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چکیده

ت اثیر محیط ساخته شده بر روی رفتار انسان از منظر روانشناسی محیط غیر قابل انکار است .محیط ساخته شده می تواند انسان را به
انجام کاری تشویق و یا بازدارد .بنابراین تاثیر محیط در ایجاد رفتار و هنجار های منفی در انسان باعث شده که محیط های مسکونی
امروزی مولفه ای بر ای وقوع نابهنجاری شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر باشد ،بنابراین بررسی جنبه های کیفی و کمی
امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در محیط های مسکونی امری ضروری است .این پژوهش با تکیه بر روش کتابخانه
ای و با توجه به اطالعات و اسناد موجود به تعری ف واژه امنیت و تعریف مفهوم امنیت در محیط های مسکونی و معماری و ابعاد آن به
عنوان فرضیه پژوهش پرداخته است و در نهایت به مفهوم این رویکرد اشاره داشته و راهکارها و پیشنهاداتی را بر اساس شرایط معاصر
ایران در راستای بهبودی و ارتقاء امنیت در محیط شهری و محیط معماری ارائه نموده است.

واژگان کلیدی :محله ،توسعه پایدار ،محالت پایدار ،محله چیذر

 -1مقدمه

جامعه بشری بوده است .اما رشد روز افزون محدوده

و بالندگی جامعه است و بها توجهه بهه ایهن ویژگهی بایهد

شهرها ،گسست افراد جامعه در واحدهای همسایگی و

بتوانههد محههیط امههن و سههالم را فههراهم کنههد ( قرایههی و

کمرنگ شدن ارتباط آنها با یکدیگر ،بروز مشکالت

همکاران.)12 ،1333 ،

اجتماعی و عدم امنیت را در برداشته است .چرا که امنیت
اجتماعی و به طور کل امنیت ،ارتباط مستقیمی با فضا و
ساخت و ساز شهری دارد .از طرفی فضای شهری باساختار

در واقع می توان گفت امنیت یکی از اصلی ترین عوامهل
پایداری جوامع امروزی به شمار می آید.
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نخواهد یافت .بدون آن دستاورد های مثبت جهای خهود را

آسیب ،اضطراب ،هراس ،ترس ،نگرانی" یا وجود " آرامش،

به پیامد های منفی می دهند و نهاگواری ههای اجتمهاعی

اطمینان ،آسایش ،اعتماد ،تامین و ضامن" است (الماسی

فراوانی پدید می آیند .در این میان ،طراحی شههری نقهش

فر و انصاری( )23 ،1333 ،جدول .)1

مهمی را در ایجاد امنیت یا ناامنی فضاهای زیستی شههری
بر عهده دارد (نیومن )13 ،1331،در نتیجهه ممکهن اسهت
آمار خشونت در شههر ههایی کهه اصهول صهحیح طراحهی

بر این اساس می توان معانی زیر را بر مفهوم امنیت متصور
شد:

رعایت نشده است ،بیشتر باشد .این مقاله بر پایه ی پاسهخ

امنیت دارای معانی آرامش و آسایش و ایمنی است (عمید،

به این سوال شکل گرفته اسهت کهه آیها طراحهی صهحیح

.)133 ،1345

فضاهای شهری می تواند تاثیری بر ایجهاد محهیط شههری
امن داشته باشد؟
 -2مفهوم امنیت
امنیت واژه ای است با ابعاد و شاخصههای ذهنی ویژه که
به آرامش و سکون درونی فرد و احساس رضایت او از
آرامش و آسایش موجود در بطن محیط اشاره دارد.
«امنیت» ( )securityاز ریشه التین " "secureکه در
لغت به " معنای نداشتن دلهره و دغدغه است" .می باشد.
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بدون ثبات و امنیت هیچ جامعه ای امکان رشد و تکامل را

بنابراین معنای لغوی امنیت " رهایی از خطر ،تهدید،

امنیت در فرهنگ فارسی به معنای آزادی ،آرامش ،فقدان
ترس و عدم هجوم دیگران آمده است (الماسی فر و
انصاری .)23 ،1333 ،همچنین امنیت از ریشه امن به
معنی ایمنی ،آرامش قلب و خاطر جمع بودن است
(بمانیان و محمودی نژاد.)22 ،1333 ،
عالوه بر آنچه گفته شد ،امنیت از ماده امن گرفته شده
است که به گفته راغب در کتاب مفردات ،به معنی آرامش
خاطر و آرامش نفس و از بین رفتن بیم و هراس است.
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از دیدگاه روانشناسی محیط ،فضای شهری و روابط جهاری
در آن با هم در ارتباط متقابل هستند و از ههم تهاثیر مهی
پذیرند .انسان از طریق روابط اجتماعی-فرهنگهی بهه فضها،

نیازهای حیاتی و ساده تر و طبقات باالتر نیازهای پیچده
تر ،ولی کمتر حیاتی را نشان می دهند .نیازهای طبقه
های باالتر فقط وقتی مورد توجه فرد قرار می گیرند که
نیازهای طبقه های پایین تر بر طرف شده باشد.

فرم و عملکرد اهمیت می بخشد و ساماندهی فضا بهه نوبهه

هرگاه فردی به طبقه باالتر حرکهت کهرد ،نیازههای طبقهه

خود به تغییر شکل این روابط می انجامد .بنابراین سهاخت

پایین تر چندان مورد توجه اصلی او نخواهد بود .اگرهم بهه

و طراحی فضاهای شهری بر فرآیند زندگی اجتماعی تهاثیر

صورت موردی به یک نیاز در طبقه پایین تر احتیهاج پیهدا

گذاشههته و مههی بایسههت از نظههر جسههمی و روانههی بههرای

کند ،به صورت موقت اولویت آن نیاز را باال مهی بهرد ولهی

شهههروندان کههارایی داشههته باشههد (سههیفایی.)22 :1334 ،

هرگز به صورت دائمی به طبقه پایین تر باز نمی گردد .بهه

خوانایی یک شهر از طریق ابزار کالبدی آشکارتر می شهود

عنوان مثال یک شخص موفق از لحاظ تجاری که کارش را

و به میزانی که یک کالبد بتواند با شهروندان خود از طریق

نیز دوست دارد ،در صهورتی کهه مبهتال بهه سهرطان شهود

ویژگی های کالبدی ارتباط نمادین ایجاد کنهد ،یهک شههر

(نیازهای طبقه پایین :سهالمتی) وقهت و انهژری زیهادی را

خوانا و ناخوانا ارزیابی می شود (رضهازاده .)25 :1334 ،بها

برای بهبود یافتن صرف می کند ،امها همچنهین بهه کهار و

این وجود امنیت اجتماعی و به طهور کهل امنیهت ،ارتبهاط

موقعیتش به عنوان یهک فهرد خواههد بالیهد و احتمهاال در

مستقیمی با فضا و ساخت و ساز شهری دارد .یهک فضهای

صورت توان به کارش باز خواهد گشت (شکل .)1
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 -3امنیت از دیدگاه روانشناسی
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شهری مناسب تا حد زیادی تامین کننده امنیهت و فضهای
نامناسب از بین برنده آن و زمینه سهاز انهواع آسهیب هها و
معضالت اجتماعی است .فضای نامناسب شهری ،فضای بی
دفاع ،محالت نا امن ،همه و همه از عوامهل تهدیهد کننهده
امنیت شهری و اجتماعی هستند .امروزه امنیت از شاخصه
های کیفی زندگی در شههرها و آسهیب ههای اجتمهاعی از
مهم ترین پیامدهای مختلف امنیت و اجتماعی هستند.

بر طبق نظریه آبراهام مازلو ،نیازهای ایمنی بعد از نیازهای

چهار طبقه پایین تحت عنوان نیازهای پایه مهورد ارزیهابی

زیستی مهم ترین نیازهای انسانی به شمار می رود که از

قرار می گیرند ،در واقع سخن در این است که چهار طبقهه

لحاظ روانشناختی بیانگر نیاز انسان به آرامش درونی و

اول هرم مازلو«نیازهای پایه یا نیازهای فقهدانی نهام دارنهد.

آسایش روانی و پرهیز از آشفتگی و بی نظمی ساختاری

این نیازها در صورتی که تامین شوند ،حس خاصی به فهرد

جامعه است (استوتزل،1324،ص.)22

نمی دهند .اما در صهورتی کهه تهامین نشهوند ،او را دچهار

مازلو ،نیازهای اساسی انسان را در یک هرم جای داده
است که دارای پنج طبقه است .طبقات پایین تر هرم،

اضطراب و نگرانی می کنند .در طبقه ی دوم این ههرم بهه
نیاز به ایمنی اشاره شده است که بههد از نیازههای حیهاتی
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است.

ابزار های قوی امنیتی و نگهبانان محافظت می شدند ،آمار
جرم بسیار پایین تر بود (شکل .)2

-5امنیت در محیط مسکونی
مساله امنیت در مجموعه های مسهکونی از جملهه عوامهل
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مانند خوراك ،پوشاك و مسکن از اهمیت باالیی برخهوردار

حقوق باالیی داشتند و یا زمانی که این سهاختمان توسهط

انسانی و محیطی می باشد که با تاثیر مسهتقیم بهر برنامهه
ریزی و طراحی این مجموعه ها ،کیفیت زندگی انسهان هها
را ارتقا می بخشهد .سهازگاری و همهاهنگی هرچهه بیشهتر
عوامل انسانی و محیطی مهی توانهد طراحهی محهیط ههای
مسکونی را در پی داشته باشدکه آداب زندگی اجتمهاعی و
فرهنههگ سههکونت سههاکنین را ارتقهها دهههد (

Rapoport,

)1982:3-6
محیط های مسکونی شکل گرفته امروزی به دلیهل تهراکم
جمعیتی باال از یک طرف و شکل فیزیکی خانه هها امنیهت

شکل  -2رابطه افزایش طبقات در افزاش جرم
()Newman,1996,13

کمتری نسبت به محله های قدیمی تر دارند .اسکار نیومن
در کتاب خود ،نظریه های خود را بر اسهاس دسهتیابی بهه

تأکید اصلی نیومن ،بهر فضهاهای قابهل دفهاع بهود .در ایهن

آمار مربوطه به شکل فیزیکی خانه سازی در نیویورك قرار

فضاها ،چهار عضو اصلی طراحی وجود داشت که به صورت

داد که شامل تحقیق در رابطه با تاریخچه ساکنین و جرائم

جداگانههه یهها در کنههار هههم در مفهههوم فضههای قابههل دفههاع

ثبت شده در خانه هایی بهود کهه مالکیهت آنهها بهر عههده

تاثیرگذار بودند( .شکل)3

مقامات خانه سازی نیویورك بود .این خانه ها بهین 32 -2
طبقه بودند .اسکار نیومن رابطهی جهرم و سهاختمانههای
بلند مرتبه را این گونه بیان میکند :پایینترین میزان جرم
در ساختمانهای سه طبقه رخ میدهند ،در حهالی کهه در
ساختمانهای باالی  2طبقه و شهركهای بهیش از 1111
واحد مسکونی میزان جرم بسیار باالست (کلکهوهن:1332،

شکل  -3عناصر ارکانی تاثیر گذار بر فضاهای قابل دفاع

او در طول تحقیقات خود به این نتیجه دست یافت که در

راهنمای طراحی شهری ،ایهده زون ههای امنیتهی را تهیهه

ساختمان های بلند نسبت به فضهاهای داخلهی سهاختمان

کرده است که هر یک از این زون هها از فضهاهای داخلهی

های کوتاه درصد بیشتری از جرم رخ می دهد .او بهه ایهن

ساختمان تا خیابهان ههای عمهومی اطهراف سهاختمان ،بها

نکته اشهاره مهی داشهت ،در جائیکهه سهاختمان هها بهرای

ریسک امنیتی و عکس العمل های مختلهف طبقهه بنهدی

افرادی فراهم شده بود کهه کودکهان کمتهر و درآمهد هها و

می شوند.
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.1
.2
.3
.4
.5

محیط و پیرامون ساختمان
حیاط(محوطه)ساختمان
پیاده رو و محوطه پارکینگ
مسیر پیاده
خیابان

 -1-6محیط ساختمان
محیط ساختمان ،قسمتی از سایت محسوب می شهود کهه
بین دیوار ساختمان و یا نما و بخهش پیهاده رو یها حاشهیه
عمومی قرارگرفته است.

از فضای پیلوت که پارکینگ ساختمان می باشهد بهاز شهو
هایی ایجاد کرد که هم معماری زیبایی داشته باشهد و نیهز
بتواند اشرافیت را ایجاد کند .در ورودی ساختمان هایی که
دارای پیش فضهای ورودی مهی باشهند بهرای اینکهه بهرای
مجرمان فضای دنجی را ایجاد نکنند باید:
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این زون های امنیتی شامل:
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ایجاد جعبه گلدان ههایی کهه ههم بهر
زیبایی بنا می افزاید و نیز دنهج بهودن
فضا را از بین می برد (شکل .)2
استفاده از نور پردازی در پیش فضهای
ورودی و ایجاد باز شو هایی که امکان
نظارت افراد وجود داشته باشد.

در ساختمان هایی که در ضلع شمالی خیابان قرار دارنهد و
حیاط در ضلع رو به خیابان می باشد ،مهی تهوان از طریهق
حصار هایی بحث اشرافیت به فضا ها را افزود که در ایجهاد
فضا های امن چشمگیر می باشد(.شکل ( ،)4شکل .)5

شکل -4رعایت اصول اشرافیت به فضا ها و افزایش امنیت
فضا ها

فضا ها و
اشرافیت به
اصول
رعایت
شکل -5
افزایشدارنهد و
خیابان قرار
جنوبی
که در ضلع
هایی
ساختمان
در
نما ی ساختمان درامنیت
فضابههاخیابان قرار دارد ،می تهوان
ضلع رو

 -2-6حیاط ساختمان
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بردن دنجی فضاها
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بین دیوار ساختمان ویا نمها و بخهش پیهاده رو یها حاشهیه
عمومی قرارگرفته است.



توصیه های زیر راهنمایی برای ابعاد امنیتی قابهل اجهرا در
زون امنیتی حیاط هستند:










 -3-6پیاده رو
گزینه های زیر راهنمایی برای اندازه گیری امنیت بهه کهار

 پیاده رو ها باید به صورت مکهرر دارای جمعیهت
پیاده باشند و چشم ههایی باشهند کهه دائمهأ بهه
خیابان ها نگاه کنند .این موضهوع مهی توانهد بها
افزایش تعداد مغازه ها ،رستوران ها و سهاختمان
ها که بهه صهورت عمهومی مهورد اسهتفاده قهرار
گیرند شکل بگیرد.

-4-7مسیر کنار پیاده
مسیر کنار پیاده رو یا پارکینگ قسمتی از خیابان است که
در ح اشیه پیهاده رو واقهع شهده اسهت .توصهیه ههای زیهر
راهنماهایی برای ابعاد امنیتی است که در کنار زون مسهیر
پیاده رو یا پارگینگ اعمال می شوند:




حذف پارکینگ در مسهیر ههایی کهه بهر اسهاس
تشخیص ریسک امنیتی تضمین شده است.
حذف زون های بارانداز کنار خیابان و دسترسهی
خدماتی.
تبدیل کردن مسیر کنهار پیهاده رو بهه یهک زون
پیاده رو عریض شده.

 حفظ بخش هایی از مسیر کنهار پیهاده رو بهرای
استفاده های اضطراری خاص که بتوان از چنین
جایی به صورت کنترل شهده و بها تسهلط کامهل

استفاده کرد.
 -5-7خیابان

گرفته شده در این زون می باشد:
خیابان به دلیل اینکه جزو فضاهای عمومی محسهوب مهی
شود و امکان رفت و آمد هر فردی در آن وجود دارد ،بهتهر
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طراحی ابعاد امنیتی ،مانند دروازه خانهه و دیگهر
امکانههات ورودی کههه ابتههدا مههرتبط بهها طراحههی
ساختمان هستند ،در ساختمان ههای آپارتمهانی
کههه حیههاط بههه عنههوان فضههایی بههرای اسههتفاده
کنندگان آن مجموعه مهی باشهد بهتهر اسهت از
لحاظ محرمیت دید به فضهای بیهرون را نبنهددو
اجازه بدهد تا افراد بتوانند به فضای اطراف دیهد
بیشتری داشته باشند .در نتیجه امنیت فضا ها از
این طریق افزوده می شود.
طراحی دیگر ابعهاد سهاختما نههای ویالیهی کهه
حیاط جزو فضاهای کامأل خصوص می باشد و از
لحاظ محرمیت گرو ههی ازمالکهان ایهن بنها هها
اجازه دید را محدود تر می نمایند .لذا ایهن بنها
ها دارای حصار های بسته و بلندی می باشند.
استفاده از گیاهان بلند یها تهراس سهاختمان بهه
عنوان موانع حمل ونقهل در نظهر گهرفتن منظهر
ومحل نشستن.
استفاده از تیرها ،چراغ های اسهتاندارد ،گیاههان
ودیگهر مبلمهان شههری بهرای مراقبهت در برابهر
فاصله ها و محدود کردن دسترسی ههای حمهل
ونقل از میان نقاط دسترسی پیاده.
کاشت درختان درحیاط کهه در مهوقعیتی کنهار
پیههاده رو واقههع شههده انههد ویههک ردیههف دوبههل
ازدرختان در حاشیه پیاده رو را ایجاد می کنند.

میهههزان امنیهههت طراحهههی در درجهههه اول بهههه
خصوصیات قرار گیری خاص خیابان و یها بافهت
زون بستگی دارد.
طراحی امنیت با طراحی خیابان ،چراغ،گیاههان،
تیر ها و موانع ،منظر خیابهان مطلهوب (صهندلی
ها ،سهطل اشهغال هها ،پهرچم ،باجهه هها ،عالئهم
آبخههوری ههها  ،آبنمهها ههها ،مسههیر هههای آب و ...
هماهنگ و تعریف می شود.
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ساختمان بهه خیابهان فهراهم باشهد .بهدین ترتیهب وقتهی
مجرمان خود را در معرض دید و نظارت ساکنین ساختمان
های اطراف ببینند میهزان ارتکهاب بهه اعمهال مجرمانهه از
سوی آنان کاهش می یابد.
جین جیکوبز در کتهاب زنهدگی و مهرگ شههرهای بهزرگ
آمریکهها ،بههه مسههئله امنیههت و عوامههل بازدارنههده فضههایی و
کالبدی شهرها و محالت اشاره مهی نمایهد .وی بیهان مهی
کند که آرامش فضهای شههری از ابتهدا بوسهیله ی پلهیس
تامین نمی شود ولی با حضور پلهیس تضهمین مهی شهود.
آرامش فضای شهری از ابتدا بوسیله ی پلیس تهامین نمهی
شود ولی با حضور پلیس تضمین می شود .او در مورد خود
انتظامی بودن یک خیابان چنین توضیح می دهد :می باید
چشم هایی همواره خیابان را بنگرند ،چشهم ههای کسهانی
که همواره آنان را مالکین طبیعهی و حقیقهی خیابهان مهی
نامیم .پیاده روهای خیابان می باید به صورت مهداوم مهورد
استفاده قرار گیرد تا بر چشم های ناظز بهر خابهان افهزوده
شود و به ساکنین شیوه نظهارت بهه خیابهان آمهوزش داده
شود (جیکوبز( ،)45 ،1321 ،شکل .)2

شکل  -2دید مناسب به خیابان ()Queensland, 2007

امروزه در ساخت شهرها باید تعامل انسان و محیط را در
نظر گرفت .شهر در عین حال که ساخته روان و خواسته
انسان است ،در جسم و جان او نیز تأثیر میگذارد و پیوند
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اجتماعی و سالمت روح و روان او را تشکیل میدهد.
بررسی اماکن مختلف مسکونی در پژوهش حاضر نشان
میدهد که هر مسکن تأثیرات رفتاری خاصی را بر روی
روان ساکنین خود دارد .همچنین بررسی اندیشمندان
مختلف این فرضیه را که میان محیط جغرافیایی و
رفتارهای انسانی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد ،به اثبات
می رساند .این تأثیر را در اماکن مختلف مسکونی نیز
میتوان مشاهده کرد .بنابراین باید این نکته را در نظر
گرفت که در ساخت اماکن مختلف مسکونی میبایست به
این ویژگی ها توجه کرد .برای رسیدن به امنیت در محیط
های مسکونی می بایست چهار اصل عمده ای که نیومن
پیشنهاد داده است در محیط پیاده شود که شامل نظارت،
کنترل ورودیها ،تقویت حس قلمرو و محافظت از
سیبلهای جرم« .نظارت» به مفهوم اینکه افراد بتوانند
ببینند و دیده شوند از مهمترین اصول در معماری بدون
جرم میباشد .مراقبت و نظارت طبیعی با همه اهمیتی که
دارد ،نمیتواند به تنهایی موجب پیشگیری از وقوع جرم
گردد .در بسیاری از موارد عابرین و ناظرین ممکن است از
مداخله در جرم و جلوگیری از وقوع آن سرباز زنند.
معماری میتواند بر این اجتناب ،تأثیر گذارد .عملکرد
شهرداری ها در ساماندهی مناطق حاشیه نشین شهرها و
برنامه ریزی در جهت پیشگیری از تشکیل اینگونه محالت،
موجب جلوگیری از تجمع بخش اعظمی از مجرمین و
عدم ظهور قابلیت های فردی مجرمین بالقوه در نتیجة
اثرپذیری از محیط اجتماعی است .همچنین نقش
شهرداری ها در پیشگیری از جرایم تصرف عدوانی و
انتقال مال غیر از طریق تسهیل صدور مجوز دیوارکشی در
اراضی خصوصی و دولتی ،قابل توجه است .مضافاً اینکه
توجه به طراحی فضاهای عمومی همچون پارکها و در نظر
گرفتن آداب و رسوم و عقاید مذهبی نیز از این مهم بی
بهره نیست.
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