
 

 :خالصه انگلیسی این مقاله با عنوان
Investigating the design tricks of 

residential settlements to improve 

environmental security 
 به چاپ رسیده است. در همین شماره

 
 ترویجیمقاله  اصالت سنجی

 41 – 33، صفحه 9311، بهار و تابستان 4، شمارۀ  3شهرسازی ایران، دورۀ 
 9/3/11، تاریخ انتشار: 7/5/11 :، تاریخ پذیرش93/2/11، تاریخ بررسی اولیه: 7/2/11: دریافتتاریخ 

 

 یطیمح تیجهت ارتقا امن یمسکون یهاسکونتگاه یطراح یترفندها یبررس

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکز، تهران                               *محمد رجبی ثانی

 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، تهران                                       کرامت اله زیاری                            

 

آمد، که تنها یجرم م یرسم یاز آمارها تیجرم وجنا یاکثر اطالعات ما درباره 0891از سال  شیپ تا چکیده:

 یو مل یمحل یهایبررس ریاخ یهاحال، در سال نیشد. با ایم سیگزارش شده و ثبت شده توسط پل یهاشامل جرم

اند که جرم و ها نشان دادهیبررس نیا گر،یکدی بااند. همراه داده شیاطالعات موجود را افزا زانیم یبه خوب تیجرم و جنا

ها و ده از دو برابر حد سرقت؛ پنج برابر اکثر جراحت شیثبت شده است، ب نیاز ا شیتر از آن که پگسترده اریبس تیجنا

 یآوردهاتحقیق پژوهش حاضر تحلیلی و اسنادی است که با بهره گرفتن از منابع و دستروش .یتر از خراب کارشیبرابر ب

ها موضوع روش نییتب یبر آن بوده که در پ یشهر منجر به کاهش جرائم شهر یطیمح ینظران بروز فعال در طراحصاحب

 یطیمح یاز جرائم از طراح یریجلوگ یکردهایاساس، رو نیبر ارو گذارد. شیامر فوق، پ یرا در راستا ییکارهاو راه

له اقرار دارد. مق یو شهرساز یحوزه معمار شهیو صاحبان اند زانیرنامهمنظر، شهر و مسکن مورد توجه بر یهادرحوزه

ه رشته ب یجربت یهالوتیبه عنوان پا ستمیسده ب یانیپا یهاو تجارب موجود در سال قاتیبهره از تحق دیبه ام زیحاضر ن
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 مقدمه -1

ها و تدابیر پیشگیری از برنامهها، اهمیت سیاست

جرم با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مبارزه 

با جرم غیرقابل انکار است. یکی از انواع راهبردهای 

پیشگیری از جرم از "ی مکانیکی از جرم پیشگیرانه

 است. "طریق طراحی مسکن

از  یکیبه عنوان  "جرم" ر،یاخ یهادر سال

 یو محل یمل یهایعمده در اکثر نظرسنج یهاینگران

 یزندگ تیفیو ک یانجام شده در مورد مسائل اجتماع

  "گالسکو"دانشگاه  ریاخ یشناخته شده است. مطالعه

 نییطوح پاسنشان داد که  "یزندگ تیفیک"در مورد 

شده توسط  ماعال یطیمح ستیجرم، عامل مطلوب ز

ر که د افتیدر  یقاتیعموم مردم بودن است. مرکز تحق

جرم از مکان سوم  ،یبررس نیعرض سه سال پس از اول

ه گذار در محلریشده تاث ییدر فهرست مشکالت شناسا

 سهیامر در مقا نیبه مکان اول نقل مکان کرده است. ا

 %091بار از جانب / نی، ا0891در سال  %10 زانیبا م

 شده است. انیب داز افرا

 یبا طراح یسطوح جرم و بزهکار انیم ارتباط

 یشماریب یهاها و پژوهشموضوع بحث زیمسکن ن

رم ج یها براپاسخ نیتربه دنبال ساده یبوده است. وقت

به سرزنش  یبه راحت م،یهست یو مشکالت اجتماع

فاکتورها را در نظر نگرفته  گریکه د میپردازیم یطراح

مسکن، نحوه  تیریسبک مد رینظ ییاست، فاکتورها

و امکانات موجود  یکاریب یسطح محل ،یاجاره دار

خود، موجب رخ دادن جرم  یخودهب ی. طراحیاجتماع
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ه حال ب نیگردد. با ایشدن افراد به مجرم نم لیتبد ای

طرح مشکالت  یهایژگیاز و یرسد که برخینظر م

 نیکنند، اگر چه همیم دیرا تشد یمحل یهاجرم

اثر را متفاوت ممکن است همان  یتیها در موقعیژگیو

 داشته باشد.

تواند اثر یترس از آن، م ایو  تیاگر چه جرم و جنا

مردم  یروزانه یزندگ یبر رو یو مخرب یریچشمگ

و نادرست  زیآماغراق یداشته باشد، اما مردم اغلب درک

دارند.  معماران،  تیو سطح جرم و جنا یواقع تیاز ماه

همراه با هم و با مردم  دیمسکن با رانیو مد زانیربرنامه

اق از آنجه اتف یقیدق ریکار کنند تا تصو یو جوامع محل

کنند تا مشکالت موجود را  یافتد، بسازند؛ و سعیم

، کنند یبندها را فرمولحلکه بتوانند راه نیاز ا شیپ

 بشناسند.

 یاکثر اطالعات ما درباره 0891از سال  شیپ تا

آمد، که تنها یجرم م یرسم یاز آمارها تیجرم وجنا

 سیگزارش شده و ثبت شده توسط پل یهاشامل جرم

 یمحل یهایبررس ریاخ یهاحال، در سال نیشد. با ایم

اطالعات موجود را  زانیم یبه خوب تیجرم و جنا یو مل

 ها نشانیبررس نیا گر،یکدی بااند. همراه داده شیافزا

از آن که تر گسترده اریبس تیاند که جرم و جناداده

؛ از دو برابر حد سرقت شیثبت شده است، ب نیاز ا شیپ

 .یرتر از خراب کاشیها و ده برابر بپنج برابر اکثر جراحت

بودن اندک است،  یشانس قربان حال، نیا با

 یسال قربان 011بار در  کیطور متوسط افراد چنانچه به

با اعمال زور  یدزد یتالش برا ای یسرقت هستند )دزد

اعمال زور(  ای دی)بدون تهد یاز کس ی(، دزددیو تهد

 کیجراحت  جادیسال و ا 011بار در  کیهر فرد  یبرا

 کیها اکثرا حال، خانواده نیعسال و در  11بار در هر 

(، هر یزیاز دست دادن چ ایسال سرقت ) 71بار در هر 

سال  8شان، هر  هینقل لهیوس یبار دزد کیسال  01

بار خراب  کیسال  1و هر  یموتور لیوسا یبار دزد کی

د و انها بدون خشونتکنند. اکثر جرمیرا تجربه م یکار

آنها سرقت  نیترجیگردند. رایم یشامل جرائم ملک

ر باشد. اکثیم یو دزد یکارخراب ،یموتور هینقل لیوسا

از  یمیو ن رندیگیها توسط افراد جوان صورت مجرم

سال انجام  00 ریثبت شده توسط افراد ز یهاجرم

د ها توسط افرایکاربه دو سوم از خراب کیاند. نزدگرفته

 تی. اوج سن محکومردیگیانجام م یگروه سن نیدر ا

باشد. تا قبل از یسال م 00زن  یو برل 09مرد  یراب

 کیاز مردان  %71تولدشان،  نیو هشتم ستیب

، اوج 0899داشته اند. قبل از سال  ییجنا تیمحکوم

روزافزون از  یسال بود، اما استفاده 00مرد  ییسن جنا

به عنوان مخالف اتهام، منجر به  سیپل یهشدارها

 نوجوانان شده است. تیکاهش محکوم

 نیتر دارد اعیوس دگاهیبه د ازیاز جرم ن یریشگیپ

 گریو د یمحل اراتینقش اخت یبر رو دیبا دگاهید

متمرکز باشد.  س،یپل نیو هم چن یعموم یهاسازمان

که در  ردیر بگظرا در ن ییهاخاص گروه یازهاین دیبا

 یاهدگید نیچن نی. ارندیپذ بیآس تیبرابر جرم و جنا

ارتکاب جرم باز  نیرا از اول نکند افراد جوا یسع دیبا

مرتکب  گریکند تا د بیدارد و مجرمان جوان را ترغ

 نیبازتاب ا یبرا "منیجامعه ا"نشوند. مقوله  یجرم

 یریشگیپ یاستراژ یشود. وقتیاستفاده م عیروش وس

بازساخت محل  یبرا یبرنامه کل کیاز  یاز جرم بخش

 .افتیتوان به آن دست ینحو م نیباشد، به بهتر

 یهااسیامر مهم است که اگر چه مق نیا صیتشخ

 فایرا در کاهش جرم ا یتوانند نقش مهمیم یطراح

از  یدارند که بخش ازیموارد آنها ن  شتریاما در ب ند،ینما

 نیباشند. تجربه نشان داده که ا یمنیتر ابزرگ یبسته

رس در دست التیتسه ،یتیریشامل اعمال مد دیبسته با

مناطق  سیجوانان( و پل یژه برایو)به گانیهمسا

نقش  ینوشتار بر رو نیکه که ا ییباشد. از آنجا یمسکون

 نیساکن تیبهبود امن یتواند برایکه م یطراح و کار

 یتر آن بر رو شیب دیانجام دهد تمرکز دارد، تاک

خواهد بود. و بر آن است که از  یطراح یهااسیمق

مسکن  رانیو مد زانیرآنها؛ معماران، برنامه قیطر

 کیرا توسط  تیجنا از جرم و یریشگیتوانند پیم
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  تکامل بخشند. عیوس یدگاهیبهتر در د یطراح

 مبانی نظری -2

 تیجرم و جنا یبر رو یطراح ریتاث انیدر ب   

مرتکب  یجرم یکه  فرد نیا یشود برایاستدالل م

 فرصت و ،ییتوانا "الزم است:  یشود، سه مولفه اساس

 یهاتالش قیساختمان از طر تیامن نی. تام"زهیانگ

مزاحمت  ییکاهش توانا ایبردن و  نیاز ب یبرا یطراح

امر به نوبه خود  نیباشد. ایو فرصت ارتکاب جرم م

 .دهدیآنها را کاهش م زهیانگ

از  یبرخ ی( به بررس0891) "تیرا "و  "بنت "

و  "یتیاز جرم موقع یریشگیپ" یمفروضات اساس

با اخذ نظرات خود مجرمان،  "یبازدارندگ هینظر"

سارقان، براساس  یهاپرداختند. مطالعه آنها درباره روش

 شده، گرفته ریستگبود که از خود سارقان د یاطالعات

سوال  ییهاپاسخ نیچن نیشده بود. اگر چه اعتبار ا

 هستند که با شکست یها سارقاننیا رایاست، ز زیبرانگ

 یهاتوانند روشیاند و سارقان موفق مروبرو شده

 جیآنها با نتا یهاافتهی یداشته باشند؛ ول یگرید

 ی( همخوان0890) "نچستریو"و  "جکسون"مطالعات 

 انیقربانریو غ انیداشت، مطالعه آنها در رابطه با قربان

 سرقت در کنت بود.

ا ها بننشان داد که اکثر خانه تیبنت و را پژوهش

شان، هدف سرقت قرار تیامن زانیمستقل از م یلیبر دال

است که سارق  نیآن، ا یاصل لی. اما دلرندیگیم

به هدف  یشود، به راحت دهیکه د نیتواند بدون ایم

 . ابدیدست 

 دیرس جهینت نیدر پژوهش خود به ا زین "آالت "

محل کنترل  کیبا  سهیدر مقا یمکان معمول کیکه 

 –که سرقت از آن برخواسته بوده است  ییجا -شده، 

 یسال ساکن مانده و تالش برا کیحدود  برای سرقت

 است. افتهیکاهش  زیسرقت ن

تحت  ایدر مطالعه( 0890و کلینک ) ویلسون

در مجموع زوال فضای  "های شکستهپنجره"عنوان 

نظمانه راعامل فیزیکی مخصوصاً به همراه رفتارهای بی

 دانند.ها میوقوع جرائم و خشونت

 )فیشر، ناسال، روانشناسی محیطی تحقیقات

مجارجی،  .0890گرینبرگ، روهه و ویلیامز،  0880

  -0817. نیومن، 0811. ناسی، تیتلبام و پراثر، 0811

 -( نیز رابطه قوی بین خشونت و محیط فیزیکی 0880

ها و مجاورت سازی، زندانهای خانهاجتماعی در پروژه

 اند.ها نشان دادهخانه

در سال  یمعمار یشرفتهیمطالعات پ موسسه

به انجام رسانده  نهیزم نیدر ا یمطالعات 0898و  0899

روند "کتاب  فیدر تال زیاست. پل استوالرد و وارن ن

کارن  ییاند. از سومهم پرداخته نیبه ا "هاخانه یطراح

 یاوسبورن و هنر ویکروچر و  پل استوالرد و است

بهبود  یهاروش "من یهایگیهمسا"در کتاب  یشافتو

جامعه  تیکاهش جرم و ارتقاء امن یامالک و مساکن برا

 اند.را مورد پژوهش قرار داده

 یلیخ زیاز جرم ن یریشگیبه پ یمیقد یهادگاهید

اشاره دارند. آنها فرض  تیجرم و جنا لیکم به دال

 ریذناپاجتناب تیجنا از جرم و ییکنند که سطح باالیم

خودشان در مقابل آن از خود دفاع  دیاست و مردم با

تواند افراد یم تیبه جرم و جنا دیکنند. پرداختن شد

 ایو  دکنند را بترسانیم یکه تنها زندگ یمسن و کسان

 اریبان هوشدهید" یسازمان یهاطرب سازد. طرحضم

را  نیو تناقض آفر زیبرانگشک یتوانند جویم "محله 

 .ندینما جادیا

به  ازیها و محوطه آنها نچند ساختمان هر

 یبر رو ادیز یهیدارند، تک یکاف تیبا امن یایطراح

 را به وجود یگریتواند مشکالت دیم یدفاع یهااسیمق

ها قرار که از مردم  خود را در پشت قفل ییآورد. در جا

سازند، یخود م یمشکوک برا یجو ذهن کیدهند و یم

 ی. وقتابدیتواند گسترش یم "زندان ذهن" یدهیپد

 ،یخلدا یهاتلفن ،یاضاف یدهایافراد مجبور باشند با کل

سرقت،  یخطر برا یرهایآژ ،یونیتلوز یمداربسته

ها و خانهها بلند در مغازه یرهایمحافظ و آژ یهاسگ

شان مختل یآزاد سروکار داشته باشند، تحرک و
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 نییامکان وجود دارد که تع نیا نیگردد. هم چنیم

 دنیرس یتر برا شیب یروین یریکارگهبمجرم، منجر به 

 یحت ،یدفاع اهویافزار پر هبه اهدافشان گردد و سخت

 لیچالش و مشوق متخلفان تبد کیممکن است به 

 یمنیمنافع ا نیب یممکن است تضاد نیگردد. هم چن

 . دیبه وجود آ یقانونریغ یاز دسترس یریآتش و جلوگ

با کمک  میاز جرا یریشگیپ  یخیروند تار در

 اشاره نمود: لیتوان به موارد ذیم یطیمح یطراح

  "ییکایآمر یدر شهرها یمرگ و زندگ"در کتاب  

 ازی( به نJacobs;1961;pp.34-63جاکوبس ) نیج

شود و به یدر شهر اشاره م منیا یهاابانیبه خ

 و یعموم یهامکان صیو تشخ یجداساز

و اختالط آنها در سطح  ی، تنوع کاربریخصوص

شهر اشاره شده و بر استفاده موثر و بازدارنده 

کاهش  یبرا یدر مناطق شهر ادهیپ عابرانحضور 

 شتریامکان نظارت ب یدر پ میااحتمال وقوع جر

 پرداخته است.

( Jeffrey;1971;pp.54-87در کتاب ) یجفر یرا 

  "یطیمح یبا طراح یشهر میاز جرا یریجلوگ"

مناطق  یزیجرم خ یعیطب لیبه کاهش پتانس

 کند. یاشاره م یشهر

( در Newman;1972;pp.54-86) ومنیاسکار ن 

 دیباآورد شهروندان یم" قابل دفاع یکتاب فضاها

شوند و مشتاق به گزارش وقوع  دهیو د نندیبب

 باشند. یشهر میجرا

-Willson;1982;pp.29) لسونیو و گینیجرج کل 

 انیب "شکسته یهاپنجره" یتئور هی( با ارا38

وجود  لیبه دل میجرا شتریدارد که بیم

 ،یمناطق شهر یزیخجرم یعیطب یهالیپتانس

در  شانیچنان چه بزعم ا ابند،ییامکان تحقق م

را  یشکسته هستند که فرصت یهاپنجره نیواقع ا

در سطح شهر،  می. احتمال وقوع جراابارتک یبرا

 آورند.یفراهم م

( در Brantingham;1981;p.54) نگهامیپل برات 

را  میجرا یدهیاحتمال رو "یجرم شناس"کتاب 

 یداند که از نابسامانیم ییهافرصت جادیا قیاز طر

و  نیقوان یمصنوع و ناکارآمد طیمح یطراح

 شود.یحاصل م یاستانداردها

( نقش Clark;Mayhew;1984) ویه یکالرک و م 

را در   یتیموقع یهاو بازدارنده یعیموانع طب

 یشهر میتجاوزات و جرا یبرا یدهکاهش فرصت

 مطرح است.

 یها( مسئول برنامهCrowe;1991کرو ) میت 

از  یریجلوگ"، در کتاب CPTED یجهان یآموزش

(،  به CPTED) یطیمح یطراح قیاز طر میجرا

پردازد و یمفهوم م نیا یو روشمند یارائه استراژ

 نیا یباره به بررس نیدر ا یجهان یهاکنفراس

 پردازند.یموضوع م

 یمنیا یطراح یهایتئور -1-2

از  یریشگیپ یرا برا ی( چهار تئور0818) "رند"

کنترل "کرده است:  انیب یطیمح یجرم در طراح

 و یفریعدالت ک ،یکنترل محصور/ دسترس ،یاجتماع

 هیضق کی هیها برپایتئور نیا یتمام . "ریپذدفاع یفضا

 یچندگانه اثرات جانب یسازاند که مسکنثابت شده

نامطلوبند و امکان  قاتاو یدارد که برخ یریناپذاجتناب

 ییموارد راهنما نیاجتناب از ا یوجود دارد که برا نیا

هم  یها، افرادبهیبر غرادر بر یشوند، در حال لیتکم

 دارند. طیبا مح کینزد یکیزیهستند که تماس ف

 یبرا ی( اشاره کرد که طراح0819)"نریگارد"

 ست،ین یدیمقوله جد یدفاع و محافظت از خانه کس

ع دفا یشده است. اگر چه به جا یمیهم قد یلیبلکه خ

دشمن حاال  ،یدشمن شناخته شده خارج کیدر برابر 

 کی یطراح یبرا نریجامعه است. گارد انیدر م یزیچ

 یروستا "کند: یرا ارائه م یامن، سه مدل مفهوم طیمح

 نی. ا"ریپذحفاظت یو فضا یدژ شهر ،یشهر

رند متناظرند،  یشنهادیپ یهایها با تئوریبنددسته

رل با کنت یو دژ شهر یبا کنترل اجتماع یشهر یروستا

 متناظر است.  یفریمحصور و عدالت ک



 

 یطیحم تیجهت ارتقا امن یمسکون یهاسکونتگاه یطراح یترفندها یبررس .یاریاله زمحمد رجبی ثانی، کرامت 

 

 یشده رند، برا یبنددسته یهایتئور نیطبق ابر

 نیبد ،یطیمح یدر طراح تیاز جرم و جنا یریشگیپ

 اند:بیترت

 یکنترل اجتماع -2-2

 دگاهید نی(؛ ا0810) "کوبزیج نیج"اساس کار بر

ها و بهیها مملو از غرابانیدهد که خینشان م

فعال هستند. )کنترل ریغ ای یعیطبریغ یهانظارت

 یامر از تنوع و کاربرد ناش نیناخودآگاه( و ا یاجتماع

در مقابل خود و  رایمردم یگردد. موسسات تجاریم

 یآنها منافع اختصاص یراکنند که بیها جمع مابانیخ

استفاده مردم از  یبرا یلیدل زیها نو مغازه به همراه دارد

 یبه نقش تجار کوبزیمشاهده ج باشند.یها مابانیخ

 یفضاها نیگرداند که ایرا برم هینظر نیا التیتسه

 کنند.یرا جذب م تیجرم و جنا یعموم

 / محصوریکنترل دسترس -3-2

 یمعطوف به هدف برا یسنت کردیمقوله رو نیا

 طیاست که اگر در مح نیا هیاست. نظر منیا یطراح

فراهم  یبه خوب تیامن یجاریاست یهامسکن ایجامعه 

 شیبا جامعه افزا یاجتماع یتعامل زندگ لیپتانس د،یآ

ارتکاب  و بهیغر کی یابیاحتمال دست تیو بنابرا ابدییم

 یطراح یتواند به صورتیم طیشود. محیجرم، کم م

 یاز دسترس یریجلوگ یو حت فیشود که موجب تضع

 یریها به منظور جلوگمثال، فرودگاه یگردد )برا ییجنا

گردد(؛ یم یطراح یتیامن یهااز حمل اسلحه با چک

 زیها و اقدامات استادانه ناسیمق یمتاسفانه حت

 .ستندیصد در صد موفق ن شسهیهم

 یاسیمق یهاتر سنجشکوچک یداخل طیمح در

مسکن  یشان از درب ورودشوند که دامنهیم شنهادیپ

 یراحال، ب نیباشد. با ایم دهیچیهشدار پ یهاستمیتا س

اقدامات  نیموارد، جامعه اطراف که به ا نیکار کردن ا

 ن،یهمگن باشد. عالوه بر ا دیدارد با ازین یتیامن

تواند با استخراج یم یقمناط نیچن نیا یریگشکل

با   ای یخارج یهاتر به مزاحمتقشنگ یهاپاسخ

ود به وج زیرا ن یجرم به مناطق اطراف مشکالت ییجابجا

 آورد.

  یفریعدالت ک -4-2

به  یتیامن یروهایحضور ن یبر رو کردیرو نیا

متمرکز است.  تیاز جرم و جنا هیعنوان بازدارنده اول

ا از جرم ب یریشگیباشد که پ یمعن نیتواند به ایم

ز ا ییهابخش رینظ ایبا مشخصات فوق،  سیحضور پل

. ردیگیارتش انجام م انیبا استفاده از نظام یشمال رلندیا

شرط متمرکز است که  نیا یمسکن بر رو یطراح

حداکثر  یتیامن یهاگشت یبرا یها در طراحجاده

ها به منظور ابانیمطلوب را داشته باشند. خ یدسترس

 جادیروشن و بدون  ابهام و ا یفراهم آوردن دسترس

 یمناطق، بر رو یها در تماملیاتومب یزنفرصت گشت

 یاشکل مجراهها به . بن بسترندیگیشبکه قرار م کی

 یابالقوه یهامواقع تله یهستند که در بعض یاتهبس

رو چندان مورد استفاده قرار  نیگردند، از ایمحسوب م

جالب  ی( به عنوان مثال0891)  "استوالرد ". رندیگینم

اد در بلفاست را نشان د کیاز امالک و مسکن کاتول یکی

ه زبالکنندگان  یآورجمع ل؛یدال نیکه در آن به علت ا

ها بستزباله از اطراف بن یآوراز جمع نتپروتستا

 نمودند. یخوددار

 قابل دفاع یفضاها -5-2

 یهاتیفعال  یدهد که وقتینشان م کردیرو نیا 

ر تحت نظ یکیزیف یفضا کیدر  یبالقوه ضد اجتماع

تر است. اثر کم تیاحتمال جرم و جنا رند،یشکل بگ

ر د گریکدیکنترل با   زمیمکان کینظارت به عنوان 

رود که نشان دهد مجرمان یم هینظر نیارتباط باشند. ا

ه مرتکب جرم شوند ک یاطقدر من لندیتر ماشیبالقوه ب

اطرافشان هستند.  یجامعه ریشود تحت تاثیتصور م

ها از جرم یادیز ددهد که تعداینشان م تیضمن نیا

 ییاههستند و در واکنش نسبت به فرصت یخودهخود ب

ناشناس خودشان حضور  یماتیدهند که در تنظیرخ م

 اند.افتهی

 طیمح فیتوص ی( برا0810) "ومنیاسکار ن"

که اجازه دهد  یاشده به گونه یطراح یمسکون
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 یکه در آن زندگ یها ناظر و مسئول محلخانواده

فاده است "ریدفاع پذ یفضا"کنند، باشند، از اصطالح یم

 یکنترل اجتماع یهاشبکه قیتشو یبرا ومنیکرد. ن

او  داد، شنهادیخوب را پ یطراح کی یچهار جزء اصل

فشار  ،ینیها با شهرنششبکه نیه اککند یادعا م

ساخت و ساز دچار  دیجد یهاکیو تکن تیجمع

 چهار مولفه عبارتند از: نیاند. اشده شیفرسا

 می: تقسیاهیحکومت مستقل ناح جادیا

ورود  فیموجب تضع ینواحها در نیها و زمساختمان

 گردد.یاز مناطقشان م نیدفاع ساکن بیو ترغ گانگانیب

 یساختمان اجازه یو مراقبت: طراح نظارت

 دهد.یمربوط را م یهینظارت آسان از ناح

 از یریجلوگ یبرا یمسکن دولت یراحط: تجسم

 فضاحت.

مسکن  یهاهم قرار دادن پروژه ی: پهلوطیمح

 مجاور. یبا مناطق امن در نواح یدولت

دارد که یاظهار م ومنیچارچوب ن نیا یراستا در

 یشوند، و یکاهش جرم طراح یبرا دیها باچگونه پروژه

 طوربه ومنیدارد. کار ن دیمورد اول تاک یبر رو ژهیوبه

مورد انتقاد قرار گرفت. اول،  یاز دو فقره اصل یاگسترده

 گرینسبت به د یتمرکز جبر معمار نیا لیبه دل

ها به مراتب کمتر است. دوم، لفهها به مویطراح

( 0819) "لسونیو "پژوهش او، یناکاف یشناساسلوب

انجام دادئ  ومنین یهادهیا یامتحان جامع برا کی

 یو خراب کار یطراح یهایژگیو انیم یمیرابطه مستق

تور فاک نیترکودک را به عنوان مهم ینکرد. او چگال دایپ

شده  گزارش یهایکارسطوح خراب یکنندهنییتع

 کرد. یمعرف

 ،یکنترل محصور/دسترس یهادگاهید همانند

 یانشان داد که خلق محله ریپذدفاع یفضا یهینظر

 نیمحدود منجر به ا یبا استفاده از مرزها ییقابل شناسا

 طیبه مح یترشیب تیحس مالک نیشود که ساکنیم

 تیمفروض مالک یدهیامر براساس ا نیداشته باشند، ا

  یو جمع یفرد یکدها یعنی) باشدیم یاهیمستقل ناح

 دهند(.یواکنش نشان م  طیبه مح

 می( مفاه0890) نریپو ومن،ین یهادهیدنبال ا به

خالصه  ییرا استنتاج نمود و به شکل الگوها یطراح

الگوها، کاهش فرصت ارتکاب جرم  نینمود. هدف ا

 شیو افزا یدسترس تیقابل رییتوسط حذف اهداف، تغ

 یو هم برا یطراح یهم برا ینظارت یهاتیفیک یعیطب

جوامع مطلوب  دهیاز ا زین نریباشد. پویم یبندطرح

 یهاتیاز مسئول ینمود که برخ انیکرد و ب تیحکا

 دیها باابانیخ یمشترک برا تیریمد ای یمشارکت یقانون

 ادجیدارد که ایاظهار م ی. وندیبه کار آ زیمحله ن کیدر 

از  یسازمسکن یبا جداساز دیهمگن با یهامحله

 تیتقو فیاز ضع یغن یسازو مسکن یتجار یکاربردها

 گردد.

 یرابطه یرا با بررس ی( پژوهش0890) "کلمن "

 یساخت برا طیمح یو طراح تیرخداد جرم و جنا انیم

 کی زیاو ن نر،یو پو ومنیدفترخانه انجام داد. مانند ن

 یپسشنهاد کرد که ساختارها یرا اتخاذ نمود، و کردیرو

 کیو تفک تیجرم و جنا یسطوح باال ،یاز طراح یخاص

 09کنند. او یم بیترغ یتماعاج یو از کار افتادگ

 00ها و آپارتمان یمورد برا 01) یخاص طراح رییمتغ

 ینمود که بر طبق نظر و یها( را معرفخانه یمورد برا

خانواده، مشکالت  کیتنک ،یطیمح یبا تنزل تصاعد

 کندیادعا م یاند. ودر ارتباط تیو جرم و جنا یبهداشت

 ییو از آنجا رهایمتغ نیاز ا کیهر  افتنیکه با شدت 

د، دهنیرخ م یبیمعموال به صورت ترک رهایمتغ نیکه ا

 شود.یتر مخراب و خراب جیبه تدر طیمح

 یهاطرح رییکند که با تغیاستدالل م کلمن

در  "یبعیهنجار تکامل ط " هیشب یزیبه چ یمعمار

 یقابل توجه یجنگ، آداب و رسوم اجتماع نیدوره ب

 آغاز خواهد شد. نییپا تیانعکاس دوره جرم و جنا یبرا

 یمسکن برا یاصول شش گانه طراح -6-2

 کاهش جرم

 یهانهیگز انیکه در م رسدیبه نظر م نیچن نیا

اختالف  تیکاهش جرم و جنا یبرا یمطلوب طراح
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ل اصو نیکه در ب میاشاره کن دیوجود دارد، با یینظرها

 یاشهیشود. در طول اندیم دهیتوافق جامع د کی یکل

 ییاگرفته تا آنه یطیمح انیمستمر از جبرگرا و وستهیپ

 هم تیجرم و جنا یبر رو زساخت و سا طیکه به اثر مح

 یطراح یهاحلبه امر موافقند که اگر راه یباورند، همگ

 یلدر مح دیبا ،برسند تیبخواهند به موفق یبندو طرح

الزم  یهامجموعه یبر رو نی. همچنرندیقرار بگ ژهیو

وجود دارد، در  یتوافقات زیکاهش جرم ن یطراح یبرا

 یبرا یدیلاصول ک نیشش مورد از ا یبه بررس نجایا

مسکن  رانیو مد زانیرمعماران، طراحان، برنامه

 .میپردازدیم

 نظارت -7-2

 یانفعال ای یعینظارت طب یاصل بر رو نیاول

 نیاطراف متمرکز است. ا یعموم یها و فضاهامسکن

 کاهش یمولفه برا نیتریو ضرور نیتریمولفه اساس

باشد. یتوسط آشکار ساختن مزاحمان م تیجرم و جنا

که  یشود، تصور فیتعر طورنیتواند ایم یعینظارت طب

 که به یو نگاه اشندتوانند داشته بیم ایمردم دارند 

از نظرات  دهیا نیا«. دارند»شان  گانیاموال خود و همسا

 یها به سمت فضاهاهیهمسا ای یاموال فرد یاز ورا

 رینظ ییفضاها ابد،ییبسط م یعموم ای یاشتراک

 ن،یپارک ماش یهاکودک، محل یباز یهامحل

 گریها و دروادهیپ ،یاجتماع التیتسه گریها و دفروشگاه

 ای تینقاط در دسترس. فرصت طلبان جرم و جنا

ناظر  یمتخلفان بالثوه اگر احساس کنند که کس

 کاهند.یاز خالف خود م ادیآنهاست، به احتمال ز

را در نظر  ییهانهیگز دیبا زانیرو برنامه معماران

و  نیکه حداکثر امکان نظارت را به ساکن رندیبگ

 یفضاها ینظارت یمحدوده نیدهند. ایم گانشیهمسا

و  نگیاز جمله پارک ژهیو یهاخاص خانه و بلوک

از  یتعداد دیکه با ردیگیرا در برم یباز یمحوطه

 باشند.  تهبه آنها تسلط داش نیساکن

همانند  زی( ن0899، 0891) "واگ"و  "شاپلند"

 ،یمحل یها( نشان دادند که فروشگاه0810) "جاکوبز"

رو ادهیخارج از مغازه و در پ ییزهایچ ایخاص  یهامغازه

 یهمم یجنس(، به عنوان نقاط کانون ای غاتی)مانند تبل

کنند. یعمل م گانیبحث و تبادل اطالعات همسا یبرا

هر طرح  یبرا یایرسمریغ یپاسبان نیچن نیا

 یبه عنوان مثال برا یاز جرم مولفه الزم یریشگیپ

 شود.یبان محسوب مدهید

 گانیهمسا -8-2

و محله با اصل نظارت در ارتباط  گانیهمسا اصل

 جادیا یاست. اکثر محققان و پژوهشگران به مقوله

 یعنیدهند؛ ینشان م عالقه یاهیحکومت مستقل ناح

افراد و مراقبت و حفاظت از محله خاص  تیشناخت هو

شود یدهند{. استدالل میخودشان }را مد نظر قرار م

 یاجتماع ای یگیساکه حس هم یطراح یهاحهیکه ال

 یتیدهند، در ساخت احساس ناامنیبودن را پرورش م

توانند یم نیآنها ساکن قیمزاحمان سهم دارند؛ و از طر

 ندارد. ایبه محله تعلق دارد  یبفهمند که چه کس

را مورد بحث  طیمح تی( امن0819) "نریگارد"

 یروند طراح کیدهد و آن را به عنوان یقرار م

از  یریشگیکه پ دینمایم فیتعر ،یشهر یزیربرنامه

ادغام  یمحله و توسعه شهر یرا با طراح تیجرم و جنا

صورت  یطراح ئاتیمسئله تنها با جز نیکند. ایم

ه ب تیجنا و رمکاهش ترس از ج یبلکه برا رد،یپذینم

کند که مشکل ی. او اشاره ممیارد ازیآموزش هم ن

است که  تیواقع نیا "واحد محله"در برخورد با  یاساس

فرمول  چیبعد قابل قبول، ه چیمحله ه فیتعر یبرا

 گانیوجود ندارد. حدود همسا یمدل خاص ایو  یموجود

 یکند؛ برایم رییفرد از آن تغ فیبرطبق تعر یمحل

تر وقت خود را در منزل صرف شیب که یمثال، کس

که به کار خارج از خانه و به  یکند، نسبت به کسیم

از محله خواهد  یمتفاوت فیرود، تعریمرکز شهر م

 متمرکزند، یشهر داخل یها بر روتر پژوهششیداشت. ب

 یسمرریدهد که امروزه کنترل غیتراکم باال نشان م

مدرن  یهامحله درچرا که  ست،ین ریپذانکان یاجتماع

ارد دیاظهار م "وجود ندارد. گشاپلند یچندان یهمبستگ
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 کیفرد،  کیاست که در آن  ییمحله موفق جا کیکه 

د دارد، مانن یتیو حقوق مالک یمشخص و اصل تیشخص

 است ییاطراف، محله جا طیکنترل داشتن بر کار و مح

از  یدهد و مانند بخشیم تیکه به فرد احساس امن

که  ییگردد، جایامن محسوب م یطیو مح خود یخانه

. دینمایم جادیا یگذارهیسرما یبرا نانیاحساس اطم

 یرا برا یمشخص و فرد یکیزیف یمرزها یمحله دارا

 یتیحما یهاسیمکان سرو نی. ادکنیم یاشخاص تداع

ها، مثال جاده ی)برا دارد ینیمع یو خصوص یعموم

 ینشده انیب یدارهاها( که استانها، مغازهمدارس، پارک

گروه و منافع  یهاها و دغدغهآن براساس ارزش یرفتار

 ومنی(، مانند ن0897) نریجامع مورد انتظارند. پو

 یعنیکند؛ یبحث م "جوامع مطلوب"(، درباره 0891)

با سبک  سن،هم ینیهمگن با ساکن یهاخلق محله

 یریگکه شکل نیمشابه. با وجود ا یهاو آرمان یزندگ

 تیامر حما نیاز ا یمذهب یهاتیاقل یهااز محله یبرخ

 یاز جانب برخ هنوز زیکمتر ن یهمگن دهیکند، اما اینم

 تیصورت گسترده مورد حمابه ییقابل شناسا یهامحله

 . ردیگیقرار م

 یو شخص یعموم یفضاها -9-2

 با مفهوم محله یکیسوم، ارتباط نزد یدیکل اصل

و  یعموم یفضا انیم زیتما تیاهم یدارد و بر رو

حال اشاره دارد که  نیمتمرکز است. در هم یخصوص

 ت،یامن ی( به طراح0810) ومنین یهیاول کردیرو

 ،یعموم یسلسله مراتب یدهیچیپ یفضا کیبراساس 

بوده است.  یو خصوص یخصوصمهیو ن یعموممهین

 نیگزیجا یهااز راه زین تیامن یطراح گرید یهاروش

کنند. هر چه قدر هم یم تیفضا حما یسازمانده یبرا

مسکن مطابقت  یریگو جهت یبندبا گروه کردیکه رو

 تیدر رابطه با اهم یاتفاق نظر کل کیداشته باشد، 

 وجود دارد. یو خصوص یعموم یفضا انیم قیدق زیتما

 یهاکه شهرک دهدی( نشان م0899) "ریلیه"

 یفضاها یوستهیپ یشبکه کیو موفق از  یمیقد

 هم حس تیاند. ارتباطات قابل روشده لیتشک یعموم

 یعموم ینواح انیم کیدهند و هم به تفکیرا م اسیمق

 مردم یارتباطات بصر نیکنند. ایکمک م یو خصوص

خاص را به کل شهر ربط  یسازند تا هر فضایرا قادر م

 یباور است که مفهوم امالک خوابگاه نیدهند. او بر ا

اند، شهرها قرار گرفته یکه در حواش یخصوص یلیخ

 یرهایبه سمت کو شتریب یلیبودن را خ یخصوص دهیا

اده استفیب یخصوص یفضاها نیدهد و ایبسط م یشهر

استفاده از  گر،ید یشوند. از سو یدوباره عموم دیبا

کوچک  یهاخوشهها در که در آنها خانه ییهایبندطرح

به صورت  یطراح یراهنماها اند درشده یطراح

 هی( توص0817اسکس،  " یاستان یگسترده )مانند شورا

است که  یطیمح جادیا یشوند. در واقع هدف اصلیم

آن نظارت  قیباشد و از طر یگیمشوق مناسبات همسا

و در  اختهمزاحمان را آشکار س ،یسیو خود پل یعیطب

 سازد.یرا سست م تیجرم وجنا جهینت

 بالقوه یمخف یفضاها -11-2

حذف  تیاست و به اهم زتریچهارم بحث انگ اصل

که  ییهابالقوه توجه دارد: مکان یمخف یهامکان

کنند و مرتکب اعمال  نیتوانند در آنها کمیمزاحمان م

 گردند. زیآمخشونت

 ریو فراگ طیبس یهادگاهید -11-2

ع جام کردیرو کیشده پنجم شامل  رفتهیپذ اصل

 گریدر رابطه با د دیبا یبندو طرح یباشد. طاحیم

در نظر گرفته شود.  یتیامن یهایاستراتژ

هدف  یدشوارساز یهااسیمق رینظ ییهایاستراتژ

ب جرم است[ و ا]منظور هدف مجرم در اراده به ارتک

ت متفاو یهایاستراتژ نیدر جامعه. ا یرسمریغ سسیپل

 "دآندروو"شوند.  بیکربسته جامع با هم ت کیدر  دیبا

 کی شنهادیپ ،یفتن خراب کارر( با در نظر گ0891)

و  ریپذدفاع یفضا یهاروش را داد که شامل المان

NHBC  (0891 )شد. یم تیریو مد یسازاستحکام

اعالم کرد که در اقدامات  نهیزم نیگزارش خود را در ا

مشابه حفظ شود. آنها نشان  تعادل کی دیبا یاطیاحت

 بیبه ترت رندیصورت گ دیکه با یدهند که اقداماتیم
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 عبارتند از: تیاولو

 امن اماکن. یبندطرح 

 نگیپارک رینظ یخصوص یهامکان تیامن 

 .نیماش یتر براامن

 مشکل ساختن ورود به خانه. 

 یمشارکت یهادگاهید -13-2

در  زانیرمعماران و برنامه یششم و آخر برا اصل

در نظر گرفته  یدرجه اول، در امالک بزرگ بخش دولت

 اریوابسته بس ینهادها یتمام یهمکار نجایشود. در ایم

 دو جنبه دارد: یهمکار نیمهم است. ا

 لیامالک تکم یروزانه تیریمد تیاول اهم 

 شده.

 .یطراح ندیدر فرآ تیریدوم گنجاندن مد 

 یطیمح تیکه دپارتمان برنامه اولو ی، کس"پاور"

 ییبه تنها یطراح ،دارد دهیکند، عقیم یهبررامالک  را 

 ریپژوهشگران، نظ ی. برخدیتواند مشکل را حل نماینم

(، افراد را به 0899) "شاپلند"( و 0891) "الرنس"

و هم به صورت  یموانع هم به صورت حرفه ا کیتفک

 یهاگروه نیکه در ب یوانعخوانند؛ میفرا م ،یعمل

 یهاطیمح یکه به مطالعه یمختلف مردم است، کسان

که آنها را  ییآنها نیپردازند و همچنیم یمسکون

دهد که ینشان م "الرنس"نند. کیم تیریمد  یطراح

معماران و  انیشکاف م یکه بر رو ییهااز روش یکی

مشترک  اتیعمل یریگزند، شکلیمردم پل م

( نشان 0897) "نریپو" یاست. از طرف یسازمسکن

مشترک با  یهاتیریاز مد یدهد که برخیم

ها مشوق ابانیخ یمشترک برا یقانون یهاتیمسئول

و به همراه  در محله هستند یانسان تیصفات و شخص

به کاهش خطر جرم و  ریپذدفاع یفضا یهایاستراتژ

 هب زیشاپلند ن نیکمک خواهد کرد. عالوه بر ا تیجنا

وزارت کشور، سازمان  انیم یهمکار تیاهم

پژوهش در  همربوط ب یهاسازمان گریو د ستیزطیمح

که  یدهد که راهیکند. او نشان میاشاره م نهیزم نیا

گنجاندن  افت،یمهم دست  نیآن به ا قیتوان از طریم

 یمحور به صورت استاندارد در هر بررس یمسائل طراح

مسائل  نیمثال، ا یاست. برا تیجرم و جنا یآمار

 یعرفم سیپل یقالب کدگذار یتوانند به نسخه فعلیم

 یطراح یآمارها یرا برا یشوند و منبع استاندارد

سازد تا یامر طراحان را قادر م نیمربوط فراهم آورند. ا

 یبه طراح یبا به دست آوردن اطالعات مناسب به راحت

 رمانمربوط به مج اتیبپردازند. در حال حاضر تنها جزئ

 دیاب ندهی. در آتیسن، نژاد و جنس ریظشوند، نیثبت م

خود جرم  یدرباره یکه اطالعات دیبه وجود آ نیامکان ا

مثال مکان ارتکاب جرم، نوع  یبرا .میداشته باش

نحوه ورود به  ایاند که مورد حمله قرار گرفته ییهاخانه

 آنها.

 روش تحقیق -3

روش تحقیق پژوهش حاضر تحلیلی و اسنادی 

ب صاح یگرفتن از منابع و دست آوردهااست که با بهره 

شهر منجر به  یطیمح ینظران بروز فعال در طراح

وع موض نییتب یبر آن بوده که در پ یکاهش جرائم شهر

رو شیامر فوق، پ یرا در راستا ییکارهاها و راهروش

اسناد تحلیلی و  ایهگذارد. نتایج پژوهش حاضر بر پ

 توان بر این نکتهتجارب کاربردی، مؤکد آن است که می

اسرار داشت که از طریق طراحی مسکن شهری از میزان 

شود که در مقاله حاضر وقوع جرایم شهری کاسته می

کارهای اجرایی و راهبردی مورد اشاره قرار در قالب راه

 گرفته است.

 گیری و پیشنهادنتیجه -4

وجود ندارد که بتوان آن را  یراه استاندارد چیه        

مجدد امالک به منظور کاهش جرم به کار  یدر طراح

 لیو تحل هیتجز کی دیبا یامحله ایگرفت. هر ملک 

 یو قوت خود را به درست فداشته باشد و نقاط ضع قیدق

 که از فضا یالتیخدمات و تسه یتمام فیبشناسد. ط

د موار نی. اردیقرار گ العهمورد مط دیبا ،اندکرده یتخط

 ،یکیزیف تیامن ،یبندطرح ،یاز: طراح عبارتند

 ،یاجاره، پاسبان تیسا ،یو نگهدار راتیتعم ت،یریمد

و  یو مستاجر، تراکم کودکان، امکانات باز میمق بیترک
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 التینقل و تسه جوانان، نور، سلسله مراتب حمل و

 .یاجتماع

توانند در خالء مورد ینم یتیو امن یمنیا مسائل       

از قدم گذاشتن  شیو الزم است که پ رندیتوجه قرار گ

از مشکالت  یریتصو شرفت،یبهبود و پ یدر برنامه

  ژهیبه و یقوم یهاتیاقل یهاداشته باشند. مردم از گروه

مسئله  نیرترند. ایپذ بیآس ت،یدر برابر جرم وجنا

م با محرو یتر در فضاهاشیتر، بفهمر یهانسبت به محله

 شود. یم دهید تیجنا جرم و یباال زانیم

نگران  تیجرم و جنا یمسن غالبا به اندازه افراد       

 یاز مقامات محل یرو برخ نیهستند. از ا یتمدنیب

 مسن و کم نیبه ساکن یازاتیامت یتوانند با اعطایم

 یو نصب آنها را برا یمنیا زاتیتجه دیدرآمد امکان خر

مساکن و صاحب  رانیمد یافراد فراهم آورند. از طرف نیا

 نیاستفاده از ا یمنظم نحوه یزمان فواصل زدریها نخانه

 تیکنند و هو یادآوریآنها  یرا برا زاتیتجه

 کنند.   یآنها بررس یها را برارندهیگتماس

ها با : بهتر است مکانیباز عموم یراجع به فضاها       

 کیها ترافشوند و جاده یبست طراحبن یهاکوچه

 قیشوت ابانیدر خ یداشته باشند تا کودکان به باز یآرام

 ،یباز یفضاها هیدر نظر داشت جهت ته دیشوند. با

 نیباشند و در ع یعیفضاها کوچک و تحت نظارت طب

 باشند. کیساکنان نزد یهاحال به خانه

محدود و  یستیروها باادهیروها: پادهیدر مبحث پ       

ملک در نظر گرفته شود.  یبا کاربرد و نور مناسب برا

ها از خانه یروها از جانب برخادهیاست که پ نیآل ادهیا

باشند. در تحوالت  تیساختمان قابل رو یورود ای

ه ک ییآنها ژهیوبه ،یضرورریغ یروهاادهیاز پ دیبا د،یجد

 یروهاادهیکنند و پیرو را دنبال نمنیماش یهاادهج

و با  میکوتاه، مستق دیآنها باسازد، یم یجداگانه را الزام

ر با ه کیبلند و تار یهانور خوب ساخته شوند. از کوچه

به  از پشت یدسترس یو وقت اجتناب کرد دیبا یانهیهز

 کیبا هم  دینبا رهایالزم باشد، مس فیامالک هم رد

شود  که تا یم شنهادیبسازند، هر چند در کل پ هجاد

 ممکن از راه پشت اجتناب شود.  یجا

 روهاادهیدر رابطه با پ یو مستقرساز یسازمحوطه       

 ییاکند. در ج تیرا تقو تیباشد که امن یابه گونه دیبا

 نیا یرو است، قانون کلادهیکه محوطه در مجاورت پ

 نیمتر تجاوز نکند، بنابرا کیاز  یسازاست که محوطه

 یرمف اینشود و  ییکه مانع روشنا دیحاصل کن نانیاطم

 بسازد. یمخف یجا هنداشته باشد ک

کنترل نشده  یروهاادهیپ یبرا یافراط یهانمونه       

ها ها، آپارتمانکوشوند که در آنها بلیم دهید یدر امالک

از ب ییکامال ساده در فضا ییکوچک با نما یهاخانه ای

اطراف  یصورت با بستن فضا نیاند. در اقرار گرفته

 یبرا یخصوص یهاباغ ای یباغ عموم کیها با بلوک

را محدود  یعموم یتوان دسترسیمهمکف  یهاخانه

 رهایبه مس یکل دید ای ادیکه استفاده ز ییساخت. در جا

 یهادر بلوک یداخل یمانند حالت راهروها ست،ین ازین

که ساکنان تنها امکان  میکن یالزم است کار ،یخط

 میاست که توجه داشته باش مهمداشته باشند.  یدسترس

دوره  کیتوانند پس از یتنها م "خطوط مطلوب"

 یدر طراح دیبا یریپذشوند و انعطاف جادیسکونت ا

 وجود داشته باشد. 

 به وجود یبرا دیبا نگی: پارکنیماش نگیپارک       

 یاز داشتن نظارت بر رو یکاف نانیآوردن اطم

به خانه  کیممکن نزد یپارک شده تا جا یهانیماش

 دیها ساخته شود. اگر امکانش باشد بالیصاحبان اتومب

 یساخته شوند، ورود یشخص یخانه گاراژها اطیدر ح

اژها باشد. گار تیرو قابل نیساکن یبرا دیگاراژها با نیا

داشته  کیمبهم و تار یدید دیها نبانیماش یو ورود

 یکه امکان اختصاص دادن فضا ییجاها در باشد.

 یهاهبه گرو دیوجود ندارد، فضاها با نگیپارک تر بهبزرگ

وانند تیساکنان م جهیشوند و در نت میتقس یترکوچک

 یوببه خ جهیها و ساکنان آنها را بشناسند و در نتنیماش

 یدهند. فضاها صیها را تشخبهیمزاحمان و غر

خارج از جاده،  یدر محل دیاب یاختصاصریغ ینگیپارک
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و نظارت  رندیخوب قرار گ یو با نور یکوچک، خصوص

ه ب کیممکن نزد یبر آنها حاکم باشد و تا جا یعیطب

 ابانیها بهتر است در خنگیپارک نیها باشند. اخانه

 سیباشند تا در پشت درختان واقع شوند. گزارشات پل

 هگزارش شد یهاچهارم جرم کیکند که یعنوان م

. آنها استدالل ردیگیتوسط موتورسواران صورت م

 ریاخ شیشکل گرا نیا یبرا لیدل کیکنند که یم

 است. یها از انظار عمومنیپنهان بودن ماش

کشورها و  یدر برخ قاتی: تحقیخارج ییروشنا       

 طیشرا یدهد که در برخینشان م کا،یدر آمر نیهمچن

تواند به کاهش جرم و یم یخارج ییبهبود روشنا

 تیترس از جرم و جنا زانیو کمتر کردن م تیجنا

  بودن دیموثر احساس در معرض د ییکمک کند. روشنا

ها آن یابیو رد ییناساداده و شانس ش شیمزاحمان را افزا

 باعث نیموفق و مناسب همچن ییبرد. روشنایرا باال م

 یابیتکرده، به جه یریشگیقوت قلب شده، از حوادث پ

ورد. آیم دیبا ارزش را پد یسازگار کیکمک کرده و 

ه است ک تیحائز اهم لائمس نیکردن از ا دایپ نانیاطم

 دیپد یکیتار یهاکننده نباشد و حفرهرهیخ ییروشنا

 .نندیخودشان مشکل آفر زیموارد ن نیکه ا اوردین

آنها از راه  ییدر صورت افراد به شناسا انداختن       

 یهانگیدر پارک ژهیوامر به نیکند و ایدور کمک م

 نیکند؛ بنابرایم دایپ تیروها اهمادهیو پ ینیرزمیز

ها و نه در سقف، نصب شوند. وارهید یبر رو دیها باالمپ

ها تناقض وجود ادهیو پ هینقل لیمنافع وسا ییدر جا

دارد. شواهد محدود  تیاولو ادهیافراد پ یازهایدارد، ن

 یهاتیاز جرم و جنا %10دهند که یها نشان مپژوهش

نج پ یدهند که لوکس نوریرخ م یو شبانه زمان یابانیخ

 01 ییروشنا زانیکه م یکمتر از آن باشد. در حال ای

شبانه رخ  تیجرم و جنا %7است، تنها   شتریب ایلوکس 

 دینبا یفرع یهاابانیخ یبرا ییروشنا زانیداده است. م

اکثر معابر در محالت  یلوکس باشد و برا 0کمتر از 

 .ستین ازیلوکس ن 00از  شیگوناگون ب

 یطیدر ساختن مح ،یسازمحوطه: محوطه       

کند. یم فایا ینقش مهم ندیدوستانه و خوشا

 نیروها بکاهد و همچنادهیپ دیاز د دینبا یسازمحوطه

مزاحمان فراهم  یهاتیفعال یبرا یمناطق دنج دینبا

 تیامن دیبا اهیو کاشت گل و گ یسازمحوطه آورد.

که در مجاورت  یکند و در صورت تیرا تقو وهارادهیپ

متر  0از   دینبا یقانون کل کیبه عنوان  روست،هادیپ

ه باشد ک یابه گونه دیبا اهیتجاوز کند. کاشت گل وگ

تر و کوتاه اهانیو گ هر وارید یبلند جلو اهانیگ

 کاشته شوند. روهاادهیها در مجاورت پدرختچه

ها، دروازه یرو به رو دیها نبابلند و درخت یهادرختچه

. در پشت درختان بلند رندیها قرار بگها و پنجرهیورود

را شکست و داخل  یتوان ورودیتر مو پرحجم راحت

 دیها نباها، درختمحوطه یعموم تیامن یرابشد. 

 دیبان ینابحر طآنها در نقا یهاپنهان باشند و شاخه

حفاظت از خود درختان  ی)برا ندیایمتر ب 0/0تر از نییپا

متر نباشد(. کاشت  0/1 ریز شانیهابهتر است که شاخه

 یهایتواند مانع نقاشیم زیخودرو ن اهانیگ یماهرانه

 گردد. یوارید

 رقابلیمناطق غ دینبا یهر صورت، طراح در       

و  و جرم یتیکند.  مشکالت امن جادیا دهینظارت و پوش

 تیبلند با قابل یهاکه بالکن ییمعموال در جاها ،یتیجنا

وجود دارند،  وستهیبهم پ یهاو گردشگاه یدسترس

 یتیامن زانیچند طبقه، م یهاگردد. در بلوکیم دیتشد

خطر و  زانیبه م دیبا ،دیآیسکنه فراهم م یکه برا

 یتگبس یاشتراک یبلوک و نواح یدر ورود تیامن تیکفا

 داشته باشد.

: در صورت امکان یشخص یفضاها یدر طراح       

خود داشته  یباغ در جلو کی دیهم کف با یهاتمام خانه

د حاصل کن نانیمسئله اطم نیاز ا دیبا یباشند و طراح

مشخص باشد.  گفته  یبه آسان یفرد تیکه مالک

 یخصوص مهیمنطقه حائل ن کیخانه  یشود باغ جلویم

 رو بهادهیپ یعموم یخانه و فضا یخصوص یفضا انیم

ملک به  نیدهد که ایم صیآورد؛ جامعه تشخیوجود م
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هر کس که بدون در زدن  نیاصاحبانش تعلق دارد، بنابر

 مشکوک دارد. یوارد شود رفتار

را  میحر قیخط دق دیبلند دور ملک با یوارهاید       

 نیدنبال کنند و بدون ابهام ب روادهیباغ و پ انیدر م

 بلند یوارهایبه وجود آورند. د یو خصوص یعموم یفضا

 ایکوتاه  یوارهایکه د ینظارتند، در حال یبرا یمانع

 لند. قابل کنتر ریو کودکان غ واناتیبرابر ح زدریها ننرده

اصالح گردد  ای یطراح یابه گونه دیبا یبندطرح       

و خواندن  یرآوجمع ل،یافراد جهت تحو ایها بهیکه غر

خانه شوند.  یخصوص میاطالعات الزم نباشد وارد حر

نها خواندن آ یکه برا رندیقرار بگ ییدر جا دیکنتورها با

خانه نباشد.  یبه ورود به بخش حفاظت شده یازین

باشند که مامور مربوط به  ییدر جا دیبا نیهمچن

رابطه  نیباشد؛ در ا دید ررسیخواندن آن کامال در ت

اند که به عنوان نمونه گزارش شده ییهاسرقت

 یبه بهانه یرونیب یقطع برق از کنتورها یلهیوسبه

 اند.کردن آن صورت گرفته یبررس

به پشت آن  یدسترس یبرا یراه دینبا ساختمان       

ن به پشت ساختما یاز قسمت جلو داشته باشد. دسترس

 گاراژ انیاز م ایقفل شوِ بلند  یهادروازه قیاز طر دیبا

 ییمجاور در صورت امکان نما یها. خانهردیصورت بگ

 یامکان خراب کار یداشته باشند، هر خالءا یناگسستن

 دهد.یتر به مزاحمان در پشت ساختمان را مشیب

 یحالت برا نی: بهتریانفراد یهامسکن یبرا       

 نندیبتوانند بب نیاست که ساکن نیا یانفراد یهامسکن

افتد؛ نه تنها یم یچه اتفاق شانیهااز خانه رونیکه ب

 ایخودشان  یخصوص میمزاحمان در حر یابیرد یبرا

مراقبت از  یبلکه برا شان،یهانیمراقبت از ماش یبرا

 یجلوآمدگ نیها. بنابراهیهمسا یهیقلن لیها و وساخانه

 ژهیصورت وبه دیشوند بایم دیساختمان که مانع د ینما

فراهم آوردن  یچگونگ ی. وقترندیمورد توجه قرار گ

 یواحدها یدر جلو یعیطب یهاخطوط نظارت

 کیها پنجره یمورد توجه باشد، طراح یساختمان

 یبالکن یهاگردد. پنجرهیفاکتور مهم محسوب م

 یخوب ینظارت یرهایهستند و مس یمطلوب یساختارها

 یهاپنجره ایکوچک،  یهاآورند. پنجرهیبه وجود م

 رند،یقرار گ دیساختمان نبا یدر جلو دیخط د یباال

دار استفاده طرح ای یخی یهاشهیآنها از ش یبرا دیبا

شوند یساخته م ینیکه با عقب نش ییکرد. درها

باشند و از ساخت آنها  مانمزاح یبرا یتوانند پوششیم

 .دیاجتناب ورز دیبا

که بتوان با استفاده از  یزیاز هر چ دیبا طراحان       

 یرا. بندینما یکرد اجتنا دایپ یآن به نردبان دسترس

سوخت  یسازرهیذخ ایها زباله یآورجمع گاهیمثال، جا

 ،یمرز یوارهاید گاهیبه جا دیشود، با نییبه دقت تع دیبا

. دها دقت کروانیها و ایروانیمسطح، ش یهاسقف

 شیبلند از پ یهابلوک ییبایبه ز زودناف یمعموال برا

ها نیشود. ایاستفاده م ینیعقب نش ایو  یآمادگ

 ییاو ج رندیتوانند به عنوان پله مورد استفاده قرار گیم

 یتیاز جنبه امن یمجرمان. معموال وقت یبرا یمخف

بهتر  نیاز سطح زم یمتر 0/0شود تا ارتفاع  یصحبت م

ظارت نتواند یامر م نی. امیصاف داشته باش یئاریاست د

داده و از مورد استفاده قرار گرفتن  شیرا افزا یعیطب

ها و یروانیساختارها توسط مجرمان بکاهد. ش نیا

باالرفتن،  یباشند که نتوان برا یطور دیها باناودان

از آن استفاده کرد. اگر امکان  یخراب کار ای یدزد

 به عنوان شد،وجود نداشته با ییجاجابه ایمجدد  یطراح

 ریپذبیخاص و آس یهادر مکان ژهیحل وراه نیآخر

اده استف یمیرتنظیغ ینقاش ای یتوان از موانع فلزیم

 کرد.

هتر، ب یِو طرح بند یمسئله که طراح نیا شنهادیپ       

 و تیمشکالت جرم و نا  یرا برا ییهاحلراه ییبه تنها

ارائه  دیجد ایموجود و  یتوسعه یهادر طرح تیامن

را در بر  یو اجتماع یاقتصاد یکند، کل فاکتورها

ر توانند دیرا که م ییتمام فاکتورها یعنی رد،یگینم

 ]تحت پوشش باشد رگذاریتاث هیحنا کیجرم در  زانیم

از جرم  یریشگیدر پ یدفاع یدهد[. طراحیقرار نم

 یهافقر، تنش ،یکاریب رینظ یینقش دارد، اما فاکتورها
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 یتوان به راحتینم زیناکارآمد را ن تیریو مد یاجتماع

 اهدگید کی ستیبایکنار گذاشته شوند. م یاز طراح

جامعه در نظر گرفته شود که شامل  تیامن یجامع برا

 حساس باشد. یتیریمد یهااستیس

 یمعتقدند که طراح یطراح رینظران اخ صاحب       

نها آ نیترفاکتورها وفق داده شود، که مهم گریبا د دیبا

 تیفیها و کیریگمیدر تصم نیحضور داشتن ساکن

جامع  کردیرو انیباشد. بدون تعامل میم یخدمات محل

 ت،یریو بهبود اجتماع و توسعه مد یاجتماع تیامن

نقش خود  یو منابع به هدر خواهند رفت. طراح یانرژ

 زیکند اما لزوما همه چیم فایاز جرم ا یریشگیرا در پ

 .ستین

 یدر مرحله یتیامن یهااسیمهم حضور مق لیدل       

کار در  نیتر بودن آن است. اگر از اول اارزان یطراح

 یانهینظر گرفته شود بهتر از آن است که بعدها با هز

 تیمسکن، امن یطراح در به آن پرداخته شود. گرید

ر مورد توجه قرا دیبا یاست که م یاز صدها فاکتور یکی

د، باش یهدف اصل دیمسئله نبا نیحال ا نی. در عردیگ

داشته باشد.  ییباال تیدر حال حاضر اولو دیاما شا

و  یلزوما از طراح دینبا یبازدارندگ یبرا یطراح

 ازهانداز  شیبه آن موارد ب ایساختمان بکاهد  یبندطرح

 دیها بااضافه کند، چنانچه فراهم آوردن تمام آن مولفه

 در نظر گرفته شود.  یدر طول طراح

کشور ما نیز نیروی انتظامی، در کنار سایر  در       

های مسئول، مسئولیت خطیر برقراری امنیت ارگان

های متنوع خود در دار بوده و با فعالیتعمومی را عهده

فراهم نمودن محیطی امن، توأم با آسایش فردی برای 

انی زم شک این نیرواقشار مختلف اجتماع نقش دارد. بی

به این هدف برسد و به نحو  ستبا موفقیت خواهد توان

شایسته به آن جامه عمل پوشاند، که مشارکت فعال 

 آحاد جامعه و نیز نهادهای مختلف را در پی داشته باشد.

جهت شناخت و تغییر  ،گرددپیشنهاد می بنابراین،

و کاهش جرائم  یریشگیهای تأثیرگذار بر پشاخص

بررسی علمی انجام گیرد تا بدین وسیله پلیس  ،یشهر

با آگاهی از چگونگی عملکرد و خدمات ابواب جمعی 

خود، بتواند در تأمین نظم، استقرار و نگهداری امنیت 

 تر باشد.یشهرها و جامعه پرتوان و ساع
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