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 یدهچک

نیادی بشتة علمی ان یز راست. از جغرافیا؛ بعنو« جغرافیا»امروزه یکی از رشته های علمی کاربردی در علوم انتظامی و جرم شناسی

ه و در پیدا کرد گسترش یاد می شود ؛ چراکه به سراغ هر پدیده و فرایندی که می رویم ناچاریم از مکانی که در آن ایجاد شده و

ست. وجود ا« یا بزه جرم»ا از بین رفته صحبت کنیم و شرایط مکانی آن را شناسایی کنیم. یکی از این پدیده ه نهایت باقی مانده یا

م ترش یا عدگس، در وجود و عدم وجود« شرایط مکان»متفاوت است. بگونه ای که ، و شیوة ایجاد جرم در مکان های مختلف

 وسیاسی ، گیفرهن، یداشته باشیم که هرمکانی در ابعاد مختلف اقتصادگسترش جرم حائز اهمیت زیادی است. البته باید در نظر 

 قیم و غیرلت مستزیست محیطی دارای مولفه های و متغیرهای گوناگونی است که در مقدار وزن مکانی یا همان قدرت مکان دخا

-وش توصیفیربا ، یمقاله بنیاد هرچه قدرت مکان بیشتر شود شرایط برای ارتکاب جرم کمتر خواهد شد. این، مستقیم دارد. لذا

ا تشریح بست که تحلیلی در صدد بیان رابطة جرم و جغرافیا بویژه در شهرهای بزرگ عصر حاضر است. اهمیت تحقیق از اینرو

خی ه و در برش یافتنظریات و دیدگاههای مربوطه در صدد پاسخ به این سوال است که چرا در برخی مکان ها جرم و جنایت افزای

ی و جرم غرافیایجبه دنبال اثبات این فرضیه هستیم که رابطه ای مستحکم بین فضای ، اهد کاهش جرم هستیم؟ در واقعدیگر ش

انی شرایط مک گرفتن وجود دارد که مجرمان قبل از ارتکاب به جرم نخستین افکار خود را در چارچوب سو ه مورد نظر با در نظر

 غربالگری می کنند. 
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 مقدمه

ر سطح زمین است. دها و روابط فضایی آنها علم مکان و فضاست که به دنبال مطالعة پراکنش فضایی پدیده، جغرافیا

، رتبه بندی ،شکل، الگوی پخش، توزیع، ساماندهی، مفاهیم فضایی مانند نحوة قرارگیری، در چارچوب این تعریف

 وها مکان (.2 :1397، ای مطالعه و بررسی می شود)حسینیدی و روابط جغرافیایی و شبکهطبقه بن، موقعیت، فاصله

ه کرزش ها ابر اساس موقعیت و مشخصات خود ارزش های متفاوتی دارند. مجموعة این ، مناطق جغرافیایی مختلف

اطق هم معمو ً از این ها یا منبخشند و مکانمی« قدرت»به یز مکان یا منطقه ، اندعمدتاً متأثر از عوامل جغرافیایی

ف وقوع پدیده هادر کش، کنند.در واقعمنفی با مثبت( استفاده می«)اثرگذاری»و « توسعة حوزة نفو »قدرت در راستای 

 ین پدیدهکی از ایتأثیر آن ها بر یکدیگر و علل وقوع آن ها از وظایف این علم محسوب می شود. ، مکان های مختلف

(.بررسی 16: 1394، آن موجب کمرنگ شدن امنیت در جامعه می شود)عبادی نژاد و همکاران ها جرم است که وقوع

ع جرایم طی وقوبه علل محی، محیطی جرم اعم از محیط طبیعی و انسانی در حوزة جغرافیایی قرار می گیرد. درواقع

می ه های علا و حوزدر دانشگاههدر راستای ارتباط جغرافیا و جرم شاخه ای علمی ، پرداخته می شود. به عبارتی دیگر

، (.بنابراین26، مان به نام جغرافیای جرم که در صدد شناسایی د یل محیطی تسهیل کنندة جرم می باشد)ه، وجود دارد

نه مل مجرماعانتخاب  معمو  در، به مکان وقوع جرم نیز نیاز دارد. مجرمین، عالوه بر بزهکار و بزه دیده، وقوع جرم

ی مر نظر قی و عاقالنه گرفته و برای رسیدن به هدف خود در درجه اول امکانات مکان را دخود تصمیمی منط

 (.246: 1390، گیرند)رحمت

ون د پیرامموجب طرم نظریه های جدی، به نظر می رسد افزایش میزان جرم و خشونت ها در اکثر کشورهای جهان

ی و پیشگیر ارتباط بزه در شهرها و تالش برایارتباط مکان و جرم شده است. شناسایی مکان های مستعد برای 

 اهمیت بسزایی در مقطع کنونی دارد. ، کاهش میزان جرایم

ررسی ب، ابراینبن، ستموثر ا، با توجه باینکه محیط در طرز رفتار شهروندان با تمام شرایط و امکاناتی که وجود دارد

این  ست که دراینرو یدا می کند و اهمیت این تحقیق ازمکان ها و فضاهای امن و غیر امن در حیطه جغرافیایی نمود پ

ای که دیدگاهه وفضا( و جرم بررسی شود و با توجه به نظریات ، مکان، مقاله سعی می شود؛ ارتباط جغرافیا)محیط

حیطی رایم موجود دارد به ارائه یز نظریه بنیادی و عملکردی برای تسهیل برنامه ریزی در پیشگیری و کشف ج

قیت زه و موفجاد انگیاز آن جا که عوامل محیطی یا همان شرایط مکانی باعث ای»شود. به طور کلی باید گفت: پرداخته 

رنامه بجرم و  یکی از راه حل های ضروری در امر پیشگیری از جرم شناسایی مکان های مستعد، فرد مجرم می شوند

  «.ریزی جهت طراحی صحیح عملیاتی جهت پیشگیری از جرائم می باشد

 روش تحقیق

یفی کشناسی وشرتحلیلی مبتنی بر  –از نوع بنیادی و نظری است و شیوة تحلیل اطالعات نیز توصیفی ، این پژوهش

افیا و جغرارتباط  ضمن بیان، سعی بر آن است، ای است. همچنینها اسنادی و کتابخانهآوری دادهباشد. روش جمعمی

بی به ای دستیااستا برردر این  وایی بین این مدل با متن مقاله برقرار شود.در فضای شهرها؛ ارتباط معنایی و محتجرم 

دیدگاه  ویژه ازکوشش شده به تبیین جغرافیای جرم و جنایت ب، یز نتیجه درست و شفاف مبتنی بر استنتاج عقالنی

 ،جغرافیا وجنایت ، جرمکارگیری متغیرهای اصلی مانند این تحقیق با به، اندیشمندان مشهور پرداخته شود. بنابراین

 درصدد دستیابی به نتیجه قابل تعمیمی درباره رابطه جرم و جغرافیا است.
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 مبانی نظری

ا رین آن همهم ت مسائل ایمنی و امنیت شهری با انواع مختلفی از آسیب پذیریهای انسانی در ارتباط است. یکی از

شهری با درجة  (. میزان جرائم 378 :1397، ت)حسینیاس، آسیب پذیر بودن شهروندان در برابر بحران های انسانی

ر ی اخیر در سالهادمیزان جرائم نیز افزایش می یابد. ، توسعة شهری در رابطه است. به موازات افزایش جمعیت شهری

 تحلیل جرائم شهری سه نظریه بیش از دیگر نظریات طرفدار داشته است:

، هجاره خانیزان ام، عامل اجتماعی:این عوامل عبارتند از: تحصیالتالف(پیدا کردن رابطه میان انواع جرائم و هفت 

 ، ارجیختولدین میزان م، اقلیتهای قومی در شهرها؛ غیر استاندارد بودن عوامل محیط زندگی، میزان تراکم جمعیت

 مالکیت خانه.

ماری به آطالعات م، نظریه که امروزه طرفداران بیشتری دارند:در این« محیط فقر»ب( تجزیه و تحلیل اکولو یکی از 

 میزان و ابطه باربیکاری و فقر در ، عنوان شاخص های مناطق ناسالم شهری بکار گرفته می شود و خانه های ناسالم

 رشد جرائم مطالعه می گردد.

های حدالکین واتر ازمج( نظریة طبقه بندی واحدهای مسکونی: این نظریه می گوید میزان جرائم میان اجاره نشینان بیش

دو طبقه  ن طبقات مختلف جامعه شهری است.در این راستااقتصادی میا -مسکونی است که بیانگر تفاوتهای اجتماعی

 قابل بیان است: ، (1بندی صورت می گیرد که در شکل)

 
 (378: 1397، )حسینی، عناصر مورد مطالعه در در مطالعات جرائم شهری : 1شکل
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زان می، هنگیاجتماعی و فر، و تبدیل شدن آن ها به مراکز ناهمگن جمعیتیبا گسترش فیزیکی و اجتماعی شهرها 

ختارهای سا، ییناهنجاری های شهری بویژه در نواحی مرکزی و حاشیه ای شهرها افزایش یافته است. محیط جغرافیا

ور پست)امان اه کرد نامناسب شغلی فقر اقتصادی زمینه بروز آسیب های اجتماعی و رشد بی رویه ناهنجاریها را فراهم

 (.62: 1394، و دیگران

با توجه به اینکه جرم و جنایت در مکان های مختلف از جمله شهرها موجب خسارت های بی شماری در سلسله 

اجتماعی و ، نظام های نظری گوناگونی در قالب تحقیقات جغرافیایی، ملی و فراملی (، مراتب فضایی می شود)فروملی

مطالعه رابطة مکان و جرم در نیمة ، بنابراینوهای فضایی موثر برای کاهش جرائم هستند. اقتصادی درصدد ایجاد الگ

از پیشگامان این تفکر  3و گری 2کتلهآغاز شد. 1« اکولو ی اجتماعی»اول قرن نوزدهم میالدی و با بهره گیری از نظریه 

م تاکنون  1960نبال شد. اما از دهه در اوایل قرن بیستم میالدی د5 و مک گی 4شاوبودند. سپس این نظریه توسط 

توجه وافری به مطالعه نقش جغرافبا در ارتکاب جرم و پیش گبری از  جرم شگل گرفته است. مطالعة جرم و مکان 

برای کشف عمل متقابل مجرمین و محیط های کالبدی و اجتماعی  6به وسیلة برانتینگهام 1993های جرم خیز در سال 

جرم نتیجه عمل متقابل انسان و حرکت در مکان و ، ارائه شد. به نظر وی، نتخاب  می شودبعنوان هدف جرم آن ها ا

شیوة طراحی محیطی در ، مطابق با نظریه فضای قابل دفاع، (. همچنین83: 1390، فضا است)پیشگاهی فرد و دیگران

 (.Newman, 1973: 3انتخاب مکان جرم و ارتکاب جرم به مجرم کمز می کند)

در  9رو برگ، 8ارتینک، 7است که نخست بوسیله شرمن« مکان های جرم خیز »ترین نگرشهای جدید دیدگاه یکی از مهم

برخی از نقاط ، م مطرم شد و برپایة نوعی علت شناسی مکانی جرم استوار گردید. طبق ایین نظریه 1989سال 

صادی دارای فراوانی با ی جرم می و اقت، اجتماعی، جغرافیایی خاص در شهرها به دلیل وجود برخی عناصر کالبدی

برخی گذرها و حواشی شهر دارای این ، باشند که گره های شهری )پایانه ها و ایستگاههای حمل و نقل شهری(

هم گرایی ، فعالیت روزمره»(. بسیار از صاحب نظران و ازجمله طرفداران نظریة 27-55: 1989، خصیصه هستند)شرمن

اکندگی جرم در محدوده های خاص جغرافیایی دانسته اندکه این عوامل موجب شکل عامل را دلیل پر 3، «و ترکیب

 (.44: 1395، گیری کانون های جرم خیز می شود) پرهیر و دیگران

                                                           
1 -"Social Ecology" 

2 - Catle, 

3 - Gary 

4 - Shaw 

5 - McGee 

6 - Brantingham 

7 - Sherman, 

8 - Kartin,  

9 - Burger 
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 ترسیم: نگارندگان ، مکان های خاص سه دلیل اصلی ارتکاب جرم در:  2شکل

وط به مرب ةاوللای که علت وقوع ان ها در وه بگونه، جنایت و آزار و ا یت است، مطالعة جرم، جرم شناسی محیطی

ة ه وسیلمکان های خاص و در گام بعدی مربوط به شیوه ای است که اشخاص وسازمان ها به فعالیت هایشان ب

 (.Bottoms and Wiles, 1997: 305شکل می دهند)، فاکتورهای فضایی یا مکان محور

:دسته بندی مهم وجود دارد 4رافیا به طور کلی می توان گفت: در زمینة رابطة جرم و جغ  

 نظريات رابطۀ جرم و جغرافیا: 1 جدول

وجه تبرای پیشگیری از جرم عالوه بر مجرم باید به مکان وقوع جرم نیز 

 شود و به حذف فرصتها و کاهش جرائم پرداخته شود.
 ر نظريات مکانی جرايم شهری

ی سجام اجتماعبه هم ریختگی فضایی و آشوب های مکانی در اثر نبود ان

، کهعامل اصصلی شکل گیری کانون های جرم خیز مانند ساختمان های مترو

یق باعث تشو، خرابه ها و فضاهای تخریب شده در کنار نبود نظارت کافی

 مجرمان به ارتکاب جرم در این مکان ها می شود.

 نظريه مکان های جرم خیز

 

 

1 

 ر آن جرایم شهر بهتوجه به مکان ویژه شهری بخصوص مرکز شهر که  د

، تصادیمیزان جرایم بیشتر است. د یل اق، دلیل تراکم بافت شهر و جمعیت

  اجتماعی و کالبدی دلیل اصلی برای ارتکاب جرم در این مناطق است.

 2 نظريۀمکان ويژه

ش ی بیاز این بافت ها تحت عنوان فضاهای بدون دفاع یاد می شود. فرسودگ

جه ا توبد مخروبه ها و بیغوله ها شده است که از حد اماکن شهر باعث ایجا

 بدیلتبه نبود جمعیت زیاد به مکانهای مساعد برای کجرویی های اجتماعی 

ن مکا این، شده و به مکان های جغرافیایی ناامن تبدیل گشته است.در واقع

 ها غیرقابل دفاع هستند. 

 3 نظريۀ بافت های آسیب پذير

 شدن در آن ها بیشتر است و در ضمن فضاهایی که امکان دیدن و دیده

مان ت مجردارای پتانسیل کمی برای فعالی، امکان کمی برای فرار فراهم آورد

 ست.  ایشتر این مکان ها قابل دفاع هستند و نظارت بر آن ها ب، است. در واقع

 4 فضای مقاوم در برابر جرم

 (1390، )کالنتری و همکاران
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 يافته های تحقیق

 ارتکاب جرمعوامل مختلف 

 جرائم شهری را در شش گروه بررسی می کنند:، اغلب محققان

 سیمربوط به برخورد با پل یخشونتها.1

 مالز و مستأجر، گانیهمسا، خانواده یاعضا انیم یداخل ینزاع ها. 2

 ابانینزاع و حمله در خ. 3

 ینزاع و برخورد در اماکن عموم. 4

 (90-87: 1390، یآباد لیعوامل)خل ریسا و یو مذهب یو فرقه ا یاسیس یبرخوردها. 5

 مود:بندی ن زیر طبقهد یل عواملی که می توانند زمینه ساز بروز خشونتهای شهری شوند را می توان در قالب 

ن تأکید ی راه آهایستگاهها، خیابانهای خلوت، وجود امکانات: این نظریه به شرایط محیطهای کوچز مثل کافه ها. 1

ع بسیار نی و نزازکیف ، دستبرد، میزان حمله، مکانها به سبب وجود فرصتها و زمینه های مساعد دارد. در این قبیل

 با ست. در شهرها به سبب وجود مکان های مختلف جرائم گوناگونی روی می دهد.

ات مکانا، حیطیمشیوه زندگی در محالت: عده ای از مردم در محالتی اقامت می نمایند که در آنها زمینه های . 2

 مساعدی جهت ارتکاب به انواع جرائم شهری فراهم می آورند.

رهنگ فی خرده گروهها، خشونت خرده فرهنگها: این نظریه می گوید در پاره ای ازمحالت و مناطق داخلی شهرها. 3

ن اد. جوانمی شون پاره ای از جرائم را مرتکب، گرد هم می آیند و در جهت اعتراض به فرهنگ اکثریت و ارزشهای آن

 نند.فاع می کدحوزة زندگی و ارزشهای فرهنگ خود در برابر جامعة شهری ، از حقوق قانونی، با تشکیل گروههایی

 -ذهبی باشندممتعلق به گتوهای فقر یا گتوهای قومی و  به ویژه اگر -بیگانگی اجتماعی: ساکنین محالت معین شهر. 4

، ة شهریای جامعاین بیگانگی و فشارهای ناشی از محدودیتهخود را نسبت به جامعة شهری بیگانه احساس می کنند. 

 عدوات و حقارت پدید می آورد و در برابر جامعه شهری به خشونت می ایستند.، در آنها حس دشمنی

ان و عدم رفقا و آشنای، مسکن سالم و مطلوب، تخصصهای اجتماعی، تحصیل، مداسترس: نیاز به درآ -فشار روانی. 5

ریق طد را از حل مسائل خو، فشارهای روانی و استرس را سبب می شود. این عده همواره، نیازهادستیابی به این 

 برخوردهای شدید می جویند.

شکیل می ری را تناامیدی و محرومیت نسبی: این نظریه سالیان درازی است که اساس ارتکاب به انواع جرائم شه. 6

یشتر آشنا می کند و شکاف برا با انواع نیاز ها و کمبودها  افراد، یسهدهد. از طرفی محدودیت نسبی به ویژه در مقام مقا

 میان خود و سایر افرادرا عمیق تر جلوه می دهد.

ی ی جستجو مای مکانسازمان شکنی: همه مسائل اجتماعی از جمله میزان جرائم را در رابطه با تفاوتها و خصیصه ه. 7

 (.380: 1397، کند)حسینی

زورگیری و ... در نتیجة پاره ، سرقتهای مسلحانه، نزاع، آدم ربایی، استعمال مواد مخدر، طالق، ریبزهکا، انواع جرائم

شدن تعهدات رایج میان مردمی است که جامعه سعی در استحکام و تثبیت آنها دارد. سازمان شکنی گروهی از مردم 

معمو ً پایتختها و کالنشهرهای  مربوط به نامتجانس بودن بیش از اندازه محالت و مناطق داخلی شهرهاست.

کشورهای در حال توسعه به دلیل هجوم انواع مهاجرتها از بافت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کامال ًنامتجانسی 
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برخوردارند که این امر زمینه ساز بروز بسیاری از انواع جرائم شهری است.تالش دولت ها در برنامه ریزی طرم 

، ارتکاب به انواع جرائم، رزیی برای نشان دادن این موارد در شهرها است. به طور کلیمصداق با، پیشگیری از جرم

آسیب پذیری از دشمنی ها و ، اجتماعی و حتی سیاسی دارد. در اغلب شهرهای امروزی جهان -منشأ اقتصادی

تماعی و مذهبی بیش از دشمنی های فردی قربانی می گیرد. این قبیل برخوردها از مسائل اج، خشونت های گروهی

 بیش از مسائل فردی تأثیر می پذیرد. 

ن ستقیمی بیرابطة م، فرهنگی و سیاسی در ارتکاب جرم موثر است. در واقع، اجتماعی، عوامل متعدد اقتصادی، بنابراین

ه های در محل جرم و جنایت همیشه، شرایط اقتصادی و فرهنگی و ارتکاب جرم در شهرها وجود دارد. بعنوان مثال

وامل عیگر از تعارض هویتی و تبعیض یکی د، شیه نشین و فقیر بیشتر از محله های مرفه بوده و است. همچنینحا

 وجود میمتعارض هویتی و احساس تبعیض باعث خشم مردم و اعتراض به نظم ، اصلی جرم و جنایت است. درواقع

ن و شغل فقدان دسترسی به مسک، یفقر مادی و فرهنگی شلوغی و بیکار، احساس بی هویتی، شود. به طور کلی

 ن ت مسئومناسب از جمله عوامل زمینه ساز جرم و بزهکاری است که برنامه ریزی برای کاهش این عوامل بدس

هش ا با کایجرم یا صورت نمی گیرد ، حکومتی و دولتی کشور است. چون اگر زمینه های جرم وجود نداشته باشد

عقب  باعث، تمرکز سرمایه ها و منابع در چند شهر یا یز شهر)پایتخت( روبرو می شود. سیاست هایی دولتی در

بی ، ر واقعدماندگی و توسعه نیافتگی سایر شهرها می شود و مقدمات مهاجرت از روستا و شهر فراهم می شود. 

باعث  عدای مستنصیب ماندن اکثر شهرها از امکانات و سرمایه های عمومی مهاجرت زیادی را به مرکز کشور وشهره

فهان مشهد مهاجرت از داخل و خارج به شهرهای اصلی کشور مانند تهران و اص .(Richard, 2012: 245می شود)

از چشم  ی بدورو ... و ایجاد محله های شلوغ و پرجمعیت و اسکان در خانه های محقر و کوچز و ایجاد مکان های

 (.46: 1379، ت اجتماعی ایجاد می کند)کامیارکانون های بحران و معضال، شهرداری ها و حتی عوامل امنیتی

موجب ایجاد هزینه ، با بودن هزینه های ساخت مسکن در شهرها و عدم توانایی عده ای برای تامین آن به طور جنبی

جنایت و ناامنی می شود. به گونه ای که می توان گفت: ارتکاب جرم در بین مستاجران و ، نظیر بیماری، های اجتماعی

 ,Walmslyبیشتر مستعد جرم و جنایت هستند)، اجاره نشین ها نسبت به مالکان خانه، متفاوت است. بعبارتی مالکان

1999: 96 ). 

تاریکی  لوتی ونحوه طراحی شهرها مثال طراحی شطرنجی و آپارتمان نشینی در افزایش جرم اهمیت با یی دارد. خ

و  امنیت مسئو ن، ل دیگر که باید مورد توجه محقانمحیط نیز در ارتکاب جرم دخیل است و شاید چندین دلی

در ارتکاب  ،کر کردیکی از مهمترین د یل که می توان حتی آن را قالب  و ظرف د یل با  هم   سیاست قرار گیرد.

د ط های واجفضاهای مستعد و محی، مکان های مناسب، عامل جغرافیا است. در واقع، جرم و ایجاد انگیزه مجرم

ویی و گام بازجحتی مجرمان هن، صحبت های ماموران پلیس، ز جمله وا ه های کلیدی در پرونده های جناییشرایط ا

 بازپرسی است که بازگو کنندة رابطة جرم و جغرافیا است. 
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 ترسیم: نگارندگان، جنايتجغرافیا به مثابه قالب و ظرف تمام داليل جرم و : 3شکل

 بررسی رابطۀ جغرافیا و جرم

ه ی مجرمانرصت هاگیری از جرم عالوه بر بزهکار باید مکان وقوع نیز مورد تاکید قرار گیرد تا با حذف فجهت پیش

نچه مسلم آ  (Weeisburd, 2004: 62).در محیط جغرافیایی امکان به حداقل رساندن میزان جنایت ها فراهم گردد

مکان و ا، ان آناقتصادی  ساکن–ی اجتماعی ویژگی ها، است؛ برخی مکان ها به دلیل ساختار کالبدی خاص و همچنین

مر . همین انه هستندبرخی مکان ها مانع و بازدارنده فرصت ها مجرما، در مقابل، فرصت بیشتری برای وقوع جرم دارند

رایط شموجب می شود بزهکاران در انتخاب محل جرم خود به دنبال کم خطرترین و مناسب ترین فرصت ها و 

و  فرصت ها نده اینشناسایی مکانی به وجود آورنده و تسهیل کن، ل مجرمانه باشند. بنابراینمکانی برای ارتکاب عم

ین ز مهم تراتماعی ارائه رهنمود برای تغییر این شرایط و تبدیل آن به فضاهای مقاوم در برابر ناهنجاری ها ی اج

 . (9: 1389، دیگران اهداف بررسی های جغرافیایی جرم و جنایت در شهرها محسوب می شود)بارانی و

ابستگی یل آن ودر این مطالعات سعی می شود ضمن بررسی توزیع فضایی و زمانی اعمال مجرمانه و تحل، از این رو

 ص شود.میان عوامل محیطی و شرایط اقتصادی اجتماعی مکان های جرم خیز در محدوده هایی جغرافیایی مشخ

ر مشخص ی ناهنجابا رفتارها، ضای زندگی و حوزه های اجتماعی شهررابطة ف، با تهیه نقشه های بزهکاری، بنابراین

یر مکان پذامی شود و از این طریق پیش بینی احتمالی محل های وقوع انواع جرایم در برخی محدوده ها شهر  

 (.65: 1380است)کالنتری: 

های مهم کشور در مقطع  پاک سازی مکان های بروز انواع ناهنجاری هاى اجتماعى و جرایم سنگین یکى از دغدغه

در ، به عنوان عامل بی واسطه در وقوع جرم، کنونى براى دست اندرکاران قضایى و انتظامى کشور است. توجه به مکان

مقایسه با عوامل فردی یا ساختاری این امکان را محقق می سازد تا راهکارهای عملی تری برای پیشگیری از جرم ارائه 

فضایی جرم در شهرها به شناسایی الگوهای رفتار مجرمانه و در نهایت به تغییر این شرایط گردد. از سوی دیگر تحلیل 

و خلق فضاهای مقاوم در برابر جرم و رفع نابهنجاری های شهری کمز می کند. از این رو بررسی های مکانی از 

طور وسیعی توسط گروه های اهمیت به سزایی در مطالعه جرم برخوردار می باشد. نقشه ها و تحلیل های مکانی به 

، مدیریت و کنترل وقوع جرم مورد استفاده قرار می گیرند.همان طور که گفته شد، مختلف پلیس برای برخورد

بزهکاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقی عمل می کنند و به دنبال کمترین خطر و مناسب ترین فرصت ها 

در محدوده شهرها کانون هایی شکل می گیرد که دارای ، هستند. بدین ترتیبو شرایط مکانی و زمانی برای بزهکاری 

شناسایی و تحلیل فضایی این ، اهداف مجرمانه و تعداد جرایم بیشتری نسبت به دیگر مناطق شهر هستند. بنابراین



 پژوهشی و بين المللی انجمن جغرافيايی ايران( –ا )فصلنامه علمی جغرافي                                    125

  

کننده فرصت های  تا با ایجاد تغییرات بنیادی در عوامل به وجود آورنده و تسهیل، کانون ها اهمیت زیادی می یابد

برای  .امکان پیشگیری و مقابله با جرایم شهری فراهم گردد، طراحی فضاهای کالبدی مقاوم در مقابل بزهکاری، جرم

 عنصر اصلی وجود داشته باشد: 4وقوع جرم در مکان باید 

 قانون-1

 بزهکار -2

 هدف -3

جرمی بوقوع نمی ، اشدبنداشته  (. در صورتی که هریز از این عناصر وجودChung, 2005: 10مکان ) -4

 (.2: 1385، پیوندد)اشنایدر

داشت و دان بهیکی از عوامل کاهش امنیت و افزایش جرم محله هایی قدیمی و فرسوده اند که بدلیل ویرانی و فق

 دی معتقدنم؛ برخبرای کاهش جر، اسکان و گاها تراکم جمعیت؛ به مکان های جرم خیز تبدیل شده اند. در این رابطه

ین در ا، تیو دول که باید این بافت ها فرسوده خراب شوند و برخی دیگر معتقدند که باید با سرمایه گذاری عمومی

. به (1381،  آبادی بافت ها و رسیدگی به اسکان و رفاه مردم می توان از میزان جرم در این محیطها کاسته شود)علی

 طشرای، درواقع شکل گیری کانون های جرم خیز دانسته اند. هم ریختگی فضایی و نبود انسجام اجتماعی عامل اصلی

 تماعی چونمخروبه ها و در کنار آن وجود کجروی های اج، و خالی از سکنه ، محیطی چون ساختمان های متروک

منی و ایش نااشرارت و انواع مختلف خشونت و یا مصرف موارد مخدر و مشروببات الکی و ولگردی باعث افز، نزاع

 (.178: 1390، تشویق و ترغیب افراد به جرم و جنایت می شود)کالنتری و دیگران، همچنیت

 جرم و مکان

تکاب ونگی ارمکان در درک جرم و و چگ، جرم در مکان با موقعیت نسبی و ریاضی معین صورت می گیرد. بنابراین

است.  شکیل شدههدف و مکان ت، مجرم، آن نقش حیاتی دارد. به نظر جرم شناسان محیطی جرم از چهار مولفه قانون

وان ست. می تاخوردار مولفه مکان در تعیین داده های حاصل از رخداد اقالم جنایی از اهمیتی بیشتر بر، در این میان

  یی نمود.شناسا براساس مکان رخداد جنایت ها در راستایی تحلیل آنها گام برداشت و الگوهای حاکم بر آن ها را

 یش مرسومپت سال ایی پونزی که در تهیه آن در ادارات پلیس به شیوه دستی از حدود دویساز دیرباز ترسیم نقشه ه

، ه هاوری دادآنشان دهنده اهمیت جغرافیا در درک جرم بوده است. نقشه برداری جرم از اولین مرحله جمع ، شده

 ی کند کهمایفا خ مورد هدف(نقشی مهم در عملیات پلیسی و فرایند کاهش جرم )از طریق بازبینی و ارزیابی هر پاس

ه در مرحل اری مهمبه مثابه سازوک، می تواند از طریق  طراحی عملیات موفقیت آمیز در رویارویی با یز مسئله جرم

 مقدماتی اساسی تر پیشگیری از جرم عمل کند. کاربردهای نقشه برداری جرم عبارت است از :

یروی تماس های صورت گرفته بان، کاهش جرمپرو ه های ، ثبت و نقشه برداری فعالیت های پلیس -

 پلیس به منظور درخواست خدمات وگزارش حوادث جرم 

ی کان هامحمایت از جلسات توجیهی ماموران پلیس ازطریق شناسایی رخدادهای اخیر جرم وپیش بینی  -

 رخداد جرم در اینده

سیر مای مناسب در شناسایی نواحی بحرانی جرم به منظور هدف گذاری استقرار و تخصیص پاسخ ه -

 هدف کاهش جرم 
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یق ی از طرپویایی ها و مولدهای فعالیت های جنای، کمز به درک موثر توزیع جرم وکشف ساز وکارها -

 تحلیل الگو ها با استفاده از دیگر داده های محلی

 نظارت برتاثیر فعالیت های کاهشیی جرم -

واجرای  نواحی تباط با امار عمومی جرایماستفاده از نقشه به مثابه رسانه ای به منظور برقراری ار  -

 عملیات های مورد نیاز به منظور مقابله با مشکل جرم.

در نتیجه  نقشه برداری جرم به ابزار اساسی در پژوهش های مرتبط باجرم شناختی وتحلیل های اماری تبدیل شده  

محیط جغرافیایی و جرم را برای  است. بررسی های متکی بر روش علمی ومبتنی براصول وروش های اماری درباره

انجام دادند. برخی از منابع کتله را پدر امار جنایی و از جمله پایه 1، کتله و گرینخستین بار در نیمه اول قرن نوزدهم 

جرم پدیده اجتماعی ، گذاران مکتب جغرافیایی جنایت معرفی کرده اند وگفته می شود که تحقیقاتش باعث شده است

 (.96-95: 1394، و دیگران یشناخته شود)ابراهیم« زمان و مکان»تابع دو متغیر 

جرم  رخدادهای حاصل می شود. از انجا که تمرکز« جرم»و «مکان»نقطه شروع داده های تحلیل جرم از ارتباط بین 

ت و وقعیموجه به ت، نقاط و یا نواحی بحرانی نامیده می شود، درون حوزه جغرافیایی مشخص در طول دو.ره ای زمانی

و  ناساییشخصوصیات مکانی رخدادهای جرم یکی از ملزومات مهم برای شناسایی نقاط بحرانی جرم است. سابقه 

ی گردد. این مفهوم از جمله مفاهیمی میالدی بازم -1980تحلیل نواحی بحرانی شهری به مثابه رویکردی علمی به دهه 

تبر برای تاورد معابه دسی اهمیت بسیار یافته و امروزه به مثاست که طی پانزده سال اخیر در بین تحلیلگران جرایم شهر

 (.96مقابله با انحرافات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مطرم شده است)همان 

ونه از گ. این تراکم فضایی در نقاط بحرانی منجر به نمایش جرم خیزی آن مکان ها در نقشه های جنایی می شود 

ه هن بشر بینکه  با توجه به ا، ی موقعیت جغرافیایی نقاط بحرانی جرم می شود. امانقشه ها سبب تسریع در شناسای

اصو   ،ه استدریافت معنی و تشخیص الگوها و خوشه ها )حتی هنگامی که داده ها کامال تصادفی باشد( مقید شد

حاصل  مینان راین اطهایی اتفسیر بصری ساده از نقشه کافی و مناسب به نظر نمی رسد . کاربرد اصول جغرافیایی به تن

ری است یاز ضرواز آمار فضایی برای رفع این ن، نمی کند که تفسیری کامل و مناسب بدست آمده باشد. از این رو

 (.96: 1394، )ابراهیمی  ودیگران 

 مکان قابل دفاع و مکان غیر قابل دفاع

بگونه ای که انها می توانند به محیط های برای بازساخت محیط های مسکونی شهرها است. ، فضای قابل دفاع ابزاری

سرزنده و قابل زیست تبدیل شوند و کنترل این شهرها نه تنها بدست پلیس؛ بلکه بدست اجتماع مشترک مردم انجام 

میزان جرم و جنایت در مکان ها و فضاهای منزوی شده ای که به  ، در واقع .(Newman, 1973: 3می پذیرد)

در با ترین حد است  و در مکان هایی که میزان ، رسی دقیق عمومی دور نگه داشته شده اندشکل بسیار ضعیفی از باز

بسیاز با ی از نظارت وجود دارد احساس وحدت و همبستگی مردم زیاد است و میزان جرم و جنایت پایین 

رم و هم در ارتکاب جرم طراحی می تواند هم در انتخاب مکان ج، در این راستا (.27: 1390، است)قالیباف و همکاران

فضای قابل دفاع عبارت است از اصطالحی جایگزین برای ، به مجرم کمز کند و یا اینکه وی را مخفی سازد. در واقع

مرزهای نمادین و واقعی که مناطق نفو  را تعریف کرده و فرصت های نظارت را بهبود می ، طیفی از سازوکارها

تا از این راه محیط در کنترل قرار گیرد. در مجموع همه برنامه های فضایی   بخشند و این دو باهعم ترکیب می شوند
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قابل کنترل یز هدف کلی دارند و آن این است که بازسازی طرم های فیزیکی جوامع برای ساکنان امکان کنترل 

هروهای درون آن  بی ها و را، اطراف خانه خود را فراهم می کند و این موضوع خیابان و زمین های اطراف ساختمان

 (.28، ها را  در بر می گیرد)همان 

ل ها در شکترین آنعوامل متعدد در ایجاد فضاهای بدون دفاع در شهر ها موثر هستند که از جملع مهم، به طور کلی 

 .زیر مشهود است

 
 ترسیم: نگارندگان، عوامل ايجاد فضای قابل دفاع:  4شکل 

یق ه از طرکق طراحی مناسب محیط فیزیکی به دنبال این مساله هستیم در پیش گیری از جرم از طری، بنابراین

رتکاب زینه اهدگرگونی در شرایط هدف مورد جرم و نیز دور از دسترس قرار دادن آن نسبت به بزهکار و افزایش 

 (.86: 13990، جرم وقوع جرم  در مکان ها را به حداقل برسانیم.)رحمت

به  ا ممکن استفرصت را مناسب می بیند این فرصته، اتفاق می افتد که مرتکببیشتر جرم ها وقتی ، به طور کلی 

. می آورد بوجود علت یز یا ترکیبی از چند عامل باشد؛ که زمان و مکان حساس و غیرقابل دفاع چنین فرصتهایی را

ی ل پایدارعوام یندر بسیاری از مواقع وا ه فرصت امکان جرم در کنار امنیت بکار می رود امنیت یکی از اصلی تر

 فت.ای امکان رشد و تکامل را نخواهد یا مع شهری بشمار می رود. بدون ثبات و امنیت هیج جامعهاجو

 جغرافیای جرم يا جغرافیای جنايی

تاثیر ، مجغرافیای جر. ق به جغرافیای جرم تخصیص می دهیماخرین مبحث این تحقیق را با توجه به مطالب فو

حیط ی تاثیر مبررس، مکانی و عوامل تسهیل کننده بر وقوع جرم را بررسی می کند. بنابراین موقعیت جغرافیایی شرایط

، ابرایننجد. بنگر وقوع جرم از یز سو و توزیع فضای جرایم از سوی دیگر در حیطه جغرافیای جرم می بجغرافیایی 

یطی  یل محدش بر آن است که تال، در بررسی جغرافیای جرم که به علل محیطی و مکانی وقوع جرایم می پردازد

 (.26: 1394، انتسهیل کننده جرم شناسایی شود تا بتوان برای کاهش جرم برنامه ریزی کرد )عبادی نژاد و همکار

جامعه شناسی و ، یز رشته ای مستقل است از تعامل علومی نظیر جرم شناسی، جغرافیای جنایی، به عبارت دیگر

ی فضایی این رشته که ریشه در اسلوب فکری جغرافیای کاربردی دارد. ثابت جغرافیا برخورداراست. مساله محور

نموده است که عوامل و شرایط مکانی بر تکوین و تطور نرخ و موج کلی جرایم و آسیب های اجتماعی در جامعه اثر 
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قرار می دهند. گذار هستند و شاخص های اکولو یکی آشکارا موازنه تعامل رفتارهای انسانی و محیط را تحت تاثیر 

بوضوم می توان نمودها و نمادهای از ، ای در سطوم مختلف اجتماع شهری صورت گیرد لذا اگر یز تحلیل ناحیه

حقیقت استعدادجرم پذیری محیط های مختلف شهری و روستایی و پیوند مستمر جغرافیا و جنایت را مشاهده کرد. 

ناسب با شرایط و موقعیت عمومی هر محیط می توان از نرخ جرم لذا مت، رایم ظرف و محدوده مکانی دارندج، در واقع

ابتدا بایستی به درک درستی ، چنانچه رسالتی چون مهار نرخ جرم در جامعه مدنظر باشد، بنابراین .خاصی سراغ گرفت

و با  فضا و استعدادهای مکانی موجود، از چهره محیط و امان پیرامون دست یافت و ان گاه ببا شناسایی فرصت ها 

سیب زای فضای های مختلف بستری برای کمرنگ شدن احتمالی نرخ ارتکاب و آکنترل و مدیریت شرایط بحرانی و 

 (.13: 1394، تکرار جرم در اجتماع فراهم آورد)صفاری

یز  ی دارایای دهد هر جامعه مجغرافیای جنایی نشان می دهد که با به تصویر کشیدن تعامل مکان و جرم نشان 

ست. او  هودببار ری محصو ت پاهمیشه دار .ستیدار نراست که متاسفانه از هیج علف هرزی برخو «جناییمزرعه »

 ی پیشگیری از رشد ان پرداخته شود.راب باید با داشتن آفت هایی کنترل، ینابنابر

 نتیجه گیری

با  وست. اعصر حاضر رابطة جرم و جغرافیا بویژه در شهرهای بزرگ ، نشان دهندة، حاضر بنیادینتایج پژوهش 

 در برخی افته ویتشریح نظریات و دیدگاههای مربوطه به این سوال که چرا در برخی مکان ها جرم و جنایت افزایش 

رم جافیایی و این فرضیه که رابطه ای مستحکم بین فضای جغر، در واقعپاسخ داد. دیگر شاهد کاهش جرم هستیم؟ 

 ظر گرفتنا در نجرم نخستین افکار خود را در چارچوب سو ه مورد نظر ب وجود دارد که مجرمان قبل از ارتکاب به

 . در این مقاله به اثبات رسید. شرایط مکانی غربالگری می کنند

 ساسحمکان  زمان و»با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که نظریه ای جدید قابل بررسی است که شامل

 برای، نداده می کنظهر و سحر مجرمان از زمان استف، مان هایی مثل اول صبحدر ز، . در واقعاست «برای ارتکاب جرم

و کوچه .معابر  در ن می باشدزمان استراحت و یا زمانی است که اوج خلوت بود، ناارتکاب انواع جرم. چون این زم

رحهای طنند و ک ها رفت و امدی صورت نمی گیرد و ماموران نظامی باید در این زمان ها نظارت خود را چند برار

، دم رفت امکلوت و خود را برای اجرا به این زمان ها موکول کنند. اما مکان حساس مانند کوچه ها و خیابان های خ

مه ه های نیو پرو  ساختمان ها، و همچنین بناهای متروکه و فرسوده و خرابه های به جا مانده از اماکن مسکونی قبل

ای درختان زی و داری کشاورپارکها بویژه پارکهایی که به بیایان و یا به زمین ها، د(و رها شده )به د یل ویژه خو مامت

جرم ن اک. می تواند مروی پل عابر پیاده از نوع پل های سرپوش دار و... و متراکم برای پنهان شده مجرم ختم می شود

 ود را درظامی خوری و ماموران نو وظیفه مسئو ن انتظامی است که پاس های پیاده خود و گشت های موت خیز باشد

تر جرم بیش، لیبه طور ک و بفرستد امیانتظ منیتا دبرای نظارت و ایجا سن های حساان مکان های حساس و در زمای

 ی از چندا ترکیباین فرصتها ممکن است به علت یز ی .فرصت را مناسب می بیند، ها وقتی اتفاق می افتد که مرتکب

ضوم جرم بو درنتیجه رابطه جغرافیا وان حساس چنین فرصتهایی را بوجود می آورد. عامل باشد؛ که زمان و مک

 مشخص می شود.
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