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 :چکیده

 

 طراحی رو ازاین باشد.می شهری حیات در شهروندان اجتماعی فعالیت محل رخداد و شهر مدنی حیات تجلیگاه پیاده مسیر

 ، راههاشود. ازطرفی در فضاهای شهری ازجمله پیادهمی و فرهنگی اجتماعی زندگی شدن ترغنی باعث آن گسترش و درست

 شود. این درحالیست که فاکتورهاىمی جرم مستعد ایجاد محیطى های رفتارى واجتماعى مختلف باعث بروز ناهنجارى عوامل

 مهمى فضا نیز نقش فیزیکى و کالبد طراحی اجتماعى نیستند، بلکه و ناهنجاری هاى جرایم کننده تعیین عوامل تنها اجتماعى

راه بر پیشگیری از نقش کالبد شهر بر امنیت محیط، بررسی تاثیر پیاده به توجه ابراین بادارد. بن از جرم و پیشگیرى در توسعه

 جرم، موضوع بااهمیتی است.

که به  CPTEDباشد. برای نیل به این هدف بر رویکرددف از این تحقیق بررسی تاثیر پیاده مداری در میزان کاهش جرم می

است. لذا درحد نیاز به ارزیابى برخى از مفاهیم اساسى و اثرات این رویکرد د شدهپردازد تاکیرابطه طراحی و امنیت محیطی می

است. با درنظرگرفتن اهداف  "میدان عتیق اصفهان"در کاهش جرایم پرداخته شده است. نمونه مورد نظر در این پژوهش 

کاهش جرم در مقایسه با قبل از پیاده  ای نظر کاربران در رابطه با میزان رضایتمندی آنها نسبت بهمربوطه، تحت پرسشنامه

تعامالت اجتماعی و  افزایش جهت مداری عاملی درکه پیاده  دهدمدار شدن میدان سنجیده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می

شود، امنیت تقویت می یک فضای شهری امن   هاینظارت طبیعی در محیط  شده است. بنابراین شاخص در نتیجه

گردد. در انتها پیشنهاداتی در همین راستا ارائه کاهش وقوع جرائم می برای راه عاملیپیاده درنهایت یابد ومحیطیافزایش می

در آن با توجه به موضوع، از روش تحقیق همبستگی استفاده  که توصیفی است -حاضر تحلیلی پژوهش تحقیق شد. روش

 است.شده

 
 

 نیت محیطی، کاهش جرم، فضای شهری امن، امCPTEDTپیاده مداری، رویکرد  :کلیدی واژگان
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 مقدمه

پیاده روی مهمترین امکان برای مشاهده ، فعالیت و احساس سرزندگی است که در ادراك هویت فضایی، احساس تعلق و 

با توجه به این امر یکی از تحوالت اخیر  ) 1831ترکاشوند، دریافت کیفیت های محیطی نقش به سزایی ایفا می کند)رحیمی

ایش های جدید شهرسازی جهان، توجه به حرکت پیاده و نیازهای آن به عنوان یک موضوع مهم فراموش شده شهری در گر

است. امروزه تاکید بیش از حد بر حرکت سواره و غفلت از برنامه ریزی برای پیاده، یکی از نقایص شهرسازی معاصر محسوب 

ه دشواری رفت و آمد و ناامنی راه ها سبب افت کیفیت فضاهای می شود. در دهه های اخیر اوجگیری مشکالت شهری به ویژ

(. بدین منظور راهکارهای متعددی برای مقابله با انواع پیچیده جرم و ترس از آن مورد نیاز 1831شهری شده است) راد پویا ،

ال آن کاهش وقوع جرم است. از جمله این راهکارها توجه به رویکرد طراحی محیطی در جهت افزایش احساس امنیت و به دنب

می باشد. این رویکردها براین نکته تاکید دارند که با توجه به ساختار کالبدی فضاهای شهری و تدوین و اعمال ضوابط ویژه در 

آنها، می توان به میزان گسترده ای از ارتکاب جرایم شهری جلوگیری کرد. براین اساس در این پژوهش به مبانی، مفاهیم و 

ین رویکرد اشاره شده است. تعمیم و توسعه به کارگیری این رویکرد در شهرسازی، نشان از توانمندی باالی این راهبردهای ا

روش در ارتقاء سطح امنیت و در عین حال کارآمدی نتایج در حوزه مداخالت شهری دارد. اهمیت این امر از آن جهت است که 

 ری مورد توجه قرار گیرد تا امکان تحقق شهری ایمن فراهم شود.بایستی در رویکردهای جدید شهرسازی مولفه امنیت شه

این پژوهش سعی دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به این سوال پاسخ بدهد که آیا مقوله پیاده مداری همراه با 

راستا بر مبنای نرم  ظرفیت بالقوه و کالبد فیزیکى آن، در کاهش و یا جلوگیرى از جرایم تاثیر گذار بوده است؟ درهمین

های موثر در ارتقای امنیت میدان عتیق اصفهان به و با استفاده از نظرات کاربران، میزان جرم خیزی و شاخص  spssافزار

 راه شهری در مقایسه با گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته و برمبنای آن پرسشنامه ای تدوین گردیده است.عنوان یک پیاده
 

 روش تحقیق

توصیفی محسوب می شود که در آن با توجه به موضوع، از  -پیش رو از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی پژوهش

های اولیه کاربا بیان دیدگاه ها، نظریات وتعاریف مربوط به حوزه پژوهش  روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. در بخش

زمینه واخذ اطالعات از طریق متون خارجی و داخلی، مبانی تئوری و همچنین بیان تجربیات ومطالعات انجام شده در این 

وتجربی استخراج ومورد تدوین قرار گرفت)مطالعات کتابخانه ای(. سپس درمراحل بعدی برای دستیابی به میزان وقوع جرم، 

گیری از جرم به عنوان ازروش تحلیلی آماری استفاده شده است.در این مقاله پیاده مداری, تعامالت اجتماعی, امنیت و پیش

متغیرهای مستقل و سرزندگی,نظارت اجتماعی, خوانایی و حضورپذیری به عنوان متغیرهای وابسته شناخته شد. بنابراین برای 

نفر در نظر گرفته  85نفر و حجم نمونه آماری  055سنجش متغیرهای مستقل باید پرسشنامه تهیه شود.حجم جامعه آماری 

تحلیل  SPSSمه اطالعات از نمونه آماری جمع آوری گردید وسپس این اطالعات از طریق نرم افزار شد که از طریق پرسشنا

شد. درنهایت، راهکارها و سیاست های مؤثردرجهت افزایش امنیت وکاهش وقوع جرم و جنایت درمحدوده مطالعاتی ارائه 

وجود تاثیر بر افزایش امنیت محیطی، در کاهش  پیاده مداری با -1گردید. در این پژوهش دو فرضیه عمده مطرح می باشد: 

افزایش پیاده مداری در یک فضای شهری در کنار عوامل و کیفیت های محیطی سبب کاهش  -1جرایم بی تاثیر بوده است. 

 .میزان جرائم می گردد. برای اثبات فرضیات ذکر شده به مطالعه موردی میدان عتیق واقع در شهر اصفهان پرداخته شد
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 یشینه تحقیقپ

راه های پیاده رو دارای پیشینه ای به قدمت خود خیابان ها هستند. یکی از نخستین اقدامات در جهت تفکیک حرکت پیاده از 

توسط المستد،شهرساز و معمار آمریکایی در طراحی پارك مرکزی نیویورك صورت گرفت. او برای عبور  1303سواره، در سال 

(. در اغلب موارد، گذرهای پیاده وسیله ای برای توسعه 1831ه بنا نهاد)رنجبر، رییس اسماعیلی،پیادگان پلی از سنگ روی جاد

دهه قبل باز می  3-3زیستگاه ها بودند. به طور کلی می توان گفت که سابقه ایجاد پیاده راه ها به مفهوم امروزین به حدود 

ی جوامع پیشرو قدمتی در حدود نیم قرن داشته باشد. در گردد. در عین حال که شاید فراگیر شدن توسعه آن ها در شهرها

این میان کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و هلند پیشگام بودند و شهرهای آمریکایی با فاصله ای حدود یک دهه پس از آن ها 

وامع در حال به ساخت و گسترش محدوده های پیاده، روی آوردند. در حال حاضر، اهمیت توسعه محدوده های پیاده در ج

توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته و برنامه های مختلفی در این زمینه در این گونه شهرها در دست اجرا می باشد )کاشانی 

 (.05 :1831جو،

اما در رابطه با پژوهش حاضر که به تاثیر پیاده مداری بر کاهش جرم می پردازد، مطالعات قابل توجهی صورت نگرفته است و 

فت تحقیق پیش رو از نخستین گام ها در این زمینه می باشد. اما آنچه در دوره های مختلف بیشتر مورد مطالعه و می توان گ

بررسی قرار گرفته موضوع امنیت محیطی و پیشگیری از جرم در فضای شهری و تاثیر طراحی محیط بر آن است. از آنجایی که 

ردد، پیشگیری از جرم توسط طراحی محیطی را نیز می توان در آن پیاده راه، خود به عنوان یک فضای شهری مطرح می گ

 تعمیم داد.

در چند سال اخیر و به ویژه دهه پایانی قرن گذشته، توجه به تحلیل مکانی جرایم و به طور کلی بررسی رابطه مکان و جرم در 

ین شده در این رابطه می توان به (. از مقاالت فارسی تدوAnselin, 2000)  محافل علمی جهان نیز افزایش یافته است

از  "نقش فضاهای بی دفاع شهری در کاهش حس امنیت در شهروندان"از مهدی دهقان،  "شهرنشینی و روند افزایش جرایم"

استفاده از اصول جلوگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی و "و  "نقش طراحی شهر در ایجاد فضای قابل دفاع"بیتا تختی، 

از آتوسا مدیری،  "جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر"، نسیم ایرانمنش، "آن در ایران بررسی اجمالی

از محمد مسگرانی طرقبه، اشاره نمود )حبیب زاده ،شریفی، صادقی  "جرایم شهری و لزوم سیاست گذاری پیشگیرانه"

،1811:11.) 

به بعد،  1105های وقوع جرم است. از دهه در کاهش فرصتپیشگیری از جرم توسط طراحی محیطی، مشهورترین رویکرد  

عالقه فزاینده ای نسبت به مطالعه نقش محیط در بزهکاری و در نقطه مقابل، تاثیر شرایط محیطی در پیشگیری از جرم شکل 

ی بزرگ مرگ و زندگی شهرها"از جمله پیش روان این اندیشه بود. وی در اثر معروف خود بانام  "جین جیکوبز" گرفت.

انتشار یافت بحث مهم نوع طراحی شهرها و تاثیر آن در کاهش بزهکاری و همچنین مراقبت های  1101که در سال  "آمریکا

(. وی در آن کتاب 10: 1811)حبیب زاده ،شریفی، صادقی، طبیعی و معمولی مردم در پیشگیری از بزه کاری را مطرح نمود

 رده در حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل توضیح داده بود که شبکه های اجتماعی فش

دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایات خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی در می 

شتری از خود نشان می دهند. مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بی

(1961،Jocobs) 

، دیدگاه و ابزارهای زیادی برای فهم رابطه مکان و جرم مطرح شده است. نظریه پیشگیری از جرم از طریق 1135تقریبا از دهه 

همیت طراحی محیط از این جمله دیدگاه ها است. اندیشه های جفری و جیکوبز در شکل گیری و توسعه این نظریه ها  حائز ا

 هرا به کار برد. او به برنام "ریپیشگیری از جرم از راه طراحی شه"نخستین کسی بود که عبارت  "جفری" 1101در سال .است
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ریزی شهری و طراحی ساختارهای شهری و واحدهای همسایگی برای کنترل و پیشگیری از جرم و جنایت تاکید داشت. به نظر 

، 1555طراحی ساختمان ها و فضای شهری عامل مهم کنترل جرایم شهری است ) او مراقبت های طبیعی شهروندان از راه

Cozens جامعه شناسان به میزان قابل توجهی در عوامل اجتماعی موثر بر جرم از قبیل محرومیت، تاثیرات "جفری"(.به نظر ،

ر فرصت هایی که محیط در اختیار فرهنگی، خانواده و... اغراق کرده اند و به عوامل زیست محیطی توجهی نداشته اند.او ب

 (.Clarke،2001مجرمان قرار می دهد تاکید داشت و جرایم گوناگون را ناشی از این فرصت های محیطی می دانست )

میالدی عالقه برای اصالح محیط های ساخته شده برای پیشگیری از جرم پدید آمد.در این ارتباط، کتاب  1135در اوایل دهه 

ز راه طراحی محیطی نوشته سی. ری جفری و کتاب فضای مقاوم نوشته اسکار نیومن دارای تاثیر و نفوذ پیشگیری از جرم ا

 است کنترل غیرقابل دهد، رخ مجرمانه تصادفی رفتارهای اگر که است استوار پایه این بر دیدگاه این نویسندگان ویژه ای بود.

 می توان مجرم برای ارتکاب جرم کردن دشوار با پس گیرد، انجام رانبزهکا منطقی براساس انتخاب های بزه ارتکاب چنانچه اما

 (.1833درآورد)جیسون و همکاران،  کنترل تحت را جرایم وقوع

دیدگاه فضای مقاوم در برابر جرم)فضای قابل دفاع(  "اسکار نیومن"در راستای اندیشه های پیشگیری از جرم،  1138در سال 

های مقاوم در برابر جرم امکان مناسبی برای بازسازی محیط مسکونی شهرها فراهم می آورد تا را مطرح کرد. به اعتقاد او فضا

بدین وسیله محیط امن و سالمی در شهرها برای زندگی ایجاد گردد. وی عقیده داشت ایجاد تغییرات فیزیکی در محیط برای 

بل دفاع اسکارنیومن نشان پیدایش زیر شاخه کاهش جرم اغلب موجب واکنش از طرف مجرمان می شود. ظهورتئوری فضای قا

یا   "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی "تازه ای از یک علم جدید در حوزه جرم شناسی بود که خیلی ها آن را 

"CPTED"  ،(. 1838نامیدند)عبداللهی 

طراحی محیطی در نواحی مسکونی طراح مبلمان شهری و معمار موفق از مفاهیم پیشگیری از جرم از گذر  "ریچارد گاردنر"

منتشر شده و به گزارش تنایج موفق پروژه هارتفورد  1133در سال  "طراحی ایمن همجواری "بهره گرفت. مقاله او با نام 

 (.10: 1833پرداخت، که به نحو چشمگیری موجب کاهش جرم و افزایش کیفیت زندگی شده بود)عامری سیاهویی،

د سال گذشته، به مباحث مربوط به جغرافیای بزه کاری و مطالعه رابطه جرم و مکان توجه کرده پژوهشگران ایرانی نیز طی چن

اند.  بررسی ها نشان از افزایش توجه به این موضوع در متون علمی کشور دارد که از مهمترین پژوهش های انجام شده در این 

پیشگیری از جرم از طریق » »(، 1835ی، « )کالنترتهرانبررسی جغرافیایی جرم و جنایت در مناطق شهر »زمینه می توان به 

شناسایی و تحلیل کانون های »( و 1838)عبداللهی حقی، « برنامه ریزی کاربری اراضی،مورد مطالعه سرقت در شهر زنجان

ادقی ( اشاره کرد )حبیب زاده ،شریفی، ص1831)توکلی، « جرم خیز شهر زنجان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

،1811:11.) 

در دانشگاه لوئیزویل نخستین برنامه آموزشی پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی را در  "موسسه ملی پیشگیری از جرم"

اجرا کرد. در همین زمینه یک استودیوی طراحی برای حمایت از آموزش مفاهیم پیشگیری از جرم از گذر طراحی  1130سال 

کاربرد  "( و 1111) "پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی "ین برنامه آموزشی مبنای کتاب محیطی نیز راه اندازی شد. ا

گردید که به قلم  تیموتی.دی.کروو، شد. این کتاب اکنون مانند دستورالعمل  "های طراحی شهرسازی و مفاهیم مدیریت فضا

 (.10: 1833شود.)عامری سیاهویی، اجرای پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی در ایاالت متحده شناخته می

طراحی و استفاده مناسب از محیط ساخته شده را عامل مناسب برای  N.I.C.P) )1550« انستیتوی بین المللی جرائم»سایت 

( توجه به امنیت را 1550)"پیشگیری از جرائم  "کاهش جرائم و بهسازی کیفیت زندگی می داند. همچنین روزنامه بین المللی 

  ی اساسی در طراحی فضاهای مصنوع شهر می داند، چرا که احتمال وقوع جرائم را کاهش می دهد. انجمن بین المللیمولفه ا

CPTED گیری از جرائم در فرایند طراحی نیز این نوع طراحی محیطی را استفاده هوشمندانه از فضای ساخته شده در جلو
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نیز به  (NCPC,2006) "جرائم از جلوگیری ملی شورای" .(ICA,2005)برنامه ریزی محیط مصنوع تعریف می کندو

استفاده هوشمندانه از محیط مصنوع در طراحی فضاهای شهری اشاره دارد که می تواند پتانسیل جرم خیزی مناطق را کاهش 

ی ایمن )مدیر دپارتمان بین الملی جلوگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی( آن را راهی برای تحقق شهر "تیم کرو"دهد. 

می داند که از اقدامات پیشگیرانه از طریق طراحی و برنامه ریزی شهری برای کاهش احتمال تجاوز و جرائم شهری، بهره می 

گیرد. سوزان آجوك )دبیر دپارتمان جلوگیری از جرایم شهری در سطح محله ای شهر پترزبورگ( به فرایند پیشگیری قبل از 

ه می کند و یکی از رسالتهای طراحی شهری و معماری فضاهای شهری را در کاهش درمان در احتمال وقوع جرائم اشار

 ی طبیعی جرم خیزی مناطق می داند.پتانسیلها

 مبانی نظری

 وری می نماید.شناخت مفهوم هر پدیده و ارائه تعریفی روشن و شفاف از آن پیش از بیان هر گونه جزییات دیگر ضر

 یپیاده مدار -1

پیاده مدار بودن، دارا بودن شرایط مساعدی است که افراد پیاده به آسانی قادر به گردش در آن فضا می قابلیت پیاده روی یا 

باشند. این ویژگی جنبه های مختلفی همچون اتصال، خوانایی، ایمنی و دسترسی به خدمات مورد نیاز افراد پیاده را در بر می 

همواره مورد استفاده حرکت و جابه جایی عابرین پیاده می باشند  (. معابر پیاده در فضای عمومیWaldock,2012:64گیرد )

 (1815:31و می توانند موجب تقویت رابطه اجتماعی و فرهنگی شهروندان تلقی گردند.)معینی،

 مفهوم پیاده راه -1

.. را شامل می گرچه فضا های شهری موارد گوناگونی چون میدان ها،ورودی ها، حاشیه های ساحلی و کناره های آب، پله ها و .

شوند اما شاید بارزترین عرصه عمومی که می تواند به عنوان بستری برای پیاده روی در نظر گرفته شود، مسیر ها و به ویژه 

(. به طور کلی، انواع خیابان ها را بر مبنای اولویتی که برای هر یک از گونه های حرکتی 1831،05خیابان ها باشند)کاشانی جو،

قائل می شوند به چهار دسته: خیابان عبوری، خیابان اشتراکی، خیابان مخصوص پیاده و مسیر ویژه اتوبوس می و وسایل نقلیه 

 (.Nelson/Nygaard Consulting Associates,2006: 3توان تقسیم بندی نمود)

ا تاکید می گردد. خیابان پیاده راه ها به نوعی پهنه هایی با کاربری مختلط هستند که امروزه در علم شهرسازی جدید بر آن ه

مخصوص پیاده که در کشور های مختلف واژگان گوناگونی همچون پهنه پیاده، پهنه بدون ماشین، محدوده بدون آمد و شد 

سواره، پهنه بسته بر ترافیک موتوری، محدوده پیاده، تفرجگاه پیاده و پیاده راه نیز برای تعریف آن ها به کار برده می شود، 

 (01: 1831شکل خیابان ها هستند که اولویت اصلی حرکت در آن ها به صورت پیاده می باشد )کاشانی جو، متکامل ترین

 برای پیاده راه ها تعاریف گوناگونی ذکر گردیده که در ذیل برخی از مهم ترین این مفاهیم ارائه گردیده اند:.

عیشان است؛ پیاده راه ها عالوه بر نقش پیاده راه ها، محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جم -

 (10: 1831ارتباطی و دسترسی، مکانی امن و راحت برای تماس اجتماعی، گردش و تماشا و... فراهم می آورد.)بزاز، 

 

برای ایجاد شهرهای با روح و زنده، پیش از هر چیز باید راه های پیاده سرشار از فعالیت و حس زندگی ایجاد کرد.  -

انسانی گونه ای از فضاهای عمومی شهری به شمار می روند که کاربری های متنوع، در امتداد آن ها  این راه های

 (153: 1838چیده می شوند.)حسن آقایی، 
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پیاده راه یا خیابان پیاده، خیابانی منفرد و مجزا است که آمد وشد خودرو از آن حذف شده است. به عبارت بهتر، در  -

وتوری اولویت مطلق دارد. البته خودروهای خاص )آتش نشانی، اورژانس و پلیس( در این مسیر، آمد و شد غیر م

مواقع اضطراری امکان دسترسی به آن را دارند و وسایل نقلیه خدماتی و حمل بار نیز طی ساعات خاص . مجاز به 

 (Brambilla and Longo ،1977تردد در آنها هستند.) 

د تعامالت اجتماعی هستند که در آنها تسلط کامل با عابر پیاده بوده و از وسایل پیاده راه ها، معابری با باالترین ح -

 (131: 1830نقلیه موتوری تنها به منظور سرویس دهی به زندگی جاری در معبر استفاده می شود .) پاکزاد 

که جنبه اجتماعی ایجاد و براساس آنچه ارائه شد، تقریبا تمامی صاحبنظران به طور مشترك بر این نکته اتفاق نظر دارند 

توسعه پیاده راه ها بسیار مهم بوده آنچنان که می توان اصل فلسفه وجودی این فضاهای شهری پیاده مدار را نه صرفا 

عملکردهای فیزیکی و ارتباطی، تثبیت و تقویت برخی کاربری ها و مسائل اقتصادی، بلکه گسترش ارتباطات و تعامالت 

د مقیاس انسانی در عرصه عمومی دانست که بر سرزنده بودن شهر و محیط همسایگی تاثیر بسزایی فرهنگی و ایجا -اجتماعی

(. بنابراین از آنجایی که در تمامی این تعاریف تعامالت و روابط اجتماعی و به تبع آن سرزنده بودن 00: 1831دارد )کاشانی جو،

 ه، بایستی با این مفاهیم بیشتر آشنا شد.فضای شهری، الزمه عملکرد مناسب پیاده راه ها عنوان گردید

  اجتماعی تعامالت  -1-1

تعامل اجتماعی به معنای ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که منجر به واکنشی میان آن ها شود و این نوع واکنش برای 

: 1830ند ) دانشپور، چرخچیان،هر دو طرف شناخته شده است. بنابراین روابط بدون معنا در زمره این تعریف قرار نمی گیر

(. بروز تعامالت اجتماعى یا فعالیت هاى جمعى، وابسته به حضور افراد در فضاى عمومى است که مطابق تقیسم بندى سه 11

گانه یان گل، از فعالیت هاى بیرونى، حضور افراد در این فضاها، یک امر انتخابى و اختیارى محسوب مى شود و بخشى از آن 

 (.13 : 1838 کیفیت محیط مصنوع است ) نوذرى، وابسته به

 در فضای شهری:  اجتماعی تعامالت -1-1

برای فضای شهری تعاریف مختلفی ارائه گردیده است؛ اما آنچه در اکثر این تعاریف مشخص می باشد این است که فضا های 

دارای نقشی کالبدی باشند به دلیل ایجاد  عمومی شهری با حضور انسان و فعالیت اوست که معنا می یابد و بیشتر از آنکه

عمومی بودن فضا، باز بودن آن و » ( در هر حال از1831،18تعامل اجتماعی میان شهروندان واجد اهمیت هستند. )کاشانی جو،

ره (. لینچ در این با1831،0به عنوان سه شاخص اصلی فضا های شهری می توان نام برد )پاکزاد،« برقراری تعامالت اجتماعی

در این فضا فرصت آن وجود دارد که برخی مرزهای اجتماعی شکسته شوند و برخوردهای از پیش تدوین نیافته به "می گوید: 

 (. Lynch ,109 :1972) "وقوع بپیوندند و افراد در یک محیط اجتماعی جدید با هم اختالط یابند

مختلط زمینه بیشتری برای ارتباطات اجتماعی فراهم می به لحاظ تئوریکی پیاده محوری و کاربری "بیان می کند:  "لیدن"

کنند. در چنین فضاهای شهری که دارای کافی شاپ، رستوران و قهوه خانه در مسیرهای حرکت پیاده باشند، می تواند زمینه 

دفی انجام گیرد. محاوره و آشنایی را فراهم سازد؛ این آشنایی می تواند با قصد و زمینه قبلی ایجاد شود و یا به صورت تصا

گفتگو و حتی سالم کردن به حس اعتماد و ارتباط میان افرادی که در آنجا زندگی می کنند، کمک می کند. این می تواند در 

 (.(Leyden,2003 "گوشه ای از مکان خرید و یا در پارك و یا در مسیر پیاده رو اتفاق بیفتد

نهاگ انجام داده بود به این جمع بندی رسید که طراحی مطلوب و ( در پژوهشی که در میادین و محالت کپ 1978گل )  

جین "(. Gehl, 1987:67ایجاد فرصت مناسب برای حرکت پیاده می تواند در افزایش تعامالت اجتماعی مؤثر باشد )

سند، در نیز معتقد است که پیاده راه به عنوان فضای عمومی شهری قادر است مردمی را که یکدیگر را نمی شنا "جیکوبز
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به عقیده جین  "زندگی خیابان "(. بخش عمده ای از مفهوم محتوای81: 1815صفحه ای از اجتماع گرد هم آورد )معینی،

جیکوبز در پیاده روهای آن نهفته است. از نگاه او، این پیاده روهای شلوغ و پر جنب و جوش هستند که با فراهم آوردن عرصه 

(. 81قابل اجتماعی و گستره ای از رفتارهای گوناگون به مرکز شهر معنا می بخشند)همان:های بالقوه ای از امکان روابط مت

جیکوبز حرکت پیاده را باعث تقویت تعامالت اجتماعی می داند. هنگامی که افراد با اتومبیل حرکت می کنند تا نیازهای خود را 

و کیفیت دیدن و دیده شدن دیگر معنایی ندارد ؛  برطرف کنند، آنگاه دیدارهای اجتماعی در فضای شهری از بین می رود

بنابراین اتومبیل باعث کاهش سطح تعامالت اجتماعی می شود؛ ولی هرگاه بستر الزم برای حرکت پیاده از طریق پیاده مداری 

 پیاده راه ها به  بنابراین می توان گفت .(1833تامین شود ، آنگاه سطح دیدارهای اجتماعی افزایش می یابد )به نقل از پاکزاد: 

واسطه وجود کاربری و فعالیت، بستری مناسب را جهت افزایش حضور پذیری فراهم می کنند. حضورپذیری خود منجر به 

 و در پی آن افزایش تعامالت اجتماعی می گردد. "سرزندگی"ایجاد 

 شهر پیاده مدار و مزایای آن: -8-1

ی مزیت های فراوانی همچون کمک به سالمت و نشاط فردی و اجتماعی، تحرك پیاده روی در مقایسه با سایر وسایل نقلیه دارا

(. چنانچه به جزییات طراحی درپیاده راه 10: 1831بخشی به فضا های شهری، ایجاد تعامل اجتماعی و... می باشد )کاشانی جو،

هر میزان از تحصیالت و عالیق و  ساعته همه اقشار جامعه در هر سن و با 11ها توجه کافی گردد، می توانند امکان حضور 

وابستگی های اجتماعی را با احساس امنیت کامل فراهم نموده و سبب ایجاد سرزندگی و نشاط فردی و اجتماعی در فضاهای 

 (.185شهری گردند)همان:

دهایی است که در سرزندگی و پویایی فضای شهری و درمقابل، مالل انگیزی آن، بازتاب شمار و به خصوص نوع فعالیتها و رویدا

( سرزندگی شهر بازتاب سطح شلوغی آن در اوقات مختلف روز و در بخش  11: 1830فضا صورت می پذیرد.) به نوشته پاکزاد

عبارت است از یک فضای شهری که در آن حضور  "فضای شهری سرزنده"( یک Cowan ،2005: 442های مختلف است.) 

)به لحاظ سن و جنس ( در گستره زمانی وسیعی از روز که فعالیتهایشان عمدتاً به  تعداد قابل توجهی از افراد و تنوع آن ها

(. جین جیکوبز نیز سه نقش را برای 1831سعیدی رضوانی، شکل انتخابی یا اجتماعی بروز می یابد، به چشم می خورد )خستو،

نقش پیاده رو در  -8همسازی کودکان با جامعه نقش پیاده رو در  -1نقش پیاده رو در امنیت  -1پیاد ه روها  در نظر میگیرد: 

 (.Jacobs ،6:1961تقویت تعامل اجتماعی )

یک عابر پیاده در مقایسه با یک اتومبیل عالوه بر آنکه بیست برابر کمتر فضا اشغال می کند، قادر است که همزمان با حرکت با 

ه جین جیکوبز، هرگونه تالش جهت توسعه فضاهای پیاده در دیگران ارتباط برقرار کرده و تعامل داشته باشد. از همین روست ک

شهرها را عاملی در جهت ایجاد سرزندگی اجتماعی در آن ها می داند: قراردادهای ایجاد و ساخت پیاده روها هر چند حقیر، 

ند. فرد غیر عامدانه و تصادفی تغییرات کوچکی هستند که از آن طریق سرزندگی حیات عمومی شهرها ممکن است رشد ک

کنت، مدیر برنامه ریزی شهری نیویورك در حوزه محیطی نیز مسؤولیت طراحان و برنامه ریزان شهر را مهم عنوان می کند و 

معتقد است با سیاست گذاری در جهت تسهیل حرکت پیاده، شاهد حضور هرچه بیشتر شهروندان در خیابان های شهر و در 

عامالت اجتماعی خواهیم بود: چنانچه آن ها بیشتر فضای شهر را به عرصه های نهایت رونق عرصه های عمومی و افزایش ت

(. عالوه بر این، مجموعه 111: 1831عمومی و حضور شهروندان اختصاص دهند، این عرصه ها فعال تر خواهند شد)کاشانی جو،

را هم برای کسی در برندارد، ای از برخوردهای اتفاقی و عمومی در یک زمان و مکان شهری که لزوما هیچ تعهد مشخصی 

 (.81: 1815احساسی از امنیت و هویت و حیات اجتماعی را برای ساکنین شهر به همراه می آورد)معینی،
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به طور کلی آنچه به تشویق و انتخاب پیاده در جابه جایی و حضور در اماکن عمومی کمک می کند، افزایش اطمینان خاطر 

: 1815نان خاطر پیاده امروزه به هدف مهم طراحی منظر و خیابان بدل شده است )معینی، پیاده در فضای شهری است. اطمی

 "امنیت"(. پس با توجه به اینکه داشتن احساس امنیت در یک فضای شهری سبب افزایش حضور مردم میشود، در ادامه، 113

 به صورت اجمالی تعریف و تشریح می گردد.

 

 امنیت: -8

: 1815ترین عامل مهم در تردد عابر پیاده، ایمنی و امنیت اوست که بایستی تامین شود.)معینی،  شاید بتوان گفت که ابتدایی

، می باشد. "نداشتن دلهره و دغدغه است "که در لغت به معنای   "secures"از ریشه التین  Security)) "امنیت"(. 118

هراس، ترس، نگرانی یا وجود آرامش، اطمینان، آسایش،  بنابراین معنای لغوی امنیت، رهایی از خطر، تهدید، آسیب، اضطراب،

(. امنیت در فرهنگ فارسی به معنای آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده 11: 1831)ماندل،  "اعتماد است

 ژه ارائه شده است:نیز دو معنا از این وا "فرهنگ علوم رفتاری"است. در 

 ات و خواسته های شخصی انجام می شود.یک حالتی که در آن ارضای احتیاج -

دوم احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرشی که در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی  -

 .)1833نسبت به فرد اعمال می شود )صالحی، 

یزیکی و فرهنگی/اجتماعی است. ( حرکت و رفتار عابر پیاده، به طور کلی متاثر از دو پارامتر ف1980بر اساس نظریه راپاپورت )

امنیت به عنوان یکی از مهمترین زیرمجموعه های پارامتر فرهنگی اجتماعی به شمار می رود. به گونه ای که پیاده ها در محله 

های خلوت خود را کامال بی دفاع حس می کنند و به مسیر هایی نیاز دارند که تنها نبوده یا به عبارتی چشمانی ناظر حرکت 

(. بنابراین اگر مجرمان احساس نمایند که توسط مردم 10: 1815ا باشد. در این صورت آنها احساس امنیت می کنند)معینی،آنه

 .(Cozens،2008دیگر مشاهده می شوند، امکان انجام جرم توسط آن ها کاهش می یابد)

االتر، سطوح پایین تر را تحت شعاع قرار محدود به خرد فضاها نبوده و و در هر صورت عوامل موثر سطوح ب "فضای شهری امن"

می دهد. لذا با کنترل امنیت در فضای شهری عمومی می توان مانع از ریزش جرم در فضاهای پایین تر شد. برای ایجاد 

احساس امنیت در فضاها در سطوح مختلف، روش ها و روندهای گوناگونی از طریق صاحبنظران و برنامه ریزان بین المللی ارائه 

(. 111-153: 1833بر آمده اند )صالحی،  "فضای شهری امن"ردیده است که هریک به نوعی با تمهیداتی در پی رسیدن به گ

 نیز سه عامل را به منظور افزایش ایمنی و امنیت در فضای شهری بیان می کنند: "وایتزمن"و  "وکرل"دو محقق کانادایی،

 "آگاهی از محیط" -1

 )نظارت طبیعی ( "قبلیت مشاهده توسط دیگران" -1

 (1833) پورجعفر و همکاران، "دسترسی سهل به کمک رسان در صورت نیاز" -8

قابل توجه است. این عامل شامل: نظارت طبیعی) فرصت های خود نظارتی  "نظارت در فضای شهری"در میان این عوامل 

تژی های نظارت مکانیکی) روشنی ساکنان از طریق چشم ناظر(، رسمی یا سازمان یافته) مانند گشت های پلیس( و استرا
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ارتقاء نظارت "و  "تقویت انگیزه های اجتماعی"(. در اصل، Cozens،2008خیابان ها و دوربین های مدار بسته ( می باشد)

 رفع نابسامانی های کالبدی و  "و  "عناصر مستقر در محیط های شهری"، "شفافیت فضاهای عمومی"در کنار افزایش  "عمومی

به عنوان یک  "پیاده راه"(. 1833از ساز و کارهای ایجاد محیط امن شهری می باشند. )پورجعفر و همکاران،  ، بخشی"منظر

فضای شهری، با دارا بودن پتانسیل ایجاد چنین ویژگی هایی در امر تقویت احساس امنیت، کاهش جرایم و ناهنجاری های 

 اجتماعی نقش بسزایی ایفا می کند.

 امنیت محیطی -1-8

ایش امنیت محیطی و به تبع آن پیشگیری از جرم )بر پایه چگونگی دریافت افراد از محیط پیرامونشان( در راستای افز

طراحی  "مدیریتی و از مهمترین رویکردهایی است که جوامع پیشرفته در زمینه علوم اجتماعی، "کاربری فضای شهری"بهبود

های مختلفی وجود دارد. آنچه از امنیت به عنوان دریافت ، خواستگاه"امنیت محیطی"بدان توجه دارند. در زمینه  "محیط

(. National Crime Prevention Concil,2003شود ناشی از ساختار و نحوه چیدمان محیط است)عینی و ذهنی یاد می

دریافت ذهنی در خصوص امنیت منطقه و فضا را شامل می  "مقوله ذهنی"و خشونت و  وقایعی چون سرقت "مقوله عینی "

گردد. از لحاظ کمی می توان نا امنی را برپایه میزان و یا تعداد خشونت ها، تعداد مکان های وقوع جرم، ماهیت جنسیت و سن 

نمادی و فرهنگی جامعه درك می شود معموال با افراد قربانی محاسبه نمود. آنچه در مقوله دریافت ذهنی از نا امنی در بعد 

از   CPTED(. رویکرد 1831احساس اضطراب و چالش همراه است که بیشتر در فضاهای عمومی شاهد آن هستیم )ربانی، 

شریح این رویکرد تاکید دارد. در ادامه به ت "کاهش جرائم توسط طراحی  "جمله رویکردهای امنیت محیطی است که بر 

 ی شود.پرداخته م

 و اصول طراحی محیطی CPTEDرویکرد  -1

CPTED  در معنا یعنی جلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی. این روش خود یک ساختار سه بعدی را در بر می گیرد

که به آن شکل می بخشد؛ یک راهنمای تشخیص فضایی ساده که به استفاده کننده در تعیین نمودن و تشخیص طراحی فضا 

(. این رویکرد اصولی دارد که شامل خوانایی محیط/ National Crime Prevention Concil,2003اند )یاری می رس

نگهداری و مدیریت، تقویت قلمروهای طبیعی، نظارت طبیعی، کنترل دسترسی و حمایت از فعالیت های اجتماعی می باشد) 

 (.1833پورجعفر و همکاران، 

وقوع جرم از طریق بکارگیری ترکیب های طراحی فیزیکی است که مانع وقوع جرم هدف از این رویکرد کاهش فرصت ها برای 

هستند و به طورخالصه ایجاد محیط دفاعی با نظر به ترکیب دو جنبه فیزیکی و روانشناسی به طور همزمان، اساس مفهوم 

ه بر این پایه استوار است (. این دیدگاA.Gardner، 1:1995پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی را تشکیل می دهد)

 انتخاب های "که اگر رفتارهای مجرمانه تصادفی رخ دهد، غیر قابل کنترل خواهد بود، اما چنانچه ارتکاب جرم بر اساس 

بزه کاران انجام گیرد، پس با دشوار کردن ارتکاب جرم برای مجرم می توان وقوع جرایم را تحت کنترل در آورد. مهم  "منطقی

ه بر این دیدگاه وارد شده این است که اگر با سلسله اقداماتی آگاهانه از سوی نهادهای رسمی، مجرمان نتوانند در ترین نقدی ک

مکان های خاصی مرتکب جرم شوند، محل بزه کاری خود را تغییر می دهند. اما حقیقت آن است که این اقدامات درصد زیادی 

 (. 0 :1833های خاص باز می دارد) جیسون و همکاران،  از مجرمان بالقوه را از ارتکاب جرایم در مکان

و  "فضای شهری امن "بر پایه پژوهش های علوم اجتماعی و جامعه شناسی مشخص گردیده که اگر رابطه میان امنیت محیطی

خوردار درك امنیت و خوانایی بر پایه اصولی باشد که در رویکردهای امنیت محیطی مطرح شده، محیط از امنیت باالتری بر
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است. رویکردهای جدید طراحی محیطی نیز بر این نکته تاکید دارند که با توجه به ساختار کالبدی فضای شهری و تدوین و 

 (. 1833اعمال ضوابط ویژه در آنها، می توان به میزان گسترده ای از ارتکاب جرائم شهری جلوگیری کرد) پورجعفر و همکاران، 

 (1960,مورد بحث بوده است وترس ازجرم، همیشه جرم روی اثرآن بر و محیط اناییخو و فیزیکی شرایط داری معنی

Lynch نمادها و عالیم یا به عبارت دیگرنشانه ها ازدید صاحبنظران سیماى شهرى ازعوامل مهم تشخیص قسمت هاى .)

ق برقرارى ارتباط با آنها احساس مختلف شهرهستند و بدین ترتیب افراد به خصوص افراد غریبه به محیط و تازه واردین از طری

(. بنابراین، تصویرى نیکوازمحیط به شخص نوعى احساس امنیت می 11: 1831امنیت می کنند و مسیرخودرامى یابند)لینچ،

دهد که وى می تواند رابطه اى موزون بین خود وجهان خارج به وجود آورد و این درست برخالف احساس ترسى است که 

(. با مدیریت ونگهداری مناسب ازمبلمان 1833د، وقتی که راه وجهت خود را گم کرده باشد)بحرینى، برشخص مستولى می شو

 پتانسیل شهری، ازباالرفتن هزینه های شهرى وتابلوها وعالئم شهری وچراغ های روشنایی نیز می توان عالوه بربهینه سازی

ت از برخی فعالیت های اجتماعی درمناطق شهر،عالوه (. همچنین ایجاد و حمایcozens، 2001کاست) خیزی، درجرم مناطق

(. بطورکلى، 1831بر اشتغال زایی وایجاد تسهیالت رفاهی میزان نظارت انسانی را برمناطق افزایش می دهد) اخوان، صالحی،

ی، فعالیت های امن جذب کننده شهروندان است که حضورمجرمان را درمحیط کمرنگ می نمایند. این رویکرد، بطورواضح

(. اگرچه افزایش تعداد افراد پیاده، ممکن Crow,2000عناصری از قلمروگرایی، کنترل دسترسی و نظارت را شامل می شود)

را افزایش دهد و بطور بالقوه ای تعدادی ازجرم ها را کاهش دهد، ولی این رویکرد می تواندبعضی  "چشمان خیابان"است

 (. cozen,2008یق نموده وافزایش دهد)ازاهداف رابرای جرم )از قبیل جیب بری( تشو

در جوامع امروزی به عنوان یک مشکل اجتماعی به شمار می آید و جرم و احساس امنیت از  "ارتکاب جرم"با توجه به اینکه 

ه به فضا نسبت به یکدیگر تاثیر متقابل دارند، الزم است در ادامه به شناخت ماهیت جرم وعوامل مؤثر بر پیدایش آن در پیاده را

 عنوان یک فضای شهری پرداخته شود.

 پیشگیری از جرم -0

جرم هایی از قبیل دزدی، تجاوزات، قتل و ربودن در اصل تهدیدات جدی بر علیه ایمنی و امنیت جامعه می باشند. ترس ناشی 

ا در عرصه جامعه از جرمها به خودی خود می تواند آزادی رفت و آمد شهروندان را محدود کرده و مانع از حضور و شرکت آنه

 گردد. تمام سطوح راهکارهای جوابگوی مربوط به طراحی، کارکرد اجتماعی و محدودیت های قانونی در راستای رسیدن به 

هدف مقابله با جرایم محیطی، در این زمینه کارا می باشند. در این رابطه باید اذعان داشت که  معماران و طراحان شهری نقش 

 (.83 :1833امنیت در جوامع ایفا می کنند)عامری سیاهویی،  بسیار مهمی در افزایش
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 (31 :1831:عوامل و ویژگیهای محیطی موثر در پیدایش رفتار مجرمانه در سطح شهرها) صالحی، 1فلوچارت شماره

لویت های اساسی حرفه مندان و تئوری امروزه توجه به مفهوم  امنیت شهروندان و روشهای ارتقاء آن به عنوان یکی از او

پردازان شهری تبدیل شده است. جدا از اثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از برنامه ریزی و طراحی محیط های امن شهری بر 

الگوهای رفتاری شهروندان و بهبود کیفیت محیطی فضاهای شهری، تبیین ویژگیها و اثرات مترتب بر نقش کالبدی شهر بر 

م شهری یا کاستن از وقوع جرم، موضوع مستقل و با اهمیتی است که در قالب تئوری های نوین شهرسازی بدان کاهش جرائ

در تحقیقات خود اشاره می کند که نرخ جرم و جنایت با مقیاس  "آنجل"(. 1833اشاره شده است) پورجعفر و همکاران، 

به منظور کاهش فرصت جنایات از طریق  "ری در محلهتنوع کارب"فعالیت در خیابان مرتبط است.  پترسون همچنین بر 

 Petrella)  "پت ترال". همچنین (Pettersson, 1997: 179-202)افزایش حضور مردم  و انواع فعالیت ها، تاکید می کند 

های برنامه ریزی و طراحی  "، "پیشگیری های اجتماعی"، "قانون"( سه رکن اساسی در پیشگیری از جرم را در حوزه 2004,

 (.1833می داند که بدون توجه به آن نمی توان از جرائم قابل انتظار در محیط کاست)پورجعفر و همکاران،  "مناسب محیطی

 

 

 (Petrella,2004: سه رکن اصلی پیشگیری از وقوع جرم از دیدگاه ترال)1فلوچارت شماره
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باید بستری برای ظهور تعامالت اجتماعی باشند. این تعامالت از طریق ایجاد سرزندگی و  براساس مطالب ذکر شده، پیاده راه ها

حیات جمعی، در کنار نظارت مناسب، مخصوصا از نوع نظارت طبیعی که توسط خود شهروندان صورت می پذیرد، می تواند 

مردم به وجود می آورد. جهت تبدیل سبب کاهش بروز جرم و جنایت در فضای شهری شده و همین امر احساس امنیت را در 

یک فضا به مکانی سرزنده و پویا نیازمند وجود فعالیت های گوناگون و نیز خوانایی محیط ازطریق به کارگیری نشانه های 

شهری، هستیم. در ضمن کمیت و کیفیت نظارت اجتماعی باید متناسب با تراکم عابران پیاده در نظر گرفته شود. از سوی دیگر 

احساس امنیت و اطمینان خاطر در محیط، حضورپذیری مردم را افزایش داده و بار دیگر سبب باال رفتن تعامالت  همین

اجتماعی می گردد. در واقع این یک چرخه متناوب است که مجموعه ای از مولفه ها و زیرمولفه های ذکر شده در تولید آن 

 تاثیر دارند.

 

 

 ابل مولفه های فضای شهری پیاده مدار امن: چرخه تاثیر متق8فلوچارت شماره

 منبع: نگارنده

 "میدان عتیق اصفهان"شناخت نمونه موردی پژوهش

 موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان -

 دارد و  ادامهتا استان چهارمحال  . اصفهان در غرب مناطق کوهستانیشده است کیلومتری جنوب تهران واقع 111شهر اصفهان در 

.  وجود آمده است زاینده رود به و رودخانه جویبارهای کوهستانی ای از آبرفتو قهرود. منطقه جلگه ههای کرکسدر شرق تا کو

 15دقیقه و  81درجه و  01شهر اصفهان با طول جغرافیایی  و هوای معتدل فصلهای نسبتاً منظمی دارد. اصفهان با داشتن آب 

 ثانیه شمالی بعد از تهران و مشهد سومین شهر بزرگ ایران است. 85دقیقه و  83 درجه و 81ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی 

 پیاده راه
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 استخوان بندی شهر -

 وجود مسجد جامع و میدان کهنه به عنوان عناصر اولیه شکل دهنده استخوان بندی شهر اصفهان در محدوده و ترکیب این عناصر 

از استخوان بندی شهر اساس استخوان بندی اولیه محدوده و جزء مهمی با معابر؛ بناهای عمومی و مذهبی و بازار و انسجام آنها 

 اصفهان است.

 پیدایش میدان عتیق -

شواهد تاریخی نشان می دهد که میدان کهنه ) میدان عتیق ( اصفهان و محالت مسکونی اطراف آن از قدیمی ترین مراکز 

باز می گردد. با ورود اسالم و ساخت مسجد جامع در  سکونتگاهی در شهر اصفهان بوده و ساخت آن به دوره پیش از اسالم

 ه.ق بر روی آتشکده قدیمی و اتصال بازار به میدان،  یک مرکز اقتصادی قوی در این محدوده ایجاد شد که تا دوره  100سال 

به طوری که صفوی مهم ترین مرکز اقتصادی به   شمار می رفت.  در دوره سلجوقیان میدان از رونق بیشتری برخوردار شد 

دروازه های شهــر به این میدان  منتهی می شد. در عصر قاجاریه نیز کم کم فضای بـازار و میدان به هرج و مرج کشیده شد 

به طــوری که در اواخر این دوره به واسطه اهمیت یافتن تجارت ، مسئله بهره وری از فضاهای تجـــاری  مطرح شد و به 

به  "مسجد جامع عتیق"و  "میدان کهنه"ی در اراضی خالی داخل میدان احداث گردید. مجموعه دنبال آن مراکز تجاری بسیار

تاریخی شهر اصفهان به شمار می آید. طرح میدان نقش -لحاظ ساختار و عملکرد یکی از اصلی ترین بخشهای محور فرهنگی

میدان کهنه و بازار قدیم به مرکز جدید جهان در دوران صفوی بدین هدف بوده است، که بخش بازرگانی شهر را از محله 

منتقل کنند و در نهایت پایه های اقتصادی عمده اصفهان صفوی را در بخش های توسعه جدید شهر پایه ریزی کنند.  این 

مجموعه در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تحوالت زیادی گشته و با گذشت زمان با توسعه و گسترش شهر به سمت 

میدان نقش جهان در دوره صفوی به تدریج موقعیت ارگانیک و پیوند تنگاتنگ خود را با بناهای اطرافش از جنوب و احداث 

 دست داد، به همین خاطر عملکرد فضای شهری میدان مورد هجوم سودجویانه قرار گرفته و بافت فرسوده ای را پیدا کرد.

 

 وره صفویه: استخوانبندی و ساختار شهر اصفهان در د1نقشه شماره 

 منبع: شرکت مهندسین مشاور نقش جهان پارس اصفهان

N 
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در دوره پهلوی با احداث خیابان عبدالرزاق، میدان کهنه به دو قسمت تقسیم شد و در مجاورت میدان کهنه میدان مدوری به 

م به سبزه میدان معروف ن مردوجود آمد که در کنار آن بنگاه عمده فروشی تره بار و میوه جات احداث شد که امروزه در میا

 است.

 

 پس از احداث خیابان عبدالرزاق 15: محدوده میدان عتیق در دهه 1تصویر شماره 

 دسین مشاور نقش جهان پارس اصفهانمنبع: شرکت مهن

 طرح احیاء میدان عتیق اصفهان -

 طرح تفصیلی منطقه تاریخی فرهنگی اصفهان به تصویب کمیسیون نوسازی و بهسازی مجموعه میدان کهنه و مسجد جامع عتیق در

مطالعات پایه معماری »قراردادی تحت عنوان  1835می رسد که این اولین مصوبه بعد از طرح جامع است. در سال  0ماده  

 ن مطالعات پروژه متوقف نشدهمنعقد می شود و از آن سال تاکنو« میدان عتیق 

 
 معابر پیشنهادی به تفکیک نحوه استفاده: شبکه 1نقشه شماره 

 دسین مشاور نقش جهان پارس اصفهانمنبع: شرکت مهن

 

 

N 
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 ایده اصلی در طراحی مجموعه -

   

 : دید هوایی نسبت به مجموعه میدان عتیق8و  1تصویر شماره 

 منبع: شرکت مهندسین مشاور نقش جهان پارس اصفهان

    

 مشاور نقش جهان پارس اصفهان منبع: شرکت مهندسین0و  1تصویر شماره 

 یافته های تحلیل

 و قوی منعطف، است روشی spssاستفاده شده است.  "spssتحلیل نرم افزاری  "در این پژوهش به منظور تحلیل آماری از

ون ها تحلیل آزم در می تواند کمی و همچنین مدیریت داده، و کیفی معیارهای کارگیری آماری را با به تحلیل فرآیند که ساده

 به کار ببرد. به طور مطلوبی شهری ریزی برنامه به مربوط موضوعات و داده های آماری

 این. باشد می( اجتماعی علوم برای آماری افزار نرم) Statistical package for social science مخفف spss واژه

 ری در حیطة علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم های آماصصی آمار است، بیشتر به بحثتخ افزارهاینرم از یکی که افزارنرم

رفتاری و.. می پردازد. در این نوع تحلیل، بنا بر داده های آماری به دست آمده، فرضیه و متغیرها تعیین می گردد و با روشهای 

ست بوده است یا فرضیه ها در تحلیلی، اطالعاتی در قالب نمودار، جدول و ارقام به دست می آید. در نهایت مشخص میگردد که

 خیر.

 آزمون آماری تحلیل شده وابسته به موارد زیر است:

  پژوهش های پرسش  (1
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 پژوهش طرح یا نقشه  (1

 شده آوری جمع های داده نوع  (8

کاهش جرم و "که متغیر مستقل محسوب می شود و  "پیاده مداری"متغیر های در نظر گرفته شده در این آزمون عبارتند از:  

که به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. عالوه بر این خوانایی، تعامالت اجتماعی، سرزندگی، نظارت  "منیتافزایش ا

 اجتماعی و حضور پذیری  به عنوان زیر متغیرها محسوب شده اند.

میدان پیاده "رم در همچنین بر اساس اهداف پژوهش و متغیرها، پرسشنامه ای مبنی بر میزان تاثیر پیاده مداری بر کاهش ج

 .شد گرفته نظر در اصلی (hypothesisتنظیم گردید. در این راستا دو فرضیه ) "عتیق

 اصوال و است جامعه پارامترهای باره در مقداری بیان یک آماری فرضیه. است فرض آزمون آغاز نقطه حقیقت در آماری فرضیه 

است. اغلب، فرضیه بیانگر این مطلب است که یک ارتباط علیتی بین آماری امکان انجام یک آزمون دشوار  فرضیه داشتن بدون

( تا حدودی تعیین کننده دیگری )متغیر Independentدو متغیر وجود دارد. به شکلی که میزان یکی )متغیر مستقل، 

که شامل یک  خاصیت افراد، اشیا و یا موقعیت است یا ویژگی (،Variable( است. متغیر تغییر پذیر)Dependentوابسته، 

 سری از مقادیر با دسته بندی های متناسب است. قد، وزن، تحصیالت، جنس و وضعیت تاهل نمونه هایی از این متغیر هستند.

هر کدام  که شوند می تعریف  spss سایر متغیرها که در آزمون و پرسشنامه از مخاطب سوال گردیده به عنوان متغیر هایی در

 داده ها به خود اختصاص می دهند.ستونی مجزا در لیست ورود 

 فرضیه های مربوطه عبارتند از:

 . پیاده مداری با وجود تاثیر بر افزایش امنیت محیطی، در کاهش جرایم بی تاثیر بوده است1

. افزایش پیاده مداری در یک فضای شهری در کنار عوامل و کیفیت های محیطی سبب کاهش میزان جرائم می گردد. برای 1

 .رضیات ذکر شده به مطالعه موردی میدان عتیق واقع در شهر اصفهان پرداخته شداثبات ف

 

 آمار توصیفی 

 

 جنسیت فراوانی درصد

 مرد 13 3/00%

 زن 1 % 18/8

 : بررسی جنسیت پاسخگویان1جدول 
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 ان: بررسی جنسیت پاسخگوی1نمودار 

 

 سن فراوانی درصد

 سال 10زیر  0 % 3/10

 80تا  10بین  18 % 8/18

 00تا  10بین  0 % 3/10

 سال 00باالی  1 % 3/0

 : بررسی سن پاسخگویان1جدول 

 

 

 

 : بررسی سن پاسخگویان1نمودار 
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 تحصیالت فراوانی درصد

 فوق لیسانس به باال 3 % 3/10

 لیسانس 1 % 8/18

 دیپلم 11 % 15

 زیر دیپلم 0 % 15

 : بررسی تحصیالت پاسخگویان8جدول 

 

 

 : بررسی تحصیالت پاسخگویان8ار نمود

 
 محل سکونت فراوانی درصد

 شمال شهر 1 85%

 جنوب شهر 1 % 8/18

 اطراف میدان 1 % 3/0

 مرکز شهر 15 % 8/88

 ساکن این شهر نیستم 0 % 3/10

 : بررسی محل سکونت پاسخگویان 1جدول 
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 : بررسی محل سکونت پاسخگویان1نمودار 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 20.0 20.0 20.0 6 هیچ تاثیر نداشته  

25 ta 50 % 8 26.7 26.7 46.7 

50 ta 70 % 16 53.3 53.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 دان در جهت امنیت شهروندان پیاده: تاثیر باز سازی می0جدول 

 

 معتقدندبازسازی میدان منجر به کاهش جرم و افزایش امنیت شده است. % 35تا  05با توجه به نتایج جدول باید گفت بین 
  

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 10.0 10.0 10.0 3 هیچ تاثیر نداشته  

25 ta 50 % 7 23.3 23.3 33.3 

50 ta 70 % 19 63.3 63.3 96.7 

75 ta 100 % 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 : تاثیر کیفیات محیط مانند تنوع کاربری هاو... در جهت کاهش وقوع جرم در میدان0جدول 

  

کیفیات محیط مانند تنوع کاربری هاو... در افزایش امنیت در میدان تاثیر  % 35تا  05با توجه به نتایج جدول باید گفت بین 

 گذر بوده است.

 

 

 آمار استنباطی
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 رسد تبدیل این میدان به پیاده راه تاثیر زیادی در کاهش  جرم داشته است. به نظر می -1

 آمار توصیفی آزمون -

 

 انحراف میانگین انحراف معیار  میانگین

8,15 1,858 183 

 sample t-test: آزمون 3جدول 

TEST VALIUE : 3 

 اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی tمقدار آزمون 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 بیشینه کمینه 

11,113 11 .000 8,155 1,11 8,31 

 

 TEST VALIUE: 3جدول 

 - Sigانجام شده است و نتایج بدست آمده حداقل سطح معناداری یا ) 8حال با توجه به اینکه آزمون فرض برای ارزش عددی 

2- tailed بنابراین فرضیه مورد تائید است.   برابر صفر می باشد %10( در سطح اطمینان 

 

 

 پیاده راه بر کاهش جرم: تاثیر 0نمودار 
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 است.  به نظر میرسد امنیت این میدان با بازسازی وپیاده مداری نسبت به گذشته بیشتر شده -1

 

 آمار توصیفی آزمون -

 

 انحراف میانگین انحراف معیار  میانگین

8,18 1,103 .118 

 sample t-test: آزمون 1جدول 

TEST VALIUE :3   

 اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی tمقدار آزمون 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 بیشینه کمینه 

14.11 29 .000 3.133 2.70 3.57 

 TEST VALIUE: 15جدول 

 - Sigتایج بدست آمده حداقل سطح معناداری یا )انجام شده است و ن 8حال با توجه به اینکه آزمون فرض برای ارزش عددی 

2- tailed برابر صفر می باشد بنابراین پیاده مداری بر کاهش  جرم در میدان تاثیرگذار بوده است. %10( در سطح اطمینان 

 

 بازسازی میدان بر افزایش احساس امنیت: تاثیر 0نمودار 
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 نمونه های تصویری مطالعات رفتاری

  دان عتیق قبل از اجرای پروژهه میمحدود -1

       

 طرح اجرای از قبل میدان موجود وضعیت در عملکردی –: آشفتگی فضایی 6تصویر شماره 

 دسین مشاور نقش جهان پارس اصفهانمنبع: شرکت مهن

 میدان عتیق بعد از اجرای پروژه -1

      

 )منبع  :نگارنده 3تصویر شماره                                )منبع: نگارنده( 3تصویر شماره 

 

      

 گارنده()منبع  :ن 15تصویر شماره                               )منبع: نگارنده( 1تصویر شماره 
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 نتیجه گیری:

رجوع کننده به محیط، ظرفیت باالی  رخرده فروشی ها، کاربر ی های جاذب جمعیت، اقشا :پیاده راه ها با توجه به ویژگی هایی چون

عابر پیاده در بستر پیاده راه باشند. به  پیاده بر فضا، تنوع فعالیت و ... می توانند عاملی برای حرکت و مکث تجاری و اجتماعی، تسلط عابر

 که همانطور .افزایش می یابد تعامالت را افزایش دهند و در اثر افزایش همین سطح تعامالت، امنیت محیطی همین دلیل می توانند سطح

 کند تر بودن ها، راه پیاده در گفت، می شود. می توان تعامالت افزایش باعث پیاده حرکت اند نیز گفته لیدن و جیکوبز گهل، چون افرادی

 این و می شود پیاده صورت به حرکت تشویق باعث پیاده راه ها، کالبدی همچنین ویژگی های و اتومبیل ها یا عدم وجود آن ها حرکت

نظارت طبیعی در محیط  بیشتر شده و  تعامالت، سطح افزایش اثر در می دهد.  افزایش را تعامالت سطح پیاده صورت به حرکت تشویق

کاهش وقوع جرائم می گردد. نکته مورد  برای راه عاملی پیاده نهایت در تقویت می شود و یک فضای شهری امن   در نتیجه شاخص های

ست که کمیت و کیفیت نظارت اجتماعی در محیط با توجه به تراکم عابران پیاده در نظر گرفته می شود. مجموع این عوامل توجه این ا

موجب کاهش چشمگیر وقوع جرم در فضای شهری شده و این امر باز هم سبب افزایش حضورپذیری افراد می گردد. در نتیجه امنیت 

 تقدیر نتایج حاصل از این پژوهش را می توان به شرح زیر تبیین نمود : اجتماعی محیط نیز افزایش می یابد.به هر

با استفاده از بررسی ها و تحلیل های انجام  نتایج حاصل از نظرات کاربران فضا به وضوح میزان رضایتمندی آنها از فضا را نشان می دهد.

عتیق، این میدان به عنوان یک فضای شهری پیاده مدار، با در نظر گرفته شده به این نتیجه رسیدیم که در نظر استفاده کنندگان از میدان 

گرفتن کیفیت های  کالبدی و محیطی در طراحی، توانسته در عین افزایش امنیت محیطی در کاهش میزان وقوع جرائم نیز تاثیر گذار 

ساس امنیت در شهروندان، تاثیری در کاهش پژوهش، فرض گردیده بود که پیاده مداری به جز افزایش اح 1باشد؛ در حالی که در فرضیه 

جرم نخواهد داشت. بنابراین فرضیه اول قابل قبول نخواهد بود؛ ولی فرضیه دوم که بر تاثیر پیاده مداری در کنار در نظر گرفتن کیفیات 

حصول این نتایج در فضاهای در این راستا با هدف م تاکید داشت مورد قبول واقع شد.محیطی بر افزایش امنیت محیطی و نیز کاهش جرائ

 شهری راهکارهایی به شرح ذیل ارائه می گردد:

 ( حذف، انتقال و یا محدود کردن سواره با هدف امنیت پیاده و ایجاد فضای پیاده مدار.1

ناسی، اقتصاد، ( بهبود کیفیت حضورپذیری افراد در پیاده راه، با بهره گیری از عواملی چون طراحی محیطی، روانشناسی محیط، انسان ش1

 حقوق و ...

( افزایش تعامالت اجتماعی از طریق تنوع کاربری های وابسته به محیط ، بهبود کیفیت انعطاف پذیری فضا، ایجاد سرزندگی محیطی و 8

 افزایش امنیت از طریق طراحی محیطی مناسب.

ز و آبنما ) آسایش اقلیمی (، در نظرگرفتن فضاهایی جهت ( افزایش سرزندگی، پویایی و انعطاف پذیری پیاده راه از طریق ایجاد فضای سب1

 نشستن افراد، سرریز کاربری و فعالیت در پیاده راه و توجه به میزان محصوریت فضایی مناسب.

از طریق روشنایی مناسب، وجود نظارت محیطی، هدفمند  CPTED( تامین امنیت محیطی و در نظرگرفتن مبانی و اصول رویکرد 0

 ای پلیس، بهبود ارتباطات و دسترسی.کردن گشت ه

 ( توجه به همه شمول بودن فضای پیاده راه درجهت آسایش تمامی افراد جامعه.0

 ( در نظر گرفتن تسهیالت تفریحی برای کودکان و جوانان در جهت افزایش حضورپذیری افراد.3

 هش فرصت های جرم.( به منظور کاCPTED( تنوع کاربری و فعالیت و رعایت اصول طراحی محیطی )3
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