معماری جنایی مجتمع های قضایی

1

سیدسجاد کاظمی
سمیرا ملک میرزائی
4
یونس مرادی
2

3

چکیده
پژوهــش حاضر به دنبال بررســی مولفه های تاثیر گــذار کاهش جرم در
مجتمع های قضایی ایرانی با تغییر در ساخت و ساز این مجتمع ها با عناصر طراحی
محیطی ،به خصوص طراحی محیطی ایرانی اســت .دوری از معماری ایرانی امروزه
باعث یک نواختی ،افســردگی و در نتیجه جرم می شــود .این موضوع به بررســی
چرایــی ایجاد تنــش و عمدتا ارتکاب جرم در حوزه ی مجتمــع های قضایی ایرانی
می پردازد و هدف آن بررســی اصــول طراحی محیطی و روش های پیشــگیری
جــرم با حفظ زیبایــی ،اهمیت این مکان هــا و ارائه ی پیشــنهادها جهت انجام
پروژه های آن به شــکلی صحیح می باشــد .این پژوهش بــه صورت کیفی و روش
تجزیه اطالعات به شــکل استدالل های جرم شناسانه اســت .بررسی ها نشان می
دهد فاصله از اصول پیشــگیرانه ی معماری ایرانی می تواند زمینه ساز ارتکاب جرم،
بــه خصوص توهین ،نزاع ،ســرقت ها و  ...در اطراف یا درون این مجتمع ها باشــد.
واژگان کلیدی :معماری ایرانی ،پیشگیری ،مجتمع های قضایی ،جرم
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 -4دانشجوی دکتری حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان
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درآمد
این مهم ثابت شــده که طراحی نامناسب ساختمان ها از درون و بیرون در
بروز جرم موثر اســت .از این رو دانشــمندان علوم مختلف از جمله جرم شناسان،
معمــاران و  ...اقدام به ارائــه ی نظریه های مختلف در تخصــص خود برای ایجاد
امنیت در شــهرها برای همه ی مردم به ویژه اقشــار آسیب پذیر می نمایند .این
بیــن معماری مجتمع های قضایی ایرانی یکی از عرصه های عمومی و با اهمیت
کشــور هســتند که نه تنها مورد توجه مردم در داخل کشور ،حتی مورد توجه
دیگر کشــور ها و مقامهای سیاسی ،فرهنگی ،نظامی آن ها نیز می باشد ،غفلت
از این مکان ها و وقوع جرم نتایج زیانبار سیاســی ،اقتصادی و انســانی را همراه
خواهد داشت .یکی از ابعاد مهم در زمینه ی امنیت معماری مجتمع های قضایی
این اســت که عموم افراد ،به خصوص بزه دیدگان در این مجتمع ها عالوه بر آالم
و مشــکالتی که دارند ،باید به لحاظ روحی ،جانــی و مالی نیز در این فضاها ایمن
و دارای امنیت باشــند .شــکل ساخت و ســاز و رعایت اصول طراحی محیطی این
فضاهای کاربری ،باید به عنوان بخشی از حقوق قضایی کشوری مورد توجه دستگاه
قضــا قرار گیرد .نه تنها درون و پیرامــون این مجتمع ها باید به طور کامل اصول
طراحی های جنایی رعایت شــود ،بلکه در اطراف این ساختمان ها و دیگر کاربری ها
نیز باید اصول طراحی رعایت شود ،در این میان عموم افراد مراجعه کننده اقشار آسیب
پذیری هستند که می توانند کاربران بزه دیده ی دیگران باشند .دستگاه قضا نیز با
غفلت از رویکرد طراحی محیطی ایرانی شــاید با این تفکر که معماری های مدرن
باید جایگزین شــیوه های اصیل در کشــور و پرهزینه بودن معماری ایرانی و در
نتیجه کنار گذاشتن آن شوند ،سبب نقض حقوق شکات ،متهمین یا گواهان خواهد
شــد .در این گونه بناها مردم حس اعتمــاد و آمادگی تمکین به قانون را به دلیل
تنش های یاد شده از دست می دهند و این خود برای شاکله ی حکومت ،خصوصا
برای دســتگاه قضا بســیار زیان آور خواهد بود (ضیابخش و بهرامی نژاد،1392 ،
 )110از این رو استفاده ی اصول صحیح طراحی ،مخصوصا طراحی محیطی ایرانی
مــی تواند با ایجاد موانع فیزیکی و محســوس همچون ایجاد پارکینگ های عمومی
یا مکان های خاص برای نگه داری کودکان و کم توان ها مانند حجره یا عناصر غیر
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 -1قلمــرو کالبــدی و فیزیکی یک بخش یا شهرســتان و یا نقاط معینی از شــهرهای بزرگ که شــامل دادگاه،

دادگســتری ،دادسرا و ...که حدود آن ،با رعایت ضوابط و مقررات کشــوری ،از سوی قوه قضاییه تعیین می شود
مجتمع های قضایی هستند.
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ملمــوس مانند محرمیت ،مــردم واری و  ...در معماری مجتمع های قضایی 1ایرانی
پیشــگیری مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد نماید .رشــد شتابان جمعیت و ضعف
نظام اقتصادی کشــور و مدیریت شــهری از دیگر دالیلی است که باعث شده نظام
شهرســازی مخصوصا معماری مجتمع های قضایی ایرانی با شــکل و سیاقی خاص
ســاخته شوند .از توجه به شکل ساختمان ها در مجتمع های قضایی ایرانی نیز می
توان فهمید که این عناصر کاربری به طور غیر مستقیم بر وقوع جرم تاثیر گذاراند.
آن چه مهم اســت این اســت که چه باید کرد تا با اســتفاده از ایده های معماران
ایرانی ،جرم شناسان و تئوری پردازان کشور فضاها به خصوص این مکان ها با حفظ
جذابیت و زیبایی ،پیش از ســاخت یا در صورت نیاز به تغییر مکان ،امن تر باشند؟
شاید در نگاه اول تصور شود معماری های مجتمع های قضایی ایرانی عاری از جرم،
ایمن و محافظت شده می باشند ،اما در ادامه خواهیم دید که اصول طراحی محیطی
جهت پیشگیری از جرم در بسیاری از این فضاها مغفول مانده است .از جمله چالش
های پیش رو حجم مراجعه به ساختمان های قضایی و فشار باالی کاری سبب شده
تا مســئولین این مکان ها به فضاهای درونی و بیرونی خود عموما بی توجه باشند و
حس قلمروگرایی که یکی از عناصر طراحی محیطی اســت نادیده گرفته شود و از
طرفی ازدحام جمعیت در ســاعاتی از روز و پس از آن خلوت شدن بیش از حد در
اطراف این مکان ها سبب انزوای این محیط ها در میان دیگر ساختمان های شهری
می شــود .این چالش می تواند در زمان ایجاد آشــوب و تجمع های غیر قانونی در
ســطح کشــور زمینه را برای ایجاد حمله به این مکان ها ،به شهادت رساندن مامور
محافظ و تخریب حتی با وجود دوربین های مداربســته فراهم نماید .ساختمان های
طراحی شده در مرکز شــهرها برای مجتمع های قضایی ساختمان های جدید و به
عبارتی نوســاز نیستند ،اما این مهم در همه جای کشــور وجود دارد .در بخش ها،
این ســاختمان ها قدیمی و فرسوده هستند ،بنابراین نیاز به مرمت برای آن ها بیش
از پیش احساس می شود ،در اصول طراحی محیطی نیز ساختمان های قدیمی و
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فرســوده بیش تر مجرمین را برای ارتکاب جرم (به عنوان مثال تخریب) تحریک
مــی کنند .از طرفی عدم تغییر در این مکان ها ســبب ایجاد حوادث قهری مانند
آتشســوزی 1و دیگر وقایع طبیعی خواهد شد که دولت را دارای مسئولیت مدنی
می کند.
در ایران در حوزه معماري ســاختمان هاي قضایی منابع و تحقیقات بسیار
اندك می باشد ،اگرچه قوه قضائیه در رابطه با طرح توسعه این مجتمع ها منطبق بر
دستورالعمل ها و چشم اندازها کتبی در این زمینه به چاپ رسانده است ،همچنین
در رابطه با استانداردهاي طراحی نیز باید فعال به نشریه  178س.م (ضوابط طراحی
ســاختمان هاي اداري) مراجعه نمود .اما در کشــورهاي دیگــر در رابطه با اصول
طراحــی فضاهاي قضایی ،فضاهاي مورد نیاز و اســتانداردهاي آن منابع بســیاري
موجود می باشد .با مالحظه ساختمان هاي دستگاه قضایی ایران چنین دریافت می
شود که عموم بناهاي مذکور نشان دهنده اعتبار و شان مطلوب یک دستگاه قضایی
عادل و کارآمد نیستند .در صورتی که این بناها باید معرف هویت ،فرهنگ و جایگاه
تمدنی ملت ایران باشند و در فضاهاي شهري به عنوان نمادي از مفاهیم سنت هاي
ایرانی ،اســامی ،مدرن (مردم ســاالر) و  ...نمود پیدا کنند .این بناها عموما نه تنها
بیان کننده معیارهاي کیفی و کمی دســتگاه هاي قضایی نمی باشــند ،بلکه حتی
تامیــن کننده نیازهاي فردي ،اجتماعی ،معنوي ،فیزیکی ،قضایی و  ...به طور کامل
نیز نمی باشند (مرتضوی به نقل از بهرامی نژاد و دیگران)2 ،1394 ،
 -1تئوری های مرتبط با محیط
در ارتباط با تئوری های جرم شناسی محیط ،نظریات متفاوت و متعددی از
صاحب نظران ارائه شده است که در این پژوهش به بیان مهمترین آن ها میپردازیم.
 1 -1نظریه نواحی آسیب پذیر
مطابق این دیدگاه برخی نواحی آسیبپذیر شهر ،دارای آمار ارتکاب جرم بیش
تری نسبت به دیگر بخش ها هستند .مهم ترین مشخصات این نواحی عبارت اند از:
 -1مانند آتش سوزی در مجتمع قضایی تندگویان اهواز.
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 2-1تئوری پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ()cpted
این تئوری برای اولین بار در ســال  1969توســط جفری مطرح شــد.
جفری برخالف جامعه شناســانی که توجه زیادی بــر عوامل اجتماعی موثر بر
جرم داشته و به عوامل محیطی توجهی نکرده اند ،بر فرصت هایی که محیط در
اختیار مجرمان قرار می دهد ،تاکید داشــت و جرائم گوناگون را ناشی از فرصت
های محیطی می دانســت (جعفریان و شایسته زرین )98 ،1388 ،پيشگيري از
جــرم از گذر طراحي محيطي از دو جهت با روش هاي ســنتي مبارزه با جرم فرق
دارد :اول اين كه فرآيند پيشــگيري از جــرم از گذر طراحي محيطي خطر ارتكاب
جرم را در مرحله طراحي بررسي مي نمايد و سعي دارد كه فرصت هاي ارتكاب جرم
را كاهــش دهد يا از بين ب ِبرد ،اما اكثر اقدامات حفاظتي -امنيتي و پيشــگيري از
ارتكاب جرم بعد از وقوع جرم صورت مي گيرد .در اين صورت است كه مكان وقوع
جرم ناامن مي شــود .ثانياً بر خالف روش هاي سنتي حفاظتي كه در آن از قفل و
زنگ خطر براي ايجاد امنيت اســتفاده مي شد ،در روش پيشگيري از جرم از گذر
طراحي محيطي ،فرصت ارتكاب جرم را براي بزهكار به حداقل رســانده است ،آن
هم از طريق ايجاد مكان هاي مناسب و طراحي صحيح ساختمان ها و برخورداري
از ديگر تسهيالت .پيشگيري از جرم از گذر طراحي محيطي رويكرد طبيعي نسبت
به پيشگيري از ارتكاب جرم ارائه مي دهد (عامری سیاهویی .)22، 1388 ،دیدگاه
1- see: laure brown,geography of crime, university of Wollongong, school of geosciences, from the world wide web: http:// www.geos,242.com
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 شمار زیادی از محل های مسکونی مجرمین ،درون نواحی آسیب پذیر و یا نزدیکبه آن قرار دارد.
 در حواشــی این محدوده ها جرائم بیش تری نســبت به مرکز و درون آن اتفاقمی افتد.
 نواحی آسیب پذیر با آمار باالی جرائم ،دارای کاربری ناهمگون می باشند.کنترل اجتماعی محلی و یا حس مشــارکت جمعی ،در نواحی آســیب پذیر بسیار1
ناچیز است.
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پیشــگیری بزهکاری از طریق طراحی محیطی سبب بروز مشکالتی برای جامعه
می شــود ،مهم ترین مشکل این است که سیاســت گذاران ،برنامه ریزان شهری،
مسئوالن توسعه ،معماران و مالکین خانهها ،برای حفاظت از خود و جامعه در برابر
بزهکاری باید مســئولیت ســنگینی را عهدهدار گردند( .داداشی چگان و دیگران،
)12 ،1394
 -2اصول رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی()cpted
اصول این تئوری براســاس یک رویکرد کلی بین دانشــمندان اولیه ی این
علوم به شــش بخش البته با اختالف نظر تقسیم می شــود .این اصول عبارتند از:
قلمروگرایــی ،نظارت ،کنترل دسترســی ،حمایت از فعالیــت ،خوانایی ،مدیریت و
مستحکم سازی هدف ،که در این پژوهش به بیان برخی از آن ها می پردازیم.
درباره تعداد اين اصول اختــاف نظر وجود دارد .این اصول عبارتند از-1 :
نظارت -2 ،كنترل دسترســی -3 ،قلمروگرايی -4 ،دشوار كردن دستيابی به اهداف
مجرمانه -5 ،مديريــت نگهداری -6 ،حمايت از فعاليت های اجتماعی -7 ،خوانايی
محيط -8 ،ميزان حضور مردم در محيط -9 ،مقياس انســانی -10 ،کاهش آلودگی
صوتی در محیط -11 ،مکان یابی( سید زاده ثانی و جاللی.)31 ،1394 ،
 1-2نظارت
نظارت به معنای نگاه و مراقبت بر آماج یا بزهکاران جهت کاهش بزهکاری
و مهار بزهکار می باشد.
نظارت بر سه گونه اســت :الف -غیر رسمی یا طبیعی (ازطریق پنجره ها)،
ب -رسمی یا ســازمان یافته پ -مکانیکی (روشنایی و دوربین مداربسته) .نظارت
طبیعی و غیر رسمی این است که منزل به گونه ای طراحی شود که ساکنان داخلی
بتواننــد به راحتی بــه فضاهای خصوصی ،نیمه خصوصــی و عمومی کامال نظارت
داشته باشند .این نظارت معموال از طریق پنجره ها ممکن می شود .نظارت رسمی یا
سازمان یافته ،توسط افرادی که به این کار گمارده می شوند ،مانند محافظان امنیتی
یا نگهبانان انجام می شود .نظارت مکانیکی ،با بهبود روشنایی و نصب دوربین های
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مداربسته قابل اجرا است (نم نم.)8 ،1393 ،

 3-2تعیین قلمرو(قلمروگرایی)
اسکار نیومن در بررســی رابطه میان فضای کالبدی و محیط اجتماعی ،بر
وجود زبان ســمبلیک برای تعریف محدوده و بیان قلمرو و حریم ها تاکید دارد ،به
طوری که برخی بیانگر موانع واقعی هســتند و برخی موانع ســمبلیک را به نمایش
میگذارند .اما به طریق یک هدف دنبال می شــود ،گذار از فضای معمولی به سمت
فضای خصوصی تر که حضور شــخص غریبه در آن نیازمند دلیل اســت و جنبه ی
محدود کننده ی رفتاری دارد .فضاهای تعریف نشــده و غیر قابل دفاع احساس آزار
رسانی را به وجود میآورند و مشوق بروز جرائم هستند .زمانی که قلمروها مشخص
و مجزا هستند مردم چشمان خود را به روی مشکالت باز کرده و واکنش نشان می
دهند (بحرینی و تاجبخش ،)27-22، 1377 ،عامل قلمرو نشانه ی مالکیت یا تحت
سرپرستی بودن منطقه است که هم موجب نظارت ساکنان به منطقه می شود و هم
به طور نامحسوس با اخطار دادن به مجرمین مبنی بر این که در حال قدم گذاشتن
به حریم خصوصی افراد هستند ،مانع کار آنها می شوند( .فالحت)62 ،1385 ،
 4-2دشوار كردن دستيابی به اهداف مجرمانه (سخت کردن آماج جرم)
دشوارسازی دستیابی به هدف مجرمانه به عنوان سنتی ترین روش پیشگیری
از جرم ،به معنای تقویت استانداردهای امنیتی ساختمان جهت دور نگه داشتن
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 2-2کنترل دسترسی
یکی از اصول طراحی محیطی کنترل دسترســی اســت که تالش میکند
امــکان دسترســی را به آماج جرم (بــزه دیده ،یا به مناطق جــرم خیز یا مناطقی
که پتانســیل طبیعی وقوع جرم را دارند) با باال بــردن خطر جرم و افزایش امکان
دســتگیری و با ایجاد مانع ،تالش بزهکار را برای ارتکاب جرم افزایش دهد .همه ی
اصول طراحی محیطی از بعد معنایــی و کاربردی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند،
به طوری که مثال به نظر می رسد کنترل دسترسی با نظارت معنایی یکسان دارند.
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بزهکاران بالقوه اســت ( حبیب زاده و دیگران .)130، 1391 ،ســخت
مزاحمان و
ِ
کردن آماج جرم در ســاختمان به معنای بهبود استانداردهای امنیتی در ساختمان
که موجب دور نگه داشــتن مجرمان از ساختمان می شود .به عبارت دیگر می توان
گفت ،سخت کردن آماج جرم بدین معنا است که آماج ها و اشیائی که معموال مورد
تخریب یا سرقت واقع می شوند به نحوی طراحی شوند که در برابر جرم مقاوم بوده
و از تخریب یا سرقت مصون بمانند( .مرتضایی )14 ،1381 ،
 5-2تصویر و نگه داری از فضا
نظریــه ی فضای قابــل دفاع بر این نکته تاکید دارد کــه امنیت و قابلیت
زندگی در یک فضا بستگی به درک و تصویری دارد که ساکنان و محله های مجاور
از آن دارند .اگر ســاکنان تصویر بدی از آن فضا داشته باشند احتمال ارتکاب جرم
در آن فضا بیش تر خواهد بود .پروشانســکی برای نخســتین بار در سال  1978به
طرح مســئله رابطه شهر و شخصیت پرداخت .وی هویت مکانی را این گونه تعریف
میکند ( :هویت مکانی ،بخشــی از زیر ســاخت های هویت فردی انسان و حاصل
شــناخت های عمومی او درباره ی جهان فیزیکی است که انسان در آن زندگی می
کند)(رضــازاده .)6 ،1381 ،ارتقا و بهبود تصویر مثبت از محیط و حفظ و نگه داری
مرتــب و روزانه ی محیط این اطمینان را به ســاکنان مــی دهد که محیط فیزیکی
کارکــرد خــود را به طور موثر انجام داده و موجب انتقــال پیام های مثبت به تمام
ســاکنان و کاربران فضا خواهد شــد .به طور قطع تحقیقات زیادی وجود دارند که
ثابــت می کنند میان نگه داری و حفاظت از محیط شــهری با کاهش جرائم رابطه
وجود دارد .نگه داری بهتر از محیط عالوه بر افزایش قلمروگرایی در میان ساکنان،
احســاس تعلق به فضا را ارتقا داده و این حــس را القا خواهد کرد که این محله
دارای فضای امنی اســت و کوچکترین انحراف و خطایی در این محیط با واکنش
رو بــه رو خواهد شــد .خانه ها و فضاهای خالی و بال تصــدی مانند یک آهن ربا
در مقابل جرم عمل می کنند .این بخش از مفهوم نظریه ی پیشــگیری از جرم از
طریق طراحی محیطی با نظریه ی پنجره های شکســته رابطه ای تنگاتنگ دارد.
یک پنجره تعمیر نشده و شکسته خود نشانه ای از این است که هیچ کس نگران
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شکستن پنجره ای بیش تر هیچ هزینه ای ندارد( .ویلسون)181 ،1982 ،

 7-2مقیاس انسانی
منظور از مقیاس انســانی برای فضا ( نسبت مســاحت فضا به انسان) این
اســت که اندازه ی یک فضا و حد و مرز آن در خور استفاده انسان باشد .یعنی فضا
خیلی بزرگ و خیلی کوچک نباشد .بسیاری از مطالعات و تحقیقات معاصر از جمله
تحقیق صالحی حاکی از آن اســت که اندازه ی فضا ،در متغیرهای امنیت و آسایش
اجتماعی تاثیر می گذارد .این تحقیقات نشان می دهد که هرچه ابعاد فضا بزرگ تر
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 6-2حمایت از فعالیت های اجتماعی ( فعالیت پشتیبانی حمایتی)
شامل اســتفاده از طراحی به منظور تشویق ســاکنان در جهت استفاده و
حضــور بیش تر در فضاهای عمومی اســت .به عبارت دیگر ،قــرار گرفتن فعالیت
هــای «ناامن» در « مکان های» «امن»؛ یعنی مکان هایــی با میزان فعالیت باال و
فرصــت نظارت فراوان ،از طرف دیگر « فعالیت های امن» به مانند آهن ربایی عمل
می کند که موجب خواهند شــد که افراد در یک محله یک جا دور هم جمع شــده
و این مســئله موجب می شود تا حضور مجرمان کمتر شــود .این جزء از نظریه ی
پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی با سایر ارکان آن ها چون قلمرو گرایی،
کنترل ورودی ها و نظارت در ارتباط اســت .برای مثال ،افزایش پیاده رو ها و ایجاد
مکان هایی برای قدم زدن افراد موجب خواهد شد تا «چشم های ناظر بر خیابان»
افزایش پیدا کرده و به طور بالقوه مانع ارتکاب جرم شود .اگرچه خود ممکن است
موجب افزایش بالقوه بزهکاران و افزایش جرائمی همچون جیب بری شــود .وجود
یک فضای تفریحی یا ورزشــی عالوه بر افزایش احســاس تعلق به محله موجب
بیش تر شدن چشم های ناظر بر خیابان ،افزایش فرصت نظارت ،تقویت همبستگی
اجتماعی و بیش تر شــدن کنترل اجتماعی غیر رســمی می شــود .در حال حاضر
تحقیقاتی وجــود دارد که بر « کاربری مختلط (متنوع) از محله» تاکید دارند ،زیرا
موجب کاهش فرصت های مجرمانه به علت افزایش حضور مردم و افزایش انواعی از
فعالیت ها خواهد شد)SEE PETTERSSON 1997 PP.179-202( .
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باشــد امکان وقوع جرم و ترس از جرم نیز در آن بیشتر می شود و به دلیل کاهش
روابط اجتماعی منســجم و تعلق خاطر ســاکنین ،خشــونت ها و انواع جرم در آن
محیط بیشتر بروز می کند( .صالحی)154 ،1387 ،
انــدازه ی فضا نقــش مهمی در تعیین نوع روابط افراد اســتفاده کننده و
میــزان صمیمیت آن ها دارد زیرا میزان فضا انــدازه ی جمعیتی را که می تواند به
شــکل مطلوب از آن اســتفاده کنند را تعیین میکند .فضاهای بســیار بزرگ که
تعداد بیش تری از افراد از آن استفاده می کنند امکان شناخت و در نتیجه برقراری
ارتباط ،صمیمیت و تعلق خاطر کم تری میان ســاکنین به وجود می آید( .جاللی و
1
سیدزاده ثانی)43 ،1395 ،
 -3عوامل کالبدی و غیر کالبدی موثر در مجتمع های قضایی ایرانی
بر کاهش جرم
در این قسمت سعی می شود با بررسی اصلی ترین تئوری ها پیرامون طراحی
محیطی مجتمع های قضایی ایرانی و عناصر تشــکیل دهنده ی آن به بررســی این
مهم پرداخته شود.
 1-3نظارت طبیعی
یکــی از ابعادی که در این فضاهای کالبدی مهم اســت حوزه ی نظارت
طبیعی اســت .آسانســورها هم در مکان مکث و هم از درون به بیرون باید امکان
روئیت پذیری را داشته باشند ،زیرا در آسانسورها حریم خصوصی وجود ندارد که
2

 -1ساخت تئوری های طراحی محیطی و ارائه ی نظریه ها پیرامون فضاهای بیرونی و داخلی شهری عموما توسط
معماران خارجی ،جرم شناســان ،جامعه شناسان و ...ارائه شــده است .در این پژوهش آن چه بررسی شده تا حد

امکان هم شــیوه های اصول طراحی خارجی و هم ارائه ی راهکارهای بومی و نظریه های نویســندگان با مشورت

برخی معماران انجام گرفته است ،که مورد استفاده ی دو گروه دانشمندان علوم معماری و جرم شناسی قرار گیرد.
لکــن ارائه ی تئــوری ها در این صفحه ها جهت الغا به ذهن خوانندگان برای بررســی هرچه بهتر اصول طراحی

محیطی و قرارگیری این پژوهش در ذهن در بخش معماری و طراحی محیطی جنایی است.

 -2البته مکان های عمومی دیگری همچون بیمارســتان ها ،دانشگاه ها ،پاساژها و  ...با طراحی ضعیف آسانسورها

روبه رو هستند.
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 2-3نیارش
یکی از اصول مســلم طراحی در معمــاری ایرانی بعد غیرکالبدی نیارش به
معنای اســتحکام بخشی به زیر ساخت ها و دانش ایســتایی سازه ها می باشد .اگر
ســازه هایی که در داخل ســاختمان ها به کار می رود یکســان سازی نشده باشد با
ایجاد یک تغییر باعث فروریختگی کل ســازه شده و اولین موضوعی که پس از آن
مطرح می شــود بحث امنیت اســت .امروزه این فن معماری ایرانی رو به فراموشی
اســت و با توجه به این که ایران روی خط گسل قرار دارد با وقوع زلزله های نسبتا
ســنگین امکان تخریب و سرقت اســناد و مدارک محرمانه و خسارات مالی و جانی
در ساختمان ها به ویژه ساختمان های مجتمع های قضایی وجود دارد .ماده ی 658
قانون مجازات اســامی بخش تعزیرات نیز به این مهم اشــاره کرده اســت (هرگاه
ســرقت در مناطق ســیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش ســوزی یا در محل تصادف
رانندگی صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا
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که روئیت پذیر نباشــند .بنابراین ایجاد نقاط کور برای آسانســورها هم در نقطه ی
مکــث و هم در داخل این مکان ها فرصت را بــرای دعواهای کالمی فراهم می کند
و مکانی برای توهین ،ضرب و شــتم خواهد شد .همچنین یکی دیگر از خالء های
موجود نبود پارکینگ برای افراد غیر کارمند در این مجتمع ها است .افراد مجبورند
یــا اتومبیل با خود نیاورند یــا باید در کوچه ها یا خیابــان های منتهی به این
مجتمع ها پارک کنند ،بنابراین امکان نظارت طبیعی نسبت به وسیله ی نقلیهی
خود را از دست می دهند و احتمال سرقت وسیله ی نقلیه افزایش می یابد .بنابراین
وجــود پارکینگ برای مراجعه کنندگان به تفکیک و امکان نظارت بر آن ها با ایجاد
مشبک ها که از اصول اصیل معماری ایرانی است هم زمینه ی نظارت را بهتر میکند
و هم وســیله ی مناســبی برای تهویهی هوا در این مکان ها است .از این اصل نیز
میتوان در فضاهای داخلی مجتمع ها استفاده کرد و استفاده از دوربین های مدار
بسته را تا حد امکان کم تر نمود .لکن نظارت مکانیکی با وجود دوربین مداربسته
در مجتمعهای قضایی و نظارت رســمی با وجود نیروهای امنیتی پلیس و وجود
سربازان در این محیط ها ،تا حدودی از نقاط قوت این طرح ها است.

142

معماری جنایی مجتمع های قضایی

پنج سال و تا  75ضربه شــاق محکوم خواهد شد) .بنابراین نیارش به عنوان یکی
از ابعاد معماری ایرانی می تواند ،جرم ســرقت را که در این ماده به آن اشــاره شده
است،کاهش دهد.
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 3-3کنترل دسترسی
انواع فضاهای دسترســی برای عموم مردم باید واضح ،شــفاف ،منسجم و
هدایت کننده باشند .گم کردن راه به دلیل عدم شفافیت و گنگی فضا ،باعث ایجاد
سردرد ،نا امیدی و تنش های عصبی می شود.
در مجمــوع فضاهاي رفت و آمد عمومی باید به گونه اي طراحی شــود که
افراد از نارســایی کارکرد آن رنج نبرند .دسترســی ها باید مشــخص ،مجزا ،کنترل
شده و هدایت کننده باشند؛ مانند جدایی عملکرد قاضی ،مجرم ،مراجعان ،شاهدان
و کارمنــدان در فضاها ،ورودي ها ،مســیرها و پارکینگ ( بهرامــی نژاد و دیگران،
 1394،9و)10
در ســاختمان های ایرانی هر فضا با پیش فضا تعریف می شود که به نوعی
تبیین کننده عنصر محرمیــت (درون گرایی) و ایجاد حریم بین مراجعه کنندگان
و کارمندان مجتمع های قضایی از تعالیم عالیه ی معماری ایرانی می باشــد .کتاب
عرصــه های زندگی جمعی و زندگی خصوصی نیز به از بین رفتن عنصر محرمیت با
پیداپش تکنولوژی اشاره کرده است .رعایت این عنصر مهم معماری ایرانی با رعایت
سلسله مراتب ،کاربری های متفاوت و جدایی کارمندان دادگستری ها و مجتمع ها از
مراجعه کنندگان باعث امنیت جسمی کارمندان و به تبع مراجعه کنندگان خواهد
بود .اتاق های بزرگســاالن از کودکان و دیگر اعضای خانواده و حتی اتاق مهمان در
معماری ایرانی نیز جدا اســت؛ جای تعجب اســت که طراحی مجتمع های قضایی
کشور اجازه روئیت فضاهایی که مربوط به بزرگساالن است (دادگاه ها ،دادسراها و)..
را در اختیار کودکان قرار می دهد و با عدم استفاده از عنصر حجره 1از اصول اصیل
معماری ایرانی غافل است!

 -1اتاق های استراحت در معماری ایرانی هستند.
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 4-3تصویر و نگه داری از فضا
در حوزه ی تصویــر و نگه داری از فضا باید گفت که فضای محیط پیرامون
باید القا کننده ی تصویر مثبت از خود باشــد ،اگر افراد تصویر بدی از یک مجموعه
در ذهن داشته باشند یا احتمال ارتکاب جرم در آن جا باال می رود یا این که کاربران
از آن فضــا دوری می کنند .با نگاهی به مجموعه های قضایی به خودی خود افراد
تصویــر ذهنی مثبتــی از این مکان ها ندارند ،حتی در حفــظ و نگه داری از این
محیطها عموما قصور صــورت میگیرد نمونه ی بارز این موارد را می توان از وجود
اتومبیلهای ســرگردان با وجود افراد الابالی در مسیرهای منتهی به دادگاه های
خانــواده نام برد که با وجود این افراد عمــوم کاربران از رفت و آمد به این مجتمع ها
خودداری یا کم تر رفت و آمد می کنند و این نبود حس تعلق را به یکدیگر نیز انتقال
می دهند .با این وجود حس تعلق به فضا برای افراد کاهش مییابد .در چنین شرایطی
می توان گفت در حوزه ی ســاختاری مجتمع های قضایی کاربری هایی وجود ندارد
که ســبب سرزندگی محیط و کاربران باشد .وجود آلودگی صوتی در این مجتمع ها
سبب ایجاد استرس و تنش میشود ،مولفه ی دیوارهای ضخیم و وسعت زیاد زمین
در معماری ایرانی می تواند آلودگی صوتی را در این مکان ها به حداقل برساند .نبود
یا کمبود فضای سبز به کمک حائل های صوتی جهت کنترل صدا و استراحت برای
مراجعان که عموما افرادی خســته و عصبانی هستند میتواند در این بخش کارامد
باشــد .فضاهای اســتراحتی نیز برای کاربران یا وجود ندارد و یا مناسب نیستند به
عنوان مثال صندلیهای رنگ نشــده ،عموما آهنی و ســرد در راهروهای باریک که
مانع رفت و آمد دیگر مراجعان می شود عوامل باال را تشدید می کنند.
میزان بزرگی و کوچکی یک فضا بر احســاس افراد تأثیرگذار اســت؛ براي
مثال ازدحام در فضاي کوچک باعث بروز برخی تنش هاي عصبی می شود .از این رو
وســعت فضاهاي شعبه هاي دادگاهی باید با رعایت مقیاس انسانی به گونه اي مؤثر
و گیرا القاکننده ی آرامش و امنیت باشد .نه صرفاً به قدر وسایل و مبلمان و حداقل
فضاي گردشــی استاندارد ،و نه آن قدر وسیع ،فراخ و بزرگ تر از مقیاس انسانی که
ســبب ترس و وحشت در افراد شود .ابعاد هر فضا باید از تناسب متعادلی برخوردار
باشد؛ در حقیقت هیچ گاه احساس ازدحام و تنگی جا در هیچ یک از فضاها صورت
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نگیرد .فضاها باید وســیع و فراخ باشــند؛ براي مثال باید ارتفاع هر طبقه بلندتر از
معیار فضاهاي معمول مســکونی و حتی اداري باشد .توجه به ورودي و تمهید یک
پیش فضــا که حس وقار و نیز محیط دادگاهی را بــه ارمغان آورد و در عین حال
دعوت کننده نیز باشــد ،امري الزم اســت .ارتباطات عمودي حداقل ،اولین مراجع
در دســترس ،و روند کار هدایتگر به نقاط مشــخص باشد و ترجیحاً حرکت رفت و
برگشتی وجود نداشته باشد .این گونه عوامل در کل از ازدحام و هرج و مرج در فضا
جلوگیري می کند (بهرامی نژاد و دیگران)6 ،1394 ،
بــه نظر نگارندگان این اصل به عنوان مردم واری در معماری ایرانی همواره
مورد توجه و رعایت معماران است که در این فضاها به فراموشی سپرده شده است.
مردم واری در معماری ایرانی به ابعاد دیوارها ،قرار گرفتن آن ها متناســب با کاربر
خود ،کوتاهی و بلندی سقف ها ،توجه دارد زیرا کوتاهی و بلندی سقف ها ،راهروهای
باریک یا خیلی وسیع برای کاربران خود ایجاد خالء کرده و تنش را افزایش می دهد.
وجــود راهروهای باریــک با توجه به تراکم و ازدحــام جمعیتی که در این
مجتمع ها امکان و فرصت جیب بری ،ضرب و شتم ،توهین و آزارهای بدنی را عموماً
برای کســانی که با هم اختالف دارند و حتی دیگران فراهم می کند که این دور از
شأن معماری ایرانی است.
زیبایی به طور غیر مســتقیم روی امنیت تاثیر میگذارد .یک مکان جذاب
بــه تدریج حس احترام به آن مکان را القا میکند ،حس تعلق و مســئولیت پذیری
کاربران را افزایش می دهد و رفتارهای اشــتباه را مهار میکند .به منظور تولید این
احساسات و نگرش ها ،ایجاد مکان های جذاب و مفید برای مردم از جستجوی یک
مفهوم انتزاعی زیبا شناختی مهم تر است( .محمد نسل)108 ،1393 ،
در معماری ایرانی ،معمار ایرانی روان شــناس نیز می باشد زیرا با نگاهی به
اصول ساخت و ساز و زیبایی شناسانه ی او می بینیم که عموماً از رنگ های مالیم و
آرام همچون آبی ،سبز ،زرد و ...جهت دعوت به آرامش و سکون استفاده می کند.
وجود اغتشــاش بصری در فضاهای مجتمع های قضایی با رنگ های مرده ســبب
ترویج خشونت یا ایجاد افسردگی می شود.
رنگ آبی تیره نشان دهنده ی آرامش کامل است .اندیشیدن درباره ی این
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رنگ از یک تاثیر آرام بخش در سیســتم اعصاب مرکزی برخوردار است .رنگ آبی
از نظر ســمبلیکی (نمادی و مظاهری) شبیه به آب آرام ،خلق و خوی آرام ،طبیعت
زنانه و روشــن و درخشش یک کتاب خطی است ( محمودی ده ده بیگلو و شکیبا
منش )57 -56 ،1390 ،خود رنگ ســبز از نظر روان شناســی آرام بخش و مطبوع
اســت (بحرینــی )240 ،1390 ،در حوزه ی مصالح ســاختمانی معماری ایرانی به
جای اســتفاده از بتن از خاک (آجر) که نماد آرامش است استفاده می کند ،مصالح
ساختمانی در معماری ایرانی مصالحی بوم آورد است که نیاز کشور را به واردات کم
تر می کند ،از این روی به نظر می رسد ورود کاالهای ساختمانی به شکل قاچاق نیز
به دلیل کاهش شــدید تقاضا و اســتفاده از مصالح داخل کشور ( خودی) با مشکل
مواجه خواهد شــد و از طرفی عدم استفاده از مصالح خشن و سرد نیز آرامش را به
مراجعه کنندگان القا خواهد کرد.
در پژوهشــی به این نتیجه رســیده اند که مصالح طبیعــی به کار رفته در
جداره های شهری ،همچون آجر و سنگ و چوب برای شهروندان مطلوب تر و نقش
موثرتری را در ایجاد حس امنیت و آرامش در بین شــهروندان شــهر دارند( .ترابی،
عباسی ،اسالمی.)17 ،1394،
ایجاد وحدت رویه و مرکزیت داشــتن ســاختمان های مجتمع های قضایی
ایرانی در ســطح شــهر و دوری از ســاخت این فضاهای مورد نیاز مردم در حاشیه
شــهرها از عناصر مهم معماری ایرانی اســت .در حوزه ی مکان یابی ســاخت این
ساختمان ها با دیگر ساختمان ها مانند کالنتری ها و دادسراها باید گفت که این ها باید
در کنار هم ســاخته شوند تا هم بحث نظارت بر آن ها راحت تر انجام شود و هم مردم
برای ارجاع به آن ها مجبور به صرف وقت و هزینه نباشند و حضور ساختمانهای
دیگر باعث ایجاد اختالل کاربری در کنار آن ها نشود .یا با استفاده از عنصر ایرانی
اســتفاده از فضاهای تطبیق پذیر ،بدین شکل که گسترش و بسط فضاها از طریق
فضاهای واســطه مانند راهروهای بزرگ و اتاق های بینابین که در طرفی اتاق های
قضات و کارمندان وجود داشــته باشــد و در طرفی دیگر نیروهای نظامی ،انتظامی
و امنیتی وجود داشــته باشد .همچنین از احداث این ساختمان ها در مکانهایی با
شیب زیاد ،کنار جاده و اتوبان ها و یا در دامنه ها به شکلی که شبیه چاله می باشد
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خودداری شــود ،زیــرا امنیت این مکان ها به خطر می افتــد .اگرچه اصول طراحی
محیطی جهت امنیت یک فضای کالبدی ایجاد کاربری های مختلف در یک منطقه
می باشــد ،لکن حضور کاربری های متفاوت همچون ســینما ،پاساژها مغازه ها
پارک ها نباید در نزدیک این فضاها ساخته شوند بدین دلیل که ازدحام و شلوغی
بی جهت در اطراف این مکان ها احتمال فرار را آسان و امکان دستگیری مجرمین
را راحت تر می کند ،از طرفی تفکیک دادگاه های مدنی و جزایی از یکدیگر ،بزرگی
آن ها و در نظر گرفتن اتاق های بیشتر نیز می تواند تا حد زیادی از این شلوغی ها
در راهروهای مجتمع هــا بکاهد .یکی از اصول طراحی ایرانی نیز ایجاد خلوت می
باشد که باید در این مکان ها بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد .یکی از عناصری
که می تواند ارتکاب جرم را به شکلی غیر مستقیم کاهش دهد به عقیده ی میرس
و هیفمن مرکزیت دادن به ساخت مسجد در شهر می باشد .بنابراین ساخت مکان های
مذهبی مانند مســجد نیز می تواند در نزدیکی مجتمع ها به مجرم احساس گناه را الغا
کند.
باید با اســتفاده از عالئم و نماد هایی براي کاهش استرس مراجعه کنندگان
ایجاد نمود ،در این صورت امکان ایجاد اشــتغال مستقیم و غیر مستقیم برخی هم
وطنان نیز فراهم خواهد شــد .امروزه برخی فضاها مانند آتریوم 1و فضاهاي واســط
ســبب ایجاد مدرنیته در مجتمع های قضایی شــده انــد در صورتی که در معماری
ایرانــی هورنو و یا روشــن دان برای جهت یابی ،تهویه ی هوا و پوشــش دهندهای
سقف مناسب می باشند.
یکــی از ابعاد تاثیر گذار در طراحی های شــهری که امــروزه با آن مواجه
هســتیم ،تابلوهای تبلیغاتی است .اگرچه استفاده از تابلوهای تبلیغاتی تالشی است
برای رســیدن به اهداف دارندگان آن ها ،امــا می توان گفت این تابلوها به نوعی در
زمینــه های مختلف نیز اطالع رســانی می کنند و اهداف ایــن تابلوها فقط تبلیغ
یک کاال یا ارائه ی یک خدمت نیســت .به نظــر نگارندگان بار معنایی که تابلوهای
تبلیغاتی با خود دارند می تواند در کاهش یا افزایش وقوع جرم به طور غیرمستقیم
 -1آتریوم به فضاهای باز و بزرگ در وســط ساختمان ها گفته می شود که به منظور تعبیه ی نور الزم و تهویه ی
هوای داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.
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 5-3سخت کردن آماج جرم
افزایــش امنیت فیزیکی آماج های جــرم در فضاهای مجتمع های قضایی و
حتی خارج از آن نســبتا ضعیف است .اگرچه حضور نیروهای سمبلیک امنیتی در
ابتدای موقعیت مکانی مجتمع های قضایی خود می تواند ســبب کاهش فرصتهای
بزهکاری و تقویت آماج جرم شود ،اما برخی جرائم از نگاه این نیروها مخفی میماند یا
وجود نیروهای پلیس در برخی از این فضاها به دلیل موقعیت یابی نامناسب ،ناکارآمد
است.
زنــان در بین افراد تشــکیل دهنده یک جامعه در معرض آســیب پذیری
بیش تری هســتند .جذب و اســتفاده از پلیس زن می تواند راهبردی مناسب برای
جلوگیری از آسیب پذیری بیش تر این قشر خاص از جامعه باشد .یکی از مشکالت
پلیس در باب جرایم خشونت آمیز و جنسی ،معطوف به جنسیت مأموران است؛ چرا
که اکثر افراد متشــکل از مردان هستند .در این باره برخی از مددکاران آژانس های
رفاهی ابراز می کنند که مردان و نیز پلیس های مرد از درک نیازهای شــخصی بزه
دیدگان زن و آن چه که یک کمک مؤثر محســوب می شود بی بهره هستند؛ چرا
که مردان هرگز این نوع از وحشت را تجربه نمی کنند و بنابراین چگونه می توانند
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تاثیرگذار باشند .انتظار می رود که با نصب تابلوهای تبلیغاتی در نزدیکی مجتمعهای
قضایی ایرانی در ابعاد و رنگ های مناســب با اطالع رســانی های به موقع و مفاهیم
پایدار و ارزشــی و تلقین عواقب شکست یک هنجار یا قانون به طور غیرمستقیم و
حتی آموزش نکات حقوقی می تواند از ســرگردانی مردم در این مکان ها جلوگیری
و در حوزه ی طراحی محیطی این مجتمع ها جهت پیشگیری از جرم کمک کننده
باشند .همچنین استفاده از پیام های هشداردهنده ،آموزنده و پیشگیرانه ی پلیسی
نیز می تواند برای همه ی کاربران راهگشا باشد.
پيشــنهاد مي گردد كه در تبليغــات ،از پيش زمينه هاي ميراث فرهنگي و
ســ ّنتي يك جامعه هم استفاده شود .هر چه ميزان كاربرد الگوهاي استعاري س ّنتي
و بومي در يك تابلو بيش تر باشد ،در جذب نگاه ها و انديشه ها مو ّفق تر بوده و به
همان ميزان ،باعث پيشگيري از وقوع جرم خواهد شد (قراگزلو12 ،1389 ،و .)22
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درک کنند که یک زن در چه احساس و موقعیتی قرار دارد (معتمدی مهر،1380 ،
 )62بیش تر فضاهای مجتمع های قضایی از وجود پلیس زن عاری اســت و به نظر
می رســد به خصوص در دادگاه ها و مجتمع های خانواده حضور این افراد بیش تر
احســاس می شود .از این روی می توان گفت جرائم جنسی خفیف نیز می تواند در
این مکان ها روی دهد.
برای هرکدام از طبقات ،آسانســور باید جدا تعبیه شــود تا امکان استفاده
ی همگانــی برای هر طبقه مجزا باشــد ،همچنین برای امنیت بیش تر و جلوگیری
از ازدحام ،باید برای کارکنان و قضات در مجتمع های قضایی آسانســورهای جدا از
عموم تعبیه شود.
تامین امنیت بزه دیدگان و گواهان دســت کم نیازمند تدابیر خاصی است،
از جملــه این که باید از رویارویی بزه دیده یــا گواهان او با متهم در فرآیند جنایی
جلوگیــری کرد؛ در غیر این صورت هنگام رویارویی باید از آنان محافظت و مراقبت
کرد .این حفاظت از ورود آســیب های احتمالی به بزه دیده پیشگیری می کند و به
ویژه برای بزه دیدگانی که دارای پیوند خانوادگی یا دوستی با متهم هستند ،بسیار
اهمیت دارد .به همین منظور می تــوان اتاق های ویژه ای برای انتظار بزه دیدگان
و گواهان آنان پیش بینی کرد یا راه های خروجی مناســبی برای آنان در ساختمان
دادگاه در نظر گرفت ( رایجیان اصلی.)39 ، 1384،
در معماریهای امروز با نوعی فخر فروشی مدرن در ساخت فضاهای کالبدی
روبه رو هســتیم ،وقتی نماهای فضاهای مسکونی و یا حتی ادارات از جمله مجتمع
حال جلوه نمایی هســتند،
های قضایی با نماهایی مدرن و متفاوت از نگاه مردم در ٍ
این حس را به مجرمین بالقوه القا می کنند که از این مکان ها می توان سرقت نمود
و یا با ارتکاب جرائمی دیگر مانند تخریب ،به مردم و بیت المال ضربه و به مشکالت
اقتصادی کشور با گرفتن مالیات از مردم یا تامین هزینه ها به شکل های دیگر دامن
زد و نارضایتــی هــا را ایجاد نمود ،در حالی که نما در مجتمع ها نشــان دهنده ی
هویت کشورمان می باشــد .فضاهای ابتدایی ساختمان های مجتمع ها را با پیش
طــاق (البته بدون فرو رفتگی زیاد که تبدیل به فضاهای غیر قابل دفاع نشــود)
که از عناصر معماری ایرانی است به جای سکوها و ستون های یونانی و رومی با

149
وجود پله های متعدد ،باید جلوتر و بلندتر از ســاختمان اصلی ســاخته شود تا هم
عنصر عظمت معماری ایرانی در آن ها دیده شــود و هم در زمان ایجاد آشوب و در
خطر قرار گرفتن این مکان های مهم کم تر ساختمان های اصلی دچار تخریب شوند
و به نوعی به سخت کردن آماج جرم بدین شکل کمک کند.
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 6 -3نور
در حــوزه ی معماری مجتمع های قضایی امروزه تفکر و اقدامی بومی وجود
نــدارد  ،لکن نور یکی از مهم ترین ابعــاد غیر ملموس در حوزه ی طراحی محیطی
بــرای انواع جنایت ها و در طراحی محیطی معماری ایرانی یکی از عناصر تاثیرگذار
می باشد ،می توان تا حد امکان به جای استفاده از پنجره های جدید و وارداتی هم
برای کاهش هزینه ها و هم جهت پیشــگیری از خروج ارز از کشــور و ورود کاالی
قاچاق به کشــور از ارســی (پنجره های مشبک با شیشــه های رنگی یا ساده) هم
در جهت استفاده ی مناســب از نور طبیعی به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های
آســایش بصری دست یافت و هم به زیبایی این ساختمان های مرده و بی هویت به
سوی ایرانی سازی قدم برداشت.
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برآمد
امروزه فضای زندگی شهری چهره ای ناهمگون از فضاهای مختلف کالبدی
کشور را نشان می دهد .این ناهماهنگی در طراحی مجتمع های قضایی نیز به خوبی
دیده می شــود .این پژوهــش تا حد امکان به اصول طراحــی محیطی و همچنین
جنایــی معماری ایرانی در حوزه ی معماری
محیطی
ابداعــی جدید 1یعنی طراحی
ٍ
ٍ
مجتمع های قضایی می پردازد .در سطح کالن معماری جنایی مجتمع های قضایی تا
رسیدن همه جانبه به طراحی محیطی مطلوب فاصله دارد .چرایی ضرورت استفاده
از این شــکل طراحی ،غیر از ابعاد پیشگیرانه ی آن در وقوع جرم از شناخت نسبت
به کشور 2و مردم کشــورمان سرچشمه می گیرد .لکن تا حد امکان باید استفاده از
آن نیز بسته به شرایط منطقه ای ،آب و هوایی و دیگر عناصر تاثیرگذار با استفاده از
متخصصین علوم معماری و شهرســازی و حذف فضاهای کالبدی غیرقابل دفاع آن
باشــد .با توجه به محدودیت هایی که جهت بررسی کالبدی مجتمع های قضایی در
سطح کشور وجود دارد ،پیرامون این موضوع به طور خاص منابع و اطالعات حقوقی
و جرم شناســانه وجود ندارد ،زیرا بیش تر به کارگیری تئوری های طراحی محیطی
پیرامون ســاخت مسکن انجام شده اســت ،و از طرفی برای بیان ارائه ی نکات بهتر
نیازمند تصویر ( عکاســی) نیز بودیم که با محدودیت های جدی روبه رو شد ،از این
روی می توان نتیجه گرفــت که معماری های مجتمع های قضایی آن طور که باید
به طور کامل مــورد ارزیابی قرار نگرفته و نخواهد گرفت اما آن چه نمی توان انکار
نمود این است که اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ایرانی شاید
هزینــههای الزم ،ابتکار عمل همه جانبه و  ...در اختیار معماران قرار نگرفته که
در کنار این مهم اصول طراحی محیطی به درستی در این مکان ها اجرا و سبب
پیشــگیری از جرم شــود .عمده مکان هایی که به امنیت کشور و قانون مداری
مربوط می شــوند باید از اصول و عناصر معماری های خودی هم در جهت زیبایی
هم در جهت کیفیت هم در جهت نگاه و خواسته ی مردم و هم در جهت امنیت
 -1با راهنمایی های برخی معماران و اســاتید دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسالمی به دنبال ایجاد یک طراحی
محیطی جدید و بومی است.

 -2اعم از اقلیم ،آب و هوا ،فرهنگ و سنت عامه ی مردم
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 -1این مهم گویای تجربیات شــخصی نویســندگان پیرامون حضور در همایش هــا و کنفرانس های معماری در
داخل کشور می باشد.
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پیــروی کنند .از جمله نتایجی که می توان ارائه کرد این اســت که برای تغییر در
مجتمع ها چه به لحاظ کالبدی و چه به لحاظ غیر کالبدی احساس نیاز دیده نمی
شــود .لکن این مهم زمانی انجام خواهد شد که قوه ی قضاییه و معماران به نظری
اجماعــی و تصمیمــی واحد و قابل اجرا در حوزه ی معمــاری جنایی مجتمع های
قضایی برســند .سناریوی ایجاد امنیت در فضاهای شــهری با استفاده از الگوهای
غربی و غیر داخلی توسط برخی عناصر داخلی موثر در امر ساخت و ساز ،با همکاری
معمــاران اروپایی با حضور در همایش ها و کنفرانس های داخل کشــور 1با ارائهی
آخرین شــیوه و متدهای ســاختمان سازی غربی دســت رد میزند به سینه ی آن
چه در داخل کشــور خود با فرهنــگ و تاریخ غنی ایی که داریــم  .نتیجه این که
یکی از مشکالت اصلی عدم بومی ســازی معماری ایرانی و توجه درست به عناصر
طراحی محیطی ،در کشور عناصر تاثیر گذار داخلی کشور در حوزه ی معماری است.
البته نتایج این ســهل انگاری ها ،که باعث ایجاد مسئولیت مدنی برای دولت و
ســازمان های تحت نظر آن و از طرفی مسئولیت کیفری برای برخی افراد جامعه
باشــد دودی است که به چشمان خودمان خواهد رفت ،بنابراین به راحتی میتوان
گفت اصول و قوانین شهرسازی ایرانی در فضاهای مجتمع های قضایی کم تر رعایت
می شوند .اصول مترقی معماری ایرانی به همراه بکارگیری صحیح طراحی محیطی
در کنــار یکدیگر (مکمل هم) مانع ضرب و شــتم ،جرائم جنســی خفیف ،کاهش
آلودگی صوتی و  ...چندی است کم تر بدان توجه می شود .باید سعی شود با انجام،
شناخت و بکارگیری اصول طراحی محیطی و مولفههای آسایش بصری در فضاهای
مجتمع های قضایی ایرانی به نوعی با دیدن این فضاها جهت تلقین به مجرمین که
فضایــی برای جرم در این مکان ها و پیرامون آن وجود ندارد و بیشتر جهت ایجاد
حس آرامش و کاهش ترس به کاربران و دیگر عموم افراد جامعه باشیم.
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پیشنهادها
 طرح پرسش نامه جهت شناسایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف موجود درطراحی محیطی مجتمع های قضایی داخل کشور با استفاده از کاربران مجتمع های
قضایی (کارمندان ،قضات ،مردم و )...
تصویــب قوانین الزم االجرا و غیر قابــل عدول (مگر در جهت ضرورت) وماده های قانونی ضروری جهت کاهش جرم به مقررات ملی ســاختمان 1یا تصویب
قوانین جدید.
 الــزام معمــاران محترم با ارائــه بودجه ی الزم جهــت بکارگیری مبانیپیشگیرانه ی معماری ایرانی در فضاهای کالبدی مجتمع های قضایی.
 حضور نیروهای پلیس در این فضاها هدفمندتر و کارآمدتر باشد ،با توجهبه مطالب باال( ،به عنــوان مثال وجود پلیس مرد به تنهایی در دادگاه های خانواده
مبتنی بر نگاه و ســنت ایرانی نیست) حضور نیروهای امنیتی اصلی غیر قابل انکار
در این فضاها اســت ،اما باید حضور آن ها هدفمنــد ،درجای خود و در صورت نیاز
باشــد( .متاسفانه نیروهای امنیتی امروزه در این فضاها بیش تر به دنبال حفظ جان
کارمندان دادگســتری و قضات هستند و از ســویی مقام دربانی را در این مکان ها
دارند) .آیا یکی از وظایف آن ها رســیدگی به بزه دیدگان دردمند و حفظ آرامش و
وقار این مکان ها نیست؟

-1که متاسفانه قوانین خاصی در این باب وجود ندارد.
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روان شــناختی نوع مصالح در جداره های شهری در ایجاد حس آرامش و
امنیت شــهروندان زنجان ،دومین کنفرانس علمی پژوهشــی افق های نوین در
علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران ،انجمن توسعه و ترویج علوم
و فنون بنیادین ،ص .17
 جعفریان ،محمد حسن؛ شایســته زرین ،امیر ( )1388کاربرد سیستماطالعات جغرافیایی در پیشگیری انتظامی از جرم ،مجموعه مقاالت ارائه شده
در نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم ،تهران ،معاونت آموزش ناجا.
 حبیب زاده ،محمدجعفر؛ شریفی ،محسن؛ صادقی ،یداهلل ( )1391تحلیلاثرگذاری راهبردهای نظریه بر کاهش وقوع جرایم؛ مورد مطالعه :میدان های
مهم شهر تهران  CPTEDفصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ،سال  ،7شماره .23
 -داداشــی چگان ،محمد مهدی؛ آشــنا ،حمید؛ بیگــی ،جمال ()1394

پیشــگیری محیطی از جرایم با اســتفاده از تکنولو ِژی های شهرسازی و
معماری نوین با نگاهی بر تئوری فضای قابل دفاع ،اولین همایش ملی استفاده
از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی ،محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،
معماری و شهرسازی .مراغه ،گروه عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغهhttps://،

www.civilica.com/Paper-DCECAU01-DCECAU01_017.html
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منابع
 بحرینی ،ســید حســین؛ تاجبخش،گلنــاز ( )1377مفهوم قلمرو درطراحی شهری ،هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،شماره ی. 6
 بحرینی ،سیدحسین ( )1390فرآیند طراحی شهري ،تهران ،دانشگاهتهران.
 بهرامی نژاد ،فاطمه؛ مفیدی شمیرانی ،سید مجید؛ ضیابخش ،ندا؛ بابکی،کیــان ( )1394شیوه ی طراحی فضاهای قضایی با توجه به معماری پایدار و
نیازهای روان شناختی کاربران .مقاالت کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و
علوم اجتماعی ،اسپانیا .1-11 ،
 -ترابی ،زهره؛ عباســی ،ولی اهلل؛ اسالمی  ،محمد (  ) 1394بررسی تاثیر
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 رایجیان اصلی ،مهرداد ( )1384بزه دیده شناســی حمایتی ،تهران،نشر دادگستر.
 رضازاده ،مرضیه ( )1381بحران ادراکی -رفتاری در فضای شهری،مجله شهرداری ها ،ویژه نامه طراحی شهری ،شماره  ،23ص .6
 رحمت ،محمدرضا ( )1390پیشــگیری از جرم از طریق معماری وشهرسازی ،تهران ،میزان ،چاپ دوم ،جلد اول.
 -ســیدزاده ثانی ،سید مهدی؛ جاللی ،محدثه ( )1394بررسی بسترهای

قانونی جرم زا در پروژه مســکن مهر باتوجه بــه اصول طراحی محیطی
پیشگیری از جرم)(CPTED
 ســیدزاده ثانی ،ســید مهدی؛ جاللی ،محدثه ( )1395ارزيابي پروژهمسكن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظريه پيشگيري از جرم با طراحي
محيطي ،پژوهش نامه حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره دوم.
 -صالحی ،اســماعیل ( )1387ویژگی های محیطی فضای شهری امن،

چاپ اول ،مرکز مطالعات و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
 ضیابخش ،ندا؛ بهرامی نژاد ،فاطمه ( )1392بررسی نقش روان شناسیمحیط در طراحی محیــطهای قضایی و دادگاهی ،فصــل نامه حقوق ،مجله
دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره چهل وسه ،شماره سه.
 عامري ســياهويي ،حمیدرضا ( )1388نقش معماري در پيشگيري ازجرم ،انتشارات مجد ،ص  22به بعد.
 قراگوزلو ،آرش ( )1389نقش تابلوهاي تبليغاتي فضاهاي شهري درپيشگيري از وقوع جرم ،اولين همايش ملي و چهارمين همايش مؤسسه آموزش
عالي خاوران ،فناوري هاي نوين در علوم مهندسي ،مشهد.
 فالحــت ،محمد صادق ( )1385مفهوم حس مکان و عوامل شــکلدهنده آن ،نشریه هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،شماره بیست و شش.
 مرتضايــي ،رضــا ( )1381طراحي ابزار مقابله بــا تخريب گرايي(ونداليسم) در محيط شهري ،مجله شهرداري ها .سال سوم ،شماره.25
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 معتمدی مهر ،مهدی ( )1380حمایت زنان در برابر خشونت ،سیاستجنایی انگلستان ،چ اول ،تهران ،نشر برگ زیتون .
 محمد نســل ،غالم رضا ( )1393پیشگیری از جرم از طریق طراحیمحیطی (از نظریه تا کاربرد) ،تهران ،میزان ،چاپ اول ،جلد اول.
 محمــودی ده ده بیگلو ،کوروش؛ شــکیبامنش ،امیــر ( )1390اصول ومبانی رنگ شناسی در معماری و شهرسازی ،انتشارات طحان (حله) چاپ پنجم.
 نم نم ،میالد ( )1393پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیطی-نمونه موردي شهر بروجرد ،بانک مقاالت دانشجویی ایران ،ص .8

معماری جنایی مجتمع های قضایی
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Seyyed Sajjad Kazemi
Samira Malekmirzaei
Younes Moradi
The present study seeks to investigate the effective components of crime reduction in Iranian judicial complexes by
changing the construction of these complexes with elements
of environmental design, especially Iranian environmental
design. Avoidance of Iranian architecture today causes monotony, depression and consequently crime. This article examines the reasons for creating tension and mainly crime in
the field of Iranian judicial complexes and its purpose is to
study the principles of environmental design and crime prevention methods while maintaining the beauty, importance
of these places and providing suggestions for its projects
to The shape is correct. This research is qualitative and the
method of analyzing information in the form of criminological arguments. Studies show that the distance from the preventive principles of Iranian architecture can lead to crime,
especially insults, quarrels, thefts, etc. around or inside these
complexes.
Keywords: Iranian architecture, prevention, judicial complexes.
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