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کیفی عوامل مؤثر بر تخریب باغ ها در شهر تهران  مطالعه 
با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد1
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چکیده 
این نوشتار که از نظر هستی شناسی بر موضع پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی تکیه دارد، درصدد تبیین فرایند و عناصر تشکیل 
دهنده تخریب باغ ها در شهر تهران با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. بررسی ها نشان می دهد طی سه 
که بر حسب وظایف و اختیارات از طرف هر یک  گسترش فضای سبز در شهرها  گذشته، علی رغم وجود قانون حفظ و  دهه 
گانه )مقننه، مجریه و قضائیه( و مدیریت شهری به عنوان مجری این قانون تضمین شده، نتوانسته است مانع  از قوای سه 
که با تغییر در  که در متون شهرهای پایدار فرض بر این است  تخریب باغ ها در داخل شهر تهران شود. این در حالی است 
حکمروایی زیست محیطی از طریق سازوکارهای نهادی، سیاستی و قانونی، می توان رفتار دوستدارانه مردم با طبیعت را 
تضمین کرد. بدین ترتیب برای دستیابی به علل تخریب باغ ها در شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری نظری و هدفمند 
گردآوری شده در  کلیدی مصاحبه عمیق انجام شد. داده های  گردد با 38 نفر از مطلعین  که اشباع نظری حاصل  تا زمانی 
کدگذاری و تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر این  قالب 37 مقوله فرعی، 10 مقوله اصلی و نهایتًا مقوله هسته، 
که به دلیل نابسامانی در قانون به ویژه عدم سنخیت و تناسب مجازات با جرم، منافع حاصل از تخریب باغ بیش  است 
کسب سود و رفاه _ قصد رفتاری از  از هزینه های آن برای فرد متخّلف است. بنابراین، این عامل باعث نگرش مثبت فرد به 
کسب سود و رفاه از تخریب باغ ها با  تخریب باغ ها _ می شود. بحران اخالق زیست محیطی، عامل اصلی نگرش مثبت فرد به 
که مقید به زمان  گسترش فضای سبز در شهرهاست. رفتار اخالقی با محیط زیست، امری اقناعی است  نقض قانون حفظ و 
کرامت نفس حاصل می شود، اّما تحصیل آن با قانون و قواعد حقوقی به دلیل محدودیت عرصه آن  و مکان نبوده و بر اثر 

نسبت به اخالق، ممکن و مطلوب نخواهد بود.

نظریه  زیست محیطی،  اخــالق  شهرها،  در  سبز  فضای  گسترش  و  حفظ  قانون  تهران،  باغ های  تخریب  کلیدی:  گــان  واژ
داده بنیاد.



1. مقدمه
مستلزم  سبز  شهر  به  دستیابی  پایدار،  شهرهای  نظری  متون  در 
فیزیکی،  زیرساخت های  تــدارک  با  شهری  مدیریت  که  است  این 
زیست محیطی،  حکمروایی  عنوان  با  حقوقی  و  نهادی  فناوری، 
بدین وسیله  تا  کند،  سازماندهی  را  طبیعت  با  مسئوالنه  رفــتــاِر 
مبنای  بر  طبیعت  با  اخالقی  رفتار  ســوی  به  را  شهروندان  بتوان 
رفتار  بنابراین  کــرد.  هدایت  پــایــدار  شهری  توسعه  سیاست های 
که  و هنجارهایی  قوانین  از  اطاعت  با  با طبیعت مترادف  اخالقی 
ناظر بر نحوه توزیع و تملک منابع طبیعی هستند، تعریف می شود؛ 
در این حالت، مردم افرادی قانون گرا و به تبع آن اخالقی محسوب 
می شوند. با این وصف، اخالق هم مرِز حقوق و قانون برای خاتمه 
دادن به مسائل و مشکالت زیست محیطی ناشی از سلطه بشر بر 
کیفیت زیست محیطی زندگی مردم از  طبیعت و به تبع آن افزایش 
کثرسازی گزینه های انتخاب مردم می گردد. بدین ترتیب  طریق حدا
که با تکیه بر قانون، ضمانت اجرای رفتار دوستدارانه با  در شهر سبز 
طبیعت، از طرف دولت/ مدیریت شهری تضمین می شود، انتظار 
گوار تخلف و قانون شکنی  می رود هراس از مجازات و پیامدهای نا
که ناظر بر نحوه  که شهروند رفتار خود را با هنجارهایی  باعث شود 
کره زمین  کوسیستم و ذخایر ژنی  توزیع و تملک منابع و خدمات ا

است، وفق  دهد. 
اّما با فرض این که خط مشی حکمروایی زیست محیطی با سوگیری 
سیاستی و قانونی بهترین راه حل برای دستیابی به جهانی پایدار 
گسترش فضای سبز در  و  »قــانــون حفظ  پــس چــرا وجــود  اســت، 
از  یک  هر  طرف  از  اختیارات  و  وظایف  حسب  بر  هم  که  شهرها1« 
گانه )مقننه، مجریه و قضائیه( و هم از طرف شهرداری به  قوای سه 
عنوان مجری تضمین باید شود، نتوانسته است در راستای تحقق 
اهداف بیانیه چشم انداز شهر تهران، از باغ ها و زمین های کشاورزی 
محسوب  آن  کم نظیر  طبیعی  ســرمــایــه هــای  ــزو  ج کــه  آن  داخـــل 

می شوند، محافظت نماید؟
که  بررسی ها در شهر تهران در طول سه دهه گذشته نشان می دهد 
کید قانون بر حفظ و گسترش فضای سبز در داخل شهرها،  باوجود تأ
کشاورزی و باغ های داخل شهر تهران، به انحای مختلف  اراضی 
کاربری داده انــد. "مطالعه مکانی اراضی سبز  تخریب شده و تغییر 
که  گذشته نشان می دهد  موجود در شهر تهران در طول سه دهه 
اراضی سبز موجود در شهر تهران به تدریج انسجام اولیه خود را نیز 
که از بسیاری  کوچکتر شده اند تا جایی  کنده تر و  از دست داده و پرا
کنده، باقی نمانده است"  باغ محله های معروف، جز چند لکه پرا
)Baft Shahr Consulting Engineers, 2010: 2(. این در حالی است 
گسترش  و  بــازدارنــده ای همچون »قانون حفظ  قوانین  که وجــود 

گسترش فضای سبز در شهرها  و  قانونی حفظ  1 قانون اصالح الیحه 
خ  مور چهارشنبه  روز  علنی  جلسه  در  که  انقالب  شورای   1359 مصوب 
چهاردهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای 
قرار  نگهبان  شورای  ایراد  مورد  که  آن   )۴( و   )1( مواد  و  تصویب  اسالمی 
گرفته بود در تاریخ0۴/20/ 1388با اصالحاتی از سوی مجمع تشخیص 
نامه  طی  شد،  داده  تشخیص  نظام  مصلحت  با  موافق  نظام  مصلحت 
برای  اسالمی  شورای  مجلس   1388/5/13 خ  مور  25۴/22903 شماره 

گردید. اجرا، به دولت ابالغ 

فضای سبز در شهرها« نیز نتوانسته است مانع از رفتار غیراخالقی 
تخریب باغ ها در شهر تهران شود. بدین ترتیب، هدف این پژوهش 
کاوی و درک فرایند و عناصر تشکیل دهنده تخریب باغ ها  در ادامه وا
در شهر تهران با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. 

در این راستا، پرسش های پژوهش به شرح زیر است:
1- فرایند و عناصر تشکیل دهنده تخریب باغ ها در شهر تهران در 
گسترش فضای سبز در  ارتباط با قوانین بازدارنده همچون حفظ و 

شهرها چیست؟
2- چرا قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و حتی قوانینی 
که مالکیت افراد را سلب می کند، نتوانسته مانع از تخریب باغ ها در 

شهر تهران شود؟
3- چرا دولت و مدیریت شهری نتوانسته است قواعد حقوقی رفتار 

کند؟ با باغ ها در شهر تهران را تضمین 

2. چارچوب نظری
برای  که  بر روی زمین است  از سکونت بشر  هــزاره ســوم، دوره ای 
کثریت جمعیت جهان شهرنشین هستند  نخستین بار در تاریخ، ا
تنش های  ایجاد  دلیل  به  آینده  در  شهرها  اســت،  قطعی  آنچه  و 
بــود.  خواهند  مــواجــه  متعددی  چــالــش هــای  بــا  زیست محیطی 
بدون  معاصر  شهری  سیاست های  که  است  این  علت  مهمترین 
تعامل  کننده  تعیین  کنونی  ــای  ــ ارزش هـ در  بــنــیــادی  دگــرگــونــی 
که  را  محیط زیست  در  ناپایداری  نمی توانند  طبیعت،  با  انسان 
ناشی از متغیرهای جمعیت و الگوی مصرف است به وضع پایدار 
که نوع رفتار بشر  رهنمون سازند. این امر بر این نکته اشاره دارد 
با  انسان  رابطه  ادراك  چگونگی  به  زیــادی  حد  تا  محیط زیست  با 
برای محیط زیست  انسان چگونه  که  این  وابسته است.  طبیعت 
که نقش و عملکرد  کننده این خواهد بود  ارزش قائل است، تعیین 

خود را بر روی زمین چگونه می بیند.
فردی  نخستین  می رسد  نظر  به  آمریکایی،  روان شناس  مالونی2، 
مورد  را  طبیعت  با  رفتار  بر  مؤثر  عوامل   ،1975 ســال  در  که  اســت 
از  متأثر  را  زیست محیطی3«  »رفــتــار  وی  اســت.  داده  ــرار  ق بررسی 
که  و »دانش زیست محیطی5« می داند  »نگرش زیست محیطی۴« 
تشکیل  را  زیست محیطی6«  گــاهــی  »آ زیربخش های  مجموع  در 

می دهند )Haan and Kuckartz, 1996: 39-40(. )نمودار 1(
به دنبال آن به طور کلی، در بیشتر تحقیق هایی که به عوامل مؤثر بر 
رفتار با محیط زیست پرداخته اند، نکات زیر قابل جمع بندی است:
با  رابطه ای مثبت و معنی دار  گاهی زیست محیطی،  آ یا  1- دانش 
نگرش و رفتار زیست محیطی دارد )Veisi and Zarandian, 2012؛ 
 Henning and Karlsson,؛Matthews, 2004 Salehi et al., 2011؛ 
 )Kaiser and et al, 1999؛Kollmuss and Agyeman, 2002 2011؛ 
که به انتخاب  و فرد برای تغییر نگرش و رفتار، به سطحی از دانش 

2 Maloney
3 Environmental Behavior
4 Environmental Attitude
5 Environmental Knowledge
6 Environmental Awareness
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کند، نیاز دارد. بنابراین از  کمك  گون به او  گونا راه حل های رفتاری 
جمله متغیرهای مهم برای بروز رفتار دوستدارانه با طبیعت، آموزش 
 Mahboobi and Ramezani,( است  زیست محیطی  مسائل  درباره 
 Esmaeli Salehi Omran and Agha Mohammadi, 2008؛  2011؛ 
 )Matthews, 2004 ؛Boiyo and et al, 2015 ؛and Mirdamadi, 2011
و هر چه نگرش زیست محیطی شهروندان مثبت باشد، رفتار آنها 
 )Shahnooshi and Abdollahi, 2007: بود  خواهد  مطلوب تر  هم 
که  )33. به عنوان نمونه فردوسی و دیگران در مطالعه ای دریافتند 
بین نگرش انسان مدارانه و بی اعتنایی، رابطه مثبت و  بین نگرش 
محیط مدارانه با رفتارهای محافظت از محیط زیست رابطه مثبت و 
 .)Ferdowsi et al, 2007: 263( بی اعتنایی، رابطه منفی وجود دارد
همچنین لوپز و همکارانش به این نتیجه دست یافتند که بین رفتار 
زیست محیطی  باورهای  و  نگرش ها  با  زیست محیطی  مسئوالنه 
دارد  وجود  معنی داری  و  مثبت  رابطه  زیست محیطی  اطالعات  و 

.)López-Mosquera and et al, 2015: 29(
تبیین  را  محیط زیست  با  دوستدارانه  رفتار  تنهایی  به  نگرش   -2
نمی کند و عوامل منفی متعددی همچون هنجارها و نگرش های 
 )Thøgersen, اجتماعی1، عادات و رسوم، تجربه و عوامل انگیزشی
 )Kollmuss 365-360 :1995؛ دخالت هیجانی2، ماننِد ُخلق و خو(
قوانین  و  اقـــدام3  به  آمادگی  )and Agyeman, 2002: 256-257؛ 
گاهی  زیست محیطی )Kalantari and Asadi, 2010: 309(؛ فقدان آ
)Henning and Karlsson, 2011: 46(؛  اخــالقــی۴  هنجارهای  از 
 Salehi et( ؛ سن)Erdogan, 2009: 1023( 5پارادایم غالب اجتماعی
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 زیست محیطی 
زیست محیطی(  اخبار  به  عالقه  اطــالعــات،  سطح  )فعال گرایی6، 
مسئولیت7  احساس  )López-Mosquera and et al, 2015: 29(؛ 
)Henning and Karlsson, 2011: 46(؛ و ...  به طور همزمان رفتار 
که یك  تأثیر قرار می دهد. به عنوان مثال زمانی  را تحت  و نگرش 
گردشگری طبیعت محور 8شرکت می کند تجارب تفریحی،  فرد در 
او تقویت  نگرش های زیست محیطی و ارزش هــای زیست محورانه 

1 Social Norms and Attitudes
2 Emotional Involvement
3 Preparedness to Act
4 Moral Norms
5 Dominant Social Paradigm
6 Activism
7 Responsibility feelings
8 Nature-Based Tourism

شده و در نتیجه تعهد فرد به رفتار مسئوالنه با محیط زیست، چه 
کلی افزایش می یابد  در سایت تفریحی و چه جاهای دیگر به طور 
)Hung Lee and Hauh Jan, 2015: 1(. به عنوان یک نمونه دیگر، 
کنان شهر تهران،  کالنتری و اسدی نشان می دهد برای سا مطالعه 
اقتصادی مشکل  و  با مسائل اجتماعی  محیط زیست در مقایسه 
مهمی تلقی نمی شود )Kalantari and Asadi, 2010: 309(. به نظر 
که افراد پیامدهای فردی را از پیامدهای زیست محیطی  می رسد 
 Salehi Omran and Agha Mohammadi, 2008:( مهم تر می دانند

.)113
3- عالوه بر پیش شرط های ذهنی )آموزش، باور، نگرش، هنجارها و 
مانند اینها(، وجود پیش شرط های عینی برای بروز رفتار دوستدارانه با 
محیط زیست )فرصت ها( ضروری هستند. فرصت ها، »پیش شرط های 
)Ölander and Thøgersen, 1995: 360- عینی برای رفتار9« هستند

)365. به طور کلی، عوامل تأثیرگذار بر رفتار دوستدارانه با محیط زیست 
ــا،  ارزش هـ ــردی،  فـ عــوامــل داخــلــی )خصلت های  شــامــِل دو دسته 
زیربنایی،  )تأسیسات  خارجی  عوامل  و   )... و  دانـــش10  نگرش ها، 
عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، موقعیت اقتصادی و ...( است 

.)Kollmuss and Agyeman, 2002: 239(
رفتار  نــوع  که  نگرش هایی  شــده،  انجام  مطالعات  بیشتر  در   -4
نگرش  محوریت  با  بیش  و  کم  می کنند  تبیین  را  محیط زیست  با 
زیست  و  محورانه  دیگر  خودمحورانه،  همچون  محور،  زیست بوم 
مداری،  انسان  )Hung Lee and Hauh Jan, 2015: 1(؛  سپهرانه11 
محیط مداری و بی اعتنایی )Ferdowsi et al, 2007: 253(؛ پارادایم 
_)Erdogan, 2009: 1023(؛  زیستّ بوم محور12  بوم شناختی_  جدید 
 )Clark and et al, 2003: 13زیست محور، نوع  دوستانه و خودمحور
کلی در بیشتر این  )237؛ و مانند اینها دسته بندی شده اند و به طور 
تبیین  را  با محیط زیست  رفتار دوستدارانه  که  نگرشی  تحقیق ها، 
می کند، نگرش زیست بوم محور مفروض گرفته شده است. "با وجود 
کردن هنجارهای اخالقی تعامل انسان با طبیعت به  این، محدود 
کلی انسان محور، زیست محور و زیست بوم محور، جای  سه دسته 
انسان  رابطه  پیرامون  دیگری  جهان بینی های  زیــرا  دارد،  تردید 
به جهان بینی های  مثال، می توان  برای  دارنــد.  با طبیعت وجود 
که مبانی ارزشی دیگری ارائه  کرد  دینی مترتب بر سنت ادیان اشاره 

.)Shahvali and Abedi Sarvestani, 2012: 1( »می کنند
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

)Schmitt, 2003: 5-6( - گاهی زیست محیطی گانه آ ی بين ابعاد سه 
ّ

نمودار شماره 1: رابطه عل
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3. روش شناسی تحقیق
نحوه  و  چگونگی  بر  تحقیق  انجام  نظام  عنوان  به  تحقیق  روش 
بر  هستی شناسی  نظر  از  کــه  مقاله  ایــن  دارد.  داللــت  کــار  انــجــام 
موضع هستی شناسی پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی تکیه دارد و از 
کیفی  که یکی از رویکردهای روش تحقیق  رویکرد نظریه داده بنیاد 
گــردآوری و تجزیه و تحلیل داده هــا بهره  محسوب می شود، برای 

می برد.
کیفی بوده و از مجموعه  رویکرد نظریه داده بنیاد بر پایه روش های 
و  داده هـــا  ــردآوری  ــ گ در  متعدد  فرایندهای  و  رویــه هــا  از  منظمی 
استفاده  استفهام،  بر  مبتنی  نظریه  توسعه  منظور  به  تحلیل ها 
که  اســت  نظریه ای  ساختن  بنیاد  داده  نظریه  هــدف  می نماید. 
گردآوری سیستماتیک  بتواند در خصوص پدیده مورد نظر از طریق 
 Rabbani( نماید  روشــنــگــری  آنــهــا  تحلیل  و  تجزیه  و  ــات  ــالع اط

.)Khorasghani and Abbaszadeh, 2010: 169-170
با توجه به انتخاب نظریه داده ها به عنوان روش تحلیل داده ها، 
نمونه گیری از نوع نظری و هدفمند است. ابزار جمع آوری داده ها 
مطلعین  از  نفر   38 با  عمیق  مصاحبه  بر  مبتنی  تحقیق،  این  در 
گردد. برای رسیدن به  کلیدی بوده است تا اشباع نظری حاصل 
داده هــای  که  شد  خواسته  متخصص  چند  از  نیز  اعتماد  قابلیت 
تحقیق را از نظر رویه و همچنین محتوا، بررسی و نکات تکمیلی و 

اصالحی را بیان نمایند.

4. یافته های تحقیق
در این بخش داده های حاصل از مصاحبه با مشارکت کنندگان این 
از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، نخبگان،  نفر  که 38  پژوهش 
و رده هــای  ک  امــال مــشــاوران  بــاغ هــا،  مــشــاور، مالکان  مهندسین 
مختلف از مدیریت شهری تهران را شامل می شدند، در چارچوب 
روش نظریه داده بنیاد با انجام مقایسه های مکّرر در جریان فرایند 
کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله ها استخراج شده و سپس مقوله های 
فرعی هر مقوله عمده با ارجاع به داده های حاصل از مصاحبه در 
چارچوب مدل پارادایمی _ شرایط/ تعامل/ پیامد _ تشریح شده 
و در نهایت با انتخاب مقوله هسته در بخش نتیجه گیری، نظریه 

زمینه ای تفسیر و تبیین می گردد )جدول 1(.

ی تخریب باغ ها در شهر تهران
ّ

4.1. شرایط عل
مقوله  بر  که  شرایطی  به  مربوط  است  مقوله هایی  عّلی1،  شرایط 
 .)Danaeifard and Emami, 2007: 84( می گذارند  تأثیر  محوری 
مقوله اصلی نگرش ابزاری و سودجویانه به باغ ها به عنوان شرایط 
عّلی تخریب باغ ها در شهر تهران، متشکل از سه مقوله فرعی باغ به 
کاال، اعیان نشینی و تجمل گرایی و نگرش ابزاری به طبیعت  مثابه 

است.
ک باغی به عنوان یک کاالی  1- باغ به مثابه کاال: " در بازار زمین، امال
سرمایه ای حرف نخست را می زند )A1-1(. موجودیت اخالقی خود 
که طبیعت را  کرده  که شهر تهران را به سیاهچاله ای تبدل  ماست 

جدول شماره 1: مقوله های فرعی و اصلی

کد مقوله اصلی/ عمده نهاییمقوله های فرعی

کاال، نگرش ابزاری به طبیعت Aنگرش ابزاری و سودجویانه به باغ هااعیان نشینی و تجمل گرایی، باغ به مثابه 

درآمــدی،  مستمر  منابع  از  برخورداری  عدم  تصمیم گیری،  در  خطا  و  مدیریت  سوء  اداری،  فساد 
منسجم نبودن اقدام ها در حفاظت از باغ ها، فروش قانون و ضوابط و مقرارت توسط شهرداری

سوء مدیریت و برتری دادن اداره شهر بر 
گسترش فضای  حّجیت قانون حفظ و 

سبز شهری
B

گرفتن باغ ها در  گری و بورس بازی زمین و مسکن، قرار  تجهیز نبودن فضای اقتصادی شهر، سودا
گرانه زمین و مسکن گردش بازار سودا گرانهمدار  Cاقتصاد شهری سودا

کارآمدی کمیسیون ماده 7 به عنوان ناظر بر اجرای قانون، فقدان نظارت و کنترل اجتماعی، ضعف  نا
نظارت در فرهنگ سازمانی، ضعف دستگاه های نظارتی، مشکل نظارت بر عملکرد شهرداری ها، 

عدم نظارت بر اجرای قانون

ــارت و نــبــود حــســاســیــت بر  ــظ ضــعــف ن
Dاجرای قانون

گاهی زیست محیطی، بحران نگرش انسان نسبت به محیط زیست، فقر فرهنگ زیست محیطی،  Eبحران اخالق زیست محیطی در جامعهناآ
رواج نقض قوانین زیست محیطی در فرهنگ عمومی جامعه، از بین رفتن حرمت قانون حفظ و 

کنندگان باغ ها گسترش فضای سبز شهری و بی اعتبار شدن آن در جامعه، جری شدن تخریب 
ــیــن  ــوان نـــقـــض ق قـــبـــح  ــن  ــتـ بـــیـــن رفـ از 

Fزیست محیطی در جامعه

با توجه به شرایط  با جرم، ترمیم نشدن قانون  تعارض قوانین، عدم سنخیت و تناسب مجازات 
مجری،  عنوان  به  قانون  اجرای  عدم  در  ذی نفع  انتخاب  قانون،  بودن  کاغذی  زمانی،  الزامات  و 

مجازات گرا و تحمیلی بودن قانون، باز بودن منفذهای فرار از قانون

نابسامانی و بی اعتباری قانون حفظ و 
Gگسترش فضای سبز شهری

محرز نشدن سابقه باغ برای قوه قضائیه با نبود شناسنامه باغ ها، عدم وجود دادگاه ها و دادسراهای 
تخصصی زیست محیطی، تساهل و تسامح، عدم برخورد قاطع قضایی با متخلفان

ــای قــضــایــی _  ــاده ــه ــدم قــاطــعــیــت ن عـ
Hتنبیهی

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

گریز از قانون با اهمال و توسل به حیل، 
Iقدرت و نفوذ

Jتخریب باغ هاتخریب عامالنه و عامدانه باغ ها

1 Causal Conditions
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می بلعد. زیرا ما دیگر شاهد این نیستیم که همه طبیعت از خداوند 
عنوان  به  را  باغ ها  سبز  درخــتــان  بــرگ  کنون  ا ما  می گوید.  سخن 
طماع  و  حریص  انسان  یک  کنون  ا ما  نمی بینیم.  کردگار  معرفت 

.)A1-5( شده ایم و باغ را در قطع اسکناس های رنگی می بینیم
2- اعیان نشینی و تجمل گرایی: در حال حاضر زندگی در آپارتمان ها 
گران قیمت در مناطق خوش آب و هوای تهران نماد  و برج های 
چون  شــده.  باغ ها  تخریب  باعث  تفکر  ایــن  شــده.  اعیان نشینی 
بیشتر باغ های تهران در مناطق خوش آب و هوای شمال شهر واقع 
امکاناتی  با  گران قیمتی  روزه ساختمان های  آنها هر  و در  شده اند 
بر  سر  ک  خــا از  گونه  چ  قــار اینها،  و  جکوزی  استخر،  سونا،  چــون 

.)A2-10( )A2-6( می آورند
و  اقتصادی  ــزاری،  ــ اب ــاوری  خــردب طبیعت:  بــه  ابـــزاری  نگرش   -3
کم شده است. برای انسان قباًل طبیعت  محاسبه گرانه بر نفس ما حا
گر از آن  ارزشمند بود، جای پای خدا بود، حرمت داشت، اما االن ا

بشود پول به دست آورد ارزشمند است )A3-14(. )نمودار 2(

4.2. شرایط زمینه ای تخریب باغ ها در شهر تهران
که بر راهبردها [کنش ها/  شرایط زمینه ای1، شرایط خاصی هستند 
 .)Danaeifard and Emami, 2007: 84( می گذارند  تأثیر  تعامل ها] 
مقوله های اصلی سوء مدیریت و برتری دادن اداره شهر بر حّجیت 
شهری  اقــتــصــاد  و  شــهــری  سبز  فــضــای  گسترش  و  حفظ  قــانــون 
کنش نقض قانون  گرانه، دو شرایط بسترساز خاص مؤثر در  سودا
بــرای  را  زمینه  کــه  هستند  شهری  سبز  فضای  گسترش  و  حفظ 

تخریب باغ ها فراهم می آورند.
الف- سوء مدیریت و برتری دادن اداره شهر بر حّجیت قانون حفظ 
و گسترش فضای سبز شهری به عنوان مقوله اصلی در برگیرنده پنج 

مقوله فرعی زیر است:
1- فساد اداری: وظیفه دارد نگذارد غیرمجاز ساخته شود، چشمش 
اســت.  بی مسئولیت  شـــده.  هماهنگ  چــون  چـــرا؟  مــی بــنــدد.  را 
این نوع بی مسئولیتی، به نظر من بزرگترین فساد در نظام اداری 
می تواند باشد. در حال حاضر ما در شهرداری ها این را می بینیم 

.)B1-7( )B1-2(
2- خطا در تصمیم گیری و برتری دادن اداره شهر بر حّجیت قانون: 
مدیران و مسئوالن شهر درک درستی از قانون خوب ندارند و فکر 

کردن آن  که اجرا  که قانون زمانی یک قانون خوب است  می کنند 
که  باورند  این  بر  و هم مجریان.  برای ذی نفعان  باشد؛ هم  آسان 
کارهای  فضای سبز هزینه بر است. غافل از روح قانون هستند. ما 
باید  نمی گویند(  شفاف  طــور  همین  )البته  داریـــم  دیگری  مهم تر 
خدمت کنیم و برای این خدمت هر طوری شده باید پول در بیاوریم؛ 

.)B2-9( )B2-8( کاربری باغ ها شویم گر مجبور به تغییر  حتی ا
از منابع مستمر درآمـــدی: 60 درصــد درآمد  بــرخــورداری  3- عدم 
شهرداری از محل تغییر کاربری و ساخت وساز است که این بزرگترین 

.)B3-13( تهدید برای باغات و درختان شهر محسوب می شود
۴- منسجم نبودن اقدام ها در حفاظت از باغ ها: شهرداری مجری 
هم  پشتیبانش  سازمان های  و  مختلف  قوانین  اما  اســت،  قانون 
مختلف اند؛ همکاری و هماهنگی بین اینها ناممکن )B4-23(. ما 
در مواقع بحرانی به فکر محیط زیست هستیم. در حال حاضر بیشتر 
که با تخریب  که پرچم دار حفاظت از باغ ها شده اند، از این  کسانی 
باغ ها برای ساخت وساز حق نفس کشیدن مردم به فروش می رود، 
گر آلودگی هوای تهران زیاد نمی شد ما به  سخن می گویند. یعنی ا

.)B4-22( فکر باغ ها نبودیم؟
5- فروش قانون و ضوابط و مقررات توسط شهرداری: از آن روزی 
کردن  کرده به خالف  کرده اند، شروع  که طرح را به شهرداری ابالغ 
کم فروخته. از این طرف شهرداری  کاربری داده و ترا تا حاال. تغییر 
از  مــی دهــد؛  کــاربــری  تغییر  می آید  بعد  بفروشد،  کم  ترا نمی تواند 
 )B5-30(  )B5-29(  ... و  تجاری  به  اداری  از  اداری،  به  مسکونی 

)B3-31(. )نمودار 3(
گرانه به عنوان دومین عامل  ب- مقوله اصلی اقتصاد شهری سودا
زمینه ای تخریب باغ ها در شهر تهران، در برگیرنده مقوله های فرعی 

زیر است:
که در خأل  1- تجهیز نبودن فضای اقتصادی شهر: رشد اقتصادی 
فضاست.  بازتولید  و  تولید  نیازمند  بلکه  نیست،  ممکن  فضایی 
کار باید توسط مدیریت شهری  کسب و  فضای شهر برای توسعه 
کند.  کمک  باید  هم  دولت  البته  شود.  آماده سازی  و  ساماندهی 
بکشد.  دوش  به  را  بار  این  نمی تواند  تنهایی  به  شهری  مدیریت 
درستی  جریان  به  را  مــردم  دست  نقدینگی  نتوانسته ایم  چون  ما 
که سود سرشاری در آن نهفته،  کنیم، بازار زمین و مسکن  هدایت 

.)C1-1( )C1-7( کرده است کار را  این 

ی تخریب باغ ها در شهر تهران
ّ

نمودار شماره 2: شرایط عل

1 Context Conditions
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 شماره بیست وسوم

گری و بورس بازی زمین و مسکن: در تهران سود باال در  2- سودا
کرده. تشکیل تعاونی مسکن  زمین و مسکن، همه را معتاد خود 
در نهادها و سازمان های مختلف رایج شده. زمین ها را می خرند، با 
کاربری می دهند و مجددًا با قیمت  که دارند تغییر  نفوذ و رابطه ای 
گرفتار و معتاد این  بسیار باال می فروشند. خالصه همه به شکلی 

.)C2-8( کار سودآور شده اند کسب و 
گرانه زمین و مسکن:  گردش بازار سودا گرفتن باغ ها در مدار  3- قرار 
انتظار  نباید  شما  می افتد  روستایی  الیــه  روی  شهری  الیــه  وقتی 
که روستا باقی بماند. چون ُسنبه شهر پرزورتر است؛  داشته باشید 
زمین.  بــورس بــازی  گــری،  ســودا مستغالت،  بــازار  می گویند  آن  به 
وسوسه برانگیزترین و سودآورترین بازار در ایران. در این بازار، آرام 
آرام رنگ سبز روی نقشه های طرح جامع و تفصیلی رنگ می بازد. 
کاربری ها را تعیین می کند. در این  که رنگ  در این بازار، پول است 
کستری است. سبز نیست، از رنگ ُبتن و سیمان  بازار، رنگ باغ خا

است )C3-17(. )نمودار ۴(
4.3. شرایط مداخله ای تخریب باغ ها در شهر تهران

که بر راهبردها  شرایط مداخله گر1 شرایط زمینه ای عمومی هستند 
تأثیر می گذارند )Danaeifard and Emami, 2007: 84(. پنج مقوله 
بحران  قانون،  ــرای  اج بر  حساسیت  نبود  و  نظارت  ضعف  اصلی 
قوانین  رفتن قبح نقض  بین  از  اخالق زیست محیطی در جامعه، 

قاطعیت  عدم  و  قانون  در  نابسامانی  جامعه،  در  محیطی  زیست 
نهادهای قضایی _ تنبیهی به عنوان شرایط بسترساز عام مؤثر در 

گسترش فضای سبز شهری هستند. کنش نقض قانون حفظ و 
الف- مقوله اصلی ضعف نظارت و نبود حساسیت بر اجرای قانون 

شامل مقوله های فرعی زیر است:
قانون:  اجرای  بر  ناظر  به عنوان  کمیسیون ماده 7  کارآمدی  نا  -1
کمیسیون از سه  کمیسیون استقالل ندارد. چرا، چون اعضای  این 
که دو نفر از اعضای آن از خود مدیران شهرداری  نفر تشکیل شده 
از شـــورا. پس  نفر هــم  یــک  ــت.  بــا شــهــرداری اس کثریت  ا هستند. 
شهرداری  مداخله  بــدون  نمی تواند  هم  بخواهد  کمیسیون  این 
منفعت  که  زمین  یک  نبودن  یا  بــودن  باغ  تشخیص  خصوص  در 
کند. امتیازدهی  که باغ نباشد تصمیم گیری  شهرداری در آن است 
کمیسیون به شهرداری و تأثیرپذیری جای شک ندارد. عدم  این 

.)D1-1( کمیسیون ماده 7 بزرگترین ضعف آن است استقالل 
2- فقدان نظارت و کنترل اجتماعی: در حال حاضر جامعه به سمتی 
کید مردم بیشتر بر ساختارهاست. نقش فرد به  که تأ پیش می رود 
کاهش یافته است؛ حتی در  عنوان عامل در تمام جنبه های زندگی 
نظارت. مردم نظارت بر امور را بر عهده ساختارها می اندازند؛ یعنی 
.)D2-7( بر دوش دولت، پلیس، نهادها و سایر سازمان های مرتبط
کشور  گر در سیستم اداری  3- ضعف نظارت در فرهنگ سازمانی: ا

نمودار شماره 3: سوء مدیریت و برتری دادن اداره شهر بر حّجیت قانون به عنوان یکی از شرایط زمینه ای تخریب باغ ها در شهر تهران

گرانه، دومین شرایط زمینه ای تخریب باغ ها در تهران نمودار شماره 4: اقتصاد شهری سودا

1 Intervening Conditions
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بیست وسوم  شماره 

به نظارت و بازرسی بها داده شود و نگرش ها عوض شود و همه به 
این باور برسند که نظارت برای حسن انجام کار است و نه مچ گیری، 
در آن صورت اوضاع به سامان تر از امروز خواهد شد. این اوضاع در 
فرهنگ  اصــاًل  آیا  اســت.  مشاهده  قابل  اداری  ساختارهای  بیشتر 

.)D3-14( پذیرش نظارت در سازمان های ما جا افتاده است؟
۴- ضعف دستگاه های نظارتی: شکل نظارت دفاتر فنی استانداری، 
کشور و  دفتر بازرسی و نظارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
... توانایی جلوگیری و اصالح جوهره حرکتی شهرداری ها که مبتنی 
نــدارد. عماًل برنامه ریزی و نظارت جدی بر  بر شهرفروشی است را 
عملکرد شهرداری ها انجام نمی شود. این موضوع به خصوص در 
که از قدرت سیاسی باالیی برخوردار است، بارزتر  شهرداری تهران 

.)D4-20( )D4-15( است
که شهرداری  5- مشکل نظارت بر عملکرد شهرداری ها: برای این 
پاسخگو داشته باشیم نخست باید قانون شهرداری ها به روز شود. 
با این قانون نمی شود. نظارت پذیر نبودن شهرداری، امروز ناشی از 
گذر زمان نیاز جوامع عوض شده و به تبع  ضعف قانون است. در 
گسترده شده. نخست نیاز است تا قانون  آن وظایف شهرداری ها 
نظارت  شهرداری ها  عملکرد  بر  بتوان  تا  شود  روز  به  شهرداری ها 
سیاسی  دلیل  به  شهر  شــورای   .)D5-25( داشــت مؤثری  و  کارآمد 
)D5- بازی و جناح بازی، بر عملکرد شهردار خود سرپوش می گذارد

.21(
اجرای  حسن  بر  نظارت  به  گر  ا قانون:  اجــرای  بر  نظارت  عدم   -6
که وظیفه مشترک مجلس، قوه قضائیه و دولت است بها  قانون 
داده می شد، قدرت این سازمان ها بر قدرت قانون نمی چربید تا 
که این چنین قانون در جامعه بی حرمت شود.  شاهد این باشیم 
که  نداشت  جــرأت  شــهــرداری  نشده،  که  می شد  چنین  ایــن  گــر  ا

کند )D6-26(. )نمودار 5( کند و قانون فروشی  فراقانونی عمل 
ب- بحران اخالق زیست محیطی در جامعه به عنوان دومین مقوله 

اصلی از شرایط مداخله ای شامل مقوله های فرعی زیر است:

گاهی زیست محیطی: مردم باید دارای دانش، مهارت و بینش  1- ناآ
باشند. ما  گاهانه در مورد مسائل زیست محیطی  آ برای مشارکت 
کشور به دالیل  گاه به مسائل زیست محیطی را در  نیروی مردمی آ
کم داریم. مردم ما خود را طرفدار محیط زیست نمی دانند  مختلف 
محیط زیست  طرفدار  باید  چگونه  که  نمی دانند  بدانند  هم  گــر  ا
باشند. فاقد مهارت ها و آموزش های الزم در این خصوص هستند. 

.)E1-2( )E1-1( مسئوالن ما هم همین طور هستند
2- بحران نگرش انسان نسبت به محیط زیست: تنها پول، سنگ 
که عیارشان  محِک ارزش محیط زیست و عیار مردم است. آنهایی 
از  قائل هستند. حفاظت  ارزش  برای خوِد محیط زیست  باالست، 
آنان تخریب طبیعت، یعنی تضییع  آن را وظیفه می پندارند. برای 
پوِل  بــرای  اســت،  پایین  که عیارشان  آنهایی  اما  الهی.  نعمت های 
اقتصادی  ارزش  طبیعت  ــان  آن ــرای  ب قائلند.  ارزش  محیط زیست 
گر در طبیعت هم چیزی از دست اینها در امان مانده  دارد و الغیر. ا
که راهی برای تبدیل آن به پول پیدا  است، فقط به خاطر این است 
.)E2-8( نکرده اند. دانش نزد آنان ابزاری است برای چیرگی بر طبیعت

منابع  از  استفاده  کهن  فرهنِگ  زیست محیطی:  فرهنگ  فقر   -3
ساله  ــزار  هـ چند  فرهنگ  و  زیست محیطی  امــکــانــات  و  طبیعی 
بنیان های   .)E3-17( کرده ایم  فراموش  را  طبیعت  با  همزیستی 
فرهنگی حفظ محیط زیست در جامعه ما نهادینه نشده است. این 
به حفظ محیط زیست  را می توان در بی توجهی های عموم مردم 

دید )E3-28(. )نمودار 6(
به  قوانین زیست محیطی در جامعه،  رفتن قبح نقض  بین  از  ج- 
کنش نقض قانون حفظ  عنوان سومین عامل بسترساز عام مؤثر در 
و گسترش فضای سبز شهری، متشکل از مقوله های فرعی زیر است:

گسترش فضای سبز شهری و  1- از بین رفتن حرمت قانون حفظ و 
بی اعتبار شدن آن در جامعه: تخریب باغ ها در تهران )نه تنها تهران، 
مردم  به  شــهــرداری  و  مسئوالن  همین  از  کشور(  شهرهای  همه 
کاربری می دهد  رسیده است. شهرداری پارک را می فروشد و تغییر 

نمودار شماره 5: ضعف نظارت و نبود حساسیت بر اجرای قانون به عنوان یکی از شرایط مداخله ای تخریب باغ ها در شهر تهران
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گر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند  و خیلی چیزهای دیگر. ا
کنونی  از سعدی، شرایط  زیبا  این بیت  بیخ.  از  او درخت  غالمان 

.)F1-1( تخریب باغ ها در شهر تهران را به خوبی بازگو می کند
2- رواج نقض قوانین زیست محیطی در فرهنگ عمومی جامعه: 
پرده حیا در تخریب طبیعت افتاده است و همه نسبت به اجرای 
این  بیشتر   .)F2-4( ــد  ــده ان ش بی تعهد  محیط زیست  قــوانــیــن 
که منجر به تخریب طبیعت می شوند، مجوز دارند.   فعالیت هایی 
نابودی  حــال  در  و   شــده  مــتــداول  تخلف ها  گونه  ایــن  کشور  در 

.)F2-11( محیط زیست ایران است
که باغ ها را از بین  کسانی  3- َجری شدن تخریب کنندگان باغ ها: 
نمی شود.  آنــان  با  جدی  برخورد  و  نمی شوند  شناسایی  می برند 
جرأت پیدا می کنند. به اصطالح َجری و بی پروا می شوند. همین 
که تخریب باغ ها در تهران به یک جریان عادی و همه  باعث شده 
که عده ای به صورت  روزه تبدیل شود. این بی پروایی باعث شده 
که برخی ها به آنها می گویند مافیای باغ(  سازماندهی شده )همان 
که دارند و پیچ و خم های قانونی را می شناسند،  با نفوذ و قدرتی 
عامالنه و عامدانه دست به آتش زدن درختان باغ و تخریب آن برای 

کنند )F3-14( )F3-12(. )نمودار 7( ساخت وساز 
سبز  فضای  گسترش  و  حفظ  قانون  بی اعتباری  و  نابسامانی  د- 
شهری به عنوان چهارمین مقوله اصلی از شرایط مداخله ای شامل 

مقوله های فرعی زیر است:
1- تعارض قوانین: مشکل، تعدد قوانین است. بسیاری روزنه ای را پیدا 
کرده بودند، از دادگاه رأی می گرفتند و باطل می کردند. یکی به قانون 
جنگل، یکی به قانون زمین شهری و دیگری به قانون محیط زیست 
رأی می دهد. کلی قانون داریم و اینها با هم درتعارض اند. ملغمه ای از 

.)G1-2( قوانین داریم و کسی هم نیست که اینها را جمع کند

2- عدم سنخیت و تناسب مجازات با جرم: وقتی به راحتی چند 
صد درخت را قطع می کنند، یعنی نگران مجازاتش نیستند، چون 

.)G2-8( کنند که باید پرداخت  سود آن بیشتر از جریمه ای است 
3- ترمیم نشدن قانون با توجه به شرایط و الزامات زمانی: اساسًا 
که شما انتظار داشته باشید در شهرهایی مثل تهران، باغ ها  این 
نامعقول  انتظاری  شوند،  حفظ  سنتی  شیوه های  به  همچنان 
گذر زمان ارزش خود را از دست  است. قانون حفاظت از باغ ها در 
کلی ممنوع شود، باز هم  گر ساخت وساز در باغ ها به  داده است. ا
باغ ها از بین خواهند رفت. باغداری در شهر تهران به شیوه سنتی 

.)G3-21( غیرممکن است
قانون تصویب شده در  این  که  از وقتی  قانون:  بودن  کاغذی   -۴
وجود  آن  اجــرای  بــرای  جدی  عزم   .)G4-23( داشته قــرار  بایگانی 
توجه  باغ ها  تخریب  موضوع  به  دولــت  حتی  نبود.  مهم  نداشته. 
.)G4-31( )G4-22( .که هیچ جدی نداشت. نهادهای نظارتی هم 
گر ما  5- انتخاب ذی نفع در عدم اجرای قانون به عنوان مجری: ا
تصمیم گیری را به دست افراد ذی نفع بسپاریم، قطعًا دچار تعارض 
گرفت. در باغ ها  می شویم. باید تصمیم گیری را از صاحبان منافع 
باغ خشک بشود، ساخته بشود و حفظ  این طور بشه.  باید  هم 

.)G5-32( نشود به نفع شهرداری است
ایفای حقوق  برای  قانون  قانون:  بودن  تحمیلی  و  6- مجازات گرا 
چنین  بــا  مــا  کند.  پایمال  را  آنها  حقوق  کــه  ایــن  نــه  اســت  مـــردم 
قانون هایی، باغ را نه می توانیم حفظ کنیم و نه گسترش دهیم. این 
کنی،  A میلیون  قانون تحمیلی است )G6-37(. آقا درخت قطع 
می کند.  رها  معضل  یک  از  را  خودش  دارد  او  می کنند.  جریمه ات 
کن به یک امتیاز، نه تنها قطع نمی کند، بلکه  شما معضل را تبدیل 

.)G6-38( گسترش هم می دهد افزایش هم می دهد، 

نمودار شماره 6: بحران اخالق زیست محیطی در جامعه به عنوان یکی از شرایط مداخله ای تخریب باغ ها در شهر تهران

نمودار شماره 7: از بين رفتن قبح نقض قوانین زیست محیطی در جامعه به عنوان یکی از شرایط مداخله ای تخریب باغ ها در شهر تهران
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کمیسیون های ماده پنج و  از قانون:  باز بودن منفذهای فرار   -7
کردن طرح های شهرسازی  بی اثر  در  را  نقش  بیشترین  ماده 100، 
ابــزاری برای دور زدن ضوابط و  کمیسیون ها  کشور دارنــد. این  در 
مقررات شده اند )G7-37(. با نبود شناسنامه باغ ها و محرز نشدن 
سابقه باغ برای دادگاه، راه تخلف باز خواهد بود. پاشنه آشیل این 

قانون، شناسنامه باغ هاست )G7-51(. )نمودار 8(
پنجمین  به عنوان  تنبیهی   _ نهادهای قضایی  قاطعیت  ه- عدم 
گسترش  و  حفظ  قانون  نقض  کنش  در  مؤثر  عام  بسترساز  عامل 

فضای سبز شهری، متشکل از مقوله های فرعی زیر است:
شناسنامه  نبود  با  قضائیه  قــوه  بــرای  بــاغ  سابقه  نشدن  محرز   -1
محکومیت  به  حکم  نمی تواند  دادگـــاه  که  دالیلی  از  یکی  باغ ها: 
که مدرک  کرده اند، این است  که باغ را به عمد تخریب  کسانی بدهد 
برای استناد به سابقه باغ وجود ندارد. شناسنامه باغ ها، به عنوان 
سند اجرایی این قانون فضای سبز و باغ ها باید توسط شهرداری 
تهیه شود. بدون آن، تشخیص سابقه باغ و تخریب باغ برای دادگاه 

.)H1-4( )H1-1( سخت است
زیست محیطی:  تخصصی  دادسراهای  و  دادگاه ها  وجود  عدم   -2
موجب  زیست محیطی  تخصصی  دادســراهــای  و  دادگــاه هــا  ایجاد 
کار قضات باالتر و یا بیشتر شود و قضات  کیفیت  که دقت و  می گردد 
گستردگی دانش محیط زیست و حقوق قضایی، نسبت  با توجه به 
زیست محیطی  مشکالت  به  مربوط  دعــاوی  کلیه  فصل  و  حل  به 
قانونی معمول دارند. در دادگاه ها،  اقدام  و  تصمیم گیری منطقی 
درصد صدور قرار منع تعقیب، میزان بسیار باالیی نسبت به قرار 
فقدان  محیط زیست،  حفظ  به  گاهی  آ عــدم  دلیل  به  مجرمیت 

.)H2-14( دالیل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت دارد
3- تساهل و تسامح: اغماض، چشم پوشی و لطافت با هجو قانون 

از طرف نهادهای دانه درشت، باعث شکستن قبح قانون در جامعه 
.)H3-19( خواهد شد

۴- عدم برخورد قاطع قضایی با متخلفان: تا به حال در مجموع 
و  شــده  فرستاده  قضایی  مراجع  بــرای  پــرونــده  هــزار  چند  از  بیش 
 .)H4-30( اســت  نشده  بــررســی  آنها  از  خیلی  کنون  تا متأسفانه 

)نمودار 9(
گریز از قانون 4.4. کنش ها و راهبردها برای 

که از پدیده  کنش ها یا برهم کنش های خاصی هستند  راهبردها1، 
 .)Danaeifard and Emami, 2007: 84( می شوند  منتج  محوری 
اهمال در اجرای قانون و همچنین توسل به حیل، قدرت و نفوذ، 
و  حفظ  قانون  از  گریز  ــرای  ب که  هستند  راهبردهایی  یا  کنش ها 
گسترش فضای سبز اتخاذ می شوند. کنش هایی که در متون نظری 
علم حقوق، معّرف پدیده قانون گریزی هستند. مقوله نقض قانون 
حیل،  به  توسل  اهمال،  با  شهری  سبز  فضای  گسترش  و  حفظ 

قدرت و نفوذ، انتزاع یافته مقوله های فرعی زیر است:
شهری:  سبز  فضای  گسترش  و  حفظ  قانون  اجــرای  در  اهمال   -1
طبق همین قانون فضای سبز شهری، شهرداری ها ملزم به تهیه 
شناسنامه باغ ها به عنوان سند اجرایی این قانون هستند تا از تخریب 
باغ ها جلوگیری شود، اما متأسفانه تا به حال شهرداری از این وظیفه 
.)I1-9( به بهانه های مختلف و یا وعده و وعید شانه خالی کرده است
از قانون با توسل به حیل قانون، قدرت و نفوذ: باغ ها را  گریز   -2
کمیسیون  کمتر می خرند. زور مردم عادی  به   به نصف قیمت یا 
باغات یا شورای شهر و شهرداری نمی رسد. به دردسرش نمی ارزد. 
بنگاه ها، X و Y، اینها پیچ و خم های قانونی را بلد هستند. روابط 
 .)I2-11( می دهند  کاربری  تغییر  و  می خرند  را  باغ ها  این  دارنــد. 

)نمودار 10(

نمودار شماره 8: نابسامانی و بی اعتباری قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری به عنوان یکی از شرایط مداخله ای تخریب باغ ها در شهر تهران
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4.5. پيامد نقض قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری
هستند  راهــبــردهــا  اســتــخــدام  از  حاصل  خــروجــی هــای  پیامدها1 
کنش  )Danaeifard and Emami, 2007: 84(. تخریب باغ ها، پیامد 
نقض قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری با اهمال در اجرای 
تخریب  اســت.  نفوذ  و  قــدرت  حیل،  به  توسل  همچنین  و  قانون 
عامالنه و عامدانه باغ ها برای ساخت وساز در آنها، شامل مفاهیم 
کردن درختان، آتش  گازوئیل پای درختان، قطع  یا  ریختن نفت 
زدن باغ، آهک ریختن دور درختان، تخریب تدریجی باغ ها، تخریب 

تعمدانه باغ و ... است )نمودار 11(.
تهران زمانی به دلیل وجود باغات و فضاهای سبز بسیار زیادش، 
چنارستان نامیده می شد، اما امروز از آن همه باغ، چیز زیادی باقی 
به  آنها، ساختمان ها سر  به جای  و  و درختان قطع شده  نمانده 
کن هم، توسط عده ای سودجو  کشیده اند )J1-4(. باغ های  فلک 
کوچکتر و خردتر  و فرصت طلب در حال تخریب است. هر روز دارند 
می کنند؛  خشک  را  درخــت هــا  مختلف  ــای  روش هـ بــه  می شوند. 
کارها را انجام می دهند.  گازوئیل ریختن و آب ندادن. تدریجی این 
به زودی اینها هم به سرنوشت بقیه باغ های تهران دچار می شوند 

.)J1-7( )J1-6(

با توجه به مقوله های عمده و توضیحات ارائه شده فوق می توان 
نتیجه گرفت که مقوله قانون گریزی به مثابه مقوله هسته، مفهومی 
کلیه مقوله ها و مباحث فوق را تحت پوشش قرار  که می تواند  است 
داده و  جنبه تحلیلی داشته باشد. شناخت عوامل مؤثر بر تخریب 
شرایط  شامل  پارادایمی  مدل  یک  قالب  در  تهران  شهر  در  باغ ها 
راهبردهای  مداخله گر،  شرایط  زمینه ای،  شرایط  پــدیــده،  عّلی، 
است.  شــده  ــه  ارائ  12 شماره  نمودار  در  پیامد  و  تعامل ها  کنش/ 
ابــزاری به  کاال و نگرش  اعیان نشینی و تجمل گرایی )باغ به مثابه 
ابزاری و سودجویانه فرد  که نگرش  طبیعت( شرایط عّلی هستند 
که فرد تا چه اندازه تحت تأثیر  به باغ ها را به دنبال دارد. اّما این 
تصمیم  و  گرفته  قــرار  باغ ها  به  سودجویانه  و  ــزاری  اب نگرش  عامل 
و مداخله گر  زمینه ای  به شرایط  قانون گریزی می گیرد، بستگی  به 
می کند.  اتخاذ  فــرد  که  دارد  تعامل هایی  راهبردها/  همچنین  و 
گرانه و سوء مدیریت و برتری دادن اداره شهر بر  اقتصاد شهری سودا
حّجیت قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری به عنوان عوامل 
زمینه ای و ضعف نظارت و نبود حساسیت بر اجرای قانون، بحران 
قوانین  رفتن قبح نقض  بین  از  اخالق زیست محیطی در جامعه، 
حفظ  قانون  اعتباری  بی  و  نابسامانی  جامعه،  در  زیست محیطی 

نمودار شماره 9: عدم قاطعیت نهادهای قضایی _ تنبیهی به عنوان یکی از شرایط مداخله ای تخریب باغ ها در شهر تهران

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

نمودار شماره 11: تخریب باغ ها، پيامد نقض قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری

1 Consequences
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گسترش فضای سبز شهری و عدم قاطعیت نهادهای قضایی و  و 
گریز از قانون  تنبیهی به عنوان عوامل مداخله ای، بستر الزم برای 
حیل،  به  توسل  و  اهمال  با  شهری  سبز  فضای  گسترش  و  حفظ 
که در نهایت به تخریب باغ ها در  قدرت و نفوذ را فراهم می سازند 

شهر تهران منجر می شود )نمودار 12(.

5. نتیجه گیری
کلی با انتخاب مقوله قانون گریزی به عنوان مقوله محوری1  به طور 
تهران  شهر  در  باغ ها  تخریب  علل  زمینه ای  نهایی  مــدل  قلب  و 
که از بین رفتن قبح  )نمودار شماره 12(، چنین استنتاج می  شود 
نقض قوانین زیست محیطی در جامعه و بی اعتباری قانون حفظ و 
گسترش فضای سبز شهری، به عنوان هنجارهای اجتماعی متداول 
که چه درست یا غلط، جامعه  در جامعه، فرد را متقاعد می سازد 
کسب  برای  محیط زیست  تخریب  و  زیست محیطی  قوانین  نقض 
کند و بحران درونی انسان، قصد رفتاری او از تخریب  سود را تأیید 
باغ را تسهیل  سازد. به عبارت دیگر، بحران اخالق زیست محیطی 
که فرد وجدان بیدار و نفس مالمتگر در هنگام قصد  باعث می شود 
به تخریب باغ ها نداشته و تعهد اخالقی برای حفظ باغ ها را در ذهن 

خود تجربه نکند.
بدین ترتیب، مطابق نظر Kollmuss و Agyeman که عوامل تأثیرگذار 
بر رفتار دوستدارانه با محیط زیست را شامِل دو دسته عوامل درونی 
این تحقیق نشان  نتایج  بیرونی می دانند )239 :2002(،  و عوامل 
کنترل بر رفتار )دانش، بینش و مهارت(  که عوامل درونی  می دهد 
که فرد تحت تأثیر عوامل بیرونی یا محیطی )از بین  باعث می شود 

و  نابسامانی  جامعه،  در  زیست محیطی  قوانین  نقض  قبح  رفتن 
کنترل  شهری(  سبز  فضای  گسترش  و  حفظ  قانون  بی اعتباری 
گسترش فضای سبز  گریز از قانون حفظ و  کاملی بر رفتار نداشته و با 

کسب سود و رفاه داشته باشد. شهری و تخریب باغ، قصد 
کسب سود  اّما شدت قصد و اراده فرد برای تخریب باغ به منظور 
گسترش فضای سبز شهری، تابع پیامدها  با حضور قانون حفظ و 
که فرد از تخریب باغ انتظار دارد. با  یا هزینه و منفعت هایی است 
با  برخورد  در  تنبیهی  و  قضایی  نهادهای  قاطعیت  عدم  به  توجه 
کرده با توسل به حیل قانونی،  پدیده تخریب باغ ها، فرد جرأت پیدا 
گریز از قانون حفظ و گسترش فضای سبز به تخریب  قدرت و نفوذ با 
باغ اقدام  نماید تا با استفاده از فرصت فراهم شده با سوء مدیریت 
گسترش فضای  و برتری دادن اداره شهر بر حّجیت قانون حفظ و 
سبز شهری توسط مدیریت شهری _ به عّلت ضعف نظارت و نبود 
شهری  سبز  فضای  گسترش  و  حفظ  قانون  اجــرای  بر  حساسیت 
گری  گردش مدار اقتصاد شهر بر محور سودا کشور _ و همچنین  در 
که  بهره برداری نماید. عالوه بر این، با توجه به نظر محّقق داماد 
معتقد است قوانین موضوعه بشری نمی تواند امیال خودخواهانه 
که در مسیر پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  آدمی را 
کامل مهار نماید )Mohaghegh Damad, 1994: 80(؛  است به طور 
کنش  در صورت قاطعیت نهادهای قضایی و تنبیهی در برخورد با 
گریز از قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری، به دلیل منفعت بر 
گسترش  بودن پرداخت جریمه بر اثر نابسامانی در قانون حفظ و 
که از تخریب باغ ها به دست خواهد  فضای سبز شهری، منفعتی 
کسب  آمد بیش از هزینه آن می باشد، بنابراین فرد نگرش مثبت به 

نمودار شماره 12: مدل نهایی زمینه ای علل تخریب باغ ها در شهر تهران

1 مقوله محوری )Core Category or Phenomenon(: یک صورت ذهنی 
.)Danaeifard and Emami, 2007: 84( که اساس فرآیند است از پدیده ای 
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سود و رفاه _ قصد رفتاری از تخریب باغ ها _ خواهد داشت. این امر 
کید قرار می دهند. به  را در پژوهشی، Doran و Larsen نیز مورد تأ
نظر آنان باورهای هنجاری، تأثیر به مراتب بیشتری بر قصد برای 
رفتار زیست محیطی در نسبت با هنجارهای اجتماعی تجویزی/ 
دستوری1 دارند )7 :2015(. همچنین عالمه جعفری نیز اعتقاد دارد 
کیفرها، موجب تعدیِل واقعِی  از  جبِر قوانیِن قــراردادی و وحشت 

.)Allameh Ja’fari, 1990: 26( خودخواهی« نیست«
کلی  با توجه به مطالب یاد شده، مطابق تصویر شماره 1، به طور 
به نظر می رسد، »چگونگی رفتار با محیط زیست« متأثر از دو عامل 
به  تجربه  و مهارت/  بینش، دانش  بیرونی است.  و  اصلی درونــی 
عنوان عوامل درونی مؤثر بر چگونگی رفتار با محیط زیست، تعادل 
و توازن قوای نفسانی انسان برای پذیرش یا عدم پذیرش چگونگی 
رفتار با محیط زیست را در برهمکنش با عوامل بیرونی _ هنجارهای 
اجتماعی، فرصت  ُبروز رفتار و پیامد/ نتیجه رفتار _  تعیین می کنند.
بنابراین اخالق و حقوق هر دو الزام آور و مکّمل یکدیگر هستند، اما 
منشأ و پشتوانه اجرایی آنان متفاوت است. قواعد اخالقی رفتار با 
دارد،  تکیه  انسان  نفسانی  قوای  توازن  و  تعادل  بر  محیط زیست، 
یعنی اعتبار این قواعد از درون _ نفس انسان _ تضمین می شود، 
از طرف دولت  از بیرون و  که قواعد حقوقی  از بیرون. در حالی  نه 
تضمین می شود. بنابراین نمی توان رفتار اخالقی با محیط زیست را 
که ناظر بر نحوه توزیع و  مترادف با اطاعت از قوانین و هنجارهایی 
تملک منابع طبیعی در جامعه هستند، تعریف کرد. رفتار اخالقی با 
که مقید به زمان و مکان نبوده و  محیط زیست، امری اقناعی است 
کرامت نفس حاصل می شود، اّما تحصیل آن با قانون و قواعد  بر اثر 
حقوقی به دلیل محدودیت عرصه آن نسبت به اخالق، ممکن و 

مطلوب نخواهد بود.
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