز به مرور زمان به مراتع با تراکم
ضعیف تبدیل شدند .بنابراین به منظور احیای اراضی فاقد پوشش پیشنهاد
میشود طرحهای مرتعداری اجرا گردد و از تغییرات بدون برنامهریزی
اجتناب شود.
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