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Siamak Yousef zadeh,  

 پاراگراف چند قالب در امشب مطالب. عزيز اساتيد و دوستان همه خدمت نباشيد خسته عرض و سالم با
 ذهنشان به كه سوالي هرگونه هفته اين آخر تا فرمايند مي پيگيري را مباحث كه دوستاني. گردد مي تقديم
 چارچوب در مطالب اين. باشم پاسخگو مناسب فرصت در تا نمايند ارسال بنده براي لطفا را كند مي خطور
 و شهرسازي مطالعات مركز و رشت و تهران كالنشهر شهرداري همچون نهادهايي كه اينجانب ميداني تحقيق
 عزيز دوستان استحضار به اينجانب ميداني و آماري هاي بررسي و مشاهدات و گرفته صورت ايران معماري

  .رسد مي

 وقوع محل و فضا به توجه جرم وقوع از پيشگيري هاي راه ترين هزينه كم و ترين ساده از يكي كلي طور به
 محل و ديده بزه مجرم، از عبارت را جرايم وقوع مثلث وضعي حوزه در پيشگيري نظران صاحب. است جرم
 چگونگي خصوص در كه دارد قرار جرم وقوع محل مثلث اين اضالع از يكي در. اند دانسته متصور جرم وقوع

  .است مطرح فراواني مباحث شهري فضاهاي در مناسب كارهاي راه اعمال طريق از پيشگيري

 مراجع در خود گيري شكل سالهاي در شهري ريزي برنامه و طراحي اصلي گرايش دو در شهرسازي رشته
 از جرم وقوع از پيشگيري به توان مي شهري ريزي برنامه و طراحي منظر دو از. است يافته تدوين علمي
  .كرد كمك جرم ارتكاب براي پذير خطر هاي محيط برقراري و امن فضاسازي طريق



 در و آمده شناسان جرم كمك به شهري ريزان برنامه و طراحان دنيا شهرهاي از بسياري در حاضر حال در
  .كنند مي استفاده مدار موقعيت وضعي پيشگيري نظران صاحب نظرات از شهري ريزي برنامه و طراحي

  .شود نمي انجام ايران در گرفته صورت مطالعات براساس امر اين

 زيباسازي پروژه يا تهران در شوش خيابان تعريض پروژه يا تهران در نواب بزرگراه احداث در مثال طور به
 امنيت و اموال و اشخاص عليه جرايم حيث از خيز جرم فضاهاي به عنوان هيچ به رشت شهرداري محله
  .است نشده توجه

 زيباسازي پروژه يا تهران در شوش خيابان تعريض پروژه يا تهران در نواب بزرگراه احداث در مثال طور به
 امنيت و اموال و اشخاص عليه جرايم حيث از خيز جرم فضاهاي به عنوان هيچ به رشت شهرداري محله
  .است نشده توجه

 

 اماكن سبز، فضاهاي و ها پارك نقل، و حمل هاي پايانه مترو، شهري، هاي تونل ها، بزرگراه كليه ساخت در
 لحاظ گرفته قرار مشاهده مورد مشخصا كه نواحي از يك هيچ در مسكوني و تجاري مراكز و ادارات تفريحي،

  .است نشده

 از اطالع جهت پليسي و امنيتي مراكز با كه ايران شهري فضاهاي در ويژه نظارتي شبكه هيچ حاضر حال در
  .ندارد وجود باشند، هماهنگ مجرمين تعقيب و جرايم وقوع

 كمترين با و سهولت به خاص جرايم ارتكاب جهت شهري خاص فضاهاي به مجرمين دسترسي اينكه نتيجه
 تجاوز و قتل تهران، متروي در بري جيب و قاپي كيف و سرقت: مثال طور به. است پذير امكان ممكن خطر
 تخلفات و جرايم رشت، شهرداري زيباسازي پروژه در بانوان براي مزاحمت تهران، طبيعي هاي پارك در

  .اند درآمده كنترل از خارج و عادي امري به رشت و تهران هاي بزرگراه و ها خيابان در رانندگي

 به آزادي پايانه محور در دو خط در تي آر بي شهري تندرو سامانه احداث پروژه كه زماني در مثال طور به
 ارتكاب جهت كه شد تعريف طرفه يك شكل به خط اين از هايي مسير شد، طراحي و ريزي برنامه خاوران
 تا نواب فاصل حد قزوين خيابان فاصله در كه طوري به. گرديد مناسب كامال سرقت همچون خاص جرايم
  .ايم بوده اشخاص ارعاب و قاپي كيف و سيكلت موتور با سرقت ارتكاب بيشترين شاهد وليعصر



 و شده تعريف مربوطه هاي كالنتري استحفاظي حوزه چارچوب در و اي منطقه صرفا هم نظارتي شبكه
 خصوص به ايران در شهري فضاهاي بر نظارت و تعقيب جهت اجرايي و بصري ويژه هاي تيم و متصل شبكه

  .ندارد وجود رشت و تهران كالنشهرهاي

 ساماندهي هم تجاري و اداري و مسكوني از اعم ها مجتمع و آپارتماني و واحدي تك از اعم فضاهايي در
 در آنها و باشد مي جرايم بالقوه مجرمين حال به مساعد كامال مربوطه هاي محيط و ندارد وجود خاصي
 در سهولت به را خود مجرمانه اهداف و ها آماج و مواجه خطر كمترين با جرايم ارتكاب جهت ريزي برنامه

  .داشت خواهند دسترس

 و تهران در شهري عمراني هاي پروژه از بسياري در تاكنون كه گرديد مشخص گرفته صورت مطالعات در
 و تعقيب نيروهاي دسترسي جهت ويژه مسيرهاي عنوان هيچ به رشت كالنشهر و آن اطراف اقماري شهرهاي
  .است نشده تعبيه انتظامي

  

 تسهيل وجود با تهران در نواب بزرگراه ساخت پروژه در مثال طور به كه است شده اينگونه روند اين نتيجه
 نواب محله فرسوده بافت به نسبت جرم وقوع محل تسهيل براساس جرايم ارتكاب ميزان شهري، آمد رفت در

  .است يافته افزايش

 شهرداري همچون شهري نهادهاي به رساني اطالع و تذكر به موظف كسي چه كه است اين تعمل قابل نكته
 ها طراحي در مدار موقعيت جرم وقوع از پيشگيري كارهاي راه از استفاده جهت به شهرسازي و راه وزارت يا
  باشد؟ مي شهري هاي ريزي برنامه و

 اعمال و تنظيم به موظف ايران در حاكميتي اصلي اركان عنوان به مجلس و دولت و قضاييه قوه عمل در
 افزايش و خيز جرم فضاهاي كاهش زمينه در شهري هاي ريزي برنامه و طراحي در دخالت جهت در مقررات
 حضور به موظف خود وظايف چارچوب در نيز پليس و انتظامي نيروهاي همچنين. باشند مي شهري امنيت

 مجرمانه اهداف و آماج عنوان به كه شهروندان همچنين. هستند شهري طراحي و ريزي برنامه هاي عرصه در
  .نيستند مستثني قاعده اين از نيز روند مي شمار به

 اختيار در گيري تصميم از اي ويژه بخش بايست مي شهري هاي طراحي و ها ريزي برنامه حوزه در بنابراين
 هاي سنجي امكان  و سنجي نياز قالب در آنها سازي پياده و اوليه مطالعات با تا گيرد قرار مذكور اشخاص
  .كرد كمك جرم وقوع از پيشگيري به محيطي



 نوسازي و شهرسازي معاونت همچون مربوطه هاي سازمان. به93 و92 سالهاي در خصوص اين در اينجانب
 را امشب مباحث در مطروحه موضوع خصوص در خود طرح و مراجعه رشت شهرداري و تهران شهرداري

 دليل به اينجانب طرح و پروژه به متاسفانه كه دادم ترتيب سمت ذي اشخاص با را جلساتي و داشتم بيان
 از تري جدي نگاه آينده در كه هستم اميدوار لذا. نشد داده اثر ترتيب شد، ناميده عملي غير و بر هزينه آنچه
 طريق از جرم وقوع از پيشگيري موضوع به شهري ريزي برنامه و طراحي حوزه در موظف اشخاص سوي

  .گيرد صورت محيطي طراحي

  

  

  

  

  

  پرسش و پاسخ

  

Y Hassani, [  

  است؟ شده كافي توجه شهروندان هاي مسئوايت و وظايف به موارد اين در آيا

 صورت و تعيين در نوعي به خود كه ميگيرد صورت خصوصي هاي نهاد توسط سازها و ساخت از بسياري
  دارد بسزايي تاثير شهري فضاي به دهي

  

Siamak Yousef zadeh,  

 خصوصي و دولتي از اعم ساخت هاي مجوز اعطاي شهري هاي ريزي برنامه و ها طراحي در اينكه به توجه با
 محور كالن بازهم محيطي طراحي طريق از پيشگيري امر لذا. است شهرداري همچون عمومي نهادهاي با

  .بود خواهد



 هاي محيط معرض در كه كساني و ناظر اشخاص چارچوب در هم خصوصي اشخاص و شهروندان نقش
  .است تعريف قابل دارند قرار جرم ارتكاب

  .پوياست متصور حالت كليه در شهروندان نقش

  

Ali Afrasiyabi,  

 معيارهاي مثل محيطي ايمني معيارهاي رعايت و ساخت جواز به محيطي طراحي معيارهاي شدن اضافه
  هست مهم...  و زلزله

  

Siamak Yousef zadeh 

 نظريه هاي آيتم به عنوان هيچ به ساخت پروانه اعطاي در ها شهرداري كه شد مشاهده همچنين. دقيقا
  .كنند نمي دقت اجرا و ساخت مقررات در محيطي پيشگيري

  

 قاعده اين از نيز محيطي نورپردازي امر و است اينگونه نيز سبز فضاهاي مثال شهري هاي محيط امر در
  .نيست مستثني

  .شد تهران وليعصر ميدان در مترو احداث به تصميم مثال شهري هاي برنامه در

  .نمود تسهيل را تردد امر مترو احداث

  

Y Hassani,  

 افزايش در خصوصي هاي بخش نقش شدن برجسته باعث كالن هاي گذاري سياست و ها برنامه وجود عدم
  .شد خواهد شدن واقع بزهديده از جلوگيري منظور به خود شرايط تقويت و ايمني

  

Siamak Yousef zadeh,  



 آورد وجود به را نشده بيني پيش و ديگر مشكالت و صوتي آلودگي انساني، ازدحام همچون مشكالتي ولي
  .افزود قبلي محيطي مشكالت به خود نوع به كه

  

Ali Afrasiyabi,  

 ايمني كه كنيم مطرح مشابه ساختارهاي و مهندسي نظام در ابتدا رو تفكر اين بايد ما رسه مي نظر به. بله
 فكر اين اگر. نيست سوزي آتش و زلزله استانداردهاي به محدود استانداردها و نيست زلزله به محدود حتماً
 مهم هم فرهنگي كار البته. هست برداشت قابل نيز هست قانوني مباني ايجاد كه بعدي گام بشه، مطرح
 در بايد جرم برابر در مقاوم و پذير نظارت دفاع، قابل محيط طراحي. نميشود حل قانون با چيز همه و هست
  ... بشه مطرح شهري طراحي و مهندسي نظام در اي حرفه افراد افكار

  

Siamak Yousef zadeh, [ 

 انبوه حتي و رشت و تهران مهندسي نطزام مسولين با را جلساتي فراوان مراجعات از پس راستا اين در بنده
  .داشتم عمومي و خصوصي سازان

  

Y Hassani,  

 طرح صحيح اجراي هاي مالك ديگر شدن رنگ كم باعث) ترافيك كاهش(اصلي هدف ها برنامه گونه اين در
  ...ميشه عمراني هاي

  

Siamak Yousef zadeh,  

  .داشت قرار اولويت در ساخت تخلفات همچون ساختي و شهري عملي معضالت از خالصي آنها براي عمدتا

 قابل نگري كالن و نگري كلي قالب در جز رسد مي نظر به ساخت در شناسانه جرم و نوين تفكر بنابراين
  .بود نخواهد تغيير

  .ندارد وجود سيستمي نگرش چون



  .بود خواهد غيره و ترافيك هاي هزينه از باالتر جامعه براي جرم وقوع هاي هزينه باشيم محور كالن وقتي

  .نبود بنده با مستقيم گفتگوي به حاضر حتي معذورم آن نامبردن از كه اي اداره رييس امر توجيه در

  

Ali Afrasiyabi,  

 فرهنگي كار و قانوني مباني ايجاد به كالن. بشه كار بايد خرد و مياني كالن، حوزه سه هر در حوزه اين در
 هاي ويژگي با متناسب و ميشه انجام شهر يك يا شهرداري يك در كه اقداماتي به مياني ميشه، مربوط

 و قانوني مقررات اجراي بر نظارت به هم خُرد. ميشه اجرا و طراحي شهر آن فراروي مسائل و جغرافيايي
  .هست مرتبط شه مي ارائه مورده صورت به كار محيط در و عمل در كه هايي آموزش

  

Siamak Yousef zadeh 

  .نكرد ايجاد امري بنده در شخصي ياس جز شخصي هاي هزينه تحمل سال دو كه جايي تا

  .هستند شهري فضاهاي سازي بهينه جز ديگري امور سرگرم حاضر حال در مسولين

  .دارد محل آن خيزي جرم با مستقيم ارتباط محل يك در ساخت كاربري اعطاي بفرمايين دقت

  

Ali Afrasiyabi,  

  ... هستند بر زمان كارها برخي. باشيد اميدوار

Siamak Yousef zadeh 

  .رسيد خواهد تر پايين سطوح به و آغاز كالن از حركت دقيقا و بله

  

Ali Afrasiyabi, [ 

  ... باشيد داشته آرامي شب. ممنونم شما ارزشمند مطالب از

  



Siamak Yousef zadeh,   

 ضوابط و مافوق اوامر از تابعيت مسولين كه بود اين از حاكي ميداني مطالعات در بنده شخصي تجربه چون
  .دانند مي ارجح فردي خالقيت بر را اداري

  

MorTez@, 

 ارايه را جالبي ميداني پژوهش كه گرامي زاده يوسف جناب از تشكر و محترم اساتيد به ادب عرض و سالم
  .فرمودند

 عاري شهرهاي طراحي و معماري از ساختاري الگوي به ناظر مشاهداتان موضوع راستاي در بپرسم خواستم
 تر روشن را مسير عيني و درست الگوهاي برخي تطابق خير؟شايد يا است بوده دنيا در خيز جرم كم. جرم از

  .نمايد

Siamak Yousef zadeh 

 نوسازي و شهرسازي معاونت همچون مربوطه هاي سازمان. به93 و92 سالهاي در خصوص اين در اينجانب
 را امشب مباحث در مطروحه موضوع خصوص در خود طرح و مراجعه رشت شهرداري و تهران شهرداري

 دليل به اينجانب طرح و پروژه به متاسفانه كه دادم ترتيب سمت ذي اشخاص با را جلساتي و داشتم بيان
 از تري جدي نگاه آينده در كه هستم اميدوار لذا. نشد داده اثر ترتيب شد، ناميده عملي غير و بر هزينه آنچه
 طريق از جرم وقوع از پيشگيري موضوع به شهري ريزي برنامه و طراحي حوزه در موظف اشخاص سوي

  .گيرد صورت محيطي طراحي

  

  .نمايم مي بيان دوستان خدمت به را مواردي ديشب مباحث تكميل جهت در

 موضوع دو محيطي طراحي طريق از جرم وقوع از پيشگيري كارهاي راه شدن اجرايي و تصويب خصوص در
  .باشند مي متمايز هم از و مطرح سازي تصميم و گيري تصميم

  .است مقدم گيري تصميم بر سازي تصميم

  .محيطيست شناسي جرم نظريه اصول بر مبتني ساز تصميم نگرش



 جين همچون نظريه اين شهير و معروف نظران صاحب نظرات از استفاده بر مبتني ساز تصميم نگرش
 در نظريه اعماب اجرايي كارهاي راه ترين مفيد و ترين عملي درواقع. باشد مي غيره و نيومن اسكار جاكوبز،
  .است مطرح آن بومي نگرش با سازي تصميم حوزه

 هاي محيط در اعمال حوزه در خصوصي اعتقادات به توجه با ايران كشور در طبيعي نظارت اصل مثال
 هايي مالك از است بهتر ها گزينه انتخاب در است بهتر رو اين از. است مواجه محدوديت با غيره و مسكوني

  .آيد وجود به نظريه خود به نسبت تغيير كمترين تا شود تبعيت عقلي و عرفي

 فاصله شوند اعمال است قرار آنچه از محيط پيشگيري نظريه اركان كه شود توجه بايد سازي بومي فرايند در
 دارد وجود سنت و مذهب همچون بومي مفاهيم و نظريه اركان ميان تعارض كه مواردي در و. نگيرند جدي
 نظارت بر كنترل ارجحيت همچون نظريه از ديگر موارد ارجحيت همچون رفت برون هاي روش از بايد

 بومي محيط در نظريه اجراي در ولي كند مي وارد خدشه نظريه اصل بر تعميم اين هرچند وه شود استفاده
  .است ساز چاره

 نظريه محور امنيت نگرش و وري بهره و سازي اعتماد امكان حد تا است بهتر سازي تصميم حوزه در
  .كنند نظر جلب سازي تصميم مرحله در تا گردند تعريف محيطي پيشگيري

  

  .باشند مي ارجحيت در اجرايي و فني مقررات تصويب و قانون رعايت هم گيري تصميم حوزه در

  .باشد عمل مالك سازي بومي فرايند در و گيرد قرار اولويت در بايد محور جامعه نگاه اينكه ضمن

  .نيست مطرح تنها شناسان جرم ديدگاه تنها ديگر شود مي نحور جامعه نگاه از صحبت وقتي

 شوراهاي و مجلس پليس،نمايندگان ، مذهبيون شناسان، جامعه طراحان، و شهرسازان،معماران ديدگاه بلكه
 در كه نكته اين با. شود دخيل گيري تصميم در بايستي غيره و ها او جي ان و نهاد مردم موسسات و شهر
  .دارند برعهده را گروه فعال ذهن نقش محيطي شناسان جرم گيري تصميم فرايند اين

 مولي كتاب در مثال طور به گفت توان مي نظريه اعمال موفق نمونه خصوص در دوستي سوال خصوص در
 كه2009 سال در كه crime prevention through environmental design عنوان تحت رنكه

 جرايم از درصد13تا12 بين فلوريدا در ساراسوتا شهر در كه شده بيان شد منتشر اورباخ انتشارات توسط
 طريق از مخدر مواد حمل جرايم از درصد90 آمريكا تنسي در ناكسويل در و مسكوني هاي محيط به مربوط
  .است يافته كاهش نقليه وسايل



  :منبع
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 ريزي برنامه و طراحي به توجه رويكرد با محيطي طراحي طريق از جرم وقوع از پيشگيري مباحث خالصه
  :شهري

  .نمود كمك جرم وقوع از پيشگيري به توان مي محيطي طراحي و ريزي برنامه طريق از. 1

 اصول تفكر اين در و بوده محور كالن نگاه نوعي شهري ريزي برنامه و طراحي به پيشگيرانه نگاه. 2
  .بود خواهند مدار موقعيت و وضعي پيشگيري اصول با تعامل در معماري و شهرسازي

 ساير و مذهب و عرف بر مبتني اعمال قابل معماري و شهرسازي حوزه در وضعي پيشگيري اصول. 3
  . بود خواهد محيطي و اجتماعي معيارهاي

 مبتني است مطرح محيطي معماري و شهرسازي حوزه در و مدار موقعيت وضعي پيشگيري حوزه در آنچه. 4
 خواهد اعمال قابل گيري تصميم و سازي تصميم مقوله دو در و بوده محيطي سنجي امكان و نيازسنجي بر

  . بود

 وقوع از پيشگيري متفكرين و خصوصي و عمومي نهادهاي مشاركت و دخالت سازي تصميم مقوله در. 5
  . باشد مي مسلم امري قضايي و انتظامي مراجع و جرم

 و اسالمي شوراي مجلس همچون گيرنده تصميم نهادهاي تعامل و مشاركت نيز گيري تصميم مقوله در. 6
  .است مسلم امري ها شهرداري و دولت همچون اجرايي

 در كه باشد مي رويكردي محيطي مدار موقعيت وضعي پيشگيري رويكردي گفت توان مي نهايت در. 7
 جا به مختلف جرايم كاهش حيث از خوبي نتايج و آمار است توانسته و شده پياده دنيا شهرهاي از بسياري
 هاي محيط به تعميم قابل ايران، شهرهاي ساختاري و مذهبي و بومي بافت به توجه با و گذارد

  .بود خواهد كشورمان در سبز فضاهاي و مسكوني اداري،تجاري،
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