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چکیده
این نوشتار که از نظر هستیشناسی بر موضع پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی تکیه دارد ،درصدد تبیین فرایند و عناصر تشکیل
دهنده تخریب باغها در شهر تهران با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد است .بررسیها نشان میدهد طی سه
دهه گذشته ،علیرغم وجود قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که بر حسب وظایف و اختیارات از طرف هر یک
از قوای سه گانه (مقننه ،مجریه و قضائیه) و مدیریت شهری به عنوان مجری این قانون تضمین شده ،نتوانسته است مانع
تخریب باغها در داخل شهر تهران شود .این در حالی است که در متون شهرهای پایدار فرض بر این است که با تغییر در
حکمروایی زیستمحیطی از طریق سازوکارهای نهادی ،سیاستی و قانونی ،میتوان رفتار دوستدارانه مردم با طبیعت را
تضمین کرد .بدینترتیب برای دستیابی به علل تخریب باغها در شهر تهران با استفاده از روش نمونهگیری نظری و هدفمند
تا زمانی که اشباع نظری حاصل گردد با  38نفر از مطلعین کلیدی مصاحبه عمیق انجام شد .دادههای گردآوری شده در
ً
قالب  37مقوله فرعی 10 ،مقوله اصلی و نهایتا مقوله هسته ،کدگذاری و تحلیل شدهاند .نتایج به دست آمده بیانگر این
است که به دلیل نابسامانی در قانون به ویژه عدم سنخیت و تناسب مجازات با جرم ،منافع حاصل از تخریب باغ بیش
ّ
از هزینههای آن برای فرد متخلف است .بنابراین ،این عامل باعث نگرش مثبت فرد به کسب سود و رفاه _ قصد رفتاری از
تخریب باغها _ میشود .بحران اخالق زیستمحیطی ،عامل اصلی نگرش مثبت فرد به کسب سود و رفاه از تخریب باغها با
نقض قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهاست .رفتار اخالقی با محیطزیست ،امری اقناعی است که مقید به زمان
و مکان نبوده و بر اثر کرامت نفس حاصل میشودّ ،اما تحصیل آن با قانون و قواعد حقوقی به دلیل محدودیت عرصه آن
نسبت به اخالق ،ممکن و مطلوب نخواهد بود.

 .1مقدمه
در متون نظری شهرهای پایدار ،دستیابی به شهر سبز مستلزم
این است كه مدیریت شهری با تــدارک زیرساختهای فیزیكی،
فناوری ،نهادی و حقوقی با عنوان حکمروایی زیستمحیطی،
رفــتـ ِـار مسئوالنه با طبیعت را سازماندهی كند ،تا بدینوسیله
بتوان شهروندان را به ســوی رفتار اخالقی با طبیعت بر مبنای
سیاستهای توسعه شهری پــایــدار هدایت كــرد .بنابراین رفتار
اخالقی با طبیعت مترادف با اطاعت از قوانین و هنجارهایی که
ناظر بر نحوه توزیع و تملک منابع طبیعی هستند ،تعریف میشود؛
در این حالت ،مردم افرادی قانونگرا و به تبع آن اخالقی محسوب
مرز حقوق و قانون برای خاتمه
میشوند .با این وصف ،اخالق هم ِ
دادن به مسائل و مشكالت زیستمحیطی ناشی از سلطه بشر بر
طبیعت و به تبع آن افزایش كیفیت زیستمحیطی زندگی مردم از
طریق حدا كثرسازی گزینههای انتخاب مردم میگردد .بدینترتیب
در شهر سبز که با تکیه بر قانون ،ضمانت اجرای رفتار دوستدارانه با
طبیعت ،از طرف دولت /مدیریت شهری تضمین میشود ،انتظار
میرود هراس از مجازات و پیامدهای نا گوار تخلف و قانونشکنی
باعث شود که شهروند رفتار خود را با هنجارهایی که ناظر بر نحوه
توزیع و تملک منابع و خدمات ا کوسیستم و ذخایر ژنی کره زمین
است ،وفقدهد.
ّاما با فرض این كه خطمشی حکمروایی زیستمحیطی با سوگیری
سیاستی و قانونی بهترین راهحل برای دستیابی به جهانی پایدار
اســت ،پــس چــرا وجــود «قــانــون حفظ و گسترش فضای سبز در
شماره بیستسوم شهرها »1که هم بر حسب وظایف و اختیارات از طرف هر یک از
تابستان  1396قوای سه گانه (مقننه ،مجریه و قضائیه) و هم از طرف شهرداری به
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه عنوان مجری تضمین باید شود ،نتوانسته است در راستای تحقق
علمی-پژوهشی
اهداف بیانیه چشمانداز شهر تهران ،از باغها و زمینهای کشاورزی
داخ ــل آن کــه جــزو ســرمــایـههــای طبیعی کمنظیر آن محسوب
میشوند ،محافظت نماید؟
بررسیها در شهر تهران در طول سه دهه گذشته نشان میدهد که
باوجود تأ کید قانون بر حفظ و گسترش فضای سبز در داخل شهرها،
اراضی کشاورزی و باغهای داخل شهر تهران ،به انحای مختلف
تخریب شده و تغییر کاربری دادهانــد" .مطالعه مکانی اراضی سبز
موجود در شهر تهران در طول سه دهه گذشته نشان میدهد که
اراضی سبز موجود در شهر تهران به تدریج انسجام اولیه خود را نیز
از دست داده و پرا کندهتر و کوچکتر شدهاند تا جایی که از بسیاری
باغ محلههای معروف ،جز چند لکه پرا کنده ،باقی نمانده است"
) .(Baft Shahr Consulting Engineers, 2010: 2این در حالی است
که وجــود قوانین بــازدارنــدهای همچون «قانون حفظ و گسترش
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 1قانون اصالح الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
مصوب  ۱۳۵۹شورای انقالب که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ
چهاردهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای
اسالمی تصویب و مواد ( )۱و ( )۴آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار
گرفته بود در تاریخ۱۳۸۸ /04/۲۰با اصالحاتی از سوی مجمع تشخیص
مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد ،طی نامه
شماره  ۲۵۴/۲۲۹۰۳مورخ  ۱۳۸۸/۵/۱۳مجلس شورای اسالمی برای
اجرا ،به دولت ابالغ گردید.

فضای سبز در شهرها» نیز نتوانسته است مانع از رفتار غیراخالقی
تخریب باغها در شهر تهران شود .بدینترتیب ،هدف این پژوهش
در ادامه وا کاوی و درک فرایند و عناصر تشکیلدهنده تخریب باغها
در شهر تهران با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد است.
در این راستا ،پرسشهای پژوهش به شرح زیر است:
 -1فرایند و عناصر تشکیلدهنده تخریب باغها در شهر تهران در
ارتباط با قوانین بازدارنده همچون حفظ و گسترش فضای سبز در
شهرها چیست؟
 -2چرا قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و حتی قوانینی
که مالکیت افراد را سلب میکند ،نتوانسته مانع از تخریب باغها در
شهر تهران شود؟
 -3چرا دولت و مدیریت شهری نتوانسته است قواعد حقوقی رفتار
با باغها در شهر تهران را تضمین کند؟
 .2چارچوب نظری
هــزاره ســوم ،دورهای از سكونت بشر بر روی زمین است كه برای
نخستین بار در تاریخ ،ا كثریت جمعیت جهان شهرنشین هستند
و آنچه قطعی اســت ،شهرها در آینده به دلیل ایجاد تنشهای
زیستمحیطی بــا چــالـشهــای متعددی مــواجــه خواهند بــود.
مهمترین علت این است كه سیاستهای شهری معاصر بدون
دگــرگــونــی بــنــیــادی در ارزشه ـ ــای كنونی تعیین كننده تعامل
انسان با طبیعت ،نمیتوانند ناپایداری در محیطزیست را كه
ناشی از متغیرهای جمعیت و الگوی مصرف است به وضع پایدار
رهنمون سازند .این امر بر این نكته اشاره دارد كه نوع رفتار بشر
با محیطزیست تا حد زیــادی به چگونگی ادراك رابطه انسان با
طبیعت وابسته است .این كه انسان چگونه برای محیطزیست
ارزش قائل است ،تعیین كننده این خواهد بود كه نقش و عملكرد
خود را بر روی زمین چگونه میبیند.
مالونی ،2روانشناس آمریكایی ،به نظر میرسد نخستین فردی
اســت كه در ســال  ،1975عوامل مؤثر بر رفتار با طبیعت را مورد
بررسی قــرار داده اســت .وی «رفــتــار زیستمحیطی »3را متأثر از
«نگرش زیستمحیطی »4و «دانش زیستمحیطی »5میداند كه
در مجموع زیربخشهای «آ گــاهــی زیستمحیطی »6را تشكیل
میدهند )( .(Haan and Kuckartz, 1996: 39-40نمودار )1
به دنبال آن به طور کلی ،در بیشتر تحقیقهایی كه به عوامل مؤثر بر
رفتار با محیطزیست پرداختهاند ،نكات زیر قابل جمعبندی است:
 -1دانش یا آ گاهی زیستمحیطی ،رابطهای مثبت و معنیدار با
نگرش و رفتار زیستمحیطی دارد (Veisi and Zarandian, 2012؛
Salehi et al., 2011؛ Matthews, 2004؛Henning and Karlsson,
2011؛ Kollmuss and Agyeman, 2002؛)Kaiser and et al, 1999
و فرد برای تغییر نگرش و رفتار ،به سطحی از دانش كه به انتخاب
Maloney
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Environmental Knowledge
Environmental Awareness
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ّ
نمودار شماره  :1رابطه علی بين ابعاد سه گانه آ گاهی زيستمحيطی )Schmitt, 2003: 5-6( -

Social Norms and Attitudes
Emotional Involvement
Preparedness to Act
Moral Norms
Dominant Social Paradigm
Activism
Responsibility feelings
Nature-Based Tourism
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راهحلهای رفتاری گونا گون به او كمك كند ،نیاز دارد .بنابراین از
جمله متغیرهای مهم برای بروز رفتار دوستدارانه با طبیعت ،آموزش
درباره مسائل زیستمحیطی است (Mahboobi and Ramezani,
2011؛ Salehi Omran and Agha Mohammadi, 2008؛ Esmaeli
and Mirdamadi, 2011؛ Boiyo and et al, 2015؛ )Matthews, 2004
و هر چه نگرش زیستمحیطی شهروندان مثبت باشد ،رفتار آنها
هم مطلوبتر خواهد بود (Shahnooshi and Abdollahi, 2007:
) .33به عنوان نمونه فردوسی و دیگران در مطالعهای دریافتند که
بین نگرش انسانمدارانه و بیاعتنایی ،رابطه مثبت و بین نگرش
محیطمدارانه با رفتارهای محافظت از محیطزیست رابطه مثبت و
بیاعتنایی ،رابطه منفی وجود دارد ).(Ferdowsi et al, 2007: 263
همچنین لوپز و همکارانش به این نتیجه دست یافتند که بین رفتار
مسئوالنه زیستمحیطی با نگرشها و باورهای زیستمحیطی
و اطالعات زیستمحیطی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد
).(López-Mosquera and et al, 2015: 29
 -2نگرش به تنهایی رفتار دوستدارانه با محیطزیست را تبیین
نمیكند و عوامل منفی متعددی همچون هنجارها و نگرشهای
اجتماعی ،1عادات و رسوم ،تجربه و عوامل انگیزشی (Thøgersen,
ُ
مانند خلق و خو (Kollmuss
)1995: 360-365؛ دخالت هیجانی،2
ِ
)and Agyeman, 2002: 256-257؛ آمادگی به اق ــدام 3و قوانین
زیستمحیطی )(Kalantari and Asadi, 2010: 309؛ فقدان آ گاهی
از هنجارهای اخــاقــی(Henning and Karlsson, 2011: 46) 4؛
پارادایم غالب اجتماعی(Erdogan, 2009: 1023) 5؛ سن (Salehi et
 )al., 2011: 55؛ متغیرهای موقعیتی (Ferdowsi et al, 2007: 261؛
)Salehi and Karimzadeh, 2014: 74؛ سرمایه فرهنگی و اقتصادی
()Banifatemeh et al., 2014: 173؛ میزان حساسیت زیستمحیطی
(فعالگرایی ،6سطح اطــاعــات ،عالقه به اخبار زیستمحیطی)
7
)(López-Mosquera and et al, 2015: 29؛ احساس مسئولیت
)(Henning and Karlsson, 2011: 46؛ و  ...به طور همزمان رفتار
و نگرش را تحت تأثیر قرار میدهد .به عنوان مثال زمانی كه یك
فرد در گردشگری طبیعت محور 8شركت میكند تجارب تفریحی،
نگرشهای زیستمحیطی و ارزشهــای زیستمحورانه او تقویت

شده و در نتیجه تعهد فرد به رفتار مسئوالنه با محیطزیست ،چه
در سایت تفریحی و چه جاهای دیگر به طور كلی افزایش مییابد
) .(Hung Lee and Hauh Jan, 2015: 1به عنوان یک نمونه دیگر،
مطالعه کالنتری و اسدی نشان میدهد برای سا كنان شهر تهران،
محیطزیست در مقایسه با مسائل اجتماعی و اقتصادی مشكل
مهمی تلقی نمیشود ) .(Kalantari and Asadi, 2010: 309به نظر
میرسد که افراد پیامدهای فردی را از پیامدهای زیستمحیطی
مهمتر میدانند (Salehi Omran and Agha Mohammadi, 2008:
.)113
 -3عالوه بر پیششرطهای ذهنی (آموزش ،باور ،نگرش ،هنجارها و
مانند اینها) ،وجود پیششرطهای عینی برای بروز رفتار دوستدارانه با
محیطزیست(فرصتها)ضروریهستند.فرصتها«،پیششرطهای
عینی برای رفتار »9هستند (Ölander and Thøgersen, 1995: 360-
) .365به طور کلی ،عوامل تأثیرگذار بر رفتار دوستدارانه با محیطزیست
شــامـ ِـل دو دسته عــوامــل داخــلــی (خصلتهای ف ــردی ،ارزشه ــا،
نگرشها ،دان ــش 10و  )...و عوامل خارجی (تأسیسات زیربنایی،
عوامل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،موقعیت اقتصادی و  )...است شماره بیستوسوم
تابستان 1396
).(Kollmuss and Agyeman, 2002: 239
 -4در بیشتر مطالعات انجام شــده ،نگرشهایی که نــوع رفتار ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
با محیطزیست را تبیین میکنند کم و بیش با محوریت نگرش
زیستبوم محور ،همچون خودمحورانه ،دیگر محورانه و زیست
سپهرانه(Hung Lee and Hauh Jan, 2015: 1) 11؛ انسان مداری،
محیطمداری و بیاعتنایی ()Ferdowsi et al, 2007: 253؛ پارادایم
تبوممحور(Erdogan, 2009: 1023)_ 12؛
جدید بومشناختی_ زیس ّ
زیستمحور ،نو ع دوستانه و خودمحور(Clark and et al, 2003: 13
)237؛ و مانند اینها دستهبندی شدهاند و به طور کلی در بیشتر این
تحقیقها ،نگرشی که رفتار دوستدارانه با محیطزیست را تبیین
میکند ،نگرش زیستبوم محور مفروض گرفته شده است" .با وجود
این ،محدود کردن هنجارهای اخالقی تعامل انسان با طبیعت به
سه دسته کلی انسان محور ،زیست محور و زیستبوم محور ،جای
تردید دارد ،زیــرا جهانبینیهای دیگری پیرامون رابطه انسان
با طبیعت وجود دارنــد .برای مثال ،میتوان به جهانبینیهای
دینی مترتب بر سنت ادیان اشاره کرد که مبانی ارزشی دیگری ارائه
میکنند» (.)Shahvali and Abedi Sarvestani, 2012: 1
9 Objective Preconditions for the Behaviour
10 Motivation, Pro-Environmental Knowledge, Awareness,
Values, Attitudes, Emotion, Locus of Control
11 Egoistic, Altruistic and Biospheric value orientation
12 New Ecological Paradigm/ Ecocentric
13 Biocentric, Altruistic, Egoistic

 .3روششناسی تحقیق
روش تحقیق به عنوان نظام انجام تحقیق بر چگونگی و نحوه
ان��ج��ام كـ�ار دال ل��ت دارد .ای��ن مقاله ک��ه از نظر هستیشناسی بر
موضع هستیشناسی پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی تکیه دارد و از
رویکرد نظریه داده بنیاد که یکی از رویکردهای روش تحقیق کیفی
محسوب میشود ،برای گــردآوری و تجزیه و تحلیل دادههــا بهره
میبرد.
رویکرد نظریه داده بنیاد بر پایه روشهای کیفی بوده و از مجموعه
منظمی از روی ـههــا و فرایندهای متعدد در گـ ــردآوری دادهه ــا و
تحلیلها به منظور توسعه نظریه مبتنی بر استفهام ،استفاده
مینماید .هــدف نظریه داده بنیاد ساختن نظریهای اســت که
بتواند در خصوص پدیده مورد نظر از طریق گردآوری سیستماتیک
اطــاعــات و تجزیه و تحلیل آنــهــا روشــنــگــری نماید (Rabbani
.)Khorasghani and Abbaszadeh, 2010: 169-170
با توجه به انتخاب نظریه دادهها به عنوان روش تحلیل دادهها،
نمونهگیری از نوع نظری و هدفمند است .ابزار جمعآوری دادهها
در این تحقیق ،مبتنی بر مصاحبه عمیق با  38نفر از مطلعین
کلیدی بوده است تا اشباع نظری حاصل گردد .برای رسیدن به
قابلیت اعتماد نیز از چند متخصص خواسته شد که دادههــای
تحقیق را از نظر رویه و همچنین محتوا ،بررسی و نکات تکمیلی و
اصالحی را بیان نمایند.
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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

 .4یافتههای تحقیق
در این بخش دادههای حاصل از مصاحبه با مشارکتکنندگان این
پژوهش که  38نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها ،نخبگان،
مهندسین مــشــاور ،مالکان بــاغهــا ،مــشــاوران امــا ک و ردههــای
مختلف از مدیریت شهری تهران را شامل میشدند ،در چارچوب
روش نظریه داده بنیاد با انجام مقایسههای ّ
مکرر در جریان فرایند
کدگذاری باز ،مفاهیم و مقولهها استخراج شده و سپس مقولههای
فرعی هر مقوله عمده با ارجاع به دادههای حاصل از مصاحبه در
چارچوب مدل پارادایمی _ شرایط /تعامل /پیامد _ تشریح شده
و در نهایت با انتخاب مقوله هسته در بخش نتیجهگیری ،نظریه
زمینهای تفسیر و تبیین میگردد (جدول .)1
ّ
 .4.1شرایط علی تخریب باغها در شهر تهران
ّ
شرایط علی ،1مقولههایی است مربوط به شرایطی که بر مقوله
محوری تأثیر میگذارند (.)Danaeifard and Emami, 2007: 84
مقوله اصلی نگرش ابزاری و سودجویانه به باغها به عنوان شرایط
ّ
علی تخریب باغها در شهر تهران ،متشکل از سه مقوله فرعی باغ به
مثابه کاال ،اعیاننشینی و تجملگرایی و نگرش ابزاری به طبیعت
است.
 -1باغ به مثابه کاال " :در بازار زمین ،امال ک باغی به عنوان یک کاالی
سرمایهای حرف نخست را میزند ( .)A1-1موجودیت اخالقی خود
ماست که شهر تهران را به سیاهچالهای تبدل کرده که طبیعت را

جدول شماره  :1مقولههای فرعی و اصلی
مقولههای فرعی
اعیاننشینی و تجملگرایی ،باغ به مثابه کاال ،نگرش ابزاری به طبیعت

مقوله اصلی /عمده نهایی
نگرش ابزاری و سودجویانه به باغها

مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر تخریب باغها در شهر تهران
با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

سوء مدیریت و برتری دادن اداره شهر بر
فساد اداری ،سوء مدیریت و خطا در تصمیمگیری ،عدم برخورداری از منابع مستمر درآمــدیّ ،
حجیت قانون حفظ و گسترش فضای
منسجم نبودن اقدامها در حفاظت از باغها ،فروش قانون و ضوابط و مقرارت توسط شهرداری
سبز شهری
تجهیز نبودن فضای اقتصادی شهر ،سودا گری و بورسبازی زمین و مسکن ،قرار گرفتن باغها در
مدار گردش بازار سودا گرانه زمین و مسکن

اقتصاد شهری سودا گرانه

کد
A
B
C

نا کارآمدی کمیسیون ماده  7به عنوان ناظر بر اجرای قانون ،فقدان نظارت و کنترل اجتماعی ،ضعف
ضــعــف نــظــارت و نــبــود حــســاســیــت بر
نظارت در فرهنگ سازمانی ،ضعف دستگاههای نظارتی ،مشکل نظارت بر عملکرد شهرداریها،
اجرای قانون
عدم نظارت بر اجرای قانون

D

ناآ گاهی زیستمحیطی ،بحران نگرش انسان نسبت به محیطزیست ،فقر فرهنگ زیستمحیطی ،بحران اخالق زیستمحیطی در جامعه

E

رواج نقض قوانین زیستمحیطی در فرهنگ عمومی جامعه ،از بین رفتن حرمت قانون حفظ و از ب ــی ــن رف ــت ــن ق ــب ــح ن ــق ــض قــوانــیــن
زیستمحیطی در جامعه
گسترش فضای سبز شهری و بی اعتبار شدن آن در جامعه ،جری شدن تخریب کنندگان باغها

F

تعارض قوانین ،عدم سنخیت و تناسب مجازات با جرم ،ترمیم نشدن قانون با توجه به شرایط
نابسامانی و بیاعتباری قانون حفظ و
و الزامات زمانی ،کاغذی بودن قانون ،انتخاب ذینفع در عدم اجرای قانون به عنوان مجری،
گسترش فضای سبز شهری
مجازاتگرا و تحمیلی بودن قانون ،باز بودن منفذهای فرار از قانون

G

محرز نشدن سابقه باغ برای قوه قضائیه با نبود شناسنامه باغها ،عدم وجود دادگاهها و دادسراهای ع ــدم قــاطــعـیــت نــهــادهــای قــضــایــی _
تنبیهی
تخصصی زیستمحیطی ،تساهل و تسامح ،عدم برخورد قاطع قضایی با متخلفان

H

اهمال در اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری ،گریز از قانون با توسل به حیل قانونی ،گریز از قانون با اهمال و توسل به حیل،
قدرت و نفوذ
قدرت و نفوذ

I

تخریب عامالنه و عامدانه باغها

تخریب باغها

J
1 Causal Conditions

میبلعد .زیرا ما دیگر شاهد این نیستیم که همه طبیعت از خداوند
سخن میگوید .ما ا کنون بــرگ درخــتــان سبز باغها را به عنوان
معرفت کردگار نمیبینیم .ما ا کنون یک انسان حریص و طماع
شدهایم و باغ را در قطع اسکناسهای رنگی میبینیم ).(A1-5
 -2اعیاننشینی و تجملگرایی :در حال حاضر زندگی در آپارتمانها
و بر جهای گران قیمت در مناطق خوش آب و هوای تهران نماد
اعیاننشینی شــده .ایــن تفکر باعث تخریب باغها شــده .چون
بیشتر باغهای تهران در مناطق خوش آب و هوای شمال شهر واقع
شدهاند و در آنها هر روزه ساختمانهای گرانقیمتی با امکاناتی
چــون سونا ،استخر ،جکوزی و اینها ،قــارچ گونه از خــا ک سر بر
میآورند ).(A2-10) (A2-6
 -3نگرش اب ــزاری بــه طبیعت :خــردبــاوری ابـ ــزاری ،اقتصادی و
ً
محاسبهگرانه بر نفس ما حا کم شده است .برای انسان قبال طبیعت
ارزشمند بود ،جای پای خدا بود ،حرمت داشت ،اما االن ا گر از آن
بشود پول به دست آورد ارزشمند است )( .(A3-14نمودار )2

ّ
نمودار شماره  :2شرایط علی تخریب باغها در شهر تهران
1 Context Conditions
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مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر تخریب باغها در شهر تهران
با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

 .4.2شرایط زمینهای تخریب باغها در شهر تهران
شرایط زمینهای ،1شرایط خاصی هستند که بر راهبردها ]کنشها/
تعاملها[ تأثیر میگذارند (.)Danaeifard and Emami, 2007: 84
مقولههای اصلی سوء مدیریت و برتری دادن اداره شهر بر ّ
حجیت
قــانــون حفظ و گسترش فــضــای سبز شــهــری و اقــتــصــاد شهری
سودا گرانه ،دو شرایط بسترساز خاص مؤثر در کنش نقض قانون
حفظ و گسترش فضای سبز شهری هستند کــه زمینه را بــرای
تخریب باغها فراهم میآورند.
ّ
الف -سوء مدیریت و برتری دادن اداره شهر بر حجیت قانون حفظ
و گسترش فضای سبز شهری به عنوان مقوله اصلی در برگیرنده پنج
مقوله فرعی زیر است:
 -1فساد اداری :وظیفه دارد نگذارد غیرمجاز ساخته شود ،چشمش
را مـیبــنــدد .چ ــرا؟ چــون هماهنگ ش ــده .بیمسئولیت اســت.
این نوع بیمسئولیتی ،به نظر من بزرگترین فساد در نظام اداری
میتواند باشد .در حال حاضر ما در شهرداریها این را میبینیم
).(B1-7) (B1-2
ّ
 -2خطا در تصمیمگیری و برتری دادن اداره شهر بر حجیت قانون:
مدیران و مسئوالن شهر درک درستی از قانون خوب ندارند و فکر

میکنند که قانون زمانی یک قانون خوب است که اجرا کردن آن
آسان باشد؛ هم برای ذینفعان و هم مجریان .بر این باورند که
فضای سبز هزینهبر است .غافل از روح قانون هستند .ما کارهای
مهمتر دیگری داری ــم (البته همین طــور شفاف نمیگویند) باید
خدمت کنیم و برای این خدمت هر طوری شده باید پول در بیاوریم؛
حتی ا گر مجبور به تغییر کاربری باغها شویم ).(B2-9) (B2-8
 -3عدم بــرخــورداری از منابع مستمر درآم ــدی 60 :درصــد درآمد
شهرداری از محل تغییر کاربری و ساختوساز است که این بزرگترین
تهدید برای باغات و درختان شهر محسوب میشود ).(B3-13
 -4منسجم نبودن اقدامها در حفاظت از باغها :شهرداری مجری
قانون اســت ،اما قوانین مختلف و سازمانهای پشتیبانش هم
مختلفاند؛ همکاری و هماهنگی بین اینها ناممکن ) .(B4-23ما
در مواقع بحرانی به فکر محیطزیست هستیم .در حال حاضر بیشتر
کسانی که پرچمدار حفاظت از باغها شدهاند ،از این که با تخریب
باغها برای ساختوساز حق نفس کشیدن مردم به فروش میرود،
سخن میگویند .یعنی ا گر آلودگی هوای تهران زیاد نمیشد ما به
فکر باغها نبودیم؟ ).(B4-22
 -5فروش قانون و ضوابط و مقررات توسط شهرداری :از آن روزی
که طرح را به شهرداری ابالغ کردهاند ،شروع کرده به خالف کردن
تا حاال .تغییر کاربری داده و ترا کم فروخته .از این طرف شهرداری
نمیتواند ترا کم بفروشد ،بعد میآید تغییر کــاربــری مـیدهــد؛ از
مسکونی به اداری ،از اداری به تجاری و (B5-30) (B5-29) ...
)( .(B3-31نمودار )3
ب -مقوله اصلی اقتصاد شهری سودا گرانه به عنوان دومین عامل شماره بیستوسوم
تابستان 1396
زمینهای تخریب باغها در شهر تهران ،در برگیرنده مقولههای فرعی
ف ــص ــل ــن ــام ــه
زیر است:
علمی-پژوهشی
 -1تجهیز نبودن فضای اقتصادی شهر :رشد اقتصادی که در خأل
فضایی ممکن نیست ،بلکه نیازمند تولید و بازتولید فضاست.
فضای شهر برای توسعه کسب و کار باید توسط مدیریت شهری
ساماندهی و آمادهسازی شود .البته دولت هم باید کمک کند.
مدیریت شهری به تنهایی نمیتواند این بار را به دوش بکشد.
ما چون نتوانستهایم نقدینگی دست مــردم را به جریان درستی
هدایت کنیم ،بازار زمین و مسکن که سود سرشاری در آن نهفته،
این کار را کرده است ).(C1-1) (C1-7

نمودار شماره  :3سوء مدیریت و برتری دادن اداره شهر بر ّ
حجیت قانون به عنوان یکی از شرایط زمینهای تخریب باغها در شهر تهران

 -2سودا گری و بورسبازی زمین و مسکن :در تهران سود باال در
زمین و مسکن ،همه را معتاد خود کرده .تشکیل تعاونی مسکن
در نهادها و سازمانهای مختلف رایج شده .زمینها را میخرند ،با
ً
نفوذ و رابطهای که دارند تغییر کاربری میدهند و مجددا با قیمت
بسیار باال میفروشند .خالصه همه به شکلی گرفتار و معتاد این
کسب و کار سودآور شدهاند ).(C2-8
 -3قرار گرفتن باغها در مدار گردش بازار سودا گرانه زمین و مسکن:
وقتی الیــه شهری روی الیــه روستایی میافتد شما نباید انتظار
داشته باشید که روستا باقی بماند .چون ُسنبه شهر پرزورتر است؛
شمارهبیستوسوم
تابستان  1396به آن میگویند بــازار مستغالت ،ســودا گــری ،بــورسبــازی زمین.
ف ــص ــل ــن ــام ــه وسوسه برانگیزترین و سودآورترین بازار در ایران .در این بازار ،آرام
علمی-پژوهشی
آرام رنگ سبز روی نقشههای طرح جامع و تفصیلی رنگ میبازد.
در این بازار ،پول است که رنگ کاربریها را تعیین میکند .در این
بازار ،رنگ باغ خا کستری است .سبز نیست ،از رنگ ُبتن و سیمان
است )( .(C3-17نمودار )4
 .4.3شرایط مداخلهای تخریب باغها در شهر تهران
شرایط مداخلهگر 1شرایط زمینهای عمومی هستند که بر راهبردها
تأثیر میگذارند ( .)Danaeifard and Emami, 2007: 84پنج مقوله
اصلی ضعف نظارت و نبود حساسیت بر اجــرای قانون ،بحران
اخالق زیستمحیطی در جامعه ،از بین رفتن قبح نقض قوانین
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مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر تخریب باغها در شهر تهران
با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

زیست محیطی در جامعه ،نابسامانی در قانون و عدم قاطعیت
نهادهای قضایی _ تنبیهی به عنوان شرایط بسترساز عام مؤثر در
کنش نقض قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری هستند.
الف -مقوله اصلی ضعف نظارت و نبود حساسیت بر اجرای قانون
شامل مقولههای فرعی زیر است:
 -1نا کارآمدی کمیسیون ماده  7به عنوان ناظر بر اجرای قانون:
این کمیسیون استقالل ندارد .چرا ،چون اعضای کمیسیون از سه
نفر تشکیل شده که دو نفر از اعضای آن از خود مدیران شهرداری
هستند .ا کثریت بــا شــهــرداری اســت .یــک نفر هــم از ش ــورا .پس
این کمیسیون بخواهد هم نمیتواند بــدون مداخله شهرداری
در خصوص تشخیص باغ بــودن یا نبودن یک زمین که منفعت
شهرداری در آن است که باغ نباشد تصمیمگیری کند .امتیازدهی
این کمیسیون به شهرداری و تأثیرپذیری جای شک ندارد .عدم
استقالل کمیسیون ماده  7بزرگترین ضعف آن است ).(D1-1
 -2فقدان نظارت و کنترل اجتماعی :در حال حاضر جامعه به سمتی
پیش میرود که تأ کید مردم بیشتر بر ساختارهاست .نقش فرد به
عنوان عامل در تمام جنبههای زندگی کاهش یافته است؛ حتی در
نظارت .مردم نظارت بر امور را بر عهده ساختارها میاندازند؛ یعنی
بر دوش دولت ،پلیس ،نهادها و سایر سازمانهای مرتبط ).(D2-7
 -3ضعف نظارت در فرهنگ سازمانی :ا گر در سیستم اداری کشور

نمودار شماره  :4اقتصاد شهری سودا گرانه ،دومین شرایط زمینهای تخریب باغها در تهران
1 Intervening Conditions

نمودار شماره  :5ضعف نظارت و نبود حساسیت بر اجرای قانون به عنوان یکی از شرایط مداخلهای تخریب باغها در شهر تهران
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مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر تخریب باغها در شهر تهران
با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

به نظارت و بازرسی بها داده شود و نگرشها عوض شود و همه به
این باور برسند که نظارت برای حسن انجام کار است و نه مچگیری،
در آن صورت اوضاع به سامانتر از امروز خواهد شد .این اوضاع در
ً
بیشتر ساختارهای اداری قابل مشاهده اســت .آیا اصــا فرهنگ
پذیرش نظارت در سازمانهای ما جا افتاده است؟ ).(D3-14
 -4ضعف دستگاههای نظارتی :شکل نظارت دفاتر فنی استانداری،
دفتر بازرسی و نظارت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و
 ...توانایی جلوگیری و اصالح جوهره حرکتی شهرداریها که مبتنی
ً
بر شهرفروشی است را نــدارد .عمال برنامهریزی و نظارت جدی بر
عملکرد شهرداریها انجام نمیشود .این موضوع به خصوص در
شهرداری تهران که از قدرت سیاسی باالیی برخوردار است ،بارزتر
است ).(D4-20) (D4-15
 -5مشکل نظارت بر عملکرد شهرداریها :برای این که شهرداری
پاسخگو داشته باشیم نخست باید قانون شهرداریها به روز شود.
با این قانون نمیشود .نظارتپذیر نبودن شهرداری ،امروز ناشی از
ضعف قانون است .در گذر زمان نیاز جوامع عوض شده و به تبع
آن وظایف شهرداریها گسترده شده .نخست نیاز است تا قانون
شهرداریها به روز شود تا بتوان بر عملکرد شهرداریها نظارت
کارآمد و مؤثری داشــت ) .(D5-25شــورای شهر به دلیل سیاسی
بازی و جناح بازی ،بر عملکرد شهردار خود سرپوش میگذارد (D5-
).21
 -6عدم نظارت بر اجــرای قانون :ا گر به نظارت بر حسن اجرای
قانون که وظیفه مشترک مجلس ،قوه قضائیه و دولت است بها
داده میشد ،قدرت این سازمانها بر قدرت قانون نمیچربید تا
شاهد این باشیم که این چنین قانون در جامعه بیحرمت شود.
ا گــر ایــن چنین میشد که نشده ،شــهــرداری جــرأت نداشت که
فراقانونی عمل کند و قانونفروشی کند )( .(D6-26نمودار )5
ب -بحران اخالق زیستمحیطی در جامعه به عنوان دومین مقوله
اصلی از شرایط مداخلهای شامل مقولههای فرعی زیر است:

 -1ناآ گاهی زیستمحیطی :مردم باید دارای دانش ،مهارت و بینش
برای مشارکت آ گاهانه در مورد مسائل زیستمحیطی باشند .ما
نیروی مردمی آ گاه به مسائل زیستمحیطی را در کشور به دالیل
مختلف کم داریم .مردم ما خود را طرفدار محیطزیست نمیدانند
ا گــر هم بدانند نمیدانند که چگونه باید طرفدار محیطزیست
باشند .فاقد مهارتها و آموزشهای الزم در این خصوص هستند.
مسئوالن ما هم همین طور هستند ).(E1-2) (E1-1
 -2بحران نگرش انسان نسبت به محیطزیست :تنها پول ،سنگ
محک ارزش محیطزیست و عیار مردم است .آنهایی که عیارشان
ِ
خود محیطزیست ارزش قائل هستند .حفاظت از
باالست ،برای ِ
آن را وظیفه میپندارند .برای آنان تخریب طبیعت ،یعنی تضییع
پول
نعمتهای الهی .اما آنهایی که عیارشان پایین اســت ،بــرای ِ
محیطزیست ارزش قائلند .بــرای آنــان طبیعت ارزش اقتصادی
دارد و الغیر .ا گر در طبیعت هم چیزی از دست اینها در امان مانده
است ،فقط به خاطر این است که راهی برای تبدیل آن به پول پیدا
نکردهاند .دانش نزد آنان ابزاری است برای چیرگی بر طبیعت).(E2-8
فرهنگ کهن استفاده از منابع
 -3فقر فرهنگ زیستمحیطی:
ِ
طبیعی و امــکــانــات زیستمحیطی و فرهنگ چند ه ــزار ساله
همزیستی با طبیعت را فراموش کردهایم ) .(E3-17بنیانهای
فرهنگی حفظ محیطزیست در جامعه ما نهادینه نشده است .این
را میتوان در بیتوجهیهای عموم مردم به حفظ محیطزیست
دید )( .(E3-28نمودار )6
ج -از بین رفتن قبح نقض قوانین زیستمحیطی در جامعه ،به
عنوان سومین عامل بسترساز عام مؤثر در کنش نقض قانون حفظ شماره بیستوسوم
تابستان 1396
و گسترش فضای سبز شهری ،متشکل از مقولههای فرعی زیر است:
 -1از بین رفتن حرمت قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری و ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
بیاعتبار شدن آن در جامعه :تخریب باغها در تهران (نهتنها تهران،
همه شهرهای کشور) از همین مسئوالن و شـهــرداری به مردم
رسیده است .شهرداری پارک را میفروشد و تغییر کاربری میدهد

نمودار شماره  :6بحران اخالق زیستمحیطی در جامعه به عنوان یکی از شرایط مداخلهای تخریب باغها در شهر تهران

و خیلی چیزهای دیگر .ا گر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند
غالمان او درخت از بیخ .این بیت زیبا از سعدی ،شرایط كنونی
تخریب باغها در شهر تهران را به خوبی بازگو میكند ).(F1-1
 -2رواج نقض قوانین زیستمحیطی در فرهنگ عمومی جامعه:
پرده حیا در تخریب طبیعت افتاده است و همه نسبت به اجرای
قــوانــیــن محیطزیست بیتعهد شــدهانــد ) .(F2-4بیشتر این
فعالیتهایی که منجر به تخریب طبیعت میشوند ،مجوز دارند.
در کشور ایــن گونه تخلفها مــتــداول شــده و در حــال نابودی
محیطزیست ایران است ).(F2-11
َ -3جری شدن تخریبکنندگان باغها :کسانی که باغها را از بین
میبرند شناسایی نمیشوند و برخورد جدی با آنــان نمیشود.
جرأت پیدا میکنند .به اصطالح َجری و بیپروا میشوند .همین
باعث شده که تخریب باغها در تهران به یک جریان عادی و همه
شمارهبیستوسوم روزه تبدیل شود .این بیپروایی باعث شده که عدهای به صورت
تابستان  1396سازماندهی شده (همان که برخیها به آنها میگویند مافیای باغ)
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه با نفوذ و قدرتی که دارند و پیچ و خمهای قانونی را میشناسند،
علمی-پژوهشی
عامالنه و عامدانه دست به آتش زدن درختان باغ و تخریب آن برای
ساختوساز کنند )( .(F3-14) (F3-12نمودار )7
د -نابسامانی و بیاعتباری قانون حفظ و گسترش فضای سبز
شهری به عنوان چهارمین مقوله اصلی از شرایط مداخلهای شامل
مقولههای فرعی زیر است:
-1تعارضقوانین:مشکل،تعددقوانیناست.بسیاریروزنهایراپیدا
کرده بودند ،از دادگاه رأی میگرفتند و باطل میکردند .یکی به قانون
جنگل ،یکی به قانون زمین شهری و دیگری به قانون محیط زیست
رأی میدهد .کلی قانون داریم و اینها با هم درتعارضاند .ملغمهای از
قوانین داریم و کسی هم نیست که اینها را جمع کند ).(G1-2
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 -2عدم سنخیت و تناسب مجازات با جرم :وقتی به راحتی چند
صد درخت را قطع میکنند ،یعنی نگران مجازاتش نیستند ،چون
سود آن بیشتر از جریمهای است که باید پرداخت کنند ).(G2-8
ً
 -3ترمیم نشدن قانون با توجه به شرایط و الزامات زمانی :اساسا
این که شما انتظار داشته باشید در شهرهایی مثل تهران ،باغها
همچنان به شیوههای سنتی حفظ شوند ،انتظاری نامعقول
است .قانون حفاظت از باغها در گذر زمان ارزش خود را از دست
داده است .ا گر ساختوساز در باغها به کلی ممنوع شود ،باز هم
باغها از بین خواهند رفت .باغداری در شهر تهران به شیوه سنتی
غیرممکن است ).(G3-21
 -4کاغذی بودن قانون :از وقتی که این قانون تصویب شده در
بایگانی قــرار داشته ) .(G4-23عزم جدی بــرای اجــرای آن وجود
نداشته .مهم نبود .حتی دولــت به موضوع تخریب باغها توجه
جدی نداشت .نهادهای نظارتی هم که هیچ.(G4-31) (G4-22) .
 -5انتخاب ذینفع در عدم اجرای قانون به عنوان مجری :ا گر ما
ً
تصمیمگیری را به دست افراد ذینفع بسپاریم ،قطعا دچار تعارض
میشویم .باید تصمیمگیری را از صاحبان منافع گرفت .در باغها
هم باید این طور بشه .باغ خشک بشود ،ساخته بشود و حفظ
نشود به نفع شهرداری است ).(G5-32
 -6مجازاتگرا و تحمیلی بودن قانون :قانون برای ایفای حقوق
م ــردم اســت نــه ایــن کــه حقوق آنها را پایمال کند .مــا بــا چنین
قانونهایی ،باغ را نه میتوانیم حفظ کنیم و نه گسترش دهیم .این
قانون تحمیلی است ) .(G6-37آقا درخت قطع کنی A ،میلیون
جریمهات میکنند .او دارد خودش را از یک معضل رها میکند.
شما معضل را تبدیل کن به یک امتیاز ،نهتنها قطع نمیکند ،بلکه
افزایش هم میدهد ،گسترش هم میدهد ).(G6-38

نمودار شماره  :7از بین رفتن قبح نقض قوانین زیست محیطی در جامعه به عنوان یکی از شرایط مداخلهای تخریب باغها در شهر تهران

 -7باز بودن منفذهای فرار از قانون :کمیسیونهای ماده پنج و
ماده  ،100بیشترین نقش را در بیاثر کردن طر حهای شهرسازی
در کشور دارنــد .این کمیسیونها ابــزاری برای دور زدن ضوابط و
مقررات شدهاند ) .(G7-37با نبود شناسنامه باغها و محرز نشدن
سابقه باغ برای دادگاه ،راه تخلف باز خواهد بود .پاشنه آشیل این
قانون ،شناسنامه باغهاست )( .(G7-51نمودار )8
ه -عدم قاطعیت نهادهای قضایی _ تنبیهی به عنوان پنجمین
عامل بسترساز عام مؤثر در کنش نقض قانون حفظ و گسترش
فضای سبز شهری ،متشکل از مقولههای فرعی زیر است:
 -1محرز نشدن سابقه بــاغ بــرای قــوه قضائیه با نبود شناسنامه
باغها :یکی از دالیلی که دادگ ــاه نمیتواند حکم به محکومیت
کسانی بدهد که باغ را به عمد تخریب کردهاند ،این است که مدرک
برای استناد به سابقه باغ وجود ندارد .شناسنامه باغها ،به عنوان
سند اجرایی این قانون فضای سبز و باغها باید توسط شهرداری
تهیه شود .بدون آن ،تشخیص سابقه باغ و تخریب باغ برای دادگاه
سخت است ).(H1-4) (H1-1
 -2عدم وجود دادگاهها و دادسراهای تخصصی زیستمحیطی:
ایجاد دادگــاههــا و دادســراهــای تخصصی زیستمحیطی موجب
میگردد که دقت و کیفیت کار قضات باالتر و یا بیشتر شود و قضات
با توجه به گستردگی دانش محیطزیست و حقوق قضایی ،نسبت
به حل و فصل کلیه دعــاوی مربوط به مشکالت زیستمحیطی
تصمیمگیری منطقی و اقدام قانونی معمول دارند .در دادگاهها،
درصد صدور قرار منع تعقیب ،میزان بسیار باالیی نسبت به قرار
مجرمیت به دلیل عــدم آ گاهی به حفظ محیطزیست ،فقدان
دالیل اثباتی و یا عدم احراز سوءنیت دارد ).(H2-14
 -3تساهل و تسامح :اغماض ،چشمپوشی و لطافت با هجو قانون

از طرف نهادهای دانه درشت ،باعث شکستن قبح قانون در جامعه
خواهد شد ).(H3-19
 -4عدم برخورد قاطع قضایی با متخلفان :تا به حال در مجموع
بیش از چند هــزار پــرونــده بــرای مراجع قضایی فرستاده شــده و
متأسفانه تا کنون خیلی از آنها بــررســی نشده اســت ).(H4-30
(نمودار )9
 .4.4کنشها و راهبردها برای گریز از قانون
راهبردها ،1کنشها یا برهمکنشهای خاصی هستند که از پدیده
محوری منتج میشوند (.)Danaeifard and Emami, 2007: 84
اهمال در اجرای قانون و همچنین توسل به حیل ،قدرت و نفوذ،
کنشها یا راهبردهایی هستند که بــرای گریز از قانون حفظ و
گسترش فضای سبز اتخاذ میشوند .کنشهایی که در متون نظری
علم حقوقّ ،
معرف پدیده قانونگریزی هستند .مقوله نقض قانون
حفظ و گسترش فضای سبز شهری با اهمال ،توسل به حیل،
قدرت و نفوذ ،انتزاع یافته مقولههای فرعی زیر است:
 -1اهمال در اجــرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری:
طبق همین قانون فضای سبز شهری ،شهرداریها ملزم به تهیه
شناسنامه باغها به عنوان سند اجرایی این قانون هستند تا از تخریب
باغها جلوگیری شود ،اما متأسفانه تا به حال شهرداری از این وظیفه
به بهانههای مختلف و یا وعده و وعید شانه خالی کرده است ).(I1-9
 -2گریز از قانون با توسل به حیل قانون ،قدرت و نفوذ :باغها را
به نصف قیمت یا کمتر میخرند .زور مردم عادی به کمیسیون
باغات یا شورای شهر و شهرداری نمیرسد .به دردسرش نمیارزد.
بنگاهها X ،و  ،Yاینها پیچ و خمهای قانونی را بلد هستند .روابط شماره بیستوسوم
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دارنــد .این باغها را میخرند و تغییر کاربری میدهند ).(I2-11
ف ــص ــل ــن ــام ــه
(نمودار )10
علمی-پژوهشی
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مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر تخریب باغها در شهر تهران
با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

نمودار شماره  :8نابسامانی و بی اعتباری قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری به عنوان یکی از شرایط مداخلهای تخریب باغها در شهر تهران
1 Strategies

نمودار شماره  :9عدم قاطعیت نهادهای قضایی _ تنبیهی به عنوان یکی از شرایط مداخلهای تخریب باغها در شهر تهران

نمودار شماره  :10اهمال و توسل به حیل ،قدرت و نفوذ ،کنشهایی برای گریز از قانون

 .4.5پیامد نقض قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری
پیامدها 1خــروجـیهــای حاصل از اســتــخــدام راهــبــردهــا هستند
( .)Danaeifard and Emami, 2007: 84تخریب باغها ،پیامد کنش
شمارهبیستوسوم
تابستان  1396نقض قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری با اهمال در اجرای
ف ــص ــل ــن ــام ــه قانون و همچنین توسل به حیل ،قــدرت و نفوذ اســت .تخریب
علمی-پژوهشی
عامالنه و عامدانه باغها برای ساختوساز در آنها ،شامل مفاهیم
ریختن نفت یا گازوئیل پای درختان ،قطع کردن درختان ،آتش
زدن باغ ،آهک ریختن دور درختان ،تخریب تدریجی باغها ،تخریب
تعمدانه باغ و  ...است (نمودار .)11
تهران زمانی به دلیل وجود باغات و فضاهای سبز بسیار زیادش،
چنارستان نامیده میشد ،اما امروز از آن همه باغ ،چیز زیادی باقی
نمانده و درختان قطع شده و به جای آنها ،ساختمانها سر به
فلک کشیدهاند ) .(J1-4باغهای کن هم ،توسط عدهای سودجو
و فرصتطلب در حال تخریب است .هر روز دارند کوچکتر و خردتر
میشوند .بــه روشه ــای مختلف درخـتهــا را خشک میکنند؛
گازوئیل ریختن و آب ندادن .تدریجی این کارها را انجام میدهند.
به زودی اینها هم به سرنوشت بقیه باغهای تهران دچار میشوند
).(J1-7) (J1-6
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با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

با توجه به مقولههای عمده و توضیحات ارائه شده فوق میتوان
نتیجه گرفت که مقوله قانونگریزی به مثابه مقوله هسته ،مفهومی
است که میتواند کلیه مقولهها و مباحث فوق را تحت پوشش قرار
داده و جنبه تحلیلی داشته باشد .شناخت عوامل مؤثر بر تخریب
باغها در شهر تهران در قالب یک مدل پارادایمی شامل شرایط
ّ
علی ،پــدیــده ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،راهبردهای
کنش /تعاملها و پیامد در نمودار شماره  12ارائــه شــده است.
اعیاننشینی و تجملگرایی (باغ به مثابه کاال و نگرش ابــزاری به
ّ
طبیعت) شرایط علی هستند که نگرش ابزاری و سودجویانه فرد
به باغها را به دنبال داردّ .اما این که فرد تا چه اندازه تحت تأثیر
عامل نگرش ابــزاری و سودجویانه به باغها قــرار گرفته و تصمیم
به قانونگریزی میگیرد ،بستگی به شرایط زمینهای و مداخلهگر
و همچنین راهبردها /تعاملهایی دارد که فــرد اتخاذ میکند.
اقتصاد شهری سودا گرانه و سوء مدیریت و برتری دادن اداره شهر بر
ّ
حجیت قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری به عنوان عوامل
زمینهای و ضعف نظارت و نبود حساسیت بر اجرای قانون ،بحران
اخالق زیستمحیطی در جامعه ،از بین رفتن قبح نقض قوانین
زیستمحیطی در جامعه ،نابسامانی و بی اعتباری قانون حفظ

نمودار شماره  :11تخریب باغها ،پیامد نقض قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری
1 Consequences

و گسترش فضای سبز شهری و عدم قاطعیت نهادهای قضایی و
تنبیهی به عنوان عوامل مداخلهای ،بستر الزم برای گریز از قانون
حفظ و گسترش فضای سبز شهری با اهمال و توسل به حیل،
قدرت و نفوذ را فراهم میسازند که در نهایت به تخریب باغها در
شهر تهران منجر میشود (نمودار .)12
 .5نتیجهگیری
به طور کلی با انتخاب مقوله قانونگریزی به عنوان مقوله محوری
و قلب مــدل نهایی زمینهای علل تخریب باغها در شهر تهران
(نمودار شماره  ،)12چنین استنتاج میشود که از بین رفتن قبح
نقض قوانین زیستمحیطی در جامعه و بیاعتباری قانون حفظ و
گسترش فضای سبز شهری ،به عنوان هنجارهای اجتماعی متداول
در جامعه ،فرد را متقاعد میسازد که چه درست یا غلط ،جامعه
نقض قوانین زیستمحیطی و تخریب محیطزیست برای کسب
سود را تأیید کند و بحران درونی انسان ،قصد رفتاری او از تخریب
باغ را تسهیلسازد .به عبارت دیگر ،بحران اخالق زیستمحیطی
باعث میشود که فرد وجدان بیدار و نفس مالمتگر در هنگام قصد
به تخریب باغها نداشته و تعهد اخالقی برای حفظ باغها را در ذهن
خود تجربه نکند.
بدینترتیب ،مطابق نظر  Kollmussو  Agyemanکه عوامل تأثیرگذار
شامل دو دسته عوامل درونی
بر رفتار دوستدارانه با محیطزیست را
ِ
و عوامل بیرونی میدانند ) ،(2002: 239نتایج این تحقیق نشان
میدهد که عوامل درونی کنترل بر رفتار (دانش ،بینش و مهارت)
باعث میشود که فرد تحت تأثیر عوامل بیرونی یا محیطی (از بین

1

رفتن قبح نقض قوانین زیستمحیطی در جامعه ،نابسامانی و
بیاعتباری قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری) کنترل
کاملی بر رفتار نداشته و با گریز از قانون حفظ و گسترش فضای سبز
شهری و تخریب باغ ،قصد کسب سود و رفاه داشته باشد.
ّاما شدت قصد و اراده فرد برای تخریب باغ به منظور کسب سود
با حضور قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری ،تابع پیامدها
یا هزینه و منفعتهایی است که فرد از تخریب باغ انتظار دارد .با
توجه به عدم قاطعیت نهادهای قضایی و تنبیهی در برخورد با
پدیده تخریب باغها ،فرد جرأت پیدا کرده با توسل به حیل قانونی،
قدرت و نفوذ با گریز از قانون حفظ و گسترش فضای سبز به تخریب
باغ اقدامنماید تا با استفاده از فرصت فراهم شده با سوء مدیریت
و برتری دادن اداره شهر بر ّ
حجیت قانون حفظ و گسترش فضای
ّ
سبز شهری توسط مدیریت شهری _ به علت ضعف نظارت و نبود
حساسیت بر اجــرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری
در کشور _ و همچنین گردش مدار اقتصاد شهر بر محور سودا گری
ّ
بهرهبرداری نماید .عالوه بر این ،با توجه به نظر محقق داماد که
معتقد است قوانین موضوعه بشری نمیتواند امیال خودخواهانه
آدمی را كه در مسیر پیشرفتهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
است به طور كامل مهار نماید ()Mohaghegh Damad, 1994: 80؛
در صورت قاطعیت نهادهای قضایی و تنبیهی در برخورد با کنش
گریز از قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری ،به دلیل منفعتبر
بودن پرداخت جریمه بر اثر نابسامانی در قانون حفظ و گسترش
فضای سبز شهری ،منفعتی که از تخریب باغها به دست خواهد
آمد بیش از هزینه آن میباشد ،بنابراین فرد نگرش مثبت به کسب شماره بیستوسوم
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نمودار شماره  :12مدل نهایی زمینهای علل تخریب باغها در شهر تهران
 1مقوله محوری ) :(Core Category or Phenomenonیک صورت ذهنی
از پدیدهای که اساس فرآیند است (.)Danaeifard and Emami, 2007: 84

سود و رفاه _ قصد رفتاری از تخریب باغها _ خواهد داشت .این امر
را در پژوهشی Doran ،و  Larsenنیز مورد تأ کید قرار میدهند .به
نظر آنان باورهای هنجاری ،تأثیر به مراتب بیشتری بر قصد برای
رفتار زیستمحیطی در نسبت با هنجارهای اجتماعی تجویزی/
دستوری 1دارند ) .(2015: 7همچنین عالمه جعفری نیز اعتقاد دارد
واقعی
تعدیل
قوانین قــراردادی و وحشت از كیفرها ،موجب
جبر
ِ
ِ
ِ
ِ
«خودخواهی» نیست (.)Allameh Ja’fari, 1990: 26
با توجه به مطالب یاد شده ،مطابق تصویر شماره  ،1به طور کلی
به نظر میرسد« ،چگونگی رفتار با محیطزیست» متأثر از دو عامل
اصلی درونــی و بیرونی است .بینش ،دانش و مهارت /تجربه به
عنوان عوامل درونی مؤثر بر چگونگی رفتار با محیطزیست ،تعادل
و توازن قوای نفسانی انسان برای پذیرش یا عدم پذیرش چگونگی
رفتار با محیطزیست را در برهمکنش با عوامل بیرونی _ هنجارهای
ت ُبروز رفتار و پیامد /نتیجه رفتار _ تعیین میکنند.
اجتماعی ،فرص 
ّ
بنابراین اخالق و حقوق هر دو الزامآور و مکمل یکدیگر هستند ،اما
منشأ و پشتوانه اجرایی آنان متفاوت است .قواعد اخالقی رفتار با
محیطزیست ،بر تعادل و توازن قوای نفسانی انسان تکیه دارد،
یعنی اعتبار این قواعد از درون _ نفس انسان _ تضمین میشود،
نه از بیرون .در حالی که قواعد حقوقی از بیرون و از طرف دولت
تضمین میشود .بنابراین نمیتوان رفتار اخالقی با محیطزیست را
مترادف با اطاعت از قوانین و هنجارهایی که ناظر بر نحوه توزیع و
تملک منابع طبیعی در جامعه هستند ،تعریف کرد .رفتار اخالقی با
محیطزیست ،امری اقناعی است که مقید به زمان و مکان نبوده و
شمارهبیستوسوم بر اثر کرامت نفس حاصل میشودّ ،اما تحصیل آن با قانون و قواعد
تابستان  1396حقوقی به دلیل محدودیت عرصه آن نسبت به اخالق ،ممکن و
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه مطلوب نخواهد بود.
علمی-پژوهشی
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