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ـ امن .زندگی شهري خواهد داشتت یفیش کیافزار بین مسائل مختلف، امنیت جایگاه ویژه اي در آرامش و د راحـت و   يبـه معنـا   يت از نظـر لغـو  ی

-یکه خود نشان دهنده ضرورت بحث م گردد می اموال باز و دوستان خانواده، خود، از حفاظت یا دفاع بهآن  مفهومباشد و یم آسوده و بی بیم گردانیدن

انسان همیشـه در طـول تـاریخ    . امنیت از نیازهاي اساسی انسان است که نحوه ي پاسخگویی به آن تاثیر مستقیم در ارضاي نیازهاي دیگر او دارد .باشد

ها و شهرها، تشکیل نیروي نظـامی و  در سکونتگاه سعی در پاسخگویی به این نیاز داشته است، ساختن ابزار آالت دفاعی، ایجاد تاسیسات تدافعی و نظامی

در سال هاي اخیر، تغییر ویژگی هاي جمعیتی، اجتمـاعی و فرهنگـی    با این وجود.تاش بوده اسبرخی از اقدامات او براي حفظ امنیت فردي و اجتماعی... 

براي دسته بندي گونه مسکن مورد نیاز پاسخ گـوي نیـاز هـاي    بندي ساده قشر مخاطب طبقه. انسان ها تاثیر زیادي در شکل گیري مسکن داشته است

محیطی است که می توانـد نقـش    -در این بین احساس امنیت از جمله عوامل انسانی. دامنه وسیع استفاده کنندگان از مجموعه هاي مسکونی نمی باشد

امنیت در مجموعه هاي مسکونی تنها از طریق موانع سخت فیزیکی . بسزایی در رضایت مندي انسان ها از فضایی که در آن زندگی می کنند داشته باشد

با توجه به رشد جمعیت و افزایش نیـاز بـه مجموعـه    . روانی حس ناامنی را در مردم تقویت کند-میسر نبوده، چه بسا همین موانع فیزیکی به لحاظ روحی

داف برنامه ریزي شده، ضروري به نظر می رسد که در ایـن بـین ایجـاد    هاي مسکونی در شهرها، روشن کردن الگوها و خط مشی هایی براي نیل به اه

ـ ج حاصل اینتا .محیطی نقش مهمی را در رضایت مندي و آسایش افراد در زندگی شان ایفا خواهد نمود -حس امنیت به عنوان یکی از عوامل انسانی ن ی

 -ره گیري از سیاست هاي پیشگیرانه تلفیقی کالبد معمـاري و روابـط اجتمـاعی   از آن است که ایجاد حس امنیت از طریق غیر مستقیم و با به یقاله حاکم

ـ تناسـب م  ي، برقراريبصر يریپذ تیت رویش قابلیمساله اشراف و دید، افزا: لیاز قب(فرهنگی  ـ یان تـراکم جمع ی جـاد  ی، ایهـاي مسـکون  و مجموعـه  یت

اساس این مقاله به بررسی نقش و جایگاه امنیت درطراحی مجموعـه هـاي مسـکونی    براین  .تحقق پذیر خواهد بود )....متنوع و متجانس و  يها يکاربر

  .براي انجام تحقیق استفاده شده استباشد و از منابع کتابخانه اي و اسنادي تحلیلی می –روش تحقیق توصیفی .پردازدمی

طراحی، مجموعه هاي مسکونی احساس امنیت،امنیت، 

                                                             
 و برنامه ریزی شهریکارشناس ارشد جغرافیا  ١
 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد نیشابور ٢

 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ٣

 کارشناس مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ٤



 

٢ 
 

 

ـ بـه منشـا پ   یبا نگاه.ت بوده استیامن يازمند برقراریش از همه نیب يشهر یخ، زندگیدر طول تار بـه صـورت    یش زنـدگ یدای

ـ     یمـ  یو ذهن ینیدو بعد ع يت دارایامن. کند یدا میپ يت نمود بارزی، اثر امنینیکجانشیو  یجمع شـتر بـه   یب یباشـد کـه بعـد ذهن

ـ در حـال حاضـر ن  . گردد یباز م يو کالبد یکیزیف يبه مولفه ها ینیو بعد ع یاجتماع يمولفه ها ـ ز توجـه بـه ن  ی  یاساسـ  ياز هـا ی

ش یو افـزا  يبه منظـور کـاهش نابهنجـار    يو توجه به برطرف نمودن مشکالت و معضالت شهر يشهر يط هایشهروندان در مح

ـ ران، برنامه ریاست که همواره مورد توجه مد ین مسائلیاز مهمتر یعموم يت در فضاهایامن . بـوده اسـت   يطراحـان شـهر  زان و ی

 يط بـرا یط محـ یتواند در بهبـود شـرا   یو تناسب آنها با کالبدشان م ینیگزیو جا يشهر يط هایدر مح يجار يت هایشناخت فعال

، يکالبـد  يار متفاوت است و با توجـه بـه مولفـه هـا    یت در پهنه شهر بسیل امنیشناخت و تحل يار هایمع.ت موثر باشدیامن يبرقرار

ـ یموجـود،   یط اجتماعیبنا به شرا يشهر يط هایمح. کند یدا مینوسان پ یطیحو م يکارکرد فضـاها، کـارکرد    يریـ شـکل گ  یعن

آرام  يجـاد فضـاها  یا. ت موثر باشـند یزان امنیتوانند بر م یم... ، ویطیست محیز يها ی، تراکم، آلودگیفضاها، وجود امکانات رفاه

ـ به عنـوان مطلوب  يشهر یزندگ یاساس ياز هایق توجه به نیاز طر یطیت محیفیش کیز افزایو ن یاجتماع یو به دور از نابسامان ت ی

  . دیآ یبه حساب م يشهر يفضا

ـ انسـان از طر . رنـد یپذ یر مـ یدر آن با هم در ارتبـاط متقابـل هسـتند و از هـم تـاث      يو روابط جار يشهر يفضا ق روابـط  ی

ـ ر شکل اییفضا به نوبه خود به تغ یبخشد وسامانده یت میعملکرد اهمم و به فضا، فر یفرهنگ -یاجتماع ـ  ی . انجامـد  ین روابـط م

ـ  یتـاث  یاجتماع یند زندگیبر فرا يشهر يفضاها ین ساخت و طراحیبنابرا ـ  یسـت از نظـر جسـم   یبا یر گذاشـته و م  يبـرا  یو روان

ـ کـه   یزانیشود و به م یآشکارتر م يق ابزار کالبدیک شهر از طری ییخوانا).76: 1384،ییفایس.(داشته باشد ییکارا شهروندان ک ی

ـ جـاد کنـد،   ین ایارتبـاط نمـاد   يکالبد يها یژگیق ویکالبد بتواند با شهروندان خود از طر  یمـ  یابیـ ک شـهر خوانـا و ناخوانـا ارز   ی

کـه عالئـم    یکند و برعکس هنگام یت کمک میو امن یخوانا است به احساس راحتکه یک شهر یوقت). 25: 1384رضازاده،.(شود

ـ  توان گفت احساس امنیـت و می ج کننده استیراهنما وجود ندارد و فضا گ ـ یاز ب بـا ایـن وجـود    ).H.Russ,2005:22.(رود ین م

یک فضاي شهري مناسب تـا حـد زیـادي    . امنیت اجتماعی و به طور کل امنیت، ارتباط مستقیمی با فضا و ساخت وساز شهري دارد

فضـاهاي نامناسـب   . سب از بین برنده آن و زمینه ساز انواع آسیب ها و معضـالت اجتمـاعی اسـت   تامین کننده امنیت و فضاي نامنا

امـروزه امنیـت از    .شـهري و اجتمـاعی هسـتند    و همه از عوامل تهدیدکننده امنیت شهري، فضاهاي بی دفاع، محالت ناامن، همه

در . پیامدهاي مختلف امنیـت بـه شـمار مـی رونـد      شاخصه هاي کیفی زندگی در شهرها است و آسیب هاي اجتماعی از مهم ترین

امـروزه  . این میان فضاهاي شهري از جمله مولفه هایی هستند که نابهنجاري هاي اجتماعی در بسـتر آنهـا بـه وقـوع مـی پیونـدد      

بـه   ایـن رویکـرد  . رویکردهاي نوین برنامه ریزي و طراحی مجموعه هاي مسکونی متوجه الگوهاي جامع میان رشته اي شده است
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جنبه هاي انسانی و محیطی طراحی اهمیت ویژه اي داده و از طرف دیگر مشکالت زندگی در شهرهاي بزرگ بر لـزوم آن افـزوده   

مساله امنیت در مجموعه هاي مسکونی از جمله عوامل انسانی و محیطی می باشد که با تـاثیر مسـتقیم بـر برنامـه ریـزي و      . است

سازگاري و هماهنگی هر چه بیشتر عوامل انسانی و . بخشدمیاین مجموعه ها، کیفیت زندگی انسان ها را ارتقاء  طراحی

محیطی می تواند طراحی محیط هاي مسکونی را در پی داشته باشـد کـه آداب زنـدگی اجتمـاعی و فرهنـگ سـکونت       

د از مجموعه هاي مسـکونی، مجموعـه هـایی    در این مقاله مقصو) Rapoport: 1982: 6-3 . (ساکنین را ارتقاء دهد

از فضـاهاي عمـومی و نیمـه عمـومی مشـاع بـوده و        یاست که به صورت یکجا و همزمان ساخته شده و مالکیت بخش

بر این اساس این مقاله به بررسی جایگاه امنیت در طراحـی   .استفاده از آن ها داراي مقررات مخصوص به خود می باشد

  .پردازدهاي مسکونی میمجموعه

  

 
، لـذا تحقیـق   )16: 1382حـافظ نیـا،  (از آنجایی که هر پژوهش علمی با ظهور مسأله یا مجهولی در ذهن محقق شروع می شود     

 بر این اساس تحقیق حاضـر بـه صـورت    . پردازدبررسی نقش طراحی در ایجاد حس امنیت در مجموعه هاي مسکونی میحاضر به 

 تحلیلی می باشد که اطالعات آن به صورت اسنادي و کتابخانه اي جمع آوري گردیده است -توصیفی

  

یـا احسـاس آرامـش و اطمینـان خـاطر      ) 114 :1381نصـري،  (معناي لغوي امنیت رهایی از تشویش، اضـطراب، تـرس،  :  

). 140 :1384معـین،  (در فرهنگ معین امنیت با معانی ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی آمـده اسـت  ). 44 :1379ماندل، (است

در تعریفـی دیگـر   ). 448 :1381خلیلـی،  (برقراري امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهره گیري بهینه از فرصت ها می باشـد 

رامش خاطر در جامعه می گـردد و تـرس و خـوف از نظـر عامـه مـردم       امنیت مجموعه شرایط و وضعیتی است که موجب ثبات و آ

به معناي فراغت از هر گونه تهدید و تعـرض بـه حقـوق و     "به این ترتیب می توان گفت امنیت). 2 :1387بیات، (رخت بر می بندد 

  ).2 :1383کارگر، (آزادیهاي مشروع و قانونی شهروندان است

ست که در آن ارضاي احتیاجات و خواسته هاي فردي و اجتماعی افراد انجـام و شـخص   احساس امنیت حالتی ا: 

  ).28 :1364شعاري نژاد، (در آن احساس ارزش، اطمینان خاطر و اعتماد به نفس نماید

خـود  احساس امنیت شهري به این معناست که شهروندان بتوانند آزادانه جابه جا شـوند، بـا هـم شـهریان     "در فضاهاي شهري      

ارتباط برقرار کنند و به فعالیت هاي اجتماعی بپردازند، بدون آنکه تهدید شوند یـا بـا خشـونت و آزار و اذیـت جسـمی و روحـی یـا        

اسـت کـه خـود نشـانگر سـازمان      ... احساس امنیت به معناي امنیت خاطر شهروندان از مال،جـان، و  . نابرابري جنسی مواجه شوند
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بنابراین احساس امنیـت در یـک جامعـه بـه احسـاس روانـی       ). 150 :1385صانعی، (بودن جامعه است یافتگی، قانونمندي و با ثبات

شهروندان از میزان وجود یا عدم وجود جرم و شرایط جرم خیز در آن جامعه باز می گردد و هر مقدار فراوانـی جـرم و شـرایط جـرم     

  ).17 :1387بیات، (خیز باالتر باشد احساس امنیت شهروندان پایین تر است

بـه بیـان دیگـر    ). 18، 1377مومنی، (فضا مجموعه اي از انسانها، فعالیت ها، محیط طبیعی و محیط مصنوع را در بر می گیرد: فضا

  .(misra, 1992: 36)فضا، حجم زمانی و مکانی مجموعه فعالیت هایی است که انسان در طبیعت انجام می دهد

فضاي شـهري بنـا بـر کالبـد      .حوزه یا قلمرو فضا را می سازد یک داده می شود؛هنگامی که صفتی به فضا نسبت : 

  .(misra, 1992: 36)فیزیکی شهر و در حیطه شهر قرار می گیرد

فضاهاي شهري موضوع بسیاري از رشته هاي مختلف می باشد، بنابراین از منظرهاي مختلف تعریف می شـودکه تمـامی آنهـا         

  .به نوعی مکمل همند

در جغرافیا، روانشناسی محیط و جامعه شناسی شهري، فضاي شهري به عنوان یک موقعیت مادي، زمینه نمـادین و اجتمـاعی و       

  .(lapinitie, 2007: 32)به میزان قلمروي حوادث و خطرات در نظر گرفته می شود

تعریـف مـی کنـد و در حقیقـت در تقابـل بـا       دیدگاه معماري، فضاهاي عمومی را به عنوان مکان هایی باز و قابـل دسـترس،        

  )Garcia-Ramon, 2004: 217)قرار می گیرد  -جایی که دسترسی به آن محدود و کنترل شده است -فضاهاي خصوصی 

خیابـان هـا،   . فضاي شهري به مفهوم صحنه اي است که فعالیت هاي عمومی زندگی شهري در آنهـا بـه وقـوع مـی پیوندنـد          

فضـاي  ‹‹ مـی تـوان گفـت      همچنـین ).313 :1377بحرینـی،  (فعالیت هاي انسانی را شکل می دهند ،یک شهر میادین، پارکهاي

شهري آن بخش از فضاست که بوسیله شهر اشغال شده و یا دست کم به ضرورت کارکرد کانونهاي جمعیتـی مـورد اسـتفاده قـرار     

ههاي شهري، قرارگاهها و موسسات حمل و نقـل، باغهـا،   این فضا مشتمل است بر محدوده هاي ساخته شده، شبکه را. گرفته است

  ).31: 1383جمالی، (›› اماکن ویژه سرگرمی و محل هاي مخصوص گذران اوقات فراغت

را سـه شـاخص    "برقراري تعامالت اجتمـاعی در فضـا  "و  "عمومی بودن فضا"، "باز بودن فضا"یک تعریف دیگر سه شاخصه      

به عبارتی فضاهاي شهري می توانند بـه عنـوان فضـاهاي بـاز     ). 5 :1384پاکزاد، ( فی می کندضروري و توامان فضاي شهري معر

فکري هم تعریف شوند، چرا که این فضاها براي استفاده هاي مختلف غیر قابل پیش بینی و انجام فعالیت هاي متنـوع، طراحـی و   

 استه هایشان هموار کرده و آنهـا را از ایـن امـر منتفـع نماینـد     برنامه ریزي شده اند تا تمایالت شهروندان را براي برآورده کردن خو

(walzer, 1986: 470).  

Calthorpe       در همین چارچوب در اعتراض به کاهش نقش این فضاها در فرایندهاي برنامه ریزي و طراحی شهري معاصر

 ).39 :1384، و سیفایی رفیعیان.(استخاطر نشان می سازد که کیفیت فضاي عمومی در شهرها به طرز محسوسی کاهش یافته 
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کشف روابط بین عناصر چهارگانۀ انسان، مکان، زمان و فعالیت را مـی تـوان بـه عنـوان تحلیـل فضـایی قلمـداد        : 

  ).42: 1378، زنگی آبادي(نمود

این ایمنی بایـد از  . باشدیکی از حقوق مشروع شهروندان، ایمن بودن در حین حضور در فضاهاي شهري می : امنیت فضاي شهري

یعنـی داشـتن   : امنیـت روانـی  -2یعنی آزادي از آزارهاي جسمی و فیزیکی : امنیت فیزیولوژیک-1".: دو جنبه مورد توجه واقع شود

  ).87 :1386حسینیون، ("حس مکان و حس تسلط بر فضا چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر اجتماعی در یک جامعه

:  

یعنی محافظت از ساختمان و ساکنان آن در مقابل افراد متجاوزي که به صورت غیر مجاز و براي انجـام دادن اعمـال خـالف    

جهت ایجاد امنیت، روش هایی براي تحقق بخشیدن بـه آن توصـیه شـده انـد کـه البتـه بـر        . قصد ورود به ساختمان را دارند

  .دحسب نوع عملکرد ساختمان و ابعاد آن متفاوت ان

طراحی براي سازماندهی یک برنامه کامل امنیتی، باید شامل مجموع کنترل هاي فیزیکی و سایر تکنیک ها و شکل هـاي کنتـرل   

  .باشد

  
  

اسـاس نظریـه   . ، توسط ري جفري منتشر شـد )CPTED( "پیشگري از جرم از طریق طراحی محیطی"مقاله اي تحت عنوان 1971در سال 

در واقع مجموعه نظریـه  . این است که شرایط محیط کالبدي هم می تواند به ارتکاب جرم کمک کرده و هم می تواند مانع از وقوع آن شود

می توانند مجال ، پیشنهاد روش شناسی برنامه ریزي و طراحی مجدد محیطی است که بر آن اساس معماران و شهرسازان (CPTED)هاي 

نزدیک  بسیار نیومن رویکرد به که رویکرد این).. 24 :1386صالحی، (زندگی را بهبود بخشندت ازجرم و تبهکاري را کاهش داده و کیفی ترس
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 کـاهش  مجرمانـه  رفتارهاي از حمایت وسیله کاهش به را ترس و جرم وقوع که نماید می دهی سازمان اي گونه به را فیزیکی محیط. است

از  مراتبـی  سلسـله  سیسـتمی  رویکـرد  ایـن  در. شود می هماهنگ پلیس عملکرد با وسیله طراحی به ایمن محیط ایجاد عبارتی به. دهد می

 عـین  در ترتیـب،  ایـن  بـه . شود می گرفته به کار بندد، می مجرمان بر را فرار راه واقع در که بست بن هاي کوچه و پیوسته هم به فضاهاي

 مـی  عمـل  بسته هاي محدوده مانند نوعی به و کاهد می فضا در حضور به ها غریبه از تمایل کند، می ممکن را عمومی دسترسی که حال

بـه   "کا یبزرگ آمر يشهرها یمرگ و زندگ "اثر خود تحت عنوان  است که در ین کسین جاکوبز نخستیخانم ج )68: 1378مدیري،( .کند

 يمناسب شهر يزیو برنامه ر یکند و با طراح یات شهر کمک میت حیشهروندان به قابل یمعمولن موضوع پرداخت، او معتقد بود نظارت یا

بـود کـه    ین کسیاول يجفر 1969در سال ولی با این وجود . ت را فراهم کردیاز جرم و جنا يریشگیپ يبرا یتوان امکان کنترل اجتماع یم

و  يشـهر  يسـاختارها  یو طراحـ  يشـهر  يزیـ او بـه برنامـه ر  . ر بـرد را به کـا ) cpted( یطیمح یق طراحیجرم از طر يریشگیعبارت پ

و  یاصول یشهروندان و طراح یعیطب يبت هاقبه نظر او مرا. د داشتیت تأکیاز جرم و جنا يریشگیبه منظور کنترل و پ یگیهمسا يواحدها

نگـرش  از  یا کلـ یف خاص و یگفت که تعرتوان با این وجود می.است يعامل مهم کنترل جرائم شهر يشهر يح ساختمانها و فضاهایصح

در دو هـدف   یتواند به طور کل یاز جرم م يریشگیاما پ. که مورد قبول همه باشد وجود ندارد یطیمح یق طراحیاز طر يبزهکار يریشگیپ

است که امکان اسـتفاده   ين نگرش ابزاریا (Bo Grönlund,2000)ف شویت تعریو امن یش در احساس سالمتیجرم و افزا یقیکاهش حق

 یروشـ  یطـ یمح یق طراحـ یاز جرم از طر يریشگیپ. دهد یرا کاهش م ید و امکان وقوع جرائم احتمالیها را قبل از عمل تأئ ینیش بیاز پ

شده بنا ط یثر محؤم بر ساخت و اصالح دگاه فوقید یاصل کل) 40: 1387بیات،(کند ی، حبس و مجازات را رد میم توانبخشیاست که مفاه

 يکه در آن برا یبرخالف نگرش. ابدیارتقاء  یت زندگیفیابد و کیش یافزا يت شهریامن ابد و احساسیکاهش  يبزهکارله ین وسیاست تا بد

شـود،   یره اسـتفاده مـ  یـ و غ یتـ یامن يو گشت هـا  یمنیا يمثل قفل، نرده، درب ها یشخص یمنیل ایاز بروز انواع جرائم از وسا يریجلوگ

آن حـداکثر   یدهـد و هـدف اصـل    یش مـ یافـزا  جرائماز  يریجلوگ يرا برا یط زندگیت محیفیک یطیمح یق طراحیاز جرم از طر يریشگیپ

  )89: 1385سلطانی،. (است يشهر ياستفاده از فضاها

ش یافـزا  ةلیرا به وس يبزهکار يفرصت ها خودن یاکه بزهکاران است  يریم گیتصم رفتار ومن در برابر یا یطیساخت مح دگاهین دیدر ا

از داشـته  یـ نتوسط مجرمان  يشتریتالش بشود تا اقدامات مجرمانه به  یباعث مگر ید يسواز  ،کاهد یان بزهکاران میاحساس خطر در م

,McCamley )باشد  يط هـا یمحـ  یشرفت در طراحیو آن شامل پ. است ي، مقابله با بزهکار5ه جرمیعل یطراح یهدف اصل (

  )(Press,2000 .است که جاذب بزهکاران هستند ییط هایدار جرم در مقابل محین بردن اشکال پایاز ب يد برایجد

ن فضـا را  یـ ا رامونیپن حال رفتار یباشد که در ع یم رامونیپط یاز مح یعیطب ةاستفاد ةنیدر زم يکالبد يفضا یدگاه، شامل طراحین دیا

ن نگـرش بـر   یا) 95: 1385سلطانی،(د داردیت رفتار تأکیریو مد ییفضا ة، بهريکاربرد ن اهدافیارتباط ب بر ادشدهیدگاه ید. نظر دارد درز ین

کنـد کـه در آن از    یش جـرم اشـاره مـ   یا افزایط ها بر کاهش یر محین تأثیمجرمان و همچن یمن در برابر خطرات احتمالیا یطیجاد محیا

  .ماند یدر امان م ين نگرش جامعه از خطرات بزهکاریا يق راهبردهایطر

بـه عبـارت   . شود یاز جرم م یط و ساختمان است که منجر به کاهش جرم و ترس ناشیثر محؤم يمناسب و کاربر یطراح نگرش فوق، در

. دینما يریشگیاز جرم و وقوع جرم پ ی، از ترس ناشیت زندگیفیتواند عالوه بر بهبود ک یط میدرست از مح ةمناسب و استفاد یگر طراحید

آثـار  . ط استیمح یر طراحیکامال تحت تأث يط شهریک محیدر  یاست که رفتار انسان یشه و فکر مبتنین اندیبر ا ادشدهینگرش در واقع 

زان جـرائم را  یـ ت کـرده و م یـ جاد حس مالکی، ایط زندگیت محیفین خواهد بود که عالوه بر بهبود کیدر محله و معابر ا نگرش فوقمثبت 

  )77: 1386قورچی،( .ن در آن محل خاص خواهد شدیو زممت خانه یش قیموجب افزا یکاهش داده و حت

                                                             
٥. Design Against Crime   
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د یـ گویو مـ  کنـد مـی  را مطـرح  دفاع قابل فضاي نظریۀ ،"خشونت پر شهر در طراحی و مردم قابل دفاع، يفضاها"کتاب  نیومن در اسکار

 کـه  تغییـر داد  اي گونه به را شهري محیط ساختار توانیخود قرار دهند و معتقد است م یاز اهداف طراح یکیت را یجاد امنید ایطراحان با

 و داده توسـعه  را جـاکوبز  عقاید از ومن برخیین .گردد تعریف اند سهیم خاص هایی عرصه در که افرادي توسط بلکه پلیس، نه توسط جامعه

 فـاکتور  سـه  نیویـورک، مسـکونی   هاي طرح در جرم وقوع مکان مطالعۀ اساس او بر. است کرده تاکید ها عرصه تعریف و فعاالنه نظارت بر

   :شمرد می بر چنین را مسکونی هاي محله در جرم افزایش

  شناسند؛نمی را شان همسایگان مردم: بیگانگی -1

  کند؛می ممکن شود دیده مجرم که آن بدون راحتی به را جرم ارتکاب جرم، وقوع هايمکان: نظارت وجود عدم -2

  کند؛می ممکن سرعت به را جرم صحنۀ از مجرم شدن ناپدید امکان: فرار راه بودن دسترس -3

 کنتـرل  تحـت  را محـیط  یـک  تـوان مـی  شـده،  هاي تعریف عرصه دادن شکل نمادین سازوکارهاي از استفاده با که است معتقد نیومن لذا

 ),1973Newman. (داد قرار ساکنانش
  :اشاره کردر یتوان به اصول زیز میکند نیشنهاد میومن پیکه ن ییاز جمله ساز و کارها

مختلـف   يبه قسـمت هـا   یمسکون يط هایمح یمات فرعیق تقسیت و تعلق خاطر از طرف ساکنان آن که از طریجاد احساس مالکیا -1

  .ندیط ساکنان قادرند فضا را کنترل نماین شرایر است، با ایپذامکان

زولـه  یجـاد منـاطق پـرت و ا   ین فضاها از ایب يآن، ارتباط بصر یو خارج یداخل ياز داخل ساختمان به فضا یعیامکان وجود نظارت طب -2

  .کندیم يریجلوگ

 يفضـاها "جـاد نکنـد آنگونـه کـه     یاعمال خـالف را ا  يکارط پنهانیباشد تا شرا يد به نحویساختمان با يکالبد يها یژگیشکل و و -3

  .کندیجاد میا "پشت

د یگـر محـل اسـتقرار سـاختمان باعـث تشـد      یبازدارنده اعمال خالفند به عبارت دابند که خود یاستقرار  ییها در مجاورت فضاساختمان -4

  )48: 1378افشار،. (نگردد یناامن

، یمه عمـوم ی، نیعموم يکه فضاها ياجاد نمود، به گونهیتوان ایجاد سلسله مراتب در فضا میق ایت را از طریت سایومن معتقد است امنین

 يکـه فضـاها   یدر صـورت  یمات فرعیتقس .مجاز است در کدام فضا باشد یگردد چه کس نیمشخص شده و مع یو خصوص یمه خصوصین

در مقابـل اعمـال خـالف     یخوب یعیجاد کند، بازدارنده طبیها ايو ورود یو خدمات جانب یدسترس يهادر خصوص راه یف شده مناسبیتعر

 ینظـارت زمـان  . شـود یشان میط زندگین از محیمراقبت ساکنت و یش احساس مسئولیسم، موجب افزاین مکانیعملکرد مناسب ا. گردندیم

 یزمـان  یعنین حالت یدر بهتر. ت افراد شناخته شودیت و مسئولیطه فعالیرد که محل تحت نظارت در حیتواند به شکل مطلوب انجام پذیم

ط فاقـد  یکه محـ  یطیدر شرا .ردیپذیش احساس کنند، محافظت به طور کامل صورت میت خویکه ساکنان منطقه تحت نظارت را در مالک

از آنها عبـور کنـد و امکـان نظـارت      ياریت بسی، جمعیتیمحدود باشد تا به لحاظ امن یدسترس يهاد تعداد راهیم شده باشد، بایتقس يفضا

  )54: 1376طالبی،. (ت باشندیگردند که قبل از عبور قابل رو یطراح يد به نحویها بان راهیا. وجود داشته باشد یکاف

  

  

  

  



 

٨ 
 

افزایش وقوع جرایم و پراکندگی آن ها در محیط هاي شهري، شهر نشینان را به طور فزاینده اي در رابطه با امنیت زندگی شان نگران 

کنندگان از یک سو باعث  تمرکز و اجتماع مراجعه. افزایش در تراکم می تواند بر امنیت ساکنان اثرات مثبت و منفی داشته باشد. کرده است

: 1379: فـر  ینـ یع. (مزاحمت هاي بالقوه شده و از سوي دیگر امکان مراقبت و کنترل ساکنین بر رفتارهاي ناهنجار اجتماعی باال مـی بـرد  

108( 

ی، بـه طـور کلـ   . اختمان ها صورت مـی گیـرد  سایجاد امنیت در ساختمان هاي مسکونی، با روش هاي مطابق با ویژگی هاي این نوع 

  :محافطت مبتنی بر دو اصل اساسی زیر است

 .ایجاد مرزها و حصارهایی در مقابل ورود افراد غیرمجاز و اعمال کنترل از طرف نگهبانان

هاي نظارت براي اهالی و افراد ساکن در ساختمان از طریق طراحی فضاهاي تعریف شده و مشخص و یـا بـا روش هـاي    ایجاد فرصت

 .الکترونیکی

بـه عبـارت   . ده اسـت یگران به اثبات رسـ  پژوهش يمسکن نامناسب با جرم از سو ي رابطه ي هیتوان بیان گفت که فرضمی با این وجود

مـوارد  %  74به طور مثـال در فرانسـه   .کودکان و جوانان مالحظه شده است ين ناسالم بودن مسکن و بزهکاریب يدیشد یبهتر ، همبستگ

  .ود دارد ، مالحظه شده استکه مساکن ناسالم وج یدر محالت يبزهکار

شود که  یم ینجا ناشین موضوع از ایا. ک داردیا آنومیمطلوب و  یاجتماع يها در بروز رفتار یار قاطعیسکونت نقش بس یت عمومیفیک

  .ت و توجه استیز حائز اهمیت آن نیفیک سرپناه است و کیف آن صرفا به عنوان یف مسکن ، فراتر از تعریتعر یبه طور اساس

 يشـمار  ینظـران بـ   ن رو صاحبیاز ا. کنند ین مییو کانون خانواده خود را تع یت اجتماعیش، موقعین با انتخاب محل سکونت خویوالد

 یها نقش مهم يو بزهکار يجاد کجرویها در ا گونه خانه نینامناسب جستجو کرد و ا یمسکون يها د در خانهیشه انحرافات را بایبرآنند که ر

و  يشـهر  ت منـاطق یاساس وضـع  نیا بر. پست و نامناسب هستند ین متعلق به نواحیشتر مجرمیب یو در تمام جوامع طبقات کنند یم يرا باز

ت ، سرسبز بودن یه از لحاظ مرغوبیت ابنیفیها ، ک آپارتمان يت ظاهریت و وضعیفی، ک یمسکون يها تعداد طبقات ساختمان یمحالت و حت

صـفوي  .(گذارنـد  یمـ  يو محـالت بـر جـا     يشـهر  در مناطق یم ارتکابیدر نوع جرا ییر بسزایهستند که تاث یعوامل... داشتن و یو نور کاف

 )52: 1389مقدم،

  :محافظت از ساختمان به شکل هاي مختلف زیر صورت می پذیرد

محافظت فعال از طریق طراحی مناسب ساختمان شامل طرح ساختمان و مصالح به کـار رفتـه در آن تـامین مـی     :  

در این روش، راه هایی از ورود غیرمجاز به ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد که کنترلی از طرف سـاکنان بـر آن هـا اعمـال نمـی      . شود

 .گردد

حصارهاي فوق مانند نرده هاي . ی ایجاد حصار بین فضاي خارج و داخل ساختمان استاین نوع حفاظت به معن:  

محافظت دفاعی، تقویت بخشی از قسـمت هـاي سـاختمان بـه منظـور جلـوگیري از ورود       . امن، روش هاي خاص دسترسی و قفل ها است

 . غیرقانونی افراد را نیز شامل می شود
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اسـتفاده از  . این روش هنگامی به کار می رود که دو روش یاد شده بی نتیجـه باشـد  :  سیستم هاي زنگ خطر و دستگاه هاي گیرنده

 .سیستم هاي زنگ خطر باعث می شود تا فرد متجاوزي که موفق به ورود به ساختمان شده است پیدا و گرفتار گردد

ود، ماننـد اسـتفاده از سیسـتم    روش هاي خاص در برخی موارد براي محافظت بیشتر در حد الزم به کار می ر:  

 ) 172: 1383: یطالب... .( هاي تلویزیونی مدار بسته و 

محافظت فعال به دلیل نقش پیش گیرانه اي که می تواند داشته باشد از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده و در این مقالـه مـورد بررسـی    

  .قرار خواهد گرفت

  

 یکید یت بایجاد امنیا. د نمودیتوان تول یساختمان با صرف کمترین هزینه، بیشترین امنیت را م یاصول یق طراحیدر این روش از طر

ط فضـاها را بـه نحـوي طراحـی نمـود کـه       یمناسب، می تـوان شـرا   یطراح یقیاز طر. هر مجموعه باشد یطراح یطیمح -یاز اهداف انسان

توانـد   یاعمال کنترل از طرف ساکنان یک محله بر کلیه فعالیت هـاي محـل مـ    ن راه،یفرصتی براي عمل خالف وجود نداشته باشد و در ا

  .دیفا نمایا ینقش مهم

  ) Newman: 1996: 14-22: (چهار اصل زیر در ایجاد فضاهاي امن موثر هستند

تحت نظر ساکنان قرار گرفته و این گونه به نظر بیاید که در مالکیـت افـراد    يتعریف محلی فضا باعث می شود که سطوح کالبد -الف

این شرایط، سـاکنان مجـاور هـر    . است، تحقق این هدف با تقسیمات فرعی محیط مسکونی به قسمت هاي کوچکتر امکان پذیر خواهد بود

  .ا به وجود آورندت مطلوب ریفضا را قادر خواهد ساخت تا با روش ها و مقررات مخصوص به خود، امن

ن روش، فـرد متجـاوز از آن جـا کـه خـود را در      یوجود نظارت طبیعی از داخل ساختمان بر فضاهاي داخلی و خارجی ساختمان، ا -ب

  .ناخودآگاه برخوردار است یبازدارندگ یند، از نوعیب یده شدن میمعرض د

عدم . پنهان کاري و انجان دادن کارهاي خالف را ایجاد نکندشکل و ویژگی هاي کالبدي ساختمان باید به نحوي باشد تا شرایط  -ج

  .دینما یانجام بزه م يجاد فرصت برایکنج و دنج، مانع از ا يز فضاهاید و نیک و بدون دیتار يجاد فضاهایا

اختمان باعـث  به عبارت دیگـر، محـل اسـتقرار سـ    . ساختمان در مجاورت فضاهایی استقرار یابد که خود بازدارنده اعمال خالف اند -د

اطراف سـازگارتر   يها يباشد که هر چه کاربر یم یمجاور با مجموعه مسکون يها يکاربر ين مورد شامل سازگاریا. تشدید ناامنی نگردد

  توان متصور شد یرا م يشتریت بیباشد، امن

  

اگرچـه  . تاثیر جنبه هاي مختلف طرح کالبدي مسکن در تقویت توانایی ساکنان براي کنترل محیط زیست خود عامل مهمی می باشد

بعضی از مکانیزم هاي دفاعی کنترل به صورت مستقل عمل می نمایند، ولی در مجموع این مکانیزم ها به تنهایی فاقد معنا بوده و باید بـه  

براي مثال واگذاري کنترل محدوده اي از سایت به ساکنان در صورتی عملکردي موفق و موثر خواهد . مل کنندصورت یک مجموعه واحد ع
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از طرفی اگر ساکنان شاهد فعالیت هایی باشند که در محل هاي نامانوس انجـام  . بود که ساکنان داراي کنترل بصري بر این محدوده باشند

در نتیجه هر مکانیزم دفاعی فضا با مراجعت متقابل و مکرر به تقسیمات دیگـري  . ده خواهد بودمی شود، بهبود امکانات مراقبت بصري بیهو

  ) 175: 1383: یطالب(  .انجام می گیرد که یا باهم و پشت سر هم و یا به طور مشترک عمل می کنند

  

بندي فضایی به صورت فضاهاي عمـومی، نیمـه عمـومی،    براي طراحی یک محیط مسکونی با هدف ایجاد فضایی قابل دفاع، تقسیم 

  .نیمه خصوصی و خصوصی به تشخیص این که چه کسانی مجاز به حضور در چه فضایی هستند کمک خواهد کرد

کنترل قلمرو از طریق در اختیار گرفتن فضا توسط محـدوده  . حریم و قلمرو یکی از مهم ترین نکات فراهم کننده خلوت و امنیت است

مانند محوطه هاي مشـاع داخلـی و   (، نیمه خصوصی)مانند فضاهاي باز خصوصی مجموعه(قلمرو می تواند خصوصی . ص میسر استاي خا

در این میان قلمرو نیمه خصوصی اغلب مبهم بوده و معموال به شکل ضـعیفی  . باشد) مانند فضاهاي خیابان و پیاده روها(و عمومی) خارجی

  ) Cooper:1986:23. (مراقبت و نگهداري می شود

ایجاد فضاي قابل دفاع با استفاده از عناصر فیزیکی و طرح هاي معماري متنوعی مانند طراحی سایت، واحدهاي همسایگی و موقعیت 

  .امکان پذیر است... آن ها، راه ها، پنجره ها، راه پله ها، درها، آسانسورها و 

دسترسی هاي محدود،ایجاد حصارهاي فیزیکی، استفاده از موانع و عوامـل  ایجاد تقسیمات فرعی در طرح و ساختمان، به وجود آوردن 

روان شناسانه، فراهم کردن امکان شناخت در همسایه ها و افزایش امکان نظارت از طرف اهالی از جمله تکنیـک هـایی هسـتند کـه بـراي      

  .ایجاد فضاي قابل دفاع می توانند نتایج مطلوبی را در پی داشته باشند

در حقیقت، ارتباط از مهم ترین و ملموس ترین . انسان همواره در طول حیات خود به مدد ارتباط، پیوندش را با جامعه حفظ کرده است

در نتیجه بدیهی است که مناسب تـرین فـرد   . عناصر حیات اجتماعی انسان محسوب شده و یکی از نیاز هاي اساسی انسان به شمار می رود

  .رفع این نیاز، نزدیک ترین و در دسترس ترین افراد، یعنی همسایه استبراي 

در عین حال، در جامعه بشري هنوز رابطـه اي مهـم و قابـل    . همسایگی در جوامع بزرگ کنونی دستخوش تحوالت زیادي شده است

انسان ها در کنار یکدیگر و برقراري حـداقل  توجه به حساب می آید، زیرا پیشرفت و ترقی فرهنگی و تکنولوژیک هر جامعه ناگزیر از حضور 

روابط همسایگی به خصوص در مورد شکل خاص زندگی آپارتمانی، قابلیت تبدیل به روابطی فعال و صمیمانه را . رابطه با یکدیگر خواهد بود

  ) Hester: 1984:45. (داراست

  : عوامل موثر در نوع رابطه همسایگی را می توان به شرح زیر بیان کرد

 .اقتصادي باال، از همسایگی بهتري نسبت به گروه هاي دیگر برخوردار هستند -فراد واقع در پایگاه اجتماعی ا

 .افرادي که اوقات فراغت بیشتري دارند، داراي رابطه همسایگی بهتري هستند

 .با افزایش تعداد فرزندان، از قوت همسایگی کاسته می شود
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 .تحصیالت سبب نزدیکی همسایگان به یکدیگر و برقراري ارتباط بهتر استوجود همسانی ها مانند سن، شغل و یا 

 .نزدیکی واحدها به یکدیگر باعث افزایش روابط همسایگی و فاصله داشتن آن ها از هم باعث کاسته شدن از این روابط می شود

افراد بر محیط زندگی خـویش و ایجـاد   تقویت روابط همسایگی از طریق ساختار فیزیکی ساختمان هاي مرتفع، موجب تقویت نظارت  

  )1369: یباستان. (امنیت بیشتر می شود که این امر می تواند به عنوان یکی از اهداف طراحی مد نظر قرار گیرد

ممکن است . آن با عموم است در ساختمان هاي آپارتمانی، فضاي خارج از ورودي به عنوان فضاي عمومی تلقی می شود و مسئولیت

طرح به صورتی باشد که به بخش هاي بسیاري تقسیم گردد و قسمت هاي گوناگون فضاي باز خارج، تحت نظـارت افـراد محـدودي قـرار     

ر تقسیمات فرعی باید با رعایت سلسله مراتب خاصی انجام شوند به طوري که زمین ها بین دسته هاي ساختمان ها تقسیم شده و هـ . گیرند

  .سه یا چهار آپارتمان داراي یک فضاي تعریف شده مشترک باشند

تقسیمات فرعی ذکر شده در صورتی که فضاهاي تعریف شده مناسبی در خصوص راه هاي قابل دسترس و خـدمات جـانبی و ورودي   

تحـت نظـارت را در مالکیـت خـویش     زمانی کـه سـاکنان، منطقـه    . ها ایجاد نماید، بازدارنده طبیعی خوبی در مقابل اعمال خالف می گردد

  ) Challinger:2008:14. (احساس کنند، محافظت به طور کامل انجام می شود

  

ایـن  . ساختمان هاي مسکونی داراي عرصه هستند و زمین هاي اطراف آن ها با توجه به ساختمان هـاي خاصـی تعریـف مـی شـوند     

ساکنان و افراد ناشناس هشتند و به عنوان فضاهاي خصوصـی مـورد اسـتفاده آن هـا قـرار مـی       فضاهاي تعریف شده، راهنماي خوبی براي 

تعریف زمین ممکن است در شرایطی که آپارتمان هاي بلند در زمین هاي کوچک تقسیم می شوند، به صورت خـود بـه خـود ایجـاد     . گیرند

  :می کندوجود خیابان هاي داخلی به سه دلیل زیر امنیت محل را تقویت . گردد

 .دسترسی مستقیم به تمام ساختمان ها را به وسیله اتومبیل فراهم می کند -1

تردد پیاده و نیز وسایل نقلیه را به داخل محدوده سایت وارد می کند و در نتیجه با حضور مردم امنیت بیشتري تـامین مـی    -2

 .گردد

یابان هاي داخلـی وسـیله اي بـراي شناسـایی     همچنین، خ. امکان گشت ماموران کنترل و تسهیالت الزم را فراهم می کند -3

 .موقعیت ساختمان ها هستند

محوطه یک طرح باید به نحوي تقسیم شود که تمام فضاهاي آن به ساختمان هاي مشخص یـا مجموعـه هـاي سـاختمانی مربـوط      

فضـاهاي اطـراف   . ري هسـتند گردند، زیرا زمین هایی که داراي نشانه هایی مبنی بر تملک شخصی بـر آن هـا اسـت، داراي امنیـت بیشـت     

ساختمان و فضاهاي باز نیمه عمومی باید به گونه اي طراحی شوند که براي ساکنان از داخل ساختمان قابل رویت باشند و در افراد احسـاس  

  ) 178ص  :1383: یطالب. ( در معرض دید بودن را ایجاد نماید، در نتیجه به صورت ناخودآگاه از اعمال خالف ممانعت به عمل می آید
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به این طریق طراح می تواند توجه ناظر را به جسـم یـا مکـان    . طراح براي کنترل حرکت بصري و فیزیکی، از خطوط استفاده می کند

ها از جمله خطوط و محور هاي بارز طـرح بـه    پرچین ها، دیوارها، لبه ها، جدول پیاده رو و حاشیه کاري. خاصی معطوف و او را هدایت کند

  .شمار می روند

محـدود  . دروازه ها، مسیرهاي کوتاه پله، گیاهان، تغییر بافت سطوح پیاده و نورپردازي را میتوان از جمله حصارهاي نمـادین نـام بـرد   

  :عمل بستگی به چهار شرط زیر داردموفقیت این . نمودن فضاي ورودي با استفاده از حصارهاي ذکر شده در باال امکان پذیر است

 .توانایی فرد متجاوز براي استنباط نشانه ها در جهت اهداف خود

 .توانایی ساکنان فضاي معین و عوامل آن ها جهت برقراري کنترل و تقویت عالئم رمزدار براي نظارت

این فضاها کمترین زمینه را بـراي اعمـال   خاصیت فضاي تعریف شده براي این که مقاصد افراد مزاحم را مشخص کند، به طوري که 

 .خالف به وجود آورند

 .توانایی ساکنان و عوامل آن ها براي مبارزه با فرد متجاوز و اتخاذ تدابیر موثر

از آن جا که اکثر این ترکیبات در هدف طرح اثر می گذارند، مانع نمادین موفق مانعی است که تمام شرایط ذکـر شـده را دارا باشـد و    

  .بی از تمامی آن ها باشدترکی

  تلفیق تاسیسات رفاهی و تفریحی با محدوده هاي تعریف شده

در تقسیمات سطوح طرح هاي خانه سازي، اگر تاسیسات رفاهی مورد استفاده اهالی، درون فضاهاي تعریف شده قرار گیرد، این فضاها 

  .به عنوان فضاي قابل دفاع عملکرد بهتري خواهند داشت

اگر این فضا، . هنگام بازي در خارج از خانه، معموال نزدیک در منزل بازي می کنند) سال 5تا  2(داده است که خردساالن تجربه نشان 

همچنین محدود کردن فضاي بـازي  . با وسایل بازي تقویت و با نیمکت هایی محصور گردد، فضاي مناسبی براي ساکنان فراهم خواهد شد

  ) 186و  180: 1383 ،یطالب. ( دین، نتیجه مطلوبی دربرخواهد داشتبچه ها با استفاده از موانع نما
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  اهمیت تعداد در تقسیمات ساختمان 3-1-8

تعداد آپارتمان در یک سرسرا، تعداد آپارتمان در یک ساختمان و تعـداد سـاختمان در طـرح؛ ایـن     : مقیاس هاي گوناگون تقسیم شامل

  .بهتري را داردحقیقت را روشن می سازد که تعداد کمتر نتیجه 

کاهش تعداد آپارتمان هایی که در فضاي تعریف شده قرار می گیرد و همچنین محدود نمودن تعداد ساختمان هایی که در یک طـرح  

در ساختمان هاي بدون آسانسور، معموال تفاوت اقتصـادي چنـدانی بـین دو    . است، در موفقیت ایجاد فضاي قابل دفاع اهمیت ویژه اي دارد

  .مان وجود نخواهد داشتحالت ساخت

  

در 

الگـــــوي 

ــمت  ســـ

راســــت،  

ــاختمان  س

در الگوي سمت چپ، حجم سـاختمان  . داراي یک راهروي مرکزي است که پله ها در فاصله اي مطابق با ضوابط آتش نشانی قرار گرفته اند

به تعداد کمی خـانوار سـرویس دهـی مـی کنـد و       در این حالت، هر راه پله. به قسمت هاي مختلف با راه پله هاي متعدد تقسیم شده است

  .ورودي هاي متعددي در ساختمان وجود دارد که این شرایط سبب افزایش کنترل ساکنان بر وقایع محیط زندگی خویش می شود

از . نـدارد بر خالف ساختمان هاي بدون آسانسور، در ساختمان هایی که استفاده از آسانسور الزم است، امکان تقسیم به راحتـی وجـود   

در ساختمان هاي . جنبه اقتصادي و بر حسب نوع آسانسور به کار رفته، تعداد آپارتمان مشخصی در هر طبقه، حالت مطلوب را ایجاد می کند

واحد در هر طبقه سرویس بدهد، ایـن   5یا  4در این حالت، یک آسانسور می تواند به . طبقه آسانسورهاي هیدرولیکی به کار می رود 6تا  4

طبقه نیاز به آسانسورهاي سزیعتر دارند که به دلیل جنبه هاي اقتصادي،  7ساختمان هاي بیش از . روش به لحاظ اقتصادي نیز مناسب است

  )Newman:1996:12. (باید به تعداد زیادي آپارتمان، چه در ساختمان و چه در هر طبقه سرویس بدهند

   

 

طبقـه  . هاي جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی انسان ها تاثیر زیادي در شکل گیري مسکن داشـته اسـت  در سال هاي اخیر، تغییر ویژگی 

گوي نیاز هـاي دامنـه وسـیع اسـتفاده کننـدگان از مجموعـه هـاي        ن مورد نیاز پاسخبندي ساده قشر مخاطب براي دسته بندي گونه مسک

مندي انسان ها  محیطی است که می تواند نقش بسزایی در رضایت -در این بین احساس امنیت از جمله عوامل انسانی. مسکونی نمی باشد

امنیت در مجموعه هاي مسکونی تنها از طریق موانع سخت فیزیکی میسر نبوده، چه بسـا  . از فضایی که در آن زندگی می کنند داشته باشد
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که نقش ایجاد حس امنیت از طریق غیر مستقیم این جاست . روانی حس ناامنی را در مردم تقویت کند-همین موانع فیزیکی به لحاظ روحی

  .فرهنگی تحقق پذیر خواهد بود، بیشتر به چشم می آید -و با بهره گیري از سیاست هاي پیشگیرانه تلفیقی کالبد معماري و روابط اجتماعی

هـایی بـراي نیـل بـه      با توجه به رشد جمعیت و افزایش نیاز به مجموعه هاي مسکونی در شهرها، روشن کردن الگوها و خـط مشـی  

محیطی نقش مهمـی   -اهداف برنامه ریزي شده، ضروري به نظر می رسد که در این بین ایجاد حس امنیت به عنوان یکی از عوامل انسانی

-مینی .ومسکمجتمع هاي با این وجود با رعایت موارد ذیل در طراحی  .مندي و آسایش افراد در زندگی شان ایفا خواهد نمود را در رضایت

  :برداشتتمع هاي مسکونی در ایجاد حس امنیت در مجتوان گامی موثر 

همجواري تصرف ها در ساختمان باید به نحوي صورت گیرد که مساله اشراف و دید از تصـرف هـاي دیگـر بـه      -

  .تصرف هاي مسکونی، از طریق بازشوهاي پنجره یا درهاي ورودي به حداقل تقلیل یابد

دیگر در داخل تصرف هاي مسکونی باید به نحوي صورت گیرد که دید بیگانـه از  همجواري ورودي و فضاهاي  -

  .در ورودي به فضاهاي داخلی تصرف محدود گردیده و اشراف آنان به این فضاها به حداقل تقلیل یابد

 بـه عبـارت دیگـر،   . در مجاورت فضاهایی استقرار یابد که خود بازدارنده اعمال خالف انـد مجتمع هاي مسکونی  -

 یمجاور با مجموعـه مسـکون   يها يکاربر ين مورد شامل سازگاریا. محل استقرار ساختمان باعث تشدید ناامنی نگردد

 توان متصور شد یرا م يشتریت بیاطراف سازگارتر باشد، امن يها يباشد که هر چه کاربر یم

دادن کارهاي خالف را  مانجا شکل و ویژگی هاي کالبدي ساختمان باید به نحوي باشد تا شرایط پنهان کاري و -

 .    ایجاد نکند

 يجاد فرصت بـرا ی، مانع از ا)دفاع یب يفضاها(کنج و دنج يز فضاهاید و نیک و بدون دیتار يجاد فضاهایعدم ا -

  .دینما یانجام بزه م

را تحت نظر خـود   ین بتوانند اماکن عمومیکه ساکن يا گونه به يشهر يفضا يبصر يریپذ تیت رویش قابلیافزا -

 .داشته باشند

تنهـا   یتـ یجمع ين و نه تـراکم بـاال  ییپا نه تراکم( یهاي مسکونو مجموعه یتیان تراکم جمعیتناسب م يبرقرار -

  .امن باشد يتواند مناسب  فضاها یم یتیمتوسط جمع تراکم

 .روز فعال باشند  ههاي مسکونی که بتواند در طول شبانمتنوع و متجانس در مجموعه يها يجاد کاربریا -

له آن یکنـد و بـه وسـ    یف میک فضا را تعریت یکه مالک یو خصوص یعموم ين فضاهایروشن ب يف مرزهایتعر -

 .کرد یبانیهاي مسکونی پشترا در مجموعه ییفضا مراتب بتوان سلسله

  هاي مسکونین مجموعهیان افراد و ساکنیم یت حس همبستگیگان و تقوین همسایب یش روابط اجتماعیافزا -
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هـاي مسـکونی   ن مجموعـه یش تعـامالت سـاکن  یو افزا ییآ دورهم يمتعدد برا یو اجتماع يشهر يجاد فضاهایا -

  کودکان  يو باز  یحیتفر ي، فضاهایمحل يها ر پارکینظ

در تقسیمات سطوح طرح هاي خانه سازي، اگر تاسیسات رفاهی مورد استفاده اهالی، درون فضاهاي تعریف شـده   -

  .گیرد، این فضاها به عنوان فضاي قابل دفاع عملکرد بهتري خواهند داشتقرار 
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