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چکیده

نظریه CPTED را می توان طراحی مناسب و به کارگیری بهینه محیط مصنوع برای کاهش جرایم 
شهری و ترس از جرم دانست که در ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش رضایت مندی شهروندان تأثیر 
بسزا دارد. در این جستار سعی شده است با نگاهی توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اصول CPTED طرح 
مسکن مهر را که یکی از انواع مساکن اجتماعی است، بررسی کنیم و نگاهی نقادانه به سیاست های 
دولت در اجرای این طرح بیفکنیم. ماهیت این نوِع خاص از مسکن، رویه اجرایی آن که با سیاست های 
گروِه هدِف  آسیب پذیری  نیز  و  است،  بلندمرتبه سازی همراه  و  عمومی حاشیه گرایی، کوچک سازی 
این پروژه با توجه به شرایط درنظرگرفته شده برای اعضا در قوانین مسکن مهر، نگرانی هایی جدی را 
درخصوِص افزایش آمار جرایم و ناهنجاری ها در سایت های مسکونی مسکن مهر به وجود آورده است.
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مقدمه 

افزایش میـزان جـرم در اکثر کشورها، شکل گیری اشکـال نوین بزهکاری و افـزایش احسـاس 
قضـایی  تشکیـالت  و  دولت  ها  بر  را  فـراوانی  مـالی  میـان شهـروندان، مشکالِت  در  ناامنی  و  ترس 
تحمیـل کرده و لزوم اعمال سیاست های پیشگیری از جرم را بیش از پیش ضروری ساخته است. 
این سیاست ها به دو دسته سیاست های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی تقسیم می شوند. سیاست های 
پیشگیرانه وضعی بر موقعیت ها و فرصت های تسهیل کننده ارتکاب جرم و تالش برای از بین بردن 
آن ها تمرکز دارند و ازآنجاکه محیط مصنوع می تواند ایجاد کننده و یا تقویت کننده این فرصت ها باشد، 
کیفیت محیط  و  امنیت  ارتقای ضریب  در  مهم  بسیار  نقشی  فاکتورهای طراحی محیطی  به  توجه 

خواهد داشت.
پروژه مسکن مهر که در دولت نهم و دهم معرفی و اجرایی شد، یکی از انواع مساکن اجتماعی 
بااینکه دهک های درآمدی متوسط و  اقشار آسیب پذیر جامعه است.  از  است که هدِف آن، حمایت 
پایین، از احداث این مجموعه های مسکونی که در حواشی شهرها و با شکلی تقریًبا مشابه بنا  می شوند، 
استقبالی گسترده  کرده اند، باید عالوه بر رعایِت استانداردهای معماری از قبیل زیباسازی، و نیز صرفه 
اقتصادی و مقاومت باال در برابر حوادث طبیعی و غیره، به راهکارهای پیشگیری از جرم نیز توجه شود 

تا رضایت مندی و امنیت شهروندان به دست آید.
در این جستار کوشیده ایم با هدف بررسی بسترهای مستعد جرم زا در پروژه  مسکن مهر که ضمن 
بررسی قوانین و یا در فرایند اجرایی آن استخراج شده اند، به این سؤاالت پاسخ داده شود که آیا در 
ساخت مجموعه مسکن مهر، به معیارهای مؤثر در کاهش جرم نیز توجه شده است و آیا ویژگی های 

ساکنان مجموعه ای مسکونی می تواند در جرم خیزی آن تأثیرگذار باشد؟ 
در آغاز، اصول CPTED را تعریف می کنیم و سپس به بررسی این اصول در پروژه مسکن مهر 

می پردازیم. 
مبانی نظری:- 1
تعریف اصول طراحی محیطی:- 1-1

از طریق طراحی محیطی، محصول دهه 60م. به بعد، در آمریکاست.  از جرم  نظریه پیشگیری 
قبل از آن هیچ گاه به این اندازه به تأثیر محیط مصنوع بر جرم پرداخته نشده بود. بعد از این دهه 
شد؛  آشکار  بیشتر  جرم  و  محیط  میان  رابطه  و  نظریه  این  افراد  برخی  پژوهش های  اثر  بر  که  بود 
افرادی چون جین جاکوبز)Jane Jacob( با کتاب حیات و مرگ شهرهای بزرگ آمریکایی )1961م.(؛ 
الیزابت وود )Elizabet Wood( با کتاب جنبه های اجتماعی خانه سازی در توسعه شهری )1967م.(؛ 
)1971م.(؛  محیطی  طراحی  رهگذر  از  جرم  از  پیشگیری  کتاب  با   )C.R.Jeffery( جفری  سي.ری 
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اسکار نیومن)Oscar Newman( با کتاب های فضای قابل دفاع: پیشگیری از جرم با استفاده از طراحی 
شهری)1972م.( و رهنمودهای طراحی برای دستیابی به فضای قابل دفاع )1976م.( و خلق فضای 
قابل دفاع)1996م.(؛ تیم پاسکو)Tim Pascoe( با کتاب امنیت به وسیله طراحی )1992م.(، تیموتی 
دی کرو)Timothy.D. Crowe( با کتاب پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، کاربرد طراحی 
 CPTED معماری و مفاهیم مدیریت محیطی )2000م.(. در کنار این افراد، برگزاری کنفرانس های
  International( که هر سال به همِت انجمن بین المللی پیشگیری از جرم از رهگذر طراحی محیطی
پیشگیری  بین المللی  انیستیتوی  مطالعاِت  نیز  و  می شود  برگزار   )  CPTED  Association [ICA]

 CPTED ([JCI] روزنامه بین المللی ،)[NICP] National Institud of Crime Prevention( از جرم
National  Crime  Preven�( شورای ملی پیشگیری از جرایم ،)Journal of CPTED International 

 European Designing Out Crime( انجمن اروپایی طراحی عاری از جرم ،)tion Council [NCPC]

Association [E.DOCA]( و غیره نشان دهنده توجه روزافزون جامعه جهانی به این مقوله است.

نظریه CPTED را می توان طراحی مناسب و به کارگیری بهینه محیط مصنوع با هدِف کاهش 
جرایم شهری و ترس از جرم دانست که در ارتقاء کیفیت زندگی، افزایش رضایت مندی شهروندان 
و بهبود رفاه و سرمایه اجتماعی تأثیری بسزا دارد )Crowe, 2000: 1(. طبق این نظریه جرم معلول 
و  وضعی  عوامل  بر  تأثیرگذاری  و  است  عقالنی  انتخابی  جرم  و  منطقی  فردی  مجرم  است.  فرصت 
فرصت ها راحت تر از تغییر و اصالح شخصیت افراد است. در نتیجه، راه حل مناسب برای پیشگیری 
از وقوع جرم کم کردن فرصت های مجرمانه از طریق طراحی محیط مصنوع است. درواقع، به تعبیر 
جیمز، دریسباگ و چمپیون، پیشگیری از جرم از رهگذر طراحی محیطی، بر این مفهوم ساده مبتنی 
فیزیکی  لذا دگرگونی محیط  از محیط است.  برخاسته  پیامد فرصت های  اندازه ای  تا  است که جرم 
برای کاهش ارتکاب جرم، راهکاری مؤثر برای پیشگیری از جرم به شمار می رود )جیمز، دریسباگ و 

چمپیون، 1387: 38(.
درباره تعداد این اصول اختالف نظر وجود دارد. در این جستار با نگاهی میان رشته ای می کوشیم 
تمام اصول و مؤلفه های CPTED را که متخصصان رشته های گوناگون -اعم از معماران و جرم شناسان- 
کنترل   -2 نظارت،   -1 از:  عبارتند  اصول  این  کنیم.  ذکر  کرده اند،  اشاره  آن  به  تلویحاً  یا  تصریحاً 
نگهداری،  مدیریت   -5 مجرمانه،  اهداف  به  دستیابی  کردن  دشوار   -4 قلمروگرایی،   -3 دسترسی، 
6- حمایت از فعالیت های اجتماعی، 7- خوانایی محیط، 8- میزان حضور مردم در محیط، 9- مقیاس 

انسانی، 10- کاهش آلودگی صوتی در محیط، 11- مکان یابی.
در ادامه، هر یک از این اصول را به کوتاهی بررسی می کنیم.
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نظارت:- 1-1-1
نظارت به معنای توانمندسازی محیط شهری است؛ بدین معنا که مناطق مختلف شهری در معرض 
دیِد شهروندان -اعم از ساکنان، همسایگان، رهگذران- و یا ارگان های رسمی قرار گیرد و از ایجاد 
مناطق غیرقابل نظارت و به اصطالْح »مناطق کور« جلوگیری شود )اخوان و صالحی، 1389: 67-66(. 
این اصل به انواعی مختلف چون نظارت طبیعِی شهروندان، نظارت سازمان دهی شده ارگان های رسمی، 
نظارت مکانیکی از طریق دوربین های مداربسته و نور و روشنایی تقسیم می شود. مطابق نظریه کنترل 
احساس  اگر  بالقوه،  متخلفاِن  یا  و جنایت  فرصت طلباِن جرم   )Social Control Theory( اجتماعی 
مرتکب  دیگران  واکنش  و  دیده شدن  از  ترس  بدون  و می توانند  نیست  آن ها  ناظر  کنند که کسی 
اعمال مجرمانه شوند، به احتمال قوی، مرتکب جرم و رفتارهای ناهنجار بیشتری در آن مکان خواهند 
اجتماعی  کنترل  میزان  محصول  »جرم  به عبارت دیگر،   .)273  :1380 اسنیپس،   - برنارد  )ولد،  شد 
غیررسمی ساکنان است« )وینفری، 1388: 216(. »اگر مجرم تصور کند که در صورت ارتکاب جرم، 
نباشد - کمتر مرتکب جرم می شود«  نیز  این گونه  اگرچه  قرار دارد -  در معرض نظارت و مشاهده 
 National( ؛ زیرا طبق نظریه انتخاب عقالنی)Siti Rasidah, Noraini & Mohd najib , 2012: 629(
Choice Theory( مجرم در فراینِد گذار از اندیشه به عمْل منافع و خطر را می سنجد. هنگامی که او 

بداند به علِت نظارت بالقوه احتمال دخالت ساکنان، پلیس و نهایتاً دستگیری وی باال خواهد بود، از 
ارتکاب جرم منصرف خواهد شد. 

کنترل دسترسی:- 1-1-1
فراینـدی است با هدِف کنتـرل افـرادی که قصـد ورود به فضـایی را دارند. فلسفـه این اصـل، 
اصل می توان  این  از  استفاده  »با  است.  غیرعمومی  فضاهای  از  اجتماع  افراد  استفاده  محدود  کردن 
میزان دسترسی مجرمان احتمالی به مناطقی از شهر را که امکان وقوع جرم در آن جا وجود دارد، 
کاهش داد«. )پورجعفر، محمودی نژاد، رفیعی، انصاری،1387: 77(. این موانع و محدودیت ها می توانند 
سمبلیک باشند )Symbolic Barriers( )مثل نرده، دیوار کوتاه، منظرسازی از طریق کاشت فضای 
سبز، نوع پوشش کف، تغییر رنگ آمیزی طبقات یا نام گذاری ساختمان که نوعی مانع روانی برای ورود 

افراد غریبه محسوب می شود( یا واقعی)Real  Barriers( )مثل دیوارها یا حصارهای بلند(. 
طریق  )از  طبیعی  یا  غیررسمی  می باشد:  زیر  انواع  شامل  نظارت،  مانند  هم  دسترسی  کنترل 
فاصله گذاری و تعیین مرز و حدود مالکیت فضاهای خصوصی و  نیمه خصوصی از فضاهای عمومی(؛ 
رسمی یا سازمان دهی شده )مثل نگهبان، پرسنل امنیتی، بخش پذیرش در ساختمان ها(؛ استراتژی های 

مکانیکی )مثل قفل ها، تلفن داخلی و غیره(. 
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قلمروگرایی:- 1-1-3
این  است.  مصنوع  محیط های  به  افراد  تعلق  و  مالکیت  حس  تقویت  معنای  به  مفهوم  این 
 ،1)public(عمومی( قلمرو  مراتب  سلسله  از  روشن  تعریفی  و  فضاها  تفکیک  براساس  که  مفهوم 
می شود  روشن   )4)private( خصوصی  و   3)semiprivate(نیمه خصوصی  ،2)semipublic(نیمه عمومی
»به ایده چتر)Umberella concept( موسوم است؛ زیرا همانند چتر مفاهیم کنترل دسترسی طبیعی 
و نظارت طبیعی را دربرمی گیرد« )کرو، 1387: 83(. البته باید توجه داشت که کنترل دسترسی و 
نظارت نیز به این حس تعلِق محله ای کمک می کند و در پیشگیری از جرم سودمند است؛ چراکه 
و  با واکنش دربرابر موارد مشکوک  و  تقویت می کند  را  از محیط  استفاده کنندگان  حس مسئولیت 

گزارش دهی آن و نیز افزایِش خطر برای بزهکاران باعث حمایت از آن می شود. 
Transition�( »فیلترهای گذار«  تشخیص حریم فضاهای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی براساِس

al Filters( که جابه جایی و انتقال از فضای عمومی به نیمه عمومی و از نیمه خصوصی به خصوصی 

از  تقویت حس همسایگی  نیز  می شود.  تعیین   ) ویلسون، 1390: 46  )جیسون،  دهد  می  نشان  را 
طریق برگزاری جلسات معارفه میان ساکنان، افزایش مشارکت آن ها در امور مربوط به محله، تقسیم 

مجتمع ها و نواحی مسکونی به محدوده های کوچک تر به دست می آید )رحمت، 1388: 169(.
سخت کردن دستیابی به اهداف مجرمانه: - 1-1-1

به  جرم،  از  پیشگیری  روش  سنتی ترین  عنوان  به  مجرمانه  هدف  به  دستیابی  »دشوارسازی 

بالقوه  بزهکاراِن  و  مزاحمان  داشتن  نگه  دور  جهت  ساختمان  امنیتی  استانداردهای  تقویت  معنای 
کشی  نرده  درها،  کردن  قفل  با  هدف  این   .)130  :1391 صادقی،  شریفی،  )حبیب زاده،  است« 
جانمایی  و  طراحی  نیز  و  امنیتی  نمایشگرهای  دیگر  و  خطر  اعالم  زنگ  نصب  دیوارها،  و  پنجره ها 
دوباره عناصری که بیشتر تخریب می گردند، به دست می آیند. پلیس اوکلند در سال 2012م. بیان 
از  کاماًل  توان  نمی  را  دسترسی  کنترل  و  مجرمانه  اهداف  به  دستیابی  کردن  دشوار  است:  داشته 
یکدیگر جدا کرد؛ زیرا رویکردهایی که منجر به یکی از این دو می شود دیگری را نیز پدید می آورد                                                                    

1 - فضاي عمومي مکان  هایي هستند که افراد و گروه  ها از آن استفاده می کنند ولي کسي مالک آن ها نیست؛ مانند 
پارک  ها و کتابخانه  هاي عمومي.

2 - فضاي نیمه عمومي فضایي است که استفاده  کننده  آن، مالکش محسوب نمي  شود ولي به نوعي آن را متعلق به خود 
مي  داند؛ مانند پیاده  روي جلوي خانه  ها. 

استفاده- این  تعداد  ولي  مالک آن جا محسوب مي  شود  استفاده  کننده  آن،  نیمه خصوصی فضایي است که  3 - فضاي 
کنندگان به نسبت فضاي خصوصي بیشتر است؛ مانند نشیمن عمومي خوابگاه  ها، استخر شناي مجموعه هاي مسکوني.

از آن محافظت مي کند؛ مثل خانه،  4 - فضاي خصوصي فضایي است که فرد مالک آن محسوب می شود و به شدت 
فضاي کار شخصي.
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.)Okland Police, 2012(
القای حس خطرناکی محیط،  البته باید توجه داشت که استفاده نادرست از این رویکرد سبب 
افزایش ترس از جرم و ایجاد جّوی نظامی در محله خواهد شد؛ برای مثال استفاده از سیم خاردار 
پنجره  اطراف  تیز  فلزی نوک  نرده های  از  استفاده بیش از حد و غیر متعارف  یا  پنجره های مشبک  یا 
به خصوص باالی دیوار چنین حسی را به وجود می آورد. در این حالت، ساکنان، در پشت موانع فیزیکی 
قرار می گیرند و قابلیت خود نظارتی آن ها در محیط آسیب می بیند.»گاهی اوقات نیز مستحکم سازی 
هدف موجب تحریک مجرمان بالقوه شده و آن ها را متوجه حضور عنصر باارزِش حفاظت شده ای در 

محیط می کند« )اخوان، صالحی، 1389: 59(.
مدیریت و نگهداری:- 1-1-1

1982م.  سال  در   )Wilson & Kelling( کلینگ  ال  جورج  و  ویلسون  کیو  جیمز  نخستین بار، 
تأکید  غیررسمی  اجتماعی  کنترل  فیزیکی  به عنوان شاخص  نگهداری محیط  و  مدیریت  اهمیت  بر 
کردند ونظریه پنجره های شکسته )Broken Windowes Theory( را مطرح نمودند. طبق این نظریه، 
محله هایی که به نشانه های کوچک بی نظمی توجه نمی کنند، در را به روی جرایم مهم می گشایند. 
»پنجره های شکسته یک ساختمان، اگر تعمیر نشوند تلویحاً این پیام را به بزهکار بالقوه می دهند که 
 Wilson & Kelling,( »کسی به آن ها اهمیتی نمی دهد. لذا شکستن پنجره های بیشتر، هزینه ای ندارد

37 :1982(. براثِر تالش های این دو محقق، مؤلفه مدیریت و نگهداری به اصول CPTEDاضافه شد. 

مدیریت و نگهداری، طیفی وسیع از اقدامات نظیر کوتاه کردن چمن ها، جمع آوری زباله ها، پاک  
لولین  )شرکت  دربرمی گیرد  را  غیره  و  شکسته  شیشه های  و  المپ ها  تعمیر  دیوارنوشته ها،  کردن 
مسئولیت پذیری  حس  که  محله ای  نظارت های  مانند  طرح هایی  وجود   .)38-35:  1389 دیویس، 
ساکنان را در نظارت بر اموال خود و همسایگان برمی انگیزد و نیز حضور سازمان یافته نیروهای انسانی 
مانند پلیس، نیروهای امنیتی، ناظران و نگهبانان خیابان، ازجمله عوامل تأثیرگذار بر کارآمدی مؤلفه 

مدیریت و نگهداری است.
حمایت از فعالیت های اجتماعی:- 1-1-1

شهری  مناطق  در  اجتماعی  فعالیت های  برخی  کردن  فراهم  فعالیت،  از  حمایت  رویکرِد  هدِف 
است تا عالوه بر اشتغال زایی و ایجاد تسهیالت رفاهی میزان نظارت انسانی را بر مناطق افزایش دهد. 
بسیاری از جرایم شهری در مناطقی روی می دهند که نظارت عمومی کم است. در این روش، »تالش 
می شود تا نوعی توانمندسازی در فعالیت های اجتماعی صورت گیرد و در مناطق شهری، و خصوصاً در 
مناطِق جرم خیزتر حضوِر انسانی بیشتر شود« )بمانیان، محمودی نژاد،1388 :159(. البته باید توجه 
داشت اگرچه افزایش تعداد شهروندان فرصت های نظارت بیشتری را فراهم می آورد و به شکل بالقوه 
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نیز ممکن است موجب  ناهماهنگ  و  فعالیت های متنوع  پاره ای جرایم پیشگیری می کند، وجود  از 
افزایش ازدحام و تراکم در مناطق شهری شود و در نتیجه، فرصت ارتکاب انواع جرایم دیگر از جمله 
جیب بری، کیف قاپی و رفتارهای ضد اجتماعی دیگر را فراهم کند. »به عبارت دیگر، افزایش فعالیت ها 
و به تبِع آن، افزایش ترافیک پیاده باعث افزایش ریسک جرم از نقطه نظِر انتخاب هدف مجرمانه، و 
کاهش ریسک جرم از نقطه نظر نظارت طبیعی می شود« )شرکت لولین دیویس،1389 :32(. بنابراین، 
تصمیم گیری درباره نوع و سطح فعالیت های مناسب و هماهنگ، نیازمند اشراف بر مسائل اجتماعی و 

توجه به بافت و زمینه محلی دارد.
خوانایی محیط )وجود اطالعات محیطی(:- 1-1-7

از دید صاحب نظران سیمای شهر، وجود نمادها، عالیم و نشانه های شهری، از عوامل مهم در خلق 
حس مکان است و به تازه واردان و غریبه ها کمک می کند تا ازطریِق ارتباط با آن ها احساس امنیت 
تمایل  بزهکار  افراد  که  می دهد  نشان  )1387ش.(  صالحی  تحقیقات  بیابند.  را  خود  مسیر  و  کنند 
با محیط ندارند، دزدی  افرادی که هیچ گونه آشنایی  از غریبه ها و بیگانگان یعنی  تا  بیشتری دارند 
کنند و غالًبا افرادی که به دالیل مختلف در شهر احساس گم گشتگی می کنند و در تشخیص موقعیت 
و مسیر خود با مشکل مواجه می شوند از نظر بزهکاران طعمه های خوبی به شمار می روند )صالحی، 
1387: 165(. البته فرید طهرانی )1390ش.( دراین باره نکته  ای مهم را متذکر شده است و آن اینکه 
همان طور که حذِف کامل عالیم و نشانه ها از فضاهای شهری، حس بی مکانی را باعث می شود و در فرد 
احساس ترس و اضطراب را به وجود می آورد، ازدیاد نشانه ها نیز منجر به سردرگمی وی می شود. این 
مسئله، آلودگی ای نمادی است که در فرد این احساس را به وجود می آورد که نمی تواند محیط را درک 
کند و ممکن است گم شود. ازاین رو، مضطرب می شود و گاهی این اضطراب در ذهن ثبت می شود 
و افراد با یادآوری آن، از آن فضا دوری می کنند )فرید طهرانی، 1390: 48(. بنابراین، در صورتی که 
نشانه گذاری و نصب عالیم به خوبی صورت گیرد، بر پذیرایِی فضای شهری تأثیری بیشتر می نهد و در 

غنای بصری و نظم دهی به آن مؤثرتر می باشد.
میزان حضور مردم در فضا:- 1-1-1

باالرفتن  برای  عاملی  فضا  در  مردم  حضور  گفتیم،  نظارت  به  مربوط  مبحث  در  که  همان طور 
فرصت های مراقبت و نظارت طبیعی است و به بهبود امنیت کمک می کند. اما گاهی همین مؤلفه به 
اشکال نامتعارفی جلوه گر می شود و عامل افزایش فرصت های مجرمانه می گردد. این اشکال عبارتند از: 

تراکم و فشردگی زیاد جمعیت )ازدحام(:  1-1-8-1
»در برخی از نقاط یا در برخی از زمان ها تراکم زیاد جمعیت به گونه ای است که امکان رعایت فاصله 

)صالحی،1390  نمی آید«  وجود  به  سانتی متر-   120 تا   45 معادل   -)Personal Distance(شخصی
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:90(. این امر، عامل افزایش استرس در فرد می شود که ناشی از ترس از تجاوز به حریم خصوصی و 
خلوت افراد است. این ازدحام در فضاهای عمومی نظیر پیاده رو، خیابان، پارک و غیره فرصت هایی را 
برای ارتکاب جرایمی نظیر کیف قاپی، جیب بری فراهم می کند. اما در مجتمع های مسکونی، تحقیقات 
متناقضی دراین باره که تراکم باالی جمعیت به خودی خود عاملی برای ارتکاب جرایمی نظیر وندالیسم، 
مصرف مواد مخدر و غیره است، وجود دارد. عده ای مانند ادوارد تی هال )1390ش.( معتقدند که 
افراد  و  است  رفتاری  ناهنجاری های  دیگر  و  گوشه گیری  پرخاشگری،  برای  عاملی  جمعیت  تراکم 
و تشویش  اضطراب  به حریم شخصی،  تجاوز  از  ترس  دلیل  به  ازیک سو،  متراکم تر  موقعیت های  در 
بیشتری را تجربه می کنند و ازسوی دیگر، امکان شناخت ساکنان و ایجاد تعلق خاطر میان آن ها نیز 
کمتر خواهد شد )تی هال،1390: 205(. این امر سبب کاهش فرصت های نظارت و بالتبع، مستعد 
شدِن محیط برای ارتکاب جرم می شود. در مقابل، عده ای مثل ایان کلکوهن )1387ش.( معتقدند 
مطالعات هیچ ارتباط مستقیمی را میان تراکم جمعیت و میزان جرایم خشونت بار نشان نداده است، 
بلکه هر زمان که درآمد های ساکنان در نظر گرفته شود اثر تراکم بی اهمیت می شود )کلکوهی، 1387 
: 165-169(. به نظر می رسد، عامل تراکم در کنار دیگر عوامل ازجمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی ممکن است در بروز بزهکاری مؤثر باشد؛ برای مثال، مساکن اجتماعِی ساخته شده برای طبقه 
فرودست تحت عناوینی چون کوی کارگری و غیره به دلیل شرایط خاص خود بیشتر تحت تأثیر تراکم 

جمعیتی باال قرار می گیرند و شرایط ارتکاب جرم در آنجا بیشتر فراهم است. 
1-1-8-2 :)Isolation  Space( انزوای فضا

در برخی فضاها یا گاه در همان فضاهای پرازدحام در برخی ساعات یا روزها فضا بیش از حد خلوت 
و حتی خالی از جمعیت می شود به نحوی که عدم نظارت در طی روزهای مختلف )اعم از تعطیل و 
غیرتعطیل( و ساعات مختلف )اعم از شب و روز( احساس می شود. ایجاد کاربری های مختلف تا حد 
این است که  باید به آن توجه داشت  انزوا جلوگیری می کند. نکته دیگری که  این  ایجاد  از  زیادی 
همچنان که خلوِت کم به احساس ذهنی ازدحام منجر می شود، خلوت بیش از اندازه نیز به احساس 
انزوای اجتماعی منجر خواهد شد؛ امری که سبب گوشه گیری از جمع، ایجاد شخصیت اجتماع گریز 

و در نتیجه، عدم درک هنجار ها و قواعد اجتماعی خواهد شد. 
مقیاس انسانی:- 1-1-1

مقصود از مقیاس انسانی برای فضا )نسبت مساحت فضا به انسان( این است که اندازه یک فضا 
و حدومرز آن در خور استفاده انسان باشد؛ یعنی فضا خیلی بزرگ یا خیلی کوچک نباشد. بسیاری از 
مطالعات و تحقیقات معاصر از جمله تحقیق صالحی )1387ش.( حاکی از آن است که اندازه فضا در 
متغیرهای امنیت و آسایش اجتماعی تأثیر می گذارد. این تحقیقات نشان می دهند که هر چه ابعاد 
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فضا بزرگ تر باشد امکان وقوع جرم و درنتیجه، ترس از جرم نیز در آن بیشتر می شود و به دلیل 
کاهش روابط اجتماعی منسجم و تعلق خاطر ساکنان خشونت ها و انواع جرم در آن محیط بیشتر بروز 
می کند )صالحی، 1387: 154(. فضاهای بسیار بزرگ و بی کران اضطراب آور است و حس گمنامی و 
ناشناختگی را موجب می شوند. این فضا به نوعی )زمین هیچ کس( تبدیل می شود و موجبات ارتکاب 
جرایمی نظیر وندالیسم )Vandalism( را فراهم می کند. فرد در چنین فضایی احساس می کند که 

تحت سلطه  فضا قرار دارد یا برعکس، در آن گم می شود. 
اندازه فضا همچنین نقش مهمی در تعیین نوع روابط میان افراد استفاده کننده و میزان صمیمیت 
آن ها دارد؛ زیرا میزان جمعیتی را که می توانند به شکل مطلوب از آن استفاده کنند، تعیین می کند. 
در فضاهای بسیار بزرگ که افراد بیشتری از آن استفاده می کنند امکان شناخت و درنتیجه، برقراری 
ارتباط، صمیمیت و تعلق خاطر کمتری میان ساکنان به وجود می آید، در حالی که فضاهای کوچک تر و 
محدودتر که به روشنی به گروه خاصی از واحدهای مسکونی تعلق دارند احساس شناسایی، تعلق خاطر، 
صمیمیت و امنیت را میان ساکنان افزایش می دهند. البته توجه به این نکته هم ضروری است که 
فضایی کوچک با تراکم جمعیتی زیاد نیز ازدحام ایجاد می کند و در افزایش ترس از جرم و مستعد 

شدن محیط برای ارتکاب جرم تأثیرگذار است.
کاهش آلودگی صوتی: - 1-1-10

تحقیقات صالحی )1390ش.( نشان می دهد مجرمان با بررسی هوشمندانه موقعیت ها، مکان ها 
و زمان ها شرایطی را انتخاب می کنند که از به  دام  افتادن بگریزند و به راحتی عمل مجرمانه خود را 
مرتکب شوند. به همین دلیل، مکان هایی که در آن ها و یا در مجاورت آن ها آلودگی صوتی شدیدی 
مثال در حاشیه  برای  مناسب هستند؛  آنومیک  رفتارهای  برای  دارد  بل( وجود  از 75 دسی  )بیش 
ایستگاه های راه آهن و یا خطوط ریلی که به طور ناگهانی و موقتی ارتعاشات صدای ناشی از حرکت 
ارتکاب عمل مجرمانه فراهم می کند. همچنین محل  افزایش می یابد زمان مناسبی را برای  قطار ها 
اجتماعات شلوغ و پرسروصدای شهری، مراکز خرید، مناطق مسکونی پرسروصدا و پرتراکم، اتوبان های 
شهری، مناطق مجاور فرودگاه ها، مناطق مجاور فعالیت های صنعتی-عمرانی-کارگاهی و غیره از جمله 

مکان هایی اند که به صورت بالقوه چنین شرایطی را دارند )صالحی، 1390: 54(.
این نکته نیز حائز اهمیت است که آلودگی صوتی عالوه برآن که شرایط جرم خیزی فضا را به دلیل 
شنیده نشدِن صدای کمک خواهی و یا انتشار صدای ناشی از عمل مجرمانه افزایش می دهد اثری سوء 
نیز بر سالمت روانی انسان ها دارد؛ برای مثال هنگامی که شخص، مستعد عصبی شدن است، سروصدا 

می تواند باعث ایجاد یا تشدید حالت عصبیت او گردد.
فرصت های  افزایش  باعث  از یک سو،  می شود:  ارزیابی  دوگانه  صوتی،  آلودگی  آثار  بدین ترتیب، 
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عصبی  رفتارهای  افزایش  باعث  روانی  عوامل  تشدید  با  از سوی دیگر،  و  می شود،  فضاها  جرم خیزی 
می گردد. 

مکان یابی:- 1-1-11
مکان گزینی، انتخاِب بهترین مکان برای انجام یک فعالیت است که با استفاده از امکاناِت موجود 
بیشترین بهره وری را در راستای اهداف از پیش تعیین شده فراهم می آورد. »این امر نیازمنِد مشاوره با 
کارشناسان علوم مختلف نظیر ترافیک، اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، جغرافیا، زمین شناسی، 
داده های  و  اطالعات  منطقی  و  علمی  ارتباط  و  اولویت بندی  و  غیره،  و  زیست شناسی  هواشناسی، 

به دست آمده با امکاناِت موجود است« )فاضل نیا، کیانی، رستگار، 1389: 5(.
و  معیارها  ارزیابی  و  شناخت  به  نیاز  موجود،  گزینه های  بین  از  مکانی  موقعیت  یک  انتخاب 
زیرمعیارهای مکان یابی اراضی مسکونی دارد ولی از آنجا که نگاه ما به مکان یابی پروژه های مسکونی 
براساِس اصول CPTED است، از بین معیارهای موجود تنها به دو معیار توجه می کنیم: دسترسی 
به خدمات شهری و راه های جاده ای؛ هماهنگی کاربری های پیرامون سایت که به شکل مستقیم یا 

غیرمستقیم در کاهش جرم خیزی فضاهای شهری مؤثر است.
معرفی پروژه مسکن مهر: - 1-1
شناخت ماهیت مسکن مهر:- 1-1-1

از جمله راهکارهای دولت ها برای حل بحران مسکن، ایجاد مساکن اجتماعی است. تعریف ساده از 
این نوع مساکن عبارت است از: واحدهای مسکونی چندطبقه با مساحت و متراژ کم، به منظور تأمین 
سرپناه برای زوج های جوان، اقشار کم درآمد و خانواده های بدون سرپرست و کم توان. فضایی که با 
حداقل امکانات، شرایط سکونت خوابگاهی را برای جمعیت متقاضی، بدون داشتن ارتباط روحی و 
عاطفی افراد با یکدیگر فراهم می کند. »مساحت این گونه واحدها حدود 50-40 مترمربع و حداکثر 75 
مترمربع است. تولید این نوع مسکن بر 2 محور اصلی قرار گرفته است: حداقِل قابل قبول، و پایین تر 
بودن از استانداردهای الگوی مصرف مسکن« )پور افکاری، 1375: 43(. تجربه کشورهای مختلف با 
نظام های اقتصادی و اجتماعی متفاوت حاکی از آن است که هر کشور به تناسب ساختار اقتصادی و 
اجتماعی خود با وجه اجتماعی مسکن برخورد می کند.1»نمونه بارز آن، مساکن اجتماعی یا خانه های 
 welfare( شهرداری است که بعد از جنگ جهانی دوم در اکثر کشورهای اروپایی که در آن دولت رفاه
state( به وجود آمد، اجرایی شده است« )اسماعیلی، 1391: 19(. اجرا  و ساخِت این گونه خانه ها با 

1 - برای آگاهی بیشتر در خصوص تجربیات کشورهای گوناگون در تامین مسکن  مراجعه کنید به:
اهری، زهرا؛ امینی جدید، شهال.)1375( تجارب کشورهای مختلف در تامین مسکن )چاپ اول(، بی جا: انتشارات وزارت 

مسکن و شهرسازی )سازمان ملی زمین و مسکن(، صص695-696.
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رویکرِد امنیت اجتماعی و برای طبقه خاصی از جامعه که امکان خانه دار شدن به شکل طبیعی را 
ندارند ساخته می شود. پروژه مسکن مهر هم به تبعیت از آن ها مطرح و اجرایی شده است؛ به این معنا 
که این طرح با ماهیت حقوقی»اجاره به شرط تملیک« در قالب واگذاری حق بهره مندی 99ساله از 
زمین برای ساخت مسکن کوچک با متوسط زیر بنای احداثی واحدها در هر مجموعه حداکثر تا 75 
مترمربع و با هدف کاهش و حذف هزینه زمین از قیمت تمام شده ساختمان، برای انطباق با توان مالی 
خانوارهای کم درآمد و میان درآمد در نظر گرفته شده است. ماهیت این نوع خاص از مساکن اجتماعی 
باعث شده است تا مسئوالن با هدِف حذف بهای زمین از قیمت تمام شدة مسکن و کاهش هزینه 
ساخت و ساز، سیاست های عمومی حاشیه گرایی، کوچک سازی و بلند مرتبه سازی را برای ساخت آن 
در پیش بگیرند که هر یک از آن ها از منظر اصول CPTED ایراداتی دارد. از سوی دیگر، آسیب پذیری 
گروه هدِف این پروژه با توجه به شرایِط در نظر گرفته شده برای اعضا در قوانین مسکن مهر، نگرانی های 
جدی را مبنی بر افزایش آمار جرایم و ناهنجاری ها در مجموعه  های مسکونی مسکن مهر ایجاد می کند.

پیشینه  قانونی مسکن مهر:- 1-1-1
دولت نهم در راستای اجرایی سازِی اصول 31، 43 و44 قانون اساسی و برنامه های پنج ساله توسعه 
کشور طرحی موسوم به »پروژه مسکن مهر« را با هدِف حذف قیمت زمین از هزینه تمام شده مسکن 
و به طور کلی، کاهش هزینه های خانه دار شدن افراد مطرح کرد تا به وسیله آن مردم بتوانند با تشکیل 

تعاونی های مسکن مهر و با دریافت تسهیالت بانکی به ساخت مسکن از طریق تعاونی بپردازند.
سال  بودجه  قانون  آورد   فراهم  را  مسکن مهر  پروژه  کردن  اجرائی  زمینه  که  قوانینی  از جمله 

1386ش. بود.

K  درجزء 2 بند )د( تبصره 6 قانون بودجه سال 1386ش. به دولت اجازه داده شده است حق
بهره برداری از زمین را به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره 99 ساله واگذار نماید.

K  آیین نامه اجرایی بند )د( تبصره 6 قانون بودجه سال 1386ش. نیز توسط هیئت وزیران در
جلسه مورخه 1386/1/22ش. بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، تعاون، 
صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
شد. فصل سوم از این آیین نامه )شامل مواد 25-18( به مبحث واگذاری حق بهره برداری از زمین 

به صورت اجاره بلند مدت 99ساله اختصاص یافته است.
K  دستور العمل اجرایی این آیین نامه در تیرماه 1386ش. در 3 فصل تهیه شده است. عنوان

فصل دوم آن، دستور العمل برنامه های تأمین مسکن است که در بند )ب( آن )شامل مواد 11-22( 
به مبحث ساخت مسکن در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین پرداخته شده است.

K  .از دیگر قوانین مرتبط که دولت نهم آن را به صورِت الیحه یک فوریتی در تاریخ 1386/3/1ش
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برای تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد و مجلس نیز در تاریخ 1387/2/25ش. قانون 
مذکور را با تأیید شورای نگهبان مصوب نمود، قانون سامان دهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن 

است.
K  تاریخ در  نیز  مسکن  عرضه  و  تولید  از  حمایت  و  سامان دهی  قانون  اجرایی  آیین نامه 

1388/2/5ش. در دولت تصویب شد.
سرانجام، اساسنامه تعاونی های مسکن مهر نیز در وزارت تعاون جمهوری اسالمی ایران مصوب شد 
که در آن به موضوعات متعددی از قبیل شرایط اعضا، نحوه مدیریت، نحوه انحالل شرکت تعاونی و 

غیره اشاره شده است.
مفاد این قوانین و آیین نامه ها نکات متعددی را برای اجرایی کردن پروژه مسکن مهر مطرح کرده 
است ولی ازآنجاکه نگاه ما به پروژه مسکن مهر از منظر اصول طراحی محیطی )CPTED( است، از 
میان موارد مطرح شده در این قوانین و آیین نامه ها تنها به ذکر نکاتی خواهیم پرداخت که با اصول 
رویکرد CPTED و افزایش امنیت محیطی مرتبط هستند. این موارد عبارتند از: شرایط عضویت در 

تعاونی های مسکن مهر، و ویژگی های عمومی پروژه مسکن مهر.
روش تحقیق:- 1

روش تحقیق در این جستار، پژوهِش توصیفی - تحلیلی است. در این فراینِد پژوهشی به جمع آوری 
معیارها و مؤلفه های CPTED ازطریِق منابع زیر پرداخته شده است: مطالعات کتابخانه ای؛ بررسی 
راه و شهرسازی و  ازقبیِل سازمان  ارگان های رسمی داخلی  و  اسناد و منابع مراکز  سوابق موجود در 
شورای عالی شهرسازی و معماری؛ مراجعه به داده های انجمن ها و مؤسسات ملی و بین المللی در امر 
پیشگیری و طراحی عاری از جرم  نظیر انجمن بین المللی CPTED، انیستیتوی بین المللی پیشگیری 
از جرم، روزنامه بین المللی CPTED، شورای ملی پیشگیری از جرایم و غیره. نگاه میان رشته ای به این 
موضوع سبب شده است تا تعداد اصول جمع آوری شده بیشتر از معیارهایی باشند که عموًما در کتب 

محققان دیگر یافت می شوند.
سپس این اصول و مؤلفه ها در رویه اجرایی سازی و یا قوانین مرتبط با پروژه مسکن مهر بررسی شد 

تا میزان توجه و اهتمام مسئوالن نسبت به کاهش جرم خیزی فضاهای شهری ارزیابی گردد.
بررسی بسترهای قانونی جرم زا در پروژه مسکن مهر:- 3
شرایط عضویت درتعاونی های مسکن مهر:- 3-1

قانون  اجرایی  آیین نامه   1 ماده  و  مسکن مهر  تعاونی های  اساسنامه   12 ماده  در  شرایط  این  به 
اجرایی  دستورالعمل  )ب(  جزء   21 ماده  در  نیز  و  مسکن  وعرضه  تولید  از  حمایت  و  سامان دهی 
برنامه های تأمین مسکن در سال 1386ش. اشاره شده است. ازآنجاکه نگاه ما به گروِه هدِف این پروژه 
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از دیدگاه اصول CPTED است، از میان شرایط درنظرگرفته شده برای اعضا تنها به 3 ویژگی مدنظر 
برای متقاضیان مسکن مهر اشاره می شود. این شرایط عبارتند از:

1- اشخاِص بی مسکن طبق تعریف مندرج در بند 1 ماده 1 قانون سامان دهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن1 یا افراِد فاقِدزمیِن دارای کاربری مسکونی.

تبصره: اولویت نخست با کسانی است که درآمد ماهیانه  آنان کمتر از 2برابر حداقل حقوق کار و 
یا  استخدام کشوری)کمتر از 400 هزار تومان( باشد؛

2- زناِن خود سرپرست، مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن؛
3- معلول جسمی حرکتی با حداقل 20 سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.

این شرایط حاوی چند نکته است:
1- شرایط عضویت در تعاونی های مسکن مهر نشان  می دهد که اقشار پایین دسِت جامعه که در 
اشاره صریح  را تشکیل می دهند.  این پروژه  ندارند گروِه هدِف  را  تواِن خانه دار شدن  شرایط عادی 
به درآمد ماهیانه کمتر از 2برابر حداقل حقوق کار و یا استخدام کشوری)یعنی کمتر از 400 هزار 
تومان( بر این نکته تأکید دارد. اگرچه این مهم از حیث اخالقی، تحقق عدالت اقتصادی وکاهش فاصله 
طبقاتِی حاکم بر جوامع، می تواند توجیه پذیر باشد، از منظر جرم شناسی ایراد دارد؛ زیرا سکونت در 
این مجتمع های مسکونی، به دلیِل ضعِف زیرساخت ها و امکانات زیربنایی و روبنایی، جانمایِی اغلب 
بین  اجتماعی  انسجام قوی  و  باعث می شود همبستگی  بلندمرتبه سازی و غیره،  در حاشیه شهرها، 
ساکناِن آن شکل نگیرد. ازاین رو، افراِد مذکور هیچ تعلق خاطری به محیط زندگی خود نشان نمی دهند 
و خانه هایی که در آن زندگی می کنند به مجتمع هایی خوابگاهی تبدیل می شوند که تنها سرپناهی 
برای آن هاست. به گفته نیومن )1996م.( هر اندازه تعداد ساکنان کم درآمد در یک مجموعه بیشتر 
باشند، فاصله آن مجموعه از محله ای نیز که در آن زندگی می کنند بیشتر می شود و آن ها تفاوت های 
خود را با دیگران بیش از پیش احساس می کنند. نیز این مجموعه مسکونی از دید افراد خارج از آن و 
حتی خود ساکنان، بدنام تلقی می شود. این حس منفی، به تدریج باعث می شود که از این مجموعه 
مسکونی غفلت شود. ازاین رو، در ابتدا ساکناْن آن محل را ترک می کنند. سپس مدیریت شهری و 
درنتیجه، تمامی مؤسسات خدمات شهری که به مجتمع سرویس می دهند مانند پلیس، سازمان های 

1 - بند 1 ماده ی 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که 
خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1384/1/1 )تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه( فاقد زمین مسکونی یا واحد 
مسکونی بوده و تا تاریخ 1357/11/22 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات  نهاد های رفاهی عمومی  غیر دولتی 

مربوط به تأمین مسکن، استفاده نکرده باشند.
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باقی می ماند  بزرگی  بنابراین، مجتمع  رها می کنند.  را  آن  غیره  و  اجتماعی  آموزشی، سرویس های 
که فضای مناسبی را برای فعالیت گروه های بزهکار و جوانان مجرم و فروشندگان مواد مخدر فراهم 
می کند )Newman, 1996: 28(. همچنین »درک محرومیت های موجود در این اجتماعات ممکن است 
به شکل گیری خرده فرهنگ هایی بینجامد که در تعارض با هنجارها و ارزش های حاکم بر جامعه باشند 

و یا حتی قادر به درک هنجارها و ارزش های جامعه شهری نباشند« )گسن، 1374: 183(.
 در این قبیل اجتماعات، مشکالت و انحرافاتی نظیر ضرب و شتم، قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، ولگردی، 
تکّدی، دیوارنویسی و غیره به وفور دیده می شود؛ تجربه  هایی تلخ که در پروژه های خانه سازی پیشین 
در ایران مانند »کوی 13 آبان در تهران« )به نقل از مداح، 1388 :31-40( و نیز»محله غربت در خاک 

سفید« )به نقل از برغمدی، 1387: 264-266( دیده  شده اند.
به  توجه  بدون  جامعه،  فقیر  و  پایین دست  اقشار  به  مسکونی  پروژه  یک  تخصیص  بنابراین، 

زیرساخت های الزم برای آن، قطعاً از منظر اصول رویکرِد CPTED انتقادپذیر است.
2- نکته بعدی، قائل شدن محدودیت سنی 35سال برای زنان سرپرست خانوار است، در حالی که 
در این موارد، برای مردان سرپرست خانوار چنین شرط سنی لحاظ نشده است. دلیل این محدودیت 
از  کمتر  خانوار  سرپرست  زنان  تعداد  قانونگذار،  دید  از  شاید  نیست.  مشخص  زنان  برای  سنی 
طرح های  قالب  در  سرپناه  داشتن  برای  آن ها  نیاز  از  می توان  که  است  بوده  کم  به  قدری  35سال 
نظیر مسکن مهر چشم پوشی کرد! هرچند در هنگام اجرایی سازی پروژه مسکن مهر هیچ گاه مطالعات 
کارشناسانه آماری دقیقی در خصوص تعداد زنان سرپرست خانوار کمتراز 35سال انجام نشده است. 
در همین راستا و به منظور دستیابی به تغییرات آماری صورت گرفته، با مراجعه به سایت ثبت ِاحوال 
کشور در سال 1391ش. مجموع زوجه های مطلقه در آن سال را که کمتر از 35 سال سن دارند
 .)1391 کشور،  احوال  ثبت  )پایگاه  است.  دانسته  مطلقه  زناِن  جمعیت  از   109 / 740 100 76.82 %

142 / 841
=×

گرچه به استناد این آمار نمی توان تعداد زنان مطلقه کمتر از 35سال را که سرپرست خانوار هستند 
به دست آورد، با توجه به درصِد باالی طالق، ضرورت مطالعات کارشناسانه و جامعه شناختی دراین باره 
کاماًل مشهود است. پرواضح است که تأمین مسکن یکی از ابتدائی ترین نیازهای هر خانواده است و 
تدوین قوانین و مقررات دراین خصوص، باید براساس الزاماِت جمعیتی و ساختاری جامعه باشد و توجه 
نکردِن قوانین به این مهم و درنتیجه، خارج ساختن تعداد زیادی از متقاضیان واقعی مسکن، سبب 
باتوجه به  آلونک نشینی و گاه  از قبیل  ناهنجار  الگوی سکونتی  فاصله طبقاتی، شکل گیری  گسترش 
آسیب پذیرتر بودن زنان در جامعه باعث گرایش آنان به فحشا، روسپی گری، تکّدی و سایر انحرافات 

اجتماعی خواهد شد و فضای سکونت را برای باقی افراد جامعه ناامن خواهد ساخت.
3- معلوالن جسمی و حرکتی نیز با حداقل 20سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور یکی از 
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گروه های هدِف این پروژه را تشکیل می دهند. باتوجه به آسیب پذیربودن این افراد، در قوانین کشورهای 
مختلف استانداردهایی برای مسکن آن ها توصیه شده است )گروه برنامه ریزی مؤسسه سرکیسیان، 
1390: 99(. در ایران هم شورای عالی شهرسازی و معماری، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 
معلوالن جسمی و حرکتی را در تاریخ 1368/3/8ش. تصویب نمود و در تاریخ 1378/9/22ش. قانون 
با بررسی این مصوبه و پیوسِت آن، اهتمام و دقت نظر قانونگذار برای  دیگری را جایگزین آن کرد. 
مناسب سازی فضاهای شهری برای استفاده معلوالن، رفع موانع موجود و فرهنگ سازی در اجتماع با 
هدِف حمایت از ایجاد فرصت های مناسب برای حضور معلوالن در جامعه، تحسین برانگیز و امید بخش 
است، اما متأسفانه عدم پیش بینی ضمانت اجرای الزم، منجر به اجرایی نشدن آن- علی رغم گذشتن 
مدت زمان زیادی از تصویب آن - شده است. پروژه مسکن مهر نیز- با وجود پیش بینی معلوالن در 
این مسئله در  برای سکونت آن ها در نظر نگرفته است و  را  از جامعه هدف - تمهیدات الزم  بخشی 

آینده ای نه چندان دور متقاضیان معلول این مساکن را بیش از پیش آسیب پذیر خواهد کرد.
ویژگی های عمومی پروژه مسکن مهر:- 3-1

برای پروژه مسکن مهر می توان 3 ویژگی: بلند مرتبه سازی، حاشیه نشینی و کوچک سازی را از دل 
قوانین مرتبط بیرون کشید. هر یک از این سه ویژگی از دیدگاه اصول CPTED ایراداتی دارد که در 

ادامه به آن اشاره می شود.
بلندمرتبه سازی:- 3-1-1

»از جمله مهم ترین استراتژی دولتی به منظور حل مشکل زمین در کالن شهرها حرکت از سمت 
رشد افقی به سوی رشد عمودی است« )رفیعیان، امین صالحی، تقوایی، 1389: 64(. ایجاد چنین 
بناهای سرد و بی روحی در اغلب موارد، زمینه ساز بیگانگی افراد با محیط زندگی خویش  اند و تعامالت 
اجتماعی را کاهش می دهد. همچنین سطح باالی تراکم جمعیتی و ساختمانی در این سکونتگاه ها 
می تواند زمینه مساعدی برای شکل گیری انواع »افسردگی های روحی و روانی« )به نقل از میراب زاده، 
ملکوتی، 1388: 64(، امراض جسمی نظیر»سندرم ساختمان بیمار [SPS]«1)به نقل از متصدی زرندی، 

و  بیماری  افراد ساکن در یک ساختمان دچار یک سری عالیم  آن  در  است که  بیمار وضعیتی  1 -سندرم ساختمان 
احساس کسالت می شوند بدون اینکه هیچ دلیل موجهی برای این شرایط وجود داشته باشد. این عالیم به محض ترک 
محیط مذکور بهبود می یابند. این شرایط ممکن است در محیط های مختلف اعم از اداره، محیط های مسکونی و مدرسه 
به وجود آید. سازمان جهانی بهداشت »WHO«، عالیم مرتبط با SBS را سردرد، التهاب چشم، بینی و گلو، التهاب پوست، 
سرفه، گیجی و منگی، تهوع و خستگی نام برده است. از علل پدید آورنده  این سندرم می توان به گرما، کاهش رطوبت، 
کمبود نور مناسب، وجود مواد شیمیایی مثل فرمالیدها، مواد آلی غیرارگانیک، مواد آلی ارگانیک، آفت کش ها، ذرات معلق، 

دود سیگار، جنس مؤنث و مسائل روانی اشاره کرد.
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و  ناهنجاری ها  انواع  شکل گیری  و   )  225-224:  1390 اکبرپور،  جی بویی،  سردار،  شیخ محمدی، 
آسیب های اجتماعی را فراهم سازد و به طور مستقیم بر ادراک افراد از میزان امنیت و ایمنی محیط 
سکونت خود تأثیرگذار باشد. پژوهش هایی متعدد، وجود رابطه ای معنادار میان تعداد ساختمان های 
از آن  جمله می توان به  اثبات کرده اند که  ناهنجاری ها در محیط را  افزایش میزان جرایم و  بلند  و 
پژوهِش پور موسوی، زنگنه شهرکی، احمدی فرد و عبدی در مناطق بیست و دوگانه تهران )1390ش.(، 
مطالعات آلیس کلمن در انگلستان)به نقل از رحمت، 1388 :129( و تحقیقات اسکار نیومن در سال 
1976م. در نیویورک اشاره کرد. دراین میان، تحقیقات اسکار نیومن- که نظریاتش را بر پایه آمارهای 
یافت شد؛  مهمی  یافته های  داد-  قرار  نیویورک  در  مسکن شهری  فیزیکی  به شکل  مربوط  مفصل 
ازجمله اینکه پایین ترین میزان جرم در ساختمان های 3طبقه رخ می دهد درحالی که در ساختمان های 
باالی 6طبقه، میزان جرم بسیار باالست. در ساختمان های بلند نیز درصد باالیی از جرم ها در فضای 
درونی همگانی، در مقایسه با همان مکان در ساختمان های کم ارتفاع رخ می دهد. نیومن در تحقیقات 
خود به این نتیجه رسید که اگر این ساختمان های بلند به افرادی که درآمد پایین دارند اجاره داده 
 Newman,( .شود احتمال ارتکاب جرم چندین برابر خواهد شد؛ زیرا آن ها در برابر جرم آسیب پذیرترند
این  تأکید می کند که  دفاع، )1996م.(  قابل  البته وی در کتاب دیگرش، خلق فضای   .)1976: 49

هم  دیگر  زندگی  شیوه های  با  جامعه  گروه های  تمام  برای  بلند  ساختمان های  که  نیست  بدین معنا 
مناسب نیستند بلکه می توان از طریق واگذاری این ساختمان ها به افرادی که فرزند کمتری دارند 
و یا سطح درآمد باالتری دارند، و نیز با حفاظت از این ساختمان ها به وسیله ابزارهای قوی امنیتی و 
نگهبانان آمار جرم را کاهش داد؛ برای مثال، افراد مسن حتی با درآمد پایین، زمانی که کل مجموعه 
منحصراً در اختیار آنان باشد و این ساختمان ها مجهز به آسانسور باشند، به خوبی زندگی می کنند. 
البته باید توجه داشت به طور قطع، اختصاص یک ساختمان بلند به افراد مسن در میان ساختمان های 
دیگر که به خانواده های بچه دار اختصاص داده شده اند نیز احتمال قربانی شدن و بزه دیدگی افراد مسن 

.)Newman, 1996: 27�28( را بسیار باال خواهد برد
به طوری که  باالست  تراکم  با  آپارتمانی  نیز زندگی  از ویژگی های عمومی پروژه مسکن مهر  یکی 
در آن کوچک ترین توجهی به الگوی سکونت مردم، به ویژه در شهرهای کم جمعیت نشده است. لذا 
در شهرهای بزرگ وکوچک، با هر قیمت زمینی و با هر نوع فرهنگ و معیشتی، مردم باید از الگوی 
ندارد -  از ساکنان شهرهای کم جمعیت سازگاری  بسیاری  با شرایط زندگی  آپارتمانی- که  زندگی 
تبعیت کنند. این امر سبِب تضعیف هویت محلی و در مقیاس فراتر از آن، هویت شهری می شود. 
کاهش تعامالت اجتماعی، تغییر الگوی همسایگی، تضعیف حس قلمروگرایی و غیره همگی از تبعات 
امروز، توجه به عوامل مؤثر در تعلق به مکان -خصوًصا در  سکونت در چنین اجتماعاتی است. لذا 
خانه های سنتی- و تعمیم آن به واحدهای مسکونی یکی از ضرورت های مهم در طراحی مجتمع ها و 
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محیط  های مسکونی است.
حاشیه گرایی، اعمال سیاست توسعه برون زا:- 3-1-1

تأمین شرایط الزم  تدریجی است و سازوکار موردنیاز در  ازآنجا که رشد شهرها در بستر زمان، 
سکونتی در مناطق الحاقی به محدوده های شهری در افقی بلندمدت برنامه ریزی می شود، به نظر می رسد 
افزایِش آنی و توجه برانگیِز محدوده شهرها امکان توسعه موزون و نظارت و کنترل بر آن را به شدت 
تحت الشعاع قرار می دهد، به ویژه اینکه اراضی قابل برنامه ریزی در حریم و پیرامون شهرها- به ویژه در 

کالن شهرها- محدودیت دارد.
»از طرفی، افزایش محدوده شهری منجر به از بین رفتن زمین های دارای کاربری کشاورزی و واجد 
ارزش زیست محیطی می شود، و از طرف دیگر، توسعه در حاشیه شهرها به مفهوم وسعت گرفتن محدوده 
شهری و افزایش میزان آمد و شد به مرکز شهر می باشد که خود یکی از عوامل تخریب زیست محیطی 
براثر افزایش سوخت های فسیلی و آلودگی هواست« )عباس زادگان، 1388 :47(. »نبود زیرساخت های 
حمل و نقِل مناسب، زمان تلف شده و افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله سوخت وسایل حمل و نقل 
بر اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها  نیز باعث افزایش هزینه جابه جایی افراد از حاشیه شهرها به 

مرکز شهر برای کار، تحصیل و انجام کارهای روزانه می شود« )یگانگی دستگردی،1390: 56(.
عالوه براین، بافت حاشیه ای شهر به دلیل پایین تر بودن قیمت مسکن، همواره آماِج استقبال اقشار 
مختلف  ابعاد  توسعه  در  مانعی  مزبور  سکونتگاه های  در  افراد  این  تمرکز  و  است  جامعه  کم درآمد 
غیر رسمی  سکونتگاه های  این  در  که  افرادی  به شمار می رود.  ساکنان  کالبدی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
و حاشیه ای به سر می برند، احساسات، رنج ها و خواسته هایی یکسان دارند که آن ها را به هم نزدیک 
می کند و باعث ایجاد پیوندهای عاطفی و اجتماعی عمیق بین آن ها می شود. دراین شرایط، جامعه 
با خرده فرهنگی روبه رو می شود که در بسیاری از موارد در تعارض با فرهنگ و هنجارهای عمومی 

جامعه است.
توسعه  سیاسِت  اعمال  و  درون  از  شهر  توسعه  لزوم  و  اهمیت  نشان دهنده  موارد،  این  همگِی 
به  توجه نداشتن  از  ناشی  نیز  مسکن مهر  مشکالت  اساسی ترین  و  مهم ترین  از  یکی  درون زاست. 
سیاست های توسعه درون زاست. در توضیح باید گفت تصور حاکم بر طرح مسکن مهر آن است که 
با افزایش تولید مسکن می توان مشکالِت این بخش را حل کرد. این تصور باعث شده است تا طرح 
مسکن مهر به طور عمده، در خارج از شهرها و در نقاط دورافتاده و گاه در شهرهای جدید مکان یابی 
شود تا قیمت تمام شده مسکن به واسطه کاهش قیمت زمین کمتر شود، فارغ از اینکه علِت تقاضای 

مسکن برای ویژگی های آن است.
برخی ویژگی های مهم مسکن که می توانند بر تقاضای آن به شدت تأثیر نهند عبارتند از: کیفیت 
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فعالیت  و  کار  محل  به  نزدیکی  مسکن؛  محدوده  در  ساکن  اجتماعی  قشر  مسکن؛  پیرامون  محیط 
سرپرست خانوار؛ نزدیکی به خانواده و خویشاوندان و دسترسی به امکاناِت زیربنایی، رفاهی، تحصیلی، 

درمانی، امنیتی و غیره. 
این ویژگی ها مواردی هستند که متقاضیان مسکن عالوه بر تالش برای تأمین سرپناه، به آن ها 
توجه می کنند. به گفته نصیری تاج آبادی می توان چنین ادعا کرد که طرح مسکن مهر تنها به مسئله 
پیش بینی  به طوری که  است،  یادشده چشم پوشی کرده  موارد  از سایر  و  داشته  توجه  تأمین سرپناه 
کند  بروز  خالی  مسکونِی  واحدهای  عنوان  با  جدیدی  معضل  طرح،  موفِق  اجرای  با  حتی  می شود 
)نصیری تاج آبادی، 1390: 85(. این مساکن خالی از سکنه  بر جرم زایی منطقه می افزاید و عدم توجه 
و  فراهم می آورد  را  بزهکاران  برای تجمع  این مساکن محیط های مستعدی  از  نادرست  نگهدارِی  و 
رفته رفته ساکنان به دلیل ترس از بزه دیدگی، کمتر در این نواحی حضور می یابند. همگی این موارد 

به معنای افزایش احتمال ارتکاب جرم و ناهنجاری در پروژه مسکن مهر در آینده ای نزدیک است. 
در این شرایط، راهکار پیشنهادی برای حل معضِل حاشیه نشینی، توسعه درون زا از طریق توجه به 
بافت فرسوده شهری و جایگزینی آن به جای زمین های در نظر گرفته شده در مناطق خارج از شهرها 
و شهرهای جدید برای  طرح مسکن مهر است. »این توسعه می تواند چندین نوع باشد: 1- ساختن 
در نواحی خالی؛ 2- استفاده مجدد از مکان های متروکه؛ 3- نوسازی، توان بخشی و توسعه مکان های 
به  معطوف  توجه  بیشترین  توسعه،  نوع  این  در   .)115 کاظمی،1390:  رضوانی،  )سعیدی  موجود« 
اقتصادی  و  حقوقی  پیچیدگی های  با توجه به  شک،  بدون  است.  شهری  زمین های  از  مؤثر  استفاده 
این سیاست چشم  از  نمی توان  آن  مزایای  با توجه به  ولی  است  امر دشوار  این  تحقق  زمین شهری، 
پوشید، به خصوص اینکه »بافت های فرسوده به دلیل عدم توجه و ازبین رفتن حس تعلق، خود زمینه ساِز 
آسیب های اجتماعی فراوانی است« )عسکری تفرشی، ادیب زاده، رفیعیان، حسینی، 1389: 39( و 

مکان یابی پروژه هایی نظیر مسکن مهر در این زمین ها به کاهش آسیب های آن کمک خواهد کرد. 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  5ساله  برنامه  ماده 171   2 تبصره  به  می توان  در این باره 
از  است حداقل %50  کرده  مکلف  را  دولت  که  کرد  اشاره   )1393-1389( ایران  اسالمی  جمهوری 
منابع، اعتبارات و تسهیالت اعطایی برای بخش مسکن اعم از طرح های مسکن مهر، مسکن جوانان، 
نیازمندان و مانند آن را در محدوده بافت فرسوده شهری اختصاص دهد؛ امری که متأسفانه تاکنون 

محقق نشده است.
کوچک سازی:- 3-1-3

آخرین ویژگی قابلِ ذکر در پروژه مسکن مهر کوچک سازی واحدهاست به طوری که به استناد جزء 
از آیین نامه اجرایی بند  از فصل سوم  2 بند )د( تبصره 6 قانون بودجه سال 1386ش. و ماده 21 
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)د( تبصره 6 قانون بودجه سال 1386ش. متوسط زیر بنای احداثی واحدها در هر مجموعه حداکثر 
75متر مربع است.

تأمین مسکن  برای  است که طی سالیان گذشته  از سیاست هایی  یکی   سیاست کوچک سازی 
گروه های کم درآمد به کار رفته است. عامل اصلی توجه به این سیاست، باال بودن سهم زمین در قیمت 
تمام شده مسکن است، هرچند تجربه سال های اخیر مؤید این مطلب است که سیاست کوچک سازی 

نیز قیمت نهایی مسکن را آن چنان که باید، پایین نیاورد.
برپایه اصول CPTED باید گفت: »نیاز به خلوت، فضای شخصی و قلمروگرایی در انسان، عمومیت 
دارد و به ارضای نیازهای دیگری چون امنیت، خودشکوفایی و عزت نفس ربط دارد« )لنگ، 1390 
میزان  و  نوع  و  کرد  تعریف  فرد  دلخواه  اجتماعی  تعامل  کنترل  توانایی  می توان  را  خلوت   .)165:
است.  وابسته  فردی  انتظارات  و  فرهنگی، شخصیت  زمینه  فعالیت،  الگوی جاری  به  مطلوب  خلوِت 
»سازوکارهای جداسازی فرد از دیگران- یا به عبارت دیگر، نظارت بر مرزهای بین افراد برای دستیابی 

)ارژمند، خانی، 1391  دارد«  و درتمامی جوامع وجود  به سطح مطلوب خلوت- جهان شمول است 
و  دقیق  واضح،  تقسیم بندی  بر  مبنی   ).1972( نیومن  دفاِع  قابل  فضای  نظریه  در  مهم  این   .)9:
قابلِ تشخیِص قلمرو خصوصی و نیمه خصوصی و تفکیک آن از فضای عمومی، به وضوح تشخیص داده 
می شود) Newman, 1972: 162(. »کنترل قلمرو مکانی در طراحِی معماری اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا 
تعیین قلمرو در تنظیم تعامالت اجتماعی، رفع تنش های زندگی و تأمین خلوت، نقش بسیار مهمی 

دارد« )ارژمند، خانی،1391: 34(. 
تعیین  مسکن مهر،  نظیِر  خانه سازی  پروژه های  در  خانه ها  متراژ  کاهش  در صورت  است  بدیهی 
این حالت، به خلوِت  ایجاد فضایی خصوصی، مشکالتی متعدد را به وجود می آورد. فرد در  قلمرو و 
مطلوِب خود دست نمی یابد. این پدیده که از آن تعبیر به »تراکم باالی جمعیت و ازدحام« می شود 
آثاری سوء بر رفتار و فرهنگ ساکنان می گذارد؛ برای مثال، تراکم در واحدی مسکونی »که اغلب 
برادران و خواهران و یا والدین و فرزندان در یک بستر به سر  می برند گاه منجر به رؤیت روابط خاِص 
افراد از قبیل روابط جنسی زوجین و یا گه گاه زنای با محارم می شود و برای بیننده آن، که اکثراً 

کودکان هستند باعث ایجاد انحراف فکری می شود« )کی نیا، 1386: 227(.
این امر، به خصوص در فرهنگ ایرانی-اسالمی به دلیل وجود اصل محرمیت در معماری اسالمی 
اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا در خانه های بسیار کوچک، تحقق اصل محرمیت نیز با مشکالت 
زیادی همراه است. در توضیح باید گفت »فضایی را می توان فضای محرم دانست که از نظر کالبدی 
برای استفاده کننده، دارای حریم، مصونیت و امنیت بوده و کیفیت فضایی آن به گونه ای باشد که 
آسایش و آرامش فرد را تأمین نماید« )سیفیان، محمودی، 1386: 5(. پرواضح است که امنیِت بصری 
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بزرگ تری  آرامش دامنه بسیار  و  از ویژگی های آن است و مفهوِم آسایش  تنها بخشی  این فضا  در 
دارد. بنابر این، می توان گفت فضای محرم فضایی است که شرایط مادی و معنوی مطلوبی را برای 

استفاده کنندة آن به منظور حصوِل محرمیت در تمام ابعاد مختلفش فراهم می آورد.
نتیجه گیری

در این جستار با هدِف بررسی بسترهای مستعد و تسهیل کننده وقوع جرم در پروژه مسکن مهر، 
ابتدا به معرفی اصول و معیارهای مؤثر در کاهش جرم خیزی فضاهای شهری پرداخته شد و سپس 
این معیارها در پروژه مسکن مهر بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که این پروژه- علی رغم اهداف 
متعالی اش- در ماهیِت خود، بسترهای مستعد فراوانی برای جرم خیزی دارد که توجه نکردن به آن 
با هزینه های متعددی برای مقابله، محافظت و درمان روبه رو  جامعه را -در آینده ای نه چندان دور- 

خواهد کرد.
ازیک سو، شرایِط درآمدِی درنظرگرفته شده برای اعضا در قوانین مسکن مهر، بر احساِس تعلق و 
قلمروگرایی ساکنان به شدت تاثیر می نهد و از این طریق بر دیگر مؤلفه های CPTED نظیر نظارت، 
افراد هیچ گونه  این  زیرا  تأثیری منفی خواهد گذاشت؛  نگهداری هم  و  کنترل دسترسی و مدیریت 
شناختی نسبت به یکدیگر ندارند و تنها وجه تشابه آن ها سطح درآمدی است. این امر قطًعا آثاری 
به  افراد غریبه  از ورود  نظارت طبیعی و جلوگیری  امکان  تعلق و مسئولیت ساکنان،  بر حس  سوء 
محیط خواهد داشت. در درازمدت نیز، درِک محرومیت های موجود دراین قبیل اجتماعات نظیر فاصله 
از شهر مادر، عدم دسترسی به امکانات رفاهی، خدمات زیربنایی و روبنایی و غیره ممکن است سبب 
شکل گیری خرده فرهنگ هایی شود که در تعارض با ارزش های رسمی اجتماع قرار گیرد. همچنین 
معلوالن  و  خودسرپرست  زناِن  نظیر  جامعه  آسیب پذیر  افراد  به  پروژه  این  هدِف  گروِه  سمت گیری 
جسمی و حرکتی- بدون توجه به زیرساخت های الزم برای سکونِت این افراد- بر آسیب پذیری ساکنان 
افزایش ریسک  بالقوه در این اجتماعات و  می افزاید و فرصت هایی مناسب را برای حضور بزهکاراِن 

قربانی شدن ساکنان فراهم می کند.
چون  سیاست هایی  اتخاذ  باعث  مسکن  تولید  هزینه  کاهش  برای  دولت  تالش  ازسوی دیگر،   
خود  که  است  شده  شهرها  حاشیه  در  طرح  نامناسِب  مکان یابی  و  کوچک سازی  بلندمرتبه سازی، 

جرم  زایی منطقه را تقویت می کند و از نظِر اصول CPTED نیز ایرادپذیر است.
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