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چکیده

در این پژوهش تاثیر معماری ایرانی اســامی بر جرائم منافی عفت بررســی شده است و به سه سوال اصلی:
3

تاثیر معماری ایرانی بر پیشــگیری از جرائم منافی عفت علیه زنان و اثر بخشــی این نوع معماری به دو نوع این

جرائم و تاثیرات آن بر جرائم سازمان یافتهی جنسی پاسخ داده شد .با توجه به موضوع که پژوهشی میان رشته

ای بود از نظرات معماران و جرمشناســان به شــکل توصیفی و تحلیلی اســتفاده شــده است ،از مقاالت و کتب
مختلف در این دو حوزهی دانشــگاهی نیز اســتفاده شــد .یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که معماری ایرانی
بر پیشــگیری از جرائم منافی عفت تاثیری محســوس دارد و کنار گذاشــتن فرهنگ و شیوهی ساخت و ساز در

معمارهای خودی جرمزاست.

عــدم توجه به حوزههای مختلف ســبب شــده معماریهای امروز زنان را به عنــوان عرضه در بازار تقاضا در

مقابل دیدگان عموم افراد جامعه قرار دهد .عدم رعایت مولفههای تاثیرگذار معماری ایرانی میتواند سبب رونق

گرفتن چشم چرانی و هوسبازی و در نتیجه زمینه جهت ترویج فحشاء و منافی عفتها به طور مستقیم یا غیر

مستقیم را فراهم کند.

واژگان کلیدی  :جرم ،معماری ،منافی عفت ،پیشگیری ،بانوان

 .1کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 .2استادیار گروه حقوق ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران (نویسنده مسئول) Sskazemi92@malayeru.ac.ir
 .3طراحی محیطی فیزیکی و بکارگیری صحیح شاخصههای آسایش بصری
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مقدمه و بیان مسئله

موقعیت ارتکاب جرم شــرایط محیطی ،فیزیکی و اجتماعی اســت که احتمال وقوع حوادث جنایی را تحت

تاثیــر قــرار میدهد(دی میت و دیگران )34 ،1391 ،1بیل هیلیر 2به بررســی اصالح مناطق شــهری از طریق
طراحی شهری پرداخت .وی نظرات خود را در قالب تئوری ترکیب فضا 3مطرح ساخت .ترکیب فضا ،ابزار توضیح

دیدگاههای اجتماعی در رابطه با روابط بین انســان و اســتفاده از فضا است .وی بیان داشت که مهم ترین عامل
در بررســی معماری ،ویژگیهای قابل روئیت نمیباشــد بلکه باید به ویژگیها و تاثیرات طراحی غیر عینی نیز
توجه داشــت .هیلیر ،به تحقیق در رابطه با شــکلهای مختلف خانه سازی پرداخته و به این نتیجه رسیده است

که هریک از این اشــکال ،دارای ویژگیهای خاصی را در ارتباط با وقوع جرم دارا میباشــند (رحمت: 1390 ،

 )133در طراحی محیطی ســاختمانهای امروزی نیز انتخاب واژههایی همچون معماری مدرن ،پســت مدرن
و بــه طور کلی جایگزین کردن معماریهایی با ســیاق غربی بــه جای معماریهای خودی هزینههای زیادی را
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بر کشــور تحمیل میکند .نگاه جرمشناســی امروز به معماری ،نشــات گرفته از نظریات و تئوریهای معماران،

جرمشناســان و ...اســت که عمدتا به دنبال پیشــگیری از جرائم ناشی از نوع معماری میباشند .بررسی موضوع
حاضر که محیط بتواند عامل بزهکاری باشــد عنوانی محدود اما وســیع به خود میگیرد .بدین معنا که دیگر

عوامل نیز به کمک محیط میآیند و میتوانند زمینه ساز ناهنجاری و بزهکاری باشند ،در این میان توجه به دو

عامل مهم شخص بزهکار و موقعیتهای او که این دو در ارتباط با یکدیگر هستند ،غیر قابل انکار در ایجاد جرم
است .تاثیر محیط بر انسان برای کنشهای او یک مفهوم عام است که محیط را به انواع مختلف درونی ،بیرونی،

اجتماعی ،خانوادگی ،کالبدی ،غیر کالبدی و ..تقســیم میکند .اما ســوال این اســت که آیا همهی محیطها به

خودی خود جرمزا هستند؟ چه شکلی از معماریهای امروز امنیت و آرامش ذهنی(روحی) و جسمی خانوادهها

به خصوص زنان جامعه را فراهم میکند؟

از دهه  80میالدی ،لزوم پرداختن به رابطه "جنســیت و معماری" مطرح شــد و به سال  1992در خالل موج

ســوم جنبش برابری طلبی زنان ،4کتاب "جنسیت و فضا " توسط کولومنیا 5چاپ شد(کولومنیا )1992 ،ابوغزه

6

تأثیر محیطهای س��اخته ش��ده ب��ر نحوه ارتباط زنان و مردان و چگونگی مج��اورت فضاها با یکدیگر را مطالعه

میکند(ابوغزه )1994 ،امروزه زنان اين مسئله را به چالش كشيده اند كه چه كسي شهرها را توسعه مي دهد؟

(وکر )210 :2000 ،7به لحاظ تاريخي ،معماري و برنامهريزي شــهري ،فعاليتهاي مردانه تلقي مي شــود و تا
1- De Mitt
2-Bill hiller
3- Space syntax theory
4- Feminism
5- Colomnia
6- Abu-Ghazzeh
7- Wekerle

حدود دهة  1970برنامهريزي ش��هري دچار نوعي كوري جنس��يتي بوده است .از آن زمان به بعد است كه زنان

خواستار فضايي براي زندگي روزمره (در حکم موضوعي جنسيتي) با عنوان حق قانوني خود شده اند(برومند و
رضایی )59 : 1395 ،با به وجود آمدن ســبکهای جدید معماری در غرب و ورود این شــکل از سبکها به افکار
و نگاه معماران ایرانی و متخصصین این حوزه و تلقین به مردم جهت ســاخت منازل و فضاهای مختلف خود به

شکل و سیاقی جدید سبب شده تا از معماریهای خودی که متناسب با نیاز مردم جامعهی خود هستیم فاصله

بگیریم .احساس عدم نیاز به هم فکری و صحبت (ارتباط) بین معماران ،جرمشناسان و دیگر دانشمندان پیرامون

مســئلهی امنیت معماری ،از جمله چالشهای اصلی پیرامون جرمشناســی معماری به خصوص معماریهای
خودی یعنی معماری ایرانی (اســامی) اســت .معماران امروز به دنبال ایجاد یک فضای کالبدی محصور جهت

گنجاندن خانوادهها بدون توجه به فرهنگ و معیارهای زندگی ایرانی با رویکردی کامال مدرن میباشند .عواقب
و نتایج مثبت یا منفی این رویکرد از بعد معماری ،جرمشناســی و اجتماعی چه میتواند باشــد؟ امروزه جامعهی

از معماریها و گسســت امنیت روانی و جســمی و تغییر فرهنگ و رویهی خود روبه رو اســت ،با از بین رفتن

زیر ســاختهای اعتقادی خود همچون حیا ،عفت ،حریم و ...دســت و پنجه نرم میکند بدون آن که آگاهی به

شناسی معماری ایرانی و
حوزههای جرم خیز منافی عفت داشــته باشــد .بیشتر مردم حوزهی عملکردی جرم
ِ
ارتباط آن با ارتکاب بزه و شکست هنجارهای اجتماعی ناآشنا هستند و هرگاه در صدد آشنایی آنها با این حوزه

برمیآییم با تعجب ایشان مواجه هستیم.

ﻋﻔﺖ و ﺣﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻧﺪه و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎم ﺧـﺎﻧﻮاده در ﺷـﺮﻳﻌﺖ اســام بــوده و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﺢ ﭼﻨﻴﻦ

اﻋﻤﺎﻟﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﺳـﺨﺘﻲ مــیﺗـﻮان در ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري موجــود گام ﺑﺮداﺷﺖ
(فتح الهی و تندر )163 ،1395 ،اعالميه جهانى حقوق بشــر ســازمان ملل متحد كه در ســال  1948در مجمع
عمومى اين سازمان به تصويب رسيد ،از حريم مكانى و ارتباطى در سطح بينالمللى حمايت مى كند .به موجب

ماده  12اين اعالميه كه به حقوق بنيادى افراد مربوط اســت ،آحاد بشــر حق دارند از يك زندگى خصوصى كه
دور از مزاحمت ديگران باشد بهرهمند شوند(صفایی)5-4 ،1370 ،

وجود مردان و پســران نیمه برهنه و بالعکس وجود زنان و دختران به این شــکل در منزل با امکان دید به

منازل اطراف خود و به تبع آن امکان دید برای جنس مخالف به آنها عالوه بر آن که خالف اصول مسلم ایرانی

و اســامی و عرف جامعهی ایرانی اســت ،خالف اعالميه جهانى حقوق بشر و سبب برهم زدن امنیت روانی افراد
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ایرانی به خصوص در حوزهی فضاهای مســکونی عالوه بر آن که با تحمیل هزینههای گزاف پیرامون این شــکل

جامعه و گاهی سبب گرایش آنها به جنس مخالف خود و در نتیجه ترویج جرائم منافی عفت نخواهد شد؟

در بسیاری از کتب غربی در جایی که صحبت از نظارت میشود ،این راه حل را اشاره میکنند که باید خانهها

1
به گونه ای طراحی شــوند که از بیرون قابل رؤیت باشــند (والیس وفورد  .)1980 ،اما آیا این راه حل در جامعه 89
ای مانند ایران ،که حفظ برخی از حریمها حائز اهمیت است ،میتواند پاسخ گو باشد؟ در معماری گذشته ایران ،سال سیزدهم

1- wallis and ford
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شاهد معماری منازل مسکونی بر حسب اندرونی و بیرونی در منازل مسکونی هستیم (رحمت)175 ،1390 ،

آمارها ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ،ﻧﺮخ اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ در

ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ (دعاگویان و حبیب زاده ملکی )48 : 1392 ،

برخی از آزار و اذیت زنان و کودکان ناشــی از وضعیت طراحی محیطی و ســاخت و ســازهای ســاختمان و

خیابانها میباشــد .در این خصوص پروندههای زیادی در دســتگاه قضایی مبنی بر آزار و اذیت جنســی زنان و

کودکان مطرح است که بخشی از آنها مربوط میشود به طراحی محیطی که مجرمان آن را مساعد برای انجام
بزهــکاری مییابنــد (میر فردی و رضوی )90 : 1396 ،جذابی��ت زنان به دو طریق میتواند احتمال بزه دیدگی

آنان را افزایش دهد؛ یکی از جهت در دس��ترس بودن زنان و این که از لحاظ مکانی ،قابلیت دسترس��ی به آماج

جذاب فراهم میشود (موذن زادگان و صالحی.)46 : 1397 ،

جــدای از امنیت در فضای کالبدی مســکونی ،باید به بعد روانی ایــن مکانها نیز برای وقوع یک جرم ،بزه یا
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ناهنجاری توجه ویژه نمود .در واقع این دو در راســتای شــکل گیری و وقوع جرم مکمل هم هســتند .امنیت در

فضاهای مسکونی امروز به تنهایی استفاده از نرده ،قرار دادن دوربین مخفی ،کنترل سنجها ،ایجاد مانع و به طور

کلی قابل دفاع نمودن فضاها و ایضا مکانهای غیر قابل دفاع نیســت .در معماری به خصوص معماری ایرانی در
کشــورمان در بخش منازل باید به آن چه قابل روئیت و گاهی ملموس نیســت و میتواند زمینه ساز جرائم علیه

بانوان باشــد 1،توجه شــود .اگر این دو در کنار یکدیگر باشــند میتوان گفت امنیت را در حوزهی معماری ایجاد
کرده ایم .معماری ایرانی به کمک شاخصههای پیشگیرانهی کالبدی و غیر کالبدی (بخصوص ابعاد روانی) خود

میتواند در جهت امنیت روحی و جســمی افراد جامعه به خصوص زنان موثر باشــد .از ســویی باید گفت که آیا
قانون گذار با تعریف جرائم منافی عفت و ضمانت اجراهای شدید توانسته در جهت پیشگیری از اینگونه جرائم

آنها را محدود یا مهار کند؟ به نظر میرسد ارتکاب جرائم منافی عفت نیازمند نگاه همه جانبه و عمیق حقوقی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...بخصوص حوزهی جدید خود یعنی در بخش معماری است.

ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﺪي و ﻣﺘﻌﺎرﻓﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎي ﺗﺎﺑﻊ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي در

ﻛﺸﻒ ﺟﺮم و تحقیق ﻣﺠـﺮم وﺟـﻮد دارد ،ﻣﺨﻔـﻲ داﺷـﺘﻦ و ﻧﻬﺎن ﺳﺎزي ﺟﺮم روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ به ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ساز و
ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﺳـﻼم ﻣﻄﺮح اﺳﺖ (یعقوب زاده )17 : 1395 ،ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨـﺎﻳﻲ اﺳـﻼم

در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮردﻫﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗـﺒﺢ ﻋﻤﻠـﻲ و ﻧﻈﺮي در اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب مــیﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻘـﻮﻗﻲ اﺳـﻼم ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺰﻫﻜﺎري در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ اﻓـﺮاد ﻣﺴـﺘﻌﺪِ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﺗﺮﺟﻴﺢ داده از علنی بودن و افشای برخی جرمها جلوگیری به عمل

آید(فتح الهی و تندر )148 : 1395 ،در ﺟﺮمهای منافی عفت ،اﻏﻠﺐ جنبهی ﺣﻖ اﻟﻠﻬﻲ ﺟﺮم ﺑﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﻲ

 90آن ﻏﻠﺒـﻪ دارد به همین دلیل در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻨﺎﻳﻲ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺧﺼﻮﺻـﻴت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﺟﺮم
سال سیزدهم ﺗﺄﻛﻴﺪ نمیﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﻼش میشود ﻓﺮﺻﺖ اﺻﻼح و ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮاي ﻓـﺮد ﺑـﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧـﺪ (قیاسی)340 : 1385 ،
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 -1مانند عدم رعایت عنصر ایرانی محرمیت در فضاهای مسکونی امروزی که عاملی کالبدی و فیزیکی نیست.

عــاوه بــر دالیلی که برای بزه پوشــی در جرائم منافی عفت وجود دارد میتــوان گفت یکی دیگر از دالیلی

که اســام تاکید بر بزه پوشــی دارد این اســت که به نوعی به دنبال پیشگیری پیش از عالج واقعه توسط دیگر

مرتکبان بالقوهی این گونه جرائم است .البته با افشا و پرده برداشتن از این گونه جرائم و اطالعرسانی به همهی
آحاد جامعه چیزی نصیب مردم و حتی سیســتم عدالت کیفری نخواهد شــد ،خواهد شد؟ پس به نظر میرسد

این گونه جرائم نیز نیازمند رســیدگی پیش از ارتکاب آنها هســتند .یکی از راههای پیشگیرانهی موقعیت مدار
در این گونه جرائم توجه خاص به مکان جرم اســت ،عمده جرائم منافی عفت همچون زنا ،لواط و ....نیازمند به

مکان و موقعیت خاص هســتند و از آن جایی که زنان ایرانی جزء اقشــار مهم و قابل توجه جامعه و خانوادهی

خود میباشــند و دارای ویژگیهای خاصی هستند ،معماری ایرانی یکی از عمده ترین راه کارهای پیشگیرانهی
وضعی منافی عفتها علیه بانوان پیش از ارتکاب جرم است و به عبارتی مانند سیاست کیفری دین مبین اسالم
بــه دنبال عالج واقعه پیش از وقوع آن اســت .به عبــارت بهتر اگر از بعد حقوق کیفری به این پژوهش بنگریم،1
دچار اختالل نماید و مانع ارتکاب جرائم منافی عفت شــود و در نتیجه کشــف ،تعقیب و پیگیری بسیاری از این

گونه جرائم در نطفه مسکوت خواهد ماند.

مقام معظم رهبری نیز به معماریهای موجود توجه ویژه ایی دارند(،رعایت الگوی معماری اســامی جریان

بالقوه ای اســت که باید بالفعل شــده تاکید رهبری نشان از آگاهی و بینش عمیق معظم له نسبت به تحقق این

امر دارد (پورقهرمانی و علیزاده سامع.)5 : 1393 ،
مبانی نظری

معماری ایرانی :معماری ایرانی لزوما معماری ايی نيســت که حتما دهانههای آن با گنبد و طاق پوشــيده

شــده و از عناصرگلدســته و رواق و نظاير آنها بهره برده باشد و با کاشی و آيينهبندی و مقرنس هم تزيين شده

باشد .معماری ایرانی ،فقط به معماری مساجد ،ابنيه مذهبی ،بقاع متبرک و امامزادهها اطالق نمیگردد .معماری
ایرانی (اسالمی) آن گونه معماری نيست که فقط در بين ملل مسلمان رايج باشد .لذا معماری دو وجه دارد-١ :

صورت ،يا قالب يا نمود ظاهری  -٢معنی يا محتوا يا نمود باطنی(آگاهينامه راه و ساختمان و معماری،١٣٧٣ ،
به نقل از بابايی ،مهناز( )١٣٩٥نقد و تحليلی بر تعاريف معماری اســامی ،وبالگ انجمن مفاخر معماری ايران،
آخرين تاريخ ويرايش ).1395/9/12

تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)

معماری ایرانی از میان ارکان جرم مانند سیاســت کیفری اســام میتواند رکن معنوی جرم را در مجرم بالقوه

نگارندگان معتقد هســتند آن چه در حوزه تعريف معماری اســامی نزد صاحب نظران وجود دارد تعريفی

يکســان نيست .آيا معماری ایرانی را برمبنای مذهب سازنده بنا ،براساس کشورهای مسلمان ،بر اساس مفاهيم

جاودان الهی و تعاليم روح بخش اسالمی ،براساس تفاوت ديدگاه معماران غربی ،براساس چه ديدگاهی بايد آن 91
را تعريف کرد؟ اگر معماری را براســاس نياز انســانها تعريف کنيم معماری اسالمی ايران؛ هنر طراحی ،ساخت سال سیزدهم

 -1با توجه به این که موضوع این پژوهش جرمشناسی است.

بهــار 99
شــماره 50

و پرداخت ،ارائه ،نگه داری ،ترميم و بازســازی فضاهای زيســتی مورد نياز انســان در گسترهی هويتی اسالم و

گســترهی قوميتی ايران اســت .حتی اگر معماریهای موجود در جهان را بر پايهی معماریهای کشورهايشان
بررسی نماييم ،نامی از معماری اسالمی در اين سبکها وجود ندارد .آن چه امروزه با آن مواجه هستيم اين است

که ســبکی به نام معماری اســامی وجود ندارد ،معماری اسالمی يک ايدئولوژی است که وارد فرهنگ معماری

کشور شده است .میتوان گفت در مقايسه با معماریهای غرب و توجه به سبکهای آنها ايران ،معماری ايرانی

اسالمی و سنتی دارد و مفهوم معماری اسالمی مفهومی بی معنی است .اگرچه برخی معماران سعی بر اين دارند

که معماریهای خود را به کشورهای اروپايی نزديک کنند اما به داليل بسياری از جمله مباحث اقتصادی ،طرد
اين ســبکها از ســوی مردم ،فرمان صريح مقام رهبری و ديگر داليل ،نمیتوان گفت معماری ايران ،معماريی

اروپايی است .دور از ذهن هم نيست اگر بگوييم معماریهای امروز معماریهايی بی هويت هستند .لذا به طور

کلی با توجه به اين که ســبک زندگی ايرانی و اســامی بر پايهی همين معماریهای موجود است ،پس نواقصی

تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)

در حوزهی معماری و شهرســازی وجود دارد که زمينههای بزهکاری را فراهم میکند و اين نواقص را میتوان
هم در معماری فراموش شــدهی ســنتی ،ايرانی خود پيدا نمود و برطرف کرد و هم به معماریهای امروز نگاهی

ويژه و جرمشناســانه داشــت .پس معماریهای امروز با نگاهی به سبکهای ايجاد شده در غرب به طور کامل نه

بر مبنای سبکهای اروپايی است(مدرن) و نه اسالمی است.

پیشگیری محیطی در تقسیم بندی تعریف انواع پیشگیری به مفاهیمی همچون پیشگیری موسع و مضیق،

در این مقاله پیشگیری مضیق مالک اعتبار میباشد .در مقابل مفهوم مضیق پیشگیری است که برخالف مفهوم

اولیــهی آن فقــط تدابیر غیر کیفری را در بر میگیرد .در این مفهوم پیشــگیری به مجموعه راهکارهایی اطالق
میشود که برای مهار بزهکاری از دو طریق ،مورد استفاده قرار میگیرد:
-1از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرمزا.

-2از طریق اعمال مدیریت نسبت به عوامل محیطی و فیزیکی جهت کاهش فرصتهای ارتکاب جرم(شاکری،
 .)9 ،1382اقداماتی که مورد اشــاره واقع میشــود ناظر به قبل ارتکاب جرم است .یعنی مجازات تا صدور
حکم کیفری و اجرای مجازات از مشمول مفهوم پیشگیری خارج میشود(نجفی ابرندآبادی.)13: 1379 ،

پيشگيري از وقوع جرم از طريق طراحي محيطي ،از راه طراحي و مديريت محيط فيزيكي ساختمانها ،اماكن

مسكوني و ...امنيت عمومي را افزايش و ترس از وقوع جرم را كاهش مي دهد (احسانی )45 : 1389 ،پیشگیری
از طریق طراحی محیطی ؛ با اعتقاد به این که معماری شــهری و طراحی محیطی قادر اســت با حذف یا کاهش

فرصتهای مجرمانه و با ایجاد موانع ،ارتکاب جرم را دشوار نموده و منجر به کاهش جرم شود (رستمی تبریزی،

 )7 : 1388اصول این تئوری براســاس یک رویکرد کلی بین دانشــمندان اولیهی این علوم به شش بخش البته

 92با اختالف نظر تقسیم میشود .این اصول عبارتند از قلمروگرایی ،نظارت ،کنترل دسترسی ،حمایت از فعالیت،
سال سیزدهم خوانایی ،مدیریت و مستحکم سازی هدف.
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درباره تعداد اين اصول اختالف نظر وجود دارد .این اصول عبارتند از -1 :نظارت -2 ،كنترل دسترســی-3 ،

قلمروگرايی -4 ،دشــوار كردن دســتيابی به اهداف مجرمانه -5 ،مديريت نگهداری -6 ،حمايت از فعاليتهای
اجتماعی -7 ،خوانايی محيط -8 ،ميزان حضور مردم در محيط -9 ،مقياس انسانی - 10 ،کاهش آلودگی صوتی

در محیط - 11 ،مکان یابی(سید زاده ثانی و جاللی)31 : 1394 ،

جرائم منافی عفت  1روابط نامش��روع مردان و زنان به گونههای مختلف در جریان اس��ت که نوع ش��دید و

پیچیده آن روابط نامشروع جنسی است که در حال گسترش است(اسحاقی )14 : 1382 ،جرم منافی عفت غیر
از زنا را میتوان این گونه تعریف کرد ((هرگونه تماس جسمی و فیزیکی مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی
به جز مواقعه)) لذا براساس این تعریف ،اوال باید تماس جسمی فی مابین زن و مرد باشد و ثانیا ارتکاب این عمل

چه با عنف و اکراه و چه بدون عنف و اکراه قابل تحقق است (قدسی)164 : 1383 ،

بخشــی از جرائم منافی عفت در حوزهی جرمشناســی ،جرائم آپارتمانی هســتند .ایــن گونه جرائم افعالی

هستند که در مرئی و منظر عموم اتفاق نمیافتند ،گزارش دهی پایینی دارند و رقم سیاه این گونه از جرائم باال
تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)

اســت .نقطه مقابل جرائم خیابانی جرائم آپارتمانی اســت .همچنین در مفهوم شناسی جرائم آپارتمانی از منظر

معماری ،میتوان این جرائم را این گونه نیز تعریف نمود که جرائم آپارتمانی جرائمی هستند که در آپارتمانها و

محیطهای درون آنان روی میدهد .تمامی جرائمی که به عنوان جرائم خیابانی از آنها یاد میشود در آپارتمان
و منــازل نیــز امکان وقوع آنها وجود دارد .خصوصیت اصلی این گونه جرائم که بر دیگر عناصر آن رجحان دارد
اصل پوشیده و مستور ماندن و گزارش دهی بسیار پایین این جرائم چه در ظاهر و چه در باطن این گونه جرائم

است .جرائم آپارتمانی را میتوان به دو دسته تقسیم نمود؛ جرائم بالذاته آپارتمانی و جرائم آپارتمانی .از این روی

برخی از معدود جرائم نیازمند مکانهایی هســتند که بی رفت و آمد ،پنهان ،مخفی و گم باشــد(البته با توجه به
فرهنگ ایرانی و اســامی) ،که این گونه جرائم را میتوان بالذاته آپارتمانی دانســت .شاهد مثال این گونه جرائم

زنا ،لواط ،و به عبارتی جرائم منافی عفت پیشرفتهی جنسی ،سقط جنین و برخی دیگر از جرائم است .در مقابل
جرائم آپارتمانی که ممکن است در مرئی و منظر عموم نیز اتفاق افتد و نیازمند مکانهای مخفی نیز نباشد ،اما

عموما به عنوان جرائم آپارتمانی از آنها یاد میشود مانند کودک آزاری یا جرائم کارکنان دولت در محیطهای

اداری .بنابراین در حوزهی جرمشناســی به غیر از اســتثنائات ،عمده جرائم منافی عفت جزء جرائم آپارتمانی

میباش��د .اگرچــه قانونگذار تا به امروز با تعمق در حوزهی جرائــم منافی عفت که غالبا از آنها به عنوان جرائم
آپارتمانی 2نام میبرند قوانینی وضع کرده ،اما قوانین به همراه مفاهیمی که بتواند مربوط به معماری ایران و نیاز
معماری جنایی و خصوصا در حوزهی منافی عفتها رفع و مرتفع نماید دیده نمیشود.
معمار امروز را در بخش
ِ

این جرائم آپارتمانی را قانون گذار در تبصره مادهی  306قانون آیین دادرسی کیفری جدید سال 1394به عنوان
جرائم منافی عفت این گونه تعریف میکند  :جرائم منافی عفت نیز به طور مســتقیم در دادگاه صالح رســیدگی

میگردد ،منظور از جرائم منافی عفت ،جرائم جنســی حدی (مانند زنا و لواط) و جرائم رابطه نامشــروع تعزیری 93
1- Offenses Off Chastity
2- suit crimes

سال سیزدهم
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مثل تقبیل و مضاجعه میباشد .از این روی قانون گذار همهی جرائم جنسی و فیزیکی و حضوری را از باالترین
حد خود تا پایین ترین آن در تعریف جدید خود قرار داده است و جرائم عمدتا الکترونیکی جنسی از طریق پیامک

و تلگرام ،هرزه نگاری ،انتشار و پخش عکس ،تصاویر و فیلمهای مستهجن را در تعریف خود بیان نکرده است.
پیشینهی پژوهش

در پژوهشی با عنوان ترس از جرم در فضاهاى عمومى شهرى؛ موردمطالعه :جامعة زنان منطقة  12شهردارى

تهران( )1397نگارندگان به بررسی ترس از جرم به تفکیک جنسیتی در منطقهی خاص شهری به طور موردی
توجه داشــته اند و بین فضاهای عمومی و فضاهای جرم خیز شــهری قائل به تفاوت شــده اند و در نتیجه به این

موارد رســیده اند که بین فضاهای کالبدی متفاوت حس ترس از جرم در بانوان متفاوت بوده اســت .لکن بانوان

بیشتــر با تعرضات و بزههای غیر جســمانی و غیر فیزیکی روبــه رو بوده اند .به لحاظ مکانی و زمانی نیز به این
تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)

نتیجه رسیدند که در مکانهای خلوت و در هنگام شب ،ترس از جرم بانوان تغییرات محسوسی دارد .همچنین

زنان مســنتر نســبت به زنان جوان با احساس ترس از جرم بیش تری به دلیل ضعف جسمانی روبه رو هستند.

آنها جهت کاهش ترس از جرم در بانوان پیشنهادهای زیر را ارائه کرده اند:

 تقويت روشهاى پيشگيرى وضعى و پيشگيرى اجتماعى در فضاهاى شهرى؛ -ارائه آموزش الزم به زنان در مواجهه با موقعيتهاى مجرمانه عليه آنها؛

 -بهبود روشنايى فضاهاى عمومى و حذف فضاهاى شهرى بى دفاع؛

 -ارائه آموزشهاى دفاع شخصى به زنان؛

 -آموزش و ترويج كدهاى اخالقى در راستاى تعديل رفتارهاى ضد در فضاهاى عمومى شهرى؛

 آموزش كاركنان پليس زن در زمينة ترس زنان از جرم در فضاهاى عمومى شهرى و ارائه خدمات انتظامىو مشاوره ای؛

 -اختصاص پليس زن در رسيدگى به جرائم عليه زنان در فضاهاى عمومى شهرى(بیات و دیگران)127 : 1397 ،

در پژوهشی با عنوان ارزيابي عملكرد بوستانهاي زنان در ارتقاي عدالت جنسيتي در شهرهاي اسالمي(نمونة

موردي :بوستان مادر آزادگان ،منطقة  15شهر تهران) ( )1395نگارندگان به تفکیک فضای جنسیتی در حوزهی
بوســتان مادر آزادگان پرداخته اند و به این نتیجه رســیده اند که  :اگرچه فضای عمومی شــهری برای همهی
مردم مهم اســت لکن از تاثیر آن بر زنان نمیتوان غافل بود .بانوان در اســتفاده از فضاهای عمومی شهری دارای

محدودیتهایی هستند که اگر فضاهای شهری مانند بوستانها خاصه برای آنها ایجاد شود میتواند به عدالت
جنسیتی در فضاها برسند .آنها با استفاده از سه شاخص مهم دسترسي ،آزادي حضور و امنيت پرسش نامههایی

 94در اختیار بانوان قرار دادند که اصول دسترس��ی به عدالت جنس��یتی از نظر بانوان ارزیابی شد و عملكرد بوستان
سال سیزدهم زنان در تأمين اين شاخصها ارزيابي شد و نتیجه با پرسش نامهها مطابقت میکرد ،در نتیجه این بوستانها در
 99جهت عدالت جنسیتی در شهرهای اسالمی مورد پذیرش قرار گرفت.
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پورقهرمانــی و علیــزاده ســامع ( )1393در مقاله ای با عنوان کاهش جرم با ترویج معماری اســامی بیان

میدارند که معماری اسالمی باید در جهت مبارزه با جرائم به کار گرفته شود و با استفاده از اصول و تکنیکهای
تکنولوژی ،دوباره به سمت هویت اسالمی و رعایت حریم خصوصی خویش گام برداریم .همچنین به دنبال ایجاد

الگوهای مناســب متناســب با فرهنگ شهرهای اسالمی در طراحی شهرها به دنبال کاهش جرم میباشند و با
طراحی معماری ایرانی به دنبال تثبیت جایگاه روان شناســی محیطی و با ادغام تکنولوژی و فرهنگ اســامی

هویت پنهان شــده شــهرها هستند و محوریت این کار را در جایگاه مســجد در جامعه و کاربریهای مناسب

پیرامون آن میدانند.

بیشتر پژوهشهایی که نســبت به بانوان در مجالت و کتابهای مختلف انجام شــده است نشان از آن دارد

کــه در بخــش جرمهای مختلف (کمتــر جرائم منافی عفت)  -1با ترس از جرم آمیخته اســت  -2در فضاهای
عمومی شهری و خارج از محیط خانوادگی مورد رصد قرار میگیرد  -3با پرسش نامه و بیان حس و حال افراد

و تجربیاتشــان استفاده نمیشــود .یعنی به طور اختصاصی این که فضای مسکونی (بیشتر از درون نه بیرون)
بتواند ترویج دهندهی جرم به خصوص منافی عفتها باشد و حتی گاهی چون این جرائم آگاهانه اتفاق میافتند
ترس از جرم در آنها وجود ندارد -4 ،در حوزهی معماری بخصوص در بحث زنان به رویکردهای جرمشناسانه و

جرائم مختلف توجه نمیشود و مهمتر از آن راه کارهای اصلی و مولفهها نیز مطرح نمیشوند بلکه در حوزههایی
مانند حس تعلق به مکان ،رضایت مندی از فضاهای ســاخته شــده و ..توجه میشــود و در نتیجه در بخش مهم

جرمشناسی معماری در حوزهی زنان پژوهشهایی وجود ندارد بنابراین میتوان گفت این پژوهش از جدیدترین
و بدیع ترین پژوهشهایی است که پیرامون یک معماری خاص (مورد توجه ایرانیان) و متفاوت با پژوهشهای

دیگر انجام شده است.

روششناسی پژوهش

این پژوهش با توجه به مبحث اصلی موضوع یعنی تاثیر معماری ایرانی بر جرائم منافی عفت با نگاه خاص

به بانوان ،پژوهشــی کیفی اســت و برای جمع آوری منابع و دادههای آن به خصوص از نظرات جرمشناسان

و معمــاران و کتــب و مقاالت مختلف در همهی زمینههای درگیر به این دلیل که مقالهی حاضر یک مقالهی
تک بعدی صرف نیســت و پژوهشــی میان رشته ای میباشد ،استفاده شــده است .برای تفهیم بهتر مطالب

تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)

روبه رو اســت و عموما قربانیان و عامالن اصلی این جرائم به طور مســتقیم مورد بررسی قرار نگرفته و از نظرات

ســعی شــد عالوه بر اســتفاده از نظریات کاربردی پژوهشگران علوم مختلف به شــیوهی توصیفی تحلیلی

مولفههای تاثیر گذار بررســی شــود .روش تجزیه و تحلیل اطالعات به شــکل استداللهای جرمشناسانه و

منطقی با اســتفاده از یافتههای حقوقی و جرم شــناختی در بحث معماری ایرانی خواهد بود .اطالعاتی که 95
با اســتفاده از ابزار گردآوری دادهها به دســت آمده و پژوهشگر حاضر دادههای پژوهشی را تجزیه و تحلیل و سال سیزدهم
سپس تفسیر میکند.
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 .1فاکتورهای تاثیر گذار معماری ایرانی بر جرائم منافی عفت (یافتههای پژوهش)

در این بخش به عناصر تاثیرگذار (پیشــگیرانه ی) معماری ایرانی (اســامی) بر جرائم منافی عفت از قبیل

محرمیت و درون گرایی ،پیش فضاها و ...خواهیم پرداخت.
 1.1محرمیت و درون گرایی

پیرامون مســالهی محرمیت و درون گرایی و حفظ حریم در آیات قرآن اش��اراتی شده است میتوان به آيهی

 27ســوره مباركه نور اشــاره نمود 1که در معماری ایرانی و اسالمی و یکی از اصول مهم به شمار میآید .ارتباط
درون منزل با فضای بیرونی به شکلی که امروزه وجود دارد مطرح نیست ،خلوت دیداری ساکنین خانهها کامال

تامین میباش��د و هر عابری نمیتواند بر محیط منزل احاطه و آگاهی داش��ته باشد .خانهی ایرانی را به یک باره

نمیتوان مشاهده کرد فضاهای سازمان یافته در این خانهها در یك تصویر قابل رویت نیستند .این اصل مختص
تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)

اســام نمیباشــد ،معماری ایرانی قبل از اسالم نیز به خوبی اصل محرمیت را رعایت میکرده و این عنصر یکی
از معیارهای طراحی در شهرســازیها اســت .به طور کلی نگاه معمار ایرانی همسو با خواست مردم کشورمان به
خصوص زنان یک نگاه همراه با معنویت میباشد .عنصر اندرونی و بیرونی در منازل و نحوهی قرار گیری اتاقها

برای ایجاد دید بیشتر و ایجاد حریمهای خصوصی در مناطق مسکونی در پالن این فضاها یا حریم آنها ،تفاوت
در به صدا درآوردن درب منازل برای افراد مونث و مذکر ،درب منازل روبروی یکدیگر باز نمیشــود همه نشــان

دهندهی توجه خاص این نوع معماری به حریم انســان و علم انســان شناسی و ایجاد فاصله بین فضای زندگی و
فضای اجتماعی بیرون و شاهد شكل گيري ارزشهايي پايدار هم چون امنيت ،آرامش و خلوت است.

خصوصیت درون گرایی واحدهای مسکونی در جوامع اسالمی که خانواده در آن از حرمت و درونگرایی خاص
برخوردار اســت ،با فرهنگ جامعه کام ً
ال ســازگار بوده و تحت تأثیر آن نیز کمابیش تا عصر جدید تداوم یافته

است معماریان در مورد ویژگی خانههای درون گرا چنین نوشته است  :این ویژگی به اختصار عبارت اند از-1 :
نداشــتن ارتباط بصری مســتقیم فضاهای داخل با فضای شهری بیرون خود  -2فضاهای مختلف آن را عنصری
مانند حیاط و یا صفههای سرپوشیده سازماندهی کرده است به نحوی که روزنها و بازشوها به طرف این عناصر

باز شوند (معماریان ،1373 ،به نقل از میرزاخانی و دیگران)117 ،1396 ،

در بافتهای شــهری پیوســته ،متراکم و درونگرا ،فضایی خصوصی برای زندگی خانوادگی به حســاب میآمد که
معموالً اصل محرمیت در طراحی و احداث آن رعایت میشــد تا افراد خانواده از دید اشــخاص نامحرم (غیرخودی)
محفوظ باشــند .با کمی تأمل در تاریخ و ادبیات داســتانی کشــورمان به خوبی میتوان این نوع نگرش را در جدایی
فضاهای خصوصی و عمومی در جامعه سنتی و گذشته ایران دید (بانی مسعود )262 : 1388 ،در ﻛﺘـﺐ رواﻳـﻲ نیز

 96مبحثــی تحــت عنوان ((النظر الی دار الغیر بغیر اذنــه)) (مامقانی )506 : 1382 ،وجود دارد که صراحتا در ﺧﺼﻮص
سال سیزدهم ﻧﻘﺾ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻨﺎزل اﺷﺨﺎص اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ رواﻳﺎت میتوان به روایت زیر اشــاره کرد ((ان ﻣﻦ اﻃﻠﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ
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ﺟﺎره ﻓﻨﻈﺮ اﻟﻲ ﻋﻮرة رﺟﻞ و ﺷﻌﺮ اﻣﺮأة أو ﺷﺊ ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻛﺎن ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻲ اﷲ ان ﻳﺪﺧﻠﻪ اﻟﻨﺎر ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن
ﻋـﻮرات اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻻﺧﺮة و ﻻﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﻔﻀﺤﻪ اﷲ و ﻳﺒﺪي ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻮرﺗﻪ ﻓﻲ االخره ؛ ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺔ

ﻫﻤﺴﺎﻳﺔ ﺧﻮﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ و ﻋﻮرت ﻣـﺮد ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻣﻮي زﻧﺎن اﻫﻞ ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮي

از ﺑﺪن زﻧﺎن اﻫﻞ ﻣﻨﺰل را ﻧﻈﺎره ﻛﻨﺪ؛ ﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ وي را داﺧﻞ ﺟﻬﻨﻢ در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﻓﻘﺎنﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﻈﺎره

ﺑـﺮ ﺑـﺪن زﻧﺎن دﻧﻴﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ؛ و از دﻧﻴﺎ نمیرود ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜـﻪ خداوند وی را در میان مردم ضایعﮔﺮداﻧﺪ و در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻴﺰ
زﺷﺘﻲهای او را بر مردم آشکار میکند (مامقانی )507 : 1382 ،در این روایت ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻈﺎره ﺑﺮ ﺑﺪن زﻧﺎن

ﻫﺴـﺘﻨﺪ و آنانی ﻛﻪ ﻣﻨﺰل ﻏﻴﺮ را ﺑﺪون اذن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﻚ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ در ردیف منافقان آورده شــدند و وﻋﺪة ﻋﺬاب

ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﺷﺪه است وﻋﺪهی ﻋﺬاب در ﻣﻮرد امری دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺤـﺮﻳﻢ آن دارد (عطازاده و دیگران)110 : 1394 ،

آن چه در حوزهی شهرسازی و اندیشههای جرمشناسی کمتر بدان پرداخته شده است ،مسئلهی حفظ حریم

خصوصی افراد میباشد .این خالء معماری نه تنها در برجها و بلوکها ،بلکه در فضاهای مسکونی شهرنیز وجود
یکی از حقوق بنیادین افراد بشــر اســت هیچ گاه قانون گذار ،دســتگاه قضا و ...به حوزهی جرم خیزی معماری

توجه نمیکنند و عموما ارتکاب این گونه جرائم را ناشــی از مســائل اقتصادی ،فرهنگی ،ضعف اعتقادات مذهبی
و ...میدانند اگرچه در ظاهر وجود این مولفهها از جمله اصلی ترین عوامل ایجاد بزهکاری به نظر میرسد اما از
عنصر مستقیمی که به نظر غیر مستقیم و غیر ملموس که همان طراحی فضاهای مسکونی امروزی است غافل

هستیم .اگرچه نگارندگان بر این نکته تاکید دارند که مشرفیت 1بر همهی افراد جامعه تاثیر یکسانی ندارد و در
این میان میتوان گفت که بزهکاران بالقوه سهم باالیی در هنجارشکنی و ارتکاب بزهکاری دارند.

-1آیات عظام نیز به طور کلی جواز مشرفیت را از معماران سلب کرده اند.

تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)

دارد .یکی از ابعاد مهم در بحث امنیت مشــرفیت اســت .عموما به دلیل حفظ حریم خصوصی افراد جامعه که

احداث و طراحی خانهها به ضرورت ضوابط حاکم به نوعی اســت که در موارد زیادی اتاق خواب و یا آشــپرخانه دو واحد مســتقل از یک
نورگیر نورمی گیرند و لذا کامال بهم اشــراف و ارتباط دارند .این نوع طراحی چه حکمی دارد؟ آیت اهلل مکارم شــیرازی  :شــرعا اشکال
دارد .آیت اهلل سیســتانی  :از آنجا که اســتفاده از چنین مکانهایی لزوم ًا مســتلزم گناه نیست کما اینکه ممکن است مواردی چون پدر و
فرزند در هریک از واحدها زندگی کنند یا ،...منع به طور کلّی نیست و بر استفاده کنندگان الزم است مسائل شرعی را رعایت نمایند .آیا
مهندس معمار میتواند ساختمانی با تراکم باال -تعداد طبقات زیاد -طراحی کند که مشرف به خانه مردم باشد؟ آیت اهلل مکارم شیرازی
:جایز نیســت مگر این که با طرحهایی جلوی اشــراف آن را بگیرند .آیت اهلل سیســتانی  :فی نفسه مانعی ندارد لکن اگر احداث این أبنیه
به نحوی اســت که ضرر قابل توجّهی بر همســایگان وارد میآید و این امر غیر متعارف باشد(مثالٌ منطقه مسکونی است که نوعاً خانهها
کم ارتفاع اســت و منزل مرتفع مزبور در آن محلّ متعارف نیســت و عرفاً ایذاء همسایگان صدق میکند)جایز نمیباشد ،ا ّما اگر ضرر قابل
توجه امرمتعارف و معمولی باشد اشکال ندارد و این مطلب به حسب موارد و أزمنه
توجهی بر همســایگان وارد نشــود یا آنکه ضرر قابل ّ
ّ
و أمکنه مختلف اســت ،البته شایســته اســت در کشور اسالمی منازل طوری ساخته شود که داخل خانههای مجاور قابل رؤیت نباشد تا
از طرفی زمینه گناه برای بعضی فراهم نشــود و از طرفی ســاکنین منازل مجاور به راحتی از خانه خود که مســکن که محل سکونت و 97
سال سیزدهم
آرامش آنهاســت ،اســتفاده نمایند .سایت مرکز مطالعات حکمت ،دانش و فن شهرسازی و معماری ایرانی اسالمی،
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در راستای عنصر مهم رعایت محرمیت و پیش فضا در حوزهی معماری ایرانی به نمونه پرونده ای اشاره میشود

 :جنازه زنی جوان که منزل ش��ان روبروي س��اختمان نیمه کاره اي که در حال س��اخت بود قرار داشت و پس از
تجاوز به قتل رسیده بود توسط پلیس کشف گردید .تحقیقات گسترده منجر به دستگیري یک نفر شد .او ضمن

اعتراف به ارتکاب تجاوز و قتل در خصوص انگیزه قتل اظهار داشت که وي مدتی قبل در همان ساختمان نیمه

کاره مش��غول به کار بوده و در اثر تردد مکرر آن زن در حیاط منزل به صورت نیمه عریان تحریک ش��ده است و

در یک فرصت مناسب به قصد تجاوز وارد منزل گردیده و در نهایت ،به خاطر شکستن مقاومت وي او را در حین
تجاوز به قتل رسانده است (جوان جعفری بجنوردی و شاهیده.)52 : 1393 ،

اگر این عنصر کلیدی و فراموش شدهی معماری ایرانی یعنی رعایت عنصر محرمیت و درون گرایی و رعایت

پیش فضاها در هر دو ســاختمان رعایت میشــد ،مشرفیت این جنایت را ایجاد میکرد؟ اگر این عناصر رعایت

میشد ،امکان روئیت زن توسط کارگر ساختمان روبه رو کمتر نمیشد؟ آیا همیشه باید در حوزهی جرائم منافی
تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)

عفت دوربین سیستم عدالت کیفری به عنوان مسئول ،سمت بانوان برود؟

با این که جمعیت کشور در این برههی زمانی جمعیتی عموما جوان یا میانسال و فاقد شغل هستند و اکثر اوقات خود

را در فضاهای مسکونی مشرف بر یکدیگر میگذرانند .باال بودن هرم سن جوانان در جمعیت انبوه ساکن در این فضاها

و خالء کنترلهای رســمی و غیر رســمی متناسب با این افراد و از سویی نبود امکانات و زیر ساختهای مناسب برای
گذران اوقات فراغت و تفریحات مفید(نقص دستیابی به فضاهای کالبدی مناسب ،مکان یابی صحیح و )..باعث میشود

جمعیت ساکن به استفاده از عموما اینترنت و ماهوارهها نمایند و زمانی که از استفادهی این تجهیزات رها میشوند به

جای آن که از پنجرهی اتاق خود مناظر طبیعی و فضای سبز را مشاهده کنند با پنجرهی باز منزل بلوک مقابل ،سر و
صدای وسایل نقلیه ،زنان خیابانی و ..روبه رو شوند ،اگرچه عمده ترین دالیل وجود زنان و دختران خیابانی که برخی

از آنها روسپیان خیابانی میباشند ،میتواند دالیل اقتصادی ،خانوادگی ،روانی و ...باشد ،اما اینان با ظاهری نامناسب
با مانور خود در فضاهای عمومی و در کنار خیابانها عمدتا جرم خیابانی مرتکب میشوند که شاید یکی از دالیل کم

اهمیت و مغفول ماندهی تقویت این جرمها ،مشرفیت (اگرچه میتوان مشرفیت را نوعی چشمان ناظر بر خیابان دانست)

باشد (ملک میرزائی و دیگران)113 ،1397 ،

از آن جای��ی که جرایم جنس��ی گاهی در بین کس��انی مطرح اتفاق میافتد که ب��ا یکدیگر رابطه صمیمانه و

نزدیکی دارند ،لذا مس��ئله برخورد با آن قدري پیچیدگی پیدا میکند و قانون گذار را بر س��ر این دو راهی قرار
میدهد که آیا با این جرم همانند جرمی معمولی رفتار بش��ود یا این که به مس��ایلی چون مش��اوره و س��ازش و

آش��تی اهمیت داده ش��ود و براي برخورد با این گونه جرایم ،از این ابزار ،استفادهاي مؤثر به عمل آید(عطاشنه و

دیگران .)103 :1391 ،گاهی ،در این میان قربانیان اصلی این ناهنجاری و به تبع آن جرائم منافی عفت عموما

 98زنان و دخترانی هســتند که با شناســایی آنها سبب ربودن و تجاوز به ایشان و وجود فرزندان نامشروع یا سقط
سال سیزدهم جنینهایی خواهد بود که آنها را از فضاهای کالبدی (منازل مســکونی) همجوار یا اطراف شناســایی و به سبب
 99تصور جاذبه ای که داشته اند ربوده اند و در نتیجه بزه دیده شدند .از سویی اشراف داشتن به منزل دیگری یک
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رابطهی دو سویه و نقض حقی است که برای بزهکاران و بزه دیدگان بالقوه و قربانیان احتمالی آنها است و این
حق با اشراف از میان رفته است ،مشرفیت در ارتباط با موقعیت جرم از جمله عللی است که در زمینهی قبل از
وقوع جرم تســهیل کننده و مشــوق جرم اســت ،با این حال معماری امروز به دنبال تجدد و خلق آثار و فضاهای

کالبدی جدید اســت گسترش بیشتر معماریهای امروز در آپارتمانها و بلوکهای شهری نگاه به بیرون دارد.

اگرچــه جرائــم با انگیزههای مختلف به وقوع میپیوندند اما این معماریها با خاصیت برون گرایی خود میتواند
زمینه ســاز ناهنجاریهای اجتماعی ،قتلهای ناشــی از تجاوز ،گسترش روابط غیر قابل کنترل و آزاد دو جنس

مخال��ف از افـ�راد را فراهم آورد .زندگي آپارتماني كه بدون ترديد از اثرات مدرنيته غرب اس��تفاده میکند اگر از

اصول و روشهای معماري ايراني پیروی نكند و به تقليد صرف از الگوهاي غربي اكتفا كند ،بالقوه بستر مناسبي

براي انواع آسيبهاي اجتماعي خواهد بود كه مي تواند سالمت جامعه و به تبع آن امنيت شهري را با تهديدهاي

جدي مواجه سازد .مفهوم روان شناسانهی خلوت در خانههای سنتی ایران به خوبی مورد توجه است و معماران
امروز ایران رخ داده و آن نادیده گرفتن خلوت و امنیت بصری در ســاختمانها اســت .بی تردید توجه به الگوی
معماری سنتی و حفظ ارزشهای آن در معماری معاصر میتواند تاثیر به سزائی در باال بردن کیفیت خانههای
امروزی داشته و رضایت مندی کاربران را تامین کند .خانه به عنوان یک سرپناه امن و آرامش بخش از ابتدایی
ترین مسایلی است که انسان همواره با آن روبرو بوده و به دنبال راه حلی منطقی و مناسب برای تامین آن است.

انســان در زمانها و مکانهای مختلف عوامل و مفاهیم و عناصر متفاوتی را به کار گرفته تا به این هدف دســت
یابد .مفهوم خلوت در مقایســه با مفاهیم فیزیکی و مادی وابســته به خانه چندان مورد توجه طراحان و معماران

قرار نگرفته است.

در کل ش��خص درونگرا با دیدگاه درونی و ذهنی همراه بوده و آمادگی بیش تری برای خودداری و تس��لط بر

نفس خویش نش��ان میدهد ولی برون گراها با دیدگاه عینی و خارجیتر شناس��ایی ش��ده و از آمادگی کم تری

برای تس��لط بر نفس خویش برخوردارند(آیزنگ ،نقل از مؤسس��ه علمی ایران زمین پارسـ�یانس 1385 ،به نقل
صفر زاده)85 ،1388 ،

 2.1وسعت زمینها و خلوت شنیداری

تراکم جمعیت عاملی برای پرخاشگری ،گوشه گیری و دیگر ناهنجاریهای رفتاری است و افراد در موقعیتهای
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ســنتی با به کارگیری تدابیر مختلف ســعی در برآورده کردن این نیاز داشــته اند .بر خالف آن چه در معماری

متراکمتر از یک س��و ،به دلیل ترس از تجاوز به حریم ش��خصی ،اضطراب و تشویش بیش تری را تجربه میکنند

و از س��وی دیگر ،امکان ش��ناخت س��اکنان و ایجاد تعلق خاطر میان آنها نیز کمتر خواهد شد(تیهال،1390 ،

 )205نیاز به خلوت ،فضای ش��خصی و قلمروگرایی در انس��ان ،عمومیت دارد و به ارضای نیازهای دیگری چون 99
طراحی معماری سال سیزدهم
امنی��ت ،خودش��کوفایی و عزت نفس ربط دارد(لنگ )165 : 1390 ،کنترل قلم��رو مکانی در
ِ
اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا تعیین قلمرو در تنظیم تعامالت اجتماعی ،رفع تنشهای زندگی و تأمین خلوت ،نقش

بهــار 99
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بس��یار مهمی دارد(ارژمند و خانی )34 ،1391 ،عدم رعایت خلوت شــنیداری و کمبود زمین (فشردگی منازل
مسکونی در کنار هم) با وجود تراکم جمعیت و عدم رعایت قلمروگرایی سبب ایجاد تنش و ناهنجاری میشود.

بررسی وضع مسکن  50نفر زندانی در زندان مرکزی شهرستان اراک ،نتایج زیر را در بر داشت 12/5 :درصد

دارای خانههای بزرگ 56/25 ،درصد دارای خانههای متوســط 29/16 ،دارای خانههای کوچک و  2/08درصد

دارای خانههای خیلی کوچک بوده اند(مرادی.)128 ،1390 ،

با توجه به جمع این نتایج بزهکار شدن افرادی که در منازل مسکونی متوسط ،کوچک و خیلی کوچک زندگی

میکننــد بر بزهکارانی کــه در خانههای بزرگ زندگی میکنند برتری مییابد ،پــس میتوان این گونه نتیجه
گرفت که وسعت زمین در معماری ایرانی به کمتر بزهکار شدن افراد و خلوت شنیداری همسایگان کمک کند.

ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ امروزه ،وسعت زمینها و خلوت ﺷﻨﻴﺪﺍﺭﯼ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .به عقیدهی نگارندگان به دلیل وجود دیوارهای ضخیم در این فضاهای کالبدی و وسعت زیاد زمینهایی

تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)

که در حوزههای این ساختمانها وجود دارد (بزرگی فضای منازل نقش جرمزایی آن را کم رنگ میکند) و عموما
اطراف این نوع معماری منازل مسکونی ،بن بستها و تنوع کاربری وجود دارد ،بنابراین کمتر در معرض آلودگی

صوتی که یکی از مولفههای آسایش بصری است وجود دارند و سبب جذابیت و آرامش بیشتر میباشند .مولفهی

کاهش آلودگی صوتی در معماری ایرانی موجب میشــود تا افراد صدای همســایگان خود را از آن سوی دیوارها

نشنوند .همسایگانی که میتوانند زوجهای جوان بوده و با ایجاد سروصدا امنیت روانی ساکنان دیگر خانهها که

البته دارای فرزندان جوان باشند را به هم بزنند .وجود جدارههای نازك در بین واحدها وجود داکتها ،کانالها و

حیاط خلوتها در بین واحدهای مسکونی که کوچک ترین صدای برخاسته از ساکنین در فضای واحدهای دیگر

میپیچید و موجب بر هم خوردن حریم ش��نیداری میش��ود تا جایی که از بحثها و دخالت ساکنین با یکدیگر
میشود ،نه تنها ناهنجاریهایی از قبیل افسردگی ،درگیریهای لفظی و جسمی را ترویج میدهند ،بلکه سبب
راحت کردن انواع ارتباطات با همسایگان جوان خود (گاهی پسران جوان و زن جوان همسایه) و گاها سبب بروز

جرائم از قبیل روابط نامشروع شده است.

3.1تفكيك فضاهاي خصوصي كودكان از والدين

تفكيك فضاهاي خصوصي كودكان از والدين و (گاها از يكديگر) ،برگرفته از تعاليم عاليه اســامي بوده اســت

كــه حتــي براي ورود كودكان به فضاي مخصوص پدر و مادر نيز كســب اجازه را الزم دانســته و حتی در درب

ورودی اتاق طوری فضای کالبدی ســاخته شــده که فرد نیازمند تا حدودی خم شدن میباشد که این احساس

احترام را تقویت میکند که از شــاهکارهای اصلی معماری ایرانی اســت .از سویی جدای فضاهای قابل استفاده

 100برای والدین و کودکان از یکدیگر ســبب جلوگیری از روئیت ارتباطهای پدر و مادر خواهد شــد و در نتیجه به
سال سیزدهم هم نخوردن امنیت روانی کودکان و جلوگیری از ارتکاب جرائم جنســی در کودکی و حتی بزرگســالی آنها (در
 99درون خانواده و خارج از آن) خواهد بود.
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4.1پنجرههای مشبک و شیشههای رنگی

در معماری اسالمی با ایجاد پنجرههای مشبک و شیشههای رنگی عالوه بر حفظ معیارهای زیبایی شناختی

ب��ر حف��ظ محرمیت از نظارت و کاهش دید از بیرون بــه درون برای حفظ امنیت و مکان قرارگیری پنجرهها در

ارتفاع باالتر از  2متر از دید به داخل جلوگیری میکند(سیفی قره یتاق و دیگران )2191 ،1394 ،این مولفه در
پالنها و قرار گیری ورودی در گوشه حیاط مرکزی و امکان دید بیشتر بر مسیر حرکتی مهاجمان و مجرمان به

محدودهی منزل و طرز قرارگیری اتاقها در گرداگرد حیاط مرکزی که به همه جای منزل امکان نظارت میدهد
از دیگر جنبههای مثبت این نوع معماری اســت (همان .)2192 -2191 ،بدین شــکل هر نوع ارتباط جنسی و
جسمی در درون خانواده و بین همسران مستور مانده و مانع از ترویج بی عفتی در دیگر اعضای خانواده میشود.

 5.1عدم وجود بلند مرتبه سازی

تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)

منظور از این بایســته این اســت که برای استفاده از پشت بام نیز به اصل محرمیت همانند درون منازل توجه

میشده است .در این نوع معماری 1شاخصی تحت عنوان بلند مرتبه سازی وجود ندارد ،زیرا ساختمانها بیشتر

از  2طبقه ســاخته نمیشــوند ،بنابراین با معضلی تحت عنوان تراکم جمعیت و مشاهدهی همه روزهی زنان و و
دختران همسایهها روبه رو نیست ،در نتیجه عدم ارتباطهای بصری میان دو جنس مخالف کمتر وجود دارد.

در معماري معاصر در غرب و با ظهور ســبكهاي جدید از قبیل ديكانستراكشــن و يا فولدينگ و ...با حذف

سلسله مراتب فضایی و با هدف شكل دهي سياست فضايي اين مقوله تا حدود زيادي كم رنگ شده است(سیفیان

و محمودی.)1386،7 ،

6.1نظارت طبیعی و ایجاد وحدت رویه و مرکزیت داشتن انواع فضاهای کالبدی

ارتباطهاي فيزيكي شامل شبكهی معابر و گذرگاههاست .ارتباط فيزيكي بين عناصر هويت ساختاري شهر را

به وجود مي آورد .در شهرهاي قديمي ،مكان يابي عناصر شاخص و اصلي همچون مسجد ،آب انبار ،ارگ و بازار

در مســير شــريان اصلي انجام مي گرفت به اين صورت مجموعه عناصر ياد شده با يك گذرگاه و يا مجموعه اي

از گذرها به يكديگر مي پيوست .قرار دادن فعاليتهاي مكانهايي با ميزان فعاليت باال و فرصت نظارت فراوان،

از راه كارهاي ارزشــمند در كاســتن از ميزان جرم در محلهها و مناطق شــهري است؛ اين راه كار با اركان ديگر

فعاليت پشتيباني و به عنوان يكي از اركان نظريهی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی چون قلمروگرايي،
كنترل وروديها و نظارت مرتبط اس��ت .در واقع مانند كانون تجمع افراد محله عمل مي كند و موجب افزايش

(فعاليتهاي امن) چش��مهاي ناظر بر خيابان ،افزايش فرصت نظارت ،تقويت همبس��تگي اجتماعي و بيشتر

ش��دن كنترل اجتماعي غيررسمي مي ش��ود(محمودي جانكي )75 ،1381 ،نگاهي اجمالي به تاريخ سرزمين

كهن ايران ،گواهي اس��ت بر اين ادعا كه در ش��هرهاي شكل گرفته در بافت سنتي ،تقويت فضاهاي امن از طريق
 - 1معماری ایرانی (اسالمی)
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طراحي مناس��ب كالبد و افزايش تعامالت اجتماعي بين س��اكنان اهميت داشته است .چنان كه بررسي دقيقتر

بافت تاريخي شهرهاي سنتي ،تالش كالبد بافت را در جهت ايجاد نظارت همگاني و حفظ قلمرو طبيعي – كه

از پايههاي اساس��ي ايجاد فضاي قابل دفاع و نيز از اصول مهم نظريههاي نيومن و جيكوبز به طور مش��ترك بوده
است  -نشان مي دهد .كرو 1نيز در اين باره مي گويد براي ايجاد دسترسي مطلوب و كاهش دسترسي مجرمان

مي توان از نظارتهاي عمومي بر معابر و مسيرهاي دسترسي بهره گرفت (خاموشي1387:156 ،؛ کرو:2000 ،

 .)43سلس��له مراتب ميان عناصر ش��هري در ابعاد ساختاري و رفتاري اين سلسله مراتب را مي توان در ساختار
فضايي شهر (محله ،بازار و مسجد) سلسله مراتب دسترسيهاي موجود (گذرهاي اصلي ،فرعي و بن بست) سلسله
مراتب فضايي از نظر فضاهاي عمومي و خصوصي(محرميت) سلسله مراتب توزيع خدمات شهري و سلسله مراتب

موجود در عناصر نمادين مشاــهده كرد .درواقع اين تعيين حدود عمومی و خصوصی واضح فضاهاي » سلسـ�له
مراتب همان اس��ت كه جيكوبز از آن باعنوان يكي از س��ه مش��خصة شهر امن در كتاب مرگ و زندگي شهرهاي

تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)

بزرگ آمريكايي (« )1961ياد مي كند(مجلة برنامهريزي شهري و مسكن ،1388،به نقل از پور جعفر و دیگران،

 )82 ،1389از دید صاحب نظران سیمای شهر ،وجود نمادها ،عالیم و نشانههای شهری ،از عوامل مهم در خلق
حس مکان اس��ت و به تازه واردان و غریبهها کمک میکند تا از
طریق ارتباط با آنها احس��اس امنیت کنند و
ِ
مس��یر خود را بیابند(ســید زاده ثانی و جاللی .)35 : 1394 ،افراد بزهکار تمایل بیش تری دارند تا از غریبهها و

بیگانگان یعنی افرادی که هیچ گونه آش��نایی با محیط ندارند ،دزدی کنند و غالبا افرادی که به دالیل مختلف

در ش��هر احس��اس گم گشتگی میکنند و در تشخیص موقعیت و مس��یر خود با مشکل مواجه میشوند از نظر

بزهکاران طعمههای خوبی به شمار میروند(صالحی.)165: 1387 ،
7.1تقویت حس همسایگی

تقویت روابط همســایگی از آن جهت که فرد در غیاب همســایه میتواند محافظت و نظارت خوبی بر آماجها

داشــته باشــد یکی از راهبردهای پیشگیری وضعی است .در سیاست جنایی اســام موضوع همسایگی بسیار
موکد مورد توجه قرار گرفته و محافظت از همســایه و اموال او از جمله حقوق وی شــمرده شــده اســت(حر

عاملی : 629:1405،به نقل از میر خلیلی  .)313 : 1387با تغییر الگوی مســکن و شهرســازی ،حذف کوی و
برزن از مهندسی شهری ،غلبهی مسافراتهای سواره بر پیاده روی و رودر رویی روزمره با همسایهها و گذراندن
اوقات فراغت در منزل یا مســافرت ،نقش محله در شــئون زندگی مردم (و از جمله کنترل جرم یا انحراف) به

شــدت کاهش پیدا کرده اســت و این در حالی اســت که دیر زمانی در کشور ما ،محله کانون توجه و دل بستگی
بوده اســت .محله صرفا یک خوابگاه و مکان صرف نبوده بلکه فرهنگ ســاز و هویت بخش هم بوده اســت .محله

 102به عنوان اولین حلقه از جامعه فراخانواده نقشــی حمایتی و تربیتی داشــت .اوقات فراغت و جشــن و عزای اهل
سال سیزدهم محل در کنار هم میگذشت و خشت اول جامعه پذیری در محله گذاشته میشد .عمق دلبستگیها به محلهها
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به قدری بود که افراد یک خانواده نسل بعد از نسل در یک محله زندگی میکردند ،ازدواجها (غیر از ازدواجهای
فامیلی) بیشتر درون محله ای بودند و اهالی محل حکم یک خانواده بســیار بزرگ را داشــتند؛ بنابراین جرائم و

انحرافهایی که در سطح محله انجام میشدند به شدت با واکنشهای عمومی اهالی محله مواجه میشد(محمد
نسل.)109 ،1393 ،

به نظر نگارندگان امروزه در برجها و حتی در ســاختمانهای مســکونی که با سایه انداختن بر ساختمانهای

دیگر حق نور را از این ساختمانها سلب میکنند یادآوری این نکته خالی از فایده نخواهد بود که گرچه کشور
ما ایرانی ،اسالمی است و در اسالم هیچ ضرر و زیانی متصور نیست ،اما این ساختمانها با شرایط فیزیکی خود

به ساختمانهای مجاور ضرر رسانده و سبب محرومیت آنها از نور و تهویهی هوا میشوند و نظارت همسایگان
که از عناصر کلیدی طراحی محیطی است نیز در این فضاها عنصری فراموش شده و غیر مدرن است .بنابراین،

از بین رفتن حس تعلق به فضا توسط همسایگان ،میتواند موجب تقویت و گسترش جرائم آپارتمانی شود.

اخیرا متفکران پیشگیری موقعیت مدار از جرم توجه خود را به سامانهها و تولیدات معطوف نموده و تمایزهایی

را میان عالقهی ذاتی جرمشناســی محیطی به فضا و مکان مطرح کرده و هم زمان ،برخی چالشهای فراروی

رسالت کلی جرمشناسی محیطی را خاطر نشان ساخته اند .این چالشها در هیچ کجا نمایانتر از تفکیک میان
فضا و مکان در فعالیتهای مجرمانه نیســتند .با گســترش انفجاری سامانهها و خدمات الکترونیک به ویژه تلفن
همراه و شبکه جهانی اینترنت پیوند رو به کاهشی میان جرم و محیط شهری وجود دارد .امروزه جرائم میتوانند

از طریق مرزهای بین المللی ،بازههای زمانی متفاوت و در شرایطی که بزهکار و بزه دیده هم زمان حاضر نیستند،
روی دهــد .باز طراحی اماکن شــهری میتواند به پدید آوردن فضاهــای فیزیکی قابل دفاع کمک کند ،اما هیچ

چیــزی نمیتواند فضاهــای مجازی قابل دفاع را ایجاد کند .افزون بر این ،بســیاری از جرائم مانند ویران گری

وابســته به مکانهای خاصی نیســتند .برای نمونه قاچاق انسان و مواد مخدر بین المللی ،دزدی دریایی ،تجارت

گونههای در معرض خطر انقراض ،رانت خواری ،خرید و فروش جهانی و غیر قانونی مواد شــیمیایی خطرناک،
استفاده از خدمات مالی مشروع برای تطهیر عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی ،جرائم رایانه ای ،جاسوسی،
پولشویی و بسیاری از جرائم دیگر بی تردید در مکان روی میدهند ،اما طراحی یک محیط فیزیکی برای کاهش

فرصتهای ارتکاب جرم در آنها ،عمال غیر ممکن اســت .از این روی ،آن چه به عنوان جرمشناســی محیطی

تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)

 .2تاثیر معماری ایرانی بر جرائم سازمان یافتهی جنسی(جرائم آپارتمانی)

بدان توجه میکند ،جرم محلی یا شــهری در یک محیط گســتردهتر اجتماعی ،سیاسی و طبیعی است که صرفا
چاره جویی اســت که از طریق آن ،حوادث محلی تفســیر میشــوند .تردیدی وجود ندارد که برخی از گونههای

جرم میتوانند در برخی مناطق و در نتیجه پیشرفتهای محیطی و موقعیت مدار کاهش یابند ،اما تاکنون هیچ 103
نشــانه ای به دســت نیامده که اصول و رویههای جرمشناسی محیطی بتوانند در مقیاسی جامعه ای و جهانی اثر سال سیزدهم

گذار باشند (اوبراین و یار.)110 : 1394 ،
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نتیجه گیری

هر جامعه باید معماری و ســاختمانهایی متناســب با نگاه و فرهنگ خود داشته باشد ،زیرا عدم توجه به این

مهم زمینه ساز ارتکاب جرائمی میشود که حتی ممکن است در جوامع دیگر (کشورهای دیگر) جرم نباشد .به

عبارت بهتر حوزهی طراحی محیطی در همهی کشــورها یکســان نیست .معماری ایرانی توجه به حضور انسان،

ارزشهای انســانی و نیازهای روحی و جســمی او ،مذهب ،فرهنگ و سنن ایرانی دارد و بیش ترین دلیل و لزوم
استفاده از این نوع معماری از بین بردن موقعیت جرم به خصوص جرائم منافی عفت است که این مورد از عدم

توجه به هویت شهرها و بافتهای معماری به عنوان اجزا تشکیل دهندهی نظام یک شهر و در نتیجه پیامدهایی

زیان بار آن است .عالوه بر این عدم استفاده یا استفادهی کم از حوزههای طراحی محیطی فیزیکی و غیر کالبدی
معماری ایرانی باعث گســترش بیماریهای روانی ،خشــونت و به خصوص سبب ایجاد جرائمی همچون ضرب و
شتم ،زورگیری ،سرقت ،قاچاق مواد ساختمانی ،قتل ،تجاوز ،و به خصوص جرائم منافی عفت میشود.

تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)

قانون گذار در حوزهی معماری ایرانی ،قانونی پیرامون جرائم منافی عفت ندارد .وجود نوعی مقاومت بر ایجاد

تغییر در این فضاهای مســکونی نشان از عدم شــناخت در حوزهی معماریهای امروز میباشد .از طرفی اصول
طراحی محیطی معماری ایرانی اسالمی با اصول طراحی محیطی که امروزه شناخته شده است تفاوت و تعارض

دارد ،از طرفی طراحی محیطی ،به دنبال افزایش نظارت و چشمان مشرف نه تنها بر خیابان بلکه ساخت منازل

اســت و از طرف دیگر طراحی محیطی معماری ایرانی به دنبال کاهش حداکثری نظارت بر محوطهی منازل و

خانهها میباشد .از این روی باید به دنبال ارائهی نظریاتی جدید در حوزهی طراحی محیطی در بخش معماری
ایرانــی مختــص به خود در حــوزهی جرائم منافی عفت جهت کاهش این گونه جرائــم و بر هم خوردن امنیت
جسمی و روانی زنان و جامعهی ایرانی خود باشیم .بسیاری از پروندههای جرائم منافی عفت و پژوهشهایی که

پیرامون آن انجام میگیرند ،به دنبال تصحیح قانون ،فرهنگ ســازی و اصالح نگرش نســبت به بانوان ،تسهیل

امر ازدواج ،عمیقتر کردن اعتقادات دینی ،برچسب زنی و ...میباشند بدون آن که به طراحی محیطی پیرامون
زندگی بانوان توجه نمایند .باید گفت بند اول اصل ســوم قانون اساســی که به دنبال ایجاد محیطی مساعد برای
رشــد فضائل اخالقی است کم کم به ورطهی فراموشــی سپرده میشود جالب این جاست قبل از این ،معماری
ایرانی و اسالمی در ساخت و سازهای خود این اصل را رعایت کرده است .ضعف مدیریت در ساختمان سازیهای

امروز ،نبودکنترل و ایجاد محدودیت جهت ســاختمان ســازیهای غیر ایرانی ،نبود برنامههای مدون کمیته ای
تخصصــی جهــت کنترل بحران جرائم جنســی مربوط به معماری به خصوص جرایم منافی عفت از اشــکاالت

موجود در حوزهی جرمشناســی معماریهای امروز اســت .معماری ایرانی به دنبال کاهش یا ایجاد ممانعت از

تبدیل اندیشه به عمل از طریق ایجاد مانع ،کاهش وسوسه و نهان کردن آماج جرم میباشد و میتواند با عناصر

 104پیشگیرانهی کالبدی و غیر کالبدی خود بر پیشگیری از جرائم منافی عفت راهگشا باشد .ابعاد خاصهی کالبدی
سال سیزدهم این معماری عبارتند از:
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 -1محرمیت و درون گرایی که (شامل اندرونی و بیرونی ،تفاوت در به صدا درآمدن درب منازل ،درب ورودی

منازل روبه روی هم باز نمیشــوند ،شــکل خاص نحوهی قرار گیری اتاقها) پیش فضاها که شــامل هشتیها،

داالن و تورفتگیها -2 ،خلوت دیداری و شــنیداری (که شــامل وســعت زیاد زمینهای این فضاهای مسکونی،
دیوارهای ضخیم و -3 .)..تفکیک فضاهای خصوصی کودک از والدین خود-4 ،پنجرههای مشبک و شیشههای

رنگی -5 ،عدم وجود بلند مرتبه سازی  -6نظارت طبیعی و ایجاد وحدت رویه و مرکزیت داشتن انواع فضاهای
کالبدی  -7تقویت حس همسایگی.

معماری ایرانی با رعایت عنصر محرمیت و دیگر عناصر کالبدی موجود در خود (از بیرون) ،در بحث مهم ترویج

منافی عفتها یکی از بهترین نمونههای شــکل معماری در تضاد با ترویج این گونه جرائم اســت .لیکن از منظر

تقســیم بندی شــخصی نگارندگان در حوزهی تقسیم بندی جرائم آپارتمانی به جرائم بالذاته آپارتمانی و جرائم
آپارتمانی منافی عفت؛ این ش��کل معماری نمیتواند ترویج دهندهی مکانی مناس��ب برای ارتکاب جرائم بالذاته
آپارتمانی جرائم منافی عفت فیزیکی ،حضوری و پیشــرفتهی جســمی و جنســی مانند زنا ،لواط ،مساحقه و....
و نیازمند دســتیابی به مکان (مکان خاص) برای ارتکاب جرم اســت و با تغییر در وضعیت ماقبل جنایی و ایجاد

مانع در حوزهی امکان ایجاد افکار مجرمانه 1تاثیر گذار باش��د .همچنین عناصر اخالقی در ویژگیهای کالبدی

این نوع معماری (از درون نیز) به خوبی رعایت میشود.

در حوزهی جرائم آپارتمانی منافی عفت (جرائم منافی عفت ســازمان یافته) باید گفت عموم این جرائم نیز
2

وابســته به عامل مکان (معماری) نیســتند ،اما به دلیل روئیت پذیری عموما پایین ،گزارش دهی پایین و رقم
سیاه باال جرائم آپارتمانی نام گرفته اند ،بنابراین معماری ایرانی تاثیر مهم و بسیار محسوس بر این گونه جرائم

ندارد .بنابراین در حوزهی جرائم جنسی یا جرائم سازمان یافتهی جنسی یا انتشار تصاویر و فیلمهای مستهجن
(منافی عفتهای مجازی) ،معماری ،به تنهایی نمیتواند تاثیر گذار باشــد زیرا این جرائم به صورت الیتکثر در

عموم فضاهای مجازی که البته نیازمند به مکان و زمان خاص نیستند وجود دارند.
پیشنهادها

 -1آگاهی قانون گذار از تاثیر پذیری جرائم منافی عفت از معماریهای امروز و بیان ویژگیهای اصلی و موثر
این شــکل از معماری (معماری ایرانی اسالمی) توسط جرمشناســان ،معماران و جامعه شناسان محترم.

در این راســتا ایدهها و فراخوان مقام رهبری نیز میتواند الگوی چاره اندیشانهی مناسبی جهت آشنایی با

تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)

باشد ،زیرا میتواند بر مجرم بالقوه که نیازمند تشکیل اندیشهی مجرمانه در ذهن خود ،فرصت (فرصت روئیت)

خط و مش��ی راه باش��د .در نتیجه تصویب قوانین الزم االجراء و قطعی پیرامون آگاهی بخشی و الزام آوری
معماران به ساخت منازل متناسب با فرهنگ و خواست مردم برای جلوگیری از قربانی شدن بانوان کشور،

بسیار راهگشاست.

-1با تاثیر بر عنصر معنوی تشکیل دهندهی جرم
 -2جرائم سازمان یافته با اهداف مالی
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 -2سياست گذارىهاى بلندمدت در ارتباط با طراحی محیطی ایرانی به خصوص در زمينه سالمت اجتماعى،

جنایی و امنیتی براى بانوان و تدوين ساز و كارهاى مورد نیاز شهرسازی کشور و نظارت بر اجرای آن که این

نظارت در مرحلهی اجرا به دو صورت میتواند باشد -1 :نظارت دستگاههای متولی شهرسازی -2 .افزایش

حساســیت و نظارتهای صاحبان ســاختمانها بر ارائهی طرحهایی که از سوی متولیان امر برای ساخت
یک فضای مسکونی ارائه میدهند.

 -3باید آیین نامههای موجود در شهرداریها و دیگر سازمانهای متولی این امر تصحیح شوند به طوری که
که با قوانین تصویبی قانون گذار در تعارض نباشــند و گریز از قانون در این راســتا وجود نداشــته باشد .از

طرفی در این قوانین ،حقوقی مســلم برای بانوان در نظر گرفته شــود که عدول از آن حق اعمال شکایت را

برای ایشــان محفوظ نگاه دارد و از ســوی دیگر ،احیای معماری ایرانی ،جلوگیری از واردات بی رویه و بی

دلیل مصالح و مواد ساختمانی خارجی به کشور و در نتیجه خارج نشدن ارز از کشور را باعث خواهد شد.

تاثیر معماری ایرانی  -اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان)
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-4روند شهرسازیهای جدید باید تامین تجهیزات و ساخت فضاهای مسکونی و مورد نیاز بانوان را اولویت قرار

دهد ،نتایج اسف بار بی توجهی به این مورد نیز خود راه گشای قاچاق بی رویهی محصوالت ساختمانی به

کشور و یا خارج از کشور است .اگر جامعهی امروزی ما به خصوص قوهی قضاییهی کشور به دنبال پیشگیری
از جرائم منافی عفت و اعمال حق بانوان است و وجود این بزهکاری را در عوامل مختلف میبیند باید بداند

که یکی از راههای اصلی و تاثیر گذار در این زمینه نگاه به معماری ایرانی و نظارت بر ســاخت و ســازهای
امروز است که این شکل از معماری به طور مستقیم و غیر مستقیم هر دو نوع از پیشگیری را به خوبی در

خود جای داده است .بدین معنا که پیشگیری اجتماعی از طریق ترویج آداب و رسوم و افکار صحیح عمدتا
به شــکل غیر محســوس به دنبال کاهش بزهکاری است ،اســتفاده از ابزار مختلف معماری و ترویج برخی

عقاید دینی و ملی در طرح نگارههای معماری ایرانی و حتی شکل ساختمان به شکل نامحسوس به دنبال

انتقال مفاهیم و فرهنگ ایرانی به جامعه و جامعه پذیر کردن مخاطبان خود است.

) اسالمی بر جرائم منافی عفت (با توجه خاص به بانوان- تاثیر معماری ایرانی
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The Impact of Islamic-Iranian Architecture on Vice Crimes
(Particular Attention to Women)
Samira Malek Mirzai, Seyad Sajad Kazemi
Abstract

T

his research deals with the impact of Islamic-Iranian architecture on vice
crimes and three main questions have been answered: the impact of Islamic-

Iranian architecture on vice crimes on women, Efficacy of this kind of architecture
on two kinds of these crimes and its impacts on sexual organized crimes. In regards
to the subject being interdisciplinary, architectures’ and criminologists’ views have
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been put into use and different articles and books have been utilized in a descriptiveanalytical way, as well. The research findings showed that the Iranian architectues
has a discernible impact on the prevention of vice crimes and setting aside the culture
and methods of construction of our own architecture brings about crimes.
Lack of attention to various fields have caused today’s architecture to put women
an a supply stand in the demand market on the display of the society. Not observing
the impressive parameters of the Iranian architecture can contribute to voyeurism
and lust and as a result, setting the stage for promoting prostitution and vice crimes
directly and indirectly.
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