نقش معماري شهري در كاهش جرايم
يكي از عوامل مؤثر در وقوع جرم ،محيط اجتماع و زندگي است و بررسي موضوعاتي همچون كيفيت و نحوه
معماري مسكن و چگونگي شهرسازي در جوامع و شهرهاي مختلف يك كشور و يا محله هاي متفاوت يك شهر
مبين تأثيرگذاري محيط بر بزهكاري است .نوع وكيفيت معماري و شهرسازي در كاهش يا افزايش وقوع جرايم
تأثير بسياري دارد ،هرچند در تصويب قوانين به اين موضوع توجه چنداني نشده است ،به گونه اي كه امروزه
درصد قابل توجهي از جرايم مخل نظم ،امنيت و آسايش عمومي افراد ناشي از همين موضوع ،يعني بي توجهي به
معماري و شهرسازي صحيح و اصولي است و فقدان ضمانت اجرايي كيفري مؤثر در قوانين مربوط به شهرسازي و
معماري مشكل را مضاعف نموده است.
از آنجا كه كيفيت معماري و شهرسازي بر منش و خلق و خوي انسان ها تأثير فراواني مي گذارد ،به نحوي كه
افراد ساكن در يك شهر فاسد و منحرف امكان رشد و تعالي ندارند ،از اين رو در طراحي شهرها و معماري شهري
بايد به الگوهاي معماري اسالمي و ايراني كه متناسب با خصوصيات اجتماعي و فرهنگي كشورمان هستند ،توجه
شده و در الگوبرداري از طراحي هاي ساير كشورها مراقبت شود كه از هويت اسالمي خارج نگردد .لذا ضروري
است كه ميدان ها ،بوستا نها ،مجتمع هاي مسكوني ،پايانه ها و ديگر مراكز براساس الگوهاي معماري اسالمي و
ايراني احداث شوند و در معماري شهري ،از بوستان ها و ميدان ها تا خود شهر از جمله ساختما نهاي تجاري،
مسكوني و اداري به نحوي عمل شود كه فضاي شهر نمادي از آموزه هاي اخالقي و ديني باشد .در اين صورت
است كه از وقوع جرايم تا حد بسياري كاسته شده و امنيت اجتماعي افزايش مي يابد .در حال حاضر تال ش در
جهت طرح چشم اندازي روشن براي مديريت شهري ضروري است .
چند راهكار در بكارگيري اصول جلوگيري از جرائم توسط طراحي محيطي در ايران:
جلوگيري از جرائم توسط طراحي محيطي مقوله جديدي نيست .اجداد ما اين موضوع را در طراحي شهرها و
محله هايشان رعايت مي كردند.
امروز ما مسئول طراحي محيط زندگي مان به نحوي هستيم كه ايمني بيشتر شود و اين باعث بهبود در كيفيت
زندگي ما مي گردد .دربعضي شهرها راه حل هايي به صورت ضوابط و قانون وجود دارد .به عنوان مثال در شبها
تمام فروشگاهها به دليل بعضي از فضاهايي كه درويترين مغازه هايشان وجوددارد بايد ويترين مغازه هاي خود را
روشن كنند .راه حل ديگر زنده نگهداشتن اين فضاها تحت نظارت عموم است به اين معني كه فضاهاي شهري به
نحوي طراحي مي شوند كه مردمي كه آن را مي بينند يا در آن مي رانند بتوانند اين فضاها را كنترل كنند به اين
دليل كنجهايي كه در تاريكي وجود دارد يا تحت نظارت مردم نيستند مي توانند تبديل به فضاهاي غير قابل دفاع
شوند.
بنابراين ما تمام شهرهاي ايران را بايد بررسي كنيم ،تمام اين فضاها بايد تعريف شوند و راه حلهاي مناسبي براي
آنها فكر شود .اين راه حل ها مي توانند در چيدمان مبلمان شهري استفاده شوند .نكته مهمي كه بايد مراعات
شود اين است كه مطالعات و بررسي ها بايد بر اساس مشخصات محلي باشند و راه حل ها نيز بايد بر اساس همان

اطالعات محلي باشند .به هر حال جلوگيري از جرائم توسط طراحي محيطي درايران مهم و الزم است و ايجاد آن
ممكن است با مالحظه بعضي از اين موارد امكان پذير باشد:
 )1بر پايه تجربيات و مفهوم هاي جهاني؛
 )2بر پايه فرهنگ و اعتقادات مذهبي؛
مرحله بعدي تعريف و بيان مفهوم هاي جهاني توسط فرهنگ و اعتقادات محلي -مذهبي است .اسالم بر محرم و
نا محرم بودن زن و مردتاكيد زيادي كرده و اين مورد قوانين خاصي را ديكته مي كند كه اصل اساسي در جامعه
اسالمي است و در نتيجه اين قوانين ما را به روشهاي خاصي در طراحي محيطي هدايت مي نمايد.فضاهايي كه
عالوه بر امنيت در مقابل جرائم متعدد بايد دختران و زنان را در مقابل مردان غريبه (نا محرم) حفظ كند .بنابراين
براي جامعه ما فضاهاي شهري بايد عالوه بر امنيت ،حجابي نيز براي مردم باشد.
طراحي شهري در پيشگيري جرم:
يكي از مهمترين عوامل سازنده كيفيت مطلوب در زندگي انسان  ،موضوع (( امنيت محيط زندگي)) و مصون ماندن
افراد اجتماع از خطرات ،آلودگي ها و ناهنجاري ها در محيط زندگي است  ،جان لنگ نظريه پرداز مشهور آمريكايي
 ،در كنار ساير نيازهاي فيزيولوژيك انساني مثل غذا  ،سرپناه و بهداشت موضوع (( امنيت )) و مصون ماندن از
خطرات و آلودگي ها را هم مطرح مي كند .وجود محيطي امن براي زندگي در كنار ساير نيازهاي اساسي
فيزيولوژيكي و داشتن آرامش خاطر و به دور از اضطراب و نگراني موهبت و ضرورت حياتي زندگي انساني است.
احساس نا امني در محيط و نگراني هاي ناشي از مكان هاي ناامن در محيط و نگراني هاي ناشي بر ساير فعاليت
هاي انساني تاثير مي گذارد و امور اقتصادي  ،فرهنگي  ،اجتماعي و  ...به درستي انجام پذير نخواهد بود و در پاره
اي موارد حاد  ،فعاليت هاي روزمره اجتماعي به طور كامل مختل مي شود.
نابهنجاري هاي اجتماعي و جرايم محيط شهري از موارد اصلي نا امني محيط زندگي و سلب كننده امنيت شهرها
و درنتيجه مختل شدن آرامش و آسايش خاطر مردم است .انسان ،خواسته و ناخواسته چه در درون منزل
مسكوني خود و چه در محيط خارج از خانه و در عرصه هاي همگاني ،با احتمال وقوع جرم و نابهنجاري اجتماعي
رو به رو و خطر وقوع جرم همواره شهروندان را تهديد مي كند.
برخي از آثار و تبعات سوء ناامني و نگراني هاي ناشي از مكان هاي ناامن در محيط زندگي انسان عبارت است از:
 وجود اضطراب و نگراني در محيط در زندگي و فعاليتهاي روزمره تخليه محل از جمعيت ساكن و رويكرد جمعيت گريزي يا رشد منفي جمعيت منطقه تحت الشعاع قرار گرفتن امور اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي محيط تنزل منزلت اجتماعي منطقه نقل مكان ساكنان قديمي و جايگزيني آنان با اقشار پر دردسر و نابهنجار تنزل قيمت اماكن در مناطق ناامن نسبت به ساير مناطق -روند صعودي ايجاد اماكن مخروبه يا رها شده در محله

اين است كه بافتهاي قديمي به صورت محيطهاي نا مناسب و ناهنجار در مركز شهرها خود نمايي مي كند.
همانگونه كه در مسئله بهداشت و درمان اجتماعات انسان موضوع پيشگيري از بيماري ها مقدم بر درمان آنهاست،
و اين مطلب در حكم اصلي ريشه اي پذيرفته شده است .در خصوص جرايم ،شهري نيز جلوگيري و پيشگيري
كردن از وقوع جرايم ،مقدم بر تمامي اقداماتي است كه دولت و دستگاههاي قضايي و انتظامي كشور طي سلسله
اقداماتي پر هزينه انجام مي دهند تا فرد مجرم را بعد از ارتكاب جرم ،اصالح و تربيت يا مجازات و تعزير و يا
تبعيد كنند .بنابراين ،پيشگيري از جرايم بر سلسله اعمالي كه اولياي امور اجتماع ،بعد از ارتكاب جرم توسط
مجرم ،انجام مي دهند اولويت دارد ،چه از نظر جنبه هاي اقتصادي و صرفه جويي هاي ناشي از آن و چه از حيث
ابعاد فرهنگي و سياسي.در آمريكا ،در اواخر دهه  1960و اوايل دهه  1970آمار و ميزان جرم به طرز بي سابقه
اي افزايش يافت و به طوري كه سياسمتداران ،دولت مداران ،محققان و دانشگاهيان در جستجوي راههاي عملي
براي حل مشكالت ناشي از جرم در جامعه بر آمدند.
از ميان راه حل هاي ارائه شده راه حل هاي پيشنهادي طراحان شهري و مهندسان معمار حاوي مالك هاي الزم
و مناسب تر از بقيه تشخيص داده شد .راه حل طراحان شهري و مهندسان معمار بسيار ساده بود:
 طراحي شهري و محيط كالبدي مي تواند با به وجود آوردن امكان مشاهده مجرمان و در نتيجه پيشگيري ازجرم يا كمك به بازداشت مجرمان بر رفتار شهروندان تاثير بگذارد.
 محيط كالبدي مي تواند ،از طريق افزايش امكان كنترل و مراقبت و نظارت در فضاهاي شهري و عرصه هايعمومي در زمان وقوع جرم براي كاهش جرم مورد استفاده شهروندان قرار گيرد.
نتيجه:
تالش در جهت پيشگيري از جرايم ،منحصراً در حوزه اختيارات قوه قضائيه نبوده و ساير دستگاههاي دولتي از
جمله شهرداري ها ،مديريت جهاد كشاورزي ،منابع طبيعي ،آموزش و پرورش ،تربيت بدني و  ...بعنوان نهادهاي
دولتي ذيمدخل در امر مديريت شهري ميتوانند نقش موثر و سازنده اي را ايفاء نمايند .عملكرد شهرداري ها در
ساماندهي مناطق حاشيه نشين شهرها و برنامه ريزي در جهت پيشگيري از تشكيل اينگونه محالت ،موجب
جلوگيري از تجمع بخش اعظمي از مجرمين و عدم ظهور قابليت هاي فردي مجرمين بالقوه در نتيجة اثرپذيري
ازمحيط اجتماعي است .همچنين نقش شهرداري ها در پيشگيري از جرايم تصرف عدواني و انتقال مال غير از
طريق تسهيل صدور مجوزديواركشي در اراضي خصوصي و دولتي ،قابل توجه است .مضافاً اينكه توجه به طراحي
فضاهاي عمومي همچون پاركها و در نظر گرفتن آداب و رسوم و عقايد مذهبي نيز از اين مهم بي بهره نيست .
مديريت هاي جهادكشاورزي و ادارات منابع طبيعي بعنوان ديگر دستگاههايي كه طرف دعوي تعداد قابل توجهي
از پرونده هاي كيفري مي باشند با اتخاذ تصميمات مناسب و كارآمد و اجراي طرحها و تامين مايحتاج ضروري
روستاييان و عشاير مي توانند در پيشگيري از جرم موثر واقع گردند.
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