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:چكيده
در بسياري از شهرهاي بزرگ جهان .هاي كيفيت فضا استشاخصترين مهمهاي روحي انسان و از احساس امنيت يكي از نياز
هاي اجتماعي و جرائم به صورت يك مشكل اجتماعي حاد مطرح است كه نتها سالمتي و امنيتبروز بزهكاري، انواع آسيب

شهري با توجه بهمسئله امنيت.كندگير جامعه ميشماري را گريباناندازد بلكه مسائل و مشكالت بيجامعه را به مخاطره مي
هاي تحقيقاتي حالي است كه اغلب يافتهگردد و اين درز اهميت بااليي برخوردار مياايران ي شهرنشيني دررشد فزاينده

يگر هاي اجتماعي و به تعبير دجرايم ، آسيبآماري مستقيم بين افزايش جمعيت شهري و نرخيگران بر وجود رابطهپژوهش
هاي جامعه شناختي در بروز و ظهور الگوهاي رفتاري در توان از نقش متغيرچه نمياگر.گذاردميهاي شهري صحه آنومي
بروز وقوع رفتارهاي نابهنجار درهاي كالبدي و فضايي محيط مصنوع به عنوان بسترپوشي كرد اما از نقش ويژگيها چشمانسان

هايي به خيابان،هاي با قوام و با كيفيت باالي زندگي نيازمنديمامروزه ما به شهرهايي با محله.جرايم نيز نبايد غافل شد
. هايشان به مدرسه احساس امنيت كنندنيازمنديم كه پدر و مادر از پياده فرستادن بچه

به منظور ايجاد شهري از طرف ديگر هايز مجريان طرحاز يك طرف و نيشهرسازان و معماراندر اين بين نقش
و قابليت آن محيطيريزي و طراحيامرئي برنامهمغفول مانده است، و الزم است با درك و شناخت دست نشهري امن فضاهاي

تحقق اين شرايط به به طور كلي . داد هاي بروز جرم را كاهش االمكان اين زمينهتالش نمود و يا حتي،در پيشگيري از جرائم
ساز جرم اي كه زمينهر اين مقاله به بررسي عوامل شهري و معماريد. خود موجب كاهش انگيزه مجرمين نيز خواهد شدينوبه

.   شودهاي شهري هستند پرداخته ميو ناامني در محيط

آنومي و ناهنجاري -طراحي محيطي -جرم و جنايت-فضاي شهري امن:واژگان كليدي

كارشناسي ارشد طراحي شهري1



مقدمه-1

شان به برآورده ساختن و برآورده شدند بالفاصله مردم توجههاي فيزيولوژيكهنگامي كه نياز) 1968(مازلو روانشناس معروف  يبه عقيده
محيط در دياجتماعي و كالبهايگونه اي تنگاتنگ با تواناييها شديدا و بهاين نياز. هاي سطح باالتر نظير امنيت معطوف خواهد شدارضاي نياز

 Healthy city concept and(رود در كتاب خود تحت عنوانالمللي شهرسالم به شمار مينظران بيندكتر اشتون نيز كه از صاحب. اندرابطه

visions (دهدسالم مورد اشاره قرار ميهاي غير قابل جايگزين در ايجاد شهرامنيت را يكي از كيفيت).Ashton, 1988:16(
سترش و نشانگر تاثير شهرنشيني بر گ) آنوميكرفتار( اجتماعي هايمربوط به آسيبهايشهرنشيني و متغيريبه طور اساسي سنجش رابطه

از همين روست كه شهر به نظر  رابرت پارك و مكتب شيكاگو. مستقيم باشدرهرچند اين تاثيرات به صورت غيشودتشديد اين متغيرها مي
.است) آنومي(ي سازمانان براي ظهور پديده بيبهترين مك

گرفتن مجرمين محسوب هاست محيطي مناسبي براي پناهت آناخصوصياز گمناميو شلوغيجمعيت كه بزرگ و پرهايشهر خصوصا شهر
نقطه مقابل، حال آنكه در . كند كمك مينيزشناسند و اين امر به مخفي ماندن جرايمها اكثر مردم همديگر را نميدر اين شهر.شوندمي

بنابراين در بحث . شناخت كامل و عميق دارندروستاها هيچ كس غريبه نيست و همه افراد نسبت به يكديگرتر نظير انساني كوچكجوامع 
.باشدها موضوع امنيت ميي شهرها يكي از عوامل مهم و تاثيرگذار در رشد و توسعهشهرپايداري

:امنيت

تفكري كه بر اساس آن خطر، ترس، وحشت و خسران . اعتماد، آرامش روحي و رواني است: كندفرهنگ الروس امنيت را چنين تعريف مي
)Sumpf, 1973:222.(ست شود و معادل فقدان مخاطرات امعنا ميبي

:مفهوم فضاي شهري امن- 2
هاي عيني و ذهني است و كليه عرصهيامني داراي دو جنبهپديده نا. امن قرار دارد مفهوم فضاي شهري امن در مقابل مفهوم فضاي شهري نا

يشود و مقولهرا شامل مي... عيني ، كليه مظاهر ناامني از جمله سرقت، قتل، خشونت و يامني از جنبهنايمقوله. گيردميبرزندگي را در 
وامل موثر تبيين عهري امن دربراي رسيدن به بحث فضاهاي ش. ذهني ، شامل داوري در خصوص امنيت منطقه و فضا استيناامني از جنبه

:و سطح مورد بررسي قرار داديمها را در قالب سه دسته نپيدايش آنومي و جرم ، آ
)جامعه فراشهري( ه ععوامل موثر در پيدايش آنومي در جام: سطح كالن 
عوامل موثر در پيدايش آنومي در هر شهر: سطح ميانه
)فضاها( شهري هايها و موقعيتمكانآنومي در عوامل موثر در پيدايش : سطح خرد

.شودگانه مذكور ميعوامل موثر در سطوح سهيمفهوم يك فضاي شهري امن به صورت جامع شامل همه
نقش ي سطوح عوامل بازدارندهيهمهيابد كهامن در صورتي معنا ميديگر يك فضاي شهريبه عبارت

تر به عنوان چتر حمايتي مانع ريزش ، انتشار و ايجاد خود را به صورت مطلوب ايفا نمايند و سطوح باال
. تر گردندناهنجاري به سطوح پايين

فضايي است كه امنيت و آسودگي خاطر هربنابراين فضاي شهري امن ،
.فراهم آوردناظرين در فضا هستند را سه گروه از اين افراد را كه شامل حاظرين، عابرين، و

ها از طريق اين ويژگي. شودياد ميشهريايمن و امنهايعام براي محيطبه طور كلي از هفت ويژگي 
شهري به دست طراحيهايچنين نظريههاي پيشگيري از جرم و همهمزمان در روش،هاتحقيق و پژوهش

باشدشهري و پيشگيري از جرم مياجتماعي امنيت نيازمند توجه همزمان به طراحيپايداري. اندآمده



يعوامل موثر در پيدايش آنومي شهر- 3
تقريبا همان چيزي است كه منظور از اختالل هنجاري. ستااختالل اجتماعي و اختالل هنجاريي، ناامني و جرايم از انواع عمدهنظميبي

ديگر در جامعه عوامل مختلف و متعدد تاثيرگذار يمانند هر پديده) جرم و جنايت(در پيدايش آنومي.نامداجتماعي ميآن را آنوميدوركيم 
قابل تجزيه است، ) اقصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي( مدار  به چهار بعد يا پايه ستيز و يا توسعههستند و اين عوامل مانند هر امر توسعه

:كنيمآنومي را در جامعه به چهار پايه تجزيه مياساس عوامل موثر در پيدايشاينبر
در جامعهعوامل اجتماعي موثر در پيدايش آنومي-1
عوامل اقتصادي موثر در پيدايش آنومي در جامعه-2
عوامل فرهنگي موثر در پيدايش آنومي در جامعه-3
عوامل محيطي موثر در پيدايش آنومي در جامعه-4

:وامل اجتماعي موثر در پيدايش آنومي در جامعهع- 1- 3

ر مانع بزرگي براي رفتار مجرمانه سنت اين امدگي اجتماعي و اشتراك شديد افراد در آداب و رسوم ، عرف ودر گذشته به دليل ثبات زن
اجتماعي رسوم،تراكم جمعيت ،آداب افزايشبزرگ و شدن جوامع و پيدايش شهرهايو صنعتيي تمدن شد ولي با توسعهمحسوب مي)آنومي(

.دست دادنداخالقي  قدرت ديرين خود را از و قوانين
هاي آسيبياشاعهيشدن زمينهرسمي و در نتيجه فراهمغيركنترلهايشدن سيستمسبب سست،اجتماعي زيادين ناهمگونينچهم

.شده استقانوني هاي غيرها در قالب باندها و بزهاجتماعي و پيدايش انواع ناهنجاري
:اجتماعي حاكي از آن است كهارخصوص ساختدرو مطالعات صورت پذيرفته ها برخي از نتايج بررسي

.جرم، جنايت، و ساير رفتارهاي آنوميك نيز بيشتر استميزانها افراد مجرد بيشتري وجود دارددر محالتي كه درآن-
.دباشساير رفتارهاي آنوميك پايين ميشناسند، ميزان جرم، جنايت ودر محالتي كه همسايگان ساليان دراز همديگر را مي-
.بردهمسايگان با يكديگر ميزان رفتارهاي آنوميك را باال ميبرعكس عدم ارتباط -
.شهري كامال صادق استيماندهمستقيم دارد و اين به ويژه در محالت عقبيشهري رابطهجمعيت در محالتافزايش جرم با افزايش تراكم-



عوامل اقتصادي موثر در پيدايش آنومي در جامعه- 2- 3

ارتكاب ( مادي را براي اعضاي خود از راه مشروع و قانوني تامين نمايد، افراد از ابزار نامشروع هايتي كه اجتماعي نتواند حداقل نيازدر صور
هاي اقتصادي و رسيدن به منافع مالي هاي آنوميك با انگيزهدر واقع بسياري از رفتار. كنندهاي خود استفاده ميجهت رسيدن به خواسته) جرم

توان فقر، بيكاري و شرايط بد اقتصادي را نام ترين عوامل پيدايش آنومي در هر جامعه مياز اين رو ، از مهم. شوداقتصادي خاصي انجام ميو 
.برد

بيكاري-2فقر و نياز مالي-1
تورم-4شهر                               اقتصادييرشد و توسعهدرعدم تعادل-3

.باشدمل ارتكاب جرم در افراد ميترين عوااست كه فقر و نياز مالي يكي از مهمشود آناي كه حاصل ميجهبنابراين نتي

:عوامل فرهنگي موثر در پيدايش آنومي در جامعه-3- 3
:عامل در هم شكستگي ساختار فرهنگي-1- 3-3

آيد كه بين اهداف و هنجارهاي فرهنگي و امكانات اين وضعيت زماني پيش مي. فرهنگي استشكستگي ساختارهمنظر مرتون آنومي، يك دراز  
نظير . شود، متعدد استفرهنگي در شكل جامعه حاصل ميهايي كه از برآورده نشدن نيازهايتنش. فاحش وجود داشته باشدموجود تفاوت

هاي انطباقي است كه به قيمت از دست اينها رفتار... اجتماعي  وجمعي در بافتوبيگانه ، سردرگمي فرديزندگيو فرهنگ همعمول شدن شيو
.ها و حتي شورش در جامعه خواهد شدها ، برخوردشود و باعث تضادفرهنگي تمام ميرفتن هويت
:هاي كجرو فرهنگخردهيعامل ايجاد كننده-2- 3-3
گزيني فضايي و تمركز فقر آيد كه پيش از آن قطعا نوعي الگوي جداييفتار آنوميك در قالب يك خرده فرهنگ كجرو به وجود ميهرنوع ر

فرهنگ اين طبقات ها در طبقات پايين ، خردهژرويكگرايان معتقداند كه عامل اصلي تمايل به فرهنگ،در تبيين اين رابطه. وجود داشته است
.است
:فرهنگيعدم تجانس- 3-3-3
فرهنگي متفاوت از انسجام فرهنگي الزم برخوردار نيستند و موجب بروز ناهماهنگي و هايها به دليل هجوم مهاجرين و مردماني با ريشهشهر

ر داده و ، تاثير رواني مهاجرت در وقوع جرم را مورد بحث و بررسي قرا1958رواني، در سال مجمع جهاني بهداشت. شودتعارض فرهنگي مي
)87: 1375بي نا،. (تهاي روحي مهاجرين را بيش از ساير عوامل موثر دانسته اسناراحتي

فرهنگيتضاد
مهاجرفرهنگهاي اجتماعي                                          آسيب

فقر

: عوامل محيطي موثر در پيدايش آنومي در جامعه- 3-4

:هاي شهريفرصت جرم در محيط
ها تواند يك فرصت يا تركيبي از فرصتفرصت جرم مي.تواند فرصت را تشخيص دهدكار مييابند كه بزهها به اين دليل ارتكاب ميبيشتر جرم

كم، درختاني كه فرد شدن، نبود تعريف آشكار ميان مكان همگاني و خصوصي، روشناييهايي براي پنهانآسان، مكانباشد مانند دسترسي
تر ممكن است كه مرتكب كم،پذيري كنندامني و آسيبناكاران بيشتر احساسبتواند خود را در پشت آن پنهان كند و به طور كلي هرچه بزه

.جرم شوند



ها، افزون ها و جنگلها ، بوستانپرت، زيرگذروهاي خلوتها گريزانند عبارتند از خيابانهاي همگاني كه افراد در طول روز از آنمكانچنين هم
ه اي براي ديگران، بهاي ترسانندهتواند مكاند، نيز ميكننميهاي همگاني تجمعجا در مكانر آنها كه جوانان د، حومه و مركز شهرهاينبر ا

. باشندو بانوان ويژه براي ميانساالن و سالمندان 

خيزيتحليل جرم
:ها روبرو استرسد يك مجرم در برخورد با مكان هميشه با اين پرسشبه نظر مي

اينجا چه امكانات و تسهيالتي براي ارتكاب جرم دارد؟-1
توان دنبال نمود؟اي را ميمكان چه اهداف مجرمانهدر اين -2
توان پس از ارتكاب جرم خيلي سريع از صحنه فرار كرد؟چگونه مي-3

جرم و بررسي شرايط مكاني و الگوهاي فضايي كه موجب افزايش احتمال جرم در سطح شهري مي شوند، هاي فرصتبا استفاده از روش
)68: 1380كالنتري،.( نمودد وقوع جرم را مشخص توان شرايط فضايي و كالبدي مستعمي
از )CPTED(محيطـي طريـق طراحـي  جـرم از از پيشـگيري ينظريـه نظـران اين خصوص مطالعات به عمل آمـده توسـط صـاحب   چنين درهم
هـاي  تعـداد واحـد  ، شـهري سـازهاي وكميت و كيفيت سـاخت ، هاكيفيت همجواري كاربريو نوع كاربريبه اين سو حاكي است  1970يدهه

جملگـي  .... وقابليت ديد به فضـا ، شهرياستقرار بناها در فضايينحوه، هافرم و كيفيت ساختمان، تراكم ساختماني، مسكوني يك ساختمان
) B.Robinson, 1996: 1-5.(ها موثر استها و فضاخيزي مكانجرمهايبر شرايط و فرصت

"CPTED "چيست؟
زيادي براي فهمتالش CPTEDهاينظريهياين چارچوب مجموعهباشد كه درميCPTEشناسيهاي جديد بررسي جرميكي از مكتب

يك CPTED. آن نقش بنيادي داشته استيو توسعهگيري هاي جفري و جيكوب درشكلانديشه. رابطه مكان و جرم به عمل آمده است
ساخت ، معماران و شهرسازان انسانمند محيطهدفمناسب و با به كارگيري طراحياساس آن شناسي طراحي است كه برپيشنهاد روش

پيشگيري از جرم از طريق يدر واقع ، هدف نظريه. دنتوانند مجال ارتكاب جرم و تبهكاري را كاهش داده و كيفيت زندگي را بهبود بخشمي
دراين . كندجرم را فراهم ميامكان و يا تسريع در ارتكابشرايطكردن شرايط كالبدي و محيط اجتماعي است كهمحيطي ، مشخصطراحي

ايهتقويت منطقو طبيعينظارت، طبيعيدسترسيكنترل.كننداز سه استراتژي اساسي استفاده ميCPTEDتخصصي هايچارچوب طرح
)Atlas,1999: 1(

امنفضاهاي شهريايجاديكارهاراهها و مولفه-4
:كنيمبه شرح زير تقسيم ميرامعيار كلي

اندازه و فرم فضا- الف
آسايش بصري و محيطي-ب
فضايي و نفوذپذيريسازمان-ج
زمينكيفيت مسكن و كاربري- د

تاكيدهاي محيطي ستراتژيويژه ابهكيفري پيشگيري از جرم هاي غيراستراتژيبههاي فضاهاي شهري امن به نوعيها و معياربنابراين مولفه
.دارد
:اندازه و فرم فضا-الف 

اندازه فضا- 1



ها ترين مميزه شهرهاي گذشته ، سكون آنمهم. دهدامنيت را كاهش ميمحيط ، احساسپذيريبزرگ به لحاظ كاهش امكان كنترلمقياس
ساكنين خود را تنگ در آغوش ها آن. رفتها از حدي مشخص فراتر نميتحت اشغال اين شهرها و تعداد شهروندان آنيمحدوده. بودند
)13: 1378ياراحمدي، .(آورندفراهم ميامنيت را برايشان گرفتند و بدين ترتيب احساسمي

توان تا سطح ساختار فضايي محالت آن را مي،ها چنين توقعي از شهرها، منطقي به نظر نمي رسد ليكنامروزه به علت امكان گسترش شهر
. تعميم داد

هاي مطالعاتي و يافته. نشودهاي آن شنيده خواهي مردم از پشت ديوارنقدر بزرگ باشد كه صداي كمككه شهر نبايد آارسطو معتقد بود
تواند گذارد و اين از يك سو مير امنيت و آسايش اجتماعي تاثير مييتغيي فضا در اكي از آن است كه اندازهنظريات ارائه شده معاصر نيز ح

ام اجتماعي را در آنوميك شود و از سوي ديگر انسجالقاعده افزايش رفتارهاي و عليشهريهاياسازگاري و خشونتموجب افزايش اضطراب ، ن
.تضعيف نمايدرييپذمقابل آسيب

دانست و معتقد بود كه چنـين شـهري وحـدت و انسـجام خـود را      نفر جمعيت مي5040آل شهر را ، شهري متوسط با افالطون نيز اندازه ايده
در . شـود فراتر رود، امكان اجتمـاع همگـاني از شـهروندان سـلب مـي     ي شهر  از اين آستانه به باور افالطون در صورتي كه اندازه.كندميحفظ 

.انجامدهاي متعددي در شهر مياجتماعي به بروز ناهنجارينتيجه با سست شدن روابط
نظـران روانشناسـي اجتمـاعي و    چنـين صـاحب  بـراي آن قائـل شـويم هـم    تـوانيم اي اسـت كـه مـي   آستانهبنابراين موضوع مذكور خود داراي

شناسي رفتارهاي اجتماعي مورد توجـه قـرار   احساس ازدحام در فضاهاي كوچك را در ارتباط با آسيبيشناسان، نياز به خلوت و مسئلهجامعه
.اندداده

شـدن  كوچك، بـا تـوام  سازد از طرف ديگر فضاهايزي را فراهم ميخيآور است و شرايط جرمهر چند كه فضاهاي بيكران و خالي خود اضطراب
براي افـراد موجـود  امل موثر بر رفتـار، همـواره تعـداد   ترين عودر واقع يكي از مهم.پذيري را موجب شودتواند شرايط آسيبازدحام زياد نيز مي

اي امـا حضـور عـده   . انساني استهاي روابطكنندهترين تعيينفضايي يكي از عمدهمجاورت. باشدفضايي تعريف شده مييتماس در يك محدوده
.تواند منجر به ادراك ازدحام شودمينيز يك فضاي بسيار كوچك زياد در

:فرم فضا-2
براي فضا ، شرايط بسيار مناسبي عدم رويت بصري ناشي از فرمخواهد در حال ارتكاب جرم ديده شود و بدون ترديد،شك يك مجرم نمينوبد

.سازدمياي بزهكاران و خالف كاران فراهم اهداف و رفتاره
هاي مجرمانه به گيرد كه فعاليتعمومأ در جايي صورت ميخود دريافت كه جرم در مجتمع مسكوني اسكار نيومن در مطالعات و تحقيقات

ها او نتيجه گرفت كه هنگامي كه ساختمان. دگيرصورت نميها به سادگي گردد و دسترسي عموم به اين مكانسختي مشاهده و رويت مي
.يابد هاي ورودي و اماكن عمومي را تحت نظر داشته باشند ، جرم كاهش مياي طراحي شوند كه ساكنين بتوانند دربگونهبه

گيري در نظريات آمريكا، تاثير بسيار چشمبزرگهايبا طرح نظرياتش در كتاب خود تحت عنوان مرگ و زندگي شهرجين جكوبز نيز
تحت كنترل را اش اذعان داشت كه براي نظارت و مراقبت از خيابان، چشماني الزم است كه فضا وي در نظريه.شناسي شهري ايفا كردجرم

ساكنين و ها را به عنوانتوان آنميد و در واقع مياناها را، مالكين طبيعي خيابان توان آنخود قرار دهند، اين چشمان كساني هستند كه مي
.   عابرين فضاي خيابان تعبير نمود

اين بناها نبايد به خيابان پشت كرده و  نماهاي . گيري كنندچنين بناهايي كه در مجاورت يك خيابان قرار دارند بايد به سوي آن جهتهم
. را تحت كنترل خود داشته باشندها كورشان را بدان عرضه كنند تا بتوانند به فضاي خيابان نظارت داشته و حركات مردم و غريبه

. باشد پرهيز نمودهاي تاريك كه به دور از ديد عابرين مينجكها و ها از ايجاد گوشهچنين بايد در طراحي خيابانهم
از آن در ژاپن، در خصوص بررسي ارتباط ميان وقوع جرم و جنايت و محركات محيطي آن ، حاكي GISمطالعات به عمل آمده با استفاده از 

 Ogawa.(ها بيشتر بوده است ها در معرض ديد نبوده است نسبت به ساير آپارتمانهايي كه فرم فضاي ورودي آناز آپاتماناست كه دزدي 

and Others (



رو توجه به كيفيات ناپذير دارد و ازاين دفاع نقشي انكارفضا در چگونگي ايجاد يك فضاي بدونبنابراين، ساختار فيزيكي فضا يا به عبارتي فرم
نظم و ،مراد از آن شكل ، رنگ . آوردخوانايي كيفيتي است كه تصويري روشن در ذهن هر ناظر به وجود ميبراي مثال. يابدفضا اهميت ميفرم

اي گونهفرم بهفضاهايي كه از نظر ساختاري و .داردرويت زندگي آدمي را آسان و ميسر ميكه با ايجاد تصويري روشن و مشخص ساماني است 
، شرايط محيطي را به صورت بالقوه جهت باشددارا ميباشد كه نماياني آن به حداقل برسد به علت در معرض ديد نبودن و ناپيدايي كه 

.سازدمجرمانه مساعد ميرفتار
ي دارد كه قطع تداوم بصري و ها بستگبه ميزان اختالف سطح آنو فضايي بين فضاي بر آمده و محيطچنين ميزان حفظ تداوم بصري هم

. شودميلي نابهنجار در سطوح كف فرورفته شود و مناسب جهت به سرانجام رساندن عمفضايي باعث مخفي ماندن عملي در محدوده آن مي
ها پلها ، زيرگذربه همين علت زير. رساندكردن را ميدادن و محافظتگرايي يا كيفيت پناهگرفتن فضا از محيطش كيفيت درونتر قرارپايين

توانند به صورت بالقوه به عنوان فضاهايي بدون دفاع مطرح ها قابل رويت نيستند و ميبه علت قطع ارتباط بصري فضاي اطرافشان با آن...و
.شوند

ها از نظر ترانسيك ، فضااين . اي ديگر توصيف كرده استگونهشده را بهفضاهاي گم) Finding lost space(خود راجر ترانسيك نيز در كتاب 
د عملكرد كلي فاقطورگيرد و بهشهري صورت نميهايها فعاليتدر اين فضا. شهري هستندهايندازانشده چشمهاي ساماندهيماندهاغلب پس

.آورنداستاي اهداف مجرمانه فراهم مياز اين رو شرايط بسيار خوبي براي استفاده از آن در ر. هستند

ي و محيطي آسايش بصر-ب
اي شود، چرا كه براي سكونت و زندگي، شهر خانههاي شهري امن محسوب ميهاي مهم و اساسي محيطآسايش بصري و محيطي از مولفه

بخش سازد، شهر نيز بايد گونه كه خانه بايد از صفات و مزايايي برخوردار باشد تا سكونت و زندگي مطلوب و آسايشاست ، بزرگ و همان
چنين شهر مانند خانه بايد محيطي گرم و صميمي و هم. باشدشهروندانآسايش ، راحتي و امنيتهايي براي تامينكيفيات و ويژگيداراي 

.دلپذير باشد تا امكان زندگي مطلوب را فراهم سازد
هاي آلوده است هاي آنوميك با مكانهاي متعدد به عمل آمده حاكي از وجود همبستگي آماري ميان فراواني وقوع جرايم و رفتارنتايج بررسي

ها را رفتاري تعبير كنيم ، طبيعي است كه اين نوع آلودگي گرايش چسبندگي به ساير آنواع آلودگيهاي آنوميك را به نوعي آلودگياگر رفتار
.دارد
مطرح ... محيط از حيث وجود انواع زباله وصوتي و عدم بهداشتهايبصري ، آلودگيهايتوان شامل آلودگيباره انواع آلودگي، را ميايندر

:شودهاي زير ميهاي مورد نظر شامل محورلفهواز اين رو م. ساخت
و خوانايي) محيطياطالعات( آلودگي نمادي-1
)بصرياغتشاش( آلودگي بصري-2
) ها در فضاهاي شهريرنگكاربرد نامطلوب( آلودگي رنگ-3
)تاريكي( آلودگي نور-4
)وجود مواد زائد جامد در محيط( محيطيآلودگي -5
آلودگي صوتي- 6

):اطالعات و عالئم محيطي و خوانايي( آلودگي نمادي- 1
هاي مختلف شهر هستند و شهري از عوامل مهم تشخيص قسمتنظران سيمايها از ديد صاحبديگر نشانهنمادها و عالئم و يا به عبارت

كنند و مسير خود را ها احساس امنيت ميواردين از طريق برقراري ارتباط با آنغريبه به محيط و تازهترتيب افراد به خصوص افرادبدين
)1372:92،بحريني.(يابندمي



ها و بيشتري دارند تا از غريبهاز آن است كه افراد بزهكار تمايل شناسي انحرافات حاكياجتماعي و جامعهشناسينتايج مطالعات آسيب
وجه به آنان هاي اقتصادي و بازرگاني كه به هيچچنين از موسسات و سازمانها ندارند و همگونه آشنايي با آنافرادي كه هيچبيگانگان يعني

.وابسته نيستند ، دزدي كنند
متحرك اين است كه وي جهت ) ارگانيسم(زندگي هر موجوديشود كه الزمهگشتگي از اينجا ناشي ميامنيت و وحشت از گماحساس عدم

.تميز دهدحركت خود را در محيط زندگي خود 
جهان خارج به وجود آورد و اي موزون بين خود وتواند رابطهوي مي. دهدبنابراين تصويري نيكو از محيط به شخص نوعي احساس امنيت مي

.باشدتي كه او راه و جهت خود را گم كردهشود، وقمستولي ميخالف احساس ترسي است كه بر شخص اين درست بر
نزديك ما به مثابه عالئمي هستند وشهري باقيمانده از اجداد دورهايها و به طور كلي نشانهها، ميدانهاي قديمي، خيابان، محلهتاريخيبناهاي

بنابراين تقويت و تاكيد بر اين را تعيين كنيمكنند تا هستي خود و وابستگي به يكديگر را بازيافته و هويت جمعي خود كه به ما كمك مي
.ها تاثير به سزايي در خوانايي ذهني و بصري شهروندان داردنشانه

)ها  و عناصرنماها ، حجماغتشاش بصري( ديداريآلوگي-2
ناهنجاري رفتاري و يا (رفتاري يافته و اغتشاشاز طريق احساس و ادراكي بر روي رفتارهاي اجتماعي انعكاستواندشهر ميشكلدر اغتشاش 

ها توسط طراحان شهري و يا سازماندهي مجدد آنو اين همه صرفا از طريق طراحي فضاهاي. شهري توجيه نمايدرا در فضاي) آنوميكرفتار
. قابل اصالح است

تري وجود دارد ، نسبت به ساير بصري كمديگر در آن اغتشاشي كه واجد تناسبات بصري مطلوبي هستند و به عبارتشهرآن بخش از فضاي
.شوندعجين مي) هاي نابهنجار و آنوميكرفتار( رفتاري هايتر با اغتشاشفضاها احتماال كم

به طور خالصه . شودالذكر پديدار ميباشد كه از روند فوقه ميشهري مطلوب رهنمودي براي ارتقاي تناسبات بين ساختارهاي نو و كهنطراحي
:ترين اصولي كه بايد در اين چاچوب به خاطر سپرده شود به شرح زير استمهم

هاحفظ يكپارچگي بدنه خيابان-1
هااحترام به هويت تصوري بناها و چشم انداز-2
قاعدهساز بيوجلوگيري از ساخت-3
تماميت بخشيدن به مصالحسازي و هماهنگ-4
ارزش قائل شدن براي ريتم موجود در نماها و عناصر فضايي-5
هاي عمومياصالح الگوهاي استفاده از مكان- 6
ها و تابلوها شكسته در فضابهسازي و اصالح پنجره-7

آلودگي رنگ در فضاي شهري- 3
فرم و رنگ كه هر كدام الزم و : از اندل شده است، اين دو عنصر عبارتكنيم از دو عنصر مهم تجسمي تشكيدنيايي كه ما آن را نظاره مي

شهري به كار و فضايهاي استفاده در محيط زندگي ، محلاند كه نوع تركيب رنگثابت كردهروانشناسان) 1380:42بهادري،. ( يكديگرندملزوم 
نمادين دارند و حتي در تصورات ما نيز هر بنا با رنگ خاص تداعي  ها معنايرنگ.طور ناخودآگاه در وضعيت روحي مردم موثر خواهد بود

.توانند با سردي و گرمي خود با تظاهر يا فروتني خود ، ايجاد تنش و يا آرامش كنند و به هر حال درفضا وزن ايجاد نمايندها ميرنگ. شود مي
پريشي و عصبيت افراد جامعه هستند كه تنها موجب افسردگي روانهويت و مغشوش رنگي بيدر وضعيت كنوني ميادين شهري ما يك بوم

ها را نشان دهند ، حس وحدت ايجاد كنند، تداوم و نظم را القاء توانند بناها را قابل فهم و خوانا نمايند و حتي عملكرد آنها ميرنگ.شوندمي
.تركننند ها را خواناهاي معروف و خيابانن و ميعادگاهها ، مياديهاي شهري را شاخص كنند ، مسيركنند، بناهاي مهم و نشانه



)تاريكي( آلودگي نور- 4
از اين روست كه فراواني وقوع جرايم . توان آلودگي شمرددر فضاهاي شهري و عمومي كمبود يا فقدان روشنايي مناسب براي محيط را نيز مي

هاي با افزايش پيچيدگي. كندخيزي مكان را تشديد ميعامل زمان ، شرايط جرمو اينجاست كهباشدداراي تفاوت معناداري ميدر شب و روز
هاي عمومي در شب تقويت روشنايي مردم را براي استفاده از مكان. بابدحيات اجتماعي احتماال فراواني وقوع جرايم شبانه نيز افزايش مي

با آشكار نشدن فرم به علت تاريكي اولين گام به سوي پديد آمدن فضايي .دهدرسمي را افزايش هاي غيركند و ممكن است مراقبتتشويق مي
هاي خود به فضاهايي با عدم قابليت ديد و اين ويژگي باعث خواهد شد تا افرادي كه جهت اطفاي نياز. شودپذير برداشته ميدفاع و آسيببدون

.   ها كشيده شونده فضاگونبصري ديگران احتياج دارند به سوي اينيقرارگيري در حوزه
هاي مراقبتدتوانه شكل موثري ميشود بهاي بهتر ميا با نورپردازيهكه موجب داشتن ديد مناسب از درون ساختمانتوجه به شرايطي 

.و ميزان جرم را كاهش دهدها را افزايش داده ،ها و حريم اطراف منازل و ساختمانطبيعي معابر، خيابان

)وجود مواد زايد جامد و فاضالب در محيط( ي آلودگي محيط-5
ها محل زباله بيشتر باشد، شرايط كنار آنهايي كه در ژاپن حاكي از آن است كه در ساختمانGISمطالعات به عمل آمده با استفاده از 

)Ogawa and others, 1998.(گرددها به همان نسبت بيشتر ميخيزي در آنجرم
شهري از سوي افراد در هر فضايشود و ريختن زباله دركاهش كيفيت محيط ميها و فضاهاي شهري موجبمحيطوجود زباله و فاضالب در

اين نكته به خوبي اثبات شده است كه . شودجرم محسوب ميو در اغلب جوامع مترقي طبق مقررات ،اجتماعي د نوعي رفتار ضداي خوجامعه
ها و محيطي مانند وجود آشغال، خرابهشود از طرفي عدم مراقبت و به هم ريختگياهش جرم ميها عمومي به ميزان زيادي موجب كمراقبت
.ددهميها را افزايش گري در اين مكاني و تكديمستاعتياد، هاي ناهنجار و خشن ، ولگردي، هاي متروكه انجام برخي رفتارزمين

: آلودگي صوتي- 6
كنند كه از به دام افتادن خود جلوگيري نمايند و به ها ، شرايطي را انتخاب ميها و زمان، مكانها هوشمندانه موقعيتمجرمين با بررسي 

ها آلودگي صوتي  شديدي وجود دارد از اين ها و يا در مجاورت آنهايي كه در آناز اين رو مكان. راحتي عمل مجرمانه خود را مرتكب شوند 
.حيث مناسب است

و شلوغ، صدا وسرمسكوني پرخريد، مناطقصدا شهري، مراكزاز جمله محل اجتماعات شلوغ و پر سروهاي بسياري چنين محلهم
هايي از جمله مكان... شهري وهاي عمرانهاي فعاليتصنعتي ، حوزههايها ، مناطق مجاور فعاليتهشهري ، مناطق مجاور فرودگاهاياتوبان

.يطي هستندهستند كه به صورت بالقوه داراي چنين شرا
شود و از سوي ديگر با تشديد عوامل رواني موجب خيزي فضا ميهاي جرمترتيب اثرات آلودگي صوتي از يك سو موجب افزايش فرصتبدين

.گرددهاي عصبي ميافزايش رفتار

)دسترسي(سازمان فضايي و نفوذپذيري- ج
دسترسي به عنوان مشخصه محوري و مشترك هر سه معيار مورد توجه در چارچوب اين مولفه در قالب سه معيار متمايز ميزان و چگونگي

:هاي زير قابل تقسيم استبه معيارو دسترسي در چارچوب بررسي حاضر هاي سازمان فضاييبر اين اساس مولفه. گيردقرار مي
هاپذيري قلمرووضعيت نفوذ-1
وضعيت دسترسي-2
فضاهاي حمل و نقل عمومي-3

)خصوصي، عموميخصوصي، نيمه( ها ري قلمرووضعيت نفوذپذي-1



( و عمومي از يكديگر موجبات كاهش نفوذپذيري ) عمومينيمه( خصوصيخصوصي ، نيمههايفضايي و مرزهاي قلمروروشني و وضوح سازمان
.شود، افزايش نظارت اجتماعي و پيشگيري از جرايم مي) دسترسي

برداران محيط و ها در داخل محالت ، ساكنين و بهرهعمومي و خصوصي فضاعمومي ، نيمههايقلمروها و از طريق تعريف و نمايان ساختن مرز
ها، قابل شناسايي مجاز آنها ، كاربران غيرمالكيتيچنين ناظرين و عابرين قادر به شناخت محدوده خود خواهند بود و با تعيين محدودههم

معين بودن . كند كند و بنابراين يك حس قلمرو و حس مكان را ايجاد مييك فضا را تعريف ميروشن ، مالكيت تعريف مرزهاي. خواهد بود
.رودشود، يك گام براي قابل دفاع ساختن فضاها به شمار ميانساني اجرا ميفضا ، زماني كه در يك مقياس

هاي دسترسي و شبكه ارتباطيويژگي-2
قدر مسلم هر عمل . شهري دارندها و محالتبسياري در تامين ايمني و امنيت فضا ، مكانارتباطي نقش هايهاي دسترسي و شبكهويژگي

صورت ) سهولت به مكان وقوع و امكان فرار سريع از آن مكان( مجرمانه از سوي مجرمان ، هوشمندانه و با در نظر گرفتن نقش عامل دسترسي 
.گيردمي

مشكل مسكوني كاهش داده ، و حتي ساكن و غريبه را به شدت در فضاي محالتغيرافراد زدن ، پرسهبستبنيهاها وكوچهخيابان
.هاي بزرگ حل كرده استمسكوني برخي از شهراتومبيل را در محالتسرقت

ها فعاليت نكها بانهايي كه در آخيابانها از خيابان جدا نشده باشد و نيزروهايي كه در آن پيادهدر خيابانتحقيقات پليس ژاپن بر مبناي
طرفه و هاي يكو خيابانهاي باريك چنين در خيابانهم. افتدقاپي بيشتر اتفاق ميكيفيهاي شهري پديدهدارند نسبت به ساير خيابان

)Ogawa & shibasak, 2003:2.( نور اين مسئله وجود داردهاي كمخيابان
ها جرم اتفاق افتاده شهري كه در آنسوم از سطوحصورت گرفته است تقريبا دوبر اساس مطالعات ديگري كه در يكي از شهرهاي انگلستان 

.گرفته استروهاي آن ترددي صورت ميتري برخوردار بوده و يا گاهگاهي در پيادهاست از تردد عابرين كم
نتيجه گرفتند كه هم تردد 1980ش در سال همكارانروبن اشتابن وجرايم ، روها و ارتباط آن با ميزانبررسي روي ترافيك پيادهودر تحقيق

روها، قربانيان جرايم بيشتري را به همراه زياد پيادهها با ميزان جرايم ارتباط مستقيم دارد، تردد و ترافيكروپياده در پيادهزياد و هم تردد كم
.( شودها كاسته هاي طبيعي از خيابانبتشود مراقو باعث ميتر را با خود داردداشتند و سطح پايين تردد پياده هم شاهدين كم

)1382:58حشمتي،
. در گزارش تحقيقي خود اعالم داشتند كه ميزان دسترسي به يك خيابان با ميزان جرايم در آن ارتباط دارد1977سال پوس و نامرهم در

. ها داشتنداز جرايم را نسبت به چهارراهبودند در صد كمتري ) T(و ) L(هاي هاي كه به شكلبست و گذربنهايها و كوچهخيابان
ها را به خاطر و آنها را شناسايي كنند كه ساكنين ، بتوانند غريبهاحتمال اينمسكوني ، هايها و كوچهبست كردن خيابانميتوان با بن

.ها را مورد توجه قرار دهند، افزايش دادهاي آنبسپارند و رفتار
كردن عمومي و فلسفه آن محدودهايخصوصي از فضاخصوصي و نيمهضاهايفيعني تعيين مرز و حدود مالكيتده كنترل دسترسي در بيان سا

گياهي و يا نوع بوته،كوتاه، نردهمثل ديوار.(تواند سمبليك باشندها ميوديتاين محد. عمومي استغيراستفاده افراد اجتماع از فضاهاي
)هاي تاريخي چون گذردسترسي هممراتب، ايجاد سلسلهكفپوشش

:اي حمل و نقل عموميفضاهاي زنجيره-3
عمومي مستلزم حضور در يكنند، غالبا در معرض خطر هستند زيرا استفاده از وسايل نقيلهعمومي استفاده مييمردمي كه از وسايل نقليه

كنند كساني كه از اتوبوس استفاده مي. ها نداريدشما هيچ كنترلي روي آنكه شامل تعداد زيادي از بيگانگان كه، جاييهاي عمومي استمكان
هاي پذيرند و مجرمين، زنان و ساير گروهها در برابر جرايم خياباني آسيبن منتظر بمانند جايي كه آنامجبورند زمان طوالني را در خياب

.شوندكه  راهي براي گريز از محدوده فراهم باشد اين وقايع تشديد ميكنند بخصوص زمانيهاي خود انتخاب ميپذير را به عنوان طعمهآسيب
.عمومي و بالعكس مورد توجه قرار دادخصوصي به فضايدسترسي امن از فضاييهامنيت در شهر را بايد به صورت زنجيريبنابراين مسئله



:زمينكيفيت سكونت و كاربري-د
:مسكن ناسالم- 1

ارت بهتر ، همبستگي به عب. گران به اثبات رسيده استمسكن نامناسب با جرم از سوي پژوهشيرابطهيفرضيههاي زيادي است كه مدت
موارد بزهكاري در محالتي كه % 74به طور مثال در فرانسه .جوانان مالحظه شده استسالم بودن مسكن و بزهكاري كودكان وشديدي بين نا

.استمساكن ناسالم وجود دارد ، مالحظه شده 
شود كه به طور اين موضوع از اينجا ناشي مي. هاي اجتماعي مطلوب و يا آنوميك داردرفتارسيار قاطعي در بروز كيفيت عمومي سكونت نقش ب

.اساسي تعريف مسكن ، فراتر از تعريف آن صرفا به عنوان يك سرپناه است و كيفيت آن نيز حائز اهميت و توجه است
آنند كه شماري برنظران بيز اين رو صاحبا. كنندونت خويش، موقعيت اجتماعي و كانون خانواده خود را تعيين ميانتخاب محل سكوالدين با

ها نقش مهمي را بازي ها در ايجاد كجروي و بزهكاريگونه خانههاي مسكوني نامناسب جستجو كرد و اينريشه انحرافات را بايد در خانه
محالت و شهري واساس وضعيت مناطقاينبر.لق به نواحي پست و نامناسب هستندبيشتر مجرمين متعكنند و در تمام جوامع طبقاتيمي

ها ، كيفيت ابنيه از لحاظ مرغوبيت ، سرسبز بودن و نور كافي و وضعيت ظاهري آپارتمانيتمسكوني ، كيفهايحتي تعداد طبقات ساختمان
)1377:97سگراني طرقبه،(گذارندشهري  و محالت بر جاي مينوع جرايم ارتكابي در مناطقدر بسزايي عواملي هستند كه تاثير ... داشتن و

تصرف مسكن ينحوه-2
هاي مسكوني است به نشين شهري بيشتر از مالكين واحدبندي واحد مسكوني ، ميزان ارتكاب جرم توسط افراد اجارهطبقهيبراساس نظريه

ها موثر ها در ارتكاب عمل مجرمانه آندي بين افراد جامعه و از جمله  نوع تصرف مسكن آنهاي اجتماعي و اقتصاعبارتي  تفاوت
توانيم به عنوان هاي متعددي است ولي شاخص تراكم جمعيت را مياين احوال مسكن خود شامل مولفهيهمهبا) 1369:102شكويي،(است

.گرفتها در نظر اي براي ساير شاخصبارزترين شاخص و نيز نماينده
:نقش تراكم جمعيتي و ساختماني-3

هاي مسكوني با ارتفاع متوسط وجود دارد به دليل شهري و محالت و به طبع آن فضاهاي شهري كه در آن و يا مجاورت آن مجتمعمناطق
امنيت بيشتري را براي بنابراين احساس. هاي مسكوني بلند واقع هستند، دارندمناطقي كه برجارتفاع محدودشان جمعيت كمتري نسبت به 

تر است و از آنجا كه ارتفاع ساختمان كمگرددتر ميها ، كنترل  بر فضاها آسانتر همسايهبا توجه به شناخت آسانكنندساكنان خود فراهم مي
تواند حاصل عوامل متعدد ميتراكم بهينه . شودتر ميها آسانتسلط به فضاهاي بيروني و فضاي بازي بچه، ديد به فضاهاي عمومي بهتر است و

.ضروري است در برخورد با موضوع تراكم آن را به صورت تفكيك شده مورد بررسي و توجه قرار داد.باشد و مطابق با فضاي شهري تغيير يابد
:كندتراكم جمعيت رادر جوامع انساني به سه نوع زير تفكيك مي"موري"
تراكم در منطقه مسكوني-1
مسكونيتراكم در واحد -2
تراكم از نظر فشار جمعيت به منابع-3
متغير دوم يعني تراكم در واحد ،مسكوني و تراكم در واحد مسكونييدهد كه از دو متغير تراكم جمعيت در منطقهنشان مي"موري"

و به . شودرفتاري در كودكان مي–زيرا اين عامل  موجب بروز اختالالت رواني . استيمسكوني و يا ازدحام در محل سكونت عامل مهمتر
هايي كه و در مقايسه با آن. را به همراه داردچنين احساس نا امني گرانه و هميا پرخاشتحصيلي، بروز رفتارهاي تهاجميمراه خود افته

.كنندتر بوده ، احساس امنيت كمتري مياز نظر پيشرفت تحصيلي نيز ناموفق, فضاي كافي در اختيار دارند
تواند مسائل اجتماعي از جمله افزايش جرايم را واقع هرچند كه محالت مسكوني پرتراكم در صورت تركيب با ساير عوامل اجتماعي ميدر

ن و به دليل اينكه زندگي جمعي دآور بونواختي و ماللبه دليل يكتراكم نيزاي بسيار كمهمراه داشته باشد، ولي از طرف ديگر محالت حومه
.خيزي را افزايش دهدتواند شرايط جرمكند، نيز ميي را عرضه ميتركم رنگ

بخشي جمعي در اين ارتباط واجد توجه باشند، ولي تشخيص آين هاي ساختماني و تراكم جمعيتي شايد تا آستانه كاهش اثروضعيت تراكم
.باشدپذير نميآستانه بسيار پيچيده و تا حدود زيادي امكان



:هاي مسكونياز خدمات عمومي واحدمندي بهرهميزان -4
عمومي محروم هستند در مناطقي كه از خدماتيزي زماني قابل بررسي است كهخمندي از خدمات در كاهش شرايط جرمبخشي بهرهاثر

بزهكاري زمره مناطقمحروم ، معموال در شواهد مطالعاتي حاكي است كه بسياري از مناطق. برخوردار ، مقايسه شوندشرايط اجتماعي با مناطق
.شونددر هر شهري محسوب مي

شوند و لذا عمومي محسوب ميمندي از خدماتترين مناطق از نظر بهرههاي خودرو در هر شهري از محرومو يا سكونتگاهنشين حاشيهمناطق
.توان مناطق مزبور را از حيث موضوع مطالعه به صورت ويژه مورد توجه قرار دادمي

كند و  اعمالي چون دزدي، اعتياد، قاچاق، هاي اجتماعي سريعا رشد ميهاي انساني ، كجرويرفتن ارزشاطقي به لحاظ از بيندر چنين من
.دننشيني با جرم رابطه مستقيمي و نزديك داربنابراين حاشيه) 77: 1375ستوده،( يابدفحشا و نظاير آن گسترش بسيار مي

هاكيفيت فعاليتزمين ، كميت و الگوي كاربري-2

ها در وكار دارند كه انواع فعاليتبا فضاهايي سرمعماري و شهرسازي . به زمين استگيرد ، اساس متكيهر فعاليت كه توسط انسان صورت مي
ا نوع استفاده از زمين عبارتست از نحوه يهاست و كاربريترين نقاط استفاده از زمين توسط انسانمتمركزشهر.افتدها اتفاق ميآن چارچوب

.شودزمين به جهت نوع فعاليتي كه در آن انجام مي
شود ها ميها موجب الگوي پراكندگي فعاليتبندي كاربريمنطقه. زمين تاثيراتي بر شهر و در نتيجه فضاهاي شهري داردهرگونه الگوي كاربري
لحاظ ماهيت و نوع فعاليت غالب در آن بخش از شهر در برخي از هاي شهري و به تبع آن برخي از فضاهاي شهري به و بعضا برخي از بخش

بايست داراي توان مطرح نمود آن است كه فضاهاي شهري ميبحث ديگري كه مي. شودشهري خالي ميها، تقريبا از جمعيتويژه شبه ايام ، ب
هايي كه به يك و از ايجاد محور. هان نيز باز باشندهاي عمومي آن در شامگاهان و شبانگاهاي جاذب باشند و برخي از مكانتنوع كاربري

زيرا پس از زمان كاركردشان  به دليل نبود تردد عابرين ، فضا . پرهيز نمود) نظير اداري( كاربري خاص و تنها در زماني محدود فعاليت دارند
از نظر شرايط بهداشتي و ايمني ، شرايط مطلوبي فراهم زمين شهري بندي كاربريبه رغم آنكه منطقه.خيزي گرددتواند بستر ناامني و جرممي
هاي شهري نهضت بر اين اساس يكي از مضرترين ايده. گيردميمورد نقد قرار CPTEDكند ولي از نظر امنيت اجتماعي و استراتژي مي

مسكوني بايد در ميان كنند كه مناطقميها توصيه مدرنيست.هاي متفاوت بود ها و كاربريايده تقسيم شهر به بخشسازي مدرنيسم در شهر
كمربندي جدا يهاي مزاحم و ناسازگار صنعتي و تجاري به وسيلههاي ديگر به خصوص كاربريو از كاربريسبز قرار گرفتهها و فضاهايپارك
. مسكوني جاي گيرندر مناطقمحله مجاز هستند دمسكوني مثل مدرسه ،كودكستان  و مركزهاي غيرو تنها تعداد خاصي از كاربري.شود
به . ها بودحد آنها و تجددگرايي دارا بودند، همان تنوع بيها قبل از تهاجم مدرنيستترين كيفيت و خصوصيتي كه شهرارزشترين و بامهم

مدرسه ، ، فروشگاه ،مسكوني، كارگاههاي گوناگون نظير واحداي از فعاليتواحد مجموعهشهري حتي يك ساختماناين ترتيب كه يك بلوك
مطلوب ، انساني و زنده جايي است كه مخلوطي از شهريامروز هم يك بلوك. داد را در خود جاي مي... مذهبي ، تئاتر، رستوران واداره ، مراكز

بندي زتر از منطقهوحشت برانگي. هاي انساني فراهم آورندهاي متنوع در كنار يكديگر محيطي سالم و فعال و كامل براي فعاليتفعاليت
.قابل زندگي نموده استشهر را به طور كلي ويران و غيرعملكردي است كه در هر جا به كار گرفته شده ، امنيتعملكردي، الگوهاي تكتك

ها آميز در شهرها ، نتايج فاجعهاست كه اين نوع توزيع فعاليتاو معتقد. گيردبندي موضع ميروست كه جين جيكوبز عمال عليه منطقهاز اين 
باشد و به خصوص از هاي اوليه در رنج مياي دهشتناك از نداشتن نوعي آميختگي مناسب از عملكردگونهشهري بهآورد و اغلب مراكزبه بار مي

)1375:376شواي، ( سازدمحروم مي) اينه موزه( هاي شبانه و عملكرد فرهنگي زنده داشتن عملكرد
اجتماعي سالم و اجتماعي آن روابطيفايده. داردشماري را در برمنظوره از فضاهاي شهري فوايد اجتماعي و اقتصادي بياستفاده چندينظريه

براي و آورد هاي مسكوني به وجود ميداران و ساكنان واحدادارات ، مغازهمتعادلي است كه بين اقشار مختلف جامعه يعني كارمندان
.كندشهري بعد از ساعات اداري امنيت فراهم ميهاي پياده در محيطعابرين

.ها براي رشد فرهنگي و ايجاد روابط متقابل بين آدميان ضرورتي حياتي داردها و فعاليتايم كه تركيب عملكردامروزه دريافته
شود ه كاهش كيفيت محيط ميهاي ناسازگار در مجاورت يكديگر موجب اغتشاش فضايي و عملكردي و در نتيجاز طرف ديگر استقرار كاربري

.كندهاي آنوميك و جرم را تبيين ميسازماني اجتماعي ، رفتارو متعاقبا كاهش كيفيت محيط ، بي



گيرينتيجه
كه مسئله امنيت در هرجامعه داراي شود و به رغم آنفضا محسوب ميهاي كيفيتترين شاخصماحساس امنيت در فضاي شهري يكي از مه

در صورتي كه . در تامين اين نياز نبايد از نقش و تاثير عوامل محيطي غافل شداجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است كهمتعددابعاد متنوع و 
و در هنگام توزيع، تخصيص و ساماندهي فرم، گيري و كنترل جرايم درك شودريزي و طراحي محيطي در پيشقابليت دست نامرئي برنامه

در جدول زير به ارائه . عملياتي لحاظ شود راهگشاي بسياري از مسائل فضاي شهري خواهد بودي از اهداف مهم وها به عنوان يكفضا و فعاليت
.شودها امنيت را در فضاهاي شهري ارتقاء بخشيد پرداخته ميتوان با آنبندي برخي از اصولي كه ميجمع

اي شهريگيري از جرم و آنومي در فضاهراهكارهاي مديريتي و طراحانه پيش

ت 
اقداما

ح شهر
در سط

رسوم محليآداب ويشهر و تقويت اشتراكات افراد در زمينههاي اجتماعي براي تشديد همبستگي مردم در سطحگيري ابزاربكار
شهر جمعيت و توزيع مناسب آن در سطحكنترل

هاي گسسته و پراكندهشهر و جلوگيري از توسعهيكنترل اندازه
ايبراي ممانعت از اختالف منطقه)  گيريدر صورت شكل( عمومياي در شهر و رساندن خدمات و امكاناتهاي حاشيهجلوگيري از ايجاد بافت

وارد به شهرگيري تصويري روشن در ذهن هر شهروند و مسافر تازهايجاد خوانايي در ساختار كالن و خرد شهر جهت شكل
شود روز ميزمين در سطح شهر كه موجب غير فعال شدن فضا در برخي از اوقات شبانهبندي كاربريجلوگيري ازهرگونه منطقه

فراغت براي جوانان به نحو مطلوب و متناسب با شرايط هاي تفريحي ، ورزشي و گذران اوقاتكاربرييافزايش سرانه
عمومي تحت نظارت هم از نظر كيفيت و كميت و هم از نظر تنوع و راحتي هرچه امكان دسترسي و جابجايي از طريق امكانات حمل و نقل 

.شودهاي سكونتي به فضاهاي عمومي فراهم ميبيشتر باشد احساس امنيت بيشتري براي شهروندان در جابجايي از فضا
باشد هتري داشتتغيير كميمختلف ، دامنهاختالف سطح كيفيت سكونت در ميان محالت

هايي بر تحركات ها و مالياتبايست سياستمي. هاي مسكوني استنشين شهري بيشتر از مالكين واحدارتكاب جرم توسط افراد اجارهميزان 
. شهري برقرار نمودداخل

مسكونيهاي شده در بين  ساختمانتمام و رهاهاي نيمههاي مخروبه و نيز ساختمانهاي باير ، متروك و يا ساختمانكاهش زمين

ح 
ت در سط

اقداما
ت
محال

افزايش روابط اجتماعي بين همسايگان و تقويت حس همبستگي ميان افراد و ساكنين محالت

بازي هاي محلي، فضاهاي تفريحي  وپارك:آيي و افزايش تعامالت ساكنين محالت نظير ايجاد فضاهاي شهري و اجتماعي متعدد براي دورهم
كودكان 

تواند مناسب  متوسط جمعيتي ميپايين و نه تراكم باالي جمعيتي تنها تراكمنه تراكم( برقراري تناسب ميان تراكم جمعيتي و محالت مسكوني
.امن باشديفضاها

.روز فعال باشند هاي متنوع و متجانس در محالت كه بتواند در طول شبانهايجاد كاربري

.شودها ميپذيري افراد در آندر محالت كه باعث كاهش حضور) صوتي،ديداري، محيطي،رنگ و نوري(هاي آلودهاز بين بردن مكان

فضايي را در مراتبوسيله آن بتوان سلسلهه كند و بعمومي و خصوصي كه مالكيت يك فضا را تعريف ميتعريف مرزهاي روشن بين فضاهاي
.محالت پشتيباني كرد

.نفوذپذيري به محالت شهري جهت شناسايي و نظارت بر افرادي كه در محله تردد دارندسازي كنترل و محدود

ي
ي شهر

ضاها
ت در ف

اقداما

.خود داشته باشندبتوانند اماكن عمومي را تحت نظر اي كه ساكنين گونههپذيري بصري فضاي شهري بافزايش قابليت رويت

چنين بناهايي كه در مجاورت يك هم.باشد پرهيز نمودهاي تاريك كه به دور از ديد عابرين مينجكها و ها از ايجاد گوشهدر طراحي خيابان
.گيري كنندخيابان قرار دارند بايد به سوي آن جهت

جلوگيري از ساخت و ساز بي قاعده
شكسته در فضايها و تابلوهابهسازي و اصالح پنجره

رسمي را هاي غيركند و ممكن است مراقبتهاي عمومي در شب تشويق ميبراي استفاده از مكانمردم را كه روشنايي فضاهاي شهري تقويت
.افزايش دهد
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