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 و طرح مسئله مقدمه

ی شیده  نیبشیپو  دهدیمبیش از نیمی از جمعیت جهان را در حال حاضر، جمعیت شهری تشکیل 

 (.Cozen&Love, 2015: 1)درصیید افییزایش یابیید  12اییین میییزان بییه  2232ال اسییت تییا سیی

مرتبط با فضاهای شهری، از موارد اصلی نیاامنی محییط زنیدگی و     جرائمی اجتماعی و هاینابهنجار

)ایرانی بهبهانی  در نتیجه مختل شدن آرامش مردم و تحمیل مشکالت مالی بر دوش جوامع هستند

به وضیوح   جانیای مسکونی که در هایکاربرمرتبط با خانه و  جرائممیان از این  .(1333و شیخی، 

آمیاج جیرم بیه     نیترمهمی بزه و از هاگونهی مد نظر است، محمل وقوع بسیاری از امجموعهمسکن 

 .  دیآیمحساب 

. از ایین  باشید یمی الزم برای سالمت و هویت ساکنین هانهیزمپسفضای زندگی، شکل دهندة 

(. یکیی از  22: 1331ید بتواند به مفهوم حساس ایین نییاز پاسیه دهید )پنییا و پارشیال،       رو طرح با

ی مهم مطالعاتی در زمینة کاهش میزان وقوع جرم، طراحی شیهری و معمیاری اسیت. فلیذا     هاحوزه

ضرورت پرداختن به این مسئله و تالش برای تنسیق تمهیداتی پیشگیرانه در این حوزه که در اینجا 

که  انددادهی بسیاری نشان هاپژوهشکه  ژهیوبه، بسیار روشن است. شودیمماری بررسی از نگاه مع

 عنیوان بیه و این اهمیت و تأثیر معمیاری   اندمتفاوتی مختلف با یکدیگر هامکانمیزان وقوع بزه در 

 .  سازدیمرا خاطرنشان  دادهایروظرف وقوع 

امکان تأثیر محیط بیر رفتیار    هاآنکه در  اندشدهنظریات متعددی توسط محققین مختلف ارائه 

کیه   انید دهیی عقبسیاری وجود دارنید کیه بیر ایین      پردازانهینظرانسانی ثابت شده است. در حقیقت 

در محیط، سبب کاهش میزان وقوع جرم در ییک مکیان خیا      مندهدفبا ایجاد تغییرات  توانیم

 شد.

ش در حیوزة مطالعیاتی پیشیگیری از    در پژوهش حاضر، چهار اصل از اصول مختلف قابل شیمار 

ی با فاز طراحانه و معماری این مبحث دارد، انتخاب شیده  ترکینزدوقوع جرم که ارتباط مستقیم و 

 ،یعمیوم  یقلمروهیا  کیی )تفک ییقلمروپیا (، یریپیذ تیی )رواز: نظیارت   انید عبیارت است. این اصول 

 .ی(، کنترل دسترسی و شنودپذیریخصوص و یخصوصمهین ،یعموممهین

هدف پژوهش حاضر، بررسی اصول مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم در ارتباط با سطوح مختلف 

ی مسیکونی  هیا مجموعیه ی پیشگیری از وقیوع جیرم در   کارهاراهی و ارائة بنددستهفضای سکونتی، 

به سطوح مختلف فضای سکونتی است که در این جا سطح ساختمان مسکونی میورد اشیاره    باتوجه

مباحث مطروحه پیرامون  پیشگیری از وقوع جرم را از  کوشدیمحقیقت پژوهش حاضر  . درباشدیم

الزم به ذکر است کیه   سوق دهد. ترآگاهانه، به سمت دقت بیشتر و کاربرد کاربردیحالت کلی و غیر

ی هیا نیه یهزی که بدون صیرف  اگونهاست به  کارهاراهتمرکز پژوهش حاضر بر جنبة غیرفعال بودن 
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ی کالبدی میورد نییاز   کارهاراهی نیبشیپمالی و تجهیزات مربوطه و تنها از طریق طراحی، انسانی و 

 در بحث پیشگیری از وقوع جرم انجام پذیرد.  
 

 فرآیند پژوهش
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 . جرم و پیشگیری از آن1

ی اشییا و  رعمید یغ: تخریب عمیدی ییا   ردیگیمی گوناگونی به خود هاشکلرم در محل سکونت، ج 

، سیرقت اتومبییل و   (1برگلیری ) و ورود به ملک دیگیری  حرزسرقت با شکستن  (،وندالیسم) وسایل،

ی نژادی، سوء مصرف مواد مخدر، مزاحمت و رفتار ضد اجتماعی علیه مردم در هاجرمسرقت از آن، 

تعیر  زننیده و تجیاوز     ژهیوبهی، خشونت خانگی، خشونت جنسی )همگانمهینهمگانی و  یهامکان

  .(42: 1332)کلکوهن، برخی از این جرایم هستندی همگانمهینی همگانی و هامکانجنسی( در 

ی بنییادین در  هیا شیاخص یکی از  عنوانبهاز نظر ایجاد یا تأثیر بر موقعیت جرم،  تواندیممکان 

(. هیر نیوع   331: 1331قرار گییرد )ذوالقیدر و دیگیران،    از جرم ی پیشگیری وضعی هالیتحلمحور 

: 1331)گلدشیتاین،   شودیمتعر  به اشخا  و اموال به نوعی یک رویداد فردی محیطی محسوب 

 دنشیو یمی ی شهروندان محسوب هاانتخابعوامل مهم دخیل در  عنوانبه(. جرم و ترس از جرم  23

ی بیر تمیام افیراد و    اندهیفرسا(. ترس از جرم و جنایت، اثر فوق العاده 12: 1332)اشنایدر و کیچن، 

. مردم نه تنهیا بیه   دهدیمی کیفی جوامع را به صورت منفی شکل هاجنبهجوامع دارد. ترس، تمام 

تیرس   یهاامدیپ نیتراز مهم یک(. ی3: 1332امنیت، بلکه به احساس امنیت نیز نیازمندند )کوردنر، 

امر سیبب   نیاست. ا یبه تعامالت اجتماع لیافراد و کاهش ماجتماعی حضور  زانیاهش ماز جرم، ک

 ابدیکاهش  یو کنترل دسترس یریامکان شنودپذ همچنینو  ییاپکه امکان نظارت و قلمرو شودیم

در  یداتهیبا تم توانی. ماستوقوع جرم  از یریشگیامکان پ زانیدر کاهش م یعامل مهم امر، نیو ا

اگر در سیطوح   کهیبه طور دادخا  هر سطح، بهبود  یکارهاترس از جرم را با راه زانیم هر سطح،

تیرس از   کاسته شیود.  زانیم نیتر ا نییترس از جرم  وجود دارد، در سطوح پابیشتری  زانیباالتر م

 . تیرس از جیرم  و بیرود  دیی ایکه ممکین اسیت ب  است  یزیبلکه چ ستیافراد ن یذات یژگیو کیجرم 

فرد در  تیکه در ارتباط با موقع ییهاتجربه ژهیوآن است، به ریتأثفرد و تحت قبلی ه تجاربوابسته ب

 (Abdullah&Sakip, 2010: 65) جامعه است.

و  پایشکه برای  شودیمیی گفته هااقدامبه مجموعه  و عام،یک مفهوم کلی به عنوان پیشگیری 

ماننید پیشیگیری از    دیی آیمی و گیروه بیه عمیل     محتمل بر فرد آورانیزجلوگیری از فعل و انفعاالت 

 و... .   هاجادهی جوانان و پیشگیری از تصادفات در کاربزهحوادث کار، پیشگیری از 

مجموعه اقدام » :است  گفتهآن گونه که موریس کوسن جرم شناس کانادایی  ،از جرم یریشگیپ

هش احتمیال جیرم و کیاهش    ، کیا ها و تدابیر غیر قهرآمیز است که با هدف خیا  مهیار بزهکیاری   

جیرم شناسیی    (.33: 1332)به نقل از ابراهیمیی،  « وخامت جرم پیرامون علل جرایم اتخاذ می شود

                                                           
 هتک حرز به قصد سرقت. 1
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به معنای مطالعیه وسیایل و امکانیات    به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی کاربردی، پیشگیری 

ز بزهکاری اسیت کیه   علمی پیشگیری از بزهکاری، به دنبال تعیین موثرترین شیوه های پیشگیری ا

از جیرم در   پیشیگیری ( 22: همیان ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا محله به اجیرا درآیید. )  

، بلکه امری است کیه  شودینمانحصاری دولت تلقی  حوزه مداخله عنوانبه مفهوم جرم شناختی آن،

: 1333رک، ی جامعه باید در آن مشارکت داده شیوند )میارکوس فلسیون، رونالید کیال     هابخشتمام 

113.) 

/ وضیعی پیشگیری دو بخش اصلی پیشگیری اجتماعی و به  شناسانجرمپیشگیری از جرم توسط  

 :گرددیمتقسیم  فنی

پیشگیری اجتماعی به دنبال تعیین عوامل بزهکاری و سازماندهی برنامه هایی به منظور مقابلیه بیا   

در آن زنیدگی میی کنید و منشیأ      اقتصیادی نامناسیبی اسیت کیه فیرد      –آن و تغییر شرایط اجتماعی 

جرم مدعی رهییافتی روشیی    / فنیپیشگیری وضعی .(51ی می شود )همان: ضد اجتماعی ورفتارهای 

ایین   .پیردازد یمی ی، به مطالعة پیرامون جیرم  شناختروانی فردی و هایژگیوشناختی است که فارغ از 

تغیییر در وضیعیت و    گیذر ره تغیییر در شخصییت افیراد و تنهیا از    تالش جهت بدون  ،پیشگیریشیوه 

در مقام انصراف مجرمان بالقوه از ارتکیاب جیرم ییا حماییت از سیو ه در معیر         ،کاهش فرصت جرم

 (.112: 1333)مارکوس فلسون، رونالد کالرک، تهدید است. 

یکی از اقدامات فنی در کاهش خطر بزهکاری یا حمایت از سو ه های در معر  تهدیید، اسیتفاده   

 ییفضیاها  تواننید یمی  ان. معمیار مناسب در فضاهای ساخته شده و مسکونی استوب و مطلاز معماری 

 یو راحتی  تیی احساس امن توانندیمهمچنین از هم دور کنند.  ای کیکنند که مردم را به هم نزد جادیا

 .(24: 1332)رحمیت،   نید یافزایافیراد اجتمیاع ب   یشی یو روان پر یبیر شیلوغ   کیه نیا ایکرده،  تیرا تقو

کیه تغیییر اوضیاع و احیوال محیطیی و       انید دهیرسی مختلف در تحقیقات خود به این نتیجه  کشورهای

ی متروکیه، تغیییر   هیا ابیان یخو  هیا محلیه ی سیاز پیاک ، مؤثر و بلکه ضروری است. زاجرمی هاتیموقع

ی عمومی، تیأمین روشینایی مناسیب و نظیارت     هامکانیا بازسازی و مرتب کردن  هاساختمانمعماری 

(. 212: 1333. )ابراهیمیی،  دهید یمی را کیاهش   زاجیرم ی هاتیموقعجملة اقداماتی است که کافی، از 

اسیت  انتخیابی کیه بیا      کیار بزه عقالنی، جرم حاصل انتخاب وضعی/ فنیی شناسجرمی هاآموزهمطابق 

مکیان نقیش چشیمگیری در پییدایش      رونیی ا. از شیود یمی فراهم آمدن یک موقعیت مناسب برگزیده 

آن را بستر پایدار و دائمی موقعیت جرم محسوب کیرد )ذوالقیدر و    توانیمو  کندیمایفا موقعیت جرم 

بیشیتر از   ،کیه ایین اشیخا     دهدیمنشان  کارانبزهی انجام شده با هامصاحبه(. 332: 1331دیگران، 

بدیهی است که نگرانیی ایین اشیخا      .تا از عواقب دستگیری خود ترسندیمخطرهای بازداشت شدن 

برای فرار از مجازات انجام دهند اما بیا   توانندینمی است چراکه در صورت دستگیری، کار زیادی منطق
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اعمال احتیاط خواهند توانست خطر دسیتگیری خیود را کیاهش دهنید. بیه همیین خیاطر اسیت کیه          

پیشگیری وضعی، خطر دستگیری را افیزایش داده و تیالش بیرای مجیازات اشیخا  را غییر ضیروری        

 (.223: 1333و اک،  کر)کال سازدیم

 قیی کیه از طر  میله هسیت ئمسی  نیبه دنبال ا یکیزیف طیمح یطراح قیاز جرم از طر یریشگیدر پ

 شیکیار و افیزا  دور از دسترس قراردادن آن نسیبت بیه بیزه    زیهدف مورد جرم و ن ،طیدر شرا یدگرگون

 اعتقاد برخی نویسندگان،به  .(31: 1332)رحمت،  میارتکاب جرم، وقوع جرم را به حداقل برسان ةنیهز

 از راه طراحی )معماری( قابل پیشگیری اسیت.  شودیمنامیده  کارانهخرابدرصد از آن چه اقدامات  32

(. مکان مهیم اسیت  زییرا هیر مکیان دارای      231: 1313)وین مایر،  ( به نقل از23: 1331)گلدشتاین، 

حیاکم بیر میدیریت فضیا، تیأثیر       ی اقتصادی، اجتمیاعی، متفیاوتی اسیت و همچنیین قیوانین     هانهیزم

ی در کنار یکدیگر یکسان هاساختمانی غیر رسمی اجتماعی، شرایط اطراف و نحوة چیدمان هاکنترل

 (.142: 1332نیست )اک، چینی، کامرون، لیتنر، و ویلسون، 

مبنیای نظیری پیژوهش     عنوانبهبه هر حال اگر چارچوب نظری پیشگیری وضعی از وقوع جرم را 

ی متقن در سراسر دنیا بیر اسیاس صیحت اندیشیة مفیید      هاپژوهشبسیاری  کهنیایم )کما خود بپذیر

 جانبههمهبودن ایجاد تغییرات محیطی در راستای کاهش میزان وقوع جرم استوار هستند( فلذا تبعات 

یی جیرم  جیا جابیه بحیث   هیا آن جملیه ی طراحانه را نیز بایستی مورد بیازبینی قیرار دهییم. از    کارهاراه

ی، با اجرای راهکارهای پیشگیرانه، جرم ممکن است حول پنج کاربزهیی جاجابه. مطابق نظریه باشدیم

شود، این پنج محور عبارت است از: انتقال جرم از محلی به محیل دیگیر )بیه لحیا       جاجابهمحور زیر 

ل سییبل جیرم بیه    )زمیانی(، انتقیا   کندیمجغرافیایی(، زمان ارتکاب جرم از زمانی به زمان دیگر تغییر 

ارتکاب جرم )شیوه، ترفند(، ارتکاب جرم دیگری به جیای جیرم میورد     نحوهآماجی دیگر )آماج(، تغییر 

 کیاران بیزه کیه   گذاردیمجابه جایی، فر  را بر این  هینظر(. 33: 1333نظر )نوع جرم( )کالرک و اک، 

شود )بنیابراین فیر     هاآنی، مانع ارانهیشگیپ کارراه، حتی اگر هر تدبیر یا شوندیمقطعاً مرتکب جرم 

به ارتکاب جرم بوده و ایین مییل    کاربزهارتکاب جرم قطعی است(. این فرضیه مبتنی بر گرایش باطنی 

ی کیه در ذهین   اوهیش، آن هم به همان کندیمکه او را مجبور به ارتکاب جرم  داندیمرا به قدری قوی 

ی یا معتیادان، بیرای امیرار معیاش بایید درآمید       احرفه ارانکبزهدیگر این است که  هیفرضاست.  کاربزه

(. بایستی ییادآور شید کیه نظرییه     423: 1331مکفی از ارتکاب جرم عایدشان شود )ذوالقدر و دیگران، 

. یعنی در تحقیقات انجیام شیده، میوارد    شودینمیی جرم همواره به صورت صد درصدی محقق جاجابه

انجیام امیور    کیه یزمیان در مکان وقوع جرم و ... اتفاق نیفتاده است. سرقت  مثالًبسیاری وجود دارد که 

را در ویرجینییای نیوپیورت نییوز     زیی خجیرم ی مسیکونی  هامجتمع، نرخ سرقت از محورمسئلهپلیسی 

 (.31: 1333ی مسکونی مجاور منتقل نشد )کالرک و اک، هامجتمعکاهش داد، این جرم به 
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 جرم از طریق معماری پژوهش حاضر: اصول ملحوظ در پیشگیری از وقوع. 2

ی از راهبردها به منظور پیشیگیری  امجموعهبردارندة  نظریة پیشگیری از جرم با طراحی محیطی در

از طریق طراحی و استفادة مؤثر از محیط ساخته شده و از سوی دیگر به  سوکاز جرم است که از ی

ی جیرم و تیرس از   هافرصت، موقعیت و از فضا کنندگاناستفادهواسطة تقویت همبستگی اجتماعی 

ی شیهروندان تیأثیر   منید تیرضیا و در ارتقای کیفیت زندگی و افیزایش مییزان    بردیمآن را از بین 

پژوهش حاضیر بررسیی    بدیهی است که رویکرد (34: 1335)جاللی و سیدزاده ثانی،  یی دارد.سزابه

از پیشیگیری از وقیوع جیرم وضیعی      رالیذک فیوق ی قابل کاربرد در طراحی از مفاد تعریف هاشاخصه

اصول ذیل از مجموعة اصول مورد توجه در نظریات وضعی پیشگیری از وقیوع   منظورنیبد. باشدیم

 جرم مورد توجه قرار گرفتند:

 .4و قلمروپایی 3، کنترل دسترسی2، شنودپذیری1نظارت طبیعی 

اصیول در معمیاری بیدون     نیتیر هممنظارت به این معنا که افراد بتوانند ببینند و دیده شوند، از 

بایید بیه توسیعة شیرایطی      هاآنی صرف، نباید مد نظر معماران باشد، بلکه ریپذتیرو. باشدیمجرم 

مراقبین، مداخلیه و عمیل کننید، افیزایش یابید       عنوانبهافراد  کهنیابپردازند که تحت آن، احتمال 

مشاهده وقایع بدون اتخاذ تدابیر ویژه.  (. نظارت طبیعی عبارت است از توانایی243: 1332)رحمت، 

و ایجاد فضای دیید مسیتقیم و بیاز ایجیاد کیرد.       هاپنجرهبا مثالً، طراحی  توانیمنظارت طبیعی را 

 تیوان یمی نظارت طبیعی را با حضور فعال مسئولی خا  در محیط برای کنترل رفتار دیگیران نییز   

در حال ارتکاب جرم دیده شود.  خواهدینم (. بدون شک یک مجرم15: 1335تأمین کرد )اشنایدر، 

 تیوان یمی ی بهتیر، بیه شیکل میؤثری     هیا ینیورپرداز و با  هاساختمانبا داشتن دید مناسب از درون 

را افزایش داده و میزان جیرم   هاساختمانو حریم اطراف منازل  هاابانیخی طبیعی معابر، هامراقبت

جیرم بیا    یهیا شیامل کیاهش فرصیت   ی عطبی ظارت(. ن32: 1332را کاهش داد. )اکبری و گهرپور، 

( اثیر نظیارت   Ryan&Pitard, 2010: 2) اسیت.  دیی به حداکثر رساندن د یبرای کالبدی دهسامان

را بشناسیند   گیر یدککیه نیاظران یی    ابید ییمی یک مکانیزم کنترل اجتماعی، زمانی افزایش  عنوانبه

 (32: 1332)استوالرد، 

به فضاها باتوجیه   ایشان از ورود یریجلوگ یا افراد و حرکت تیهدا ی در حقیقتکنترل دسترس

( کنترل طبیعی ورود عبیارت اسیت از قیدرت محیدود     Ryan&Pitard, 2010: 2) ..استها مرز به

آسیان   شیه یهمالبتیه   (.11: 1335به اماکن خا  )اشنایدر،  هاآنکردن ورود افراد و نیز نحوة ورود 

                                                           
1. Natural Surveillance 

2. auditory susceptibility 

3. Access Control 

4. Territoriality 
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 را اعمال کیرد  ییهاتیمحدود یمسکون یدر فضاها مردم یشده برا سیسأت یرهایکه در مس ستین

(. بهبود نظارت و کاهش دسترسی غیرقانونی )یعنیی کنتیرل دسترسیی افیراد     15: 1332)استوالرد، 

: 1333)کیالرک،   دهید یمی برای امکان رفتن یا نرفتن به یک فضا( احتمال سرقت و غیره را کاهش 

کنتیرل دسترسیی بصیری باشید،      تواندیمی، (. بایستی توجه داشت که منظور از کنترل دسترس33

سراسیر دیوارهیای آن    معمیوالً یی که هاساختمانیعنی کنترل امکان دیده شدن یا نشدن یک فضا. 

تا بتوانند هر شخص موجود در سیاختمان را مشیاهده    گذاردیمی است، دست سارقان را باز اشهیش

 (.152: 1333کنند یا هر کاالی ارزشمند را بربایند )کالرک و اک، 

یی، توانایی برقراری اقتدار بیر محییط و تعییین شیخص مسیئول در منطقیه و       قلمروپامنظور از 

یی که اجازه حضیور ندارنید، اسیت. )اشینایدر،     هاآنکسانی که مجازند در آن حضور داشته باشند و 

افظیت  مردم را با احساس مالکیتی که نسبت به اموال و امیالک خیود دارنید، از آن مح    (.11: 1335

ی فیزیکی مناسبی هستند کیه  هامیحر. قرار دادن دیوار، حصار، نرده، تابلو و عالیم هشدار، کنندیم

میوانعی را بیر سیر راه     تیوان یمی شخصی هاتیمالک. لذا با تعیین کندیمحدود مالکیت را مشخص 

فضیا بیا    تیی کاز مال یروشن فیتعر(. 32: 1332مجرمین )متجاوزین( ایجاد نمود )اکبری و گهرپور، 

ی بیزر،،  هیا سیاختمان بسییاری از  ( Cozen&Love, 2015: 2)ی. و واقع نیاستفاده از موانع نماد

اثبات کرد که در آمریکا هر چه ارتفاع برجی بلندتر باشید،   1312امن نیستند. اُسکار نیومن در دهة 

ی بسییار  هیا اختمانسی به ازای هر صد نفر ساکن در آن، نرخ جرم باالتر خواهد بود. او اظهار داشیت  

و طیرح و   شناسیند ینم، زیرا ساکنان، همسایگان خود را کنندیمبلند، انگیزة ارتکاب جرم را تقویت 

، امکان اعمیال هیر نیوع نظیارتی بیر فضیاهای عمیومی آن نظییر راهروهیا،          هاساختمانترکیب کلی 

 (.152: 1333)کالرک و اک،  ردیگیم هاآنآسانسورها و فضاهای بازی را از 

ی که از اصول منحصر به فرد پژوهش حاضر است در حقیقت بیرای سینجش مییزان    ریشنودپذ

ی و پرهیز از ایجاد شرایط مناسیب بیرای مجیرم از    خواهکمکقابلیت محیط در استفاده از صداهای 

لحا  عدم شنیدن اصوات ناشی از ارتکاب جرم ییا اسیتمداد مجیرم تأکیید دارد. بیدیهی اسیت کیه        

اصیل روییت پیذیری و نظیارت      ژهیوبهی مکمل دیگر اصول، کارهاراهشنودپذیری با ی اصل کارهاراه

طبیعی، ثمربخش خواهند بود. اگر قرار باشد برای واکنش به فریاد کمک خواهی ییا فرییادی بلنید،    

دری بزر، را باز کرد و وارد بن بست شد، دیگر نظارت طبیعی وجود نخواهد داشت و شاید واکنش 

در  تیوان یمی (. تعامل نظارت و شنودپذیری را 15: 1335ثری خا  نگذارد )اشنایدر، در این زمینه ا

بلنید و   یهر زمان که صدا، کنمیم یرا بازرس یرونیاطراف ب طیمن بالفاصله محاین جمله دریافت: 

یی نسیبت بیه   هیا واکنش( البته Abdullah&Sakip, 2010: 343. )مشکوک بشنوم یسر و صدا ای

از  یاریبسی  کیه یدر حیال ی خواهد بود. نیبشیپقابلیت شنودپذیری به محیط قابل  تالش برای القای
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بیه مداخلیه در جهیت منیافع      لیی و ما یبردن جرم عموم نیمتعهد به از ب قاًیعم ،جامعه کی یاعضا

 یچه در پشت درهیا باورند که آن نیبر ا یتوجههستند، نسبت قابل یعموم یهاطیمشترک در مح

. اسییت «یاخییتالف داخلیی» کیییفقییط  ایییو « ردنییدا یهییا ارتبییاطبییه آن» ردیییگیبسییته صییورت میی

(DeKeseredy, Shahid, Renzetti& Schwartz, 2005: 29) 

 

 ی پیرامون پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری:هاپژوهشپیشینة . 3

ی متعددی در مراکز تحقیقاتی مختلف در راستای توسعة دانیش در زمینیة پیشیگیری از    هاپژوهش

در حوزة تخصصیی   عمدتاًیی که هاپژوهش. اگر بخواهیم از اندشدهوقوع جرم در سراسر جهان انجام 

، بگیذریم، عمیر تحقیقیات جدیید     انید رفتهیپذی و دربارة تعاریف بنیادین این رشته انجام شناسجرم

به در خصو  پیشگیری از وقوع جرم و جنایت، چندان زیاد نیست و  محورمکانی هاروشپیرامون 

 .رسدینمبیش از پنج دهه 

و ابزار زیادی برای فهم رابطة مکیان و جیرم مطیرح شیده اسیت.       هادگاهید 1322از دهه  باًیتقر

. )اکبیری و گهرپیور،   هاسیت دگاهیی داز جمله ایین   1نظریة پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی

1332 )CPTED  بیر   نامطلوب اسیت و برای رفتار جنایی و  هافرصتیک راهبرد عملی برای کاهش

این ایده استوار است که امکان استفاده از طراحی محیط برای کاهش و یا جلوگیری از بروز جیرم و  

ی مکیانیکی در پیشیگیری از   هیا افتیرهی از اشاخه CPTEDجنایت علیه افراد و اموال وجود دارد. 

ی، گی یبیقیورچ )جیانکی و  . کنید یمجرم است که بر این باور است که مجرم ارتکاب جرم را انتخاب 

ی هیا طیرح  هیا، همقالی  هیا،  باالیب کتی  غدر -ی انجام شیده  هاپژوهش( برای هر یک از 343: 1333

هیا را  آن حدود و ثغور و نیز اهداف مشخصی متصور شید تیا بتیوان    توانیم -هانامهانیپاپژوهشی و 

تفیاوت پیژوهش    نیتیر مهم. ها را تبیین نمودی کرد و نیز تفاوت میان پژوهش حاضر با آنبنددسته

ی کاهش میزان وقوع جیرم در دو نکتیه   هاروشی انجام شده در راستای شناخت هاپژوهشحاضر و 

 :شودیمخالصه 

آگاهی از رابطة علی مییان ییک سیری اصیول مشیخص ماننید نظیارت طبیعیی، کنتیرل           .1

ای اثبات دسترسی، قلمروپایی، شنودپذیری و ... و میزان وقوع جرم )صرف نظر از تالش بر

معنادار منطقیی( و تیالش بیرای     رابطهقرار دادن آن به عنوان یک  فر شیپاین رابطه و 

تبیین کیفیت این رابطه و تشریح چگونگی آن در بسترهای مختلف که با توجه به مقیاس 

ی هیا تیمحیدود  لیی دلبیه  کیه آن. توضییح  شیوند یمی فضای سکونتی در سه سطح تعیین 

                                                           
1. CPTED 
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ی در رابطیه بیا   بنید تیاولویفیت رابطه، تنها برای دستیابی به موجود، در مرحلة تشریح ک

 .شودیمکارها میان اصول چهارگانة مطروحه پرداخته انتخاب راه

کارهای برآمیده از هیر ییک از اصیول میورد نظیر در       عدم توجه به اختالف تأثیرگذاری راه .2

)کیه از بیین   ی بسیتر  هیا یژگیوپیشگیری از میزان وقوع جرم از طریق طراحی نسبت به 

و از  میپیرداز یمی ی مرتبط با مقیاس و سطح سکونتی آن هایژگیوتنها به  جانیاها در آن

 (.میکنیم نظرصرفآن  مندنهیزمسایر خصوصیات 

ی داخل هاپژوهشحاضر، با تاکید بر  مقاله، به طور اجمالی چند پژوهش مرتیط با اهداف جانیادر  

 :گرددیم ارائهکشور 

 
 ردیف عنوان پژوهش گرپژوهش نوع پژوهش هافتهیاونتایج 

   یییه نظربررسییی ده اصییل از اصییول
CPTED    ،نظییارت، تعییداد جمعیییت(

هییای یییتفعالقلمروگرایییی، حمایییت از 
یابی، کنترل دسترسیی،  مکانپشتیبان، 
ی، سییخت کییردن  دارنگییهمییدیریت و 

یابی به اهداف مجرمانیه، خوانیایی   دست
محییییط، مقییییاس انسیییانی و کیییاهش 

 نمونیه الب ارزییابی  قلودگی صوتی( در آ
 مورد مطالعه

 مقاله
 پژوهشینامه محل نشر: 

حقوق کیفری دانشگاه 
 گیالن
1335 

جاللیییی و 
 زادهسیییید
 ثانی

ارزیابی پیرو ه مسیکن   
مهر شهرستان بجنورد 

 ییییییهاز منظیییییر نظر
پیشییگیری از جییرم بییا 

 طراحی محیطی

1 

بررسی مسکن مهر رشت در پرتو اصول 
از جییرم از طریییق ده گانییه پیشییگیری 

 طراحی محیطی

 مقاله
محل نشر: پژوهشینامه  
حقوق کیفری دانشگاه 

 1331گیالن، 

مییییییریم 
قربان پیور  
راسییییه و 
محمییییید 
 علی بابایی

ارزیابی طیرح مسیکن   
مهییر رشییت از منظییر  
پیشگیری محیطیی از  

 جرم

2 

  هییای یاسییتستبیییین لییزوم اعمییال
هیای  گییری از جیرم در مجموعیه   یشپ

 .به کمک طراحی مسکونی
 رهنمودهای طراحی به منظیور   ارائه

ارتقاء امنیت و پیش گیری از جیرم در  
 های مسکونی.مجموعه

 از نگییاه  مسییألهحییل  جنبییه غلبییه
نظیییری تبییییین  جنبیییهطراحییی بیییر  

 کارهای طراحی.راه

   عدم توجه به سطوح مختلف فضیای
 سکونتی.

 یکارشناسی  نامیه انیپا
 النیدانشگاه گ ارشد

 میمییییییر
 درزادهیح

1333 

 مجموعییییهطراحییییی 
مسکونی در تهیران بیا   
هیییدف پیشیییگیری از 

 وقوع جرم

3 
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 حیوزه در  اساسیاً پژوهش فیوق اگرچیه   
پیشیگیری از وقیوع جیرم انجیام نشییده     
است، لیکن از این جهت میورد اهمییت   

ییده  عقهرچنید بیه   –ای ییه ارااست که 
ایین رسیاله نیاقص و قابیل      گیر پژوهش
 مجموعییهی شناسییگونییهاز  -تشییکیک

ی هییاجنبییهاسییت. از  مسییکونی داشییته
تیوان بیه   یمی پژوهش فیوق   سؤالمورد 

ی خیا  بیرای   هاگونه ارائهتالش برای 
یک شهر، عیدم وجیود معییاری دقییق     

ی مختلیییف هیییاگونیییهییییه ارابیییرای 
ی مسکونی و عدم پایبنیدی  هامجموعه
شییده هییر گونییه بییه  ارائییهی هییانمونییه

مبناهای توصیفی آن است. امیا بیه هیر    
و  روی تییییالش در جهییییت مطالعییییه

ی مسیکونی کیه   هامجموعهی بندطبقه
به آن پرداخته شده اسیت، بسییار    ترکم

 ارزنده است

 مقاله
دانشییگاه  نامییهدوفصییل

 هنر

یگلو و بقره
خیییییالقی 

 مقدم
1332 

گونیییییه شناسیییییی  
ی مسیکونی  هامجتمع
در طراحی  مؤثرگامی 

های با کیفیت مجموعه
 مسکونی معاصر

4 

پیرو ه پیشیگیری    کتشریح ملزومات ی
 :موفق یوضع
 مشییخص و سیییر   یاصییول تیییرعا
 خا  یندآیفر

 روشن بودن اهداف 

 تمرکز بر نوع خاصی از جرم 

  نیه  . )ارتکاب جیرم  یبه چگونگتوجه
 (آن ییچرا
 یدر نظر گرفتن اصول اخالق 
 از تمام اقشار جامعه، احترام  تیحما

دادن تمیام   مشیارکت  به حقوق فردی و
 و ... اقشار جامعه

 مقاله
 ترویجییعلم هفصلنام

از  یریشیگ یمطالعات پ
 1331 جرم

مجییییییید 
 یقییییورچ

 یبیگ

در  یبهبیییود اثربخشییی
 یهیییااجییرای پییرو ه  
از  یپیشییگیری وضییع 

 جرم

5 

 ی پراکنیده )توجیه بیه    کارهاراهیه ارا
موردی( در خصو  پیشیگیری   مسائل

 وضعی از جرم
   ییک   ارائیه اشاراتی پراکنده و بیدون
د ی مشخص و بر مینایی واحشناسگونه

 از انواع مسکن

   ی هییادسییتورالعملشییمار زیییادی
 غیراجرایی کلی و مبهم

مهندسین  1332 کتاب
مشیییییاور 

 زیستا

 یعمییییوم یراهنمییییا
مسیییکن و   یطراحییی 

 یمسکون طیمح

1 
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 مفهوم نوین فضای سکونتی

ی زیربرنامه، ضرورت پرداختن به موضوع زندگی در شهرها در زمینة معماری و 2222از حدود سال 

 سیتم، یقیرن ب  یدر انتها( 4: 1334بدیهی تبدیل شده است. )گل و اسوار،  کامالًموضوعی شهری به 

را در  یشیتر یب ةتر بود، گسیتر شد که نسبت به قبل کامل انیب یسکونت یفضا یبرا یدیمفهوم جد

 گیاه یمفهیوم، عمیالً جا   نیی . در ادادیم یرا در خود جا یمتفاوت یهایو کاربر تیو فعال گرفتیبرم

طیرف آن جهیان    کیی که  یمراتب هسلسل ستمیس کیشد، که از  جادیمسکن ا یطراح یبرا یاژهیو

کیالن آن   یسیکونتگاه بیه معنیا    ایی آن اقامتگیاه   گیر ی( و طرف دلی)وسا یخانوادگ یدر زندگ اءیاش

را تیا مبلمیان و    یتیالش نمودنید میرز طراحی     یادیی دوره، معمیاران ز  نیی شهر(. در ا )مثالً باشدیم

 یشیت یمع -یبعد، ارائه خدمات اجتماع یهاسال یهااز پرو ه یاریش دهند و در بسگستر زاتیتجه

را مشیخص کردنید و    یو خانوادگ یعموم یهاکردند و عرصه یسازخارج مسکن مدل ایرا در داخل 

که در  یبه طور د،یمعطوف گرد یشتریتوجه ب ی )طراحی شهری(در مسائل مسکن به شهرساز زین

 فهیوم را بیه خیود اختصیا  داد و م    یشیتر یکلمیه مسیکن گسیتره ب    ستمیقرن ب 12-22 یهادهه

 سیتم، یدر قیرن ب  .(3: 1332)جواهریان و سییدین،   متولد شد «یسکونت یفضا»با عنوان  یترقیدق

 وسیتار یپ کیی از  یشیهر، صیرفاً بخشی    کیی  ینظر بودند که طراحی  نیاز معماران، بر ا یریشمار کث

بنیا گرفتیه تیا شیهرها در      کیی  ی: از طراحی ابید ییرش می گسیت  هیا اسیمق هیاست که در کل یطراح

سیطوح مختلیف    (.1: 1335)دانستر،  اسیمق نیتردر، در کوچک یهارهیو دستگ اسیمق نیتربزر،

. شیهرک  ایی اند از: فضیا، واحید، سیاختمان، مجموعیه، محلیه، منطقیه، شیهر        عبارت یسکونت یفضا

انسان و مقیاس انسانی، تقسیمات کالبدی شهر (. با محور قرار دادن 3: 1332)جواهریان و سیدین، 

 (.34: 1333)زیاری،  ابدییماز خرد تا کالن جای خویش را 

 

 مجموعة مسکونی: )گروه مسکونی یا کوچه(. 4

متر اسیت کیه بیا     122-152 یخانوار و با دامنه نوسان شعاع دسترس 32-222 یکالبد سکونت ةرد نیا

بیه عنصیر شاخصیش متشیکل      یدسترسی  یچگیونگ  هیی امشخص و بر پ یعنصر شاخص توقفگاه جمع

مجیاور   یهیا یاز کیو  یامحلیه درون ةسوار ةو شبک یمسکون ةادیپ ةبا راست ی. هر گروه مسکونگرددیم

بایستی توجه داشت کیه سیطح سیکونتی میورد نظیر در       .(3: 1332)حبیبی و مسایلی،  گرددیجدا م

ی کیه در سیه تیا شیش طبقیه قیرار       ایمسیکون پژوهش حاضر، ساختمانی است متشکل از واحیدهای  

 ی مسکونی، در یک مجموعة مسکونی با تراکم متوسط جانمایی شده است.هاساختمان. این اندگرفته
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 .یمسکونمجموعه  موضوع با النیگ دانشگاه 5 یطراح انیدانشجو کارنمونه : Iشکل 

 

ی مسکونی به دو گونیة بیاز و بسیته تقسییم     اهمجموعهاز منظر پیشگیری وضعی از وقوع جرم، 

 صیورت بهی ایجاد امنیت از طریق طراحی معماری، کارهاراه. در یک مجموعة مسکونی باز، شوندیم

ی فعیال  هیا حیل ی فیزیکیی و راه  هاکنترلی مسکونی بسته، از هامجموعهغیرفعال است و برخالف 

 .شودینمی از وقوع جرم، استفاده ریگشیپبرای 

 

 ی مسکونیهامجموعهدر  هاساختمانی کاربردی هاگونه. 1 .4

ی مسکونی با هامجموعهی مسکونی قابل استفاده در هاساختمانی متداول هاگونهبه ذکر  جانیادر 

، بررسیی نحیوة کیاربرد و بررسیی نتیایج      هیا گونه. محدودة آشنایی با این میپردازیمتراکم متوسط، 

رگانة نظارت طبیعی، قلمروپایی، شنودپذیری و کنترل دسترسیی در  ی هر یک از اصول چهاکارهاراه

کیه بتیوان    شیود یمیی پرداخته جاآن. در حقیقت به این بحث تا باشدیم( هاگونه) هاآنهر کدام از 

ی هر یک از اصول مورد بحث در پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی کارهاراهاولویت اختصا  

 آورد. دستبهاختمانی را ی سهاگونهدر هر یک از 

ی زیر را بیرای ییک سیاختمان مسیکونی بیا طبقیات       هاگونه توانیمگفته شد،  چهآنبر اساس 

 مسکونی قرار گرفته است، تعریف کرد: مجموعهمتوسط که در یک 

 

 های انشعابیونهگ .1 .1 .4

ق ییک داکیت   ی از ساختمان مسکونی است که در آن دسترسی به واحدهای مسکونی از طریی اگونه

)مجاور معبر( بیه پیاگرد طبقیات )کیه فضیایی       کفهمارتباطی عمودی )پله و آسانسور( که از طبقة 

. نکتة پراهمیت این است که ]در حالت عمومی[ در گونة انشیعابی، در  ردیپذیممحدود است( انجام 

 .باشدیمهر انشعاب )پاگرد و پله( بین یک تا چهار واحد قابل جانمایی 
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ی هیا سیاختمان در گونیة انشیعابی    کیار راه لف پیشگیری از وقوع جرم، قابلییت ارائیة  اصول مخت

ی مقاله، ذکر شیده اسیت. بایسیتی    ریگجهینتدر قسمت  هاآنکه از جملة  باشندیممسکونی را دارا 

ی اصل قلمروپایی در کاهش مییزان وقیوع جیرم، ییک سیاختمان      هاشاخصهتوجه داشت که از نظر 

شعابی در بهترین شکل متصوره از نظر انتخاب گونه قرار دارد. یعنی گونة انشعابی مسکونی با گونة ان

ی سیاختمان مسیکونی اسیت.    هاگونهبرای تحقق اهداف قلمروگرایانه، بهترین انتخاب در میان سایر 

 انید گرفتهاین به آن خاطر است که تعداد محدود و مشخصی واحد در هر انشعاب حول یکدیگر قرار 

بیا تعیداد    کننیدگان اسیتفاده بسیاری از فضاهای اشیتراکی، دارای تعیداد    شودیمد سبب که این خو

بیودن طراحیی    ریپیذ امکیان  جنبیه مناسب و محدود باشند. لکن با بررسی ادبییات موضیوع، هیم از    

، در حالیت کلیی، اصیول نظیارت طبیعیی،      هیا آنی متنوع و هم از نظر مییزان تاثیرگیذاری   کارهاراه

 گونیه ی مسیکونی  هیا سیاختمان ی طبقیات در  عمیوم مهینرل دسترسی در فضاهای قلمروپایی و کنت

و در صورت محافظیت، بیه    رودیمی ساختمان مسکونی به شمار هاقسمت نیترمهمانشعابی ]که از 

ی ساختمان هاقسمتسبب افزایش میزان پیشگیری از وقوع جرم گردد چرا که سایر  تواندیمشدت 

[ کفایت الزم در کاهش رندیگیممین غالباً هدف تمهیدات غیرفعال قرار و زیرز کفهممانند طبقات 

 .ندینماینممیزان وقوع جرم و بزه را 

اصل مورد توجه پژوهش حاضر در افزایش میزان پیشیگیری از وقیوع جیرم از طرییق      نیترمهم

یی کیه  جیا آن، چرا که باید توجه داشت که از باشدیمساختمانی، شنودپذیری  گونهطراحی در این 

به طبقات، الجرم سیبب اخیالل    کاربزهانشعابی هرگونه اقدام جهت بازدارندگی از دسترسی  گونهدر 

ی ذیل اصل دسترسی مانند کنترل دسترسیی احتمیالی   کارهاراه) شودیمدر دسترسی ساکنین نیز 

که پلکان طبقات به جز مواقعی  نیچنهم(. باشدینممورد بحث  جانیااز بام به ساختمان در  کاربزه

در نمای ساختمان است، در سایر مواقع، سیستم دسترسیی عمیودی بیه طبقیات و پیاگرد، قابلییت       

، خارج سازندیمنظارت از خارج را ندارند و از تیررس چشمانی که غالباً کار را برای انجام بزه سخت 

ی انشعابی بیا طبقیات   هاتمانساخنیز در  ترنهیبهی قلمروگرایانه کارهاراههستند و نیز امکان کاربرد 

پژوهش حاضر( چندان وجیود نیدارد و بیه علیت تعیداد کیم        مطالعهی مورد هانمونهمتوسط )مانند 

پیش از این نیز به آن اشاره شد.(. توضیح  چهچنانواحدها در هر ساختمان، محلی از اعراب ندارند )

کتب پیشگیری وضعی از وقوع جیرم   در چهآنی اصل قلمروپایی، طبق کارهاراهاگرچه  کهنیااضافه 

ی تالقیی فضیاهای عمیومی و    هیا حیوزه در تحقیقات اسکار نییومن گفتیه شیده اسیت در      خصوصاًو 

ی( مانند مشیاعات داخیل سیاختمان مسیکونی،     خصوصمهینی و عموممهینخصوصی )یعنی فضاهای 

تمان مسیکونی  انشعابی ساختمان، محلی از اعراب نیدارد، چیرا کیه در ییک سیاخ      گونهاین اصل در 

 الخصیو  یعلی بستر هایژگیودانش طراحی مسکن شکل گرفته شده است و به  هیپاکه بر  آلدهیا



کاراهی معماری ربای پیشگیری    143 (91، )ایپپی  9318ان بهار و اتبست ، اول ، شمارهدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      از وقوع ... راه

 

   

پیژوهش حاضیر کیه     مطالعیه ی میورد  هانمونهبرای اقلیم  مثالًپاسه مناسبی داده شده است ) اقلیم،

غالباً بییش   هیتعب( شودیمتدابیر طراحی را شامل  نیترمهم، نورگیری و تهویه، باشدیماقلیم گیالن 

در اقلییم   میثالً )چرا کیه   باشدیماز دو واحد مسکونی در هر انشعاب، مغایر با اصول صحیح طراحی 

مستقیم، بهداشت فضاها مورد خدشه واقیع   هیتهوی نورگیری و عدم امکان هاجبههگیالن، با کاهش 

 12تراکم متوسط، نهایتیاً  ی مسکونی با هامجموعهی مسکونی موجود در هاساختمان(. فلذا شودیم

ی آن، طبیق  کارهیا راهمباحیث قلمروگرایانیه و    کهآن، حال شوندیمواحد مسکونی را شامل  12الی 

ی بییش از ایین تعیداد، شیان     کننیدگان اسیتفاده نظریات اسکار نیومن، برای فضاهایی با مشیترکین و  

ایجاد امکان آشنایی میان  . در حقیقت تفکیک فضاها بر حسب تعداد مشترکین برایابندییمحضور 

هنگام استفاده از فضا و ایجاد تعامل اجتماعی منجر به حفاظت از فضا و القیای حیس مالکانیه     هاآن

 نسبت به فضا در این گونة ساختمانی، ضرورتی نخواهد داشت.

یی کیه بیا   هیا مصیاحبه  و همچنین هانامهپرسشگفته شد و نیز نتایج حاصل از  چهآنبه  باتوجه

( و آمارهیای بیه دسیت آمیده     جانبنیادکترای  رسالهصین حوزة انتظامی )در راستای تدوین متخص

ی اصیل شینودپذیری، اعیم از    کارهیا راهمبنی بر تأثیر شنیدن سر و صدای ناشی از بزه توسط افراد، 

کلیة تمهیداتی که بتواند سبب تسهیل در شنیده شدن صداهای ناشی از ارتکاب جرم از واحدی بیه  

 .گرددیمدیگر و یا در طبقات گردد، توصیه واحد 

 

 . کریدوری2 .1 .4

ی از ساختمان مسکونی که در آن دسترسی ساکنین به واحدهای مسکونی از طریق صیعود از  اونهگ

که به یک راهرو  ردیگیمی )پلکان و آسانسور( به طبقات صورت اگوشه غالباًداکت ارتباطی عمودی 

 ردیی گیمکه دسترسی به واحدها از طریق این راهرو صورت  گرددیم یا کریدور در هر طبقه منتهی

ی واحیدهای مسیکونی   هیا یژگی یو. از انید شدهو در دو طرف این راهرو، واحدهای مسکونی جانمایی 

ی، دوبلکس یا فوقانی( تنها اگوشه)به جز واحدهای  هاآنی کریدری این است که اغلب هاساختمان

بر دوسوی سیاختمان   زمانهم. در حقیقت این واحدها باشندیمرا دارا امکان نورگیری از یک جبهه 

ی هیا یژگیوی کریدوری نیز از دیگر هاساختمان. عر  )عمق( باشندینم)حیاط و مجموعه( را دارا 

 .باشدیمساختمانی  گونهخا  این 

 

 . گونة ایوانی3 .1 .4

ین تفاوت که واحدهای مسیکونی ییک   ی از ساختمان مسکونی است مشابه گونة کریدوری با ااگونه

 – ردیی گیمکه دسترسی ساکنین به واحدها از طریق آن صورت  -طرف راهروی موجود در طبقات 
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بیاز ییا بسیته باشید. عیر  کیم گونیة         توانید یمی . این راهیرو  اندشدهبه نفع نورگیری راهرو، حذف 

 .باشدیمی خا  آن هایژگیوساختمانی ایوانی، از 

ی نسبت به کریدوری، قابلیت نظیارت بیر راهیرو از طرییق جبهیة شیفاف آن از       ایوان گونهمزیت 

. در صورتی که راهروی مذکور باز باشد، قابلیت شنودپذیری آن فضیا نییز،   باشدیمفضاهای خارجی 

)کیه   هیا گونیه . لکن به جهت تعدد واحدهای مسکونی موجود در هیر دوی ایین   گرددیم ریپذامکان

ی ذییل اصیل   کارهیا راهبه تعداد زیادی افیزایش پییدا کنید( در طبقیات، نییاز بیه طراحیی         تواندیم

سیاختمانی   گونیه )بیاالخص   هیا گونیه . چیرا کیه در ایین    گیردد یمی قلمروگرایی، به شدت احسیاس  

از  کننیدگان اسیتفاده کریدوری(، به دلیل تعداد زیاد واحدها در هر طبقه و در نتیجه افزایش تعیداد  

یی کارهیا راه. گیردد یمساکنین برای محافظت از فضا در برابر حضور بیگانه، کمرنگ فضا، حساسیت 

 12راهروها جهیت کیاهش تعیداد واحیدهای منتفیع از آن )تیا        ژهیوبهکه منجر به تفکیک مشاعات 

ی فیزیکیی ییا حسیی و بصیری )از طرییق کیاربرد       هیا یمرزبندواحد( شود و تمهیداتی که منجر به 

ی که راهرو را به دو راهروی بیا طیول   اگونهالً جانمایی داکت عمودی در وسط به ( گردد. مثهانشانه

یی ازین دست. بایستی توجه داشیت کیه   کارهاراهپله و یا  هاباکسکمتر تقسیم نماید، افزایش تعداد 

ی هایژگیوی ذیل اصل قلمروگرایی، برای تحقق اهداف قلمروگرایانه، از کارهاراهنیز گاهی  جانیادر 

 . مانند قطع ارتباط راهروها با تعبیة در جداکننده.برندیمی کنترل دسترسی بهره کارهاراه

ی میرتبط در راسیتای کیاهش    کارهاراهبه همراه ارایة  هاتیوضع هیکلدانش طراحی بایستی در 

ر و ... مید نظی   هیا سرانهی، تهویه، نشانآتشپیشگیری از وقوع جرم، جوانب مختلف دیگر را نیز مانند 

قرار دهد لکن در پژوهش حاضر تنها به متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر میزان وقوع جرم در راستای 

 .پردازدیمکاهش آن از طریق طراحی 

 
 

 

ة گونفرم کلی  -IV شکل

 انشعابی

 کریدوری ةگون یکل فرم - IV شکل ة ایوانیگون یکل فرم - IV شکل
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 . روش پژوهش5

ی تأثیرگذاری بیر  هانهیزمکه در مرحلة اول به یافتن  توصیفی است-، از نوع تحلیلیروشیپپژوهش 

یشگیری از وقوع جرم از طریق معماری و انتخاب اصول مرتبط بیا آن پرداختیه شید و در مراحیل     پ

بعدی، تبیین ارتباط معنادار میان این اصول و میزان پیشگیری از وقوع جرم انجام شید. در نوشیتار   

ییات  ی اطالعیات پیرامیون نظر  آورجمیع ی در مرحلة بردارشیفی با ابزار اخانهکتابحاضر، از منابع 

ی ریی گبهیره متناسب با سطح هدف پژوهش )سیاختمان(   محورمکانی هایریشگیپ دربارهشده  ارائه

و  هیا یینارسیا شده است. برای تکمیل حوزة نظری مطالعات پیژوهش حاضیر و بیرای بررسیی علیل      

 ی هدفمند در میان سیاکنین انامهپرسشی طراحانه، اقدام به تنظیم و توزیع کارهاراهچگونگی تأثیر 

مسیکن ارکیید گلسیار    »و « مسکن بسییجیان تیالش  »و « مسکن مهر رشت»ی مسکونی هامجموعه

که برای امکان تظبیق و قیاس میان سیه   نامهپرسششد. استفاده از مطالعات میدانی و ابزار « رشت

. در توجیه باشدیم هاآنبا وضعیت مختلف از نظر میزان وقوع جرم در هر یک از  مطالعهمکان مورد 

ی هیا روش عنیوان تحیت ی مورد بررسی در پژوهش حاضر، لیندا گروت در کتاب خیود  هانمونهدد تع

ی را تنظیم کند که اینظرممکن است پرسش  گرپژوهش: در مواردی، سدینویمتحقیق در معماری 

ی داشته باشد و در آن عوامل مهم از موردی بیه میورد دیگیر متفیاوت باشید، در      ترکوچکمحدودة 

 (.1331ارجح باشد )گروت و وانگ،  تواندیم« چندموردی»طی، پژوهش چنین شرای

آمده که بر پایة پییدا کیردن    دستبهدر انتها با تحلیل نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی 

و به  گرددیمی پژوهش استخراج هاافتهی تحلیل آماری استوار بود، کاربرد یهاروشو نیز  هامصداق

. هرچند تأکید این نوشتار، بر لزوم نگاه گرددیم ارائهی متناسب با سطح ساختمان یکارهاراهتبع آن 

ی تخصصیی و  کارهیا راه ی مختلف آن، جهت ارائةهاگونهعمیق به سطوح مختلف فضای سکونتی و 

که اولویت کاربرد هر یک از اصول نظارت  دهندیمی پژوهش نشان هاافته. یباشدیممرتبط و دقیق 

بیه سیطح سیکونتی     باتوجیه ، کارهیا راه هیی اراوپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری در طبیعی، قلمر

 ساختمان و باالخص گونة منتسب آن، متفاوت است.

 

 نامهپرسشطراحی و توزیع . 6

تعداد و ترکیب نمونة میوردی اسیت. بایید دربیارة      دربارهی، انامهپرسشدر هر  هایریگمیتصماولین 

ی شیود  ریی گمیتصمرا به دست خواهد داد،  هادگاهیدی از انمونهگروه به شما  چه تعداد از هر کهنیا

ی مسکونی شیهر  هامجموعهآماری پیمایش فوق، شامل کلیة ساکنین  جامعه(. 113: 1333)چری، 

 مجموعیه یی کیه در تعرییف   جیا آن. از شیود یمی بعدی شهر تالش در نظر گرفتیه   مرحلهرشت و در 

در شهرهای امیروزی میا در نظیر گرفیت، طبیق       "کوچه"مقیاس تقسیم  با توانیممسکونی، آن را 
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 هیی کلکلی مورد نظر دست یافته شید. بیه ایین صیورت کیه از مییان        نمونهجدول مورگان به حجم 

ی مسکونی رشت و تالش، این سه مجموعه به صورت هدفمند انتخاب شدند و سیپس در  هامجموعه

ی رفتارشناسیانه و  هیا یبررسی ی و بیردار عکیس ه و ی مشیاهد هیا دورهبعدی و پیس از انجیام    مرحله

، حدود «در دسترس بودن و مقدور بودن»، به صورت تصادفی و البته با عنایت به اصل انهیگراطیمح

ی و قابل اسیتفاده در پیژوهش بودنید. در    آورجمع هاآنعدد از  253توزیع شد که  نامهپرسشهزار 

ی شیده، بیروز   آورجمیع ی هانامهپرسشبررسی نیمی از  پس از باًیتقرهریک از سه مکان مورد نظر، 

ی آورجمیع ی هیا نامیه پرسشمشاهده شد. تقریباً یک سوم  هاپاسهوضعیت اشباع نظری و مشابهت 

. برای سینجش اعتبیار   اندشدهتوضیحات، پاسه داده  ارائهو با  دهیدآموزششده، در حضور پرسشگر 

متخصصین موضوع و روش پژوهش رسید و پس از اعیالم   به سمع و نظر نامهپرسشپایایی و روایی، 

و رفیع مشیکالت    آزمیون شیپی پس از انجام  نیچنهمایشان قرار گرفت.  دییتأنظر و تصحیح، مورد 

، دادندیمرا طیف لیکرت تشکیل  اغلبشانکه  سؤاالتجزیی، آلفای کرونباخ آزمون انجام شده برای 

 .باشدیمارزیابی شد که مورد قبول  2.3بیش از 

ی دوم و سیوم و  هاهیفرضکه تالش دارد  باشدیم سؤال 21، دارای ساختهمحقق نامهپرسشاین 

از وقوع جرم  یریشگیپ یمعمار یکارهاراه یبنددسته» عنوانتحتدکترای پژوهشگر  رسالهچهارم 

)واحید، سیاختمان و    یسیکونت  یبیاز بیا توجیه بیه سیطوح مختلیف فضیا        یمسکون یهادر مجموعه

، مبیین  22تیا   52 سیؤاالت و نیز  24تا  12 سؤاالترا تعقیب کند. بر این اساس تحلیل (« همجموع

 رسید یبیه نظیر می   »مذکور تحت عنیوان:   رسالهسوم  هیفرضمتغیرهای مستقل پژوهش و مربوط به 

 میه ین ،یخصوصی  یقلمروهیا  کیی تفک زانیی نظارت، م تیو قابل یریپذ تیرو زانیهمچون م یعوامل

 شیبیر پی   ،یریشینودپذ  زانیی و م یریو نفوذپیذ  یدسترس زانیم ،یو عموم یعموم مهین ،یخصوص

 مقالیه کیه در   باشیند یم« ، موثرند.ساختماندر سطح  یمسکون یهااز وقوع جرم در مجموعه یریگ

کیه در   باشدیمپژوهش، میزان وقوع جرم  وابسته. متغیر شودیم ارائهی آن کارهاراهحاضر بررسی و 

 سنجش شده است. 52 سؤالو در  شودیممسکونی بررسی  در سطح ساختمان جانیا

 

 هادادهتجزیه و تحلیل . 7

ی آماری میورد  هالیتحل، بعد از نامهپرسشمندرج در  یهاپرسشی داده شده به هاپاسهدر تحلیل 

ی معتبیر بیه همیراه جیداول و نتیایج دقییق       هایفراوانانجام گرفت و  SPSS افزارنرمنیاز که توسط 

ی است. یعنی میزان گروهدروناول امکان مقایسه  هیرودو رویة مشخص اتخاذ شد.  گشت،استخراج 

 عنیوان بیه ، باشید یم هاپرسشی به یکی از دهپاسهوجود یک پدیده با کیفیات مورد نظر که حاصل 

دوم، امکیان   هیی رومتغیر وابسته تاثیرگذار اسیت.   عنوانبهمتغیر مستقل، به چه میزان بر وقوع جرم 
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و چگیونگی کیارکرد    ریتیأث که سبب بررسی مییزان   باشدیممیان سه مکان مختلف  هاهیگو سهیمقا

. الزم به ذکر است که درصدهای بیان شده، از نوع معتبیر و بیا کسیر    باشدیمی به کار رفته کارهاراه

 .باشندیمی گمشده )اشتباه و خالی( هاپاسه

زییاد و بسییار زییاد( از     نیه یگزاز  درصید )تراکمیی   22به این ترتیب مشخص شید کیه حیدود    

ساکن مسکن بسیجیان تالش، دچار ترس از وقوع جرم در سطح ساختمان مسیکونی   دهندگانپاسه

. این در حالی است که این میزان در مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسیار رشیت   باشندیمخود 

ی هیا نیگ یپارکرم در درصید. مییزان تیرس از وقیوع جی      13.4درصد و  33به ترتیب عبارت است از 

ی مسکونی در مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت به هاساختمان

در صد. وفور این میزان نگرانی در مسیکن   13.2درصد و  31.1درصد،  12.5ترتیب عبارت است از: 

پیایین در ایین    بسیجیان تالش، حتی منجر به استفاده از راهکارهای فعال )با توجه به سطح درآمید 

( باشیند یمی درصد واحدها دارای درآمد کمتر از یک میلیون تومان در ماه  55.1مکان به طوری که 

ی ریی گهیدف ی مداربسته که روی ماشین هر شخص هانیدوربدر محافظت از پارکینگ مانند نصب 

 شده، گردیده است.

ی فضیا،  عمیوم میه ینه ماهیت نگرانی از وقوع جرم در یک فضای مشاع مانند پارکینگ، با توجه ب

. بر باشدیمی قلمروگرایانه جهت تقویت مراقبت ساکنین کارهاراهکه فضا نیازمند  سازدیممشخص 

ی دسترسیی کیه   هیا راهی و ییا تفکییک   گذارشمارهی فضاهای مشاع از طریق بندمیتقساین اساس 

 کننیدگان اسیتفاده بر حسیب  از فضاها و تفکیک یک فضا  کنندگاناستفادهبه کاهش تعداد  تواندیم

به صورت دروازه ]های[ ورودی برای سیواره   غالباًباشد. در ورودی ساختمان که  گشاراه تواندیمآن، 

دوم را در میزان نگرانی ساکنین از وقوع جرم بیه   رتبه، شوندیمو پیاده به همراه دیوارهایی طراحی 

رصید آمیار مربیوط بیه مییزان نگرانیی       د 31.1درصد و  12.3درصد،  12.5. دهندیمخود اختصا  

ساکنین نسبت به وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی بیه ترتییب در مسیکن بسییجیان تیالش،      

. برای حفاظیت از ایین   باشدیممسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت در قسمت در ورودی 

رم از طرییق کیاربرد   مانند سخت کردن آمیاج جی   شودیمی فعال به کار برده راهکارها غالباًقسمت، 

بیه   اجیازه یبی متریال مستحکم و ... . همچنین طراحی سردر به نحیوی کیه میانع تسیهیل در ورود     

ثمیر   توانید یم( گرددیمیی که منجر به سهولت در صعود از آن هاحالتساختمان شود )مثل ایجاد 

از طرییق   ی اصل قلمروپایی به میانجی ایجیاد حیس تشیخص سیاختمان    کارهاراهبخش باشد. لکن 

ی مجاور، متفاوت و قابیل تشیخیص باشید و    هاساختمانی که با ورودی سایر اگونهطراحی سردر به 

نیز قابلیت نظارت طبیعی بر ورودی ساختمان از طرییق واشیوهای واحیدهای مسیکونی سیاختمان،      

یاط . حباشدیمعامل بسیار مهمی در کاهش میزان وقوع جرم از طریق نفوذ از در ورودی ساختمان 
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ی نگرانیی سیاکنین از وقیوج جیرم در     هیا محملنیز از دیگر  پلهراهپشتی ساختمان، دیوار محوطه و 

ی اصیل نظیارت طبیعیی قیرار     کارهیا راهکه همگی ذیل  ندیآیمسطح ساختمان مسکونی به حساب 

ز . در حقیقت با افزایش امکان نظارت طبیعی از طریق ایجاد بازشیوها و افیزایش اسیتفاده ا   رندیگیم

منجیر بیه    تیوان یمی ( تیر متنوعدر رفع نیازهای  هاآنو بهبود کارکرد  هاآن)با طراحی مناسب  هاآن

 .شودیمشد. در ادامه به برخی از این امکانات پرداخته  هاقسمتکاهش میزان وقوع جرم در این 

سیاکنین بیوده اسیت، سیرقت      اشیاره یی کیه میورد   هیا جیرم الزم به ذکر است که از میان تنوع 

پرشمارترین بزه متصوره بوده است. به این ترتیب که در مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و 

درصد ساکنین، سیرقت و دزدی را بیه    15.3درصد و  51.1درصد،  42.1مسکن ارکید گلسار رشت 

عنوان بزهی که نگران وقوع آن در سطح ساختمان مسکونی خود هستند و احتمال وقوع آن از سایر 

. دلیل قلت میزان اشاره بیه نگرانیی از سیرقت توسیط سیاکنین      اندنمودهبیشتر است، معرفی  هاجرم

ی هیا بیزه  حیوزه مسکن بسیجیان تیالش بیه نسیبت دو مکیان دیگیر، انحیراف بسیتری موضیوع در         

ی است. به این ترتیب که در مسکن بسیجیان تیالش، نارضیایتی بسییاری نسیبت بیه      ساختماندرون

یی مانند استعمال میواد مخیدر،   هابزهوجود داشت.  هاآنو وقع جرم از سوی  هاهیهمسابودن  کاربزه

در فضیاهای مشیاع سیاختمان مسیکونی اتفیاق       غالبیاً درگیری و ضرب و شتم، آزار و اذیت و ... کیه  

از سوی فردی خارج از یک محل )طبیق مطالعیات    معموالً، نگرانی بیشتری از سرقت را که افتادیم

، به خود اختصا  داده است. در ارتباط با محافظت از دییوار حییاط سیاختمان    ددهیمنظری( روی 

ی اصل کنترل دسترسی نیز گاهی بایستی مد نظیر قیرار گییرد. وجیود عناصیری      کارهاراهمسکونی، 

بیه   کیار بزهی گاز و ... جنب دیوارها و حصارها، سبب امکان نفوذ هالولهمانند درختان، تیرهای برق، 

ی انجیام شیده بیا متخصصیین     هیا مصاحبهی که هم در انکته) گرددیمصعود از نما  داخل حیاط یا

و هم  گرفتیممورد اشاره قرار  هانامهپرسشبه  دهندگانپاسهپلسی به آن اشاره شد و هم از سوی 

 ی میدانی، مصادیق آن ثبت گردید(.هامشاهدهدر 

 32.2ار رشیت بیه ترتییب    در مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و مسیکن ارکیید گلسی   

از طرییق واشیوهای نمیا )واحیدها( قابلییت       هیا ساختماندرصد ورودی  44.3درصد و  13.3درصد، 

نظارت و دیده شدن را دارند. کمترین این میزان متعلق به مسیکن مهیر اسیت. چیرا کیه اساسیاً در       

، باشیند یمی ودی ی و حصیار و در ور عمیوم میه ینفاقد حیاط ها ساختمان کهنیامسکن مهر به دلیل 

طبیعتاً امکان نظارت بر ورودی ساختمان که در حقیقت ورودی پلکیان منتهیی بیه طبقیات اسیت،      

ی است که امکیان نظیارت   اگونه)مگر در مواقعی که ساختمان دارای پاسیو به  ابدییمبسیار کاهش 

م بیودن مییزان   باشید(. بیه هرحیال کی     ریپذامکاناز طریق واشوهای نورگیر  کفهماز  پلهراهورودی 

 توانید یمی ی نامناسب و حتیی مناسیب، کیه    هانمونهدر  هاساختمانامکان نظارت طبیعی بر ورودی 
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واشیو در   هیی تعبناشی از علل مختلفی از جمله تعداد واحدهای هر طبقه که بیر امکیان نیورگیری و    

جیرم در   جهات مختلف واحد )ساختمان( تاثیرگذار است، باشد، سبب میزان بیاالی تیرس از وقیوع   

 .باشدیمدر مسکن بسیجیان تالش  مخصوصاًسطح ساختمان مسکونی در 

 
 ،ییربیا آدم اجیازه، یبی  ورود سیرقت، ) جیرم  وقیوع  نگیران  زانیم چه به ،تانخانواده یاعضا و شما -1نمودار 

 ردها،پاگ اط،یح ها،نگیپارک ،یورود) یمسکون ساختمان در...(  و قتل ت،یاذ و آزار شتم، و ضرب و یریدرگ

 د؟یهست خود...(  و یخدمات یفضاها انتظار، اتاق ،یالب ،یلوتیپ

 

ی مسکونی که در برخی از کشیورها آمیار وقیوع    هاساختمانفضاهای  نیزتریرانگیچالشیکی از 

پلکان در نمای ساختمان بیه   هیتعب. باشدیمبسیار زیاد است، پلکان و آسانسور  هاآندر  هابزهبرخی 

ی شفاف باشد و امکان نظارت طبیعی از خارج ساختمان را )از محموعیه و  اجداره ی که دارایاگونه

در کیاهش   توانید یمی  –ی ریپیذ تیی روذیل اصل نظارت طبیعی و امکیان  –یا از حیاط( فراهم نماید 

ی با تراکم متوسط که میزان استفاده از پله برای هاساختماندر  ژهیوبهمیزان وقوع جرم مؤثر باشد. 

ه طبقات، کم نیست، عنایت به حفاظت از پله به عنوان محل وقوع جرم، از اهمیت باالیی دسترسی ب

 ارائیه دیگری اسیت کیه در ایین رابطیه      کارراهی نیز اشهیشبرخوردار است. استفاده از آسانسورهای 

حاکی از آن اسیت کیه در مسیکن بسییجیان تیالش،       هانامهپرسش. نتایج به دست آمده از گرددیم

درصید   3.2درصید و   11.1درصید،   3.3هر رشت و مسکن ارکید گلسار رشیت بیه ترتییب    مسکن م

جانمایی شده است، بودنید. در   ساختمانشاندارای پلکان دسترسی طبقات که در نمای  هاساختمان

 هستند. بهرهیبی مورد بررسی، از این مزیت هانمونهحقیقت اکثر 

 35.5ارکیید گلسیار رشیت بیه ترتییب       در مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و مسیکن 

خیود )نظافیت،    طبقیه درصد میزان محافظت ساکنین هر واحد از پیاگرد   51درصد و  33.3درصد، 

. کیاهش معنیادار ایین    باشید یمی نظم، کنترل عبور و مرور، کنجکاوی، توجه به وارد مشیکوک و ...(  

ی اصل قلمروپیایی و  هاشاخصهتاثیرگذار بودن  نشانهی نامناسب پژوهش، هانمونهدرصدها به سمت 

اول یعنی مسکن بسییجیان   نهیگزاز یک فضا دارد و نزدیک بودن دو  کنندگاناستفادهکنترل تعداد 
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 ریتیأث تالش و مسکن مهر رشت، و حتی عدم وجود تفاوت فاحش بیا مسیکن ارکیید گلسیار، مبیین      

 تیر تیی پراهمی هیا هشاخص عنوانبهعوامل مهم دیگری همچون اصول نظارت طبیعی و شنودپذیری 

ی مخیتص  هیا یژگی یوی مختلف با توجه بیه  هاتیوضعهم گفته شد،  ترشیپکه  طورهمان. باشدیم

از اصیول مختلیف دارد. بیه ایین      کارهیا راه هیی ارای در ترمتنوعی هاروشی از ریگبهرهخود، نیازمند 

بی: در هر طبقه اغلب ترتیب که با وجود سه تیپ مختلف پالن )مسکن بسیجیان تالش با پالن انشعا

چهار واحد، مسکن ارکید گلسار رشت  غالباًدو واحد، مسکن مهر رشت با پالن انشعابی: در هر طبقه 

یک تا دو واحد( آمار حاصل از بررسی میزان موفقیت اقدامات قلمروگرایانه، در  غالباًبا پالن انشعابی: 

است که به دلیل محیدودیت تعیداد واحیدها    نزدیکی نسبت به هم قرار دارند و این به آن خاطر  بازه

ی منتج به قلمروپایی و حس تعلق جهت کارهاراه -پیش از این اشاره شد چهآنطبق –در هر طبقه 

در حید مناسیبی    فیر  شیپی  صورتبه، کنندگاناستفادهمحافظت از فضا، به جهت کم بودن تعداد 

ی کارهیا راهعیت فضیاها از طرییق   و در حقیقیت سلسیله اقیدامات بیرای بهبیود وضی       اندشدهرعایت 

 ی را به دنبال نخواهد داشت.ترنهیبهقلمروگرایانه و مرزبندی، نتایج 

درصید دو واحید،    11.3بیشترین فراوانی تعداد واحد در هر طبقیه در مسیکن بسییجیان تیالش     

درصید دو واحید    42.3درصد چهار واحید و مسیکن ارکیید گلسیار رشیت       54.5مسکن مهر رشت 

زم به ذکر است که در مسکن مهر رشت به دلیل استفاده از پاگردهای غیرضروری وسییع  . الباشدیم

از این پیاگرد بیرای افیزایش تعیداد واحیدها در هیر طبقیه         هاساختماندر طبقات، گاهی در بعضی 

یی اسیت  هاساختماندرصد فراوانی  22در مسکن مهر رشت، حدود  کهیطوراستفاده شده است. به 

درصد طبقیات   13.3قابل توجه دیگر، وجود فراوانی  نکتهواحد در هر طبقه دارند.  که بیش از چهار

سیاکنین آن را   انهیقلمروگرادر مسکن ارکید گلسار رشت است که میزان باالی رفتارهای  واحدهتک

 .کندیمتوجیه 

مسیکن بسییجیان    دیگر رفتارهای شاخص قلمروپایی مانند محافظت از پارکینگ بیه ترتییب در  

درصید و   35.2درصید،   41.3ش، مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت عبارت اسیت از:  تال

درصید،   33.3برای محافظت از حیاط در ترتیب فیوق عبیارت اسیت از:     هایفراواندرصد که این  51

درصد. به جیز فراوانیی کمتیر در مسیکن مهیر در مییزان محافظیت از حییاط و          51درصد و  24.1

که به عنوان پارکینگ پیلوتی مورد استفاده است و نیز  کفهمدم محصور بودن پارکینگ )به دلیل ع

. میزان استفاده از حیاط در مسکن کنندیم دییتأنتایج پیشین را  هایفراوانعدم وجود حیاط(، سایر 

درصید.   42.3درصید و   13.1بسیجیان تالش و مسکن ارکید گلسار رشت به ترتیب برابر اسیت بیا:   

ی مورد مطالعه به صیورت کلیی و مییزان بسییار کیم آن در      هانمونهفاده از حیاط در میزان کم است

ی ذییل  کارهیا راهمستلزم  هاآنیی است که برطرف نمودن هانقصانمسکن بسیجیان تالش، ناشی از 
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در  خصوصیاً . کوچک بودن حیاط )اندشدهی لیست ریگجهینتکه در قسمت  باشدیماصول چهارگانه 

الش(، عدم وجود امکانات برای مقاصد مختلف مانند بازی کودکان، فضای سیبز و  مسکن بسیجیان ت

مداوم از حیاط ساختمان است که در صورت تحقق آن، امکان  استفاده... از مشکالت اساسی و مانع 

که  اندگفتهدرصد از ساکنین مسکن ارکید گلسار  22.1 کهیطور. به ابدییمنظارت طبیعی افزایش 

 از حیاط، افزایش خواهد یافت. هاآنمداوم  استفادهآن امکانات،  درصورت وجود

یی سیاکنین سیه مکیان میورد مطالعیه در      گوپاسهی ذیل اصل شنودپذیری در کارهاراهاهمیت 

. در مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشیت و مسیکن   گرددیمزیر مشخص  سؤالبررسی فراوانی 

، بیر ایین نظیر    انیی گوپاسهدرصد از  15.3درصد و  51.1درصد،  13.3ارکید گلسار رشت به ترتیب 

. ایین اصیل و   شیوند یمی هستند که در صورت شنیدن صدای مشیکوک، وادار بیه پیگییری موضیوع     

کیه   رسید یمی بیه نظیر    تیر تیی پراهمی آن و حساسیت ساکنین نسبت بیه صیداها، زمیانی    کارهاراه

 یز وجود ندارد.ی قلمروگرایانه رنگ باخته و امکان نظارت طبیعی نکارهاراه

ی قلمروگرایانه هم در سطح ساختمان کارهاراهکه از -، هاساختمانمیزان تشخص سردر ورودی 

در سه مکان میورد مطالعیه مسیکن بسییجیان تیالش،       -عمل کند تواندیمو هم در سطح مجموعه 

و درصید   22.4درصید،   32.2مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت به ترتیب برایر است بیا  

بودن حصارها و  دستکاول، ناشی از ی مطالعهمورد  نمونهدرصد. قراوانی نزدیک به هم در دو  51.1

ی مسکونی در مسکن بسیجیان تاش و نیز عدم وجود هاساختمانی هایورودی صرف بودن ادروازه

در مسکن ارکید گلسار، هیر   کهآن. حال باشدیمی مسکن مهر رشت هاساختمانسردر مشخص در 

 .باشدیماختمان، کم و بیش دارای سردر منحصر به فردی س

ی مسکونی در سه مکیان میورد مطالعیة    هاساختمانمتغیر وابسته در  عنوانبهمیزان وقوع جرم 

 15.1مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت به ترتیب برابر است بیا  

کیان، سیرقت پرشیمارترین بیزه اتفیاق افتیاده       درصد کیه در هیر سیه م    31.2درصد و  42.1درصد، 

 .باشدیم
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 اتیاق  ،یالبی  ،یلیوت یپ پاگردهیا،  هیا، نیگ یپارک اط،یح ،یورود) شما یمسکون ساختمان تاکنون ایآ -1نمودار 

 و ضرب و یریدرگ ،ییربا آدم اجازه،یب ورود سرقت،) خا  یابزه و جرم مورد...(  و یخدمات یفضاها انتظار،

 است؟ گرفته قرار...(  و قتل ت،یاذ و آزار شتم،

 

 یریگجهینت

ی کارهیا راه ارائیه پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی در سیطح سیاختمان مسیکونی، نیازمنید     

ی هیا گونیه ست. با توجیه بیه   اآگاهانه با عنایت به اصول مورد کاربرد جهت نیل به اهداف مورد نظر 

، بیرای  باشدیمسیستم دسترسی  انتخابشانی مسکونی که معیار هاساختمانمتصوره برای طراحی 

ی نظیری انجیام شیده از    هیا پژوهشانشعابی و کریدوری و ایوانی، طبق  گانهسهی هاگونههر یک از 

ی مورد مطالعیه از طرییق   هانمونهادبیات موضوع و نیز پژوهش میدانی انجام شده در  مطالعهطریق 

ی اصیول شینودپذیری، قلمروپیایی و نظیارت طبیعیی      کارهاراهه ترتیب اولویت با ، بنامهپرسشابزار 

که طراح برای تکمیل اهیداف اصیلی    است یامراز اصلی به اصل دیگر،  کارهاراه. البته گذار باشدیم

خود، یعنی افزایش میزان پیشگیری از وقوع جیرم و کیاهش تیرس از وقیوع آن در مییان سیاکنین،       

ی منتج به موفقییت  کارهاراهآن است. بایستی توجه داشت که اصل قلمروپایی که  هاستفادناگزیر از 

بسزایی بر افزایش میزان موفقیت پیشگیری از وقیوع جیرم از طرییق طراحیی      ریتأثتحقق آن، غالباً 

یی که هم از نظر فیزیکی و هم از نظیر القیای حیس مالکییت، حفاظیت از فضیا را       جاآن، از گرددیم

ی و عمیوم میه ینیی که بحث قلمروهیای  هاقسمت، در شودیمآن فضا سبب  کنندگاناستفادهتوسط 

کیه حتیی گیاه بیه تحقیق       دهید یم ارائهی بسیار قدرتمندی کارهاراه، دیآیمی به میان خصوصمهین

ی قلمروگرایانه به تعییین صیریح قلمیرو از    کارهاراهکه  جاآن مثالً) انجامدیماهداف اصول دیگر نیز 

و در نتیجه دسترسی فیزیکی و یا حتی بصیری نییز بیه فضیای      شوندیمدن دیوار منجر طریق کشی

 (.شودیممورد نظر مسدود 

ی نمیای  هیا جیداره کلی، تعدد واحدهای مسکونی کیه سیبب افیزایش تعیداد واشیوها در       طوربه

موجیب   توانید یمی ، به شرطی که از حد مورد نظر اصل قلمروپیایی تجیاوز نکنید،    شودیمساختمان 
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ی ساختمان مانند حییاط گیردد کیه ایین عامیل      عموممهینافزایش میزان نظارت طبیعی بر فضاهای 

. بایسیتی توجیه   گیردد یمسبب افزایش میزان پیشگیری از وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی 

داشت که این افزایش تعداد واحد، اگر بیشتر از حید مجیاز مطروحیه در مباحیث قلمروپیایی انجیام       

 .گرددیم جرممنفی بر میزان پیشگیری از وقوع  ریتأثی قلمروگرایانه و هاشاخصهافت گیرد، سبب 

ی متناسب با سطح ساختمان مسکونی با توجه بیه اصیول میورد نظیر،     کارهاراهی از اپاره جانیادر  

و  با توجه به سطح تاثیرگیذاری  کارراهی هر هایژگیو. الزم به تذکر است که آگاهی از گرددیم ارائه

. در باشدیم کارهاراهاین  هیاراتعلق به یک اصل از اصول پیشگیری وضعی از وقوع جرم، هدف اصلی 

 مسألهی هایژگیوبا توجه به  توانیم، در هر زمان و مکان، نکتهحقیقت با شناخت نسبت به این دو 

 هاآناثربخشی  نحوهز با آگاهی ا کارهاراهی بستر، اقدام به خلق، تغییر یا جرح و تعدیل هاشاخصهو 

 نمود.

 های مجاور خیود  هر ساختمان مسکونی، دارای یک ورودی مجزا نسبت به سایر ساختمان

هیایی از سیاختمان مسیکونی کیه دارای فضیاهای      داشته باشید. )پرهییز از انتخیاب گونیه    

 باشند.( )قلمروپایی(اشتراکی مانند ورودی یا حیاط مشترک می

 بایستی توجه داشت که کاهش تعداد واحدها در هیر طبقیه و    های مسکونی،در کلیه گونه

کننیدگان از فضیاهای   که سبب کاهش تعداد استفادهنیز کاهش تعداد طبقات، به علت آن

 گردد. )قلمروپایی(گردد، سبب تقویت حس قلمروپایی میاشتراکی می

  هییای دیگییر سییاختمان حتییی در صییورت وجییود   عییدم تعبیییه در ورودی دوم از جبهییه

کننیدگان بیرای   های مناسب شهری، مگر در مواردی که هدف تقسییم اسیتفاده  سترسید

 ها مدنظر است. )کنترل دسترسی(استفاده از ورودی

 بینی ای که سبب کاهش استفاده از مسیر اصلی پیشبر به گونههای میانعدم ایجاد حالت

 شده در طراحی گردد. )کنترل دسترسی(

  پیذیر در  آوری زبالیه در قسیمتی امین و روییت    زبالیه وجمیع   قرار دادن تسهیالت انباشیت

 باشند.ساختمان که قابل نظارت از بازشوهای واحدها می

 شونده بیرای تفکییک فضیایی راهروهیا و اختصیا  آن بیه تعیداد        استفاده از درهای بسته

 های کریدوری و ایوانی. )قلمروپایی(کمتری از ساکنین در ساختمان

 اختمانی ایوانی از نوع باز آن چرا که هم امکان افزایش نظارت راهیرو از  استفاده از گونه س

باشد و هم در صورت وقوع اتفاق، سر و صدای آن در فضای بییرون  فضای خارج را دارا می

 قابل شنیدن است. )شنودپذیری و نظارت طبیعی(

 ییدوری و  های کرهای عمودی )باکس پله و آسانسور( در ساختمانافزایش تعداد دسترسی



 (91، )ایپپی  9318 بهار و اتبستان، اول، شماره دهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  سید امین سیدین، مهرداد جوارهیان، حسین آاقبابایی و  اقردبازییدی          112

 

 گردد. )قلمروپایی(ها میکنندگان از هر یک از آنایوانی که سبب کاهش تعداد استفاده

 های کریدوری و انشعابی، طیوری کیه سیبب    های عمودی در ساختمانجانمایی دسترسی

 گردد. )قلمروپایی(کنندگان از راهروها میکاهش تعداد استفاده

 ت و حیاط پشیتی ییا پیلیوت و حییاط( در     جداسازی فضاهای مختلف طبقه همکف )پیلو

 ای. )کنترل دسترسی(های شیشهشویم، با جدارههایی که ابتدا به بنا وارد میساختمان

 ای ها در طبقیات بیه گونیه   توجه به ضوابط یکسان و رعایت دقیق آن در میزان جلوآمدگی

مسیایگی  که سبب مسدود شدن دید و مزاحمت برای امکان نظارت طبیعی بر فضیاهای ه 

 نگردد. )نظارت طبیعی(

های گاز و آب، تیرهیای  ها، درختان، تسهیالت انباشت زباله، لولهها، ناودانیپرهیز از جانمایی سایبان

ای که سبب سهولت در صیعود از نمیا و   ( در حیاط ساختمان مسکونی به گونهVIIIشکل برق و ... )

 رل دسترسی(های طبقات شود. )کنتها و بالکندسترسی به پنجره

 

 

 

 

 
 

 های بهداشتی، حمام، انباری های سرویسمانند پنجره–دهنده کوچک های خدماتپنجره

زیادی هستند و امکان نظارت طبیعی را  (OKBپنجره )که معموالً دارای ارتفاع کف -و ...

المقدور نبایستی در نمای اصلی ساختمان مسکونی قرار گیرند، چرا کنند، حتیفراهم نمی

تواننید قابلییت نظیارت فضیاهای     شوند که میکه مانع جانمایی فضاهایی در این جبهه می

هیای مطلیوب داشیته باشیند. )نظیارت      اشتراکی ساختمان را از طرییق دارا بیودن پنجیره   

 طبیعی(

 ها و خلیل و فیرج آن،   رفتگیها و عقبآمدگیپرهیز از طراحی نماها و سردرهایی که پیش

گونییه نفییوذ بییه سییاختمان از طریییق ایجییاد حالییت نردبییان  سییبب تسییهیل در صییعود و

 گردد. )کنترل دسترسی(های مختلف( میهای افقی در ارتفاعآمدگی)پیش

  عییدم طراحییی بییالکن در طبقییات اول و دوم بییدون تمهیییدات پیشییگیرانه جهییت کنتییرل

 دسترسی در نمای اصلی )جبهه مجاور معبر(. )کنترل دسترسی(

 های انشیعابی، در نمیای اصیلی )شیکل    عمودی خصوصاً ساختمانهای جانمایی دسترسی 

 : مسکن بسیجیان تالشV شکل
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IX )گردد. )نظارت طبیعی(که سبب افزایش امکان نظارت طبیعی از فضای بیرون می 

 
 

 

 

 
 

 ها به دلیل دارا بودن خصوصیات ذاتی منطبق با اهیداف  ترجیح گونه انشعابی به سایر گونه

 متوسط. )قلمروپایی( های با طبقهقلمروگرایانه خصوصاً در ساختمان

 هیای کرییدوری ییا اییوانی.     زدگی در راهروهای سیاختمان عدم طراحی فرورفتگی و بیرون

 )نظارت طبیعی(

 های ساختمانی کریدوری و ایوانی از راهیرو بیه   عدم وجود دسترسی یا امکان نفوذ در گونه

 بالکن واحدها. )کنترل دسترسی(

 طریق انتخاب گونه ایوانی یا نورگیرهای سقفی در  تالش در راستای نورگیر بودن راهرو از

 طبقه فوقانی یا وید و ... . )نظارت طبیعی(

 های ساختمان و ملزومات آن )دروازه، البیی، حییاط، پارکینیگ و ...(    افزایش تعداد ورودی

در صورت افزایش تعداد واحدهای ساختمان بیش از حد مجاز اصل قلمروپیایی بیا هیدف    

 کنندگان از فضاهای اشتراکی. )قلمروپایی(استفاده تقسیم شدن تعداد
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