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  دربارة نویسنده             

  

  

  

، معمار و شهرسازي است که در سطح جهانی به خاطر کارهاي معماري، تحقیقات و نوشته هایش در اسکار نیومن 

تبعیض نژادي، شناخته شده زمینۀ برنامه ریزي اجتماعی، مسکنِ تحت پوشش حمایتی، پیشگیري از جرم و مبارزه با 

  .است

 1995در سال  نیومن .از دنیا رفت 2004به دنیا آمد و در چهاردهم آوریل سال  1935او در سی اُم سپتامبر سال 

جان انتخاب شد، که به وسیلۀ دانشکدة حقوق جزاییِ  مرد سالبه عنوان  "Law Enforcement News"توسط 

قیقات انجمن تح"را از  جایزة ساالنۀ موفقیتاو همچنین . ورك منتشر شددر دانشگاه شهر نیوی (John Jay)جی

  .در سطح جهانی اعتبار فراوانی دارد این انجمن دریافت کرد؛ "طراحی محیط

پیش از این دو . )1996(منتشر شده است (HUD)مسکن و شهرسازي ایاالت متحدهکتاب حاضر توسط ادارة 

] یا اجتماع عالیق[عالیق اجتماعیو  (Defensible Space)فضاي قابل دفاعبا عناوینِ  نیومنکتاب دیگر هم از 

(Community of Interest) به چاپ رسیده است.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  پیشگفتار             

  

  

  

اي از یک علم جدید در  نشانِ پیدایش زیر شاخۀ تازه 1972اسکارنیومن در سال  فضاي قابل دفاعظهور تئوري 

  .نامیده بودند CPTEDیا  "پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیطی"ها آن را  ی بود که خیلیسناش حوزة جرم

موفقیت فراوانی در کمک به ) Oscar Newman(نیومنهاي آقاي  ها ثابت شده است که ایدهبا گذشت سال

گذاري توسعه و  ستدفتر سیاهاي مختلف در اصالح محالت شهري آنها، داشته است، چنان که ما در مردم ملت

از او خواهش کردیم تا کتابی در این مورد تهیه کند که بتواند به  (HUD)شهرسازيسازمان مسکن وتحقیق در 

الزم در مورد این جریان در اطالعات . کمک کند فضاي قابل دفاعهاي عمومی و خصوصی در اجراي تئوري سازمان

؛ در یک مجموعۀ مسکن  محلۀ شهري خصوصی کوچک قدیمیمحل وقوع متمایز نشان داده شده است؛ در یک  سه

  .هاي پراکنده، در یک شهر کوچکاي براي فقرا؛ و در درون یک مسکن عمومی داراي ساختمان رایگان یا اجاره

مشاور، منتج شده  معمارِ به عنوان یک مهندسِ نیومنزیرا مستقیماً از تجارب آقاي  این رساله بسیار ویژه است، 

ین ترتیب ما از نویسنده خواستیم تا دیدگاه خود را دربارة ایجاد تغییرات پایدار و نیز نکات کلیدي که در به ا. است

  .این جریان آموخته است، در اختیار همگان بگذارد

خرسند است که بخشی از جریان رشد  توسعه و تحقیق گذاريِ دفتر سیاست، خلق فضاي قابل دفاعپس از انتشار 

تثبیت شده براي بهبود  یک راهکارِ نیزشناسانه و  را به عنوان یک ایدة جرم فضاي قابل دفاعملی مداوم و سیر تکا

  .تشکیل دهد یفیت زندگی شهري مردم کشورمان،ک

  

  

  

  استگمن  .ا مایکل                     

  گذاري توسعه و تحقیق  معاون دفتر سیاست 

  

  

  

  

  

  



  فهرست عناوین             

  

  

  ا....…………………………..……………….………تصاویرفهرست

  

  د………………………..……………………………سپاسوتقدیر

  1………………………………...………………………مؤلف مقدمه

3........................................................................است؟کسیچهبرايوچیستدربارةکتاباین

4.............................................................................مطالعاتیموردسهانتخابدرمنطقیدالیل

4.....................................................................اُهایودیتون،اوکس،فایومحلۀ: اولمطالعاتیمورد

5..............................................نیویوركجنوبی،برونکسپینت،کلیسونمجتمع: دوممطالعاتیمورد

5...............................................نیویوركیانکرز،درمتمرکز،ریغعمومیمسکن: سوممطالعاتیمورد

  6.........................................................................................................طرحارائۀچهارچوب

8...............................................دفاعقابلفضايمبانیواصول: اولفصل

  8.....................................................................................................................اولیهایدة

9.......................................................................ویلیجکاراسکویروایگو- پرویت: اولیهایدةتکامل

13..................................................................................لوییسسنتدرخصوصیهاي خیابان

14...........................................................محیطکنترلدرساکنانتواناییبرمسکنهاي گونهتأثیر

17...............................................................رفتارگیريشکلبرساختمانانواعتأثیرازاي خالصه

17................................................پیرامونهاي خیابانبرساکنانکنترلمیزانبرساختماننوعتأثیر

23......................................................کالبديفاکتورهايبرآنهامتقابلتأثیرواجتماعیفاکتورهاي

26.............................................................ساختمانیهاي گونهبازندگیمختلفهاي شیوهتناسب

  27.....................................................................................ناپایداريوجرمبرمؤثرفاکتورهاي

  

  30.............اوهایودیتون،فایواوکس،درکوچک همسایگیيواحدها: دومفصل

  36..................................................................................................................فرآیندآغاز

  37............................................................................محلهمردموشهرئوالنمسبااولیهآشنایی



41..........................................................کوچکهمسایگیواحدهايطراحیدراجتماعیمشارکت

43...........................................................................................................ترافیکمطالعات

  44...........................................................واوکسیفادرکوچکهمسایگیواحدنهاییطرحتوصیف

48......................................................................................دیتوندرباریکهاي کوچهمشکل

48.................................................................................محلهماندنپایداربرايمتحدهاي گام

52............................................................................................................تغییراتارزیابی

  55............................................................وچککهمسایگیواحدایدةبهدستیابیدرها محدودیت

  

60..........................................................پینتکلیسونتجربۀ: سومفصل

63................................................................................مجتمعهاي زمینساختاردوبارةتعریف

65................................................................................................ها ساختماننمايبازسازي

66.........................................................................................مرکزييفضاحاصالوبازسازي

69..........................................................................................................راتییتغاثرگذاري

  71....................................................................................................تجربهکیازيبازآموز

  74.....................یانکرزدرمتمرکزریغوپراکندهعمومیمسکن: چهارمفصل

  78...............................................................................................................طراحیلاصو

84................................................................................................طراحروندکنترلدشواري

88.............................................................................................................ساکنانانتخاب

88.............................................................................................................ساکنانآموزش

  90………………………………………………………………………………نتایج

  91..………………………………………………………………….…………ارزیابی

  95.…………...……………………………………….……منـابع

  

  98..............................................دفاعقابليفضايرهنمودها: الفضمیمه

98.…………………………………….………………………………………پیشینه

  98..…………………………………………….………………………………تعاریف

  99.............................................................................................پیشنهاديهايطرحانتخاب

99................................................................................................................بنديمنطقه



100.............................................................................................طراحییارهايمعوضوابط

100...........................................................................................پیشنهاديهايطرحانتخاب

  100...............................................................................پیشنهاديهايطرحارزیابیمعیارهاي

102.................................................ساکنانيبرایآموزشةدور: بضمیمۀ

102.........................................................................................................ساکنانجابجایی

102..........................................................................................................خانهازنگهداري

103........................................................................................................فرديمیانروابط

103.............................................................................................................امنیت/ ایمنی

103...........................................................................................................اجتماعیمنابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



أ 

فهرست تصاویر              

  

  

  

  اصول اولیه فضاي قابل دفاع : 1فصل 

  سنت لوئیسدر پرویت ایگو چشم انداز   :1- 1تصویر 

  .خواهد گرفتمورد استفاده قرار  پرویت ایگوتصور معمار از اینکه چگونه معابر عمومی در : 2- 1تصویر 

  پرویت ایگومعبر عمومی واقعی در : 3- 1تصویر 

  پرویت ایگوتخریب در : 4- 1ر تصوی

  در حال ویران شدن  پرویت ایگو:5- 1تصویر 

  کاراسکویرروستاي   :6- 1تصویر 

  نمودار افزایش جرم در ارتباط با ارتفاع ساختمان : 7- 1تصویر 

  سنت لوئیسهاي بن بست در چشم انداز یک نمونه از خیابان :8- 1تصویر 

  اهیت فضاهاي آنها هاي تک واحدي و م خانه: 9- 1تصویر 

  سه طبقۀ بدون آسانسور و ماهیت فضاهاي آنها -ساختمان هاي دو:  10- 1تصویر 

  هاي بلند آسانسوردار و ماهیت فضاهاي آنها ساختمان: 11- 1تصویر 

  هاي ردیفی چهار بلوك شهري از یک محله با خانه :12- 1تصویر 

  مانآپارت -چهار بلوك شهري از یک محلۀ باغ: 13- 1تصویر 

  .هاي بسیار بلندچهار بلوك شهري از یک محله با ساختمان: 14- 1تصویر 

  .اند که با تراکم یکسان ساخته شده ،طبقه 3-2ن یک مجتمع بلندمرتبه و یک مجموعه آپارتما: 15- 1تصویر 

  .اند بندي شده طبقه که به صورت متفاوت تقسیم 3مقایسۀ دو آپارتمان : 16- 1تصویر 

  نرخ جرم در ارتباط با متغیرهاي اجتماعی و کالبدي : 17- 1تصویر 

  اقتصادي  -هاي اجتماعیتغییرات نرخ جرم در گروه :18- 1تصویر 

  

  همسایگی کوچک در فایو اَوکس، دیتون، اهایوواحد : 2فصل 

  دیتوننسبت به مرکز شهر  اوکسفایوموقعیت  نقشه: 1- 2تصویر 

  اوکسیوفا هاي یک نمونه از خیابان: 2- 2تصویر 

  اوکسفایو طبقۀ رو به زوال در 2هاي  خانه :3- 2تصویر 

  هاي مختلف مسکن ، داراي گونهاوکسفایوخیابانی در :  4- 2تصویر

  اوکسفایونقشۀ خیابان هاي داخلی و محدودة   :5- 2صویر ت

  .دهد ها را نشان می که درصد اجاره کننده فایو اوکسنقشۀ :  6- 2تصویر 

  .دهد پوست را نشان می هاي سیاه کننده که درصد اجاره فایو اوکسنقشۀ :  7- 2تصویر 



ب 

  نهدهندة درصد واحدهاي خالی از سک نشان فایو اوکسنقشۀ :  8- 2تصویر 

  آل  پالن صلیب یونانی براي واحد همسایگی ایده: 9- 2تصویر 

  بزرگ  واحد همسایگیطرح :  10- 2تصویر 

  ه واحد همسایگیآل ب طرح شماتیک دسترسی ایده :11- 2تصویر 

  فایو اوکسز واحدهاي همسایگی در مر: 12- 2تصویر 

                ها و  دهندة موقعیت دروازه نشان فایو اوکسطرح واحدهاي همسایگی : 13- 2تصویر 

  .ها به درون واحدهاي همسایگیورودي

  .ها هاي سرچکشی در انتهاي خیاباندوربرگردان :14- 2تصویر 

  .پیشنهادي براي واحدهاي همسایگی هاي نمادین دروازه:  15- 2تصویر 

  ها پس از نصب  محل واقعی دروازه :16- 2تصویر 

  .کند هاي پیشنهادي که واحد همسایگی را تعریف می دروازه :17- 2تصویر 

  .اند ها در جایی که واقعاً نصب شده دروازه :18- 2تصویر 

  هاي پشتی  هایی در عرض کوچه دروازه :19- 2تصویر 

  هایشان ساکنان در حال بهسازي خانه: 20- 2ویر تص

  .خانه در حال بازي با هم هاي مستأجر و صاحب بچه: 21- 2تصویر 

  

  تجربۀ انجام شده در کلیسون پوینت: 3فصل 

  .پیش از اصالحات کالبدي آن ،خیابان انداز کلیسون پوینت از طرف چشم:  1- 3تصویر 

  یش از تغییرات داخلی مجموعه پ فضاهاي باز:2- 3تصویر 

  .کنند هایی که ساکنان در آن احساس ترس می نقشۀ ترکیبی محدوده :3- 3تصویر 

  .کند پا که محدودة حیاط پشتی جمعی را تعریف می 6نرده به ارتفاع  :4- 3تصویر 

  .است هاي جدید تعریف شده که با جدول هاي جلویی جمعی حیاط:  5- 3تصویر 

  .بلندمرتبهساختمان اي پستی تخریب شده در یک ه ها و صندوق کاشی: 6- 3تصویر 

  فضاي بازي کوچک: 7- 3تصویر 

  هاي نماسازي  دیوار نمونه: 8- 3تصویر 

  محدودة مرکزي پیش از تغییرات : 9- 3تصویر 

  طرح پیشنهادي براي تغییرات محدودة مرکزي: 10- 3تصویر 

  اتتغییر محدودة مرکزي پس از:  11- 3تصویر 

  کلیسون پوینتتجدیدنظر شده  طرح:  12- 3تصویر

  پیش از تغییرات کلیسون پوینتمعابر داخلی در :  13- 3تصویر 

  معابر داخلی پس از تغییرات :  14- 3تصویر 

  پیش و پس از تغییرات کلیسون پوینتتصاویر :  15- 3تصویر 

  پایی 6ساکنان به نردة  عکس العمل : 16- 3تصویر 



  

ج 

  ا ه زمین بازي براي بچه :17-3تصویر  

  کلیسون پوینتچشم انداز بخش کوچکی از : 18-3تصویر  

  نیویورك -مسکن عمومی غیر متمرکز در یانکرز: 4فصل 

  نقشۀ نشان دهندة تمرکز مسکن عمومی : 1- 4تصویر 

  یانکرزدر  خیابان مدرسهپروژة  : 2- 4تصویر 

  نیویوركبا  یانکرزهندة ارتباط نقشۀ نشان د :3- 4تصویر 

  شرقی  یانکرزس هوایی از عک:  4- 4ر تصوی

  یانکرزدر  شالبامپروژة :  5- 4تصویر 

  یانکرزدر  مولفورد گاردنزپروژة :  6- 4تصویر 

  واحد 12نمونه یک سایت پالن براي یک زمین با  :7- 4تصویر 

  واحد  24نمونه یک سایت پالن براي یک زمین با  :8- 4تصویر 

  واحد  48با  نمونه یک سایت پالن براي یک زمین: 9- 4تصویر 

  هاي ردیفی طرح اولیۀ یک گروه از خانه: 10- 4تصویر 

  یانکرزهاي پشتی در  کشی حیاط نرده :11- 4تصویر 

  هاي مسکن عمومی  هاي زبالۀ مجموعه نمونۀ سطل :12- 4تصویر 

  هاي زبالۀ منفرد در طول معابر پیاده  سطل :13- 4تصویر 

  یانکرزته شده در ساخواحدهاي مسکونی پراکندة  :14- 4تصویر 

  توسط ساکنانها  هاي جلویی خانه حیاطهاي اولیه  بهسازي:  15- 4تصویر 

  توسط ساکنانها  هاي جلویی خانه حیاطهاي بعدي بهسازي :16- 4تصویر 

  ساکنانتوسطهاي پشتی بهسازي بعدي حیاط :17- 4تصویر

  

  

  

  

  

  

  

  




