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  :خیز هاي جرم هاي فرسوده شهري، مکان بافت
  بر وقوع جرم  بافت فرسوده پیرامون حرم رضويتأثیر 

  

  1حسن رضایی بحراباد
  

  ) ٢٠/٢/٩٠:، تاریخ پذیرش ٧/٨/٨٩:تاریخ دریافت(
  

  چکیده
دهد که منطقۀ مذکور به لحـاظ فراوانـی وقـوع بسـیاري از جـرایم بـه نسـبت         نشان می) ثامن(رضوي   نشان  اتتحقیق

همچنین باالبودن شدت محکومیت در احکام قضایی . جمعیت، رتبۀ اول یا دوم شهر مشهد را به خود اختصاص داده است
ایر نواحی، حاکی از شدت بـزه ارتکـابی   به نسبت مجرمان س) در دو مجازات رایِج حبس و شالق(براي مجرمان این بافت 

  .در این بافت است
هاي اصلی بافت فرسودة ثامن به سه دستۀ کالبدي، جمعیتی و اجتماعی، و با تکیه بر نظریات ارائه شـده   با تقسیم ویژگی

بـه لحـاظ   . کـرد توان علل باالبودن میزان جرم در این بافت را تبیـین   دربارة انحرافات اجتماعی و رابطۀ جرم و مکان، می
ریزدانگی، نفوذناپذیري و ناپایداري امالك فرصت فیزیکی مناسب براي ارتکاب جرم و نیز کاهش امکـان کنتـرل   : کالبدي

ها زایر در سال، مهـاجرت سـاکنان اصـیل و جـایگزینی      ورود و خروج میلیون: به لحاظ جمعیتی. کند رسمی را فراهم می
خوردگـان، بـه کـاهش امکـان کنتـرل غیـر رسـمی و افـزایش جـرم           سبت سـال هاي ناهمگون اجتماعی و افزایش ن گروه
هاي کجـرو در ایـن بافـت، از     فقر و احساس محرومیت نسبی و نیز پیدایش گروه: همچنین به لحاظ اجتماعی. انجامد می

یش جـرم  هاي کجرو و افـزا  هاي انحرافی به عضویت افراد بافت در گروه شدن کجروي و افزایش تماس بخش طریق رضایت
  .شود منجر می

  .ھای اجتماعی، بافت فرسوده، پیشگیری از جرم، جرم، رابطة جرم و مکان آسیب: واژگان كلیدي
  

  بیان مسئله
گسـترده از   اي کـه بسـتري   هـایی منطقـه   فضـا  ؛2)13: 1388فیـالکوف،  ( درصد از جمعیت جهان در شهرها سـکونت دارنـد   50 حدود

بـه  . دنـ نک را ترسـیم مـی   یافتـه  هاي سـازمان  و خشونت ها ، انواع جرایم و کجرويتعارضات اجتماعیخرد و کالن، ارتباطی ساختارهاي 
هـا و   نظـام  ناموزونتوسعه ناشی از رشد و گسترش  اقتصادي و سیاسی در کشورهاي در حال، ل اجتماعیئبسیاري از مساهمین دلیل، 

نکتـۀ  . هـاي شـهري اسـت    کاري در محـیط  ایش روزافزون جرایم و بزهاز جملۀ این مسائل اجتماعی، افز. فضاهاي شهرنشینی بوده است
جـرم داراي ظـرف   «قابل توجه این است که میزان و نوع جرایم و انحرافات اجتماعی در مناطق مختلف شهري متفاوت است؛ چـرا کـه   

برخـی   .یکسـانی نداشـته باشـد   شود رفتار مجرمانه در واحد مکـان، توزیـع فضـایی     مکانی و زمانی منحصر به فردي است که باعث می
هاي ساکنان آن، امکـان و فرصـت بیشـتري را بـراي وقـوع جـرم فـراهم         ها به لحاظ ساختار کالبدي خاص، نوع فعالیت و ویژگی مکان

هـا و شـرایط مکـانی بـراي      تـرین فرصـت   خطرترین و مناسب که براساس انتخاب عقالنی به دنبال کم - دار را  کنند و مجرمان انگیزه می
هـا و   بنـابراین، برخـی از مکـان   ). 254: 1387احمـدآبادي و دیگـران،   (» نمایند به سوي خود جذب می - تکاب عمل مجرمانه هستند ار

هاي فرسـوده و ناکارآمـد شـهري دو گونـۀ      ها و بافت اند و حاشیه هاي اجتماعی خیزي و بروز آسیب نقاط شهري هستند که مستعد جرم
  .روند به شمار میدفاع شهري  اصلی این فضاهاي بی

هـاي اجتمـاعی    شناسانۀ شهري بر وقوع آسـیب  هاي کالبدي و ریخت هاي متعددي دربارة رابطۀ جرم و مکان و تأثیر ویژگی پژوهش
هـاي پژوهشـی    براي مثـال یافتـه  . ها نیز مؤید این رابطه و تأثیر است نتایج بسیاري از این پژوهشدر داخل و خارج انجام گرفته است و 

                                                             
  rezaeebahrabad@gmail.com/  اقتصادي و توسعه دانشگاه فردوسی مشهدشناسی  دانشجوي دکتري جامعه١

 2000در سـال  . اکنون بیشتر شده است یقیناً این نسبت هم. است که از سوي سازمان ملل متحد برآورد شده است 80این آمار مربوط به اوخر دهه  .2
. داد نفر از جمعیت زمین را تشکیل می اردمیلی 8/2ها  کردند که مجموع آن میدرصد از کل جمعیت جهان در مناطق شهري زندگی  47میالدي حدود 

یافته و صنعتی شمار شهرنشـینان بیشـتر از    البته در کشورهاي توسعه. شهر با جمعیت بیش از یک میلیون نفر در جهان وجود داشت 411در این سال 
 .روستاییان بود
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میـزان جـرم در   «؛ »هـر منطقـه رابطـه دارد   ... فرهنگـی و  -  آموزشـی  کاري با امکانـات  میزان جرم و بزه«: دهند اهواز نشان میدر شهر 
تراکم جمعیت، فقدان امکانات تفریحی، هنـري، فرهنگـی،    هاي زندگی در محیط فقیر با ویژگی«؛ و  »است مناطق مختلف شهر متفاوت

مثبـت   ۀرابطـ «همچنـین در پژوهشـی در شـهر بابـل     ). تـا  براتوند و اسداللهی، بی(» باشد جرم میسوي  فرد به ةدهند سوق ...ورزشی و
نتایج تحقیقـی در شـهر مشـهد    ). 124: 1385نصیري، (» شود یید میأمعنادار میان دو متغیر افزایش مسکن نامناسب و فراوانی اعتیاد ت

اخگـري اسـالمی،   (» مثبت و مستقیم وجود دارد ۀکاري نوجوانان رابط همیان وضعیت سکونت خانواده با بز«سازد که  نیز خاطرنشان می
ها در جایگـاه بـاالتري    اي شهر مشهد نیز به لحاظ فراوانی وقوع جرایم و آسیب هاي فرسوده و نقاط حاشیه همچنین بافت ).203: 1381

در ایـن شـهر عمومـاً در    ) بافت فرسـوده (ۀ ثامن و منطق) حاشیه(شهرداري  5براي مثال منطقۀ . نسبت به سایر نقاط شهري قرار دارند
نتایج مطالعات میـدانی حـاکی از    ).هاي تحقیق در همین مقاله بخش یافته    ك.ر(اند  بیشتر جرایم، رتبۀ نخست را به خود اختصاص داده

) متغیـر وابسـته  (ي رفتـاري  هـا  و آلـودگی ) متغیر مسـتقل (هاي محیطی  بیشتر بین دو پدیدة آلودگی 4و امکانِی 3وجود رابطۀ احتمالی
هـاي رفتـاري پیشـگیري کـرد      توان از پیدایش آلـودگی  هاي مسکونی، می ریزي محیطی در محیط است و لذا از طریق مدیریت و برنامه

هاي محل وقـوع جـرم، مثـل تـاریکی و      بین ارتکاب جرایم و ویژگیتوان گفت  تر می با نگاهی جزئی ).67: 1386صالحی و ابوالحسنی، (
ایـن پدیـده در   . کنـد  عنوان عامل مؤثر در بروز جرم عمل می عالوه، تراکم جمعیت نیز به به. تیِ محیط، ارتباط معناداري وجود داردخلو

رسد که تعداد جمعیت بیشتر، با افـزایش سـطح اصـطکاك     به نظر می. بخش مرکزي شهر تهران سبب افزایش میزان جرایم شده است
. افع ساکنان این مناطق، موجب افزایش بروز رفتارهاي ناهنجار در مناطق و نواحی پرتراکم شـده اسـت  اجتماعی و رفتاري و برخورد من

شود و با از هم گسیختگی و ناهمگونی روابط افـراد   اجتماعی محسوب می  عالوه بر این، فشار جمعیت و ازدحام آن یکی از موانع کنترل
در شـهر شـیراز بیشـترین    همچنـین   ).97و 81: 1382پوراحمـد و دیگـران،   (کنـد   عنوان عاملی مثبت و مؤثر در بروز جرم عمل می به

تـر و   اند و تحرك جمعیتیِ بیشتر و بافت قـدیمی  میزان جرم در مناطقی اتفاق افتاده است که داراي باالترین میزان تراکم جمعیت بوده
  ).51: 1385بیانلو و منصوریان، (اند  تري داشته کهنه

رانسـه انجـام   ف گرونوبـل تحقیقاتی در شـهر   1976ون و میشو در سال فال مثًال. خورد دیگر نیز به چشم میاین وضع در کشورهاي 
سـالمتی اخـالق    که براياند  بودههاي ناسالم و برخی از محالتی  بیشتر در ساختمان ،کار ال بزهفکردند که اط روشنی مشخص و به ندداد

کـاري   هاي مخروبه از حد متوسط مجموع بزه در این محالت و ساختمان کاري جوانان بزهدهد که  این تحقیقات نشان می. آور است زیان
و ناسـالم   هـاي مخـروب   اغلـب در محلـه   ،انـد  مرتکب شـده را کارانی که جرایم گوناگون  درصد بزه 18در واقع  .بوده است تررها زیادهش

 ۀرابطـ  این پژوهشـگران نهایتـًا  . اسد ساکن بودندف حالت بدنام وها و م که در ساختمان هستندها کسانی  درصد آن 35و  اند ساکن بوده
دهد کـه افـراد سـاکن در     نتایج پژوهش خارجی دیگري نیز نشان می). 1385فر،  مسعودي( نندک می یدأیکاري را ت محیط سکونت و بزه

 24درصد خـدمات بیمارسـتانی و    30دهند، از  درصد جمعیت شهر را تشکیل می 10قسمت فقیرنشین شهر ایندیاناي آمریکا، که فقط 
درصـد بودجـه، صـرف محاکمـه و      36کننـد و تقریبـًا    درصد مراکز امراض روانی استفاده می 19هاي امراض مقاربتی و  درصد کلینیک

 هـاي پژوهشـی   همچنین یافتـه ). 23: 1387ابراهیمی و مسگریان، (خصوص شده است  کاران و قاتالن این ناحیۀ به کردن جنایت  زندانی
هـاي   هاي نامناسب، عامل مهمـی در تمـام اشـکال کجـروي     دهد که خانه سازي دولت فدرال آمریکا انجام داده نشان می که آژانس خانه

  :کاري با محل سکونت چنین عنوان شده است در این پژوهش برخی از دالیل رابطۀ بزه. کاري جوانان، است خصوص بزه اجتماعی، به
کـاري را در خـود جمـع     هاي تنگ و پر پیچ و خم و شلوغ، نسبت و میزان زیادي از بزه قیمت، خیابان انهاي ارز نواحی داراي خانه - 
  .اند کرده
مانـده و فقیرنشـین بـه     نقاطی از شهر که از نظر ازدحام، داشتن منازل نامناسب و مراکز تفریحی غیربهداشتی جـزء نقـاط عقـب    - 

  .جرم سهم بیشتري دارند کاري و موارد آیند، از نظر ایجاد بزه حساب می
گونـه امکانـات بهداشـتی و تفریحـی      هـا از هـیچ   اند، معموالً جاهـایی نامناسـب اسـت و آن    هایی که افراد کجرو بدان وابسته خانه - 

  ).24: همان(برخوردار نیستند 
ه با عوامل فـردي یـا سـاختاري    واسطه در وقوع جرم، در مقایس عنوان عاملی بی توان دریافت که مکان، به از توجه به این شواهد می

                                                             
3. Probability 
4. Possibility 
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از سوي دیگر، تحلیـل فضـایی جـرم در    . تري براي پیشگیري از جرم عرضه گردد کارهاي عملی سازد تا راه دیگر، این امکان را فراهم می
برابـر   خیز و در نهایت تغییر این شـرایط و خلـق فضـاهاي مقـاوم در     هاي جرم شهرها به شناسایی الگوهاي رفتار مجرمانه، کشف کانون

  .سزایی در مطالعۀ جرم برخوردار هستند هاي مکانی از اهمیت به رو، بررسی  از این. کند هاي شهري کمک می جرم و رفع نابهنجاري
پـردازد، بـا تأکیـد بـر بافـت فرسـودة        هاي اجتماعی در بافـت فرسـوده مـی    نوشتار حاضر به میزان و چگونگی وقوع جرایم و آسیب

  .گذارند ملی که بر این پدیده تأثیر میپیرامون حرم رضوي و عوا
  

  سوابق نظري
تـوان بـه دو رویکـرد    را براساس واحد تحلیل و نوع نگاه به علل جـرم مـی  ) شناسی اجتماعی آسیب(شناسی انحرافات  هاي جامعه نظریه

هـاي   تمـایالت ذهنـی، ویژگـی   هـا،  شناختی است که در مطالعۀ جـرم، بـه فـرد، انگیـزه     اولین رویکرد، رویکرد جامعه: کلی تقسیم کرد
شـناختی، بـه تـأثیر عوامـل      هـاي جامعـه   این رویکرد، با تکیـه بـر نظریـه   . شخصیتی، زمینۀ خانوادگی و تعلق گروهی مجرم توجه دارد

 نـامیم، بررسـی زمینـۀ    شـناختی مـی   در مقابل، در رویکرد دوم، که آن را رویکـرد بـوم  . اجتماعیِ تام بر وقوع کجروي و جرم تأکید دارد
شود، بیش از عوامـل اجتمـاعی جـرم، ماننـد فقـر و بیکـاري،       هایی که باعث وقوع جرم می عینی وقوع جرم و عوامل موقعیتی و فرصت

مکان، محیط جغرافیایی، خصوصیات فیزیکی محیط، معمـاري و طراحـی فضـاها و     ).55: 1998سورنسون و دیگران، (مورد توجه است 
هـاي ایـن   تأکید بر مکان در نظریه. عنوان متغیرهاي تأثیرگذار در رویکرد دوم مطرح شوند توانند بههاي موقعیتی میبه طور کلی زمینه

: 1979کـوهن و فلسـون،   (کنـد  هاي مجرمانه را در شناخت و تبیین جرم جبران میهاي ناشی از تأکید صرف بر انگیزهرویکرد، کاستی
هـاي  دهـی و بهبـود مکـان و کـاهش جاذبـه     ل، پیشگیري جـرم از طریـق سـامان   عالوه بر این، رویکرد دوم نسبت به رویکرد او). 114

تـرین   در زیـر بـه برخـی از مهـم    ). 257: 1387احمـدآبادي و دیگـران،   (تري مورد توجه قرار داده اسـت  مجرمانه را به صورت گسترده
  :شود هاي این دو رویکرد که با موضوع این نوشتار تناسب دارند اشاره می نظریه

  
  شناختی د جامعهرویکر

هاي پیوند و تقویت افتراقی هستند که در زمـرة نظریـات یـادگیري اجتمـاعی      شناختی، نظریه از جمله نظریات مربوط به رویکرد جامعه
بـودن محـیط اجتمـاعی و انسـانی در بـروز انحرافـات        تأکید اصلی این نظریات بر دخیل. گیرند قرار می) 43: 1385صدیق سروستانی، (

پـذیري یـا یـادگیري در مباحـث      هـاي جامعـه   مشهورترین نظریه از مجموع نظریه سادرلند،ادوین پیوند افتراقی  ۀنظری. ستاجتماعی ا
هـاي انحرافـی    شوند که تعـداد تمـاس   می رفتار که افراد به این علت کج سادرلند این است ۀاصلی نظری ۀنکت. اجتماعی است رفتاري کج

 نسبت به افـرادي کـه از   ،نه دارندوار هاي کج ندیشهتفاوت تعامل افراد با کسانی که ا این. شان است انحرافی هاي غیر آنان بیش از تماس

 هاسـت  رفتـاري آن  علـت اصـلی کـج   ) رفتـاري  کـج  هـاي  رفتاران یا ایده یعنی تماس بیشتر آنان با کج(نوایانه برخوردارند  هاي هم ندیشها
زا، احتمـال   جـرم  زا قـرار گیـرد تـا غیـر     معرض عوامـل جـرم   در محیط مجاور خود درردي فعقیده دارد اگر بنابراین، وي  .)43: همان(

  ).1385فر،  مسعودي( یابد می زایشفاش ا شکنی قانون
 گوید ادامه یا توقف هر نوع رفتاري بستگی به تشـویق یـا   که می ،شناسی تقویت در روان ۀاساس نظری رابرت برگس و رانلد ایکرز بر

ـ  رفتاري خاص و مجازات باعث توقـف آن خواهـد شـد،    ۀویق موجب اداممجازات دارد، یعنی تش سـادرلند را مـورد سـؤال قـرار      ۀنظری
 رفتـاري را بـه   بلکـه همـین افـراد کـج     ،کنـد  رفتار نمی رفتاران کسی را کج پیوند با کج اند که صرف این دو مدعی ،به بیان دیگر. اند داده

بـرگس و  . تـر باشـد   بخـش  تیرضـا  -  با مقدار فراوانی و احتمال بیشتر -  نوایی نسبت به همصورتی که  در ،نوایی ترجیح خواهند داد هم
کننده تولیـد کننـد، آن عـاملی بیشـترین احتمـال       که اگر عواملی نیروهاي تقویت گویند ایکرز براساس قانون نیروي تقویت افتراقی می

از نظـر   ،بنـابراین ). 1966 بـرگس و ایکـرز،  ( کنـد  مـی نی و احتمال تولید کننده را به لحاظ مقدار، فراوا را دارد که بیشترین تقویت وقوع
  ).45: 1385صدیق سروستانی، ( رفتاري است در فضاي پیوند افتراقی، علت اصلی کج یعنی تقویت افتراقی، ،دخالت متغیر سوم ،ها آن

گیـرد و   رفتـاري را مـی   اسـت کـه جلـوي کـج    هاي کنترل نیز موضوع اصلی این است که اعمال کنترل اجتماعی بر افراد  در نظریه
نظـران اصـلی    از صـاحب ) 1989(و بریت ویت ) 1969(هیرشی . رفتاري است بنابراین، فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی، علت اصلی کج

و ضـعف ایـن   نوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهاي فرد اسـت   ترین علت هم به نظر هیرشی، پیوند میان فرد و جامعه مهم. اند این نظریه
سـازيِ   بریت ویت نیز از کنترل افـراد توسـط جامعـه از طریـق شـرمنده     . )47: همان(رفتاري است  پیوند یا نبودن آن موجب اصلی کج



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

سازي نوعی ابراز عدم تأیید اجتمـاعی نسـبت بـه رفتـاري خـاص بـراي تحریـک نـدامت در          به نظر وي، شرمنده. کند متخلف بحث می
رفتـاري   کند و او را از ادامـۀ کـج   رفتار نوعی احساس تقصیر در او ایجاد می ضمن اعالم درك احساس کج شخص خالفکار است و در آن

  .)49و  48: همان(دارد  باز می
  

  شناختی رویکرد بوم
و  شناسـی  هاي نظري معاصر در جرمعمدة دیدگاه. شود هاي مکانی، فیزیکی و محیطی مؤثر بر جرم تأکید میدر این رویکرد، بر ویژگی

در اوایـل قـرن   . گیرنـد  پردازند، مکان را هستۀ اصلی تبیین در نظر میکه با رویکرد دوم به بررسی جرم می) جرم(شناسی جنایی جامعه
جـاي خصوصـیات مجرمـان در ماهیـت تحقیقـات       کی با تأکید و تمرکز بـر خصوصـیات محـل بـه     بیستم، کلیفورد شاور و هنري مک

و  2004سـان و دیگـران،   (آوردند و مطالعۀ جـرم را بـه زمینـۀ اجتمـاعی و اجتماعـات وارد کردنـد        شناسی تغییرات بنیادي پدید جرم
کاران به این نتیجه دست یافتنـد کـه محـالت داراي بـاالترین      ها و سرگذشت زندگی بزه ها با مطالعۀ محله آن). 2004اکرمن و موراي، 

عنـوان   اسـتارك پـنج جنبـۀ سـاختار شـهري را بـه      ). 202: 1381س و ولـد،  اسنیپ(میزان جرم، در نواحی صنعتی یا تجاري قرار دارند 
کنندة ارتکاب جرم در محالت و کاهش نظارت اجتماعی غیر رسمی برشـمرد کـه عبـارت بودنـد از تـراکم، فقـر،        بینی فاکتورهاي پیش
و خرابـی و فروریختگـی   ) اوم بـه آن ورود و خـروج مـد  (مهـاجرت   ،)ها در یک مکـان  وجود اقامتگاه، صنایع و فروشگاه(کاربري مختلط 

هـا   گیرد که در هریک از این دایـره  برگس معتقد بود توسعۀ شهر، همانند دوایر متحدالمرکزي شکل می). 1987استارك، (ها  ساختمان
ري گـذا  تحت عنوان منطقۀ در حـال تغییـر و تبـدیل نـام     2هاي تجاري؛ منطقۀ  محل فعالیت 1منطقۀ . فعالیت خاصی در جریان است

محل سکونت طبقـۀ متوسـط؛ و    4محل سکونت کارگران؛ منطقۀ  3اي است که هستۀ اصلی شهر را احاطه کرده؛ منطقۀ  شده و منطقه
بـه  ) 2منطقـۀ  (برگس بر این باور است که در منطقۀ انتقالی ). 85: 1381ممتاز، (باشد  محل سکونت طبقات مرفه جامعه می 5منطقۀ 

کـاري مشـاهده    ها و تراکم جمعیت، بـاالترین میـزان جـرم و بـزه     میزان باالي مهاجرت، ویرانی خانهدلیل سطح باالي تحرك جمعیت، 
شناختی در منطقۀ انتقالی موجب تخریـب توانـایی کـارکرد نهادهـاي اجتمـاعی از قبیـل خـانواده و         عدم ثبات جمعیتی و بوم. شود می

  ).62: 1383احمدي، (شود  کنترل رفتار ساکنان می
هـا   کند و بر این اساس استوار اسـت کـه برخـی موقعیـت     شناسی به قلمرو و مکان وقوع جرم توجه می ت نیز در جرمرهیافت فرص

داننـد کـه    گراسمیک و همکارانش موقعیتی را فرصت می). 123: 1993برك بک و الفري، (هاست  براي جرم مساعدتر از سایر موقعیت
تایتل و همکارانش معتقدند در تبیین فضاي مفهـومی فرصـت   ). 1993دیگران،  گراسمیک و(گردد  انحراف ممکن می/در آن عمل جرم

بـه  . دادن یا ندادن جرم تمایز قائل شد گیري دربارة انجام هاي فردي موقعیت، مثل تصمیم واسطۀ فیزیکی آن و بخش باید بین زمینۀ بی
یکی ممکن باشد؛ مثل نبود نگهبـان مسـلح در بانـک    عبارت بهتر، فرصت جرم زمانی وجود دارد که عمل مجرمانۀ مشخصی از نظر فیز

  ).72: 2003تایتل و دیگران، (هاي قابل شکستن  یا قفل
در زمرة رهیافت فرصـت قـرار   ) 1985کالرك و کورنیش، (و نظریۀ انتخاب عقالنی ) 1979کوهن و فلسون، (نظریۀ فعالیت روزمره 

فلسـون و  (اي مـوقعیتی اسـت    عنـوان واقعـه   عامل جرم و ارائۀ تصویر جرم بـه عنوان  ها معرفی فرصت به فصل مشترك این نظریه. دارند
  ).259: 1387؛ به نقل از احمدآبادي و دیگران، 1993؛ برك بک و الفري، 1998کالرك، 

شـیء،  (کوهن و فلسون در نظریۀ فعالیت روزمره اذعان کردند که وقوع جرم تابعی است از مجرم باانگیزه، حضـور اهـداف مناسـب    
تواند در اثـر تغییـر در وضـعیت اهـداف در     میزان جرم می. ، و غیبت پاسبان کارآ مثل پلیس در خیابان یا نگهبان آپارتمان)ان یا فردمک

شوند که ارزشمند، سبک، قابل دسترس، در معـرض دیـد،    اهداف زمانی مناسب محسوب می. دسترس یا کارآمدي پاسبانان تغییر کند
در این نظریه، توزیع جرم در تقاطع زمان، مکان، اهـداف  ). 5: 1998فلسون و کالرك، (ابل مصرف باشند قابل پنهان شدن، مطلوب و ق

هـاي   هاي خاص، از محـیط  ها در مکان این تقاطع زمانی و مکانی را انواع مشخصی از فعالیت. شود دار تعیین می مناسب و مجرمان انگیزه
انسـلین و  (دهنـد   هاي تفریحی، شکل مـی  یافته مثل خانه و مکان هاي کمتر ساخت یطیافته مثل محل کار و مدرسه تا مح کامالً ساخت

  ).259: ؛ به نقل از احمدآبادي و دیگران، همان2000دیگران، 
انـواع جـرم    . شـود  بردن مجرم طراحی می فرض اصلی نظریۀ کالرك و کورنیش این است که جرم رفتاري هدفمند است و براي نفع

ایـن   .)1985کـالرك و کـورنیش،   (گیري مجـرم متفـاوت اسـت     فاکتورهاي موقعیتی، فرآیند محاسبه و تصمیمبرحسب هدف مجرم، 
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فلسـون و کـالرك،   (انگیزند، توجـه کنـد    هایی که انگیزة الزم براي انتخاب عقالنی رفتار مجرمانه را برمی کند به فرصت نظریه سعی می
رادکلیـف،  (کنـد   گیري مهم فرض می ند و نقش فرصت مناسب را در جریان تصمیمدا از این رو، فرصت را عامل نهایی جرم می). 1998
2006.(  

دو رهیافـت کلـی و عمـده در بحـث پیشـگیري      . در ادامه و تکمیل این نظریات، رهیافت پیشگیري مکانی از جرم وارد میدان شـد 
وجه عمـدة شـباهت   . 6یشگیري موقعیتی از جرمو پ 5اند از پیشگیري جرم از طریق طراحی محیط مکانی از جرم مطرح است که عبارت

پیشـگیري از جـرم از   «اصـطالح  . این دو رهیافت در تأکید بر مکان وقوع جرم، طراحی و مدیریت مکان براي پیشگیري از جـرم اسـت  
بنـدي کـرد    فرمـول در کتابی با همین عنـوان  ) 1977(جفري . ير. شناس آمریکایی به نام سی بار جرم را اولین »طریق طراحی محیطی

: گونـه تعریـف کـرد    توان این پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیطی را می. که در نظریۀ فضاي قابل دفاع اسکار نیومن توسعه یافت
هاي مجرمانه، تـرس از جـرم و بهبـود کیفیـت      شده که منجر به کاهش فرصت ثر از فضا و محیط ساختهؤطراحی مناسب و کاربري م«

ایـن نظریـه   . ثیر طراحی آن محیط قـرار دارد أظریه بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط تحت تاین ن. »شود زندگی می
توان مجرمـان را   هاي نظارت، تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد تصویري مثبت از محیط می سازي فرصت کید دارد که با بهینهأت

 ، کنتـرل دسترسـی،  طبیعـی  تعیین قلمرو، نظـارت : ند ازا که عبارتتشکیل شده است این نظریه از شش جزء . از ارتکاب جرم بازداشت
در ادامـۀ   .)349: 1388محمودي جانکی و قـورچی بیگـی،   (هاي پشتیبانی  کردن اهداف جرم و فعالیت حفظ و نگهداري محیط، سخت

، بر تأثیر خصوصیات فیزیکی محلۀ مسکونی بر میـزان جـرم در آن تأکیـد و    »فضاي قابل دفاع«نیومن با طرح نظریۀ کارِ جفري، اسکار 
هاي مسکونی بر الگوي روابط بین افـراد محلـه و نظـارت اجتمـاعی      اذعان کرد که خصوصیات معماري، طرح فیزیکی و نقشۀ ساختمان

پایی پنهان، حس جمعـی   تواند بوم کارگیري استراتژي فضاي قابل دفاع می ظر نیومن، بهاز ن). 1972نیومن، (گذارد  رسمی تأثیر می غیر 
شـده، مداخلـه در جـرم و گـزارش آن را بـه       اي سالم، مولد و مراقبت ها براي تأمین امنیت و حفظ محله ساکنان، احساس مسئولیت آن

موقعیتی از جـرم نیـز در انگلسـتان بـه دسـت دانشـمندانی       نظریۀ پیشگیري ). 261: 1385احمدآبادي و دیگران، (پلیس بهبود بخشد 
ها براي وقوع جرم از طریق بهبود طراحی و مدیریت محیط وضع شد کـه براسـاس آن،    چون کالرك و مایهیو با تأکید بر کاهش فرصت

رهیافـت بـه نظریـۀ فعالیـت     ایـن  . دهد اي از رفتارها را ترجیح می انسان عقالنی است و با محاسبۀ خطرات و مزایاي هر عمل، مجموعه
  ).1998کالرك و مایهیو، (روزمره بسیار نزدیک است 

  
  چارچوب نظري

  :کند از سه راه وقوع جرم را تسهیل می) محیط(آید که مکان  بندي نظریات یادشده به نظر می با جمع
دهد و مقـدمات مکـانی    کاهش می مشخصات فیزیکی یا ساختمانی مکان، توانایی کنترل اجتماعی را در مقابل جرایم مختلف) الف

  .گذارد جرم به خودي خود و مستقل از خصوصیات ساکنان بر جرم تأثیر می
هـاي   محـیط داراي اهـداف و موقعیـت   . شـود  گذشته از خصوصیات فیزیکی مکان، جرم تصادفاً یا اتفاقی در مکان توزیـع نمـی  ) ب
توانند سـطوح بـاالتر جـرم را     کنند می به دلیل نوع افرادي که جذب میها  بعضی مکان. تر، براي مجرمان جالب توجه خواهد بود جذاب

احمـدآبادي  (کنندگان مواد مخدر جذاب است  هاي خراب بدون مالک براي مبادله گاه هاي رهاشده یا سکونت رقم بزنند؛ مثالً، ساختمان
  ).261: 1385و دیگران، 

یابد  هاي انحرافی فرد افزایش می در آن زیاد است و بنابراین تعداد تماس شدن در محیطی که اوالً تراکم جرایم زندگی و اجتماعی) ج
خصوص نسل جوان، به  دهندة افراد، به ، سوق)برگس و ایکرز(کنندة جرم هستند   کار در آن تقویت هاي بزه فرهنگ و ثانیاً خرده) سادرلند(

  .شود سمت جرم و انحراف می
  روش تحقیق

. 9بـه کـار رفتـه اسـت     8و تحلیل ثانویـه  7هاي اسنادي ی ـ تحلیلی است که در آن ترکیبی از روش پژوهش حاضر نوعی پژوهش توصیف

                                                             
5. Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) 
6. Situational Crime Prevention (SCP) 
7. Documentary method 
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 ،نویسـندگان دیگـر   کـه  یها و نتـایج تحقیقـات   اي از داده اسنادي عبارت است از تحلیل مجدد مجموعه هاي یکی از انواع فرعی پژوهش
جمعیـت،  ـ ماننـد    هـاي اجتمـاعی   انبوهی از پدیده ةآمار رسمی دربارطور منظم   به اند که مختلف گزارش کردههاي  حکومت و سازمان

در ایـن پـژوهش نیـز بـراي     ). 726: 1378گیـدنز،  ( کننـد  منتشر مـی  ـ را  ...جرم و جنایت، ازدواج و طالق، خودکشی، میزان بیکاري و
اطراف حرم رضوي و مقایسـۀ آن بـا سـایر    هاي اجتماعی در بافت فرسودة  هاي کمی براي توصیف میزان جرم و آسیب دستیابی به داده

 تـاریخ  مشهد از شهرستان انقالب عمومی و هاي دادگاه عملکردي گزارش«هاي از پیش موجود در دو منبع   مناطق شهر مشهد، از داده
 پـس از . استفاده شده است» 1386طرح پژوهشی آمایش فرهنگی اجتماعی شهر مشهد «و همچنین » 24/10/1388 تا 01/01/1387

شده در سوابق و  دادن باالبودن میزان جرم در بافت فرسوده اطراف حرم رضوي، با تکیه بر نظریات مطرح پاسخ به سؤال توصیفی و نشان
دو متغیر . هاي این بافت بر افزایش میزان جرم پرداخته خواهد شد گذاري ویژگی شناختی چگونگی تأثیر چارچوب نظري، به تبیین جامعه

تنیدگی فضاها و عناصـر   بندي و درهم دانهمنظور از بافت شهري، . »جرم«و » هاي فرسودة شهري بافت«ند از  ا عبارتاصلی این پژوهش 
 نظـم نـوعی  شهري به طور فشرده یا گسسـته و بـا    ةهاي محیط طبیعی و خصوصاً توپوگرافی در محدود که به تبع ویژگیاست شهري 
 هاي شهري مکان مورد بررسی است یی بافت نسبت به میانگین بافتآکارآمدي و کاهش کارهمان نانیز مراد از فرسودگی  .اند شده مستقر

پیامد فرسودگی بافت که درنهایت منجر به از بین رفتن منزلت آن ). 1389، سازي شهري ایران به تخصصی عمران و شرکت مادرسایت (
،  ، اجتمـاعی  ، و نابسامانی کالبدي پذیري و ایمنی شرایط زیست شود، در اشکال گوناگون از جمله کاهش یا فقدان در میان شهروندان می

 50بلوك شـهري کـه    هر. هاي شهري است هاي فرسوده، بلوك مبناي شناسایی بافت .گردد می مشاهدهاقتصادي و تأسیساتی در بافت 
  :آید درصد قطعات آن مشمول هریک از معیارهاي زیر باشد فرسوده به شمار می

بلوك ناپایـدار، بلـوکی اسـت     و مناسب و غیرمقاوم براي بناهاست اي تأمین سیستم سازه  عدم ةدهند شاخص نشان این: ناپایداري - 
    .دندرصد بناهاي آن غیر مقاوم باش 50 کم دستکه 

 بلوك نفوذناپذیر، بلوکی است کهاست و  خودرو عدم دسترسی مناسب و با عرض کافی براي ةدهند این شاخص نشان: نفوذناپذیري - 
 .دنمتر باش 6کمتر از  داراي عرضآن  درصد معابر 50 دست کم

بلـوك ریزدانـه، بلـوکی اسـت     و  این شاخص نیز نشان از فشردگی بافت و کثرت قطعات کوچک با مساحت اندك دارد: ریزدانگی - 
     ).همان( دنمتر مربع باش 200هاي آن داراي مساحت کمتر از  درصد پالك 50 کم دستکه 

کـه    فعلـی   ركتـ فعل یـا   هر«: به تصریح قانون. شناختی مورد توجه قرار گرفته است نیز از دو منظر حقوقی و جامعه 10مفهوم جرم
شـناختی جـرم    تعریف جامعـه . 11)سایت دادگستري استان تهران( »شود  آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می  قانون براي در

تـوان   بنـابراین، مـی   ).1964دورکیم، (نوایی نداشته باشد  ، هم)جامعه(ارها یا مقررات گروه هر نوع رفتاري که با هنجنیز عبارت است از 
  .تواند قابل پیگرد باشد تخطی از نظام هنجاري جاري در جامعه است که از طریق قانون جزا میهرگونه  گفت جرم

  
  هاي تحقیق یافته

هاي فرسودة شـهري   هاي عمومی بافت هاي خاص، بسیاري از ویژگی بافت فرسودة اطراف حرم رضوي ضمن دارابودن موقعیت و ویژگی
هـاي مختلـف در ایـن بافـت وجـود دارد       ملـک بـا کـاربري    13000هکتار است و حدود  300مساحت این بافت حدود . را نیز داراست

    ).1389، سازي شهري ایران به تخصصی عمران و  شرکت مادرسایت (
  

  کاربري اراضی بافت
بافـت  . درصد آن به کاربري تجـاري اختصـاص یافتـه اسـت     6درصد مساحت اراضی به کاربري مسکونی و  49حدود  در محدودة بافت

                                                                                                                                                                                             
8. Secondary analysis 

و  و محیط است که در آن بر مناسبات و روابط مشترك بین انسان) اکولوژیکی(شناختی  توان گفت پژوهش حاضر نوعی تحلیل بوم از منظري دیگر می .9
  .شود ها تأکید می تبیین وابستگی آن

هذا در این نوشتار مسامحتاً این واژگان  هاي دقیق و ظریفی وجود دارد؛ مع تفاوت» کاري بزه«و » انحراف«، »کجروي«، »جرم«هاي  هر چند بین واژه .10
 .بریم را به صورت مترادف به کار می

 2/3/1375مصوب   اسالمی قانون مجازات 2ماده  .11
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. کنـد  هاي تنگ و پر پیچ و خـم تبعیـت مـی    کالبدي در این قسمت قدیمی است و با اندکی اغماض از الگوي مرکزي شعاعی با گذرگاه
اختصاص یافته، توزیع مسیرها به نحوي است که پاسخگوي نیاز حمل و نقل  درصد اراضی در این محدوده به شبکۀ ارتباطی 23اگرچه 

آمارنامه شهر (ترین سرانه را در شهر مشهد داراست  درصد است و از این نظر پایین 1فضاي سبز موجود در منطقه حدود . شهري نیست
مرکـز اطالعـات و   (سـازد   ساکن را برآورده نمیبه طوري که نیازهاي جمعیت . و فضاي آموزشی نیز بسیار کم است) 35: 1387مشهد، 

بوده است  77/0این در حالی است که میانگین تقاضاي استفاده از پارك و فضاي سبز در کل شهر مشهد معادل ). اسناد شهرداري ثامن
. مربـوط اسـت  ) 86/0هرکـدام  ( 8هـاي ثـامن و    و بیشترین آن به منطقه) 61/0هرکدام معادل ( 11و  2هاي  که کمترین آن به منطقه

همچنین کمترین میزان دسترسی منطقۀ ثامن مربوط به سالن و زمین ورزشی و بیشترین تقاضاي منطقۀ ثامن مربوط به پارك و فضاي 
  ).255: 1386بهروان، (سبز است 

  
  ها در محدودة بافت عمر ساختمان

سـال عمـر    10درصـد کمتـر از    3سال و  20تا  10درصد بین  13سال،  20درصد بیش از  70هاي این محدوده،  از مجموع ساختمان
  ). مرکز اطالعات و اسناد شهرداري ثامن(دهند  هاي قابل نگهداري تشکیل می درصد را ساختمان 2دارند و تنها حدود 

  
  مساحت قطعات امالك بافت

متـر مربـع و    100درصد قطعات محدودة بافـت داراي مسـاحت زیـر     30آمده مبین این مطلب است که در مجموع اطالعات به دست 
هـاي کوچـک و    به عبارت دیگر، عمدة قطعـات ایـن محـدوده را پـالك    . متر مربع است 200درصد قطعات داراي مساحت کمتر از  70

  ).همان(دهند  ریزدانه تشکیل می
  

  نسبت سنی جمعیت ساکن
بسـیاري از جمعیـت   . هاي کیفیت زندگی در این بافت، نسبت سنی جمعیت در این بافت تغییر کرده اسـت  بودن شاخص یل پاییندل به

به طـوري کـه   . خوردگان و سالمندان در این بافت افزایش پیدا کرده است اند و بنابراین نسبت سال جوان و فعال از بافت مهاجرت کرده
جدول و نمودار زیـر ایـن وضـعیت    . فت بیش از دو برابر همین نسبت در سطح کل شهر مشهد استنسبت گروه اخیر به کل جمعیت با

  :12)سایت مرکز آمار ایران(دهد  را نشان می
  

  سال به کل جمعیت 60نسبت جمعیت باالي . 1جدول 

  منطقه ثامن  مشهد  

  32،330  2،427،316  )نفر(کل جمعیت 

 4،419 158،760  )نفر(سال  60جمعیت باالي 

  13.66%  6.5%  )درصد(سال به کل جمعیت  60نسبت جمعیت باالي 

  ، مرکز آمار ایران1385سرشماري : منبع

  
  هاي اجتماعی در بافت نرخ جرایم و آسیب

هـاي اجتمـاعی در ایـن     ، در ادامه به آمـار آسـیب  )ثامن(هاي بافت فرسودة اطراف حرم رضوي  پس از آشنایی مختصر با ویژگی
  .شود با سایر مناطق شهر مشهد اشاره می منطقه و مقایسۀ آن

گانـۀ   ها به جمعیت منطقه به تفکیک مناطق دوازده آمار جرایم برحسب تعداد محکومان زندان مرکزي مشهد و نسبت آن. 1
  :مشهد و جرم ارتکابی

ۀ ثامن است که گانۀ شهر مشهد و منطق دهندة نسبت تعداد محکومان هریک از مناطق دوازده جدول و نمودارهاي زیر نشان

                                                             
  .تاکنون این فاصله و نسبت بیشتر نیز شده است 1385توان حدس زد که از سال  می .12
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این نسبت از تقسیم تعداد محکومان هر منطقه . اند گذرانده در زندان مرکزي مشهد دوران محکومیت خود را می 1386در سال 
  .بر تعداد جمعیت هر منطقه به تفکیک نوع جرم به دست آمده است

  گانه مشهد و جرم ارتکابی ک مناطق دوازدهها به جمعیت منطقه به تفکی تعداد محکومان زندان مرکزي مشهد و نسبت آن. 2جدول 

  مناطق

  

 جرم

 ثامن یازده ده نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک

تعداد جمعیت 

 )نفر( 85سال

1725  

47 

4571  

17 

3039  

15 

2433  

31 

1566  

40 

1962  

48 

2165  

80 

1034  

59 

2535  

13 

2362  

16 

1709  

14 

3233  

0 

ت 
ت تعداد محکومان هر منطقه به جمعی

نسب
صد

ب در
منطقه برحس

  

 0.12 0.02 0.05 0.02 0.04 0.04 0.03 0.15 0.07 0.05 0.03 0.02 اعتیاد

ضد 

 تعف
0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.06 

 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00  جعل

 0.13 0.03 0.07 0.04 0.05 0.05 0.06 0.20 0.12 0.08 0.05 0.04 سرقت

علیه 

اشخا

 ص

0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.01 0.02 0.03 0.01 0.03 0.01 0.06 

علیه 

 الامو
0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 0.04 0.02 0.04 0.04 0.06 

مواد 

  رمخد
0.05 0.08 0.10 0.15 0.45 0.09 0.08 0.10 0.07 0.11 0.09 0.17 

 0.62 0.19 0.32 0.17 0.28 0.22 0.20 0.93 0.42 0.30 0.23 0.18  جمع

  
دهد که تعداد محکومان منطقۀ ثامن نسبت به جمعیت این منطقه، در جرایم ضد عفت، علیه اشخاص و اموال،  جدول نشان می

باالبودن میزان جـرم و بـزه در   اند که این امر نشان از  رتبۀ اول و در سایر جرایم، رتبۀ دوم شهر مشهد را به خود اختصاص داده
  . 13این منطقه دارد

  :هاي ورودي به مراجع قضایی شهر مشهد به تفکیک مجتمع قضایی آمار جرایم برحسب تعداد دادنامه. 2
و بـه  ) اتهـام (ورودي به مراجع قضـایی شـهر مشـهد را برحسـب نـوع جـرم       ) شکایات(هاي  جدول زیر تعداد دادنامه

هـاي شـعب قضـایی شـهر مشـهد       گفتنـی اسـت بـا اینکـه حـوزه     . دهد ر مشهد نشان میهاي قضایی شه تفکیک مجتمع
ندارد، اما مجتمـع قضـایی ثـامن استثناسـت و قلمـرو حـوزة ایـن        ) شهرداري(گانۀ مناطق  بندي دوازده انطباقی با تقسیم

ن منطقـۀ ثـامن بـه    به عبارت دیگر، طبق روال مرسوم، دعاوي قضایی شـهروندا . شود مجتمع تنها شامل منطقۀ ثامن می
. شـوند  به هفت شعبۀ قضایی دیگر شهر ارجـاع مـی  ) یازده منطقۀ دیگر(مجتمع قضایی ثامن و دعاوي سایر مناطق شهر 

بـدون درنظرگـرفتن وسـعت    (توانند میزان وقوع جرایم را در منطقۀ ثامن با دیگر مناطق شـهر   هاي زیر می بنابراین، داده
پس توجه به این نکته  مهم است که اگرچـه جمعیـت منطقـۀ اسـتحفاظی ثـامن       .مقایسه کنند) و جمعیت سایر مناطق

و  مبتـذل دي  سـی نگهـداري نـوار و   هاي سایر شعب است، میـزان وقـوع جـرم در ایـن منطقـه در جـرایم        کمتر از حوزه
سـرقت  و  مخـدر نگهـداري و مالکیـت مـواد    ، اعتیاد به مواد مخدر، در رتبۀ اول و در جرایم مزاحمت براي بانوان و اطفال

                                                             
که در برخی از جرایم رتبه نخست را احراز کرده است، در حاشیه شرقی شهر مشهد قرار دارد و بیشتر ساکنان آن  5جا ذکر این نکته الزم است که منطقه  در این -  13

ترین ناحیه شهر مشهد قرار  ترین و احتماالً مذهبی ترین و مهم دهند؛ و از این نظر رقابت آن با منطقه ثامن که در مرکزي نشین تشکیل می را اقشار ضعیف و حاشیه
  .دارد جالب توجه است
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  .در رتبۀ دوم شهر مشهد قرار داردمستوجب تعزیر 
  

  هاي ورودي به مراجع قضایی شهر مشهد به تفکیک مجتمع قضایی تعداد دادنامه. 3جدول 

  جمع

نگهداري و 

مالکیت مواد 

 مخدر

سرقت 

مستوجب 

 تعزیر

مزاحمت براي 

 بانوان و اطفال

اعتیاد به 

 مواد مخدر

نگهداري نوار 

دي  و سی

 مبتذل

  نوع اتهام

  مجتمع

  قضایی

 نژاد هاشمی 32 422 121 478 44 1097

 امام خمینی 20 235 40 233 55 583

 باهنر 13 217 147 170 21 568

 ثامن 32 633 161 1585 216 2627

 رجایی 22 65 45 134 48 314

 قدوسی 81 3061 25 6445 296 9908

 کامیاب 19 93 82 146 39 379

 مدنی 2 88 16 220 43 369

  
  :آمار جرایم برحسب میزان و نوع محکومیت متهمان در مراجع قضایی شهر مشهد به تفکیک مجتمع قضایی. 3

دهنـد کـه در محـاکم     جدول و نمودارهاي زیر متوسط میزان محکومیت افرادي را ـ به تفکیک مجتمع قضایی ـ نشـان مـی    
  . اند محکوم شده» حبس تعزیري«و» شالق حدي«شعب قضایی مشهد به مجازات 

  متوسط میزان مجازات محکومان شعب قضایی مشهد. 4جدول 

  مجتمع قضایی )حسب ماهبر (حبس تعزیري  )بر حسب ضربه(شالق حدي 

 نژاد  هاشمی 5 86

 امام خمینی  7 86

 باهنر  6 81

 ثامن  9 105

 رجایی  5 71

 قدوسی  6 108

 کامیاب  6 72

 مدنی  6 -

  
تربـودن جـرایم    دهندة مهم دربارة نتایج جدول باال ذکر این نکته الزم است که میزان باالتر متوسط مجازات در هر منطقه، نشان

هـاي اول و دوم را بـه    هاي یادشده، محکومان مجتمع قضایی ثـامن، رتبـه   ارتکابی در آن منطقه است و از این لحاظ در مجازات
و بـه تبـع آن،   (پیوندد، به لحاظ میـزان اهمیـت و شـدت     یعنی جرایمی که در منطقۀ ثامن به وقوع می. اند خود اختصاص داده

  .در سایر مناطق شهر در رتبۀ باالتري قرار دارند داده ، نسبت به جرایم رخ)میزان مجازات
  

 گیري بحث و نتیجه
شهر مشهد نشان داد که این بافت از نظر توزیع فضایی جـرایم در سـطح    ترین بافت فرسودة کالن مطالعۀ مورديِ جرایم در مهم

هاي اجتماعی  ین بخش با استفاده از نظریهدر ا. گانۀ شهر داراست شهر تقریباً باالترین میزان وقوع جرم را در بین مناطق دوازده
. شـود  ها بر وقوع جرایم پرداخته مـی  هاي فرسوده به تبیین چگونگی تأثیر این ویژگی هاي بافت شناسی و همچنین ویژگی و جرم
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  :گردد هاي فرسوده در سه دستۀ اصلی این مسئله تبیین می هاي بافت به این منظور با تقسیم ویژگی
  

  يهاي کالبد ویژگی
: ند از  ا ها عبارت برخی از این  ویژگی. بافت است 14شناسانۀ هاي کالبدي مجموعۀ خصوصیات شهرسازي و ریخت منظور از ویژگی

عنوان عامل مکانی ـ محیطی بـه ارتکـاب جـرم کمـک       توانند به هرکدام از این عناصر می... . ریزدانگی، ناپایداري، نفوذناپذیري و
  .روند کننده براي وقوع جرم به شمار می سان، علت تسهیلشنا کنند و به تعبیر جامعه

ها و در کنار آن طراحی فضایی قدیمی که شامل انواع فضاهاي دنج و نفوذناپذیر  در بافت فرسوده ثامن، ریزدانگی ساختمان
درآورده اسـت، بـه همـراه    مخروبـه   ها را به صورت مخروبه و نیمـه  هاست و عنصر ناپایداري نیز وضع بسیاري از آن در ساختمان

هـدف  «به تعبیـر کـوهن و فلسـون، یـک بلکـه چنـدین       ... و 15ها گونۀ آن ها و شکل تودرتو و مارپیچ نفوذناپذیري معابر و کوچه
عنـوان   بـه ) 1987(از پنج جنبۀ ساختار شهري که استارك . کار را، به وجود آورده است براي وقوع جرم توسط افراد بزه» مناسب

شـمرد، تقریبـاً همـۀ     برمی) و رسمی(کنندة ارتکاب جرم در محالت و کاهش نظارت اجتماعی غیر رسمی  بینی شفاکتورهاي پی
 16به دلیل وجود زایران و اسکان رسمی و غیر رسـمی (تراکم : توان در بافت فرسودة اطراف حرم رضوي مشاهده کرد ها را می آن
وجـود منـازل، بـازار، اقامتگـاه،     (، کاربري مخـتلط  )زلت سکونتیِ بافتبه دلیل کاهش کیفیت زندگی و من(، فقر )ها در بافت آن

و خرابـی و  ) هـا زایـر بـه بافـت     ورود و خـروج سـاالنۀ میلیـون   (، مهـاجرت  )در یک محیط کوچک در کنار هـم ... کارگاه، انبار و
  .ها فروریختگی ساختمان

مـثالً  . آورنـد  فـراهم مـی  » ب عقالنی رفتـار مجرمانـه  انتخا«بسیار مناسبی را براي » فرصت فیزیکی«ها انگیزه و  این ویژگی
هاي مخروبه یا رهاشدة بافت، محل تجمع معتادان  کنند، بسیاري از ساختمان بینی می پیش) 1994(گونه که اك و ویزبرد  همان

یجـاد انـواع   هاي تنگ و تاریک و باریک، محل مناسـبی بـراي ا   کوچه. هاي نگهداري یا خرید و فروش مواد مخدر هستند و مکان
ناپذیري بافت به عـاملی بـراي کـاهش نظـارت مـؤثر پلـیس و        از سوي دیگر، نفوذ.  17...ها براي زنان و کودکان است و مزاحمت
به طوري که با وجود حضور نسبتاً پررنگ نیروهاي انتظامی در این بافت، عمـالً  . هاي امنیتی ـ نظارتی تبدیل شده است  دستگاه

گیري از وقوع جرایم وجود ندارد و حتی در برخی از موارد، خود افراد پلیس هم قربانی جـرایم جنـایی   کارآیی چندانی براي پیش
  .18شوند می

  هاي جمعیتی ویژگی
بـه دیگـر   ) عمدتاً جمعیت جوان(هاي فرسودة شهري، مهاجرت نسبتاً قابل توجه ساکنان اصیل این مناطق  یکی از عوارض بافت

آمدن منزلت سکونتیِ بافت فرسوده نسبت بـه دیگـر نقـاط     کیفیت زندگی در بافت و نیز پایینآمدن  نقاط شهري به دلیل پایین
جامعـه هسـتند،    19تر اول اینکه افراد و خانوارهایی که عموماً از طبقۀ پایین: این روند مهاجرت دو پیامد عمده دارد. شهري است

دوم . آورنـد  تکه و ناهمگونی را در بافت بـه وجـود مـی    لشوند و ساختار جمعیتی چه جایگزینِ بخشی از این جمعیت مهاجر می
هـا نسـبت سـنی     دهنـد و بـا رفـتن آن    تشـکیل مـی  ) جمعیت جوان(هاي بعدي  اینکه اغلب جمعیت اصیل مهاجر را افراد نسل

  ).یقهاي تحق ك بخش یافته .ر(مانند منطقۀ ثامن . کند خورده و سالمند تغییر می مانده به سود افراد سال جمعیت باقی
بـه تبـع آن پیونـدهاي    . شـود  اي سـابق بسـیار کمرنـگ مـی     با جایگزینی مهاجران جدید و ناهمگون در بافت، هویت محلـه 

                                                             
14. Morphological 

 .گویند می) مثالً هفت پیچ(ها چند پیچ  هایی داریم که به آن در بافت فرسوده ثامن کوچه .15
هاي اجاره داده  ها و اتاق ها، در منازل، سوئیت ها و مسافرخانه ها، اقامتگاه ن حرم رضوي به جاي اقامت در اماکن رسمی مثل هتلرابخش زیادي از زای. 16

هاي مسـئول مثـل اداره امـاکن، نیـروي انتظـامی و اداره       هاي رسمی سازمان ها از نظارت یابند؛ عمده این مکان شده توسط ساکنان و مالکان اسکان می
 .مانند ت دور میبهداش

  .کنند ید میها، صدق این مدعا را تأی خش یافتهآمارهاي ارائه شده در ب .17
به تنهایی در معابر بافـت تـردد    هاي کالنتري جرئت ندارند کرد که بچه یکی از کارکنان نیروي انتظامی که محل فعالیتش در بافت ثامن بود نقل می .18

  .اند ها مورد هجوم و آسیب اراذل و اشرار قرار گرفته کنند و مواردي پیش آمده که برخی از آن
   .دهند هاي مختلف استان تشکیل می ن را معموالً اهالی اقوام و شهرستاندر بافت فرسوده ثامن، این مهاجرا مثالً .19
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آمدن امکان نظارت اجتماعی غیر رسـمی بـر    این تغییر باعث پایین. یابد افزایش می» گمنامی«شود و پدیدة  اجتماعی سست می
تغییـر نسـبت سـنی نیـز     . آورد کـار بـه وجـود مـی     مناسبی براي فعالیت افراد بـزه  گردد و مطابق نظریۀ کنترل، زمینۀ افراد می

کند؛ به این طریق که با کاهش جمعیـت فعـال    ها و جرایم در بافت فرسوده کمک می اي مشابه به باالرفتن میزان آسیب گونه به
هاي  خورده به دلیل ناتوانی این افراد سال چرا که. یابد خورده، امکان نظارت اجتماعی کاهش می در بافت و افزایش جمعیت سال

اند و لذا اماکن و معابر  جسمی امکان حضور فعال و مؤثر در فضاي عمومی بافت را ندارند و عموماً در منزل به استراحت مشغول
یب تبـدیل  هاي مناسبی براي وقوع جـرم و آسـ   واقع در بافت به دلیل فقدان نظارت کافی از سوي ساکنان اصلی محله، به مکان

  .20شوند می
  

  هاي اجتماعی ویژگی
هاي اجتماعی در اینجا مجموعۀ خصوصیات فرهنگی و اجتماعی اهالی بافت فرسـوده اسـت و نقشـی کـه ایـن       منظور از ویژگی

روانـه بـه تبـع     هـاي گونـاگون کـج    فرهنگ ترین این خصوصیات همانا پیدایش خرده مهم. کنند ها در وقوع جرایم ایفا می ویژگی
هاي اجتماعی بر وقوع جرایم را شاید بتوان تـا حـدي پسـینی     از این منظر تأثیر ویژگی. هاست بودن میزان جرم در این بافتباال

رو و  هـاي کـج   فرهنـگ  هـا و خـرده   خیزي بافت به ظهور انواع گـروه  دانست؛ بدین معنا که باالبودن میزان جرایم و خاصیت جرم
مطـابق نظریـۀ   . هاي اجتماعی خواهد انجامید جاد چرخۀ جرم و بازتولید و افزایش آسیبشود که این خود به ای کار منجر می بزه

هـاي انحرافـی افـراد     توان گفت که باالبودن میزان ارتکاب جرم در بافت فرسوده، عمالً تعداد تماس می) سادرلند(پیوند افتراقی 
دهـد و بـا امکـان عضـویت در      افـزایش مـی  ) وانـان شـدن قـرار دارنـد، ماننـد نوجوانـان و ج      که در سنین اجتمـاعی (مستعد را 

ایـن  . رود رو و تعامل با آنان، خطر افزایش افرادي که بالقوه یا بالفعل در معرض ارتکاب جرم هستند بـاال مـی   هاي کج گروه خرده
 هـا و  عضـویت در ایـن گـروه   ) بـرگس و ایکـرز  (شـود کـه بـر طبـق نظریـۀ تقویـت افتراقـی         تـر مـی   خصوص وقتی جدي امر به
نـوایی   روي را بر هم بخشی به خود بگیرد و افراد در موقعیتی قرار بگیرند که کج ها و همکاري با آنان صورت رضایت فرهنگ خرده

ها مانند فقر و احساس محرومیت نسبی، متغیرهـاي کـالن    اند که برخی از آن عوامل فراوانی در این ترجیح دخیل. ترجیح دهند
از جملـۀ  . اند هاي فرسوده بودن امکان کنترل رسمی و غیر رسمی، خاص مناطقی مانند بافت یینو عمومی و برخی دیگر مانند پا

بودن فضاهاي عمومی مناسب براي گـذران اوقـات    پایین) ثامن(ترین این عواملِ خاص در بافت فرسودة اطراف حرم رضوي  مهم
  .هاست ، با وجود باالبودن میزان تقاضا براي آنفراغت مانند فضاي سبز، پارك و اماکن ورزشی و تفریحی در محدودة بافت

کارهاي پیشنهادي براي پیشگیري و کاهش وقوع جرم بـر   توان راهخیزي بافت فرسودة ثامن می بر مبناي الگوي تحلیل جرم
 .پیشنهاد کرد) کالبدي، جمعیتی، اجتماعی(هاي اصلی این بافت مبناي ویژگی

نوسازي و بازسازي امالك قدیمی و متروك و افزایش فضاي ، شهرسازي مساکن و معابر بافت وضعاصالح : به لحاظ کالبدي
مانـدن در بافـت از طریـق اعمـال      ترغیب ساکنان اصـیل بافـت بـه بـاقی    : ؛ به لحاظ جمعیتییـ ورزشسبز و فضاهاي تفریحی  

افـزایش  و افـزایش خـدمات شـهري    : تمـاعی ؛ و به لحـاظ اج ن در بافتاریاسکان زا وضعدهی  سامانو نیز  هاي مشوقانه سیاست
 .تواند به کاهش وقوع جرم در بافت ثامن بینجامد ، مینظارت بر اماکن و معابر در بافت

  
  منابع

  .شهرداري مشهدواحد آمار و اطالعات، سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات ، انتشارات )1387(آمارنامه شهر مشهد  
مجله اصـالح  ، »نشین و ارتباط آن با جرایم شناسی اقتصادي نقاط حاشیه آسیب«) 1387( ابراهیمی، سیدمحمد و علی مسگریان

  .78، شماره و تربیت
، سـال هفـتم،   فصلنامه رفاه اجتماعی، »رابطه مکان و جرم«) 1387(احمدآبادي، زهره، مریم صالحی هیکویی، علی احمدآبادي 

  .27شماره

                                                             
ن ترل اجتماعی غیررسمی از سـوي سـایری  ن، عمالً امکان اعمال این ک)رانزای( در بافت فرسوده ثامن به دلیل ورود و خروج باالي جمعیت غیر ساکن .20

  .شود نیز کم می
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