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چکیده

بررسی جغرافیایی نخستین کوشش علم جغرافیا در باب تحلیل رابطۀ میان محیط و رفتار انسان است .بررسیها نشان میدهد که

معماری و شهرسازی بر میزان وقوع جرم تأثیر دارد .محیطهای شهری کم تردد ،تاریک و غیرقابل رؤیت مانند حاشیه شهرها
معمو ًالًال به محل تجمع معتادان ،محل مناسبی برای خرید و فروش مواد مخدر و اموال مسروقه تبدیل میشود .پدیده جرم یکی از
ییابیم پیشگیری از جرم در
بزرگترین مشکالت اجتماعی و از خطرناکترین آفتهای ممکن است ،با مروری بر تاریخ در م 
تاریخ عمدتًاًا به مفهوم پیشگیری از تکرار جرم بوده نه پیشگیری از وقوع جرم .آنچه در بررسی جغرافیایی جرائم شـهری اه مـ یت
دارد ،رابطه فضا و محیط شهری با رفتارهای اجتماعی از نوع منفی و ناهنجار آن است .هدف اصلی این مقاله عبارت است از بررسی
و تحلیل نقش مؤلفههای محیطی کالنشهرهای ایران به ویژه تهران در وقوع آمار جرم در آنها است .سؤال اصلی مقاله این است
که نقش مؤلفههای محیطی کالنشهرهای ایران به ویژه تهران در وقوع آمار جرم در آنها چگونه است؟ فرضیهای را که برای
تحلیل و بررسی این سؤال در صدد آزمون آن هستیم این است که برخی مؤلفههای محیطی کالنشهرهای ایران به ویژه تهران وقوع
جرم را تسهیل کرده است .ر وش ان جام این تح قیق با ت وجه ب ه مو ضوع و اهدا ف و شی وه گر دآ وری اطالعا ت به ص ورت

ت و ص ی ف ی – ت ح ل ی ل ی و ا ز ط ر ی ق ب ر ر س ی م ت و ن ق ا ن و ن ی و ن ظ ر ی ا ت ح ق و ق د ا ن ا ن و ف ق ه ا ی د ر خ ص و ص م و ض و ع ح ا ض ر ا س ت  .ب ر ا ین
اساس جمعآ ور ی اط العات به ص ور ت ک تابخانهای و مر اجعه ب ه پایگاه های داده و جس تجو ي این ترنتی م قا الت دارای درجه
ع لمی معت بر و ب ه روز رسا نی ش ده خواهد بود .ابزار گردآ وری اط العات ب ه ص ورت فیشبرد ار ی و با نک های اط العا تی
اس ت .ر وش تجزیهوتحل یل در این مقال ه به ص ورت کی فی و استدال لی خ واهد ب ود .بدین شی وه که م تغ یر های مو ضوع را م ورد
بررسی قر ار داده و ضمن تو صیف و تح لیل داده های گردآ وری ش ده به ص ورت نظامند به تبی ین ا بعاد مختلف مو ضوع
پرد اخته و با گذ ار از آنچه هست به آنچه بای د با شد ،دادهها م ورد اس تدالل قر ار میگ یرن د.

واژگان کلیدی :جغرافيای جرم ،کالنشهرهای ایران ،شهر تهران.

( -1نویسنده مسئول) dr.khodakarami.law@yahoo.com
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مقدمه
بررسی جغرافیایی نخستین کوشش علم جغرافیا در باب تحلیل رابطۀ میان محیط و رفتار انسان است .بر اساس این
رویکرد ،اوضاع محیط طبیعی(اقلیم) نقشی تعیین کننده در ادراک ،احساس و رفتار مجرمانه انسان دارد .بررسیهای
متکی به روش علمی و مبتنی بر اصول و روشهای آماری دربارۀ محیط جغرافیایی و جرم برای اولین بار در نیمه
اول قرن نوزدهم به وسیله کتله و گری صورت گرفت است .برخی منابع کتله را پدر آمار جنایی و از جمله
پایهگذاران مکتب جغرافیای جنایت معرفی کردهاند و گفته میشود که تحقیقات او باعث شده تا جرم به عنوان یک
پدیده اجتماعی تابع دو متغیر زمان و مکان شناخته شده شود .سیر تکوینی شکلگیری علم جغرافیای جرم و جنایت
از گذشته تا به امروز در طی سه دوره خالصه میشود :دورۀ اول :تأثیر عوامل محیطی چون آب و هوا ،باد ،دما،
یهای بشری ،موضوع مطالعات جغرافیای جرم در این
عرض جغرافیایی ،کوه ،دشت و دریا و ...در رابطه با کجرو 
دوره رات شکیل میدهد .در واقع این مطالعات با رویکردی جبرگرایانه ،ناهنجاری-های اجتماعی را به عوامل
محیطی نسبت میدهد(.)Bayat, 2008: 22
دورۀ دوم :گری و کتله در سال  1833نخستین پژوهشهای علمی جغرافیای جرم را با بهرهگیری از اندیشههای
اکولوژی اجتماعی انجام دادند .کتله به کمک اعداد و ارقام ،رابطۀ بین جرم و برخی متغیرهای اجتماعی ،اقتصادی و
محیطی را نشان داد .این روند به وسیله متفکران مکتب اکولوژی اجتماعی شیکاگو در اوایل قرن بیستم ادامه یافت و
برخی متغیرهای جمعیتی(ساخت جنسی و سنی) و اقتصادی(درآمد) و مشخصههای مکانی(مشخصات مناطق و محل
سکونت مجرمان) را به آن اضافه کردند .دورۀ سوم :از دهه  1990عالقه و توجه فزایندهای به پژوهشهای مربوط به
مکان و جرم در محافل علمی جهان صورت گرفته است .به نظر میرسد که موارد زیر مهمترین دالیل این توجه
بوده است:
الف -افزایش قابل توجه میزان جرم و جنایت و ناهنجاریها در اکثر شهرهای جهان.
ب -پیشرفتهای فنی ابزارهای پژوهش جغرافیا.
ج -توسعۀ علمی نظریههای مکانی جرم در بررسیهای جغرافیای جرائم شهری .با بررسی جغرافیای جرم به نظر
لگیری کانونهای جرم خیز در نقاط
میرسد چهار عامل کلیدی قانون ،مجرم ،قربانی جرم و مکان جرم در شک 
مختلف جغرافیایی از مهمترین عوامل است .آنچه مسلم است برخی مکانها به دلیل ساختار کالبدی خاص و
همچنین ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی ساکنان آن ،امکان و فرصت بیشتری برای وقوع جرم دارند .در نقطۀ مقابل،
برخی مکانها مانع و بازدارندۀ فرصتهای مجرمانه هستند و همین امر موجب میشود تا بزهکاران در انتخاب محل
جرم خود ،به دنبال کمترین و مناسبترین فرصتها و شرایط مکانی برای ارتکاب عمل مجرمانه باشند؛ بنابراین
تها و ارائه رهنمود برای تغییر این شرایط و تبدیل
شناسایی فرصت مکانی به وجود آورنده و تسهیلکنندۀ این فرص 
آن به فضاهای مقاوم در برابر ناهنجاریهای اجتماعی از مهمترین اهداف بررسیهای جغرافیای جرم در شهرها
محسوب میشود(.)Bianlou and Mansourian, 2006
در وقوع جرم ،وجود سه عنصر ضروری است :اول؛ فردی که مستعد ارتکاب جرم است و تحت تأثیر عوامل
مختلف آمادگی دارد جرمی را مرتکب شود .دوم؛ بزه دیده یا قربانی .سوم؛ موقعیت و فضایی است که امکان وقوع
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یکند .جغرافیای جرم ناظر بر عنصر سوم است .در این بخش کاری نداریم که چه عاملی موجب
جرم را فراهم م 
سوق دادن یک مجرم به سمت جرم شده است .تمرکز بر این فضا و محیط مناسبی است که امکان دسترسی مجرم به
قربانی را برای وقوع جرم مهیا کرده است .در طراحی شهری باید فضای قابل دفاع وجود داشته باشد یعنی رؤیت
نهای
پذیر و تحت نظارت و کنترل قرار داشته باشد .حال این کنترل میتواند کنترل اجتماعی ،کنترل از طریق دوربی 
مداربسته یا سیستمهای حفاظتی باشد .طراحی یک شهر امن و ایمن یعنی شهری که شهروندان از صبح تا شب
طهای قابل رؤیت و نظارت اجتماعی تردد کنند و به سادگی قربانی جرم نشوند .در بسیاری از
بتوانند در محی 
یهایی دارد که
کشورها شورای شهرسازی ،تحت نظارت شورای پیگیری جرم قرار دارد .طراحی شهری امن ویژگ 
کمتر در کشورمان به آن توجه م 
یشود(.)Pourahmad et al. 2003
طهای شهری کمتردد ،تاریک و
یدهد که معماری و شهرسازی بر میزان وقوع جرم تأثیر دارد .محی 
یها نشان م 
بررس 
غیرقابل رؤیت مانند حاشیه شهرها معمو ًالًال به محل تجمع معتادان ،محل مناسبی برای خرید و فروش مواد مخدر و
یزنند.
طهای رؤیت پذیر معمو ًالًال مجرمان دست به چنین اعمالی نم 
اموال مسروقه تبدیل میشود .در حالی که در محی 
یدهد  ۱۵میلیون نفر در حاشیه
در حال حاضر در کشورمان با مشکل حاشیهنشینی روبهرو هستیم؛ آمارها نشان م 
یکنند ،اینجاست که ب ثح
زندگی م 
شهای مختلف مش صخ
در پژوه 

جغرافیای جرم مطرح میشود که چقدر حاشیه شهرها برای جرم مناسب است.
شده است كه رابطه مستقيمي ب ني شرايط اجتماعي و اقتصادي و محلههای جرم

خيز وجود دارد .در واقع محلههایي كه شهروندان كم درآمد در آن زندگي میکردند محلههایي متراكم يا حاشیهنشین
هستند و جرم و جنايت بيشتر از محلههای ديگر اتفاق ميافتد .بيشتر زندانيان به هم ني محلهها تعلق دارند ،حتي نوع
جرم و جنايت در ا ني محلهها با محلههاي مرفه نش ني متفاوت است و جرمهای كث في

در ا ني گونه محلهها بيشتر

اتفاق ميافتد .از جمله شهرها يي كه ميزان جرائم آن قابل توجه بوده و به دليل مركزيت كشوري و و ژي گي الگو بودن
آن نياز به توجه بيشتري در ا ني زمينه دارد ،کالنشهر تهران است .تحليل فضا و جغرافياي کالنشهر ،ابزاري فني
یدهد تا شناخت زندهتر و بامعناتري از كي
محسوب میشود كه اجازه م 

شهر و ساكنان آن داشته باشيم( Tavassoli,

 .)2002هدف اصلی این مقاله عبارت است از بررسی و تحلیل نقش مؤلفههای محیطی کالنشهرهای ایران به ویژه
تهران در وقوع آمار جرم در آنها است .سؤال اصلی مقاله این است که نقش مؤلفههای محیطی کالنشهرهای ایران
به ویژه تهران در وقوع آمار جرم در آنها چگونه است؟ ر وش انجام ای ن تحقیق با تو جه به مو ضوع و اهداف و
شیو ه گردآ وری اط العات به صو رت توصیفی – تحلیلی و از طریق بر رسی متون قانونی و نظریات حقوقدانا ن
و فقهای در خصوص موضوع حا ضر است  .بر این اساس ج معآ و ری اط العات به صو رت کتا بخانهای و
مراج عه به پایگاههای داده و جستجوي اینترنتی مقاالت دارای در جه عل می م عتبر و به روز رسانی شده خواهد
بود  .ا بزار گردآ وری اط العات به صو رت فیش بر داری و بانکهای اط العاتی است  .روش تجزیه وتحلیل در این
مقاله به صو رت کیفی و استداللی خواهد بود  .بدی ن شیو ه که مت غیرهای مو ضوع را مو رد بر رسی قرار دا ده و
ض من توصیف و تحلیل دا دههای گردآ و ری شد ه به صو رت نظامند به تبیی ن اب عاد مختلف مو ضوع پر داخته و با
گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد  ،دادهها مور د استدالل قرار می گیرند
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رویکرد نظری
ی مؤثر بر آن داشـتهاند .آنـچه در بررسي جغرافياي
ی به جرائم شهری و مکانیسمها 
امروزه جغرافیدانان توجه ویژها 
جرائم شهري اهميت دارد ،رابطه فضا و م يح ط شهري با رفتارهاي اجتماعي از نـوع مـنفي و نـاهنجار آن است .در
ي چند دهه اخير به مطالعات جغرافياي شهري افـزوده شـده است ،چارچوب عملي براي
ع ،ا ني  موضوع كه ط 
واق 
تحليل فضا يي

و مكاني جرم و مطالعه رابطه ناهنجاريها با فـضا و زمـان را در م حـ دوده شهرها فراهم

ی جرائم شهری و رابطه تراکم جمعیت با نوع و میزان جرائم
ينمايد( .)Kalantari, 2000: 63در زمینه پراکندگ 
م
ی تقسیمبندی نمود:
شـهری نظریهها را میتوان در سه دسته اصل 
 -1نظریه کانونهای جرم خیز
ط شرمن ،كارت ني و برگر در سال  1969و براي تحليل مكاني
ن بار توس 
ي جـرم خيز نخستی 
اصـطالح كانـونها 
بزهکاری استفاده شد .ا ني واژه ب يـ انگر كي
یتواند بخشي از كي
باالست .حدود ا ني مكان م 
يا كي

م كـ ان يا م حـ دوده جغرافيا يي است كه ميزان بزهکاری در آن بسيار
شهر ،كي

مجتمع مسكوني باشد .برخي نيز در تعر في

شبيني ،حداقل در كي
جرم زياد قابل پي 

م حـ له ،چـند خيابان مجاور و حتي مم نك است كي

خانه

کانونهای جرم خيز آن را مـعادل مـکانهای كوچك با تعداد

دوره زماني یک ساله دانستهاند(.)Abbasi Varaki, 2008: 57

ت انـگلستان ،کـانونهای جرم خیز را به شرح زير توضيح داده است:
مركز كاهش بزهکاری متعلق به وزار 
كي

ناحيه جغرافيا يي كه در آن وقـوع بـزه از حد متوسط باالتر است و يا ناحيهاي كه وقوع بزهکاری در آن نسب 
ت

به توزيع جرم در کـل نـاحيه متمركزتر است .مطابق ا ني تعر في

کـانونهای جرم خیز محدودههاي مـش صخ

و

مـعيني اسـت كه سهم زيادي از كل جرائم در كل محدوده مورد مطالعه را در خـود جـاي داده است( & Kalantari

)Tavakkoli, 2007: 4
 -2نظریه ارتباط جرم با تراکم جمعیت
مطابق ا ني مفهوم ،افـزايش جـرم و جنايت رابطه مستقيمي با افزايش تـراكم جمعيت دارد .در سال  8 96 1آنگلز در
بـررسي جرائم خياباني كاليفرنيا ارتباط ب ني جـرم و تـراكم جمعيت را اثبات نمود .وي همچن ني معتقد به وجود
افزايش جرم و تراكم فعالی 
تها در خیابانهای شـهر شـد(.)Durkheim, 1987
ی و جـمعیتی
 -3نظریههای بوم شناخت 
نـظریه بـومشناختی و جمعیت شناختی مکتب شـیکاگو تـوسط جامعهشناسانی چون پارک و برگس مـطرح شـد.
ت،
آنها در تبیین انحرافات اجتماعی بر متغیرهایی که با پدیده شهرنشینی ارتباط داشت (مـانند زبـان ،قومی 
ی سکونتی و تراکم جـمعیتی) تـمرکز کردند .جـامعهشناسان مـکتب شـیکاگو از آغاز قرن بیستم،
مهاجرت ،منطقهها 
ی ،طالق و فحشا را در شهر شیکاگو بررسی کردند و هدفشان درک تأثیر
بـرخی از رفتارهای انحرافی مانندخودکش 
ل جمعیت شناختی ،مـانند :س نـ  ،بعد خانوار ،تراکم و مهاجرت و عوامل بـومشناختی ،مـانند :قـومیت ،ن ژـ اد و
عوام 
یسازمانی اجتماعی تأکید کرده ،جرم بزهکاری را مورد مطالعه ویژه قرار دادند( Pour
م حـ ل سکونت بود .آنها بـر ب 

.)Mousavi et al. 2011: 64
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ي مجرم ،قرباني ،مکان
ل کليد 
صـاحبان نظر در بررسي جغرافيا يي انواع جرائم و رفتارهاي اجتماعي به تأثير عوام 
یکنند .نقش عوامل مکاني و شرايط م يحـ طي در پيدايش نـاهنجاري رفـتاري و ارتـکاب بـزهکاري
جرم تـوجه م 
ل کننده بزهکاري ،در جهت
داراي اهميت بيشتري اسـت .در سـالهاي اخير بررسي عوامل م يح طي -کالبدي تسهي 
ي به طور گستردهاي
نسازی فضاهاي شهري در برابر جرم در م يـ ان طـراحان ،بـرنامهريزان و مسئوالن شهر 
ای م 
ی فضاهاي شهري و برنامهریزی م يح ط کالبدي
بشناس 
مقبوليت يافـته اسـت .مـدافعان ا ني رويکـرد مـعتقدند بـا آسی 
ي ،احساس ناامني و ترس از جرم را میتوا 
يتوان بزهکار 
م
ن کاهش داد و کيفيت زندگي را ارتقا بخشيد( Dickens,
.)1997
کالنشهرهای ایران و معضل جرم
یرود .کالنشهر معمو ًالًال از یک شهر مرکزی و
کالنشهر عنوانی است که دربارۀ شهرهای بزرگ و پرجمعیت به کار م 
یشود .کالنشهرها معمو ًالًال از اهمیت
تعدادی شهر اقماری تشکیل شده است .به کالنشهر ،مادر شهر هم گفته م 
سیاسی ،اقتصادی ،بازرگانی و فرهنگی فراوانی برخوردارند و از مراکز مهم اقتصادی و تجاری هر کشور محسوب
یشوند .همچنین امکانات ورزشی ،فرهنگی ،آموزشی و گردشگری بسیاری دارند؛ به همین دلیل هم پذیرای
م
گردشگرهای دیگر شهرها و کشورها هستند(.)Rabbani and Vahida, 2002
جدول  -1فهرست شهرهای میلیونی ايران بر اساس سرشماری 1395
ردیف
-

جمعیت
0 7992627

شر ح
جمعیت کل کشور

1

01 375 88

تهران

2

3372660

مشهد

3

2243249

اصفهان

4

1973470

کر ج

5

1869001

شيراز

6

33 0 1773

تبريز

7

19 025 31

اهواز

8

1292283

قم

9

1083833

کرمانشاه

10

1040565

اروميه

)Source: (https://www.amar.org.ir

یرود .در واقع ایران سریعترین نرخ شهرنشینی در جهان را دارد .در
شهرنشینی با سرعت باالیی در ایران به پیش م 
یکردند .در  65 /5 ، 2010درصد از جمعیت ایران شهرنشین
 1980کمتر از نیمی از ایرانیان در مناطق شهری زندگی م 
محسوب میشدند که این آمار در سال  2030به  77 /9درصد خواهد رسید .در سال  2010میالدی ایران دارای 8
تترین شهر
شهر با جمعیتی باالتر از یک میلیون نفر بود .در سال  2030این تعداد به  9خواهد رسید .تهران پر جمعی 
کشور است که در سال  7/4 2010میلیون نفر ساکن داشت که سه برابر شهر پر جمعیت بعدی یعنی مشهد بود .در
 2030جمعیت تهران به  8میلیون نفر خواهد رسید و از هر ده نفر ایرانی شهرنشین یک نفر در تهران زندگی خواهد
کرد .تمامی شهرهای بزرگ ایران تا  2030افزایش جمعیت خواهند داشت اما انتظار میرود شهر کرج با  93/4درصد
رشد بیشترین مقدار افزایش جمعیت را به خود اختصاص دهد .بعد از کرج شهرهای ارومیه و مشهد باالترین نرخ
رشد را تا  2030خواهند داشت(.)Euromonitor International,2016: Iran in 2030: The Future Demographic
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تهران پایتخت ایران و نیز مرکز استان تهران است .تهران همچنین با  01 375 88نفر جمعیت ،بزرگترین و
یشود .تهران به لحاظ جمعیتی دومین شهر بزرگ غرب آسیا ،سومین شهر
تترین شهر ایران نیز محسوب م 
پرجمعی 
بزرگ خاورمیانه و بیست و نهمین شهر بزرگ جهان است .در سال  ۱۱۶۱هجری شمسی ،آقا محمدخان قاجار پس
یشود ،چرا
از به قدرت رسیدن ،تهران را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد .تهران قطب اقتصادی ایران محسوب م 
که  ۳۰درصد از نیروی کار و نیز  ۴۵درصد از شرکتها و صنایع کشور در این شهر متمرکز شدهاند .تهران همچنین
یشود(-
به دلیل در اختیار داشتن جاذبههای فرهنگی بسیار ،از جمله مقاصد گردشگری بزرگ کشور نیز محسوب م 
،)Sadatmiyanaei et al, 2014: 126

نقشه  -1شهر تهران

)Source: (http://www.maphill.com

شهرنشینی و جرائم شهری
با روند افزایشی جمعیت ،بخش عمده جمعیت به طرف نقاط شهری ،بویژه شهرهای بزرگ کشیده شده و شهرنشینی
به صورت لجام گسیخته و شتابان در حال توسعه است ،از این رو مسائل و مشکالت شهری نه تنها ضرورت امروز
بلکه نیاز فردای کشور نیز هست و ضرورت دارد قوانین کارآمد و منطبق با این روند تهیه و تدوین گردد( Rabbani

 .)and Vahida, 2002نحوه و شکل زندگی در شهر امر طبیعی و ذاتی نیست ،به دیگر س نخ آداب و رسوم زندگی
شهری مسئلهای تعلیمی و آموزشی است که دارای دو طرف است .از یک سو مدیران و مسئوالن شهری عهدهدار
تعلیم دائم زندگی شهری هستند و از سوی دیگر شهرنشینان مکلفاند برای ادامه حیات مطلوب در شهر فرهنگ
تهای ناشی از این فرهنگ آشنا نمایند .البته بسیاری از الزامات
شهرنشینی را بیاموزند و فرزندان خود را با محدودی 
زندگی شهری که فرهنگ شهرنشینی را تشکیل م 
یدهد به صورت قانون مکتوب درآمده و گونهای دیگر به صورت
عرف و عادت مسلم مورد قبول شهروندان قرار گرفته ،بنابراین هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده
است (.)Rabiei, 2008
فرهنگ شهرنشینی با فرهنگ اداره شهر قرین است ،به عبارت دیگر؛ همانگونه که شهروندان مکلف به رعایت
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الزامات شهری هستند مدیران شهری نیز به عنوان مروجین این فرهنگ عهدهدار فرهنگسازی و رعایت
تهای ناشی از اعمال مدیریت شهری هستند.
محدودی 
رفتاری را میتوان وندالیسم خواند که ضمن دارا بودن جنبههای خشونت و تخریب ویژگیهای ذیل ر داشته باشد:
الف -صدمه به چیزهایی که متعلق به دیگران است
ب -صدمه به اموال عمومی
ج -در کل هر سارتی که دیگری باید آن را جبران کند(.)Rabiei, 2008
وندالیسم با انگیزههای مختلفی از جمله انتقامجویی از جامعه و عملکرد مسئولین شهری ،تفریح و پر نمودن اوقات
یگیرد.
فراغت و در شدیدترین حالت با انگیزه سیاسی که به قصد مقابله با نظام حاکم یا تغییر نظام سیاسی صورت م 
برای مقابله با این پدیده باید این اندیشه را القاء کرد که اموال شهر متعلق به عموم شهروندان است و صدمه به این
اموال ،صدمه به مالکیت خود محسوب م 
یگردد(.)Rezvani et al. 2010
امنیت ،احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان ،مال و سایر حقوق انسان است .این ارزش انحصاری یکی
تهای زندگی فردی و اجتماعی است .امروز بیش از آنکه احساس ناامنی ناشی از دشمنان خارجی باشد
از ضرور 
ریشه در درون شهرها دارد و متأسفانه خشونت به نحو چشمگیری افزایش یافته است .عدم امنیت در شهر ناشی از
عوامل طبیعی و انسانی است و جرائم سهم بسزایی در ناامنی شهر دارند( .)Rezvani et al. 2010البته بین شهر
گترین سکونتگاه انسانی و جرم به عنوان فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده
بهعنوان بزر 
یکند و تبهکاران را در
است رابطه علیت فلسفی وجود ندارد .شهر زمینه را برای ارتکاب پارهای از جرائم مستعد م 
یسازد .نباید فراموش کرد که مجرم انسان حسابگری است که سود و زیان حاصل از
ارتکاب جرم مصممتر م 
ارتکاب جرم را میسنجد و هرگاه هزینههای جرم بیشتر از منافع آن باشد از ارتکاب آن منصرف میشود.
در نظر برخی جرائم شهری تحت تأثیر دو عامل مهم قرار دارد .عامل اول به روابط خاص شهروندان و ساختار
یشود از جمله تضاد فرهنگی ،اختالف طبقاتی و  . ...عامل دوم به فرم کالبدی شهر و شکل
جامعه شهری مربوط م 
یشود از جمله وجود سکونتگاهها در حاشیه شهرها و ساختمانهای نیمه ساخته
ساختمانها و بناهای شهر مربوط م 
رها شده و مخروبه(.)Ziari, 2009
یگردد؛
برای مقابله با جرائم شهری یعنی جرائمی که شهر به نوعی در تحقق آن مؤثر است پیشنهاد م 
یرویه شهرها به صورت عمودی و افقی جلوگیری شود و از تشکیل شهرهای میلیونی و کالنشهرها
او ً:الًال از توسعه ب 
ممانعت به عمل آید .ثانیً:اًا کمربند سبز در اطراف شهرها ایجاد گردد .ثالثً:اًا محالت شهری بازشناسی شوند و ضمن
تشکیل شوراهای محلی ،امکان مراوده و شناخت اهالی فراهم گردد .رابعً:اًا اماکن تفریحی و ورزشی و آموزشی برای
پر نمودن اوقات فراغت ایجاد گردد .خامسً:اًا از ایجاد ساختمانهای بلند و مرتفع که سبب اشرافیت بر امالک مجاور
یشود جلوگیری به عمل آید .سادسً:اًا برای تأمین مسکن مناسب در خارج از
و سلب حقوق ارتفاقی مجاورین م 
کهای جدید احداث گردد .به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات
شهرها و آن سوی کمربند سبز شهرها شهر 
قوه قضائیه استانهای ایالم ،یزد و تهران به ترتیب جرمخیزترین استانهای کشور هستند .باالترین استانها از لحاظ
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ورودی و خروجی پروندهها را مازندران با  7هزار و  735پرونده ،چهارمحال و بختیاری با  7هزار و  426پرونده و
گیالن با  7هزار و  200پرونده واستانهای سیستان و بلوچستان با  2هزار و  422پرونده ،هرمزگان با  3هزار و 929
پرونده و کرمان با  4هزار و  415پرونده به ترتیب کم پروندهترین استانهای کشور بودند .همچنین ایالم با  8هزار و
 200پرونده ،یزد با  6هزار و  0 78پرونده و تهران با  6هزار و  109پرونده سه استان جرمخیز کشور هستند این در
حالی است که سیستان و بلوچستان با  2هزار و  948پرونده ،قم با  3هزار و  95پرونده و زنجان با  3هزار و 559
پرونده جزء کمجرمترین استانهای کشور محسوب م 
یشوند(.)sadeh, 1996
طبق آمار رسمی  50درصد اتهامات کشوری که بیشترین عناوین اتهامی را به خود اختصاص دادهاند به ترتیب
سرقت مستوجب تعزیر با  80 / 12درصد ،ضرب و جرح عمدی با  9درصد ،توهین به اشخاص عادی با  43 /6درصد،
ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با  11 /5درصد ،تهدید با  97 /4درصد ،تخریب با  44 /3درصد ،کالهبرداری با 52/3
درصد ،خیانت در امانت با  66 /2درصد و نگهداری و مالکیت مواد مخدر با  2/ 64درصد بوده است( Shakouie,

.)1990
یگوید نزدیک به یک درصد مردم ایران هر سال به خاطر نزاع و ضرب و شتم به مراجع انتظامی و
پزشکی قانونی م 
یگوید در دهه
یروند که نتیجه آن مرگ بیش از  1100نفر در هر سال است .سازمان پزشکی قانونی م 
قضایی م 
یدهد
هشتاد (  1380تا  )0931بیش از  11هزار و  100نفر بر اثر اصابت سالح سرد ،مردهاند .آمار این سازمان نشان م 
ساالنه بیش از یک هزار و  100مرگ به همین طریق از دنیا رفتهاند .بیشترین آمار ده سال گذشته در سال  1384با
یک هزار و  196نفر ثبت شد و کمترین آمار هم در سال  1380با  977نفر ثبت شده است .بر اساس مستندات
پزشکی قانونی ،در سال گذشته یک هزار و  39نفر با سالح سرد جان خود را از دست دادند و این رقم در مقایسه با
 976نفری که در سال  8 38 1کشته شدند 12 ،درصد رشد را نشان م 
یکنند.
یدهد 1600 .نفر هر روز در کشور دعوا م 
در موارد نزاع نیز در ده سال گذشته (  13 80تا  ) 1389بیش از پنج میلیون و هشتصد هزار پرونده در پزشکی قانونی
مورد رسیدگی قرار گرفته است .در بین این سالها ،سال گذشته (  ) 1389باالترین آمار را داراست که در آن631 ،
هزار و  381مورد پرونده نزاع به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است .متوسط مراجعات پروندههای نزاع به
سازمان پزشکی قانونی در ده سال گذشته ،بیش از  2 58هزار مراجعه در سال بوده است .با توجه به سرشماری ملی
سال  13 95که در آن جمعیت کشور  07میلیون و  472هزار و  846نفر اعالم شد و آمار متوسط  2 58هزار مراجعه
یکنند.
نزاع در سال به پزشکی قانونی ،از هر هزار نفر ایرانی ،هر ساله  8نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه م 
یگیرد و در
این در حالی است که بخشی از موارد نزاع بدون مراجعه به مراجع ذیصالح قانونی با مصالحه خاتمه م 
این آمار لحاظ نشده است.
جدول  :2آمار پروندههای ورودي و خروجي به دادگاههاي عمومي كشور در کالنشهرها در سال 1396
موجودي در سال 90
حقوقي

386697

خانواده

ورودي در سال 91

خروجي
1488433

1514546

مانده
0 1280 4

72515

345456

352057

65914

جزا يي

185566

1286046

8 28108 1

190524

اطفال

1225

جمع كل

30 60 46

13043

12966

1302

3159091

1853456

670540

Source: https://fararu.com
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جدول  :3آمار پروندههای ورودي و خروجي به دادسراهاي كشور در کالنشهرها در سال 1396
ورودي در سال 91

موجودي در سال 90
دادستاني

1 92 8

408551

خروجي

مانده

415671

1801

بازپرسي

80 712 1

979578

3 6580 9

186983

دادياري

182899

1667070

1650343

199626

سرپرستي

142443

جمع كل

5471 05

37450
94 926 03

45431

134462

2703144

27 5228

)Source: (https://fararu.com

جدول  :4آمار پروندههای ورودي و خروجي اجراي احكام در کالنشهرها در سال 1396
موجودي در سال 90
مدني

ورودي در سال 91

مانده

خروجي

627645

540856

545981

520 2 62

يك فري

1024 77

938307

978356

730975

انقالب

89758

95719

97180

88297

)Source: (https://fararu.com

جدول  :5آمار پروندههای ورودي و خروجي دادگاه انقالب در کالنشهرها در سال 1396
موجودي در سال 90
دادگاه انقالب

16665

ورودي در سال 91
56 7222

خروجي
224326

مانده
15095

)Source: (https://fararu.com

جدول شماره  :6آمار پروندههای ورودي و خروجي دادگاه يك فري استان
موجودي در سال 90
دادگاه يك فري

6289

ورودي در سال 91
62 151

خروجي
15144

مانده
17 62

)Source: (https://fararu.com

جدول  :7آمار پروندههای ورودي و خروجي دادگاه تجديد نظر در کالنشهرها در سال 1396
موجودي در سال 90
دادگاه تجديد نظر

4112 7

ورودي در سال 91
89 0 537

خروجي

مانده
74298

536903

)Source: (https://fararu.com

بررسي جغرافيای جرم در کالنشهر تهران
گهای ﻮﺟﻮﻣ د در آن ﻲﻘﻄﻨﻣ
تها و فرهن 
تها ،جمعی 
ﺮﻬﺗ ان ﺮﻬﺷ ﺪﻴﭽﻴﭘ های ا ﺖﺳ  .فعالی 
ا ﻦﻳ

ﺪﻳﺪﺟ و در ﺎﺣ ل د ﻲﻧﻮﮔﺮﮔ دائمی ،ﺮﻣ د ﻲﻧﺎﻣ  در ار ﺎﺒﺗ ط ﺎﺑ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ

ﻖﻄﻨﻣ

ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺪﻧ ا ﻪﺘﺷ ا ﺪﻧ  .ﻲﻋﻮﺿﻮﻣ
در وا ﻊﻗ ا ﻦﻳ

ا ﺖﻴﻤﻫ

ﻪﻛ ًﻼﺒﻗ ﭻﻴﻫ آ ﻲﻳﺎﻨﺷ

ﻪﺑ ﻮﻧ آوری و ﺮﭘﻮﻧ دازی دا ﻦﻣ

ﺎﺑ

ﻲﻣ ز ﺪﻧ و

ﺮﺑ ا ﺎﻋﻼﻃ ت ا ﺎﺼﺘﻗ دی ،ﻲﺳﺎﻴﺳ ،

ﺮﺑ ای درک ﻚﻳ  ﺮﻬﺷ ا ﺰﻟ ا ﻲﻣ ا ﺖﺳ  .ا ﺎﻣ ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ﻲﺷﺎﻧ از این درک ،ﺎﻬﻨﺗ ز ﻲﻧﺎﻣ

در ﻚﻳ  ﺮﺳ ز ﻦﻴﻣ  ،در ﻚﻳ
ﺖﻣﻮﻜﺣ

ﻪﻛ

ﺮﻗ ار ﻪﺘﻓﺮﮔ ا ﺪﻧ

ﻪﺼﻴﺼﺧ ﻼﻛ ن ﺮﻬﺷ  ا ﺖﺳ  ﻪﻛ  ﺎﻫﻲﻳﺎﻳﻮﭘ ی ﺪﻳﺪﺟ ا ﺎﺠﻳ د ﺪﻨﻛ  .و ﻮﺟ د و آ ﻲﻫﺎﮔ

ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ و ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ
ا ﺖﺳ

ﻼﻋ وه ﺮﺑ  ا ﺎﺠﻳ د ﻼﻜﺸﻣ ت ﺎﻴﺴﺑ ر ،ﺶﻴﺑ

از ﺶﻴﭘ

ﺪﻳﺪﺟ آفریدهاند و بر اساس

ﺎﻨﻌﻣ ﺪﻴﭘ ا میکند که

ﺎﻀﻓ ی ﺮﻬﺷ ی ،ﺎﻳ ﺎﻫﺎﻀﻓ ی ﺮﻴﭘ ا ﻲﻧﻮﻣ آن ﻮﻤﻧ د ﺎﻣ دی ﺪﻴﭘ ا ﺪﻨﻨﻛ ( .)Talebi, 2004ﺮﻬﺗ ان ﺰﻛﺮﻣ

و ﻪﺑ ﺎﺤﻟ ظ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ

ﻲﺳﺎﻴﺳ  ،ﺮﻐﺟ ا ﻲﻳﺎﻴﻓ  ،ا ﺎﺼﺘﻗ دی ،ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ  ،آ ﻮﻣ ز ﻲﺷ  ،در ﻲﻧﺎﻣ  ،ﻲﺘﻌﻨﺻ  و ﻲﺘﻴﻌﻤﺟ  از

و ﮋﻳ ه و ﺮﺼﺤﻨﻣ ﻪﺑ ﺮﻓ دی در ﻮﺸﻛ ر ﻮﺧﺮﺑ ردار ا ﺖﺳ  .ز ﺮﻳ ا ﻞﺤﻣ ا ﺮﻘﺘﺳ ار ﺰﻛﺮﻣ

ﻮﺸﻛ ر و سفارتخانههای د ﺮﮕﻳ

ﻮﺸﻛ ر ﺖﺳﺎﻫ  .از سویی ﻪﺑ ﺎﺤﻟ ظ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ

ﺮﺷ ق و ﺮﻏ ب ﻮﺸﻛ ر ﺮﻗ ار دارد ،ﻞﺤﻣ

ﺮﺗ دد ﻦﻴﮕﻨﺳ

ﺮﻐﺟ ا ﻲﻳﺎﻴﻓ

ﻲﺳﺎﻴﺳ  و ﺎﻤﺗ م وزارتخانههای
ﻪﻛ  در ﻮﺤﻣ ر ﺎﻤﺷ ل -ﻮﻨﺟ ب و

ط ﻮﺸﻛ ر است .ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
ﺮﻓﺎﺴﻣ ان ﻪﺑ ﺰﻛﺮﻣ و د ﺮﮕﻳ  ﺎﻘﻧ 

ﺪﻤﻋ ه ا ﻮﻣ ر
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ﺎﺑ زر ﻲﻧﺎﮔ و د ﺮﺗﺎﻓ ﺎﺠﺗ ری در ﺮﻬﺗ ان ﺮﻘﺘﺴﻣ ا ﺖﺳ

ﻊﻳﺎﻨﺻ

ﺪﺣ ود  04در ﺪﺻ

ﻮﺸﻛ ر در ا ﺮﻃ اف ﺮﻬﺗ ان ا ﺮﻘﺘﺳ ار ﻪﺘﻓﺎﻳ ا ﺪﻧ ( Ali

.)Abadi and Ahmadi, 2002
ﺶﻴﺑ

ی ﺮﻬﺗ ان ﻮﻐﺸﻣ ل ﻞﻴﺼﺤﺗ
ﻮﻴﻠﻴﻣ ن ﺮﻔﻧ دا ﻮﺠﺸﻧ در دانشگاهها 

از ﻢﻴﻧ

ینماید ﻦﻴﻨﭼﻢﻫ
ا ﺮﻓ اد ﻲﻧﺎﺘﺳﺮﻬﺷ در ﺰﻛﺮﻣ  را ﺮﺿ وری م 
ﻮﻨﺳ ات ﻪﺘﺷﺬﮔ  ﺮﻤﻫ اه ﺎﺑ ﻪﻌﺳﻮﺗ
و ﺖﻴﻌﺿ
و ا ﻦﻳ

ﻪﻴﺷﺎﺣ ﻲﻨﻴﺸﻧ

ﻮﺑ ده ا ﺖﺳ

ﺐﻴﻛﺮﺗ

ﺖﻴﻌﻤﺟ

ﺮﺑ ا ﺖﻴﻤﻫ

ﺪﻨﺘﺴﻫ و ﺪﻤﻋ ه ﺮﻣ ا ﺰﻛ در ﻲﻧﺎﻣ
ﻪﻛ  از ا ﻮﻗ ام ﻒﻠﺘﺨﻣ
ﻢﻈﻧ و ا ﺖﻴﻨﻣ

ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ  ،ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ  ،ﻲﺳﺎﻴﺳ  ،ا ﺎﺼﺘﻗ دی ،ﻲﺘﻴﻌﻤﺟ  و ﺎﺳﺮﻬﺷ زی ﺮﻬﺗ ان ﺎﺗ
ﺮﺷ ا ﻂﻳ

ا ﻦﻳ

ﺐﺟﻮﻣ

و ز ﺎﺑ ن ﺎﻫ ی ﺎﻔﺘﻣ وت ﻪﻛ در
ﺮﻬﺷ ا ﺰﻓ وده ا ﺖﺳ  .ﻪﺠﻴﺘﻧ آ ﻪﻜﻧ

ﺪﺣ ز ﺎﻳ دی ﺎﻔﺘﻣ وت از د ﺮﮕﻳ  ﺖﺳﺎﻫﺮﻬﺷ

ﺮﺑ ﻮﻧ ع ر ﺎﺘﻓ ر ،ار ﺎﻃﺎﺒﺗ ت ،ا ﺎﻈﺘﻧ ر ﺎﻫ و نگرشهای ﺎﻨﻛﺎﺳ ن آنـ ﺬﮔﺮﻴﺛﺄﺗ ار ا ﺖﺳ

دارای آ ﺎﺛ ر ﺖﺒﺜﻣ

ﻮﻀﺣ ر

و در ﻮﺣ زه ا ﺖﻴﻨﻣ

ﻲﻣﻮﻤﻋ

ﺰﻴﻧ 

و ﻲﻔﻨﻣ  ا ﺖﺳ  ﻪﻛ ﺪﻳﺎﺑ در ﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ت ا ﻲﺘﻴﻨﻣ  ﻮﻣ رد ﻪﺟﻮﺗ ﺮﻗ ار ﺮﻴﮔ د(.)AsoMoa MId hMaobo, 2006

قدانان معتقدند خيابانهاي تار كي
حقو 

ير و ن د
و كم نور بعضًاًا محل مناسبي براي تعرضات مالي و جنسي به شمار م 

و نوع معماري شهرها ،نحوه ساخت بناها و ميزان تراكم آنها در حوزه جنا يي كشور نقش مهميايفا ميكند .مناطق
مختلف هر كشور و شهري به لحاظ ميزان و انواع جرائم داراي و ژي گ 
يهاي خاص خود است .از سو يي ايجاد
يتواند در گسترش بروز كي
تغ يي رات در مناطق جغرافيا يي نيز م 

جرم يا كاهش آمار آن نقش به سزا يي داشته باشد.

يهاي هر منطقه و بررسي علل و عوامل
در ا ني ميان براي مقابله با جرائم در نخست ني گام بايد به شناسا يي و ژي گ 
جرمخيز بودن آن پرداخت .جرم كي

ابزار خالف ارزشهاي اجتماعي است كه به دليل ضرر و زياني كه به

ارزشهاي جامعه وارد ميكند ،از سوي قانونگذار براي آن مجازات تع نيي شده است(.)Filakov, 2003
م يح ط جغرافيا يي

تأثير و ژي هاي بر نوع رفتار افراد دارد به نحوی که روابط ميان اشخاص در منطقه متراكم با

يهاي انجام گرفته از سوي كارشناسان مؤيد ا ني مسئله است كه
طهاي مسكوني غيرمتراكم تفاوت دارد و بررس 
م يح 
ا ني مؤلفهها تأثير به سزایی در بزهكاري افراد دارند .بزهكاري در حاشيههاي شهر ،خانههاي مقوا يي و ...با بزهكاري
يتوانيم عامل م يح طي را در بروز بزهكاري رد كنيم .متأسفانه به دليل
در ديگر مناطق شهر فرق دارد .بنابرا ني  ،نم 
نـب ــ ود آمـار و مـطـالـعـات دق قـيـ از سـوي كارشناسان ،ميزان جرمزا يي در كشور ما روشن و مش صخ

نيست.

آنچه مسلم است ميزان بزهكاري در مناطق حاشيه شهرها و پرجمعيت و همچن ني شهركها بيش از مناطق ديگر
يكنند ،از
است .بزهكاري در مناطقي همچون شهركهاي اقماري كه افرادي با تعلقات مختلف در آن زندگي م 
شهاي فقيرنش ني  ،بنادر ،راهآهن و ...بيشتر از ديگر
امـا نـك قـد ـي م يـ ب ـيـ شـتـر اسـت .هـمـچن ني بزهكاري در بخ 
يتواند با افزايش يا كاهش
قدان خاطر نشان كرد :برخي شرايط فني در مناطق شهري م 
مناطق شهر است .ا ني حقو 
جرائم جنا يي

رابطه مستقيم داشته باشد يا ا ني كه وجود برخي سازوكارها مانع بزهكاري میشود( Kalantari and

.)Safari, 2008
تهاي پليسي در خيابانها و
نهاي عمومي و يك وسك و گش 
نصب ابزارهاي الكترون يكي  ،دورب ني هاي مداربسته ،تلف 
اما نك خلوت شهري ،ساخت فيلمهاي پليسي و نصب روشنا يي (تيرهاي چراغ بـرق) بـه مـنـظـور پ ـيـ شـگ يـ ري از
كها ،پايانهها ،محلهاي پررفت و آمد و خلوت عامل بسيار قوي در كاهش بروز جرائم مالي ،جنسي و...
جرم در پار 
است و در ساخت منازل ضمن ا ني كه بايد نكات روانشناسي رعايت شده باشد ،بايد بهگونهاي طراحي شود كه
عالوه بر تس نيك فرد ،جنبه پيشگيري از جرم در آن در نظر گرفته شده باشد .شهرداري بايد بر سـاخـت و سـاز

نشهرهای 715 ...
بررسي جغرافيای جرم در کال 

عهاي مسكوني و فـاصـله آنها با كي ديگر ،نوع اشراف هر سـاخـتـمـان بر ساختمانهای ديگر ،ميزان طبقات
مجتم 
ساختمان ،فضاي سبز منازل و ...نـظـارت داشـتـه بـاشـد .هـمـچن ني
كنندهاي دارد .ا ني

وزارت مس نك

در ا ني

زمينه نقش تع نيي

وزارتخانه به عنوان سازمان اعمال حـا ـك م ـيـ ت بـا ـي د بـه واحدهاي شهرداري در خصوص

چگونگي نحوه ساخت و ساز ابالغ كند .بهتر ني روش براي تغ يي ر ساختار معماري شهر و متناسب كردن آن با
نيازهاي شـهـر را تـش يكـ ل ـك ميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي مختلف اعم از وزارت مـس نكـ ،
شهـرداري ،رئ سي قوه قضا يي ه ،بهزيستي ،وزارت كشور و  ...است که اعضاي ا ني كميسيون بـا ـي د ابـعـاد سـاخـت
مـس نكـ

را بـر طـبق اسـتـانـداردهـاي روز دنيا مطالعه كرده و پ ـيـ شـنـهـادهـاي الزم را در ا نـي

زم ـيـ نه به

مهندسان ارائه دهند(.)Kalantari and Ayat, 2007
رشد اما نك تجاري در محلههاي مسكوني در افزايش جرم و جنايت مؤثر است و چهره افراد سابقهدار و مجرم بايد
از سوي رسانهها و مطبوعات به مردم نشان داده شود .قطعًاًا معماري يا نوع ساختمانسازي رابطه مستقيميبا جرم و
جنايت دارد .برخي كشورها در حوزه معماري جنا يي

و جرم متخصص هستند ،به گـونـهاي ـك ه در طـراح يـ

ساختمانها و شهرها به آن توجه و ژي هاي ميكنند .بايد در ا ني گونه م ـحـ لهـا به فواصل معيني يك وسكهاي پـل سـيـ
تهاي پليسي در فاصلههاي زماني كوتاه بايد در ا ني اما نك رفت و آمد داشته باشند .هـر
ا ـي جاد شود .همچن ني گش 
یشود ا ني
چقدر تعداد محلهها و ساختمانهاي مسكوني در نواحي صنعتي و بازرگاني كاهش پيدا كند ،باعث م 
ييابد
محلهها كم كم از حالت مسكوني به تجاري تبديل شوند ،در نتيجه جرائم در ا ني گونه محلهها افزايش م 
(.)Kozareh, 1996
يسوادي ،فقر ،ب كي اري ،نداشتن حرفه مـش صــخـ
داشتن كمتر ني امتياز اجتماعي ،ب 

 ،مـهـاجـر بـودن و ...از جـمـلـه

يآيد .بنابرا ني  ،اگر فرصت قانوني متعارف در اختيار مردم ا ني نواحي
يهاي برخي مناطق جنوبي شهر به شمار م 
و ژي گ 
شآمـوزان ا نـي گـونه مدارس به دليل
گذاشته نـشـود ،طـب يـ عتًاًا نرخ جرم در ا ني مناطق افزايش پيدا ميكند .دانـ 
يدهند .همچن ني هيچ گونه دلبستگي ميان معلم و دانشآموز وجود
مهاجرپذير بودن مدام مدارس خود را تغ يي ر م 
یشود مدرسه ،كي
ندارد و ا ني امر موجب م 

مدرسه در حال گذار باشد ،در نتيجه جرم در ا ني مناطق افزايش پيدا

يهاي فرزندان
يكند؛ اما در مناطقي كه كمتر مهاجرپذير هستند ،والد ني بهشدت وضعيت درسي ،دوستان و همكالس 
م
خود را نظارت م 
يكنند ،در نتيجه جرم در ا ني مناطق كمتر است(.)Cohen, 1981
در سراسر فرهنگ واژگان حقوقی و جرمشناسی هیچ واژهای از نظر معنی به پیچیدگی واژه جرم یا بزه وجود ندارد،
کسیرت از
چه بسیار افرادی که در برههای از زمان مجرم شناخته شده و در برههای دیگر به عنوان انسانهای نی 
ایشان یاد میشود .ضمن اینکه برخی جرائم نیز وجود دارند که در تمام اعصار و مکانها ثابتاند و همیشه جرم
یشدهاند .با این همه درک معنای این اصطالح در بررسی وضع قانون و نقض آن و نیز در توجیه و ارزیابی
تلقی م 
مجازات از اهمیت بسزایی برخوردار است( .)Key Niya, 1994واژه جرم در لغت به معنای گناه ،خطا ،ذنب ،تعدی،
بزه ،عصیان و معصیت است و در اصطالح حقوقی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده
یشود .جامعه شناسان نیز معتقدند که جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع
جرم نامیده م 
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یشود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحهدار کند ،جرم محسوب میشود .هر یک از جرمشناسان نیز
ناشی م 
به نوبه خود برحسب روش ،شغل و حرفه ،موضوع مورد مطالعه ،تخصص ،ذوق و استعداد خود جرم را معنی و
تفسیر کردهاند؛ بنابراین هنوز تعریفی که بتواند مورد قبول تمام جرمشناسان قرار بگیرد ارائه نشده است .به هرحال از
سوی جرمشناسان چند تعریف مش صخ

یشود:
توار به آنها اشاره م 
از جرم ارائه شده که فهرس 

 .1جرم تجاوز به حق و وظیفه است (تارد -ماکسول)
 .2جرم عملی قابل مجازات است
 .3جرم عملی علیه آزادی فرد است
 .4جرم عملی برخالف قانون است
 .5جرم عملی خالف قانون و اخالق است
 .6جرم عملی ضد اجتماعی است
 .7جرم لطمه به وجدان و اخالق است
یکنند.
برخی مانند منتسکیو جرم را به جرم علیه مذهب ،علیه اخالق ،علیه آرامش عمومی و علیه امنیت تقسیم م 
یکند« :جرم عمل یا خودداری از عملی است که طبقه
نگونه تعریف م 
دکتر مظلومان نیز در تعریفی عجیب جرم را ای 
روش 
نفکر جامعه آن را عامل آشفتگی در نظم و هماهنگی اجتماعی محسوب کند و برخالف موازین اخالقی بداند و
آسیبی به احساسات و وجدان به شمار آورد( .)Key Niya, 1994عدهای از دانشمندان معتقدند که برخی جرائم دلیل
پیشرفت اجتماع و ترقی آن است و حتی برای آنکه جامعه بتواند به پیشرفت خود ادامه دهد این جرائم الزم است
یگیرد .1 :تخلف از قراردادهایی که منجر به تشکیل
مث ًالًال دونالپ معتقد بود ترقی اجتماع از دو طریق صورت م 
ینویسد:
یشود؛  .2تخلف از قانونی که توسط قراردادها شکل گرفته است .امیل دورکیم نیز م 
قراردادهایی جدید م 
لگیری اصولی و درست حق و
یآید بلکه چون این شرایط برای تحول و شک 
جرم نه تنها پدیده الزمی به شمار م 
اخالق ضروری است لذا ثمربخش و مفید است؛ اما در واقع عقیده این دانشمندان را باید مربوط به آداب و سننی
یگیرد و کلیهافکار را در چهارچوب خود زندانی میکند و درنتیجه باعث رکود و
دانست که صورت قانون به خود م 
جمود فکر شده و اجتماع را در حالت سکون نگه م 
یدارد(.)Key Niya, 2005
یهای مربوط به بزه مباحث
یهای مختلف مربوط به بزهکار و بزهکاری که ریشه قدیمی دارند ،تئور 
برخالف تئور 
یدانند :شخصیت و
جدیدی در جرمشناسی هستند .برخی از جرم شناسان دو عامل را در ایجاد جرم سهیم م 
یدانند و علت جرم را در این دو عامل جستجو
وضعیت .ایشان عمل جنایی را پاسخ شخصیت به وضعیت معین م 
یکنند؛ اما عوامل دیگری نیز وجود دارند که در تحقق جرم سهیماند ،مثل زمینه و محیط .عوامل ارثی ،پایه اساسی
م 
یکند .اثر کروموزومها ،تغییر و
نم
و ضروری تکامل شخصیت فرد است و حدود تکامل جسمی و روانی را تعیی 
یهای واگیردار ،رشد جسمی و پرورش روانی و سایر عواملی که در جسم و روان هر فرد
تجزیه ژنها ،اثر بیمار 
یسازد .با اینکه زمینه ،به علت ساختمان خاص جسمی و وضع
مؤثر است زمینه را برای بروز جرائم مختلف مهیا م 
روانی هر فرد دوام دارد ولی تحت تأثیر عوامل خارجی و محیط اجتماعی تغییرپذیر است(.)Key Niya, 2006
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ی میشود.
محیط کلیه شرایط و اموری است که موجب تکامل هر موجود زنده و به خصوص تحول شخصیت انسان 
یشود :محیط جغرافیایی یا طبیعی ،محیط اجتماعی ،محیط عمومی ،محیط شخصی،
محیط به انواع مختلف تقسیم م 
بناپذیر ،محیط اتفاقی ،محیط انتخابی ،محیط پذیرش و محیط تحمیلی .تمامیت جسمی و روانی فرد
محیط اجتنا 
یدهد .مقصود از تمامیت تکامل نیست بلکه منظور آن است که فرد پس از عبور از دوران
شخصیت وی را تشکیل م 
یگذارد ،به حد کافی از رشد جسمی و روانی
بلوغ و رسیدن به سن تکلیف اجتماعی که عرف نیز به آن صحه م 
رسیده و به عنوان «ش صخ

یتواند دارای مسئولیت
» دارای جایگاه اجتماعی معینی شده است؛ به عبارت دیگر م 

اخالقی در ارتباط با دیگران بشود .جامعهشناسان فرهنگ هر جامعه را در تکوین شخصیت مؤثر میدانند و معتقدند
که تفکیک شخصیت که مؤید وحدت وجود فرد است از محیط امکانپذیر نیست .وقوع جرم از مرحله شروع تا
یدهد .با ترکیب شخصیت و وضعیت هر امری از
اجرای عمل ،بسته به وضعیتی است که شخصیت فرد را شکل م 
نقطه شروع به مرحله عمل و اجرا درم 
یتوان سه وضعیت را از یکدیگر تفکیک کرد:
یآید .گین برگ معتقد بود که م 
یخطر  .3وضعیت مختلط.
 .1وضعیت خطرناک مثل محیط باند بزهکاران  .2وضعیت ب 
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
یشود و
دامنه جرائم اجتماعی بسیار گسترده است و پیشرفتهترین آن علمی است که به لحاظ قانونی خالف شمرده م 
عامل اصلی آن را متهم و محکوم به زندان میاندازند و شکی نیست که این طیف وسیع متأثر از عوامل مختلفی که از
یهای خانوادگی ،پایه زن بدون سطح تحصیالت و زندگی در
تها و شرایط و عوامل اجتماعی نظیر گسیختگ 
موقعی 
طهای منحرف ،میزان باورهای مذهبی ،ازدواج در سنین پائین و عدم تعلقات اجتماعی و عوامل اجتماعی دیگر
محی 
یباشند که هر یک از زاویهای خاص به
است .اندیشمندان متعددی عالقهمند به پژوهش در مورد جرائم اجتماعی م 
عوامل اجتماعی ایجاد جرم پرداختهاند.
یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین ،جامعه شناسان و روانشناسان و
متخصصین امروز را به خود معطوف داشته موضوع جرم و ارتکاب جرم است؛ اما در همه این حوزهها زنان که نیمی
یباشند عم ًالًال کمتر مورد توجه بوده و در واقع بیشتر نظریههای کجروی زنان را تقریبًاًا مورد
از جمعیت جامعه م 
یاعتنایی قرار دادهاند .شاید این مسئله به این دلیل باشد که میزان تبهکاری و ارتکاب جرم زنان نسبت به مردان
ب
یرسد که اندک باشد .برای پاسخ به این که چرا زنان در مقایسه با مردان کمتر مرتکب جرم
اندک بوده و یا به نظر م 
یشوند ،نظرات مختلفی وجود دارد .عدهای از نظریهپردازان این مسئله را ناشی از عوامل درونی و بیولوژیکی
م
یکنند.
یدانند .عدهای نیز معتقدند که زنان فاقد نیروی کار الزم برای ارتکاب جرم هستند و بیشتر مفعوالنه عمل م 
م
عدهای دیگر دیدگاهی کام ًالًال متفاوت دارند .به نظر آنها کم بودن جرائم زنان به فقدان نیرو ،خوبی ذاتی یا مسائل
یدانند که چطور در دام
یشود .آنان معتقدند که زنان موجوداتی مکار و حیلهگرند و خوب م 
بیولوژیکی مربوط نم 
قانون گرفتار نشوند .در نتیجه جرائم آنها کمتر از جرائم مردان علنی م 
یشود(.)Key Niya, 2006
پدیدههای اجتماعی با یکدیگر رابطه متقابل و تنگاتنگ دارند .برای پدیده جرم و بزهکاری نیز نمیتوان تنها یک
عامل را عامل وقوع جرم دانست .گرچه در تبیین علل وقوع ارتکاب جرم عوامل شخصی و محیطی هر دو مورد
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توجه است لیکن فرض کلی بر این است که عوامل محیطی نیروی غالب است و عوامل شخصی را تحت تأثیر قرار
یآید که هرچند هنوز میزان جرائم زنان نسبت به مردان پایین است اما روند رو به
یها چنین بر م 
یدهد از بررس 
م
رشد جرائم زنان محسوس است( .)Marshall and Rassman, 1998باال بودن جرائم زنان آثار و عواقب نامطلوب
دارد که جبران آن مشکل است .متالشی شدن خانوادهها ،تزلزل در ارزشها و هنجارهای اجتماعی که جامعه بر پایه
آن استوار است از پیامدها و آثار نامطلوب جرائم است .در پاسخ به این سؤال که آیا از هم گسیختگی خانواده در
یهای
بروز جرم زنان مؤثر است باید گفت که خانواده نخستین «نظام نهادی» عمومی است که برای رفع نیازمند 
حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد .جامعهپذیری ناقص موجب بروز رفتارهای خالف هنجار
یدهند که محیط خانواده رابطه مستقیمی با بروز رفتار ارتکاب جرمی
یآورد .روانشناسان نشان م 
اجتماعی را فراهم م 
و ارتکاب جرم دارد .طرز تفکر والدین با سایر اعضای خانواده به هر شکلی که باشد ،در رفتار فرزندان آنها تأثیر
یبرند و دختران به علت
یگذارد .اگر خانواده کانون خشونت و تنش باشد ،فرزندان به بیرون از خانه پناه م 
م
یهای جنسی خود درخطر آسیب قرار م 
ویژگ 
یگیرند(.)Modirie, 1983
یشود:
ینویسد غالبًاًا شرایط زیر در خانواده موجب ارتکاب بزه فرزندان م 
ساترلند م 
۱ـ بزهکاری سایر افراد خانواده یا فساد اخالقی و الکلی بودن سایرین.
۲ـ فقدان والدین در اثر فوت یا طالق یا ترک یکدیگر.
۳ـ عدم کنترل والدین در اثر غفلت یا علل دیگر.
۴ـ ناسازگاری موجود در منزل نظیر تحکم یکی از اعضای خانواده ،حمایت زیاد از بعضی از فرزندان یا اشتیاق زیاد
نسبت به آنها ،سختگیری بیش از حد معمول ،حسادت بعضی از افراد نسبت به دیگران ،شلوغی وضع خانواده و
دخالت بستگان و غیره .عالوه بر این زنان به علت حاکم بودن فرهنگ سنتی بر جامعه و اکثر خانوادهها ،فرصتهای
یباشند که
تهای اقتصادی و اجتماعی م 
تحصیلی و شغلی محدودتر و تبعیض جنسیتی ،همواره در معرض محرومی 
جواب گوی این سؤال است که آیا پایگاه اجتماعی و اقتصادی و میزان تحصیالت زنان در بروز جرم آنان مؤثر است
که این امر زمینهساز آسیبپذیری زنان است ،به طوری که جمعیت فعال زنان هنوز در مقایسه با مردان ناچیز است.
ساترلند از نظر برابری یا عدم برابری زنان با مردان مینویسد؛ شاید بتوان مهمترین اختالف بین زن و مرد را در این
یشوند و اعمال آ 
دانست که زنها سخت مراقبت م 
نها سخت تحت کنترل قرار میگیرند( Mesgari Torqabeh,
.)1998
به عالوه زنان شاغل در مقایسه با مردان ،از مزایای برابری برخوردار نیستند .بی سوادی زنان به دلیل پایین بودن
یسوادی زنان نه تنها عامل بازدارنده زنان در
میزان سواد ،فاقد زمینه الزم برای کسب مهارتهای شغلی هستند .ب 
تهای اجتماعی و
عرصه نیروی کار آنها در حیطه فعالیتهای اقتصادی ،بلکه آنان را نسبت به حقوق و مسئولی 
یگرداند .همچنین نظام هنجاری سنتی ،زن را از لحاظ اقتصادی ،وابسته و تابع مرد تربیت
خانوادگی آسیبپذیر م 
یکند و این وابستگی در میان قشرهای اجتماعی که از نظر میزان سواد و آگاهیهای اجتماعی در سطح نازلتر
م
یخورد .در این مطالعه سعی بر این است به این سؤال اساسی تحقیق پاسخ داده شود که :چه
هستند بیشتر به چشم م 
عوامل جامعهشناختی در بروز انواع جرم در بین زنان زندانی مؤثرند؟ پژوهش حاضر که به زمینههای اجتماعی مؤثر
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یداند که در
یتردید وقوع جرم و نوسانات کمی و کیفی آن را معلول عللی م 
در ارتکاب جرم زنان توجه دارد ب 
جامعه ایجاد شده است .ابتدا باید توجه داشت که در وقوع ارتکاب جرم عوامل شخصی و محیطی هر دو مؤثر
م
یباشند(.)Maleki, 2010
یرسد تعریف جرم نیز برحسب مکاتب و دیدگاههای مختلف ،متفاوت باشد .به طور مثال ،به عقیده
به نظر م 
طرفداران مکتب عدالت مطلق ،جرم عبارت است از :عملی که مخالف اخالق و عدالت باشد» .از نظر رافائل
گاروفالو (مکتب تحققی) نیز در صورتی که افراد به آن قسمت از حس درستی و نیکوکاری که همیشه و در همه جا
مورد قبول واقع شده است اهانت کنند ،مرتکب جرم شدهاند؛ اما کارارا معتقد است جرم یعنی :نقض قانون مملکتی
در اثر یک عمل خارجی ،در صورتی که انجام وظیفه و یا از عمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات
یگوید« :جرم عبارت از سرکشی فرد در برابر اجتماع است که به وسیله مقررات
باشد» .سیاسی نیز در تعریف جرم م 
قانونی تعبیه شده و برحسب شدت و ضعف ،از نظر حقوقی نوع است :خالف ،جنحه و جنایت :که البته در
تقسیمبندی پس از انقالب به نوع :حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات تقسیم شده است .همچنین فرهنگ راندوم
هاوس جرم را انجام فعالیت غیر قانونی ،تخلف ،اشتباه یا گناه جدی و شدید و عملی که باعث ایجاد خسارت به
افراد ،اماکن عمومی یا منافع دولت شود» تعریف کرده است()Mousavi, 1999؛ اما به طور کلی ،میتوان گفت که
یشود که
جرم دارای دو تعریف اجتماعی و اثباتی است .در تعریف اجتماعی ،جرم به فعل یا ترک فعلی گفته م 
مرتکب آن از طرف مردم و جامعه طرد شود؛ در حالی که در تعریف اثباتی ،هر فعل یا ترک فعلی که به موجب
قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ،جرم محسوب میشوند( .)Nabavi, 1995بر اساس تعریف اثباتی ،هیچ
یتواند ِاِاعمال شود مگر در قبال
یشود مگر اینکه کیفری در کار باشد؛ یعنی کیفر قانونی نم 
جرمی جرم محسوب نم 
َاَاعمالی که از نظر قانونی تعریف دقیق داشته باشند و اگر َاَاعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون به طور دقیق تعریف
و محکوم نشده باشند ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر پدید آورند ،جرم شمرده نم 
یشوند( Najafi
 .)Abrandabadi and Hashembiqi, 1998طبق برداشت مبتنی بر آسیب اجتماعی ،جرم هم شامل جرائم جزایی
مانند تجاوز یا سوء قصد میشود و هم شامل جرائم مدنی مانند غفلت یا بی احتیاطی است(.)Hadipour, 2009
بررسی جغرافیایی نخستین کوشش علم جغرافیا در باب تحلیل رابطۀ میان محیط و رفتار انسان است .بر اساس این
رویکرد ،اوضاع محیط طبیعی (اقلیم) نقشی تعیین کننده در ادراک ،احساس و رفتار مجرمانه انسان دارد .بررسیهای
متکی به روش علمی و مبتنی بر اصول و روشهای آماری دربارۀ محیط جغرافیایی و جرم برای اولین بار در نیمه
اول قرن نوزدهم به وسیله کتله و گری صورت گرفت است .برخی منابع «کتله» را پدر آمار جنایی و ازجمله
پایهگذاران مکتب جغرافیای جنایت معرفی کردهاند و گفته میشود که تحقیقات او باعث شده تا جرم به عنوان یک
پدیده اجتماعی تابع دو متغیر زمان و مکان شناخته شده شود(.)Weisberg and Brown, 1899
لگیری علم جغرافیای جرم و جنایت از گذشته تا به امروز در طی سه دوره خالصه میشود :دورۀ
سیر تکوینی شک 
یهای
اول :تأثیر عوامل محیطی چون آب و هوا ،باد ،دما ،عرض جغرافیایی ،کوه ،دشت و دریا و ...در رابطه با کجرو 
بشری ،موضوع مطالعات جغرافیای جرم در این دوره را تشکیل میدهد .درواقع این مطالعات با رویکردی
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جبرگرایانه ،ناهنجاریهای اجتماعی را به عوامل محیطی نسبت میدهد .دورۀ دوم :گری و کتله در سال 1833
نخستین پژوهشهای علمی جغرافیای جرم را با بهرهگیری از اندیشههای اکولوژی اجتماعی انجام دادند .کتله به
کمک اعداد و ارقام ،رابطۀ بین جرم و برخی متغیرهای اجتماعی ،اقتصادی و محیطی را نشان داد .این روند به وسیله
متفکران مکتب اکولوژی اجتماعی شیکاگو در اوایل قرن بیستم ادامه یافت و برخی متغیرهای جمعیتی(ساخت
جنسی و سنی) و اقتصادی (درآمد) و مشخصههای مکانی (مشخصات مناطق و محل سکونت مجرمان) را به آن
اضافه کردند.
دورۀ سوم :از دهه  1990میالدی عالقه و توجه فزایندهای به پژوهشهای مربوط به مکان و جرم در محافل علمی
جهان صورت گرفته است .به نظر میرسد که موارد زیر مهمترین دالیل این توجه بوده است:
الف -افزایش قابل توجه میزان جرم و جنایت و ناهنجاریها در اکثر شهرهای جهان
ب -پیشرفتهای فنی ابزارهای پژوهش جغرافیا
ج -توسعۀ علمی نظریههای مکانی جرم در بررسیهای جغرافیای جرائم شهری
با بررسی جغرافیای جرم به نظر میرسد چهار عامل کلیدی قانون ،مجرم ،قربانی جرم و مکان جرم در شکلگیری
کانونهای جرم خیز در نقاط مختلف جغرافیایی از مهمترین عوامل است .آنچه مسلم است برخی مکانها به دلیل
یهای اجتماعی ،اقتصادی ساکنان آن ،امکان و فرصت بیشتری برای وقوع
ساختار کالبدی خاص و همچنین ویژگ 
جرم دارند .در نقطۀ مقابل ،برخی مکانها مانع و بازدارندۀ فرصتهای مجرمانه هستند و همین امر موجب میشود تا
بزهکاران در انتخاب محل جرم خود ،به دنبال کمترین و مناسبترین فرصتها و شرایط مکانی برای ارتکاب عمل
مجرمانه باشند؛ بنابراین شناسایی فرصت مکانی به وجود آورنده و تسهیل کنندۀ این فرصتها و ارائه رهنمود برای
تغییر این شرایط و تبدیل آن به فضاهای مقاوم در برابر ناهنجاریهای اجتماعی از مهمترین اهداف بررسیهای
جغرافیای جرم در شهرها محسوب میشود.
ی ناگواری ،از جمله :افزایش جرم و جنایت در
یرویه و شتابزده کالنشهرها در سالهای اخیر ،پیامدها 
رشد ب 
آنها را به همراه داشته است .در واقع ،شـهرنشینی از دیـدگاه جرمشناسی ،فرصت بیشتری برای ارتکاب جرم به
ی مکانها به دلیل ساختار فضایی -کالبدی خاص و همچنین ،شرایط و
یآورد .آنچه مسلم است ،برخ 
وجود م 
ی ،اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن ،امکان و فرصت بـیشتری بـرای وقوع و بـروز جرم دارند .در
ی فرهنگ 
یها 
ویژگ 
مقابل ،برخی مکانها مانع و بازدارنده فرص 
ی بروز
تهای مجرمانه هستند .از این رو ،شناسایی شرایط مکانی -فضای 
یهای جغرافیای جرم
جـرم و ارائه راهکار به منظور از بین بردن یا تضعیف این شرایط ،از مهمترین اهـداف بـررس 
یشود .از آنجایی که برنامهریزی ،مدیریت و سازماندهی مناطق ،شهرها و روستاها
و جنایت در شهرها محسوب م 
ف ،از وظـایفاصـلی دولتها در هر کشوری است و از جمله شاخصههای مهم حیات اجتماعی
ی مختل 
در جنبهها 
سالم در هر جامعهای وجـود مـیزان قـابل قبولی از امنیت در آن برای کلیه شهروندان است که در پرتو آن بتوانند به
فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی روزمـرهشان بپردازند ،تحقیق و مطالعه پراکنش و توزیع فضایی جرم
ی ریـشهها ،عـلل ،نحوه گسترش و پراکندگی
یتواند کمک شایان توجهی به دسـت اندرکاران در خصوص شناسای 
م
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 امروزه بررسی پراکندگی جرائم شهری در سطح. اقدامات پیشگیرانه و مقابله را تسریع نماید،انواع جرم کرده
.ی اصلی برنامهریزان شهری است
 کالنشهرها و عوامل مرتبط و تأثیرگذار بر آن جزو یکی از دغدغهها
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