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مقالۀ پژوهشی

چکیــد ه| در ســال های اخیــر در کالن شــهر تهــران، یکــی از مســائل چالش برانگیــز در حــوزۀ معمــاری و 
ــوده اســت. در دورۀ حاضــر، در کالن شــهر تهــران  ــا باغ هــای درون شــهری ب شهرســازی، شــیوۀ مواجهــه ب
ــده  ــهری باقی مان ــق ش ــی مناط ــده در برخ ــی پراکن ــع، باغ های ــد کیلومترمرب ــدود هفت ص ــعت ح ــا وس ب
اســت کــه شــیوۀ مواجهــه بــا آن هــا در ضوابــط، مقــررات و طــرح و برنامه هــای توســعۀ شــهری معیــن شــده 
اســت. ایــن پژوهــش پــس از بررســی ادبیــات و پیشــینۀ موضــوع، بــه بررســی تحــوالت باغ هــای تهــران، 
ــاغ و گروه هــای ذینفــع می پــردازد و  دســته بندی آن هــا براســاس معیارهــای مختلــف، منفعــت ناشــی از ب
نیــز از منظــر منفعــت باغ هــای تهــران، ســه دورۀ متفــاوت را در شــیوۀ مواجهــه بــا باغ هــا متمایــز می کنــد. 
ایــن پژوهــش، بــا محورقــراردادن مداخــالت معمارانــه و شهرســازانه، در جســتجوی راهبردهــا و در ذیــل آن، 
راهکارهــای یکپارچــه، میــان ذینفعــان متنــوع و متکثــر اســت، به گونــه ای کــه ایــن راهبردهــا و راهکارهــا، 
تضمین کننــدۀ حفاظــت از ارزش باغ هــای شــهر تهــران باشــد. منظــور از مداخلــۀ معمارانــه و شهرســازانه، 
مداخالتــی از نــوع وضــع ضوابــط و مقــررات احــداث بنــا، نحــوۀ اســتفاده از قطعــات زمیــن، برنامــۀ کاربــری 
ــای  ــۀ پژوهش ه ــش، از گون ــت« پژوه ــاظ »ماهی ــه لح ــش ب ــن پژوه ــت. ای ــل اس ــن قبی ــائلی از ای و مس
»کیفــی« از نــوع »توســعه ای یــا کاربــردی« اســت. پژوهــش بــا دو نمونــه مواجــه بــود: خبــرگان و ذینفعــان. 
ــوده اســت. مقصــود از ذینفعــاِن  ــه گلوله برفــی ب ــوع هدفمنــد، غیرتصادفــی و از گون انتخــاب خبــرگان از ن
ــود  ــرمایه گذاران، مقص ــن و س ــی مالکی ــروه اصل ــران، دو گ ــای ته ــی در باغ ه ــت خصوص ــا منفع ــط ب مرتب
ــن  ــت کلــی عمــوم شــهروندان و کلیــت شــهر اســت. ای ــا منفعــت عمومــی، در حال از ذینفعــاِن مرتبــط ب
پژوهــش همچنیــن تضادهــای میــان منفعــت خصوصــی و منفعــت عمومــی را از منظــر ســویه های مختلــف 
حقوقــی، مدیریتــی، اقتصــادی، فنــی، فرهنگــی و اجتماعــی بررســی می کنــد. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان 
می دهــد کــه بیشــترین تضــاد میــان عمــوم شــهروندان بــا گروه هــای دیگــر ذینفــع در عوامــل اقتصــادی و 
مدیریتــی بــوده اســت، درحالی کــه بیشــترین تضــاد میــان گروه هــای ذینفــع خصوصــی بــا هــم در عوامــل 

فرهنگــی و اجتماعــی بــوده اســت و تضــاد منافــع در عوامــل اقتصــادی ندارنــد.
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چگونگـی تجربـۀ زیسـتی در ایـن زیسـتگاه انسـانی را بیـان می کند. 
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برمی آیـد، با شـهری مواجه هسـتیم کـه »درواقع در گذشـته ها باغی 
بـوده مسـکونی و نـه بناهایـی مزیـن بـه درختانی چنـد«. تهـران به 
لحـاظ کالبـدی دوره هـای مختلفـی را پشـت سرگذاشـته و توسـعۀ 
کالبدی آن متأثر از عوامل متعدد و متنوع بوده اسـت. در دورۀ حاضر 
شـیوۀ مواجهـه بـا باغات به لحـاظ نحـوۀ مداخلۀ کالبـدی و حفاظت 
از آن، در ظاهـر عمـل تابـع ضوابـط و مقـررات طرح هـای شـهری و 
همچنیـن قوانیـن، ضوابط و مقـررات و دسـتورالعمل های خاص بوده 
اسـت اما در عمـل و با وجود زمینه هـای تاریخی-فرهنگی حفاظت از 
بـاغ و بـا وجـود قوانین بازدارنده، روند آسـیب به باغ هـا و تخریب آنان 
ادامـه داشـته اسـت. چالـش حفاظـت و توسـعه، یکـی از اصلی ترین 
چالش هـای پیـش روی شـهرها اسـت که هـم گام با پیشـرفت دانش 
حفاظت و بسـط مفاهیم مرتبط با آن، وجوه جدیدتر و گسـترده تری 
بـه خـود می گیرد. علی رغم تصویـب مجموعۀ قابل توجهـی از قوانین، 
ضوابـط و مقـررات، مـروری اجمالـی بـر رونـد ازمیان رفتـن باغ هـای 
تهران نشـان می دهد در بخش قابل توجهی از آن ها، ساختمان سـازی 
صورت گرفته اسـت و  سـرعت و شـدت در ساختمان سـازی -در سایۀ 
برخـی از ضوابـط و مقررات که ساخت وسـاز در باغ ها را مجاز دانسـته 
اسـت- در شـرایط بازار پرسـود ساخت وسـاز در دهه های اخیـر، روند 
تخریـب باغ هـا و ساختمان سـازی را شـدت بخشـیده اسـت. می توان 
گفـت بخـش قابل توجهـی از باغ هـای شـهر ازمیان رفته انـد و در آن 
قطعـات، سـاختمان هایی عمدتـاً بلندمرتبـه جایگزیـن شـده اسـت. 
ایـن امـر، از ایـن منظـر موردتوجه این پژوهش اسـت کـه در تخریب 
بـاغ و ساختمان سـازی در ایـن باغ هـا، اوالً منافـع مـادی مالکیـن و 
سـرمایه گذاران تأمیـن می شـود و ثانیـاً بـا توجـه بـه بـازار سـودآور 
ساخت وسـاز در دهه هـای اخیـر، تخریـب ایـن باغ هـا بـا سـرعت و 
شـدت فراوانـی در جریـان بـوده اسـت. از دیگر سـو و از منظـر ثروت 
عمومـی شـهر، آنچه مغفـول می ماند، منافـع درازمدت شـهر و عموم 
شـهروندان و بهره بردارانـی اسـت کـه می تواننـد از ثروت هـای شـهر 
منتفـع شـوند. درهرحـال، باغ های موجـود در شـهر، ازجمله قطعات 
زمیـن در میانۀ شـهر هسـتند کـه عالوه بـر مالکین آن ها، شـهروندان 
و شـهر نیـز، به لحاظ کسـب منفعـت با آن نسـبتی برقـرار می کنند. 
بـه  عبـارت دیگر، فراتـر از مالکین به عنوان ذینفعان مسـتقیم، همواره 
گروه هـای ذینفع دیگری نیز درصحنۀ شـهر حضـور دارند که می توان 
آنـان را ذینفعـان موجودیـت هریـک از باغ هـای شـهر به شـمار آورد. 
ایـن ذینفعـان متعـدد و متنوع انـد؛ چنانکـه این منفعت نیز یکسـان 
نیسـت و می توانـد جنبه هـای مـادی و یـا غیرمـادی داشـته باشـد. 
اگـر مالکیـن، ذینفـع مسـتقیم باغ هـای تحـت تملک خود هسـتند، 
طبیعتـاً بخـش اصلـی منفعت آنـان، منفعت مادی به شـمار مـی رود. 
درصورتی کـه برای عموم شـهروندان کـه به این باغـات به عنوان یکی 
از ثروت هـای عمومی شـهر می نگرنـد، این منفعت الزامـاً جنبۀ مادی 
نخواهـد داشـت. بدین ترتیب، ضـرورت تبیین راهبردهـای حفاظت و 
توسـعۀ یکپارچه باغات شـهر تهران در راستای تأمین منافع ذینفعان 
بیـش از گذشـته مورد  توجـه قرارگرفتـه و در جسـتجوی راهبردهایی 

اسـت کـه براسـاس آن بتـوان تا حد  ممکـن منافع ذینفعـان متعدد و 
متکثـر بـا منافـع متفـاوت و بعضاً متضـاد را به هـم نزدیک نمـوده و 
چه  بسـا همسـو کرد. راهبردهایـی که برمبنای نوعـی مداخلۀ کالبدی 
در بـاغ مطرح می  شـود و بـه عبارتی، محوریت آن براسـاس مداخالت 
معمارانه در عرصۀ باغ اسـت. بدین منظور پژوهش حاضر بر آن اسـت 
تـا با بررسـی الیه های مختلـف ارزشـی در باغات که تعابیـر متفاوتی 
از مدیریـت   تغییـر و هدایـت آن مبتنی بـر دانش شـهروندان را فراهم 
مـی آورد، زمینه ای مناسـب برای طـرح دکترین معتقدین به توسـعۀ 
درون زا فراهـم آورد. عالوه بـر آن، در سـطوح سیاسـت  گذاري و تدوین 
آیین  نامه  هـا و دسـتورالعمل  هاي مدیریـت شـهري، بـا بهره  گیـري از 
انعطـاف و کل  نگـری ایـن رویکرد   بتواند بـا فراهـم  آوردن زمینۀ تأکید 
بـر ارزش  هـای ملمـوس و ناملمـوس، دانش شـهروندان هـر منطقه و 
حفاظـت جامعه  مـدار را در تعییـن حـدود تغییرات به کار بـرد و آن را 
به عنـوان شـاخصي بنیادیـن در فراینـد برنامه  ریـزي و طراحي اسـناد 
باالدسـت شـهري معرفی کند. از همین رو سـؤال اصلی این پژوهش 
ایـن اسـت که مـدل مطلـوب حفـظ و توسـعۀ باغ های درون  شـهری 
بـا تأکیـد بر حفظ منافع ذینفعان چیسـت؟ در راسـتای پاسـخگویی 
بـه پرسـش اصلـی، ایـن پژوهـش به دنبـال یافتـن پاسـخ بـه ایـن 
پرسش هاسـت کـه: »گروه هـای ذینفـع در فراینـد حفاظت و توسـعۀ 
یکپارچـۀ باغـات شـهر تهـران چـه اشـخاص و گروه هایـی هسـتند؟ 
تعـارض منافـع میـان ذینفعان باغ های تهـران بر کـدام عوامل مبتنی 
اسـت؟ چگونـه قوانین، ضوابـط و مقـررات حاکم بر نحـوۀ مداخله در 

باغـات تهـران، تضـاد منافع را تشـدید و یـا تحدید نموده اسـت؟«

روش انجام پژوهش
ایـن تحقیق بـه لحـاظ »ماهیت« پژوهـش، از گونـۀ تحقیقات کیفی 
و نـوع توسـعه  ای یـا کاربـردی اسـت. پژوهش  هـای کیفـی روشـی 
بـرای فهـم و درک معانـی منفـرد یـا گروهـی در موضوعات پیوسـته 
بـا جامعـه یـا فـرد انسـانی هسـتند. فراینـد پژوهـش شـامل ظهـور 
پرسش  هاسـت. داده  ها به شـکل معمـول در روندی مشـارکتی همراه 
با مشـارکت کنندگان در پژوهش گردآوری شـده و به شـکل اسـتدالل 
اسـتقرائی تفسـیر می شـوند و پژوهشـگر به تفسـیر معانی موجود در 
داده  هـا می  پـردازد. گـزارش نهایـی سـاختاری منعطـف دارد )نـوروز 
برازجانـی، 1397، 77(. بـرای یافتـن پاسـخ سـؤال های پژوهش، ابتدا 
سـه نفـر از خبـرگان حوزۀ کارشـناس حفاظـت از میـراث فرهنگی و 
طبیعـی کـه شـرایط خاصـی داشـتند، به عنـوان نمونه هـای پژوهش 
بـرای مصاحبـه )پاسـخ دهی تشـریحی بـه سـؤاالت( انتخاب شـدند. 
پـس از مصاحبـه بـا این سـه نفر، گفته هـا به صورت متن اسـتخراج و 
پیاده شـد و سـپس مورد تحلیـل محتوای کیفی قرار گرفـت. از میان 
کل مصاحبه هـای انجـام پذیرفته، نیمی از آن ها بیشـترین تنـوع را از 
میان کدهای مطرح شـده، پوشـش می دادنـد. داده های به دسـت آمدۀ 
متنـی در مرحلـۀ بعـد، انتزاعی  سـازی شـده و در قالب کدگـذاری باز 
مقوله بندی شـد. سـپس در گام بعـدی، به روش کدگذتـری محوری، 
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بـا تجمیع مفاهیم مشـابه در قالـب مقوله های کلی تر، انتزاعی  سـازی 
دوم صـورت گرفتـه اسـت )تصویـر 1(. براسـاس ایـن کدگذاری ها دو 
پرسـش نامه  تهیه شـد و توسـط خبرگان تأیید گردیـد و اولی مجدداً 
بـه خبرگان بازگردانده شـد تا پاسـخ دهند. پرسـش نامۀ دوم به گروه 
ذینفعـان داده شـد. پاسـخ ها از طریـق مقیاس لیکرت مورد  سـنجش 
قـرار گرفـت. کدگـذاری عمدتـاً در تحقیق های میدانی )پرسـش نامه، 
کارت، مشـاهده، مصاحبه( موضوعیت دارد )حافظ نیـا، 1386، 155(. 
اسـتخراج داده  هـا بـه روش دسـتی صـورت گرفـت. بدیـن معنـا کـه 
محقـق بـرای هریـک از سـؤاالت پرسشـنامه ها جـداول ویـژه ای در 
نظـر گرفـت، تک  تـک سـؤال ها و پاسـخ  ها را در تمامی پرسشـنامه  ها 
بررسـی و پاسـخ  ها را بدان منتقل نمـود و در پایـان، فراوانی و جداول 
توزیـع مربـوط بـه هریـک از آن هـا را تنظیـم کـرد. سـپس از روش 
خالصه  سـازی اسـتفاده شـد و عناویـن پاسـخ  های نزدیک بـه هم در 
یـک عنـوان کلی تـر ادغـام شـد تـا بدین ترتیـب تعـداد پاسـخ  ها بـه 
حداقـل ممکـن تقلیـل یابد. آنـگاه تعـداد فراوانـی هریـک از آن  ها با 

یکدیگر جمع شـد.
حجم نمونه •

در این پژوهش، با دوگونه نمونه مواجه هسـتیم. یک دسـته خبرگان 
بـا تخصص هـای برنامه ریزی شـهری )گرایش های مختلـف اقتصادی، 
اجتماعی، جغرافیا(، طراحی شـهری، معمـاری )گرایش های معماری، 
مرمـت و ...(، مدیریـت شـهری و جامعه شناسـی شـهری هسـتند 
کـه ایـن تنوع سـبب شـد تا اشـراف متخصـص بـه انـواع برنامه های 
شـهری )مطابق تعاریف قوانین کشـور( پوشش داده شـود. دستۀ دوم 

ذینفعـان. در نمونـۀ اول، پرسـش های پژوهش  به خبرگان داده شـد و 
خواسـته شـد تا به صورت تشریحی به آن ها پاسـخ دهند. در   مجموع، 
30 نفـر خبره به پرسـش ها پاسـخ دادند. در نمونه  گیـری خبرگان در 
پاسـخ دهی بـه پرسـش  ها، انتخـاب نمونه  هـا تـا جایی صـورت گرفت 
کـه نمونه هـای انتخابـی از سـوی جامعـۀ آمـاری، مشـابه و تکـراری 
شـدند. در متـن مصاحبـه و کدگـذاری نیـز تـا جایـی کـه واژه  هـا و 
گزاره  هـا تکـراری شـد، کدگـذارِی بسـته و تبدیـل متـن مصاحبه به 
گزاره هـا صـورت گرفـت و در ایـن حـوزه اشـباع نظـری حاصل شـد. 
نمونـۀ دوم ذینفعـان بودنـد کـه به صـورت هدفمنـد و نیمه تصادفـی 

انتخـاب شـدند. روش نمونه  گیـری از نـوع گلوله برفـی1 بوده اسـت.

پیشینۀ پژوهش
پژوهـش موردنظـر بـر موضوعات باغ هـای ایـران و باغ ایرانـی )به ویژه 
باغ هـای تهـران(، نگاه حفاظتی به باغ، و نسـبت توسـعۀ شـهر تهران 
و باغ های آن نظر دارد. از این رو تالش شـده اسـت به منظور بررسـی 
پیشـینۀ ایـن پژوهـش، موضوعـات مذکـور و پژوهش هـای مرتبط با 
آنـان مدنظـر قـرار گیـرد. در رابطه بـا باغ های ایـران و تهـران عالوه بر 
برخـی از متون تاریخی، پژوهش های متعدد و دامنه داری انجام شـده 
اسـت کـه از نظرگاه هـای مختلـف، ایـن پدیده را مـورد بررسـی قرار 
می دهنـد. از قدیمی تریـن متونـی کـه اطالعاتـی از تهـران و باغ های 
آن بـه دسـت می دهـد، »معجم البلـدان« اثر یاقوت حمـوی )1380( 
اسـت. او جغرافـی دان و تاریخ نـگار عرب زبـان یونانی تبـار قـرون 6 و 
7 ه.ق. اسـت. در قـرن هفتـم ه.ق.، زکریـای قزوینـی جغرافـی دان و 

تصویر 1. ساختار کلی روش شناسی پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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تاریخ نـگار، اظهارات یاقوت حمـوی را دربارۀ باغ های تهران در عباراتی 
چنـد تأییـد و تکمیل کرده اسـت. در منابع پژوهشـی متأخـر، دونالد 
ویلبـر )1385( در کتـاب »باغ هـای ایـران و کوشـک های آن« که در 
سـال های پایانی دهۀ چهل خورشـیدی به فارسـی ترجمه و منتشـر 
شـده اسـت، توصیفاتی تـوأم با جزئیـات فـراوان از باغ هـای تیموری، 
باغ هـای صفـوی در اصفهـان، باغ های کرانـۀ خـزر در دوران صفوی و 
پس از آن، باغ های سـلطنتی تهران و همچنین نسـبت باغ و بهشـت 
در اندیشـۀ ایرانـی ارائـه کـرده اسـت. در ایـن اثـر تالش هایـی بـرای 
گونه بنـدی برخـی عناصر کالبدی باغ و بررسـی طرح های کوشـک ها 
صورت پذیرفته اسـت و نیز از تصاویر و مینیاتورهای قدیمی اسـتفاده 
شـده اسـت. کتاب »تهران پایتخت دویسـت سـاله« که به مناسـبت 
دویسـت سالگی پایتختی تهران، زیرنظر شـهریار عدل و برنار اورکارد 
)1377( در قالـب مجموعـه مقـاالت منتشـر شـده اسـت، بـه تاریـخ 
شهرسـازی تهران و نقش باغ ها در تحوالت آن اشـاراتی دارد. از دیگر 
منابـع مهمـی کـه بـاغ ایرانـی را از زوایای مختلـف موردبررسـی قرار 
می دهـد، مجموعـه مقاالت نخسـتین همایـش بین المللی بـاغ ایرانی 
اسـت. در ایـن کتاب مقـاالت متعددی در سـرفصل های مبانی نظری 
باغ ایرانی، منابع بازشناسـی آن و منبع شناسـی، سـیر تحول، ساختار 
کالبـدی، حفاظت مرمت احیا و توسـعۀ پایدار بـاغ ایرانی، توصیف باغ 
و راهکارهـای حضـور بـاغ در زندگی امروز منتشـر شـده اسـت که دو 
فصـل اخیـر، با توجه بـه موضوع پژوهـش حاضر یعنـی واجد اهمیت 
جدی اسـت. کتـاب »کوشـک-باغ های ایران« اثر حشـمت اهلل متدین 
)1399( اثـر دیگـری اسـت که با نگاهـی تاریخی-تحلیلـی، مفهومی 
و گونه شـناختی، بر سـیر تحـوالت باغ های ایـران و کوشـک های آن، 
عناصـر متشـکلۀ بـاغ همچـون آب و گیـاه، نسـبت بـاغ و کوشـک از 
یک سـو و قـدرت و حکومت از دیگر سـو، و الگوی چهاربـاغ نظر دارد. 
ایـن اثـر، تقـدم معمـاری بـر بازسـازی را مفـروض می گیـرد و از این 
رو، کوشـک را به عنـوان اصلی تریـن عنصـر متشـکلۀ باغ هـای ایرانـی 
درنظـر دارد. کتـاب »احیـای الگوی باغ ایرانی در شـهر امـروز؛ مبانی 
نظـری پنج تجربۀ نمونه سـازی بـاغ امـروز ایرانی« )منصـوری، ردایی 
و محسـنی مقـدم، 1399( از زاویه ای که تاکنـون کمتر به پژوهش ها 
راه یافته اسـت، موضوع باغ را موردبررسـی قرار داده اسـت. این کتاب 
پس از تشـریح برخـی ویژگی های باغ ایرانی از جمله هندسـه، حضور 
آب، چشـم انداز بی کـران، تنـوع فضایـی، محصوریـت و درون گرایـی، 
گونه شناسـی گیاهـی و ... بـه معرفی پنـج تجربه در حـوزۀ احیای باغ 
ایرانـی -کـه چهار تجربـۀ آن در تهران انجام شـده اسـت- می پردازد. 
ایـن کتـاب بـه تعبیری، بـه معاصرسـازی الگوی بـاغ ایرانـی - عمدتاً 
در تهـران - نظـر دارد. کتـاب »پارادایم هـای پردیـس؛ درآمـدی بـر 
بازشناسـی و بازآفرینـی بـاغ ایرانـی« )شـاهچراغی، 1395( نیـز ار 
دیگر منابع پژوهشـی اسـت که ضمـن تبیین ضـرورت بازآفرینی باغ 
ایرانـی، بـه چیسـتی و چگونگی آن و بررسـی پارادایم هـای مربوطه و 
فراینـد بازآفرینـی می پردازد. کتـاب دیگری که به عنـوان مجموعه ای 
از اسـناد تصویـری قابل توجـه اسـت، »تهران نـگاری؛ بانـک نقشـه ها 

و عناویـن مکانـی تهـران قدیـم« )شـیرازیان، 1395( که نقشـه های 
تاریخـی تهـران را ارائـه می کنـد و در آن می تـوان ردپـای تحـوالت 

شـهری در ارتبـاط بـا باغ های شـهری را جسـتجو کرد.
عالوه بـر برخـی تألیفاتـی کـه در حـوزۀ پیشـینۀ ایـن پژوهـش در 
قالـب کتـب منتشـره مطـرح اسـت، مقـاالت متعـددی نیـز در ایـن 
رابطـه در نشـریات علمـی و کنفرانس هـای معتبـر علمـی منتشـر 
یـا ارائـه شـده اسـت. از آن جملـه می تـوان بـه مقـاالت »باغ هـای 
تهـران و تأثیـر تحـول آن هـا بـر شـهر« )بهرامـی و اکبـری، 1395(، 
»بـاغ ایرانـی تهـران« )آتشـین بار، مرتاضـی مهربانـی و وحیدیـان، 
1394(، »جهان بینـی ایرانیـان و شـکل گیری الگـوی محـوری بـاغ 
ایرانـی« )براتـی، آل هاشـمی و میناتور سـجادی، 1396(، »باغ ایرانی 
دامپزشـکی؛ نسـخۀ دوم از بـاغ ایرانی برای زندگی امـروز« )منصوری، 
زاهـدان، تیمـوری، آل هاشـمی و گودرزیـان، 1395(، »تـداوم منظـر 
فرهنگـی؛ احیـا و بازآفرینی یک بـاغ تاریخی« )شهسـوارگر، 1390(، 
»درآمد؛ چهار نسـل متوالی پارک های شـهری« )منصـوری، 1389(، 
»بازسـازی در عهـد قاجـار بـه روایـت مفاتیـح االرزاق« )جمال الدین، 
1397(، »دریچـه ای بـه بـاغ ایرانـی؛ اهمیت پژوهش هـای چندجانبه 
در بـاغ ایرانی« )اعتضـادی، 1392(، »نقش زیبایی شناسـی باغ ایرانی 
در پایـداری اجتماعـی پارک های تهـران« )مثنوی، محسـنی مقدم و 
منصـوری، 1397(، »علـل پیدایـش باغ های تاریخی ایـران« )متدین، 
1389(، »مطالعـۀ کیفـی عوامـل مؤثـر بـر تخریـب باغ هـا در شـهر 
تهـران بـا رویکرد مبتنی بـر نظریـۀ داده بنیـاد« )رفیع پـور، داداش پور 
شـکل گیری  در  درون شـهری  بـاغ  »نقـش  و   ،)1396 تقوایـی،  و 
قرارگاه هـای رفتـاری؛ نمونـه موردی: شـهر تهـران« )زنـدی، 1394( 
و کتـاب  »فرنگی سـازی در بـاغ ایرانـی؛ دگرگونی های باغ هـای تهران 
در دهـۀ 1300 قمـری« )جیحانـی و رضائی پـور، 1397(، می تـوان 
اشـاره کـرد. چنان کـه از بررسـی های انجام شـده در رابطه با پیشـینۀ 
پژوهـش پیداسـت، در موضوع باغ هـای تهران و نیز نـگاه حفاظتی به 

باغ هـا تحقیقـات بسـیار انـدک بوده اسـت.

مبانی نظری
در رابطـه بـا علت وجـودی بـاغ در ایـران، متدیـن )1389(، اهداف و 
انگیزه هـای ایجـاد باغ هـای ایرانـی، را در دو دسـتۀ کلـی طبقه بندی 
می کنـد کـه عبارتنـد از: عوامـل مشـترک و عمومی در شـکل گیری 
بـاغ و علت هـای خـاص شـکل گیری باغ هـا. ذیـل دسـتۀ اول، بـه 
مثمربـودن بـاغ، ایجـاد فضاهـای زیبـا با تکیه بـر هنر باغبانـی، عالقه 
بـه گل و گل آرایـی نـزد سـالطین، ورود گیاهـان غیربومـی و صـدور 
گیاهـان بومـی، میـل فرمانروایان بـه افزایش محصول، ایجـاد باغ های 
دارویـی و عشـق بـه ایجـاد خطـوط مسـتقیم و انتظـام در کاشـت 
باغ هـای کهـن اشـاره شـده اسـت. همچنیـن، ذیـل دسـته علت های 
خـاص شـکل گیری باغ ها؛ بـه ایجاد باغ بـه دالیل مذهبـی، ایجاد باغ 
به عنـوان مکانـی جهـت تفریـح و تفـرج )باغ هـای تابسـتانی، باغ های 
شـکار، باغ هـای لـذت خاص(، ایجـاد باغ بـه علل سیاسـی-حکومتی 
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)ایجـاد بـاغ در کنار میدان های حکومتی، ایجاد باغ جهت نشـان دادن 
قـدرت حکومـت، ایجاد باغ هـای مردمی( اشـاره می شـود. در جدولی 
کـه ایـن مقاله بـرای طبقه بندی فـوق و با ارائـۀ برخی مصادیـق ارائه 
شـده اسـت، بـه برخـی باغ های تهران اشـاره شـده اسـت. نویسـنده 
معتقـد اسـت، باغ هـای صاحبقرانیـه، کامرانیـه و سـعدآباد، به عنـوان 
باغ هـای حکومتـی فصلی، باغ دوشـان تپه به عنوان باغ شـکار، باغ های 
نگارسـتان و عشـرت آباد نیـز به عنـوان باغ هـای لذت خـاص )همگی 
به دلیـل تفریـح و تفـرج(؛ و همچنیـن، بـاغ اندرونـی گلسـتان جهت 
شـمس العماره به عنـوان باغ-میدان حکومتی و باغ ملی میدان مشـق 
به عنـوان بـاغ مردمـی )بـه علل سیاسـی حکومتـی( احداث شـده اند. 
بـاغ ایرانـی پدیـده  ای فرهنگی، تاریخـی و کالبدی در سـرزمین ایران 
اسـت و معمـوالً به صـورت محـدوده  ای محصـور کـه در آن گیـاه، 
آب و ابنیـه در نظـام معمـاری مشـخصی باهـم تلفیـق می  شـوند و 
محیطـی مطلـوب، ایمـن و آسـوده بـرای انسـان به وجـود مـی  آورد، 
سـاخته می  شـود. در دایره  المعـارف بـزرگ اسـالمی در توضیـح واژۀ 
بـاغ آمـده: »محوطـه  ای غالبـاً محصور، سـاختۀ انسـان بـا بهره  گیری 
از گل و گیـاه، درخـت، آب و بناهـای ویـژه کـه بـر قواعـد هندسـی 
و باورهـا مبتنـی اسـت« )شـاهچراغی، 1389، 40(. همچنیـن »بـاغ 
ایرانی پیوند فرخندۀ زیبایی و سـودمندی اسـت« )پیرنیـا، 1373، 9( 
و نیـز »موجودیتی اسـت گویـای نیازهایی کـه روزمره  انـد و کاربردی 
و هم معنایی انـد و انتزاعـی« )فالمکی، 1383(. همچنیـن »باغ ایرانی 
فضـای آرامـش و آسـایش و محـل غـور و اندیشـه، تعریف می  شـود« 

)میرفندرسـکی، 1383، 10(.
باغ در تهران •

یاقـوت حمـوی در »معجم البلدان« تصریح کرده در ری اقامت داشـته 
و از تهـران بازدیـد نکـرده، و بـه نقـل از یکـی از مـردم ری، روسـتای 
تهـران را چنیـن وصـف کـرده اسـت: »تهران روسـتایی بزرگ اسـت 
کـه در زیرزمیـن بنـا شـده، و هیچ کـس نمی توانـد به خانـۀ اهالی آن 
دسترسـی یابـد، مگر آنکـه خوِد اهالـی آن بخواهند... در تهـران باغ ها 
و بسـتان های درهم تنیدۀ بسـیار هسـت کـه مانع تاخت وتـاز ناگهانی 
مهاجمان می شـود«. در قرن هفتـم ه.ق.، زکریای قزوینی جغرافی دان 
و تاریخ نـگار، اظهـارات یاقـوت حمـوی را تأیید و تکمیل کرده اسـت. 
براسـاس نوشـته های وی، پـس از چنـد دهه از حملۀ مغـوالن به ری، 
تهـران روسـتایی بـزرگ و پرجمعیت به شـمار می رفتـه، و در باغ های 
انبـوه آن انـواع میوه هـای ممتـاز بـه عمـل می آمـده اسـت. در کتاب 
»مجموعـه مقـاالت تهـران، پایتخت دویسـت سـاله«، در مقالـه ای با 
عنـوان »بـاغ مسـکونی یـا تهـران در گذشـته های دور، از پیدایـش تا 
عهـد صفـوی« اثـر عـدل و اورکارد )1377(، دربـارۀ تهـران و باغ های 
آن پیـش از پایتختـی آمـده اسـت: »تا پیش از دورۀ شـاه طهماسـب 
صفـوی، تهران فاقـد حصاری در پیرامـون خود بوده اسـت. دلیل این 
امـر را می توان در سـاختار تهران آن زمان جسـتجو کرد. شهرسـازی 
خـاص تهـران کـه از ترکیـب باغ های محصـور و خانه هـای زیرزمینی 
بـا دهلیزهـای متعـدد )مانند النۀ موش کور( ناشـی می شـده اسـت، 

علـت اصلـی بی حصاربـودن تهـران را روشـن می کنـد. اگـر می بینیم 
تهـران تـا زمانـی که شـاه طهماسـب صفوی نخسـتین حصـار و بازار 
آن را سـاخت بـی  بـرج و بـارو بـوده، به این دلیل اسـت کـه نیازی به 
آن نداشـته، زیـرا تسـخیرناپذیر بوده اسـت«. در جایی دیگـر از دوران 
شـاه طهماسـب صفـوی بـه دوران تولد شـهر سـلطنتی تعبیر شـده 
اسـت )مقتدر و سـروقد مقدم، 1377(. با وجود اینکه شـهر تهران بر 
بسـتر باغ ها شـکل گرفته اسـت، اما با شـکل گیری و رشـد و توسـعۀ 
تدریجـی آن، باغ هـا و چنارسـتان هایی در درون آن احـداث می شـود 
و در بررسـی تاریخـی ایـن امـر می توان به عنـوان مثال بـه این جمله 
اشـاره کـرد کـه: »پس از شـاه طهماسـب صفـوی، بناهای بیشـتری 
در تهـران سـاخته شـد. به عنـوان مثـال، بـه فرمان شـاه عبـاس یک 
چهارباغ و یک چنارسـتان در قسـمت های شـمالی شـهر احداث شد. 
ایـن منطقـه بعدها با دیواری از بقیه شـهر جدا شـد و بـه ارگ تبدیل 
شـد« )مدنی پور، 1381(. در دوران سلسـلۀ پادشـاهی صفوی، تهران 
به تدریـج رشـد می کنـد و بـه دربـار موقـت شـاهان صفـوی تبدیـل 
می شـود و به ویـژه در اواخر دوران صفوی، بـا وجود پایتختی اصفهان، 
شـاه و درباریـان عمدتـاً در تهـران اقامـت می کرده انـد. تـا پیـش از 
پایتختـی تهـران، پس از دوره ای از کشـمکش ها، آقا محمدخان قاجار 
بـه تهران وارد می شـود و در سـال 1200 قمری تهـران را به پایتختی 
برمی گزیند. با وجود اینکه شـهر تهران در گذشـته ها باغی مسـکونی 
بوده اسـت، اما با شـکل گیری تدریجی شـهر سـلطنتی محصور درون 
حصـار طهماسـبی و مهیاشـدن تدریجی این شـهر بـرای قبول نقش 
پایتختـی در در ابتـدای دورۀ قاجاریه، اطالعات امروز ما دربارۀ سـابقۀ 
باغ هـای تهـران در پیوسـتگی با باغ شـهر تهران بسـیار اندک اسـت. 
باغ هـای تهـران که از آن ها سـخن به میـان می رود، به سـال های بعد 
از قاجـار تـا بـه امـروز مربوط اسـت. در نخسـتین نقشـه های تاریخی 
تهـران کـه مربوط بـه دوران قاجار اسـت، می توان برخـی باغ های این 

شهر را شناسـایی کرد. 
حفاظت از باغ های درون شهری •

حـوزۀ  در  حائزاهمیـت  موضوعـات  از  یکـی  گذشـته  دهه هـای  در 
معماری، شهرسـازی و مدیریت شـهری؛ مسـئلۀ چگونگی حفاظت از 
باغ هـای درون شـهری بـوده اسـت. از معدود پژوهش هایی که مسـئلۀ 
ازمیان رفتـن باغ هـای تهـران را - اگرچـه از نظرگاهـی دیگـر- مـورد 
ارزیابـی و بررسـی قـرار می دهـد، مقالـۀ »نقش بـاغ درون شـهری در 
تهـران«  نمونـه مـوردی: شـهر  رفتـاری؛  قرارگاه هـای  شـکل گیری 
)زندی، 1394( اسـت. در این پژوهش، نویسـنده این پرسش را مطرح 
می کنـد کـه با حذف باغـات ریزدانۀ شـهری کـدام خرده فرهنگ های 
منحصربه فـرد شـهر تهـران، حـذف یـا خرده فرهنگ هـای غیربومـی 
جایگزیـن خواهـد شـد؟ وی اشـاره می کند »باغـات تهـران از عناصر 
ویژه در شـهر به شـمار می رفته اسـت کـه در اکثر مکتوبات سیاسـی، 
حکومتـی و ادبـی در بـاب شـهر تهـران بـه آن ها اشـاره شـده اسـت، 
امـا نـگاه اغلـب ایـن نوشـته ها توصیفـی بـوده و ایـن نگاه سـطحی، 
باغـات مردمـی را از قرارگرفتـن در دسـته بندی باغـات رسـمی بـاز 
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بازشناسی تحوالت شیوۀ مواجهه با باغ های درون شهری از منظر آسیب شناسی تخریب...علی اعطا و همکاران

داشـته اسـت«. نویسـنده در ادامـه بـه ایـن نکتـه واجـد اهمیـت نیز 
اشـاره می کنـد کـه »باغات درون شـهری تهـران اگرچه ممکن اسـت 
از نظـر سـازمان های بصـری و مبتنی بـر ایدئولوژی بـاغ ایرانی چندان 
قـوی به شـمار نیایند، اما مبنای رفتارشناسـی بسـیار غنـی در زمینۀ 
مقالـه  ایـن  داشـته اند«.  میان محلـه ای  بازخوردهـای  شـکل گیری 
معتقـد اسـت الگـوی شـکل گیری باغ هـای درون شـهری در تهـران 
تحـت تأثیـر سـه عامل اسـت کـه از آن ها بـه »وجـود پنـج رود-دره 
مهـم در الیـۀ اصلی سـازندۀ شـهر«، »منابع آبی شـهر به عنـوان مبدأ 
پیدایـش تمـدن« و در نهایـت، »الگـوی بافـت اجتماعـی شـهر« نام 
می بـرد. »در منظـر شـهری تهـران، پیـش از دورۀ پهلـوی اول، باغات 
مثمـر و غیرمثمر یکـی از اجزای مقیاس محلی بوده اسـت... پیدایش 
باغ هـای بـزرگ حکومتی بـا عمارت های اشـرافی طـرح غربـی ...، در 
دورۀ دوم حکومـت ناصـری و پس از آن، زمینه سـاز ایجـاد پارک های 
شـهری بـر فراینـد توسـعۀ آرام شـهر شـد... سـوم؛ بـا آغـاز تغییرات 
ناگهانـی دورۀ پهلـوی اول بـا تأکیـد بـر جامعـۀ شـهری، مدرنیته ای 
ایـران شـکل گرفـت کـه برخـالف مدرنیتـه درون زای جامعـۀ  در 
غربـی، براسـاس تحـوالت تدریجـی سـاختار فرهنگـی جامعه شـکل 
نگرفتـه بـود و نتیجـۀ ایـن فرایند بـه جـای یکپارچه سـازی نیروهای 
درون شـهری، پدیـدۀ انفصـال کالبـدی و فرهنگـی بـود... در نتیجـۀ 
ایـن جریـان ازبین رفتـن تدریجـی ارزش معنوی این باغـات ریزدانه و 
نهایتـاً شـروع به تخریـب و جایگزینی با توده های سـاختمانی شـد«. 
)همـان(. بـا گسـترش حجـم ساخت وسـاز در شـهرها و ابتنای حجم 
قابل توجهـی از اقتصـاد شـهری بـر ساخت وسـاز، باغ هـای تهـران بـا 
تهدیـدی گسـترده مواجـه شـدند و بـه غیـر از انـدک باغ هـا کـه بـه 
دالیـل متقـن قانونی )همچون ثبت در فهرسـت آثار ملـی( از احتمال 
تخریـب یـا آسـیب مصـون مانـده بودند، سـایرین همـواره زیر سـایه 
تخریـب به دلیل تسـلط اقتصـاد مبتنی بر ساخت وسـاز قـرار گرفتند. 
پژوهـش دیگـری )رفیع پـور، داداش پـور و تقوایـی، 1396( بـا نگاهی 
آسیب شناسـانه، عوامـل مؤثـر بـر تخریـب باغ هـای تهـران را تحلیل 
می کنـد. نویسـندگان معتقدند »بررسـی ها در شـهر تهـران در طول 
سـه دهـۀ گذشـته نشـان می دهـد با وجـود تأکیـد قانون بـر حفظ و 
گسـترش فضای سـبز در داخل شـهرها، اراضی کشـاورزی و باغ های 
داخـل شـهر تهـران، به انحای مختلف تخریب شـده و تغییـر کاربری 
داده انـد. مطالعـۀ مکانی اراضی سـبز موجود در شـهر تهـران در طول 
سـه دهۀ گذشـته نشـان می دهد اراضی سـبز موجود در شـهر تهران 
به تدریـج انسـجام اولیـۀ خـود را نیـز از دسـت داده و پراکنده تـر و 
کوچک تـر شـده اند تـا جایی کـه بسـیاری از باغ-محله هـای معروف، 
جـز چنـد لکـۀ پراکنـده باقـی نمانده اسـت. در ایـن پژوهش به سـه 
دسـته شـرایط در تخریب باغ های تهران اشـاره می شـود که عبارتند 
از شـرایط علّی )باغ به مثابۀ کاال؛ اعیان نشـینی و تجمل گرایی؛ نگرش 
ابزاری به طبیعت(، شـرایط زمینه ای )سـوء مدیریت، اقتصاد شـهری 
سـوداگرانه( و شـرایط مداخلـه ای )ضعـف نظـارت و نبود حساسـیت 
در اجـرای قانـون، بحـران اخـالق محیـط زیسـتی، ازبین رفتـن قبـح 

نقـض قوانیـن محیـط زیسـتی، نابسـامانی و بی اعتبـاری قانون حفظ 
و گسـترش فضـای سـبز شـهری، عـدم قاطعیـت نهادهـای قضایی-

تنبیهی در موضـوع مذکور(.

یافته های پژوهش
در دورۀ مـورد مطالعـه در ایـن پژوهـش، یعنـی چهـار دهـه از سـال 
1357 تـا 1398 خورشـیدی، باغ هـای موجود در تهـران را می توان با 

معیارهایـی کـه در ادامـه مطرح می شـوند، دسـته بندی کرد.
باغ های درون  شهری تهران پس از انقالب از منظر زمان  •

ایجاد و احداث
از منظـر زمـان احـداث، باغ هـای درون  شـهری تهـران پـس از انقالب 
را می تـوان بـه دو گـروه جدید  االحـداث و قدیمـی دسـته بندی کـرد.

باغ های درون  شهری شهر تهران پس از انقالب از منظر  •
مالکیت

در ایـن گونه  بنـدی، باغ هـای درون  شـهری بـه سـه دسـته تقسـیم 
می شـود کـه عبـارت اسـت از:

مالکیـن  تملـک  در  کـه  باغ هـا  دسـته  آن  ملکـی؛  باغ هـای  الـف( 
هسـتند. شـبه دولتی  یـا  دولتـی  خصوصـی، 

ب( باغ هـای عمومـی یـا برخـی پارک هـا و فضاهـای سـبز شـهری؛ 
آن دسـته از باغ هـا و فضاهـای سـبز مـورد اسـتفادۀ عمـوم کـه یـا 
جدیداالحـداث هسـتند و یا توسـط نهاد عمومـی غیردولتی مدیریت 
شـهری، جهـت بهره بـرداری عمومـی از مالکیـن خریداری شـده اند و 
اکنـون به شـهر تعلـق دارنـد. از آن جمله می تـوان به باغ هنـر ایرانی 

یا بـاغ دامپزشـکی اشـاره کرد.
ج( باغ هایـی کـه با تبدیل به برج-باغ، براسـاس پیوسـت شـماره سـه 
طرح جامع تهران مصوب 1386 شـورای عالی شهرسـازی و معماری 
ایـران، بـه مجموعـه ای از آپارتمان ها با مالکین متعدد تبدیل شـده اند 

و بعضـاً بخشـی از باغ به عنوان حیاط مشـاع باقی مانده اسـت.
باغ های درون شهری تهران از منظر بهره برداری •

از نظـر بهره بـرداری، باغ هـای درون شـهری تهـران بـه مـوارد زیر قال 
تقسـیم است:

الـف( باغ هـا و فضاهـای سـبز کـه تحـت مدیریـت نهـاد عمومـی 
غیردولتـی، توسـط عمـوم مـردم بهره بـرداری می شـود و بـه نحـوی 

بخشـی از قلمـروی عمومـی شـهر اسـت.
ب( باغ هـای خصوصـی بـا کاربری هـای نیمه عمومی-نیمه خصوصی؛ 

ماننـد باغ-گالری هـا، باغ-تاالرها، باشـگاه ها و ...
ج( باغ هـای تبدیل شـده بـه برج-بـاغ و در دسـت بهره بـرداری بخش 

باقی مانـدۀ باغ توسـط مالکین.
موجودیت  • ذینفع  گروه  های  و  منفعت  مفهوم  بررسی 

باغ  
باغ هـای موجـود در شـهر، ازجملـه قطعـات زمیـن در میانـۀ شـهر 
هسـتند کـه عالوه بـر مالکین آن هـا، دیگر شـهروندان و شـهر نیز، به 
لحـاظ کسـب منفعت، با آن نسـبتی برقـرار می کننـد. به عبارت دیگر، 
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فراتـر از مالکین به عنوان ذینفعان مسـتقیم، همـواره گروه های ذینفع 
دیگـری نیز درصحنۀ شـهر حضـور دارند که می توان آنـان را ذینفعان 
موجودیـت هـر یک از باغ های شـهر به شـمار آورد. »ذینفـع«، عبارت 
اسـت از افـراد و گروه  هایـی که بر دسـتیابی بـه اهداف سـازمان تأثیر 
می  گذارنـد یـا از آن تأثیـر می  پذیرنـد. در متـن نظـام حقوقی فضای 
سـبز شهری، سازمان عبارت است از سـاز  و  کاری که منتج به حفاظت 
و توسـعۀ فضای سـبز شـهری می  شـود )سـوزنچی، 1396، 73(. این 
ذینفعـان، متعدد و متنوع اند؛ چنانکه این منفعت نیز یکسـان نیسـت 
و می توانـد جنبه هـای مـادی و یا غیرمادی داشـته باشـد. اگر مالکین 
ذینفـع مسـتقیم باغ هـای تحت تملک خـود هسـتند، طبیعتاً بخش 
اصلـی منفعـت آنـان، منفعـت مـادی به شـمار مـی رود. درصورتی که 
بـرای عمـوم شـهروندان که به این باغـات به عنوان یکـی از ثروت های 
عمومـی شـهر می نگرنـد، ایـن منفعـت الزامـاً جنبـۀ مـادی نخواهد 
داشـت. در یـک نـگاه اجمالی، می تـوان ذینفعان باغ های تهـران را در 
چنـد گروه اصلـی مالکین، سـرمایه گذاران، عموم شـهروندان، فعالین 
مدنـی و رسـانه ای، تشـکل  های زیسـت  محیطی و میـراث تقسـیم 
کـرد. از دیـدگاه نگارنـدگان، »ذینفع« مفهومی اجتماعـی و اقتصادی 
اسـت کـه می توانـد از بُعـد اجتماعـی مرتبط بـا منفعت عمومـی و از 
بُعـد اقتصـادی مرتبـط با منفعـت خصوصی اطالق   شـود. مقصـود از 
ذینفعـاِن مرتبـط بـا منفعـت خصوصـی در باغ هـای تهـران، دو گروه 
اصلـی مالکین و سـرمایه گذاران، مقصـود از ذینفعاِن مرتبط با منفعت 
عمومـی، عمـوم شـهروندان متشـکل از فعالیـن مدنـی، تشـکل  های 

زیسـت  محیطی و میراثی و رسـانه  ها هسـتند.

زوایای  • و  )ابعاد  منفعت  مفهوم  به  نگاه  سه دوره، سه 
دوم  شورای  مصوبۀ  از  تهران  باغ های  مسئلۀ  مختلف 

)برج-  باغ( تا مصوبات شورای پنجم و نتایج آن(
تشـخیص مصادیـق باغ براسـاس قوانیـن و مقررات موضوعـه، ضوابط 
و مقررات جاری بر عهدۀ شـوراهای اسـالمی شـهرها اسـت. پرسشـی 
کـه در اینجـا مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه قطعاتـی کـه رأی باغ 
می گیرنـد چه سرنوشـتی پیـدا می  کنند و آن دسـته قطعاتی که رأی 
غیر باغ می  گیرند چه شـرایطی خواهند داشـت؟ در این پژوهش سـه 
رویکـرد در بـازۀ زمانـی موردمطالعـه در مواجهه با مسـئلۀ حفاظت از 
باغ های درون شـهری، با نـگاه به قوانین، ضوابط و مقررات بازشناسـی 

شده اسـت )تصویر 2(.
دورۀ اول -

مالکیـن امـوال غیر    منقـول ازجمله باغـات، بر مبنای قاعده تسـلیط2، 
حـق همه  گونـه تصـرف در مایملک خـود را دارند. ایـن قاعدۀ عقالیی 
در مواردی توسـط قانون گذار تخصیص خورده و محدود شـده اسـت. 
تـا سـال 1345 خورشـیدی سیاسـت تفکیـک زمیـن و تعییـن نـوع 
اسـتفاده از آن در اختیـار مالـک بـود. در سـال 1345 بـا الحـاق مواد 
98، 99 و 101 به قانون شـهرداری، به شـهرداری ها اختیار داده شـد 
تـا نحـوۀ اسـتفاده از زمیـن را در داخل محدودۀ شـهر تعییـن کنند. 
بدین ترتیـب وجـود منافـع سرشـار در زمینـۀ ساخت وسـاز موجـب 
شـد تـا سـودجویان از هـر فرصتـی بـرای تفکیـک و تخریـب فضای 
سـبز و باغ هـای واقـع در محـدودۀ قانونـی و حریـم شـهرها اسـتفاده 
کننـد. مراجـع قانون گذاری نیـز با وضع مقـررات خاص بـه رویارویی 

تصویر 2. سه دوره و سه نگاه به مفهوم منفعت در مسیر حفاظت از باغ های تهران. مأخذ: نگارندگان.
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بـا ایـن رونـد پرداختنـد. لیکـن، ذینفعـان با طـرح دعـوی در مراجع 
عام قضایی و شـکایت در شـعب دیـوان عدالـت اداری، در مقام مقابله 
بـا محدودیت  هـای جدیـد برآمدنـد )قاسـمی حامـد، 1388، 123( 
لـذا می تـوان گفـت در ایـن دوره امـکان ساخت وسـاز در بـاغ بسـیار 
محـدود بـود. دوطبقـه و در هـر طبقـه 5/ 7 درصد سطح  اشـغال باغ، 
امـکان احـداث بنا وجود داشـت. خشـکانیدن و از  بین  بـردن درختان، 
امـکان  ایجـاد  بـرای  از روش  هـای رایـج مالکیـن  به  هرحـال یکـی 

بود. ساخت وسـاز 
دورۀ دوم -

آنچـه بـه نام برج-باغ شـناخته شـد و از منظـر گونه شناسـی، تبدیل 
بـه  گونـه ای تـازه - و البته ناخوانـدهـ  در ادبیات مدیریت شـهری و تا 
حدی معماری شـد، فارغ از ابعاد حقوقی آن، بر مبنای ایده ای شـکل 
گرفـت کـه در قطعات باغی، در سـطح کوچک تـری از قطعه زمین در 
تملـک )به نسـبت زمین هـای غیرباغ(، بنـا احداث شـود و کاهش در 
سـطح اشـغال، از طریق افزایش تعداد طبقات )ده، یازده و یا بیشـتر( 
جبـران شـود. در مصوبـه ای کـه در دوم خـرداد سـال هشتادوسـه از 
سـوی شـورای اسـالمی شـهر تهران، به شـهرداری تهران ابالغ شـد، 
در مـادۀ 13 3 آن می گویـد: »به منظـور حفـظ، نگهـداری و احیـای 
باغـات و زمین هـای مشـجر، سـطح اشـغال بنـا در این گونـه امـالک 
و اراضـی معـادل سـی  درصد مسـاحت و تراکـم سـاختمانی مجـاز 
آن 20 درصـد بیشـتر از تراکـم مسـکونی منطقـه ای بـرای امـالک و 
اراضـی غیربـاغ )امـالک و اراضـی مشـابه مجـاور( خواهـد بـود«. این 
ایـده در نگاهـی گـذرا، ایـده ای کارآمـد در راسـتای حفظ بـاغ به نظر 
می رسـید. پیش تـر خشـکانیدن و ازبین بـردن درختـان، به هرحـال 
یکـی از روش هـای رایج مالکیـن برای ایجـاد امکان ساخت وسـاز بود 
و حـاال بـه نظر می رسـید با ایـن ابتکار، حداقـل 70 درصـد از هر باغ 
کـه پیش ازایـن در معـرض تهدیـد بـود، به عنـوان حیـاط برجـی که 
احـداث می شـود، برجـای می ماند و حفـظ می شـود. تدوین  کنندگان 
و تصویب  کننـدگان ایـن مصوبه گمـان می بردند ایده ای که ارائه شـده 
اسـت، می توانـد باغ های تهـران را از گزنـد ویرانی نجـات دهد، ضمن 
آن  کـه فشـار بی  وقفـۀ مالکیـن را بـا پیشـنهادی سـودآور بـه لحـاظ 
اقتصادی پاسـخ بگویـد و در عمل، آنچه بر جـای می  ماند مجموعه ای 
از سـاختمان های بلنـدی باشـد کـه هریـک بـا اشـغال 30 درصـد از 
سـطح بـاغ، موجـب حفاظـت و صیانـت از 70 درصد دیگر، بـا میل و 
رغبـت و رضایـت مالکیـن فراهم مـی  آورد، امـا در عمل چنین نشـد. 
اگـر در تصاویـر ماهـواره ای، دورۀ چهارده سـالۀ حدفاصل سـال 1383 
تـا 1396 را مشـاهده کنیـم، نیـاز چندانـی به آمـار و ارقـام نداریم تا 
دریابیـم بسـیاری از سـطوح سـبز به تدریج بـه توده های سـاختمانی 
قابل توجهـی  بخـش  می دهـد  نشـان  بررسـی  ها  شـده اند.  مبـدل 
از لکه  هـای سـبز در تصاویـر هوایـی کـه بـه لکه  هـای خاکسـتری 
تبدیل شـده اند، نتایـج مصوبـۀ موسـوم بـه برج-بـاغ بوده اند. چـرا این 
مصوبـه، علی رغـم ایدۀ جـذاب و دل نشـین اولیه، کارکـردی برخالف 

نیـت و خواسـتۀ طراحـان و تصویب  کننـدگان پیـدا کرد؟

الف( باغ یا کارگاه ساختمانی4
ب( توسعۀ سطح اشغال 30  درصدی در زیرزمین ها5

ج( تخلف  پذیری ضابطه6
دورۀ سوم -

در ایـن دوره کـه از سـال 1397 آغـاز می شـود، ضابطـۀ برج-بـاغ 
تعلیـق می شـود و ضابطـه ای بـا مفهـوم »باغ-عمـارت« مـالک عمل 
قـرار می گیـرد. بـر ایـن اسـاس تراکـم سـاختمانی و تعـداد طبقـات 
و سـطح اشـغال بنـا در بـاغ بسـیار محـدود می شـود و در ازای آن 
امتیـازات اقتصـادی دیگـری بـه آن تعلـق می گیـرد. به عنـوان مثـال 
می توانـد پذیـرای فهرسـت متنوعـی از فعالیت هـا و کاربری ها باشـد. 
به عنوان مثـال فعالیت هـای گردشـگری، پذیرایی، تفریحـی، فرهنگی 
آموزشـی و خدماتـی می توانـد شـکل بگیـرد و امتیـازات ویـژه ای در 
بحـث عـوارض بـه مالکین تعلـق بگیرد. بـه عبارتی اقتصاد جـاری در 
باغـات مبتنی بـر ساخت وسـاز نخواهـد بـود، بلکـه مبتنی بـر فعالیتی 
خواهـد بـود کـه در آنجا شـکل می گیرد. درواقـع این نـگاه، مبتنی بر 
سیاسـت های تشـویقی اسـت. از خالل نقطه نظرات ابرازشـده توسـط 
طراحـان ایـن ضابطـه می تـوان دریافـت کـه ایـن سیاسـت بـر چند 

گـزاره مبتنی اسـت:
1-  باغ های تهران باید از چرخۀ اقتصاد ساخت وساز خارج شوند، 

2- صرفـاً آن دسـته از فعالیت هـای اقتصادی در باغ قابل انجام اسـت 
کـه مقوم هویت طبیعـی و یا تاریخی باغ باشـد،

3- ساخت وسـاز در بـاغ، بـه میزانـی انـدک مجـاز خواهـد بـود کـه 
بسـتری بـرای فعالیت هـای متنـوع سـازگار بـا حفاظـت و صیانت از 

بـاغ ایجـاد کند،
4- تملـک باغ هـای ارزشـمندی کـه بخشـی از میـراث تاریخـی و 
طبیعـی شـهر محسـوب می شـوند، در اولویـت مدیریت شـهری قرار 

گیرد.
بـا مـروری بـر قوانیـن، ضوابـط و مقـررات حاکـم بـر شـیوۀ مداخلـۀ 
کالبـدی در باغ هـا می تـوان دریافـت کـه نحـوۀ مواجهـه بـا ایـن امر، 
در دوره هـای مختلـف دچـار تغییـر و تحوالتـی گردیـده اسـت. در 
برخـی مقاطـع زمانـی، هرگونـه مداخلـه در باغ، بـا ممنوعیت محض 
مواجـه بوده اسـت و مالـک، طبق قوانیـن و ضوابط و مقـررات حاکم، 
امـکان و اجـازه ای برای مداخلـۀ کالبدی نداشـته اند. در برخی مقاطع 
زمانـی، به واسـطۀ آزادی عمـل در صـدور پروانـۀ سـاختمانی در بـاغ، 
ساختمان سـازی در چارچـوب ضوابـط و مقـررات در باغ ها با سـرعت 
قابل مالحظـه ای انجـام  شـده اسـت. بـه عبارتـی، بـه نظـر می رسـد 
آنچـه حـادث  شـده اسـت بـه این شـرح اسـت کـه در بـازار سـودآور 
درنتیجـه  و  تهـران  باغ هـای  در  ساختمان سـازی  بـا  ساخت وسـاز، 
ازبین رفتـن آنـان، منافع مـادی مالکین و سـرمایه گذاران تأمین شـده 
اسـت امـا منافـع دیگـر بازیگران صحنۀ شـهر، نادیده انگاشـته شـده 
اسـت. از همیـن رو هـدف اصلـی ایـن پژوهـش دسـتیابی بـه مـدل 
مطلـوب حفـظ و توسـعۀ باغ هـای درون  شـهری بـا تأکیـد بـر حفـظ 

منافـع ذینفعان اسـت.
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تحلیل داده ها
تحلیل پرسش نامۀ پاسخ داده شده توسط خبرگان •

در پرسـش نامۀ اول، منفعت ذینفعان و نوع منفعت ذینفعان از توسـعۀ 
درون زای باغ هـای شـهر تهـران )از سـال 1398-1357 خورشـیدی( 
بـه همـان گـروه خبـرگان داده شـد و توسـط آن هـا تکمیـل شـد. 
پرسـش نامه شـامل هفـت بخش بود کـه عوامل تضاد میـان ذینفعان 
از دیـدگاه خبـرگان سـنجیده می شـد. منظـور از گـروه شـهروندان 
زیسـت محیطی- تشـکل های  مدنـی،  فعالیـن  پژوهـش،  ادامـۀ  در 

میراثـی، نمایندگان رسـانه و ... هسـتند. تحلیل هـا در تصاویر 11- 3 
قابل مشـاهده اسـت. در پاسـخ هایی کـه گـروه خبرگان بـه بخش اول 

پرسـش نامه های اول دادنـد، مشـاهده شـد کـه:
- بیشـترین تضـاد میان منافـع مالکین خصوصی و عموم شـهروندان 
در عوامـل مدیریتی و فنی بوده اسـت. تضاد منافـع در عوامل حقوقی 
و اقتصـادی در مرحلـۀ بعـد قـرار گرفتنـد. عوامـل فرهنگـی نیـز در 

)ازجمله  شهروندان  عموم  و  خصوصی  مالکین  منافع  میان  تضاد   .3 تصویر   
فعالین مدنی، تشکل های زیست محیطی - میراثی، نمایندگان رسانه ها( از توسعۀ 
درون زای باغ های شهر تهران )از سال 1398-1357 خورشیدی( از دیدگاه گروه 

خبرگان. مأخذ: نگارندگان.

فعالین  )ازجمله  و عموم شهروندان  منافع سرمایه گذاران  میان  تضاد   .4 تصویر 
توسعه  از  رسانه ها(  نمایندگان  زیست محیطی-میراثی،  تشکل های  مدنی، 
درون زای باغ های شهر تهران )از سال 1398-1357 خورشیدی( از دیدگاه گروه 

خبرگان. مأخذ: نگارندگان.

)ازجمله  و عموم شهروندان  بهره برداران خصوصی  منافع  میان  تضاد   .5 تصویر 
فعالین مدنی، تشکل های زیست محیطی-میراثی، نمایندگان رسانه ها( از توسعۀ 
درون زای باغ های شهر تهران )از سال 1398-1357 خورشیدی( از دیدگاه گروه 

خبرگان. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 6. تضاد میان منافع مالکین خصوصی و سرمایه گذاران از توسعۀ درون زای 
باغ های شهر تهران )از سال 1398-1357 خورشیدی( از دیدگاه گروه خبرگان. 

مأخذ: نگارندگان.

تصویر 7. تضاد میان منافع مالکین خصوصی و بهره برداران خصوصی از توسعۀ 
درون زای باغ های شهر تهران )از سال 1398-1357 خورشیدی( از دیدگاه گروه 

خبرگان. مأخذ: نگارندگان.

توسعۀ  از  سرمایه گذاران  و  خصوصی  بهره برداران  منافع  میان  تضاد   .8 تصویر 
درون زای باغ های شهر تهران )از سال 1398-1357 خورشیدی( از دیدگاه گروه 

خبرگان. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 9. تضاد میان منافع ذینفعان خصوصی و عمومی به صورت کلی از توسعۀ 
درون زای باغ های شهر تهران )از سال 1398-1357 خورشیدی( از دیدگاه گروه 

خبرگان. مأخذ: نگارندگان.

آخریـن اولویـت تضـاد میان ایـن دو گـروه از دیدگاه خبـرگان منافع 
بوده اسـت.

- بیشـترین تضـاد میان منافـع سـرمایه گذاران و عموم شـهروندان با 
اختـالف معنـاداری در عوامـل اقتصـادی بوده اسـت. تضـاد منافع در 
عوامـل مدیریتـی با اختـالف در مرحلۀ بعد قرار گرفتنـد. عوامل فنی 
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و حقوقـی در اولویـت سـوم و عوامـل فرهنگی نیز در آخریـن اولویت 
تضـاد میـان ایـن دو گـروه از دیدگاه خبـرگان منافع بوده اسـت.

- تضـاد میـان منافـع بهره بـرداران خصوصـی و عمـوم شـهروندان با 
اختـالف معنـاداری در عوامل اقتصادی و سـپس عوامـل مدیریتی در 
مرحلـۀ بعـد بوده اسـت. عوامل فنـی، حقوقی، فرهنگـی، اجتماعی با 
اختـالف معنـادار و نزدیـک بـه هم در اولویـت بعدی تضـاد میان این 

دو گـروه از دیـدگاه خبـرگان منافع بوده اسـت.
- بیشـترین تضـاد میان منافع مالکیـن خصوصی و سـرمایه گذاران با 
اختـالف معنـاداری در عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده اسـت. عوامل 
اقتصـادی، فنـی، مدیریتـی بـا اختـالف معنـادار و نزدیک بـه هم در 
اولویـت بعـدی تضـاد میـان این دو گـروه از دیـدگاه خبـرگان منافع 

بـوده اسـت. تضـاد منافعـی در عوامل حقوقی دیده نشـده اسـت.
- بیشـترین تضـاد میـان منافـع مالکیـن خصوصـی و بهره بـرداران 
خصوصـی با اختـالف معنـاداری در عوامل فرهنگـی و اجتماعی بوده 
اسـت. عوامـل اقتصـادی و مدیریتـی با اختـالف معنـادار و نزدیک به 
هـم در اولویـت بعـدی تضـاد میان ایـن دو گـروه از دیـدگاه خبرگان 
منافـع بـوده اسـت. تضـاد منافعـی در عوامـل فنـی و حقوقـی دیـده 

نشـده است.
- بیشـترین تضاد میان منافع بهره برداران خصوصی و سـرمایه گذاران 
بـا در عوامـل فرهنگـی و اجتماعـی بـوده اسـت. عوامـل مدیریتـی و 
حقوقـی نزدیـک به هـم در اولویت بعدی تضـاد میان ایـن دو گروه از 
دیـدگاه خبـرگان منافع بوده اسـت. تضاد منافع اقتصـادی در اولویت 
بعـدی خبـرگان بـوده و تضاد منافعی در عوامل فنی مشـاهده نشـده 

است.
- بیشـترین تضـاد میـان منافـع ذینفعـان خصوصـی و عمومـی کـه 
به صـورت کلـی دسته بندی شـده اند، در عوامـل اقتصادی بوده اسـت. 
تضـاد منافـع فنی در اولویت بعدی خبرگان بـوده و عوامل مدیریتی و 
حقوقـی نزدیـک به هـم در اولویت بعدی تضـاد میان ایـن دو گروه از 
دیـدگاه خبـرگان منافع بوده اسـت. تضاد منافـع اجتماعی و فرهنگی 

در آخریـن اولویـت خبرگان بوده اسـت.
تحلیل پرسش نامۀ پاسخ داده شده توسط ذینفعان •

در پرسشـنامۀ دوم، بـه بررسـی عوامل کیفی سـویه های تأثیرگذار بر 
حفاظـت باغ هـای درون شـهری، مـورد پژوهی: شـهر تهران )از سـال 
1398-1357 خورشـیدی( بـه میانجـی مفهوم »توسـعۀ درون زا« در 

تعامـل بـا »ذینفعان« پرداخته شـد.
پرسشـنامۀ سـنجش عوامـل کیفـی و سـویه های صورت بندی شـده 
شـامل 11 گویـۀ حقوقـی، 6 گویـۀ مدیریتـی، 7 گویـۀ اقتصـادی، 
11 گویـۀ فنـی )شهرسـازی و معمـاری(، 3 گویۀ اجتماعـی، 4 گویۀ 
فرهنگـی و درمجمـوع 42 گویـه از دیـدگاه خبـرگان اسـت. ایـن 
پرسـش نامه در اختیـار گـروه ذینفعـان قـرار گرفـت و تکمیـل شـد. 
سـپس به هریک از ذینفعان برحسـب قدرت و منفعتشـان از توسـعۀ 
درون زای باغ هـای شـهر تهـران )از سـال 1398-1357 خورشـیدی( 
لیکرتـی  طیـف  بررسـی  طریـق  از  پاسـخ ها  می شـود.  امتیازدهـی 

موردسـنجش قـرار گرفـت. از سـنجش سـویۀ حقوقـی بـر حفاظـت 
باغ هـای درون شـهری، موردپژوهـی: شـهر تهـران )از سـال 1398-

1357 خورشـیدی( بـه میانجـی مفهـوم »توسـعۀ درون زا« از دیدگاه 
»ذینفعـان«، نتایجـی حاصـل شـد کـه در تصویـر 10 قابل مشـاهده 
اسـت. سـایر گویههـا  یـا در گـروه ممتنع قـرار گرفت و یا بـا مخالفت 
کامل و نسـبی از طرف گروه ذینفعان مواجه شـد. در پاسـخ هایی که 

گـروه خبـرگان بـه پرسـش نامه دادنـد، مشـاهده شـد که:
- بیشـترین تضـاد میان منافـع مالکین خصوصی و عموم شـهروندان 

در عوامـل مدیریتـی و فنی بوده اسـت.
- بیشـترین تضـاد میان منافـع سـرمایه گذاران و عموم شـهروندان با 

اختـالف معنـاداری در عوامـل اقتصادی بوده اسـت.
- بیشـترین تضـاد میـان منافـع بهره بـرداران خصوصـی و عمـوم 
شـهروندان بـا اختالف معنـاداری در عوامل اقتصادی و سـپس عوامل 

مدیریتـی در مرحلـۀ بعـد بوده اسـت.
- بیشـترین تضـاد میان منافع مالکیـن خصوصی و سـرمایه گذاران با 

اختـالف معنـاداری در عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده اسـت.
- بیشـترین تضـاد میـان منافـع مالکیـن خصوصـی و بهـره بـرداران 
خصوصـی با اختـالف معنـاداری در عوامل فرهنگـی و اجتماعی بوده 

است.
- بیشـترین تضاد میان منافع بهره برداران خصوصی و سـرمایه گذاران 

بـا در عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده اسـت.
-  بیشـترین تضـاد میـان منافـع ذینفعـان خصوصـی و عمومـی که 
به صـورت کلـی دسـته بندی  شـده اند، در عوامل اقتصادی بوده اسـت.

- همچنیـن از سـنجش سـویه های شـش گانۀ حقوقـی، مدیریتـی، 
اقتصـادی، فنـی )شهرسـازی و معمـاری(، فرهنگـی، اجتماعـی بـر 
حفاظـت باغ هـای درون شـهری، گویه ها یـی  کـه بـا اکثریـت امتیـاز 
توسـط گـروه ذینفعان مـورد تأیید کامل )برحسـب بیشـترین امتیاز 
و موافـق( و همچنیـن مـورد تأییـد نسـبی )برحسـب امتیـاز چهار و 
موافـق( قـرار گرفـت در این پژوهـش اهمیت بسـزایی دارد و در تهیۀ 

مـدل مفهومـی مورداسـتفاده قـرار خواهـد گرفت.
- سـویۀ فنـی بـا 31 درصـد، سـویۀ حقوقـی بـا 24 درصـد، سـویۀ 
اقتصـادی بـا 18 درصـد، سـویۀ مدیریتـی بـا 5/ 11 درصـد، سـویۀ 
اجتماعـی بـا 10 درصـد، سـویۀ فرهنگـی بـا 5/ 5 درصـد بـه ترتیب 
میـزان تأثیرگـذاری حفاظت باغ های درون شـهری بـه میانجی مفهوم 
»توسـعۀ درون زا« از دیـدگاه »ذینفعـان« را داراسـت. در تصویـر 11 
طیـف تأثیرگـذاری ایـن سـویه ها از دیـدگاه ذینفعـان قابل مشـاهده 

است.

نتیجه گیری 
از سـنجش سـویه های شـش گانۀ حقوقـی، مدیریتی، اقتصـادی، فنی 
)شهرسـازی و معمـاری(، فرهنگـی، اجتماعـی بـر حفاظـت باغ هـای 
درون شهری، با رویکرد »توسعۀ درون زا« از دیدگاه »ذینفعان«، نتایجی 
بـه دسـت آمـد و تحلیـل شـد. نتایـج بـار دیگـر تلخیـص و به صورت 
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راهبردهایـی در آمـد تـا در ترسـیم مـدل مفهومی به کار گرفته شـود. 
راهبردهـا در تصویـر 12 نمایش داده شـده اسـت:

- سـویۀ فنی با 31 درصد، سـویه حقوقی با 24 درصد، سـویه اقتصادی 
بـا 18 درصـد، سـویۀ مدیریتی بـا 5/ 11 درصد، سـویۀ اجتماعی با 10 
درصـد، سـویۀ فرهنگـی بـا 5/ 5 درصد به ترتیـب میـزان تأثیرگذاری 
حفاظـت باغ های درون شـهری به میانجـی مفهوم »توسـعۀ درون زا« از 

دیدگاه »ذینفعان« را داراسـت.
- در پاسـخ هایی کـه گـروه خبـرگان بـه پرسـش نامه دادند، مشـاهده 
شـد کـه بیشـترین تضـاد میان عمـوم شـهروندان بـا گروه هـای دیگر 
ذینفع در عوامل اقتصادی و مدیریتی بوده اسـت درحالی که بیشـترین 
تضـاد میـان گروه هـای ذینفع خصوصـی با هـم در عوامـل فرهنگی و 

تصویر 10. تبدیل سویه های شش گانۀ حقوقی، مدیریتی، اقتصادی، فنی )شهرسازی و معماری(، فرهنگی، اجتماعی بر حفاظت باغ های درون شهری، موردپژوهی: شهر 
تهران )سال 1398-1357 خورشیدی( مورد تائید »ذینفعان« و تبدیل آن به راهبردهایی جهت به کارگیری در ترسیم مدل مفهومی. مأخذ: نگارندگان.

اجتماعـی بوده اسـت و تضاد منافـع در عوامل اقتصـادی ندارند. تهران 
امـروز بـرای ما بعد از 40 سـال به نحوی دیگر پروبلماتیزه شـده اسـت. 
مسـئله این اسـت کـه چگونه می توان کاری کرد شـرایط تهـران از این 
سـخت تر نشـود، اگر اساسـاً تصـوری از امـکان چنین کنشـی در ذهن 
ما وجود داشـته باشـد. مسـئلۀ امروز مدیریـت و نهادهای شـهری این 
اسـت کـه چگونـه مشـکالت تهـران را رفع ورجـوع کننـد و در هنگامۀ 
هجوم روزانۀ این مشـکالت جایی برای این پرسـش باقی نمانده اسـت 
کـه می خواهیـم تهران را در آینده ای ده بیست سـاله به کجـا ببریم. در 
ادامـۀ تدویـن راهبردهـا، مدل مفهومـی حفاظت باغ های درون شـهری 
به منظور توسـعۀ درون زا؛ که بخش دیگری از هدف و پرسـش پژوهش 

بود، ترسـیم شـد )تصویر 12(.

تصویر 11. میزان تأثیرگذاری سویه های تأثیرگذار بر حفاظت باغ های درون شهری، از دیدگاه »ذینفعان«. مأخذ: نگارندگان.

فرهنگی

حقوقی
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تصویر 12. مدل مفهومی راهبردهای حفاظت و توسعه یکپارچه باغ های شهر تهران مأخذ: نگارندگان.

پی نوشت ها
*این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری علی اعطا با عنوان »تبیین مدل مفهومی 
حفاظت باغ  های درون  شهری به منظور توسعۀ درون زا؛ موردپژوهی: شهر تهران 
)از سال 1357 تا سال 1398 خورشیدی(« است که به راهنمایی دکتر »ایرج 
اعتصام« و مشاورۀ دکتر »آزاده شاهچراغی« در سال 1399 در دانشکدۀ عمران، 

معماری و هنر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، انجام شده است.
نمونه گیری  روش  یک  گلوله برفی  نمونه گیری   :Snowball sampling  .1
غیراحتمالی برای مواقعی است که واحدهای موردمطالعه به راحتی قابل شناسایی 
نباشند. در این روش، آمارگیر پس از شناسایی یا انتخاب اولین واحد نمونه گیری 
آن را برای شناسایی و انتخاب دومین واحد نمونه گیری به  کار می برد یا از آن 
بدین منظور کمک می  گیرد. به همین ترتیب واحدهای دیگر نمونه شناسایی و 

.)170-1961,148 ,Goodman( انتخاب می شوند
2. قاعدۀ تسلیط یکی از قواعد مشهور فقهی است که مهم ترین مبنای آن حدیث 
مشهور »الناس مسلطون علی اموالهم« است. این قاعده در مواد 30 و 31 قانون 
مدنی متجلی شده و اصول 46 و 47 قانون اساسی نیز در  بر  دارندۀ محتوای این 

قاعده است )قاسمی حامد، 1388، 125(.
3. تبصرۀ همین ماده، می گوید: »مالکین این  گونه امالک و اراضی می توانند در 
صورت احراز سایر شرایط با رعایت ضوابط و مقررات بلندمرتبه سازی و احداث 

دوم  شورای  وقتی  شوند.«  برخوردار  مربوطه  مزایای  از  مسکونی،  مجتمع های 
پایتخت در پنجاه و سومین جلسۀ خود در اسفندماه 1382، مصوبۀ موسوم به 
برج-باغ را به تصویب رسانید، تلقی بسیاری افراد ـ و طراحان و تصویب  کنندگان 
از  تهران،  باغ  های  از  این مصوبه، حفاظت  بود که دستاورد  این الیحه ـ چنین 
گزند تخریب بود. منطق حاکم چنین بود: به مالکین باغ  ها، اجازه می  دهیم در 
سی  درصد از سطح باغ، ساختمان  سازی کنند، اما هفتاد  درصد دیگر را حفظ کنند. 
و هفتاد  درصد  قابل  ساخت  به سی  درصد  زمین  تقسیم  این  تصور می  شد  و  ادعا 
باقیماندۀ  از  حفاظت  به  را  باغ ها  مالکین  حفاظت،  نیازمند  و  غیرقابل  ساخت 
هفتاد  درصدی باغ تشویق می  کند و آنچه برجای می  ماند، برجی است در میانۀ 
باغی. به ویژه آنکه در مقررات وضع شده، اجازه داده می  شد مجموع مساحتی که 
به واسطۀ کاهش سطح اشغال، از مجموع طبقات بنای قابل احداث کسر می شود، 
با دوبرابر کردن ارتفاع جبران شود و البته طبق مادۀ سیزده این مصوبه، »... تراکم 
ساختمانی مجاز آن بیست درصد بیشتر از تراکم مسکونی منطقه ای برای امالک 

و اراضی غیر باغ )امالک و اراضی مشابه مجاور( خواهد بود.« 
دورۀ ساخت  در  نیست.  ماه  دو  و  ماه  کار یک  باغ،  در  برجی  4. ساخت چنان 
حداقل دوسالۀ یک ساختمان با اندازه و ابعادی که در این مصوبه آمده است، 
و  مصالح  می  کرد.  تبدیل  کارگاهی ساختمانی  به  را  باقیمانده  درصد  هفتاد  آن 
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ماشین  آالت و دیگر الزامات یک کارگاه ساختمانی. توضیح بیشتری نیاز نیست 
که چگونه باغ و درختان و گیاهان و آنچه در باغ هست، در برابر حضور انواع و 
اقسام مصالح و ماشین آالت و تجهیزات ساخت وساز، آسیب می بیند.چه می  ماند 

از باغی که چندین سال به کارگاهی برای ساختمان  سازی تبدیل شده است.
برای  باغ  در  سی درصدی  اشغال  سطح  مصوبه،  سیزدهم  مادۀ  در  اگرچه   .5
به  ضوابطی  مبنای  بر  زیرزمین،  در  اما  است،  گرفته شده  نظر  در  ساخت وساز 
چهل وپنج درصد افزایش پیداکرده است. وقتی قرار است در زیرزمین، چهل وپنج 
درصد از سطح زمین را بنا احداث کنیم، یعنی در عمل چهل وپنج درصد از سطح 
باغ را به زیرساخت وساز برده ایم. ضمن اینکه بعضاً در مسیر دسترسی ماشین از 
ابتدای ورود تا در ورودی پارکینگ، درختانی می توانسته اند مزاحم تأمین عرض 
موردنیاز مسیر دسترسی تلقی شوند و همین امر، می توانسته زمینۀ قطع درختان 

را هموار کند.
افزایش آن  تا چهل وپنج درصد و  افزایش سطح اشغال در طبقات زیرزمین   .6
این  بعضاً  نیست.  ماجرا  اما همۀ  ماجراست،  از  بخشی  به طبقۀ همکف،  نسبت 
کفایت  جانبی  و  خدماتی  فضاهای  تأمین  برای  نیز  درصدی  چهل وپنج  سطح 

که  ساختمانی  جانبی  فضاهای  تأمین  به منظور  که  پیداست  است.  نمی کرده 
طبقاتی در حد یازده و دوازده و یا بیشتر دارد، چندان دور از ذهن نیست که 
سطوحی  و  سطح  به  خدماتی،  و  تأسیساتی  فضاهای  و  پارکینگ  تأمین  برای 
فراتر از آن سی درصد اولیه احتیاج است. همین نکته البته باعث شده تا اتفاقی 
فراتر ازآنچه در ضوابط مقررشده بود رقم بخورد. وقتی ساختمان های احداث شده 
با  بر مبنای مصوبه برج-باغ را بررسی می کنیم، در تعداد قابل توجهی از موارد 
پروژه هایی مواجه می شویم که در زیرزمین ها، شصت درصد، هفتاد یا هشتاد و یا 
حتی بیش از این میزان را به زیرساخت برده است. روشن است که با آن میزان 
می شده  چنین  و  نمی ماند؛  باقی  باغی  دیگر  می گیرد،  صورت  که  خاک برداری 
است. علی رغم پیش بینی اولیۀ طراحان و تصویب کنندگان، اوضاع به شکلی که 
و  نگهداری  »حفظ،  نیت  با  که  ضابطه ای  عماًل  و  نرفت  پیش  بود  انتظار  مورد 
احیای باغات و زمین های مشجر« تدوین و تصویب شده بود، کارکردی به غایت 
متفاوت پیدا کرد و از بخش قابل توجهی از باغ های تهران، برجی برجای ماند و 

حیاطی، با اندکی درخت.
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