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چکیده
امنیت از اساسیترین نیازهای جامعه بشری برای زندگی اجتماعی در عرصههای همگانی میباشد .نیاز به امنیت ،در
دومین پله از سلسله مراتب هرم مازلو قرار گرفته و پس از نیازهای فیزیولوژیکی ،مهمترین نیاز انسان برای دستیابی به مراتب
باالی انسانی یا همان خودشکوفایی میباشد .حضور مؤثر و مداوم انسان در فضا نیازمند وجود امنیت است .بدون امنیت
فضاهای شهری به فضاهایی سرد و بی روح و رعبآور تبدیل خواهند شد .رویکرد  CPTEDیکی از رویکردهای متأخر در
افزایش امینت در فضاست .این رویکرد ،روشی برای افزایش امنیت در فضاهای شهری از طریق طراحی مناسب محیطی
پیشنهاد میدهد که در نتیجه آن مردم میتوانند به شکلی مؤثر و با آسایش خاطر در فضاهای شهری حضور پیدا کنند.
مرکز محله آخوند یکی از مهمترین فضاهای شهری بافت قدیم قزوین و نماد هویت اجتماعی و فرهنگی و همچنین عرصهای
برای بروز تعامالت اجتماعی سا کنان این محله با محلههای مجاور بوده است که در سال  1384طرحی برای باززنده سازی
آن ارائه شد و در سال  1387مورد بهرهبرداری قرار گرفت .پژوهش حاضر تالش میکند تا میزان امنیت مرکز محله آخوند را
از طریق اصول رویکرد  ،CPTEDمورد بررسی و ارزیابی قرار دهد .برای سنجش میزان امنیت فضای یاد شده ،روش تحقیق
تطبیقی_توصیفی به کار گرفته شده که با استناد به اصول رویکرد  CPTEDو همچنین از طریق مشاهدات میدانی انجام
میگیرد تا بدین طریق مشخص گردد ،طراحی مرکز محله آخوند تا چه حد به راهبردهای  CPTEDدر برقراری امنیت نزدیک
است .نتایج پژوهش انجام شده نشان میدهد که طرح احیای مرکز محله آخوند به لحاظ تأمین امنیت بسیار ضعیف
بوده و در بیشتر موارد در تغایر با اصول  CPTEDقرار دارد .بررسیهای انجام شده حا کی از آن است که اصل نظارت طبیعی
که یکی از اصول رویکرد یاد شده در برقراری امنیت است ،به هیچ طریقی در بازطراحی محله در نظر گرفته نشده است .در
انتهای مقاله راهکارهایی برای افزایش امنیت مرکزمحله ارائه شده است که از میان آنها میتوان به قرارگیری کاربریهای
متناسب با فضای مرکزمحله ،جاذب جمعیت ،فعال در شب و مختلط در مرکزمحله و  ...اشاره کرد.
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 .1مقدمه
مــرکــز محلهها ،هــمــواره یکی ازمهمترین مــکــانهــای تعامالت
اجتماعی در طول تاریخ ایران زمین بوده است .مرکز محله بستر
دیدارها و روابطی است که در طول زمان و با نشأت گرفتن از هویت
ً
مشترک سا کنان ،قلب تپند ه محله میشود .میتوان گفت که غالبا
افراد ،محل ه خود را از طریق مرکز محلهشان به یاد میآورند و آن را
پررنگترین نقطه محل ه خود میدانند.
محله آخوند از قدیمیترین محالت شهر قزوین است که شکلگیری
آن به دوران صفویه بر میگردد .این محله در حال حاظر منتظر
ثبت جهانی ب��ه ع��ن��وان هست ه تاریخی قـ�زویــن اسـ��ت .طــراحــی و
مطالعه پــروژه ساماندهی و کفسازی مرکز محله آخوند با هدف
احیا و باززندهسازی مرکز محله در سال 1384آماده شد و عملیات
اجرایی آن توسط شرکت پارت شهر آتی آغاز گردید و در سال 1387
با هــدف بهبود سیما ،منظر شهری و بهبود عــبــورومــرور شهری
مــورد بهرهبرداری قــرار گرفت (Qazvin renovation & reformer
.)organization, 2012
امنیت یکی از اساسیترین نیازهای جامعه بشری بــرای زندگی
اجتماعی اســت .عــدم وجــود امنیت در فضاهای شهری سبب
کــاهــش مــیــزان حــضــورپــذیــری اف ــراد در عــرصــه فــضــاهــای عمومی
میشود .در بررسی جغرافیایی جرائم (رفتار آنومیک) شهری ،چند
عامل کلیدی قانون ،مجرم ،قربانی جرم (شی و شخص) ،مکان
جــرم و زمــان جــرم مــورد توجه قــرار میگیرد .در میان ایــن عوامل
کلیدی ،نقش «مکان» به صــورت متمایز ،از حــوز ه برنامهریزی،
طراحی و مدیریت شهری قابل توجه است (Habibzadeh and et al,
 .)2012: 127ویژگیهای محیطی بعضی از فضاهای شهری بر ارتقا
یا کاهش فرصتهای بزه در آن مکان تأثیر میگذارند؛ بدین معنا
که با حذف و یا کاهش پتانسیلهای محیطی وقوع جرم ،احتمال
رخداد جرم نیز کاهش پیدا میکند .تئوریهای مرتبط با تأثیر عوامل
محیط انسانساخت در بــروز رفتارهای نابهنجار و مجرمانه ،به
تئوریهای پیشگیری از جرم مکانمحور شهرت دارند .تئوریهای
مکان محور شامل رویکردهایی چون پیشگیری از جرم موقعیتی،
پیشگیری از جرم توسط طراحی محیطی ،امنیت از طریق طراحی
و  ...میشوند ( .)Qaffari and et al. 2014: 4رویکرد مورد توجه
در ایــن مقاله ،رویکرد پیشگیری از وقــوع جــرم از طریق طراحی
محیطی است .عبارت  CPTEDنخستین بار در سال 1971توسط
جفری به کار برده شد .کار او بر اساس احکام روانشناسی تجربی
و مبتنی بر این ایده بود که با حذف تقویتکنندههای بروز جرم،
جرم به وقوع نمیپیوندد ( . )Ibidرویکرد  CPTEDرا میتوان نوعی
رویکرد هدفمند به منظور طراحی کارآمد و هوشمندانه مؤلفههای
محیطی با به کارگیری بهینه محیط مصنوع در کاهش جرائم
دانست که به طــور مؤثری در افزایش سرمایه اجتماعی ،بهبود
کیفیت زندگی و افزایش میزان رضایتمندی شهروندی و در نتیجه
بهبود رفاه اجتماعی جامعه تأثیر بسزایی دارد (pourjafar and et al,
.)2009: 74
این مقاله برآن است تا با خوانش طرح مرکز محل ه آخوند ،میزان
موفقیت طرح مزبور را به لحاظ امنیت که یکی از مهمترین عوامل

دخیل در مقبولیت یک فضا و حضور سا کنان در آن است ،سنجیده
و تحلیل نماید .روش سنجش تطبیقی_توصیفی و استناد به اصول
یب��اش��د .بــر ایــن اســاس مرکز محله
مطرح در روی ـکــرد  CPTEDم�� 
طراحی شده نامبرده ،با اصول مورد نظر  CPTEDمقایسه شده و
در نهایت مشخص میگردد که آیا در این طراحی اصول فوق لحاظ
شده است؟ در صورتی که این اصول رعایت نشده ،راهکارهایی به
منظور ارتقای محیط ارائه خواهد شد.
 .2ادبیات نظری
 .2.1فضای شهری امن
ن موجودی اجتماعی است و نیاز به برقراری ارتباط با سایر
انسا 
همنوعان خود دارد .شهر میبایست محیطی بــرای گردهمایی
شهروندان برای رفع این نیاز اساسی فراهم کند؛ که این یکی از
مــوارد حق به شهر شهروندان بــرای زندگی در آن شهر میباشد.
فضای شهری به بــاور اندیشمندان معماری و شهرسازی ،فراتر
از فــضــای کــالــبــدی و مــؤلــفـههــای هندسی آن اس ــت (Soltani,
 .)Namdaran,2010:126خلق فضای شهری مطلوب ،پویا و
سرزنده ،به لحاظ کارکرد اجتماعی ،روانــی ،فرهنگی ،اقتصادی
و محیطی_کالبدی آن ،یکی از اهــداف راهبردی ارتقای کیفیت
محیط مصنوع شهری است و با راهبردهای اجتماعی پیوند دارد
(.)Parsi, 2002: 47
براساس سلسله مراتب پیشنهادی مازلو برای نیازها ،دومین پله
هرم ،نیاز به ایمنی و امنیت میباشد .کمبود امنیت ،در معرض
خطر بــودن و تــرس از قربانی شــدن ،استفاده از قلمروی فضای
عمومی و خلق فضاهای شهری موفق را مورد تهدید قرار میدهد.
انسان ا گر در فضایی که حضور مییابد احساس امنیت نداشته
باشد ،نمیتواند محیط را مال خود بداند؛ به زبانی دیگر به محیط
احساس تعلق خاطری پیدا نخواهدکرد و نمیتواند مهر خود را بر
محیط بزند .دلیل خالی بودن بسیاری از عرصههای اجتماعی ما
معضل عدم امنیت است .حس اطمینان و امنیت پیش نیازی
اساسی برای طراحی شهری موفق محسوب میشود.
مفهوم فضای شهری امن در مقابل مفهوم فضای شهری ناامن
قرار دارد .ویژگی امن بودن فضا واجد دو مؤلفه است :الف) ایمنی
و ب) امنیت .در مؤلفه ایمنی ،اشــاره به مــوارد و عوامل محیطی
اســت کــه در صــورت عــدم تأمین شــرایــط مطلوب وقــوع حــوادث
اجتناب ناپذیر است و خطرات به صورت بالقوه و بالفعل جان و
مال حاضران ،عابران و ناظران را تهدید خواهد نمود؛ مانند ایمنی
در برابر آتشسوزی ،آلودگیهای زیست محیطی ،حوادث رانندگی
و حوادث غیرمترقبه .مؤلفه امنیت نیز اشاره به جرائم و رفتارهای
آنومیکی علیه اشخاص و اموال آنها دارد که در صورت عدم تأمین
شرایط پیشگیریکننده ،اموال و جان حاضران ،عابران و ناظران
را به صورت بالقوه و بالفعل تهدید خواهد نمود؛ مانند جرائم علیه
اشخاص (قتل ،تجاوز و  ،)...علیه اموال ( سرقت ،کیفقاپی و .)...
فضای شهری امن قدر مسلم فضایی است که هم از نظر عینی و
هم از نظر ذهنی امنیت و آسایش خاطر برای حاضران ،عابران و
ناظران به وجود آورد.

در پژوهش حاضر ،مؤلفه امنیت حائز اهمیت است .فضای شهری
امن مستلزم تعامالت اجتماعی نیز هست .چنانکه جین جیکوبز
ً
در ســال  1961گفت ،آرامــش و امنیت در شهرها صرفا به وسیله
ً
پلیس تأمین نمیشود .بلکه آرامــش و امنیت عمدتا به وسیله
ً
ایجاد شبکهای پیچیده و تقریبا ناخودآ گاهی از نظارتها و رعایت
داوطلبانه هنجارها در میان خود مردم حفظ میشود و به وسیله
خود مردم اجرا میگردد (.)Salehi, 1999: 107-113
 .2.1.1رویکردهای نظری به امنیت در فضا
دو رویکرد عمده در جلوگیری از جرم و جنایت وجود دارد :نخست
رویکرد غیرمکانی است که همراه با تغییر موقعیت ،حذف یا کم
کــردن انگیزه افــراد بــرای ارتــکــاب جــرم اســت .ایــن عمل از طریق
آمــوزش ،هدایت اخالقی ،وضــع کــردن جرائم و تنبیهات صورت
میگیرد ( .)Carmona and et al, 2009: 241نظریهپردازان این
رویكرد مانند ویلسون و ماری در زمینههای علوم انسانی تخصص
داشتهاند ( .)Souri, 2010: 33راه دوم ،رویکرد مکانی اســت ،به
شکلی که تکنیکهای خاصی به کار زده شود که ارتکاب جنایت
را در مکانهای خاص مشکلتر سازد (Carmona and et al, 2009:
 .)241نظریهپردازان این رویكرد را كسانی تشكیل میدهند كه مانند
وود ،آنجل ،نیومن و هیلیر در زمینه معماری و طراحی شهری
فعالیت داشته و یا این كه مانند جیكوبز براساس تجربیات خود
دراین زمینه اظهار نظر نمودهاند (.)Souri, 2010: 33
درباره این که چه راهی از همه مؤثرتر است ،بحثی طوالنی وجود
دارد .بنا به تئوری ،راهبرد تقلیل انگیزه برای حمله در ارجحیت قرار
دارد .اما از آنجا که انجام این امر مشکل است ،راهکارهای تقلیل
فرصت برای ارتکاب جرم عملیتر به نظر میرسد .طراحی میتواند
بر میزان ارتکاب جنایت اثر بگذارد یا دریافت ذهنی ما از مسئله
امنیت را باال ببرد .در عین حال میتواند برای ایجاد محیطی امنتر
زمینهساز باشد (.)Carmona and et al, 2009: 242
توجه اصلی رویكرد مكانی به فرصت ارتكاب جرم است .همان طور
كه كالرك در كتاب خود توضیح میدهد ،رویكرد پیشگیری از جرم
مكانی به تغییرات محیطی میپردازد كه موجبات كاهش فرصت
ارتكاب جــرم را فراهم ســازد .بنابراین میتوان گفت ایــن رویكرد
بیشتر بر زمینه ارتكاب جرم تأ كید دارد تا عمل جرم .بر این اساس
ً
به نظر میرسد كه الزم نیست دقیقا آنچه موجب انگیزش افراد در
جهت ارتكاب جرم میشود ،شناسایی گردد ،بلكه تنها كافی است
تشخیص داده شود در برخی افراد انگیزههایی برای ارتكاب جرم

وجود دارد .این رویكرد در واقع ،زمینههای اجتماعی ،فیزیكی و
روانشناختی ارتكاب جرم را شناسایی كرده و چهار نوع راهبرد برای
كاهش فرصت ارتكاب جرم ارائه میدهد:
-1افزایش امكان مشاهده جرم و جنایت،
 -2افزایش خطر ارتكاب جرم،
 -3كاهش منفعتهای ارتكاب جرم و
-4از بین بردن بهانههای ارتكاب جرم (.)Souri, 2010: 33
متدهای تقلیل فرصت در حیط ه ادبیات طراحی شهری است و
شامل موضوعاتی چون عملکرد ،نظارت ،تعریف محدوده و کنترل
محیط میشود .این اندیشه نخستین بار توسط جین جیکوبز
( )1961عنوان شد و سپس با ایدههای مربوط به طراحی فضاهای
قابل دفاع نیومن و شیوههای برخورد طراحی فضاها با ایده تقلیل
جنایت در آنها ( )CPTEDگسترش یافت .دیدگاه بیل هیلیر نیز
در مورد جرم و جنایت و حفظ امنیت با ایدههای جیکوبز پیوند
میخورد (.)Carmona and et al, 2009: 244
از دیگر اندیشمندانی که در ایــن خصوص اظهارنظر نمودهاند
میتوان آلیس کولمن ،تایلور و هــال ،سورکین ،ا ک و تیسدل و
لوکایتو سایدریس و بنرجی را نام برد .آلیس کولمن ،پیشنهادهایی
در راستای افزایش نظارت سا کنان و عدم امکان فرار مجرمان ارائه
میدهد .تایلور و هال بر شیوههایی در تأمین امنیت تأ کید دارند
که فضا را تحت کنترل سا کنان جلوه داده و از ورود افــراد مزاحم
جلوگیری نماید .از نظر سورکین ،جدا کردن طبقات اجتماعی از
یکدیگر میتواند در برقراری امنیت مفید واقع شود .ا ک و تیسدل
بر موانع فیزیکی و حضور مردم و نظارت پلیس تأ کید دارند و لوکایتو
سایدریس و بنرجی نیز دو نوع کنترل فضا که شامل کنترل فعال و
کنترل غیرفعال میشود را مطرح میکنند.
در جدول  ،1نظرات این اندیشمندان که در خصوص ارائه متدهای
تقلیل فرصت ارتکاب جرم فعالیت نمودهاند ،به طور خالصه آورده
شده و امکان مقایسه این نظریات فراهم آمده است.
یکی از مؤثرترین رویکردهای موجود در زمینه پیشگیری از جرائم
شهری و کاهش میزان جرائم در فضاهای شهری ،نظریه«پیشگیری
از جرم از طریق طراحی محیطی» یا همان  CPTEDاســت .این
نظریه نسبت به نظریات دیگر اندیشمندان متأخرتر بوده و میتوان
گفت از نظریات آنها بهره جسته و به نوعی تکامل یافته و اصول
مناسبی را در پیشگیری از وقوع جرم و برقراری امنیت ارائه داده
است که شرایطی را از طریق طراحی محیطی فراهم میکند که
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تصویر  :1هرم مازلو ( -مأخذ)www.wikipedia.org :

تصویر  :2فضای شهری امن (فصل مشترک مؤلفههای ایمنی و امنیت)
( -مأخذ)Salehi, 1999: 112 :

جدول  :1نگرشهای مختلف به برقراری امنیت در فضا Source: The authors based on Carmona (2009) and Salehi (1999) -
اندیشمندان و
نظریهپردازان

2

بیل هلییر

3

کنترل دسترسی طبیعی.نظارت طبیعی به عنوان نتیجهای درراهــبــردهــای طــراحــی کالبدی در ایــجــاد و توسعهاستفاد ه روزمره از ملک.
مــرزهــای نــمــادیــن بــه مــنــظــور افــزایــش حــس تعلق
کاربران.

توزیع فعالیتها و کاهشجابهجاییها.

فضاهای مجتمع با دیگر فضاها ،به منظور ترغیبایجاد نظارت توسط افرادی که درافراد پیاده نسبت به مشاهد ه این فضاها و حرکت در
فضا حرکت میکنند
آنها.

ب ــه ط ــور پــیــوســتــه در ح ــال ک ــار واستفاده بودن فضاها.
به عنوان مثال ،عالمتگذاری بهترو یکپارچهتر آنها در خصوص سیستم
جابهجایی).

شیوههای جداسازی طبقات اجتماعی از هم راپیشنهاد میکند.

سورکین

4

ا ک و تیسدل

5

زمـســتــان 1395
علمی-پژوهشی

 نیازمند به «چشمانی بر فراز خیابان».ای ـ ــج ـ ــاد ت ــن ــوع ــی از ف ــع ــال ــیـ ـته ــا و -نیاز به پیاده رو برای پایش و حضورعملکردهایی که به طور طبیعی مکانها فعال مردم در آن.
را پرجمعیت میکنند.

نپذیرفتن استدال لهایی که ا کثرظرفیت محیط کالبدی برای ایجاد محلهای درکظرفیت طراحی کالبدی بــرای ایجادفعالیتها را در خــیــابــان داشــتــه و
شده مناطق از اثر قلمرو (شامل سازوکار عالمتگذاری
فرصتهای نظارتی بر روی سا کنان و
ً
وجــود اســتــفــاد ه تــجــاری کــه ضــرورتــا
مرزها و تعریف یک سلسله مراتب که به سمت مناطق
عوامل آنها.
بزهکاری خیابانی را کاهش میدهد.
خصوصی شدت مییابد).

CPTED
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کنترلفضا/قلمروگرایی

1

اسکار نیومن
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نظارت

فعالیت

مشخص نمودن سر حد بین فضای عمومی وخصوصی.

جین جیکوبز
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ب ـی ـســت وی ـکــم

پارامترهای مؤثر در امنیت و موارد مطرح شده مربوط به هرکدام

لوکایتو-
سایدریس و
6
بنرجی
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الیزابت وود

7

ش ــی ــو ه ای ــج ــاد قــلــعــه و مــحــصــوریــت ،ک ــه شــامــلشــیــوههــای اح ــداث دیـ ــوار ،مــانــع ،دروازه ،جدایی
شیو ه نظارت پلیس.فیزیکی ،خصوصیسازی ،کنترل محدوده و حوزه و
راهبردهای جداسازی است.

شیو ه نمایشی یا حضور مردم ازطریق فعالیتهای جاذب.

کنترل شدید (فعال) که مأموران امنیتی خصوصی رابه کار میگیرد و اقداماتی از این دست.
 کنترل نــرم یــا (غیرفعال) از طریق عــدم تشویقعملکردهای ناخواسته.
 -حضور و نظارت خود سا کنان.

 -بهبود نمای ساختمانها در نظر سا کنان.

هدایت کردن عبورومرور سردرگم درمسیرهای مشخص.
تــقــســیــم کـ ــردن مــرا کــز تــجــاری درمناطقی که عــبــورومــرور تــود ه مردم
زیاد است.

اسکالمو آنجل - 8مشخص کردن حدود مالکیت.

9

تجزیه راهروهای متداوم در جهت عدم امکان فرار.مــخــالــفــت ب ــا بــلــوکهــای آپــارتــمــانــینظام اجارهداری مقامات محلی باید راه را برای سایرمسکونی مرتفع و عمومی.
اشکال اجارهداری باز کند.

10

ایــجــاد شرایط کالبدی مناسب برایتشویق و ترغیب شهروندان برایاس��ت�فـــاده از مــوانــع فیزیکی مثل دی ــوار و ن ــرده یااستفادهکنندگان از فضاهای شهری به
استفاده هرچه بیشتر از فضاهای
بوتههای گیاهی و قفل و رنگ به منظور جلوگیری از
منظور توانمند کردن آنان در مشاهده
ایجاد شد ه شهری.
ورود افراد مشکوک.
مجرمان و افراد.

آلیس کولمن

تایلور و هال

Jane Jacobs
Oscar Newman
Bill Hillier
sourkin
Steven Tiesdell

1
2
3
4
5

Banerjee and Loukaito-Sideris
Elizabeth wood
schlomo angel
Alice kolman
Tailor&hall

6
7
8
9
10

 .3معرفی و بررسی عرصه پژوهش
مرکز محله آخوند ،یکی از مهمترین فضاهای شهری بافت قدیم
قزوین اس��ت .ایــن مرکز محله ،با هویت و قدمت تاریخی بسیار
ً
زیــاد ،نقش مهمی را در بطن بافت کهن قزوین و خصوصا محله
آخوند ایفا میکند ،به گونهای که این عرصه جمعی مرکز تعامالت
و برخوردهای اجتماعی مردم و به خصوص سا کنان این محله و
محالت همجوار میباشد .البته تعامالت اجتماعی شکل گرفته در
بستر این مرکز محله ،نسبت به گذشته قدری کمرنگ شده اما هنوز
هم نماد هویت اجتماعی و فرهنگی گذشتگان است.
در سطح مــحــدوده طــرح مطالعات اجتماعی مفصلی در قالب
پرسشنامههای اجتماعی صورت گرفته است .نتایج زیر ماحصل
ایــن پرسشنامهها و صحبتهای اهــالــی محله آخــونــد پیرامون
مسائل اجتماعی و فرهنگی محدوده میباشد :در بعضی نقاط
مــحــدوده ناهنجاریهای اجتماعی (ناامنی ،اعتیاد ،مزاحمت
و  )...وجــود دارد ،نزدیک به 26درص ــد از خــانــوادههــا ،ناامنی و
ناهنجاریهای اجتماعی موجود در سطح محدوده را عمدهترین
مشکل محدوده طرح میدانند و خواستار حل این مشکالت از
سوی نهادهای مربوطه میباشند.
امــامزاده سید محمد عامل اصلی تعلقخاطر سا کنان به محله
میباشد و بر روی رفتارهای اجتماعی و فرهنگی سا کنان تأثیرات
انکارناپذیر دارد و مرکز محله آخوند ،در مجاورت ام ــامزاده ،مرکز
تعامالت اجتماعی بسیاری از سا کنان است.
بنا بر موارد فوق چنین میتوان استنباط کرد که باوجود انسجام
ً
اجتماعی نسبتا باال در میان سا کنان محدوده و بومی بودن اغلب
آنها ،بنا به دالیل قابل بررسی ،هویت اجتماعی و فرهنگی سا کنان
محدوده در حال کمرنگ شدن میباشد .همچنین این محدوده
شاهد رشد روزافــزون ناهنجاریهای اجتماعی متفاوتی است که
گاه این ناهنجاریها ،به نارضایتی بیشتر سا کنان محدوده دامن
میزند و انگیزه الزم بــرای ادامــه سکونت آنها را از بین میبرد.
بنابراین یکی از مهمترین اهداف پــروژه ،احیای فرهنگ و هویت
اجتماعی از دست رفته این محدوده میباشد (Qazvin renovation
.)& reformer organization, 2012
 .3.1بــررســی وضعیت کنونی مرکز محله آخــونــد بــا استناد به
راهبردهای CPTED
همان طور که در بخشهای قبلی بحث شد ،راهبردهای رویکرد
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منجر به بهبود کیفیت فضا و افزایش حضور مردم در عرصههای
عمومی شده ،موجب تقویت همبستگی اجتماعی و حس تعلق
میشود .از این رو اصول این رویکرد مبنای سنجش میزان امنیت
مرکز محله آخوند در پژوهش حاضر قرار گرفته است.
 .2.2رویکرد CPTED
در چــارچــوب مجموعه نظریههای  CPTEDتـ ــاش زی ــادی برای
فهم رابطه مکان و جرم به عمل آمده است .اندیشههای جفری
و جیکوبز در شکلگیری و توسعه آن نقش بنیادی داشته است.
CPTEDیک پیشنهاد روششناسی طراحی است که براساس آن
با به کارگیری طراحی مناسب و هدفمند محیط انسانساخت،
معماران و شهرسازان میتوانند مجال ترس از وقوع جرم و تبهکاری
را کاهش داده و کیفیت زندگی را بهبود بخشند.
در واقع هدف نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی،
مشخص کردن شرایط کالبدی و محیط اجتماعی است که امکان
و یا تسریع در ارتکاب جرم را فراهم میکند .همچنین هدف آن
تغییر شرایط برای جلوگیری از اتفاق جرم است .از این نظر که هدف
آن پیشگیری از ارتــکــاب عمل مجرمانه اســت CPTED .ب ــه طور
معنیداری از راهبردهایی که توسط پلیس ،دادگاه و نظام تربیتی
دستگاههای قضایی به کار گرفته میشود ،متفاوت است.
تعدادی از تغییرات و اصالحات در اســاس CPTEDعرضه شده
ً
اســت .عموما  CPTEDبر روی زمینههایی که در آن جرم اتفاق
م ـیافــتــد و تکنیکهایی کــه آســی ـبپــذیــری محیط را کاهش
میدهند ،تأ کید میکند .زیرا براساس نظریه ترکیب محیط کالبدی
هم میتواند به ارتکاب جرم کمک کند و هم میتواند مانع از وقوع
آن شود.
بر طبق نظریه ه ــا گ CPTED ،نــظــری ـهای اســت بــرای طراحی یا
مدیریت و یا دستکاری سریع محیطی که در آن جرمها به طریقی
سیستمی و به روش ثابت رخ میدهند .در حالی کــه CPTED
ً
عموما درگیر تغییر محیط به گونهای که امکان عمل مجرمانه
کاهش یابد ،است .هدف آن پیامدهایی چون کاهش ترس از جرم
(افزایش احساس امنیت) ،افزایش کیفیت زیبایی محیط ،افزایش
حس وفاداری به قانون در بین شهروندان ،به ویژه کاهش رغبت
محیط برای حمایت از اعمال مجرمانه است (.)Salehi, 1999: 122
 .2.2.1اصول و راهبردهای رویکرد CPTED
رویکرد  CPTEDبه منظور پیشگیری از جرم چهار راهبرد اساسی را
مد نظر قرار میدهدکه عبارتند از:
 .1قلمروگرایی :قلمروبندی با احساس مالكیت افراد نسبت به یك
فضا مرتبط است .كاربست این مفهوم بدین صورت است كه یك
منطقه خاص را به گونهای برای كاربران قانونی آن تغییر دهیم كه
احتمال پذیرش مالكیت آن مكان برای آنها بیشتر شود .این اقدام،
احتمال حضور اف ــرادی را كه به ایــن مكان،تعلق نــدارنــد و قصد
ارتكاب رفتارهای مجرمانه و آزار و اذیت را دارند ،كم میكند.
 .2كنترل دسترسی :كنترل دسترسی بر كاهش فرصت دسترسی به
هدفهای جرم برای خالفكاران احتمالی وافزایش احساس خطر
در آنها تمرکز دارد.
 .3تعمیر و نگهداری :كیفیت محیطی به مدیریت و نگهداری از یك

منطقه وابسته است .نگاهداری مناسب از داراییهای یك مكان،
نشاندهنده ایــن مطلب اســت كه مدیریت یا صاحبان امــوال،
مراقب آنها هستند و در برابر وقوع جرم از آنها دفاع میكنند.
 .4نظارت طبیعی :گماردن چشمهای ناظر بر خیابان به ایجاد
مكان غیرجذاب برای خالفكاران كمك كرده و از ایجاد مكانهای
جرمخیز جلوگیری میكند .هرگونه طراحی معماری كه امكان دیده
شدن یك خالفكار احتمالی را افزایش دهد ،شكلی از نظارت طبیعی
محسوب میشود (.)Qaffari and et al. 2014: 7-8
در جدول  ،2راهبردهای مرتبط با هرکدام از راهبردهای  CPTEDبه
منظور جلوگیری از وقوع جرم آورده شد ه است.

جدول  :2مهمترین راهبردهای نگرش پیشگیری بزهکاری از طریق طراحی محیطی
)Source: The authors based on Kalantari and et al (2010) and Gaffari and et al (2014
مهمترین راهبردهای نگرش پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی

مراقبت و نگهداری

تقویت قلمروگرایی

کنترل طبیعی دسترسیها

نظارت(مراقبت)
طبیعی

راهبردها
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 طراحی مناسب فضاهای کالبدی و ساختمانها. ساماندهی نحو ه فعالیت و زندگی مردم درون فضاهای شهری. تعیین حدود فضاهای عمومی و خصوصی در ساختمانها. اجتناب از طراحی منظر به صورتی كه نقاط كور یا مكانهای مخفی از دید ایجاد كند. اجتناب از كاشت درختان در مقابل در یا پنجره خانهها و یا استفاده از ابزارهای امنیتی چون چراغهای روشنایی خیابان ،دوربینهای مداربسته و. ... استفاده از ورودی مشخص ،واضح و تعریف شده در یک ساختمان. استفاده از سازوکاری که افراد را به نواحی پذیرش راهنمایی و هدایت کند. تعیین حریم فضاها با نردهکشی پنجرهها. حذف دسترسیهای عمومی به پشت بام یا طبقات باالیی مجتمعهای مسکونی. حد و مرزگذاری برای حریم خانهها. قرار دان قفل و بست و چفت مناسب برای درها و بخشهای مختلف یک ساختمان. توجه در مكانیابی كاشت درختان به گونهای كه فرصت باالرفتن از درختان و نفوذ به ساختمانها و خانهها وجود نداشته باشد. اعمال دید مالکانه به گونهای که احساس حضور و فعالیت مرز در ملک را بیان کند. انجام اقداماتی چون درختکاری و محوطهسازی به گونهای که نشان از حضور و مالکیت باشد. انجام فعالیتهای مشخصی که نواحی مالکیت خصوصی را در یک مجتمع مسکونی تقویت نماید. اقداماتی چون فنس کشی ،عالمتگذاری ،نورپردازی ،مهرسازی و ایجاد مسیر پیاده در فضاهای مسکونی به گونهای که بیانگر حدود مالکیتهای عمومی،نیمه عمومی و خصوصی باشد.
 قرار دادن عالئم هشدار ایمنی در نقاط دسترسی( عالمت دزدگیر و  )...به ساختمان. برنامهریزی برای فعالیت در محیطهای مشترک به گونهای که با جذب بیشتر مردم به این محیطها کنترل نواحی به وسیله مالکان و استفادهکنندگان ازساختمان میسر شود.
 وضوح تفكیك هریك از كاربریها. اعمال اقدامات مؤثر توسط مالک بر فضای تحت قلمرو خود مانند ترمیم و تعمیر قسمتهای آسیب دیده. تعمیر و نگهداری تجهیزات شهری مانند تابلوها و عالئم ارتباطی و زدودن آشغالها و زواید از محیط و مدیریت مناسب سطلهای زباله. روشنایی مناسب برای فضاهای پاركینگ و پیادهروها. طراحی منظر مجموعه به منظور افزایش دید و نظارت عمومی. قراردهی مبلمانهایی برای نشستن در طول مسیرها و حضور افراد در فضا. -استفاده از مبلمان شهری زیبا و متناسب با مناطق مسكونی( به خصوص برای افراد كم درآمد ) با هدف كاهش اقداماتی چون تخریبگرایی.

جدول  :3نمونههای موردی داخلی و خارجی.
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نتایج
تقویت ارتباطات اجتماعی در پهنههای در معرض دید و تحقق نظارت
طبیعی بر محیط از طریق ایجاد یک سیستم پیاده امن .این سیستم
دارای ویــژگـیهــایــی چــون مسیرهای ام ــن ،مــحــورهــای حملونقل با
پیادهروهای جدید ،نورپردازی ،اطالعات محیطی و  ...است.
تعریف ساختاری جدید از «مرکز توسعه محله» برای این سیستم پیاده.
تعریف یک مسیر امن پیاده از داخل مناطق مرکزی «مرکز توسعه محله» و
همسایگیهای پیرامون.
فنسکشیهای جدید به عنوان شکلی از تقویت قلمروگرایی ،باید به
اندازهای بلند باشند تا یک حصار قابل رؤیت ایجاد کنند و باید به اندازهای
کوتاه باشند که نظارت غیرفعال (عابر پیاده) را از خیابان تشویق کنند.
ک ـفســازی مجدد محل پ ــارک ماشین ،خطوط توقف چــر خهــا و خط
عالمتگذاری برای این که به عنوان یک پارکینگ قانونی قابل تشخیص
باشد و امکان دید را در محل پارک اتومبیل ارتقا دهند.
ح ــذف بــوت ـههــای مــتــرا کــم ب ــرای افــزایــش دی ــد و بــه حــدا کــثــر رســانــدن
فرصتهای نظارت بر محل پارک از خیابان.
دسترسی راحت و جابهجایی:
ایجاد یک سلسلهایجاد خوانایی در م ــســی ــر.مراتب دسترسی.
ایجادجهتیابی آسان از طریق مجموعهای از عالئم و نشانهها.پارکینگ مناسب.
ایجاد ساختار فضایی مناسب:
اعمال کاربری اراضی مناسب.حذف گوشههای پنهان و زوایای فضا.خلق سکانسهای متنوع.هماهنگی فرم و عملکرد ساختمانها.افزایش نظارت بر فضا
ً
پارکینگها باید کامال در معرض دید باشند و امن.روشنایی کافی فضا.حذف زیرگذرها و روگذرها در صورت امکان.-گیاهان و بوتهها نباید مانع دید شوند.

 ،CPTEDنظارت طبیعی ،کنترل طبیعی دسترسیها ،تقویت
قلمروگرایی و مراقبت و نگهداری میباشد .در این بخش به بررسی
وضعیت کنونی مرکز محله آخوند با توجه به راهبردهای رویکرد
 CPTEDپرداخته شده است.
پس از مشاهدات میدانی که در مرکز محله آخوند انجام شد ،نکاتی
در مورد راهبردهای رویکرد  CPTEDمورد مداقه قرار گرفت .با توجه
به راهبردهای نظارت طبیعی رویکرد  ، CPTEDموارد زیر مشاهده
گردید (تصوی ر شماره .)4

تصویر :4پنجرههای شکسته و فضاهایی با اختالف سطح در مرکز محله

عدم وجود روشنایی کافی و مناسب در فضا.وجود پنجرههای شکسته که فضا را مستعد جرم میکنند (تئوریاسکار نیومن).
وجود فضاهایی با اختالف سطح زیاد به سمت داخل زمین (بهعنوان مکانی برای پاتوق کردن)(ایجاد فضاهای جرمخیز).
فقدان کاربریهای شبانهروزی.م ــوارد زیــر بــا تــوجــه بــه راهــبــردهــای کنترل طبیعی دسترسیها
مشاهده گردید:
وجود معابری با عرض کم ،تاریک و ناخوانا.فقدان تعریف مناسب دسترسی پیاده از معابر منتهی به مرکزمحله و همچنین در خود آن به دلیل کفسازی نامناسب.
دسترسی سواره به مرکز محله و تبدیل آن به محلی برای پارکخودروهای سا کنان (تصویر .)5
در مــورد راهبرد تقویت قلمروگرایی فقدان سلسلهمراتب فضایی
و مشخص نبودن شعاع قلمرو فضایی و در مــورد راهبرد مراقبت
و نگهداری نیز ،عــدم حضور مثبت و فعال شهروندان در فضای
مرکز محله با توجه به مشاهدات میدانی و نبود حس تعلق به فضا
با استناد به پژوهشهای صورت گرفته در این محله تبیین گردید
(تصویر.)6
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تصویر  :6نقشه فعالیتها در مرکز محله

کمترین توجه در بــه کــارگــیــری راهــبــردهــای رویــکــرد  CPTEDدر
بازطراحی مرکز محله آخوند ،مربوط به راهبرد نظارت طبیعی است.
این بیتوجهی هم در طراحی فضای جمعی محله که میتوانست
نقش مهمی در ترغیب سا کنان به حضور در آن و در پی آن ارتقای
امنیت ایفا کند و هم در فعالیتهای درنظر گرفته شده برای آن
که سنخیتی با فعالیتهای سازگار بــرای یک مرکز محله نــدارد،
دیده میشود .عدم توجه به راهبردهای نظارت طبیعی منجر به

بیانگیزگی سا کنان بــرای مراقبت و نگهداری از مرکز محله خود
ً
میشود؛ به این دلیل که آنها از این فضا صرفا برای فعالیتهای
اجباری خود استفاده میکنند و مدت زمانی که برای فعالیتهای
اختیاری که بیشترین تأثیر در ارتقای حس تعلق سا کنان به مکان
زندگیشان و در نتیجه انگیزه برای مراقبت از آن دارد را در مکان
دیگری سپری میکنند .همچنین در نحوه اتصال دسترسیها به
مرکز محله ،نظارهگر طراحی خاصی در راستای ارتقای امنیت روانی

سنجش میزان موفقیت طرح مرکز محله آخوند شهر قزوین در
ارتقای سطح امنیت محله ،با استناد به رویکرد CPTED

تصویر  :5دسترسیهای نامناسب منتهی به مرکز محله و تبدیل آن به پارکینگ
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و قلمروگرایی نیستیم.
 .4ارائه راهکار
در بخش قبل ،وضعیت کنونی مرکز محله به لحاظ میزان رعایت
راهبردهای رویکرد  CPTEDدر بازطراحی آن بررسی گردید .در
این بخش راهبردها ،سیاستها و راهحلهای اجرایی پیشنهادی
برای مرکز محله با استناد به راهبردهای این رویکرد بیان میشود.
همانطور که گفته شد ،نظارت طبیعی ضعیفترین راهبرد نام
گرفت و در راستای تقویت آن میتوان راهکارهای زیر را پیادهسازی
کرد:
ایجاد فعالیتهای شبانه و کارب ریهای فعال در شب.اختالط کاربریها و ایجاد کاربریهای جــاذب جمعیت مانندچایخانه و . ...
در نظر گرفتن فضایی برای بازی کودکان و جمع شدن جوانان.در نظر گرفتن نشیمنگاههای مناسب برای استراحت و حضورسالمندان در محیط.
تدوین فعالیتهای مشارکتی و جمعی.تأمین روشنایی مطلوب در معابر و مرکز محله.اصالح اختالف سطحهای عمیق طراحی شده در فضا.طــراحــی بــازشــوهــا رو بــه فضای عمومی_نیمه عمومی و نیمهخصوصی.
حذف کنجهای تداعیکننده جرم.راهکارهای در نظر گرفته شده برای تقویت مراقبت و نگهداری به
عنوان دومین راهبرد ضعیف در تحقق راهبردهایش به شرح زیر
میباشد:
در نظر گرفتن فضایی انعطافپذیر برای برنامهها و مراسم در مرکزمحله برای ایجاد مشارکت عمومی و ایجاد حس تعلق در فضا.
تأ کید بر نشانههای محلی (امامزاده سلطان) برای تقویت هویتمکانی.
ایجاد بستری در راستای تقویت مشارکت شهروندان و سهیمکردن آنها در رویدادهای شهری.
راهکارهایی در راستای بهبود دسترسیها:
طراحی کفسازی متناسب با روحیه مرکز محله و ایجاد تباینمتناسب در آن.
تعریف دسترسی پیاده مناسب در مرکز محله.تعریف نمودن ورودیها و محدود کردن عرض معابر.اصالح دسترسیهای پر پیچ و خم.راهبردهای در نظرگرفته شده برای تقویت قلمروگرایی:
امکان استفاده از یک ِالمان برای شاخص نمودن هویت و تعریفقلمرو فضایی.
ایجاد سلسله مراتب فضایی بــرای مشخصتر شدن قلمروها وخوانایی آنها.
مشخص کردن حریم محدوده توسط درخت یا ِالمان خاص وتعریف ورودیهای منتهی به مرکز محله.
متمایز نمودن محدوده عمومی و خصوصی. .5نتیجهگیری
همان طور که گفته شد ،امنیت یکی از پارامترهای تعیین کننده

در میزان حضور شهروندان در فضای شهری است و مورد استفاده
قرار گرفتن فضاها توسط آنان بدون وجود امنیت به شدت کاهش
مییابد .از آنجایی که مرکز محله قلب یک محله محسوب میشود،
در شرایطی که خالی از حضور مؤثر اهالی محله باشد ،مطلوبیت کل
محله را خدشهدار میکند و در نتیجه محله با مشکالت عدیدهای
چون عدم حس تعلق ،بیهویتی و  ...مواجه میشود.
رویکرد  CPTEDبــه عنوان رویکردی که میکوشد از طریق عوامل
محیطی مانع از وقوع جرم شود ،یکی از رویکردهای برقراری امنیت
در فضاهای شهری است .این رویکرد چون به صورت غیرمستقیم
راهکارهایی بــرای بــرقــراری امنیت ارائــه مـیدهــد ،در مقایسه با
رویکردهایی که به صورت مستقیم سعی در برقراری امنیت دارند
(مانند حضور پلیس) ،کارایی بهتری در فضاهایی چون مرکز محله
دارند.
هدف از گردآوری این مقاله ،بررسی میزان وجود امنیت با توجه به
راهبردهای رویکرد  CPTEDدر مرکز محله آخوند است که همانطور
که در متن توضیح داده شد ،در بازطراحی آن به این راهبردها که
منجر به تقویت امنیت در محله میشود (چه به صورت کالبدی
و چه معنایی) توجهی نشده است .پس از مطالعات و مشاهدات
میدانی مشخص گردید که ضعیفترین آنها از لحاظ تحقق در
بازطراحی محله ،راهبرد نظارت طبیعی است که معلول چرخهای
معیوب میباشد؛ بدینترتیب که نبود کاربریهای مناسب در
محله منجر به عدم حضور سا کنان میگردد و نبود آنها ،مراقبت و
نگهداری محله را تضعیف میکند و در نهایت نظارت طبیعی وجود
نخواهد داشت .پس از این دو راهبرد ،به ترتیب راهبردهایی که
منتهی به تحقق راهبردهای دسترسیها و قلمروگرایی میشود،
ضعیف طراحی شدهاند.
شهرسازی و معماری ایــران در دهههای اخیر متأثر از شهرسازی
و معماری غرب بــوده و بیشتر محالت طراحی شده بــدون توجه
به ویژگیهای بومی هر منطقه ،منطبق با اصول غربی است .در
نتیجه پیاده کردن راهبردهای رویکرد  CPTEDدر این محالت به
دلیل شباهت با اصول طراحی در خاستگاه این رویکرد کار دشواری
نیست .امــا محالت سنتی ایــران مانند مرکز محله آخوند دارای
ویژگیهای منحصر به فــردی میباشند که بازطراحی و انطباق
آنها با رویکردهای جدید نیاز به دقت و مهارت دارد .درونگرایی
یکی از ویژگیهای شهرسازی و معماری سنتی در بیشتر شهرهای
ایران است که شاهد این ویژگی در مرکز محله آخوند نیز میباشیم.
درونگرایی مغایر با راهبرد نظارت طبیعی میباشد .برای ارتقای
امنیت محله با توجه به رویکرد موردنظر ضمن حفظ ویژگیهای
بومی محله ،پیشنهاد میگردد که کاربری طبقه همکف خانهها
به کاربری تجاری اختصاص یابد که ضمن حفظ حریم خانهها،
نظارت به مرکز محله از طریق کاربریهای تجاری صورت گیرد.
از دیگر ویژگیها ،کوچههای باریک و پرپیچ و خم میباشد که
البته این ویژگی منطبق بر نظر بعضی از نظریهپردازان این رویکرد
میباشد ،با این منطق که کوچههای پرپیچ و خم باعث ایجاد
سلسلهمراتب میشود و بر قلمروگرایی تأ کید و از حضور غریبهها در
محله جلوگیری میکند .همچنین بر به کارگیری بنبست نیز تأ کید
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 برای متمایز.شده است؛ زیرا مانع از فرار غریبهها و مجرمان میشود
نمودن محدوده عمومی و خصوصی در نقطه اتصال دسترسیها به
، درخت یا نرده استفاده کرد، میتوان از اختالف سطح،مرکز محله
در این صورت از یک سو دسترسی سواره به مرکز محله محدود و از
.سوی دیگر حریم ذهنی برای تفکیک این دو فضا ایجاد میگردد
با کمی تأمل در بازطراحی میتوان ضمن حفظ ویژگیهای بومی و
 رویکردهای،اصیل یک محله که باعث هویت و تمایز آن میشود
جدیدی که منجر به ارتقای کیفیت زندگی و انطباق آن با شرایط
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