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چکیده
باغ ایرانی از سابقهای دیرینه در معماری ایران برخوردار است و قدمت آن به پیش از اسالم (باغهای پاسارگاد دوره هخامنشی) میرسد.
این پژوهش به عناصر پایدار در معماری باغ ایرانی در دوره قاجار (باغ سیف الدوله شهرستان مالیر) پرداخته است .سوال پژوهش این
است که عناصر معماری شکل دهنده باغ سیف الدوله کدام است؟ و فرضیه تحقیق مبتنی بر آن است که معماری باغ سیف الدوله به
تاثیرپذیری از سنت باغ سازی رایج در اواسط دوره قاجار و به تاثیر پذیری از عناصر پایدار معماری ایرانی شکل گرفته است .روش تحقیق
توصیفی و تحلیلی همراه با بررسی میدانی بوده است .نتیجه تحقیق بیانگر آن است نظام شکل گیری باغ ایرانی در طی دوره های مختلف
مبتنی بر دیدگاهای دین اسالم و فرهنگ ایرانی و تاثیر پذیری از سنت باغ سازی قبل از اسالم ایران (متاثر از دین زردشت) می باشد و
دو عنصر مهم پایدار معماری ایرانی یکی پرهیز از بیهودگی و دیگری درونگرایی در طراحی باغ سیف الدوله رعایت شده است.
واژگان کلیدی :معماری ،باغ ایرانی ،سیف الدوله ،مالیر ،عناصر پایدار.

 -۱مقدمه
کاربرد مفاهیم پایداری در معماری ،مبحثی تازه را به نام معماری پایدار یا معماری اکولوژیکی و یا معماری زیست محیطی که همگی دارای
مفهوم یکسان و معماری سازگار با محیط زیست می باشند را مطرح می نماید (گرجی و یاران :1831 ،ص  .)54یکی از آثار معماری ایرانی که
پیوند تنگاتنگی با محیط زیست مناطق مختلف ایران دارد و شکل گیری و پایداری آن در هر منطقه ای به تاثیرپذیری از شرایط زیست محیطی
است ،معماری باغ است.
ساخت باغ در کشور ما سابقهی دیرینهای دارد و کاخ کوروش هخامنشی در پاسارگاد در میان باغی چهارگوش با دیوارهایی بلند قرار داشت
که دارای جویهای سنگی و حوضهای متعدد بود در دورههای بعد بخصوص باغهای ساسانی و دوران اسالمی ویژگیهای هندسی را رعایت کرده
اند؛ و هر باغ معموال دارای عمارتی بود (اواسابتلنی :1831 ،ص  )11و در تمام دورانها بخصوص دوره اسالمی مورد توجه بوده است؛ باغ ایرانی
همراه با پیشرفت تمدن و فرهنگ پارسیانی که در ایران استقرار یافتند به تدریج شکل گرفته است ،دستیابی به نظم حاکم بر باغ ایرانی از زمان
طوالنی و همراه با تحوالت تمدن و شکلگیری فرهنگ ایرانی حاصل شده است گرچه این نظم مبتنی بر دیدگاه های دقیق نمادین و تمثیلی
نشأت گرفته از دین زرتشت و سپس اسالم و فرهنگ ایرانی بوده است؛ اما واقعیت آن است که بیشتر باغها توسط شاهان ،حاکمان ،متمولین و...
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برای ایجاد شرایط زندگی برتر و متمایز از مردم شناخته شده است .در قرآن کریم به موازات آیات بسیاری که در توصیف بهشت آمده است
و بهشت های دنیوی و زیبایی های طبیعت را نیز بر شمرده ،آنها را ناپایدار دانسته و انسان را از دل بستن به آنها بر حذر داشته است (پیرنیا،
 :1811ص  234و  .)232به طورکلی باغها یا جنبه خصوصی داشتهاند که فقط شخص حاکم و بنیان گذار آن میتوانسته از آن استفاده نماید یا
جنبه عمومی داشته و استفاده از آن برای عموم آزاد بوده است.
سنت باغسازی ایران تا اواخر دورهی قاجاریه ادامه داشت؛ اما از آن دوره به بعد ،فضاهای سبز موجود در شهرها به دلیل عدم توجه در
بهرهگیری از این سنت نیکو (رعایت اصول باغسازی ایرانی) و روی آوردن به تقلید از غرب و احداث پارکهای بیثمر و کمدرخت از ایجاد سایه بر
سر شهرنشینان ما عاجز هستند چه رسد به تصفیه هوا و کاهش آلودگی صوتی و این همه مخارج هنگفتی که حاصل شده است با حداقل عواید
(داراب و انصاری :1815 ،ص  .)83هدف این پژوهش بررسی باغ سیفالدوله و عناصر معماری پایدار آن است این باغ در شمال شرقی مالیر و در
دامنه کوه گرمه واقع شده است و قدمت آن به اواسط دوره قاجار می رسد .این مجموعه شامل باغ ،مسجد ،حمام ،مقبره و قلعه و حصار محاط
بر باغ است .هم اکنون باغ ،مسجد و مقبره و قسمتی از حصار و برج قلعه باقیمانده است .مدرسه و حمام آن تخریب شده و اثری از آن باقی نمانده
است.
سوال پژوهش این است که عناصر معماری شکل دهنده باغ سیف الدوله کدام است؟ فرضیه تحقیق مبتنی بر آن است که معماری باغ
سیف الدوله به تاثیرپذیری از سنت باغ سازی رایج در اواسط دوره قاجار و به تاثیر پذیری از عناصر پایدار معماری ایرانی شکل گرفته است و
روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و همراه با بررسی میدانی بوده است.

 -2پیشینه تاریخی شهر و توسعه ی شهری مالیر
مالیر قبل از دوره ی قاجار دهستان بوده است و مرکزیت دهستان با بنیانگذاری سلسلههای مختلف ایران در دوران اسالمی نظیر سلجوقی،
ایلخانی ،تیموری و زندیه تغییر پیدا کردهاست .قدیمیترین منبع مکتوبی که از مالیر تحت عنوان دهستان نام برده است؛ کتابنزههالقلوب
حمداهلل مستوفی قزوینی است ،این کتاب در قرن هشتم ه .ق .به نگارش در آمده و مالیر را یکی از نواحی سه گانه نهاوند ذکر کرده است و در
این کتاب آمده که نهاوند از اقلیم چهارم است و همچنین توضیح داده که «شهری در وسط و هوایش معتدل و آبش از کوه الوند می آید و درو
باغستان بسیار است و زمینی مرتفع دارد و مردم آنجا اکرادند و بر مذهب شیعه اثنی عشریند ،غله و انگور نیکو بود و پنبه اندکی ،والیتش صد
پاره دیه است و به سه ناحیه مالیر و اسفیدهان و جهوق( .»...مستوفی قزوینی 1822 ،ا :ص  .)15نظامی گوید:

صاف و شیرین چو شهد راوندی

خوشتر از شیره نهاوندی

گویا در عصر نظامی ،مالیر از توابع نهاوند بوده است (قزوینی :1818 ،ص  ... « .)551و محال ،مالیر در جنب این محال واقع است و چون
صاحب آثار البالد در کتاب خود ،احوال آن محال را ذکر نکرده مترجم معروض میدارد که محالی است وسیع ،غله بسیار دارد و انگور بسیار خوب
در آنجا بعمل آید و شیره آن والیت چنان باشد که در جمیع ایران ،بلکه در جمیع روی زمین چنان شیرهای بعمل نیاید».

امان از یاد دوشاب مالیر

که آرد آب در کام جالیر

و معدن سرب نیز در قریه موسوم به ارزان فوت بوده .مترجم خود از سنگهای آنجا آورده و شکسته و از میان ایشان ،سرب بیرون آورده
بوده .از شخص موثقی شنید که گفت :درویشی از کوههای مالیر و تویسرکان سنگی آورد نرم که نقره و معدن طلق در کوههای علیآباد و آن
محال بسیار است؛ و هندوانه دیمی در کمال لطافت در مالیر بعمل آید (قزوینی :1818 ،ص 551و  .)552مالیر در دوره قاجار و همزمان با
سلطنت فتحعلی شاه تبدیل به شهر شد الزم به ذکر است که ایران در دورهی فتحعلی شاه قاجار شاهد توسعه ی چشمگیری در ایجاد شهرهایی
مانند سلطان آباد (اراک) ،تهران ،مالیر (دولت آباد) و  ...است .تمرکز اصلی مالیر در اوایل دوره قاجار و قبل از سلطنت فتحعلی شاه و احداث شهر
دولت آباد ،در قلعه زندیه و قریه چوبین بود تا اینکه فتحعلی شاه در هنگام والیتعهدی اش ،مریم خانم ،دختر شیخعلی خان زند ،را به همسری
گزید و فتحعلی شاه در سال  1211ه .ق .از مریم خانم دارای پسری شد و نام او را شیخعلی میرزا و ملقب به شیخ الملوک نهاد .وقتی شیخعلی
میرزا به سن  15سالگی رسید ،مریم خانم از شاه تقاضا کرد که با فرزندش نزد طایفه خود برگردد؛ وی آنها را به مالیر فرستاد و فتحعلی شاه به
شاهزاده محمد علی میرزا دولتشاه ،والی کرمانشاه ،دستور داد تا در مجاور قلعه زندیه ،شهری کوچک برای فرزندش ،شیخعلی میرزا ،بنیاد نهد
(صفایی ،بی تا :ص  .)1بنای اصلی شهر در زمان دولتشاه از چند قصر و باغ برای شاهزاده و مادرش ،تشکیل شده بود که بعد از سپریشدن مدتی
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دولتشاه به مرکز احضار شد و شیخعلی میرزا به دستور پدر حاکم مالیر و تویسرکان شد ،شیخعلی میرزا به پاس احترامی که به دولتشاه –
بنیانگذار مالیر -داشت این شهر را «دولتآباد» نام نهاد.

 -3واژه شناسی باغ
واژه پردیس که در همه زبان های زنده و کهنه به صورت فرادس ،فردوس ،پارادی ،پارادیز به معنای بهشت گرفته شده در اوستا به صورت
پاییزی دئز و در فارسی باستان پردیس و در فارسی کنونی معرب آن فردوس به کار رفته و نفوذ عمیق آن در زبانها به علت زیبایی افسانه ای
باغ های ایرانی بوده است که از دیر زمان در معماری ایران باقیمانده است (پیرنیا :1852 ،ص  .)22محققین آورده اند که فردوس «معرب واژه
پردیس است که خود از واژه پارادید که از واژه ی مادی است ریشه گرفته است» (مجتبایی ،1842 ،صص 141-151؛ گذشته ،1813 ،ص .)25
فردوس دو بار در قرآن کریم به کار رفته است در آیه  111سوره کهف و آیه  11سوره مومنون.

 -4یافته های تحقیق و بحث پژوهش
یافته های تحقیق این پژوهش را مجموعه باغ سیف الدوله تشکیل می دهد .این باغ توسط سیفالدوله (نوه فتحعلیشاه قاجار) در سال
 1815ه .ق .در دوره حکمرانیاش بر والیت مالیر و تویسرکان احداث گردیده است؛ احتماال این باغ به تقلید از شیوه باغ سازی دوره صفوی
اصفهان ساخته شده چرا که سیفالدوله مدتی را در اصفهان سپری نموده و از نزدیک با شیوه و فنون و آثار معماری صفویه آشنا شده است؛ این
مساله به عنوان یک عامل در باغ سازی مالیر بیتأثیر نبوده است؛ همانطور که چهارباغ اصفهان در زمان شاهعباس گردشگاه و تفریحگاه عمومی
بوده است باغ سیفیه نیز دارای کاربرد عمومی بوده است؛ با توجه به منابع مکتوب ،سنت باغ سازی به این روش در معماری قبل از دوره صفوی
و قاجار نیز معمول بوده است.
یکی از علل مهم بوجود آمدن باغ سیفیه طبق نظر مورخان به این شرح است (صفایی ،بی تا :ص :)81
برای اولین بار که در سال  1815ق .سیفالدوله حاکم مالیر شد و در آن زمان مالیر شهرستان جدید التأسیسی بود و فاقد امکانات رفاهی
الزم .حاج سیفالدوله تصمیم گرفت تا پارک و تفریحگاهی را برای مردم مالیر بنا نهد؛ یکی از دالیل دیگر این است که در محل کنونی آرامگاه
باغ سیفیه ،سیفالدوله مشغول برپایی نماز بود و بعد از خاتمه نماز احساس کرد منطقه دارای گرمای زیاد و هوای بدی است و با حالت تأسف رو
به اطرافیان خود نمود و گفت در نماز با خدای خود عهد نمودم چنانچه امالک خالصه از طرف دولت وقت فروخته شود در این محل پارکی احداث
نمایم مفرح که تفریحگاه مردم گردد و اهالی مالیر از این به بعد از بدی آب و هوا نجات یابند؛ به این نیت مالیر را به قصد تهران ترک نمود؛
اتفاقا بعد از چندی از طرف دولت وقت اجازه فروش امالک خالصه انتقالی داده شد و اولین قطعه زمین که خریداری شد دهکده ازناو بود که در
حال حاضر محل کنونی باغ-پارک است؛ بعد از زدن کلنگ احداث ،شرح حالش را برای ناصرالدینشاه ارسال و تقاضا کرد که قصد ایجاد پارکی
در شهر مالیر دارد و نام آن پارک ناصری میباشد لذا استدعا دارم که از مهندسین ایتالیایی که برای احداث پارک ها و تفریحگاه ها به تهران
آمدهاند یک نفر را به عنوان طراح پارک به مالیر اعزام دارند؛ ناصرالدینشاه ضمن اعالم موافقت در نامه ،پارک مالیر را به نام پارک سیفیه خواند؛
بعد از چندی مهندس مذکور به مالیر اعزام و طرح پارک مالیر بوسیله وی تهیه و اجرا شد؛ بعد از احداث پارک ،طبیعت نیز با نیات آن مرحوم
مساعدت کرده و یکی از پارکهای طبیعی ایران شد و در وصیتنامه آن مرحوم آن را به عموم اختصاص داده است و هرگونه تملک شخصی در
آن غیر قانونی میباشد.
مساحت باغ سیفیه در حال حاضر در حدود  11هکتار میباشد ،در این باغ هدف از وجود درختان کهنسال چنار که کاشته شده ایجاد سای ه
بوده است؛ که این درختان را اصطالح «پده» یا «بیاخ» میگفتند؛ حوضچهها و استخرهای سنگی موجود در این باغ ،از آنجایی که طراح آن
مهندس ایتالیایی بوده است ،تحت تأثیر طرحهای بیگانه واقع شده و از شکلهای صلیبی و بیضی در حوضها استفاده شده است .حال آنکه طرح
حوضها در باغهای دورههای قبل از قاجار چند ضلعی بوده است؛ از آنجایی که مهمترین مسأله برای حیات بخشیدن به باغ دسترسی به منبعدائمی
آب برای سرسبزی آن و همچنین چگونگی رساندن آب به کل باغ میباشد .آب مورد نیاز باغ را ،سیفالدوله با احداث قناتی در  3کیلومتری پارک
توسط مقنیان یزدی از دامنه کوههای اطراف به محوطه پارک توسط کانالهایی منتقل نمود و آب حاصل شده را توسط جویها و کانالهایی که در

8

دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی

محوطه پارک به طرز زیبایی احداث شده منتقل نمود و درختان و چمنهای موجود در باغ را بدین وسیله آبیاری می کردند؛ در درون باغ یک
کوشک در محور اصلی آن ساخته شده که در جلوی آن حوض آبی واقع شده است و در حال حاضر تغییر و تحوالتی در بنای کوشک مورد نظر
انجام داده اند (ساریخانی :1831 ،ص .)12
مجموعه باغ سیفالدوله به علت حمالت اشرار دارای حصار و چهار برج در چهار گوشه آن بوده است که هم اکنون بقایایی از دیوارهای
حصار باغ که با خشت و گل ساخته شده ،دیده میشود؛ از چهار برج آن؛ یک برج قلعه گونهای باقیمانده است که با خشت و آجر و با پوششی از
کاه گل ساخته شده است و پوشش سقف آن چوبی است و در بدنه برج سوراخهایی برای دیدهبانی و محل تیراندازی به سوی اشرار دیده میشود؛
این برج متصل به خانهای است که در حال حاضر مسکونی میباشد و اجازه ورود برای بررسی داخل بنا از طرف مالک آن داده نمیشود و این
مشکل بزرگی است که این معضل حتی در خانههای قدیمی شهرستان مالیر قابل مالحظه است.
مجموعه پارک مالیر چندین بار مورد حمله و تهاجم قرار گرفته است از جمله اینکه در سال  1821ه .ق .که ساالرالدوله قیام و کردستان
و لرستان را تصرف کرد و به همدان آمد؛ سیفالدوله متهم به طرفداری ساالرالدوله شد و به دستور مرتضی قلیخان بختیاری ،صمصام حاکم مالیر
و امیر مفخم حاکم بروجرد که از نبرد ساالرالدوله به مالیر گریخته بود ،مجموعه باغ مورد حمله قرار گرفت و بعد از یک جنگ دو روزه پارک به
تصرف سواران بختیاری در آمد؛ پارک و مردم مالیر در این حادثهها ،غارتزدگی و صدمات زیاد دید (صفایی ،بی تا :ص  45و  .)44بعد از مدتی
که ساالرالدوله از قوای دولتی و بختیاری در حوالی ساوه شکست خورد و منهزم شد؛ امیرزاده و سیفالدوله هر دو از حکومت اراک و مالیر معزول
شده و از طرف ارکان حرب به جرم همکاری با ساالرالدوله و قیام علیه مشروطه تحت تعقیب قرار گرفتند؛ پارک مالیر بار دیگر به غارت رفت و
امالک سیفالدوله در تهران توقیف شد؛ سیفالدوله در سال  1882ه .ق .چندی دیگر حاکم مالیر بوده است و درسال  1881ق .به جوار رحمت
الهی پیوست و مقبره او در حال حاضر بر روی تپه مناجات زیارتگاه دوستداران افراد خیر و نیکوکار که در راه توسعه و آبادانی این مرز و بوم
کوشیدهاند میباشد.

 -۱-4سیف الدوله و معماری پایدار مقبره ی او
جا دارد در اینجا مطالبی برای معرفی این فرد خیر و نیکوکار (سیفالدوله) که نقش مهمی در شکل گیری تاریخ و توسعه شهرسازی مالیر
در دوره قاجار داشته و چندین سال نیز والی آن بوده است آورده شود:
در کتاب شرح رجال ایران به دو سیفالدوله اشاره شده است (بامداد)1828 ،؛ یکی حاج سلطانعبدالمحمد میرزا یا سلطان محمدمیرزا و
دیگری سلطان محمد میرزا سیفالدوله که اولی نوه فتحعلی شاه و دومی فرزند سی و هشتم او معرفی شده است.
حاج سلطان عبدالمحمد میرزا یا سلطان محمدمیرزا ملقب به سیفالدوله پسر بزرگ سلطان احمد میرزا عضدالدوله فرزند  53فتحعلیشاه
قاجار بود و در شوال  1211ه .ق .ملقب به سیفالدوله شد؛ سیفالدوله در ماه ربیعالثانی  1231ه .ق .به جای حاجی میرزا ابوالقاسم معینالملک
که چند ماه پیش در گذشته بود؛ به سمت نیابت تولیت آستان قدس رضوی تعیین شد و تا شعبان  1211ه .ق .در سمت مزبور باقی ماند؛
سیفالدوله در کتاب سفرنامه؛ تاریخ انتصاب خودرا به سال  1233ه .ق .می داند و میگوید؛ برحسب امر اعلی حضرت شاهنشاهی تولیت وخدمت
آستانه مقدس حضرت رضا (ع) به این بیمقدار مفوض گشت؛ امروز که روز  25شهرذیحجه الحرام سنه  1233ه .ق .است که از دارالخالفه طهران
عازم ارض اقدس و مشهد مقدس شدم .در ماه سفر سال  1811ه .ق .سیفالدوله از تولیت آستان قدس برکنار شد و میرزاسعیدخان انصاری
مؤتمن الملک که وزیر امور خارجه بود به جای وی منصوب گردیده است .سیفالدوله در سال  1213ه .ق .به سمت ژنرال آجودانی خاصه حضور
ناصرالدینشاه انتخابگردید و به سال  1811ه .ق .بیگلربیگی تبریز و در سال  1814ه .ق .بجای ابوالقاسم خان نوری ،حاکم مالیر ،تویسرکان،
نهاوند شد و بعد از زیارت مکه به حکمرانی مالیر منصوبگردید .او تا سال  1813ه .ق .حاکم مالیر بوده است ،از یادداشتهای روزانه اعتمادالسلطنه
چنین بر میآید که به علت ظلم و ستم به رعایای این مناطق از مقام خود معزول و زندانی گردیدهاست؛ اما بعدا با دادن رشوه به شاه از زندان
آزاد شد و بعد از این مدت بود که او در آبادانی مالیر کوشید و در آنجا باغ بزرگی را احداث کرد و آن را به گردشگاه عمومی اختصاص داد که به
پارک سیفالدوله معروف است .سیفالدوله از مریدان مشایخ سلسله صفی علیشاهی بود به همینجهت خانقاه صفی علیشاه را در تهران بنا نمود
و مسجدی هم در شمال شرقی خیابان جمهوریاسالمی که به «مسجد اقصی» معروف است از خود به یادگار گذاشت؛ سلطان محمد میرزا ملقب
به سیفالدوله در سال  1811ه .ق .به جای پدر خود «عضدالدوله» حاکم همدان شد و چندی بعد نیز معزول گردید و سیفالدوله در سال 1821
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ه .ق .حاکم گرگان و در سال  1825ه .ق .وزیر تجارت و در سال  1822ه .ق .حاکم خوزستان و در سال  1821حاکم کرمانشاه شد (سیف الدوله،
 :1825صص  .)14-11سیف الدوله پایان عمر را در مالیر گذرانید و در نهایت در مالیر ،کنار پارک و گردشگاه عمومی که احداث کرده بود بر
روی تپه مناجات دفنگردید و مقبره ی ا و هنوز بر روی این تپه پابرجاست که در ادامه به معماری مقبره ی او که به پیروی از عناصر پایدار
معماری ایرانی بنا نهاده شده است.
با پرسش ارتباط آشکار بسیاری از معماری اوایل دوره اسالمی ایران با میراث معماری پیش از اسالم شایسته است تأکید نماییم که در
روزگار پیش از اسالم هیچ نوع نشانه مهمی از آثار آرامگاهی که مستقل بنا شده باشد ،وجود ندارد؛ گور باشکوه کوروش در پاسارگاد استثناییاست؛
هنگامی که اسالم نیز به ایران آمد هیچ سنت آرامگاهی وجود نداشت تا الهامبخش میل مسلمانان برای احداث چنین بناهایی باشد.
دو فرضیه برای سنت آرامگاه سازی در ایران که نشان دهنده نفوذ معماری خارجی است نقش سازنده در سیر تحول و توسعه معماری
مقبرهها شده است؛ یکی از این فرضیهها نقش نفوذهایی را از سوی غرب مطرح میکند مثال تأثیر از آرامگاههای رومی فرضیه دیگر ،تأثیرات
اساسی آثاری از دشتهای هموار واقع در شمال و شرق آسیای مرکزی را به میان میآورد؛ با این حساب که مردم ترک نژاد بیابانگرد اندیشه
آرامگاه سازی را به سرزمین ایران آوردهاند و نزدیکی جغرافیایی آنان با ناحیهای که نخستین آرامگاههای اسالمی ایران یافت میشود ،دلیلی قوی
برای اثبات این اندیشه است؛ اصطالحات متداول برای مقبره شامل روضه ،گنبد ،مشهد ،مرقد ،آستانه قبر است به استثنای واژههای معماری
دیگری مانند مکان و بنا یا اصطالحات ویژهای چون قدمگاه یا امامزاده (کیانی :1811 ،ص .)11
در طول تاریخ معماری آرامگاهی ایران ،سه نوع پالن اساسی در سنت مقبرهسازی را میشناسیم.
 .1مقبره برجی شکل  .2مقبره چهارگوش گنبد دار .8مقبرههای چندضلعی.
در یک تقسیمبندی دیگر مقابر به دو دسته مذهبی و غیرمذهبی تقسیم میشوند .مقبره سیفالدوله شهرستان مالیر از نوع مقابر غیرمذهبی
و دارای پالنی چهارضلعی است که به نظر میرسد چهارضلعی گنبد دار دارای پیشینهی دوگانهای است یک عنصر همان معیار آتشکده ساسانی
یا چهارطاق است که چهار روزن محوری یک طرح مربع شکل را شکافته و گنبدی بر فراز آن قرار گرفته است .در اینجا تحول بنا از پیش از اسالم
به بنایی اسالمی با ادامه کاربرد مداوم و بیوقفه آن تا دوره قاجار و حتی بعد از آن هستیم؛ این مقبره در روی تپهای معروف به تپه مناجات در
منطقه پارک مالیر واقع شده است.
در این مقبره عالوه بر قبر سیفالدوله؛ قبر امیرالمؤید نوه سیفالدوله و هشت قبر دیگر از اعضای خانواده وی در آن جای دارد؛ قبر
سیفالدوله و امیرموید در کف مقبره و هشت تن دیگر بر روی دیوار قرار گرفتهاند .این بنا در سال  1814ه .ق .بنا نهاده شده است .مقبره
سیفالدوله در هر ضلع دارای یک ورودی بزرگ در مرکز ایوان با پوشش طاقی شکل است که طول ایوان  5و عرض آن  4/1متر است و دو ورودی
کوچکتر به طول  4/1متر که با اتاقهای کوچک واقع در چهار گوشه گنبدخانه راه پیدا میکند فقط در ضلع جنوبی است که دارای یک ورودی
بزرگ در مرکز ایوان و دو پنجره در طرفین آن میباشد و باعث وجه تمایز آن از دیگر اضالع شده است که طول اضالع مقبره مربعی شکل هر
کدام  54/14سانتیمتر میباشد.
در داخل مقبره عالوه بر اتاق بزرگی در وسط که با پوشش گنبدی است و در زیر گنبد با آجرکاری زیبا و نقوش هندسی رنگی تزیین شده
است .دارای  5اتاق کوچک مربع شکل به ضلع  5متر با پوشش نیم گنبدی بنا شده است که هر کدام با دو ورودی به بیرون راه پیدا میکند و با
دو ورودی نیز به داخل مقبره ارتباط پیدا مینماید یعنی ،دو اتاق ضلع شمالی هر کدام دارای  5ورودی است و دو اتاق ضلع جنوبی هر کدام
دارای سه ورودی و یک پنجره است و در داخل مقبره تابلویی بزرگ که بر روی آن آیهای از قرآن کریم با خطی بسیار زیبا نگاشته شده است
جلب توجه میکند؛ در داخل مقبره چند عکس و تابلو از سیفالدوله و امیرمؤید و افراد خانواده وی مشاهده میشود ،ضمن دو تابلو از تصویر تمام
قد و تصویری از چهره سیفالدوله وجود دارد در محوطه مقبره و در ضلع شمالی آن حوض بزرگ دایرهای شکلی که از سنگ و با مالط ساروج
ساخته شده است و یک حوض تو شکل کوچکی در جنوب حوض دایره شکل واقع شده است ،جلب نظر مینماید و احتماالً در گذشته در محوطه
اطراف حوض چمن کاری شده بوده است که راههایی سنگ فرش مانند ،برای قدم زدن در داخل محوطه چمن کاری شده ایجاد کردهاند .این
محوطه دارای طرح و نقشه حساب شده و پیچ و خمهای زیبایی است ،متأسفانه به علت دخالت اداره اوقاف شهرستان مالیر؛ بنایی بزرگتر از
مقبره به صورت  3ضلعی محاط بر مقبره قدیمی ساخته شده است و در اصل مقبره دوره قاجار در داخل و زیر مقبره  3ضلعی جدیدی که توسط
اداره اوقات ساخته شده قرار گرفته با روندی که اداره مذکور در پیش گرفته ،بافت قدیمی محوطه مقبره به کلی از بین خواهد رفت و بافت
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جدیدی جایگزین آن خواهد شد؛ که متأسفانه به علت نفوذ زیادی که اداره اوقات از خود نشان داده؛ سازمان میراث فرهنگی نتوانسته مانع از این
اقدام شود و حتی خود سازمان میراث فرهنگی نیز از این موضوع به طور دقیق اطالعی نداشت (ساریخانی :1831 ،ص .)13

شکل  -۱پالن مقبرهی سیفالدوله

 -2-4مصالح ساختمانی
مصالح به کار برده شده در مجموعه باغ سیفالدوله به تناسب معماری بومی و شرایط زیست محیطی که نقش مهمی در پایداری معماری
مجموعه در دوره های بعد دارد عبارت بودند از ،سنگ ،گل ،چوب ،آجر ،خشت ،ساروج ،کاشی ،مالط گچ میباشد و رایجترین اندازه خشتها و
آجرها  21*21*4سانتیمتر میباشد.

 -5تحلیل عناصر معماری پایدار باغ سیف الدوله
مطالعه و بررسی معماری باغ سیفالدوله نشان می دهد که اوال نمونه بارزی از اصالح زمین است چرا که منطقه قبل از احداث باغ لمیزرع
و دارای هوای گرم و سوزان در تابستان بوده است و از طراوت و سرسبزی بهرهمند نبوده است .سیف الدوله به کمک طراحان و معماران و با بهره
گیر ی از قنات سعی در احداث این مجموعه کرد و طراحان از شرایط زیست محیطی منطقه و اطراف آن و با توجه به اینکه در شیب کوه گرمه
مالیر واقع شده است استفاده کرده و باغی زیبا را به منصه ظهور رساندند .به نحوی که از پایداری برخوردار بوده و دارای قدمتی باالی  141سال
است و هر ساله بخصوص در دهه اخیر بر وسعت درختان و فضاهای سبز اکناف آن افزوده می شود و نقش مهمی در پاکی آب و هوا و زیست
محیط منطقه و  ...ایفا و آن را در حال حاضر به یکی از گردشگاه های طبیعی منطقه غرب ایران تبدیل کرده است .این در شرایطی است که
طبق نظر مورخین این قسمت قبل از احداث باغ ،شرایط مناسب و فضای زیست محیطی پسندیده ای نداشته است و دارای هوای گرمی بوده
است؛ ثانیا در راه اصالح زمین لم یزرع و عمران منطقه پارک ،بهترین روش های دسترسی به ابزار و مصالح و همچنین مناسب ترین راه های
استفاده از آنها برگزیده شده است و محدودیت منابع و امکانات موجب اهتمام در شناخت قوانین حاکم بر عالم وجود و بالنتیجه بهره گیری شده
است؛ و در اینجا با شناخت صحیح عناصر طبیعی و ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین شناسایی اصول و قوانین حاکم بر آنها و همین طور توجه
به نقشی که در بقا و تداوم حیات مردمان ایفا می نمایند محیط و فضایی متعادل ( باغ و پارک) و متناسب با شرایط الزم را برای حیات مردمان
منطقه در طول دوره های مختلف تاریخی به وجود آورده اند (نقی زاده ) 1811 ،گردآوری عناصر طبیعی منطقه بنا به قواعد هندسی مشخص و
تلفیق آنها با عناصر ساخته انسان یکی از ن مونه های بارز باغ سازی سیف الدوله است که مبدع و پایه گذار این سنت حسنه ایرانیان بوده اند در
این باغ ها عالوه بر استفاده از عناصر طبیعی و معانی نمادین آنها ،از عناصر معماری و از آن مهم تر از اصول هنری و هندسی که واجد ارزش
های فرهنگی و تجلی گاه باورهای روحانی و معنوی بوده اند و در حد اعالیی استفاده می شده است.
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چگونگی برخورد با طبیعت و معماری در آن ،واکنشی است که هر انسانی در نقاط مختلف کره زمین داشته و خواهد داشت و معماری با
ارزش باقیمانده از دوران گذشته نشان دهنده ی چیره شدن او بر عواملی همچون مسائل اقلیمی و  ...می باشد .از این روست که ما شاهد معماری
بومی گوناگون همساز با اقلیم و فرهنگ در کشورهای مختلف جهان می باشم که ویژگی های خاص آن منطقه را به تصویر می کشاند (مفیدی
و خدابخشی1831 ،؛ گرجی مهلبانی و یاران :1831 ،ص  ) 54که به عنوان نمونه می توان به معماری باغ ها در ایران اشاره داشت که یک نمونه
آن در مالیر تحت عنوان باغ سیف الدوله تجحلی یافته است.
یکی از ویژگی های اصلی باغ ایرانی ایجاد امکان تماشای مناظر باغ یا مجموعه ی باغ ها و محوطه های اطراف از ارتفاعی باالتر بوده است
و این امکان تماشا باعث شکل گیری عنصر دیگری در کنار معماری باغ ایرانی تحت عنوان کوشک مطبق و یا برج شده است که سبک معماری
و زیبایی شناختی آن در هر منطقه ای از ایران به فراخور شرایط زیست محیطی و مکنت سازنده متفاوت بوده است .این بناها هم در داخل و هم
در حاشیه دیواره ی باغ ها یا مجموعه های باغی قرار گر فته است و دیواره های آن چندان از طرح باغ تبعیت نمی کرد و وضعی نسبتا آزادتر
داشت (عالئی :1831 ،ص .)28

 -6نتیجهگیری
در هر دوره ی تاریخی سازنده بنا با توجه به ضوابط و شرایط حاکم و مصالح در دسترس بیشترین تالش خود را در بوجود آوردن شرایط
آسایش مطلوب برای ساکنان انجام می داد و در دوره ی قاجار ،باغ سیفالدوله مالیر دارای تعامل مناسب محیط و طبیعت است؛ و با توجه به
اینکه حیات منحصرا در محیط پایدار و اقلیم مناسب توسعه و رشد می یابد .طراحان و سازندگان باغ سیفیه عوامل محیطی را شناخته و با ایجاد
رابطه صحیح با محیط زیست ،امکان تکامل کالبدی و کیفی را فراهم کرده اند .چرا که بقای نسل بشر در آینده وابسته به محیط و طبیعت است.
معماری باغ سیف الدوله این رابطه را با گذشت سالیان دراز حفظ کرده و متناسب با آن هر ساله اکناف و اطراف آن در حال رشد و توسعه است
و توانسته نیازهای اجتماعی ،اقتصادی ،تکنولوژیکی ،زیبایی شناختی و زیست محیطی را برای ساکنان منطقه فراهم نماید.
دو ویژگی عمده معماری این باغ که نقش مهمی در معماری پایدار ایرانی ایفا کرده است ،یکی پرهیز از بیهودگی و دیگری ،درونگرایی
بودن باغهاست .چرا که در باغهای ایرانی مانند ساختمانها چیز بیهودهای در آن نمیساختند بوتهای بیمورد که در باغ ایجاد کرده باشند دیده
نمیشود و محوطه باغ را با حصار و قلعه می پوشیدند و این یک حالت درونگرایی به باغ داده است.
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چکیده
زیست پذیری ،یک مفهوم کلی است که با تعدادی از مفاهیم و اصطالحات دیگر مانند پایداری ،کیفیت زندگی ،کیفیت مکان و اجتماعات
سالم در ارتباط است .البته سنجش زیست پذیری مکان ها بدون در نظر گرفتن دانش و فرهنگ محلی امری امکان ناپذیر است .زیست
پذیری به معنای توان و قابلیت یک مکان برای تامین نیازهای زیستی ساکنان اعم از مادی و غیرمادی در جهت ارتقای کیفیت زندگی
و ایجاد بستر شکوفایی توانمندی های عموم شهروندان است .این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با بهره گیری از جدیدترین
منابع موجود در ادبیات جهانی تدوین شده است .نتایج این تحقیق نشان می دهد که تشبیه یک سکونتگاه به یک موجود زنده می تواند
به عنوان چارچوب مفهومی قوی برای توصیف سکونتگاه زیست پذیر مورد استفاده قرار گیرد .بر این اساس ،حمکروایی و مشارکت،
نظارت ،بررسی ،یادگیری به عنوان مغز و سیستم عصبی ،ارزش های عام و احساس مکان و هویت به عنوان قلب ،اجتماعات محلی کامل،
فضای سبز ،خوشه های صنعتی به عنوان اعضای بدن و جریان های منابع طبیعی ،مسیرهای سرسبز ،شبکه های انرژی ،ارتباطات ،حمل
و نقل به عنوان سیستم گردش سکونتگ اه زیست پذیر شناخته می شوند .سه رویکرد عمده برای شناسایی و سنجش زیست پذیری
سکونتگاه ها وجود دارد .بر اساس پاالیش دیدگاه های موجود در این دیدگاه ها ،اجزای اصلی یک سکونتگاه زیست پذیر عبارت است از
فضاهای عمومی و قابل حرکت پیاده ،کاربری های تلفیقی ،تراکم باالی محالت ،مسکن مناسب و پیاده راه های سرزنده ،اجتماعی و
متناسب با ابعاد انسانی.
واژگان کلیدی :زیست پذیری ،شناخت ،سنجش ،رویکرد

 -۱مقدمه
زیست پذیری ،یک مفهوم کلی است که با تعدادی از مفاهیم و اصطالحات دیگر مانند پایداری ،کیفیت زندگی و کیفیت مکان ،و
اجتماعات سالم در ارتباط است ( .)Norris & Pittman, 2000 ; Blassingame, 1998اگرچه تعریف زیست پذیری از یک اجتماع به اجتماعی
دیگر متفاوت است ،می توان از اهداف برنامه ریزی اجتماعی برای ایجاد معیارهای بومی زیست پذیری بهره گرفت .زیست پذیری غالبا برای
تعریف ابعاد مختلف اجتماع و تجربه های مشترکی که آن را شکل می دهند ،به کار گرفته می شود .زیست پذیری بر روی تجربه انسان از مکان
تمرکز نموده و این تجارب را در ظرف زمانی و مکانی مشخص در نظر می گیرد(.)http://www.camsys.com/kb_experts_livability.htm
زیست پذیری به عنوان یک مفهوم م ی تواند با توجه به بستر و زمینه ای که در آن تعریف می شود می تواند بسیار گسترده و یا محدود
باشد .با این وجود ،کیفیت زندگی در هر مکان در مرکز توجه این مفهوم قرار داشته و شامل نماگرهای قابل اندازه گیری بسیار متنوعی است که
معموال تراکم ،حمل و نقل ،امنیت و پایداری ،اجزای ثابت آن را تشکیل می دهند (.)Perogordo Madrid, 2007, p 40
مردم و مکان ،دو سوی مفهوم زیست پذیری هستند ،اما شاخص های زیست پذیری ،عمدتا به بررسی صرف مکان و قلمرو می پردازند و
نه اشخاص (خصوصا این که افراد دچار تغییر شده و در زمان دارای تحرک مکانی هستند) .هیچ معیاری نمیتواند تصویر کاملی از زیست پذیری
ارائه دهد .مضاف بر این که اتکای صرف بر داده های به دست آمده از مردم و یا مکان ها می تواند به گمراهی و دور شدن از هدف بیانجامد .به
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عنوان مثال ،افزایش درآمد در یک مکان مشخص در طی زمان ممکن است نشان دهنده افزایش بهزیستی اقتصادی باشد ،اما ممکن است علت
آن فرایند اصالت بخشی 1باشد که در جریان این فرایند ،مردم کم درآمد از مکان خارج شده و جای خود را به طبقه متمول داده اند Larice ,

).)2005, p 7
بسیاری از داده های زیست پذیری دارای ماهیت فضایی هستند و روابط بین مکان ها مانند رابطه بین خانه و مدرسه ،شهر و منطقه ،و
موضوعات مربوط به فضا مانند درصد فضاهای باز و رابطه فضا و زمان مانند زمان مورد نیاز برای پاسخگویی در زمان های اضطراری را دربر می
گیرد .معیارها بسیار متفاوت هستند اما یک تعادل بین ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی برقرار می گردد National Research

) .)Council , 2002, p4زیست پذیری ،طیف گسترده ای از نیازهای انسانی ،از غذا و امنیت گرفته تا زیبایی و نمادهای فرهنگی و احساس تعلق
به اجتماع یا مکان را شامل می شود ).)Ibid, p 23
در سطح محلی ،اجتماعات در حال تالش برای توس عه مراکز فروشگاهی و تجاری جذاب و پرکاربرد ،حمل و نقل و کاربری اراضی منطبق
با حمل و نقل ،و حفاظت از فضاهای باز هستند .در هر یک از این موارد ،زیست پذیری باید به گونه ای تعریف شود که به اجزای زیست پذیری
و عوامل موثر بر آن اجازه دهد که برای آن اجتماع خاص ،تعریف و ارزیابی شوند ) .)Ibid, p 27قدرت انتخاب در حمل و نقل اشاره به مفهوم
دسترسی دارد .آیا گرهگاه ها و شبکه های موجود ،پاسخگوی نیاز گروه های مختلف بهره برداران از افرادی که هر روزه مسیرهای ثابت را طی
می کنند تا مسافران متناوب ،با صرف زمان و هزینه متناسب و معق ول هستند؟ قابلیت این شبکه ها برای تامین نیازهای شهروندان وابسته به
تعداد گزینه های موجود برای حمل و نقل افراد است (.)Chicago Metropolitan Agency for Planning , 2009, p7
در حوزه حمل و نقل ،به طور سنتی معیارها بر روی مناسب بودن سیستم حمل و نقل تمرکز داشتند ،و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی و
زیست محیطی سیستم های حمل و نقل را بر روی مکان ها و زندگی روزمره مردم مورد غفلت قرار داده بودند .این شاخص ها تمایل داشتند که
شرایط تحمیل شده به اجتماعات به وسیله سیستم های حمل و نقل و تاثیر تصمیمات اتخاذ شده در بخش حمل و نقل را بر روی مصرف انرژی،
نادیده بگیرند .به عنوان مثال این معیارها ،مفاهیم جابجایی و دسترسی را برابر در نظر گرفتند ،در حالی که دسترسی مفهومی در ارتباط با برابری
و دسترسی به منابع است ).)National Research Council,2002,p37
غالبا سطوح "بهزیستی اجتماعی "2نتیجه کار کرد توزیع و اختصاص منابع اقتصادی هستند .بنابراین ،اگر شاخص های رشد اقتصادی قوی
هستند ،جنبه های کیفی اقتصاد در شکل دهی به کیفیت زندگی و ایجاد مناطق دارای زیست پذیری بیشتر ،موثر هستند .ابعاد اشتغال شامل
ساعات کار ،نرخ دستمزد ،بیمه سالمتی و بیکاری ،نزدیکی به حمل و نقل مناسب و گزینه های مراقبت از کودکان ،و تسهیالت امنیت کار هستند.
این ابعاد به بهزیستی اجتماعی کمک می کنند .شرایط کار بر روی توان افراد و خانواده ها برای حفاظت از مسکن و پرداخت مالیات برای حمایت
از تامین خدمات و زیرساختها تاثیرگذار است که روی تغییرات زیست پذیری موثر است .به موازات افزایش اختالف در زیست پذیری نقاط مختلف،
کسانی که می توانند از نقاط دارای زیست پذیری بدتر خارج شده و به محیط های مسکونی امن تر بروند ،این امکان را از طریق توسعه شبکه راه
ها و حمل و نقل عمومی به دست می آورند .این امر موجب افز ایش فقر و کاهش زیست پذیری اجتماعاتی می شود که ایشان آن را ترک نموده
اند .قرارداد اجتماعی و نرم های برابری و مساوات اجتماعی ،دارای نقش اساسی و مرکزی در بهزیستی فردی هستند .بنابراین اختالفات بزرگ در
زیست پذیری مناطق موجب نارضایتی عمیق می گردد و ناآرامی های ا جتماعی را موجب می گردد و موجب کاهش کیفیت زندگی همه افراد
درگیر این ماجرا یعنی همه شهروندان می شود ) .)National Research Council , 2002, p 25اجزای اصلی یک سکونتگاه زیست پذیر عبارت
است از فضاهای عمومی و قابل حرکت پیاده ،کاربری های تلفیقی ،تراکم باالی محالت ک ه پشتیبان طیفی از زیرساخت ها و خدمات سبز و
محیط زیست محور ،مسکن مناسب و پیاده راه های سرزنده ،اجتماعی و متناسب با ابعاد انسانی.

 -2مبانی نظری
تشبیه سکونتگاه به یک ارگانیسم زنده در طی دو دهه گذشته در تحقیقات بین المللی ،مباحثات و ادبیات مربوط به سکونتگاه زیست پذیر
به کرات مورد اشاره قرار گرفته است .ارائه تعریف از سکونتگاه زیست پذیر مستلزم مشارکت طیف متنوعی رشته های علمی و متخصصان
1.Gentrification
2.Social Well-Being
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دانشگاهی است .تشبیهات باید همیشه با توجه به این موضوع مورد استفاده قرار بگیرند که احتیاط الزم برای پنهان نماندن ابعاد مختلف پدیده
در جریان این تشبیه اتفاق نیافتد .با این وجود تشبیه یک سکونتگاه به یک موجود زنده می تواند به عنوان یک چارچوب مفهومی قوی مورد
استفاده و توجه قرار گیرد .این تشبیه امکان سنجش اجزای حیاتی مفهوم زیست پذیری را فراهم می نماید و همزمان توجه خود را بر وابستگی
متقاب ل این اجزا و اهمیت محیط مناسب برای رشد و بالندگی این وضعیت ،معطوف می نماید ). (Timmer and Seymoar, 2005, pp 3-4
جدول شماره  -۱اجزای ارگانیسم سکونتگاه زیست پذیر
تشبیه سکونتگاه

اجزا

توضیح

مغز و سیستم عصبی
سکونتگاه زیست پذیر

حمکروایی و مشارکت،
نظارت ،بررسی،
یادگیری

یک سکونتگاه زیست پذیر ،مشارکت فعال مردم را از طریق به کار گیری شهروندان
در نظارت ،برنامه ریزی ،اجرا و ارزیابی طرح های منطقه ای و راه حل های مکان
محور برای چالش های پیش رو ،جلب می نماید.
نظارت بر ظرفیت یک سکونتگاه زیست پذیر برابر با سیستم عصبی در یک ارگانیسم
زنده است .یک سکونتگاه زیست پذیر ،قابلیت پیشروی به سمت اهداف خود را توسعه
می دهد ،در جهت تشویق و ترغیب تجربه نمودن ایده های جدید و یادگیری از این
تجارب ،با هدف انطباق راهبردها در جهت شرایط پویا و در حال تحول ،و نیز اولویت
های در حال دگرگونی به منظور پاسخگویی سریع به فرصت ها و چالش ها.

قلب سکونتگاه زیست
پذیر

ارزش های عام و
احساس مکان و هویت

یک سکونتگاه زیست پذیر شامل یک قلمرو عمومی فعال برای ایجاد و تقویت هویت
محلی ،برای گفتگو درباره ارزش های عمومی ،برای یادآوری تاریخ ،برای برپایی
جشنوا ره ها و مراسم ها ،و برای اجتماعی نمودن کودکان و جوانان ،می باشد.

اعضای بدن سکونتگاه
زیست پذیر

اجتماعات محلی کامل،
فضای سبز ،خوشه های
صنعتی

یک سکونتگاه زیست پذیر شامل اجتماعات محلی کامل با کاربری ترکیبی و مسکن
مناسب نزدیک به محل خرید ،کار ،مراکز فرهنگی می باشد .خوشه های صنعتی با
زیرساخت های مشترک ،و فضاهای سبز و زمین های کشاورزی و پارک ها.

سیستم گردش خون در
سکونتگاه زیست پذیر

جریان های منابع
طبیعی ،مسیرهای
سرسبز ،شبکه های
انرژی ،ارتباطات ،حمل
و نقل

زیست پذیر

یک سکونتگاه زیست پذیر به وسیله جریان منابعی شامل آب ،مواد ،زایدات و فاضالب
که موجب بقای فعالیت های درون آن می شوند ،از طریق دسترسی به منابع انرژی،
از طریق مسیرهای سرسبزی که برای حفظ تنوع زیستی و ایجاد فضاهای فراغتی
ایجاد می شوند ،از طریق دسترسی به سیستم های اطالعاتی و فناوری های اطالعات
و ارتباطات ،از طریق شبکه حمل و نقلی که به مسیرهای پیاده ،حمل و نقل عمومی
و جابجایی در حد کفایت کاالها اولویت می دهد ،دارای پویایی و ارتباط درونی است.
Source: Timmer and Seymoar, 2005, pp 4-5

 -۱-2رویکردهای تحقیق در حوزه زیست پذیری
در این بخش به بررسی اجمالی رویکردهای تحقیق د ر حوزه زیست پذیری می پردازیم .مفهوم زیست پذیری با توجه به این که دارای نقاط
اشتراک با مفاهیمی مانند پایداری و کیفیت زندگی است ،لذا دارای این قابلیت است که از رویکردهای متفاوت و متنوعی بدان نگریست و آن را
مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .لذا در این بخش ،رویکرد های موجود به این مفهوم در رشته های مختلف علمی و در شرایط مختلف زمانی را با
توجه به کنکاش در منابع مختلف موجود در ادبیات این مفهوم در حوزه های مختلف دانش ،استخراج نموده و مورد بررسی قرار می دهیم .نکته
ای که باید بدان توجه نمود این است که رویکردها بر مبنای دوره زمانی طرح شدن در اینجا آمده اند .بدین معنی که رویکردها از قدیم به جدید
ذکر شده اند.
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 -۱ -۱-2رویکرد تجربی به شهر زیست پذیر :دانشگاهیان ،جنبش ها و گروه های عالقمند
میل به تعریف یک مکان خوب از طریق به کارگیری تحقیقات تجربی موجب شکل گیری اصطالح زیست پذیری از اواخر دهه 1121
میالدی گردید ،اگرچه این اصطالح تا اواسط دهه  1111میالدی بسیار کم مورد استفاده و توجه قرار گرفته بود .محققانی که در این حوزه و در
طی چند دهه گذشته دارای تحقیقاتی بوده اند عمدتا دانشگاهیانی هستند که در دپارتمان های برنامه ریزی ،فعالیت داشتند .تاکید این محققان
بر بهره گیری از مطالعات تجربی برای شناخت زندگی روزمره مردم جهت مفهوم سازی مکان زیست پذیر بود.
نقطه شروع تحقیقات آکادمیک بر روی این موضوع از زمانی آغاز گردید که در دانشگاه  MITو به دنبال آن دانشگاه کالیفرنیا ،طراحان
شهری بر روی این موضوع تمرکز نمودند.کار کوین لینچ 1در دانشگاه  MITنخستین کار در این حوزه بود .وی اصولی جهانی را برای زیستپذیری
ارائه نمود :سرزندگی(بقا ،امنیت و تطابق و هماهنگی زیست شناختی) ،احساس (هویت مکانی ،مشروعیت ،شفافیت و مانند آن) ،انطباق (تناسب،
کفایت کاربری ها ،تطب یق پذیری) ،دسترسی (حمل و نقل و جابه جایی) ،کنترل ،کفایت و عدالت اجتماعی .وی در مورد این که در مقیاس های
متفاوت چگونه می توان زیست پذیری را تحقق بخشید ،کارهای متعددی انجام داد.
نظریه لینچ بر مبنای مجموعه ای از ابعاد اجرایی مانند شکل فضایی که ارزش های کاربردی تداوم ،اتصال و باز بودن شکل گرفته است.
فرایند تعیین خصوصیات اجرایی مناسب از سه ویژگی منتخب بهره می برد .نخست ،محدودیت های فیزیکی انسان و نیازهای مرتبط .دوم
الگوهای فرهنگی و عادات مرتبط با مکان خاص .و سوم این که این ویژگی ها باید کیفیت های مورد نظر در ابعاد مختلف را داشته باشند.
دانالد اپلیارد 2نخستین کسی بود که اصطالح زیست پذیری را در قلمروهای منحصرا فضایی مورد استفاده قرار داد و بر روی این نکته تاکید
داشت که خصوصیات فیزیکی هستند که به صورت مداوم باعث بهبود وضعیت زیست پذیری مکان ها می شوند .وی معتقد بود که مکان های
زیست پذیر ،مکان هایی هستند که مناسب و فراهم کننده موقعیتی امن و خصوصی هستند و کودکان می توانند در آن ها فارغ از آلودگی،
سروصدا ،ازدحام و دیگر عناصر مزاحم ،رشد و نمو داشته باشند و مردم در آن ،خواب ،خوراک و استراحت مطلوبی داشته باشند.
تحقیقات بع دی که در حوزه زیست پذیری انجام پذیرفتند عمدتا به جای زیست پذیری شهری بر روی زیست پذیری محله ای تمرکز
نمودند .این کارها عمدتا بر روی کیفیت ،تعاریف ،رضایت ،برنامه ریزی و حل مشکل در حوزه زیست پذیری انجام پذیرفت ( Hester. 1984,

.)Richman & Chapin1984, Marrans 1979, Boyer, 1981, Morish & Brown 1994, Brower 1996,
یکی از مهم ترین دیدگاه ها در زمینه زیست پذیری محله ای مربوط به ری اولدنبرگ 8است .به اعتقاد وی ،یکی از اجزای کلیدی زیست
پذیری اجتماعات" ،مکان سوم "5آن ها است ،جایی که به عنوان یک فضای عمومی ،زندگی در مکان اول (منزل) و مکان دوم (محل کار) را
تکمیل می نماید .مکان سوم مکان هایی غیررسمی ،داوطلبانه ،شاد ،که افراد را گرد هم می آورند مانند قهوه خانه ها ،فروشگاه ها ،رستوران ها
هستند.
یکی دیگر از اساتید دانشگاه برکلی ،در یک رویکرد تئوریک به مطالعات تجربی انجام شده ،ن وعی از زیست پذیری را که در قالب آن،
فرایندهای زندگی که در تعامل بین انسان و مکان و در جهت تامین رضایت بیشتر انسان شکل می گیرند ،ارائه می دهند .کریستوفر
الکساندر )2114(4به دنبال ایجاد مکان های زیست پذیر فارغ از شرایط زمانی و مکانی از طریق بهبود شرایط فیزیکی محیط است .وی معتقد
بود که زیست پذیری یک مفهوم شخصی و روانی است .وی طرفدار جبر محیطی بود و معتقد بود که مکان ها دارای تاثیر مستقیم بر روی رضایت
شخصی افراد هستند .نقطه شروع دیدگاه وی ،نارضایتی عمیق نسبت به مکان هایی است که در اثر الگوهای توسعه مدرن موجب تهی شدن
رابطه انسان ها با مکان ها از معنا و مفهوم شده اند .وی طرفدار الگوهای سنتی و طبیعت گرایی است که معتقدند که طراحی مکان ها باید بر
مبنای سنجش نیازهای انسانی و در جهت مرتفع نمودن آن ها صورت گیرد .مکان هایی که احساس تعلق را در فرد برمی انگیزند.

1.Kevin Lynch
2.Donald Appleyard
3.Ray Oldenberg
4.Third Places
5.Christopher Alexander
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 -2-۱-2رویکرد ادراکات افراد و مطالعات بهزیستی ذهنی
رویکرد ادراکی /فردی به تحقیق در حوزه زیست پذیری مبتنی است بر رضایت و ارجحیت افراد جهت تعیین این موضوع که آیا یک مکان
خاص ،قادر به تامین انتظارات ،نیازهای فردی و رضایت نسبی افراد می باشد .در حالی که در این رویکرد ،تئوری های مرتبط اندکی با زیست
پذیری وجود دارد ،اما می توان گفت که عمدتا مبتنی بر رویکرد منفعت گرایی شکل گرفته اند .کیفیت زندگی به عنوان "نفع شخصی" ،بخش
عمده ای از تحقیقات مبتنی بر بهزیستی ذهنی را به خود اختصاص داده است و بر این باور است که کیفیت زندگی ذهنی افراد تا حدود بسیار
کمی تحت تاثیر عواملی مانند درآمد ،آموزش ،سن و جنس قرار دارد .جالب آن که تعداد زیادی از تحقیقات این حوزه بر این باور هستند که
عامل ثروت ،نقش مهمی در تامین نیازهای بهداشتی و روانشناختی افراد دارد ،اما تاثیر کمی در میزان خوشبختی افراد دارد .همین تحقیقات
نشان می دهد که افراد دارای سطح رضایت باالتر افرادی هستند که از میزان اعتماد به نفس ،قدرت کنترل شخصی ،خوش بینی و اعتقادات
مذهبی باالتری برخوردار هستند .عامل کلیدی در تحقیق زیست پذیری در این رویکرد ،تعیین عوامل موثر بر شکل گیری رضایت یا نارضایتی
در افراد اعم از عوامل فیزیکی و روانشناختی است .داده های مورد نیاز تحقیق زیست پذیری در این رویکرد به طور مستقیم از شهروندانی که به
طور شانسی انتخاب می شوند ،گردآوری می شود .در این پرسشنامه ها از افراد در مورد میزان رضایت ،خوشبختی و بهزیستی آن ها سوال می
شود .پاسخگویان نیز بر مبنای اتفاقات زندگی روزمره و دیدگاه شخصی نسبت به محل زندگی ،میزان رضایت خود را از وضع موجود در محل
زندگی ،ابراز می دارند .در این پرسشنامه ها همچنین در قالب سواالت باز از افراد خواسته می شود تا دالیل خود را برای زندگی در آن محل،
شرح د هند .همچنین در بخش دیگری از این پرسشنامه ها از افراد خواسته می شود تا میزان رضایت خود از در حوزه های مختلف زندگی بر
مبنای مقیاس اسمی تنظیم شده در پرسشنامه مشخص نمایند.
نتایج این تحقیقات در قالب "جدول لیگ "1و بر مبنای ویژگی های ارزش گذاری شده یک اجتماع ،شیوه زندگی و یا مکان ،با توجه به
میزان اعتبار و اهمیت و همچنین میزان رواج و عمومیت ،فهرست و رتبه بندی می گردند .این جداول ،ترکیبی از تعاریف محلی ارائه شده از
وضعیت زیست پذیری را ارائه می دهند .این جداول نشان می دهند که چرا زیست پذیری به عنوان یک مفهوم کلی در نظر گرفته می شود .از
این منظر ،کلیت مفهوم زیست پذیری شبیه به مفاهیمی مانند رشد هوشمند ،شهر فشرده و اجتماعات سالم 2است .زیرا آن ها هم فهرستی از
ویژگی های مرتبط را برای سنجش وضعیت موجود مورد استفاده قرار می دهند .به عنوان مثال رشد هوشمند در پی مدیریت رشد ،پیشگیری از
خزش شهری ،حفاظت از زمین های کشاورزی ،متراکم کردن کاربری ها ،و مانند آن است.

 -3-۱-2رویکرد کیفیت زندگی (رویکرد معیارهای اجتماعی برای کیفیت زندگی)
محققانی که تمایل به بهبود زیست پذیری در مکان دارند ،می کوشند تا رویکردهای مکان محور را با ارزیابی های کیفیت زندگی ،تلفیق
نمایند .رویکردی که هم از ابعاد ذهنی و هم ابعاد عینی زیست پذیری ،بهره می جوید .تحقیق در معیارهای اجتماعی در دهه  1121مورد توجه
قرار گرفته و در دهه  1151در ایاالت متحده و در دهه  1141در اروپا به یک موضوع سیاسی بدل گردید .این تحقیقات در پی شناخت بهزیستی
فردی و اجتماعی بودند ،که بیشتر در حوزه بررسی کیفیت زندگی گروه های خاص مانند بیماران ،افراد دارای وضعیت خاص پزشکی مزمن و
افرادی که دوره نقاهت پس از بیماری را می گذراندند ،قرار می گرفتند .دراین دوره کیفیت زندگی عمدتا به این صورت تعریف می شد:
-

فرایندهای درونی و ذهنی وابسته به تجارب کیفیت زندگی می توانند از طریق فیلترها و دیدگاه ها و بیان های مختلف ،توضیح
داده شده و تفسیر شوند.
مفهوم کیفیت زندگی به میزان قابل توجهی ،سنگین و مبهم است.
مفهوم کیفیت زندگی ،فهم رشد بشر و فرایندهای توسعه ای ،میانگین امید به زندگی افراد در جوامع و گستره ای که این
فرایندهای روانشناختی تحت تاثیر عوامل محیطی و نظام های ارزشگذاری انفرادی هستند را در بر دارد.

1 .League Tables
2. Healthy Communities
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رویکرد کیفیت زندگی بر مبنای بستر جغرافیایی شکل می گیرند و زیست پذیری را بر مبنای شرایط محلی می سنجند .از نظر سوزان
کاتر 1زیست پذیری عبارت است از" اندازه گیری شرایط مکان و این که این شرایط چگونه به وسیله افراد ،تجربه و ارزیابی می شوند و اهمیت
نسبی هر یک از این شرایط برای افراد به چه میزان است"  .این رویکرد ،مشاهده عینی مکان های فیزیکی را با سطوح رفتار و فعالیت که قابل
دیدن و ارزیابی هستند ،پیوند می دهد .این رویکرد به زیست پذیری در بین برنامه ریزان و طراحان از جایگاه ویژه ای برخوردار است ،زیرا منجر
به سیاست های اجرایی می گردد .این رویکرد در پی رتبه بندی یک مکان به عنوان بهتر/بهترین یا بدتر/بدترین و یا به دنبال مقایسه مکان ها با
یکدیگر به وسیله معیارهای ارزش محور یا کمیت محور نیست ،بلکه بر منحصر به فرد بودن مکان ها تاکید دارد و این که مکان ها دارای ماهیت
شبکه ای و پویا بوده و به صورت مداوم در حال تغییر هستند".روش گرایش محلی "2که به وسیله داول مایرز )1131(8توسعه پیدا کرد ،یک
نمونه از تحقیقات زیست پذیری مکان محور است که داده های عینی و ذهنی را برای نمایش تصویر دقیق تری از موضوعات کیفیت زندگی محلی
مورد استفاده قرار داد .در این رویکرد به جای آن که انتخاب معیارها از قبل انجام شده باشد ،این بستر در تحقیق وجود دارد که از واقعیت های
محلی بهره گرفته شود و بنابراین نتایج آن قابلیت زیادی برای اقدامات سیاسی و برنامه ریزی دارند .در این روش ،محققان باید به گفتگو با
ذینفعان محلی بپردازند تا بتوانند آن دسته از ویژگی هایی را که باید به منظور فهم گرایش های محلی موجود مورد نیاز هستند را شناسایی
نماید.

 -3سنجش زیست پذیری
برای سنجش وضعیت زیست پذیری یک مکان ،نخستین کاری که باید انجام پذیرد این است که سلسله مراتبی از نیازها که در صدر آن ها
نیازهای اساسی قرار دارند را در نظر بگیریم .مطابق با هرم نیازهای مازلو )1154( 5زیست پذیری محلی بدون دسترسی به سرپناه ،تغذیه و
بهداشت عمومی در حد کفایت ،امکان پذیر نمی باشد .تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که زیست پذیری باید ابتدا به وسیله نیازها
و خدمات اساسی که مبنای بقای زیستی و فیزیولوژیک انسان را تشکیل می دهند ،سنجیده شود (.)Wolfensohn, 1992 & Evans, 2002
امنیت فردی و عمومی نیز با اختالف اندکی ،دارای درجه بعدی از نظر اهمیت می باشد .امنیت شامل معیارهای فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی
است و باید در جهت مرتفع نمودن تهدیدات خواست های مادی ،آسیب های اجتماعی ،نابرابری و بی عدالتی باشد .احساس تعلق به اجتماع
محلی ،انسجام محلی و شبکه های اجتماعی ،دارای اهمیت زیادی در زیست پذیری مکان ها هستند .در درجه بعدی ،نیازهای دارای سطوح باالتر
مانند هویت فردی و هویت مکانی ،رضایت و نیازهای روانی قرار می گیرند .اندروز )2111( 4معتقد است که زمانی که جامعه دچار شرایط سخت
اقتصادی است  ،مردم بر روی نیازهای اساسی زیست پذیری مانند شغل ،امنیت ،غذا و سرپناه تمرکز می کنند ،حال آن که در شرایط رونق
اقتصادی ،تمرکز بر روی سطح تسهیالت و فرصت های بهبود کیفیت زندگی است .زیست پذیری بر روی میزان کارایی خدمات ،کاربری ها و
فعالیت ها در سطح محلی تمرکز م ی نماید .گروهی از خدمات ،فعالیت ها و کاربری ها که دارای تاثیر بیشتری در زندگی روزمره مردم محلی
هستند ،دارای اهمیت بیشتری در زیست پذیری مکان ها می باشند ).)National National Research Council , 2002, p 33

 -4نتیجه گیری
با تامین نیازهای بیشتر ،مردم شادتر خو اهند بود .در نظریه زیست پذیری ،رضایت ذهنی از زندگی بر مبنای کیفیت زندگی عینی شکل
می گیرد .نظریه زیست پذیری پیش بینی کننده میزان رضایت است که در پاسخ به راهبردهای سیاسی موفقیت آمیز در تامین نیازها ،متفاوت
خواهد بود.

1.Susan Cutter
2.Community Trend Method
3.Dowell Myers
4.Maslow
5.Andrews
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 برای بیشتر حیوانات زیست.شرایط خوب زندگی برای ایجاد شرایط تامین ن یازهای انسانی به عنوان یک پیش شرط در نظر گرفته می شود
 در حالی که برای انسان کیفیت اجتماعی نیز به همان میزان مطرح بوده و دارای اهمیت،پذیری تنها از نظر اکولوژیکی دارای معنا و مفهوم است
 در واقع اجتماعات انسانی در جهت تامین این نیازها شکل گرفته اند و جوامع مختلف. انسان ها دارای یکسری نیازهای جهانشمول هستن د.است
.دارای میزان تاثیر متفاوت از نظر تامین نیازها هستند
 انسان می تواند در. ما در مورد چیزهای مختلف احساس خوب یا بد داریم.انسان می تواند به طرز موثری موقعیت خود را ارزیابی نماید
 به یک قضاوت عینی دست، انسان ها همچنین می توانند با مقایسه زندگی خود با آن چه که باید باشد.بر ابر تجارب از خود واکنش نشان دهد
 ترکیب این دو. ارزیابی موثر شهودی و ارزیابی هدایت شده شناختی: بیشتر ارزیابی های انسانی بر مبنای دو دسته منابع اطالعاتی هستند.بزنند
 چیزهای نامحسوس مانند، چیزهای محسوس مانند درآمد عموما با مقایسه مورد ارزیابی قرار می گیرند.تا حدود زیادی بستگی به هدف دارد
. ما معموال این تجارب را به صورت کلی مورد نظر قرار می دهیم، در ارزیابی زندگی.جاذبه جنسی با احساس مورد ارزیابی قرار می گیرند
 برابری و مشارکت که مفاهیم مربوط به زیست پذیری، دسترسی:نهایتا این که زیست پذیری به وسیله یکسری اصول راهنما بیان می شو د
،) آب و بهداشت، ارتباطات، کیفیت زندگی شهروندان به میزان دسترسی آن ها به زیرساخت ها (حمل و نقل.بر مبنای آن ها شکل می گیرند
 زیست پذیری یک سکونتگاه همچنین به میزان. و فضای سبز و پارک ها بستگی دارد، شغل راضی کننده، مسکن مناسب، هوای پاک،غذا
.دسترسی ساکنان آن به مشارکت در فرایند تصمیم گیری در جهت تامین نیازهایشان بستگی دارد
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هرمنوتیک و حقیقت در رسالهی "ایون" افالطون
احسان مظاهری
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
Eh.mazaheri@sbu.ac.ir

چکیده
افالطون در رساله ی ایون بر آن است که هرمنوتیک و فهم ،یک فرآیند دو مرتبه ای است که در هر دو مرتبه بنحوی ،میانجیگری
هنرمند را مشاهده می کنیم؛ و اهمیت در مرتبه ی اول است که در آن حقیقت راستین به سخن درمیآید .هرمنوتیک در افالطون
بیش از آنکه خود فهم را مدنظر داشته باشد ،بیانگر حقیقتی است که به بیان درنمی آید؛ و این موضوع در هرمنوتیک مرتبهی اول
است .عینیت حقیقت در افالط ون ،سبب فراهم آمدن تفاهم بین مولف و مفسر میشود؛ چون موضوع فهم یک موضوع واحد و مشترک
است .این حقیقت از جانب خداست و مخاطب حقیقی خداوند ،روح هنرمند است .هنرمند در دریافت این حقایق ازخودبیخود می
شود تا الهام خداوند بر او غالب گردد .شاعر حرفهای خداوند را با کلمات و اصوات بیان میکند .پس مخاطب خاص خداوند هنرمند
است که خود واسطه ای است برای تفسیر حقیقت.
واژگان کلیدی :هرمنوتیک ،پدیدارشناسی ،روش ،عینیت

 -۱مقدمه
دو محاوره ی ایون و فایدروس به همراه نامه ی هفتم افالطون ،بازنمای نظرات او درباب معنا ،تفسیر ،متن و گفتار و مسائلی از این سنخ
است .مهمترین رساله ی او درباب هرمنوتیک رساله ی ایون است که در اینجا به بررسی آن خواهیم پرداخت .چنانکه مشهود است ،سخن از
هرمنوتیک به گذشته های دور ،و عصر هومری می رسد که با خدای هرمس تفسیر را آغاز کرد .اما هرمنوتیک به عنوان یک شاخه ی مستقل،
بحثی کامال معاصر است .این شاخه در هایدگر و خصوصا گادامر ،به اوج خود می رسد .در این تحقیق ،نظرات چندتن از هرمنوت های معروف در
این حوزه ،از جمله پل ریکور ،دیلتای ،و شالیر ماخر را نیز مورد بررسی و مقایسه با افالطون قرار می دهیم.
چنانکه ذکر شد ،نقطه ی اوج هرمنوتیک ،در هرمنوتیک فلسفی یعنی دوره ی هایدگر و گادامر قرار دارد .جالب آن است که این مکتب
دین بسیاری به افالطون دارد .هرچند گادامر بیش از همه به پرسش و پاسخ در رساله های افالطون ارجاع داده و اعتراف می کند که چنین
نظری را با کنکاش در آثار او حاصل کرده است ،چندین مورد دیگر نیز وجود دارد که با مداقه در این آثار ،تاثیرپذیری شان از افالطون روشن می
گردد.
در این تحقیق تالش برآن است تا با نگاهی نو به رساله ی ایون ،معنای حقیقت و فهم ،و نیز عقاید بکر افالطون در این رساله کالبد شکافی
شود .هم این مقاله بیش از هم ه معطوف به چند موضوع اساسی رساله ی مذکور ،از جمله قائل شدن به دو نوع هرمنوتیک ،حقیقت پیوند دهنده
و جایگاه هنرمند می باشد.
هرمنوتیک اساسا به اندازه ی امروز مورد توجه افالطون نیست .برای او صحبت از هر چیزی به حقیقتی برمی گردد که او در اثبات آن مصر
است .به همین دلیل هرمنوتیک افالطون نمی تواند یک فهم را جدای از نوع مفهوم آن ،در نظر بگیرد و در نتیجه ،هرمنوتیک تقسیم می شود به
دو مرتبه ی حقیقی و غیر حقیقی .مرتبه ی فهم با ماده ی فهم شونده اش تعیین می گردد .چنین مباحثی در دیگر هرمنوت ها یافت نمی شود،
زیرا تمرکز آنها بر خود فهم است و نه همچون افالطون بر اصل پیوند دهنده ی طرفین هرمنوتیک و محتوای فهم.
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از جهت دیگر ،هرمنوت های پس از افالطون دعوای اساسی شان بیشتر بر سر مفاهیمی چون فهم و ارتباط آن با مولف و مخاطب و متن
بوده است ،درحالی که برای افالطون اینچنین نیست و چیزی که بیشترین اهمیت را دارد ،اصل پیوند دهنده ی طرفین هرمنوتیک و نیز تفاهم
است .او در پی کشف چیستی آنچیزی است که فهمیده می شود و نه خود فهم .چه چیزی موجب می شود متن و مخاطب و مولف به هم پیوند
پیدا کنند؟ افالطون به دنبال یافتن آن امر مشترک و پیوند دهنده است .به دن بال این موضوع ،مساله ی تفاهم طرح می شود .چیستی تفاهم و
چگونگی شکل گیری آن ،و نیز ابزار حصول این امر به مداقه در متنی نیاز دارد که رساله ی ایون حاوی آن است .در این مقاله در کنار تفاهم ،از
اصطالحاتی دیگر چون نفهمیدن و سوءتفاهم نیز طرح بحث خواهد شد.
در نهایت از جایگاه هنرمند و شاعر سخن به میان می آید که به گفته ی افالطون خداوند پیامش را از گلوی آنان به صدا در می آورد.
هنرمند در این رساله از جایگاه فخیم و ستوده ای برخوردار است و واسطه ی تفسیر و فهم است .شاعر ناخودآگاه پیش می رود و آثارش را بدون
چارچوب منطقی می آفریند.

 -2هرمنوتیک افالطون و میانجیگری هنرمند در فهم
پالمر در کتاب خود تحت عنوان "علم هرمنوتیک" شش تعریف از هرمنوتیک می آورد که بازنمای سیر تاریخی آن است)1:نظریه تفسیر
متون مقدس :مثل تفسیر پولوس از مسیح و بعدها تفسیر لوتر از انجیل که فقط کشیشان و شاگردان االهه ی هرمنوتیک شایستگی تفسیر
داشتند ) 2 .علم هرمنوتیک بمنزله ی روش شناسی لغوی :در دوران روشنگری با ظهور عقل گرایی و فیلولوژی کتاب مقدس هم باید روشن فکرانه
می شد) 8 .هرمنوتیک بمنزله ی علم فهمیدن :شالیرماخر معتقد است هرمنوتیک به یک فن تبدیل شده و روشش آنست که به ذهن مولف پی
ببریم و ز طریق آن معنا را دریافت کنیم) 5 .هرمنوتیک به منزله ی روشی برای علوم انسانی :دیلتای معتقد است تاویل یعنی فهم تاریخی یک
چیز .به عبارت دیگر هرمنوتیک فهم عینیت یافتگی های روح ذی حیات است )4 .هرمنوتیک به منزله ی پدیدارشناسی دازاین فهم وجودی:
هایدگر به مطالعه پدیدارشناختی هستی هرروزی انسان در این جهان پرداخت .علم هرمنوتیک در گادامر مواجهه ای است با هستی از طریق
زبان ) 2 .هرمنوتیک بمنزله ی نظام تاویل :پل ریکور در دوره اول هرمنوتیک را تفسیر نمادهای متن و رویاها می داند .در دوره دوم به متن اصالت
می دهد( .ریچارد ا .پالمر )45 -51 ،1831 ،افالطون کدام را برمی گزیند؟ پیش تر که برویم ،خواهیم دید که افالطون بیشترین شباهت را با
هرمنوتیک فلسفی دارد ،و هایدگر و گادامر بیش از دیگران از اندیشه های افالطون در این باب سیراب گشته اند .اما آیا افالطون تفاوتی هم با
هرمنوتیک فلسفی دارد؟ شباهت ها و تفاوت های افالطون با هرمنوت های پس از خود چیست؟
سقراط بر این عقیده است که وظیفه ی راوی بیان و شرح افکار شاعر (هومر) برای مردم است ،و کسی که شاعر و کنه مطلب او را نفهمد
راوی خوبی نیست( .افالطون )124 ،1841 ،کیرکگارد در ابتدای "ترس و لرز" قطعه ای از داستانی می آورد که در آن تارکینیوس بزرگ سرهای
خشخاش را می برد و از قاصد می خواهد آنچه را دیده به پسرش بگوید .قاصد آن را می بیند و به پسر تارکینیوس می گوید و پسر تارکینیوس
سر از بدن قاصد جدا می کند .در واقع قاصد موضوعی را می داند اما آن را نمی فهمد .از این منظر هرچند قاصد پیام آور است اما هرمس نیست
که آن را بفهمد و تفسیر کند و تحویل دهد .برای سقراط هم چنین است .یعنی تاویل زمانی اتفاق می افتد که پیام آور خود به معنای آن واقف
باشد .البته قاصد هم می تواند راوی و پیام رسان باشد اما راوی خوبی نیست .یعنی داشتن این نام (راوی یا پیام رسان) به خودی خود موجب
تحقق معنای اصیل در فرد نمی شود و نیز نکته ی مهم ماخوذ از این ،آنست که راوی بودن مراتبی دارد .پس مراتب مفسر بودن مختلف است.
در اینجا این سوال پیش می آید که وظیفه ی اصلی هرمنوتیک چیست؟ و مراتب آن کدام است؟
ریشه ی هرمنوتیک به معنای تاویل است از یک امر نامفهوم .پیدایش این واژه ،منشاء در خدای پیام آور یعنی "هرمس" دارد .هایدگر هم
هرمنوتیک را با هرمس مرتبط می داند .عالوه بر اینها یونانیان کشف خط و زبان را به هرمس پیوند می دهند .وظیفه هرمس این بوده که آنچه
ورای فهم انسان است را بصورتی که هوش و فهم او قادر است درک کند ،بیان کند .یعنی فهم کردن امر نامفهوم .اما برای این کار یک واسطه
نیاز است و آن ،زبان است .وظیفه ی هرمس پیام آوری و به فهم درآوردن است .آنچیزی که عقل بشری آنرا درک نمی کند و نیز نمی تواند ورای
آن برود را ،هرمس معنا می کند .پس در اصل ،هرمنوتیک گفتن یا نوشتن و ارائه دادن یک موضوع نیست ،بلکه تفهیم بواسطه ی تاویل است.
(ریچارد ا .پالمر ) 21-11 ،18831 ،هرمس وظیفه داشته یک مفهوم را به فهم در آورد و ابزار او برای این کار زبان بوده است .هرمس مفسر
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حقیقت برای آدمیانی است که ذهنشان تاب و طاقت دریافت حقیقت ناب را ندارد ،پس کلمات خدایان را تاویل می کند و ماهیت آن سخن را
تغییر داده و بگونه ای دیگر بیانش می کند( .احمد واعظی)25 ،1832 ،
سقراط می گوید در تفسیر اشعار هومر و هزیود چه کسی هنر بیشتری دارد؟ یک راوی همچون ایون یا غیب گویی که پیام خدایان را می
آورد؟ ایون تصدیق می کند که غیب گوی پیام آور از جانب خدایان هنرش افزون است( .افالطون )121 -122 ،1841 ،بنابراین افالطون در همان
حال که هر دو را پیام آور می داند ،پیام آوری را به دو مرتبه تقسیم می کند :مر تبه ی اول یعنی غیب گویی از جانب خدایان ،و مرتبه ی دوم
روایت برای مردم که خود برگرفته از آن دریافت نخستین توسط غیب گو است .بیشترین هنر و خالقیت در همان اولی رخ می دهد( .همان،
 )182بنابراین هنرمند اصیل شاعری چون هومر است که خود با خدایان در ارتباط است و نه راویانی چون ایون ،یا مفسرانی که تفسیر دست دوم
می کنند .چنانکه ذکر آن خواهد آمد ،افالطون شاعر را بر راوی ارجح می داند چون شاعر حقیقت را دریافت می کند و به راوی می دهد .از نگاه
او شاعر گلوی خداست .اما راوی یک شعبده باز و بازگر است که با رفتارها و شکلک ها حقیق ت را به نحوی مرکب و نه خالص ،به مردم می
فهماند.
سقراط قصد آن را ندارد که درباره ظواهر کار یک راوی یا مفسر سخن بگوید بلکه می خواهد به کنه و عمق مطلب پی ببرد .بحث درباره
ی متن نیست بلکه زیرمتن در اینجا مطرح است .چنانکه در هرمنوتیک معاصر ،بحث فیلولوژیک تاحد بسیاری کنار رفته است ،سقراط هم می
خواهد با تاویل ،از آن قسمت ناپیدای متن سخن بگوید .سقراط می گوید آب و رنگی را که تو به اشعار هومر می دهی وقت دیگری خواهم دید.
(همان ) 122 ،شاعر حقیقت را بی کم و کاست چنانکه دریافت می کند ارائه می دهد اما راوی به آن ظواهر و متعلقاتی دیگر اضافه می کند .کار
راوی عالوه بر بیان تفسیری که از یک متن داشته لواحقی را که خود ساخته نیز به آن می افزاید تا فهم آن را آسان کند .راوی دغدغه ی حقیقت
ندارد ،بلکه دغدغه ی او تماما معطوف به فهم است .پس حتی گاهی مبالغه می کند و همچون بازیگر یک نمایش،آنچه واقعیت ندارد را انجام می
دهد تا مفهوم را به مخاطب برساند .اما شاعر چنین نیست .دغدغه ی واقعی شاعر دریافت و ارائه ی حقیقت است .بنابراین بیراه نخواهد بود ادعای
آنکه رب النوع هرمنوت افالطون ،نه هرمس بلکه پرومته است.
هرمس در کتاب ادیسه ،با افسونگری و جا دو در ارتباط است و می تواند خود را به هیاتی دیگر درآورد .او یک جادوگر است که با کمک
عصایی کارها و اهدافش را به پیش می برد( .جان پین سنت ) 41 - 41 ،1831 ،پس هرمس بیشتر شبیه یک بازیگر است که گاهی حتی متوسل
به دروغ می شود تا حقیقتی را به ذهن مردم نزدیک کند ،در نتیجه آن فهمی که از عمل او حاصل می شود حقیقت نا نخواهد بود.
اما پرومته نخستین الهه ی داناست که از رنج هایی که بر او می رود ،زمین به لرزه می آید .آگاهی در او وجود دارد و از او الینفک است.
درد آگاهی ،جگر او را تکه تکه می کند و این درد همیشه هست ،چنانکه آگا هی برایش مداوم خواهد بود .هم اوست که با بخشیدن آتش آگاهی،
قهرمان اندیشه ی بشری می شود( .همان )25-28 ،او حقیقت را می آورد ،اما هرمس فقط ادای حقیقت را درمی آورد.
همانطور که ذکر شد ،وظیفه ی هرمس به زبان درآوردن است .زبان برای افالطون نمی تواند حامل حقیقتی آنچنان وسیع باشد .او در نامه
هفتم الفاظ را به شدت تقبیح می کند .زبان داشتن شایسته ی ایون است و نه هومر .و نیز هرمس یک جادوگر است چنانکه ایون شعبده بازی
می کند .هرمس و ایون در درجه ی اول هرمنوتیک و فهم جای نمی گیرند .وظیفه ی هرمس قابل فهم کردن امر نامفهوم است و نه ارائه ی خود
حقیقت بی کم و کاست .هرمس رب النوع فهم درجه دوم است .در حالی که پرومته خدایی است از خودبیخود شده که نه ترسی از جگرخواری
بر او غالب تواند شد و نه هراسی از خشم زئوس شکم پرست .اندیشه ی پرومته آتش است و آگاهی .او می خواهد حقیقت ناب را چنانکه هست
به انسان بدهد .حقیقتی چون آتش .آن معنای نهفته و پشت پرده که زئوس زبانه اش را خاموش کرده و به خاک و خاکسترش بدل نموده ،حاال
بواسطه ی پرومته ی انساندوست و آگاهی بخش به انسان بازمی گردد .آیا فهم درجه اول در نگاه افالطون شایسته ی پرومته است یا هرمس؟
بدون شک پرومته.
هرکس که در یک موضوع ،بهترین را بشناسد ،بدترین را هم می شناسد .بهترین و بدترین هرچیزی ،در شناخته شدن همیشه با هم
همراهند .این موضوعی است که سقراط سعی دارد آنرا اثبات کند .بنابراین مفسر حقیقی آنست که هر دو را بخوبی بشناسد( .افالطون،1841 ،
 )123تفاوت مفسر حقیقی (شاعر) با مفسر درجه ی دوم (راوی) در همینجا آشکار می شود .شاعر چون حقیقت را بدون هیچ نقصی دریافته
است ،همه ی خوبترین و بدترین ها را می داند اما راوی فقط چیزهای خوب و بد را دریافته و می خواهد با تغییر و تحوالتی که در آن می دهد،
آنرا به مخاطبانی دی گر برساند .به عبارت دیگر ،بهترین و بدترین در افالطون یادآور ایده هاست چون مطلق هستند .در واقع در اینجا بهتر و بدتر
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مطرح نیستند بلکه لفظ "ترین" راهگشاست" .ترین" امر مطلق را نشان می دهد و به سمت مثل اشاره دارد .پس شاعر به حقایق و ایدهها آگاه
میشود در حالی که مفسر درجه دوم ،تنها با بهتر و بدتر سروکار دارد و نه بهترین و بدترین .زبان او واژگانی مطلق برای بیان مثل ندارد و به
همین دلیل است که گه گاه با ادا و اطوار می خواهد یک معنی را به مردم برساند.
بنابر آنچه گفته شد ،هرمنوتیک در رساله ی ایون افالطون دو شاخه می شود :شاخه ی اول محتوایش ،حقیقت محضی است که پرومته به
ارمغان می آورد .شاخه ی دوم حقیقت آمیخته ای است که هرمس با تبدل و تغییری که در آن ایجاد کرده ،ارائه اش می دهد .شاخه ی اول،
دریافت شاعر است از خدایان ،و شاخه ی دوم ،دریافت راوی از شاعر یا عموم مردم از را وی .خود سقراط به صراحت در این محاوره می گوید که
حقیقت حلقه های به هم پیوسته است که حلقه ی اول همان دریافت هرمنوتیکی شاعر از خداوند است( .همان)182 ،
حاال موضوع این است که هرمنوتیک حقیقی در کدام مرتبه جریان دارد؟ مرحله ی دریافت حقیقت از خدایان توسط شاعران یا دریافت
حقیقت از شاعران توسط راویان؟ مسلما نوع اول فهم ،درجه اول و بنابراین اصیل خواهد بود .از بنیاد فلسفه ی افالطون هم چنین برمی آید.
افالطون معتقد به مثل است و بنابراین فهم اصیل ،فهم ایده هاست .هرچه ما در دریافت ایده ها نزدیک تر و شایسته تر باشیم ،فهم پالوده تر
خواهد بود و هرچه دورتر ،فهم آلوده تر .برای افالطون رسیدن به خیر اعلی در راستای قرار گرفتن در فرایند هرمنوتیک است .در اینجا بحث فهم
و تبیین و تمایز بین آنها باید روشن گردد.
هرمنویین هم در معنای فهم بکار می رود و هم در معنای توضیح و تبیین .فهم ،کنش و درگیری من با متن برای رسیدن به درکی در
خودم است .من عمل فهمیدن را برای خودم و در عمق متن انجام می دهم .تبیین اما بیان آن معناست برای دیگری .تبیین با فهم فاصله دارد.
جنبه استداللی متن فهم است .کلمات متن را روشن می کنند و عقالنی می سازند و این توضح است نه فهم .چیزی چیزی دیگری را روشن می
سازد اما معنای زیرین را هویدا نمی کند .آشکارگی معنای زیرین وظیفه ی فهم است( .ریچارد ا .پالمر )23 -21 ،1831 ،برای مثال دیلتای ،فهم
را برای علوم انسانی برمی گزیند و تبیین را برای علوم طبیعی وامی نهد .فهم درونی است و از باطن سخن می گوید ،درحالیکه تبیین توجیه
پدیدارهای طبیعی است( .احمد واعظی ) 111 ،1832 ،آنچه در هرمنوتیک اصیل است ،همان فهم بوده که تبیین ،ارائه ی آن به مخاطب و توضیح
برای القای معنای نزدیک به معنای اصیل است .بنابرای برای افالطون ،هومر شاعرپیشه با فهم سر و کار دارد و ایون روایتگر با تبیین .ایون همچون
هرمس با بیان و هیئت هایی که از خود به نمایش می گذارد متن را به اذهان مردم نزدیک می کند .هومر است که همچون پرومته ،حقیقت و
معنا را از خدایان و بالواسطه دریافت می کند .تفاهم و نفهمیدن ،هر دو وابسته به همین حقیقت محض و یکسانی است که در هرمنوتیک مرتبه
ی اول محقق است.
مسئله ی شالیرماخر ذهن دیگری و مسئله ی هرمنوتیک فلسفی تاریخ و تاریخمندی است .اما در همه اینها معنا بماهو معنا و به مثابه
حقیقت ،موضوع مرکزی نیست .در همه تمرکز بر چگونه فهمیدن و چه فهمیدن است ،و نه چه بودن آنچه فهم می شود .اما مساله مهمی که در
دیگر هرمنوت ها به آن پرداختی صورت نگرفته ،مساله ی نفهمیدن است .اساسا موضوع همه ی هرمنوت ها تا به امروز فهم بوده اما عدم فهم
چیست؟ چرا متنی دریافت نمی شود؟ چنانکه سقراط می گوید ،تنها کسی می تواند بهترین را بشناسد که بدترین را هم شناخته باشد .برای
دانستن اینکه فهم چیست ،آیا نباید پیش از آن نفهمیدن تبیین شود؟ ما با بسیاری متون درگیر می شویم و آنها را نمی فهمیم .نفهمیدن در
افالطون امری سلبی است ،یعنی وقتی الهام نمی شود فهمیدنی هم در کار نیست .الهام سرمنشاء فهم است .سوال این است که چرا در حالی که
مولف و مخاطب تغییر نکرده و متن هم همان متن سابق است ،در زمانی از چیزی یک فهم داریم و در زمان دیگر فهمی نداریم؟ اگر بر طبق خرد
و دانش پیش برویم آیا نباید همیشه به همان نتیجه ای برسیم که پیش تر رسیده ایم؟ و نیز چرا از یک متن فهم داریم و از متن دیگر چیزی
نمی فهمیم؟ اساسا فهمیدن و نفهمیدن کی و چرا رخ می دهند؟ هنر شعر واحد است و با آن می توان تمام اشعار را بررسی کرد .پس از شناخت
یک هنر است که می توان آن را مورد قضاوت قرار داد( .افالطون )181 ،1841 ،اگر ما هنر شعر را ،یا به عبارتی کنه و حقیقت شعر را بفهمیم
می توانی هرکسی را در آن وادی مورد قضاوت قرار دهیم .چون معیار و حقیقت اصیل را در دست داریم و با آن راه به پیش می بریم و خوب و
بد را به چیزی اطالق می کنیم .راوی تنها با یک یا چند شعر می تواند انس بگیرد اما شاعر با تمام اشعار و شاعران .شعر از شاعر سرریز می شود
و راوی از آن آبشار دومین می نوشد .ولی چگونه کسی که هنر شاعری می داند می تواند از خدایان بهره مند گردد؟ الهام از سوی خدایان چنین
امری را ممکن می کند .پس در نظر افالطون الهام است که موجب فهمیدن است و عدم الهام نیز عدم فهم را در پی دارد .عدم فهم متفاوت است
با سوء تفاهم .سوء تفاهم ،خود حظی از فهم است.
21

سال اول ،شماره دو ،اسفندماه 5931

در تئوری هرمنوتیک شالیرماخر اصل اساسی درک فردیت مولف و بازسازی ذهن اوست .نکته مهم این است که چون "من" و "تو" با هم
بیگانه بوده و فردیت های مختلفی را تشکیل داده اند ،پس همواره احتمال سوء تفاهم وجود دارد .شالیرماخر در تمام مباحثش ،در پی آن است
که برای این نتیجه راه حل بیابد .بنابراین سوءتفاهم عنصری است که به هیچ وجه ممتنع نیست و هر لحظه احتمالش وجود دارد .فهم ،ناممکن
نیست اما به همان اندازه عدم فهم یا سوء تفاهم هم امکان بروز و ظهور دارد( .احمد واعظی )31 ،1832 ،سوءتفاهم به بحث نفهمیدن قرابت دارد.
برای افالطون سوء تفاهم و نفهمیدن ،تنها در هرمنوتیک درجه دوم هرمس و ایون معنا دارد .چون در هرمنوتیک ایون ،استفاده از زبان و حاالت
بدن و گفتار ،همگی در حیطه ی اعمال حسی قرار دارند و بنابراین نه تنها امکان سوءتفاهم هست بلکه همیشه با سوءتفاهم همراه است .از جهت
دیگر در هرمنوتیک پرومته و هومر ،امکان سوءتفاهم وجود ندارد چون ما با حقیقت محض در ارتباطیم .شاعر یا مورد الهام از سوی خدایان واقع
می شود یا نمی شود .در لحظه ای که بر او الهام می شود فهمیدن بدون سوءتفاهم شکل می گیرد ،اما در لحظه هایی که الهامی در کار نبوده
فهمیدنی هم در کار نخواهد بود .پس ما با فهمیدن و نفهمیدن سر و کار داریم و سوء تفاهم در اینجا معنایی ندارد.
استعداد برای تفسیر شعر ،دارای هنر و دانشی نیست ،بلکه از سوی خداست و گونه ای الهام است .اگر شاعران بر اساس فنون شاعری شعر
می گفتند می توانستند در همه زمینه ها و سبک ها به یک سان شعر بگویند اما اینکه در هر موضوع و سبکی شایسته تر و یا کمتر شایسته اند
بخاطر آنست که الهام در موضوعی می شود و در موضوعی نمی شود( .افالطون )182-181 ،1841،الهام نشانگر کشف معناست .موضوع این است
که آیا حقیقت نهفته در پس پرده را ما درک می کنیم یا خلق؟ در تاریخ هرمنوتیک ،در شالیر ماخر ،تجربه کردن ذهن مولف بواسطه ی متن،
یک تجربه احساسی و انگیزش یا تحلیل روانی نیست بلکه تجربه ی فکری است که در ذهن او بوده است .اما با این همه وظیفه ی هرمنوتیک
یک وظیف ه ی سوبژکتیو است ،یعنی راه به ذهن مولف گشودن .در این شیوه ،و نیز هرمنوتیک دیلتای ،فهم یک عمل تقلیدی و بازسازی است و
نه کشف یک معنای بکر و تازه( .ریچارد پالمر) 114 -1831 ،در هرمنوتیک گادامر و هایدگر ،کشف و خلق معنا توامان است .یعنی همزمان که
من معنا را می یا بم آنرا می سازم .همزمان که از سنتم برای فهم متن استفااده می کنم ،سنتم را می سازم .اما به نظر می رسد پل ریکور از این
جنبه به افالطون نزدیکتر است و می خواهد معنا را کشف کند .او تفسیر متن را متضمن "قوس هرمنوتیکی" می داند که سه مرحله دارد .مرحله
اول تبیین ،دوم فهم و مرحله سوم به خود اختصاص دادن است .پس مخاطب برای کشف معنای متن ،ذره ذره آنرا می کاود و کالبد می شکافد
تا با آن درگیر شود و معنای اینجا و اکنون آن را بفهمد .فهم متن برای ریکور کشف کردن است و نه خلق کردن ،اما کشف معنا در متن اتفاق
می افتد( .احمد واعظی ) 831-832 ،1832 ،یک متن بی ارزش و دروغ هم می تواند قابل کشف باشد و این با آنچه منظور سقراط است یکی
نیست .ریکور کشف را به مثابه ی گذر از نمادها می داند ،یعنی باید ساختار نشانه های یک زبان را تفسیر کرد تا پس از آن معنا دریافت شود .از
دیدگاه او معناشناسی بدون نشانه شناسی قابل فهم نیست .اینها هر دو با هم و در کنار هم می توانند به کشف معنا منجر شوند(.سیدحمیدرضا
حسنی )41- 42 ،1831 ،چنانکه پیداست این کامال برخالف افالطون است .عقیده ی افالطون بر کشف است.
در کشف کردن است که حقیقت ظهور می کند .حقیقت امری ساختگی و اب ژه ای ساخته ی سوژه بشری نیست ،چنانکه در فلسفه ی
مدرن چنین پنداشته اند .برای افالطون دریافت کننده با وحی و الهام آگاه می شود .خلق کردن با عقل و خرد همراه است ،درحالی که افالطون
درک حقیقت را متضمن وانهادن عقل و از خود به در شدن می داند .شاعری بیشتر به سمت اکتشافات نه چندان معقول میل دارد و نه ساختن
و چارچوب بندی کردن( .افالطون )188 -182 ،1841 ،به همین دلیل است که مخاطب در مواجه با پیام خداوند ،اثر هنری یا واقعه ی تاریخی،
نمی خواهد چیزی را اثبات کند بلکه در پی فهم آن از طریق تجربه برمی آید .او در یک گفتمان شعری یا هنری شرکت می کند و افق جدیدی
را بر روی خود می گشاید .مخاطب خود را آماده ی تجربه می کند تا خداوند او را به تجربه و فهم ،مجرب سازدAnderzej wiercinski, ( .

)2005, 87
بنابراین یک معیار واحد برای فهمیدن و نفهمیدن می یابیم که هر دو را توجیه می کند و آن الهام است .الهام از چه می تواند باشد .آیا
الهام از حقیقت است یا چیزی دیگر؟ اساسا الهام جز حقیقت نمی تواند حامل چیزی دیگر باشد .الهام همیشه از سوی خدایان بوده و حقیقت
نیز در نزد آنان .تنها پیامی که می توانند برای ما فرستاده باشند حقیقت و تنها زبانشان برای بیان آن ،الهام .بنابراین در پی معیار واحدی چون
الهام ،ما حقیقت واحدی را نیز در می یابیم .موضوع این است که ماده ای اصلی فهم ،و نه خود فهم ،بلکه آن ماده ی اصلی جدای از مولف و
مخاطب و متن چیست .به عبارت دیگر ،چیزی که این هرسه را به هم پیوند می دهد چیست؟ ماده ی پیوند هرمنوتیکی واحدی که هرمنوت
های دیگر از آن سخنی نگفته اند ،در افالطون همان حقیقت است .حقیقت پیوند میان سه امر منفک است و از هر سه ی آنها امری واحد بنام
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فرایند هرمنوتیک می سازد ،فرایند ارائه و دریافت .آفرینش شاعر و دریافت آن توسط مخاطب ،هر دو با الهام صورت می گیرد و این یکی بودن،
منبع و منشاء فهم را تضمین می کند ،و آن حقیقت یگانه و بی تاست.
هایدگر هرمنوتیک را از جنبه ی معرفت شناختی گذشته اش ،به حوزه ی هستی شناسی سوق می دهد .او فلسفه ،پدیدارشناسی و
هرمنوتیک را به سان یک چیز می گیرد .او انسان را با نام "دازاین" در وسط میدان می گذارد و می خواهد بوسیله ی آن ،و به نحو پدیدارشناسانه،
هم وجود را کشف کند و هم معنا را .از نگاه او با هرمنوتیک انسان ،انسان می شود و با انسان است که هرمنوتیک ظهور می کند .هرمنوت بودن
وجه الینفک و اگزیستانسیال هر انسان است .انسان نیست مگر آنکه هرمنوت باشد .بنابراین در هرمنوتیک هایدگر ،هر انسانی اساسا هرمنوت
است .هیچ کس از دایره ی فهم هرمنوتیکی خرج نیست .پس انسان در مرکز است و بدون او فرایند هرمنوتیک امکانپذیر نیست .چون در تحلیل
پدیدارشناختی دازاین است که حقیقت هستی ظهور می کند( .احمد واعظی )184 -185 ،1832 ،به عبارت دیگر چیزی که عامل پیوند حقیقت
و وجود است ،دازاین است .اما افالطون چنین نمی اندیشد .هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر ،بیش از هر نظام هرمنوتیکی دیگر به افالطون
نزدیکند ،اما این بزرگترین اختالف بین آنهاست .اختالف این است که افالطون حقیقت را در ترکیب نمی بیند .حقیقت برای او در ماورای آنچه
ما به عنوان اسان هستیم وجود دارد .و مهمتر اینکه عامل پیوند طرفین هرمنوتیک ،نه انسان به عنوان دازاین ،بلکه خود حقیقت است ،خود ماده
ی فهم یا "صورت پیوند" است .خوریسموس افالطون که به شدت مورد انتقاد ارسطو نیز بوده ،موجب تفکیک حقیقت از انسان می شود.
برای تفاهم چه چیزی الزم است؟ همانطور که ذکر شد در فرایند فهم ،سه چیز وجود دارد :متن و مولف و مخاطب .هر سه ی این امور
منفک هستند ،مثال من که بازیکن فوتبال هستم هیچ ارتباطی با کافکا که یک رمان نویس است ندارم ،و نیز متن کتاب مرشد و مارگریتای
بولگاکف ،هیچ ارتباطی با آن دوتای دیگر ندارد .زمانی پیوند بین هر سه ی ما برقرار می شود که کافکا کتاب قصر را بنویسد و بنابراین ی ک پیوند
بین او و متن بوجود بیاید و پس از آن من بعنوان مخاطب آنرا بخوانم و آن ریسمان پیوند دهنده را دریافت کنم .حاال بین ما ارتباط برقرار است.
اما این ارتباط خودش از کجا آمده است؟ متن ماده ای است که صورت این پیوند برآن نشسته و تعینش بخشیده است .اما خود این "صورت
پیوند" چیست؟ در افالطون حقیقت است که با زبان الهام بر مخاطبش ظهور می کند .البته الهام زبان به معنای معمول آن نیست و کلمه ای در
آن نهفته نیست .زبان الهام ،ورای جمالت و کلمات معمول است .در اینجا مساله ی تفاهم بسیار مهم است .تفاهم چگونه رخ می دهد؟ چگونه
می توان بین طرفین تفاهم ایجاد کرد درحالی که پیوند واحدی میان آنها نباشد؟ بنابراین تنها با یک پیوند مشترک است که تفاهم بوجود می
آید .هیچ فهمی در کار نیست مگر آنکه تفاهمی وجود داشته باشد ،چون هر فهمی امری دو (مولف و مخاطب) یا سه طرفه(مولف و مخاطب و
متن) است .بنابراین تفاهم مالزم فهم است.
شاعر و راوی مانند سنگ آهنربا هستند که عالوه بر آنکه آهن آالت دیگر را جذب می کنند ،همین نیروی جذب کردن را به آنها نیز می
دهد .پس خدای شعر به شاعر الهام می کند و او به راوی و راوی به دیگری( .افالطون )182 ،1841 ،چه چیزی حلقه های آهنربا را به هم جزب
می کند؟ آیا چیزهای ناهمگون می توانند امور مختلف را به هم پیوند دهند؟ در اینصورت خود آن امور ناهمگون به یک " صورت پیوند دهنده "
محتاج نخواهند بود؟ در واقع ،یک پیوند بسیط و یگانه در سنگ های آهنربا وجود دارد و حلقه ها را به هم وصل می کند .این پیوند از باال به
پایین است و نه برعکس .پس باید امری از جانب خدایان باشد و بنابراین از سنخ حقیقت باشد .حلقه های آهنربا به هم پیوسته اند و مخاطب با
دریافت حقیقت از مرتبه ی باالتر ،خود نیز در مرتبه ای قرار می گیرد که می تواند مولف باشد برای مخاطبانی دیگر .درواقع ،حقیقت محدود به
متن و مولف و مخاطب نیست ،بلکه مانند آبی است که نمی توان آنرا در پارچه ای مح بوس کرد .حقیقت نیز همچون آب هر لحظه بیرون می
زند و به فاهمه ها نفوذ می کند.
پری رو تاب مستوری ندارد

چو در بندی سر از روزن برآرد

در افالطون مخاطب و مفسر کنار می روند تا حقیقت ظهور کند .در اینجا افالطون به هرمنوتیک فلسفی نزدیک شده است .او می گوید
شاعران نیز همچون رقاصان زمانی که شعر می گویند در حال بیخودی هستند .شاعران در حال بیخودی شعر می گویند و مخاطب نیز درحال
بیخودی دریافت می کند .اما وقتی به خود می آیند از این کار ناتوانند( .همان )188 - 182 ،این همان حقیقتی است که معنای آشکار شدگی
دارد و پرده دری می کند .گویی همچون هایدگر حقیقت محفوف به عدم است ،و وقتی حجاب از چهره بر میگیرد که مخاطب و مفسر هوش از
سر برده باشند .هایدگر در تحلیلش بر واژه ی یونانی حقیقت ،آنرا به معنای آشکار شدگی می داند .برای یونانیان حقیقت ،صدق و کذب یا
مطابقت و سازگاری نبود بلکه پرده دری امر پنهان بود که ظهور می کرد و خود را نشان می داد .بنابراین حقیقت ورای تفکرات قالب بندی شده
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بود و زمانی که حجاب آن کنار می رفت ،شامل تمامی این تفکرات بود(.احمد واعظی )811 ،1832 ،یک حقیقت عام و بسیط وجود دارد که فهم،
همواره فهم آنست .عام بودن حقیقت به چه معناست؟
در ابتدا هرمنوتیک فقط برای متون مقدس بکار می رفت اما بعدها شالیرماخر به خالف آن معتقد شد .پس شالیرماخر هرمنوتیک به عنوان
یک فن را ،دارای مشروعیت عام و ورای هر متن خاص دینی یا ادبی دانست .به باور او ،هرمنوتیک یک فن بود که در سایه ی آن تمام متون اعم
از متون مقدس و غیر مقدس ،فهمیده می شود .هرمنوتیک فن فهم هر چیزی است که در زبان ،اعم از نوشتار و متن ،به بیان درمی آید .هر متنی
می تواند در قالب هرمنوتیک درآمده و از هر موضوعی در این قالب سخن بگوید( .ریچارد پالمر )114 ،1831 ،این چیزی است که بعدها با
هرم نوت های دیگر پیش رفت و آنها چنان بدیهی اش پنداشتند که بحثی درباره اینکه متن باید چه متنی باشد نکرده اند .چه برای دیلتای و
بتی ،چه هایدگر و گادامر ،بحث بر سر اینکه متن مورد بحث چه تمایزی با دیگر متون دارد مطرح نبود چون اساسا همه متون در این قالب جای
می گرفت ند .عالوه بر این آنها پا را فراتر نهاده و مثال دیلتای عینیت یافتگی های روح و حیات را نیز متعلق علم هرمنوتیک می داند.
برای افالطون نیز حقیقت عام است اما بسیار عام تر از آنچه شالیرماخر می پندارد .افالطون حقیقت را آشکار شدگی و ظهور امر پشت پرده
می داند ،که در حالت بیخودی به شاعر ارائه می شود .این معنا در متن نمی گنجد و نیز در عینیت یافتگی های دیلتای هم جا نمی شود .حقیقت
بسیار عام تر از اینهاست .چنانکه سقراط در رساله ی ایون می گوید شاعر حقیقت را از روی این گل و آن گل و آن جویبار می یابد( .افالطون،
 )188 ،1841پ س حقیقت با هستی بیکران سروکار دارد .حقیقت عالم مثل است که معادل هرچیزی در عالم ما ،ایده ای در آن دنیای حقیقی
وجود دارد .به این معنا هرمنوتیک هم عام خواهد بود .یعنی ما از هرچیزی می توانیم در جهت مثال آن پیش برویم.
اما از جهتی دیگر ،در شالیرماخر تفسیر و تاو یل مثل گذشته متعلق به طبقه خاصی که در ارتباط با الهه ی هرمنوتیک بودند نیست .درواقع
چون شالیرماخر متن را عام کرد ،به عبارت دیگر از آنجا که هر متنی را شایسته ی تاویل دانست ،بنابراین به هرکسی هم جواز تاویل داده شد.
تاویل یک رسالت عام و همگانی را به دوش می کش د .هرکسی اجازه ی آن را دارد که در فردیت مولف فرو برود و ذهن او را بازسازی کند .چه
مولف و چه مخاطب ،الزم نیست مانند قرون میانه شخص خاصی بوده و به ارتباطات دینی شگفتی متوسل باشند.
عالوه بر این در گادامر هم فهم در پاسخ به یک پرسش عام ظهور می کند و نه فقط دانش تجربی یا علوم انسانی ،بلکه همه چیز را در بر
می گیرد .در این هرمنوتیک فلسفی حتی علم دانشمندان علوم نیز پیش پنداشت هایی دارد که موجب تکوین فهم آنها می شود .از این نگاه
هرمنوتیک عام بوده و شامل همه چیز و همه کس می شود .یعنی دازاین نمی تواند باشد بی آنکه هرمنوتیک در آن ذاتا وجود داشته باشد( .احمد
واعظی )214 ،1832 ،پس عام بودن هرمنوتیک در هرمنوتیک فلسفی و رمانتیک متفاوت است.
در افالطون هم باید روشن شود که فهم نسبت به انسان ها عام است یا محدود .به عبارت دیگر ،تمام انسان ها قادر به فهم هستند یا فقط
تعدادی از آن ها .او پاسخش با دیگر هرمنوت ها بکلی متفاوت خواهد بود .پاسخ این مساله باید در تبیینی دو مرتبه ای ،که او از فرایند فهم می
دهد روشن شود .فهم در افالطون از مرتبه هایی تشکیل می شود که اولین آن فهم حقیقی است و تفاهم اصیل را موجب می شود .مراتب بعدی
هم هستند و همه ی مردم می توانند در آن نقش داشته باشند .بنابراین خود فهم اساسا عام است و همه ی انسان ها را در برمی گیرد ،اما آن
فهم اصیل و آن تفاهمی که خون واحدی را در رگ های مولف و مخاطب به جریان می اندازد ،خاص شاعران است .تنها انسانهایی که به مقام
شاعر بودن می رسند چنین توانایی را دارند.
احتماال گادامر بسیار خوشحال شده وقتی این جمله از رساله ی ایون را خوانده است " :تا الهامی به او [شاعر] نرسد و از خود بیخودش
نکند ،هنری در او نیست و مادام که خرد و عقل باقیست ،روح شاعری در آدمی نیست( ".افالطون )188 ،1841 ،شاید این جمله ی شگفتی از
سقراطی باشد که شاعران را در رساله ی جمهوری محکوم می کند ،و شاید شگفت تر باشد که خرد و عقل مانع کشف حقیقت می شوند .بهرحال
فهم شاعر زمانی واقع می شود که عقل از کف داده باشد و در بیخودی کامل قرار گرفته باشد .این موضع بسیار نزدیک است به موضع هرمنوتیک
فلسفی که در آن باید خود را به بازی سپرد .جمله ی فوق الذکر به لحاظ محکوم کردن خرد و عقل ،خالف عقیده ی گادامر است ،اما بحث در
اینجا بر سر آن نیست .بحث آنست که همانطور که در بازی گادامری ،ما ناخودآگاه خود را در یک بازی می یابیم و پیش از آنکه بازی را کنترل
کنی م ،بازی ما را به بازی درمی آورد ،در افالطون هم در هنگامه ی بیخودی ،این حقیقت است که ما را به بازی می گیرد .این تالقی بزرگ
افالطون با هرمنوتیک فلسفی است .برای افالطون هنر در بیخودی است که خود را نشان می دهد و هنرمند با وانهادن عقل خود هنرمند می
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شود .بنابرای ن جنبه ای دیگر از شباهت با گادامر دریافت می شود و آن اینکه اساسا فهم اصیل در هنر رخ می دهد .شاعر و راوی هر دو هنرمند
هستند .این بزرگداشت هنر توسط افالطون است.
ریکور متن را مستقل می داند و از مولف و مخاطب زمینه ی پیدایش آن جدا می کند .او اصطالحی تحت عنوان "خویشتن فهمی" ارائه
می دهد .یعنی خود را بواسطه ی متن درک و دریافت کنیم .متن مرکز ثقل جریان فهم است که نباید آنرا در ظرف فکری خودمان محدود کنیم،
بلکه در ظرف متن است که خویشتن را فهم می کنیم .مخاطب باید خود را در متن حل کند و تمام انسجام فکری خود را کنار بگذارد تا متن او
را بر خویش آگاه کند .متن کلید گشایش است .او حتی تا آنجا پیش می رود که می گوید ممکن است آنچه ما از متن دریافت می کنیم مغایر
منظور خود متن باشد( .احمد واعظی ) 835-831 ،1832 ،درحالی که هیچ چیزی بدون معنا و ماده ی فهم نمی تواند باشد ،نه متن نه مولف و
نه مخاطب .در گادامر مولف و تاریخش مهم است و تا حدودی متن و سنتش .در هایدگر از دازاین به همه چیز می رسیم پس دازاین در مرکز
است .در دیلتای بیانات و عینیت های زندگی باید فهم شوند .شالیرماخر مولف و ذهن او را مرکز قرار می دهد .گادامر می گوید" :مسئله برای
شال یرماخر مسئله ی ابهام های تاریخ نبود بلکه مسئله مسئله ی ابهام آن تو [دیگری] بود( ".ریچارد پالمر به نقل از گادامر )113 ،1831 ،بنابراین
فقط در در ریکور است که معنا استقالل می یابد .اما آیا این همان عقیده ای است که افالطون دارد؟ پاسخ منفی است .درواقع افالطون از استقالل
متن سخن نمی گوید و در رساالت دیگر هم که سخن می گوید ،متن چیزی است که پر از الفاظ است و الفاظ نمی توانند حقیقت و معنا را به
اذهان ارائه بدهند .افالطون به شدت متن را تقبیح می کند و این موضع به صراحت با پل ریکور در اختالف خواهد بود .می توان گفت او دراین
باره نظرش بیشتر به شالیرماخر نزدیک است تا پل ریکور.
شالیرماخر دو سپهر "زبان" و "تفکر" را از هم جدا کرد .سپهر زبان را حوزه تاویل "نحوی" و حوزه تفکر را ابتدا تاویل "فنی" و سپس
تاویل "روانشناختی" نامید .او دوره ی دومش از زبان دور می شود و به هرمنوتیک رو انشناسانه روی می آورد .دلیلش این است که شالیرماخر
معتقد به جدایی ایده ئال ذهنی و نمود عینی است ،پس متن عینی بازنمای دقیق ذهن مولف نیست و بنابراین باید از زبان جدا شد تا عمل
درونی ذهن مولف را بصورت درونی کشف کرد .بخاطر همین ،از نظر گادامر ،او با کنار گذاشتن زبان به بیراهه مابعداطبیعی گرفتار شد .دوره اول
او بخاطر پیوندی که با زبان دارد ،بیشتر به هرمنوتیک امروز نزدیک است .اما بعد زبان را کنار می گذارد .زبان نمی توان حامل آن معنای درونی
باشد( .همان )115 -112 ،پس حقیقت برای افالطون متکی به زبان نیست .بنابراین به طریق اولی متن جایگاهی ندارد.
وقتی افالطون حقیقت را از وابستگی تهی می داند منظورش چیست؟ بحث اینجا روشن می شود که بدانیم ریکور متن را مستقل دانسته
اما افالطون حقیقت را استالل بخشیده است .استقالل دادن به متن در واقع مثل استقالل دادن به مولف یا مخاطب است که هر سه ،طرفین
هرمنوتیک هستند .اما استقالل حقیقت و معنا و آنچه فهم می شود ،متفاوت از همه ی این هاست .و این عقیده ی افالطون است .در افالطون،
وجود "صورت پیوند" یا حقیقت ،کامال از هر چیزی مستقل است .آنچه فهم حاوی آن است ،یعنی ماده ی فهم ،همان حقیقتی است که وجودش
وابسته به هیچ چیز و هیچ کس نیست و تکیه بر الفاظ هیچ متنی ندارد .پس تاریخمندی و سنت و متن و مولف و مخاطب ،همگی با هم کنار
می روند .یک حقیقت کامال مستقل ،یا به عبارت دیگر ،عالم ایده های مستقل و متکی به خود هستند .البته برای افالطون و بر طبق رساله ی
ایون ،ش ناخت آن ایده ها و حقیقت پیوند دهنده ،مستلزم وابستگی است به شناساینده و شناسنده .یعنی در مقام وجودی حقیقت و عالم مثالی،
مستقل است اما برای شناخت و به فهم درآمدن ،مولف موجب فهم مخاطب و مخاطب موجب فهم مولف است اما هر دو موجب بودن و وجود آن
نیستند.
مخاطب ،شاعر است و شاعر مقدس است .ا و باید عقل را بگوشه ای وانهد .در فلسفه ی مدرن عقل برای معرفت کافی و شایسته است .عقل
در فلسفه ی مدرن بر طبق ریاضی و هندسه پیش می رود و در این راه توفیق بسیار حاصل می کند .برای افالطون هم عقل در مسائل ریاضی
همین کارایی را دارد .اما تفا وت چیست؟ تفاوت این است که افالطون فهم را و نیز ماده ی فهم را اساسا متفاوت با دیگران در نظر می گیرد .کنه
تفاوت افالطون که عقاید او در تاویل و فهم را موجب گردیده است از همین برداشت او از ماده ی فهم و یکتایی آن برمی خیزد .آن یکتایی که
مهم ترین الزمه ی تفاهم ا ست .ماده ی فهم ،یعنی آنچه توسط مولف ارائه و توسط مخاطب فهم می شود ،اگر در نظر دکارت جهان است و در
نظر کانت خود ذهن و در نظر ارسطو جوهر نخستین ،برای افالطون حقیقت ،واپس نهاده شده ایست که در بیخودی ظهور می کند .شاعر
راهگشای حقیقت است و نه عالم.
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اما شاعران چگونه از حقیقت یا "صورت پیوند" بهره می برند؟ آیا مخاطب دفعتا و ناگهانی با حقیقت مواجه می شود و ماده ی معنا بر او
آشکار می شود؟ افالطون باورش بر آن است که شاعران که مخاطبان حقیقی حقیقت هستند ،به نحو پدیدارشناسانه آنرا کشف می کنند .البته
این مسلما به آن معنا ن یست که افالطون بیانی از پدیدارشناسی به دست داده باشد بلکه آنگونه که او بیان می کند و بنحوی که در رساله ی ایون
پیش می رود ،سیر پدیدارشناسانه ی فهم را در پیش می گیرد .چون حقیقت به نحو ناگهانی و دفعی ظهور نمی کند بلکه چنانکه سقراط بیان
می کند ،گاهی الهام می ش ود و گاهی چنین نمی شود .هنگامی که حقیقت تا حدی بر شاعر پدیدار می گردد ،شاعر آنرا فهم می کند[ " .شاعران]
خودشان می گویند سرودهای خود را از جوی ها و چشمه های انگبین که در باغ خدای شعر جاریست[دریافت می کنند] و مثل زنبور عسل از
گلی به گلی می نشینند و شیره ی آنرا می مکند و آنچه می گویند راست است( ".افالطون )188 ،1841 ،مخاطب از گلی به گل دیگر می نشیند
و شیره ی آنرا دریافت می کند .در نگاه افالطون ،از جنبه ی شناخت و فهم ،و نه جنبه ی وجودی ،حقیقت سیال است و متلون .در زیر هر کلمه
ای و در درون هر شیئی و ماورای هر رنگی  ،حقیقت نهفته است و برمخاطب آشکار می شود .حقیقت به تدریج سیالن پیدا می کند .البته برخالف
هرمنوتیک فلسفی ،حقیقت عینی وجود دارد و آن عالم مثل هستند .افالطون را بیشتر می شود از این لحاظ به پدیدارشناسی ذهن هگل شبیه
دانست ،البته با ذکر اینکه افالطون روح مطلقی ک ه همان عقل های جزئی باشند را قبول ندارد ،حقیقت در ماوراء است و چکه چکه برای شاعر
می چکد .وقتی هوسرل از پدیدارشناسی سخن می گوید ،آنچیزی را پدیدار می نامد که خودش را متجلی ساخته است .اما باید پدیدارشناسی
عقلی هوسرلی را در اینجا از پدیدارشناسی تجربی افالطونی جدا کنیم .بنابراین فنومن یا پدیدار برای افالطون چیزی مثل خصوصیات اشیاء
نیست؛ بلکه ذره ذره ی حقیقت پشت پرده است ،یا به عبارتی دیگر مثال های نادیدنی است که به تدریج و ذره ذره برای ما آشکار می گردد .ما
این پدیدارها را به تجربه ای غیر پوزیتیو می فهمیم)Joseph J. Kockelmans, 1993, 248( .
فهم یک فرایند است که تمام حلقه های آهنربا را از حلقه ی خداوند تا مردم معمولی در برمی گیرد .خداوند حقیقت واحدی در اختیار
دارد که با دادن آن به روح شاعر ،آنرا به مردم می رساند .اما آیا مردم همان را دریافت می کنند که شاعر دریافت کرده است؟ خیر چنین نیست.
شاعر حقیقت دست اول را کسب می کند و راوی چاره ای ندارد جزآنکه با ادا و اطوار با مردم سخن بگوید .ارائه ی فهم اصیل از مولف به مخاطب
در نخستین مرحله اتفاق می افتد .شاعر فهم حقیقی را کسب می کند .تاویل برای مردم حلقه ی آخرین است و "صورت پیوند" در آن رنگ
باخته است .در واقع در این مرحله مولف و مردم بعنوان مخاطب یک پیوند ظاهری دارند اما فهم هایی گوناگون در آنها بوجود می آید .تفاهم
تنها بین خدایان و شاعران است .سقراط می گوید شاعران ابزار خدایان اند برای تفهیم مردم .شاعران واسطه هایی هستند که حقیقت را دریافت
می کنند اما نمی توانند به همان نحو که دریافت کرده اند به دیگران هم انتقال بدهند چون اساسا شاعر بودن آنها در گرو همین است ،یعنی
همه نمی توانند شاعر باشند و نیز همه نمی توانند حقیقت به مثابه ی حقیقت را دریافت کنند.
همچنین حقیقت در شاعران و بواس طه ی شاعران تغییر نمی کند .حقیقت پیوندی است بین طرفین فهم که در خداوند وحدت دارد .به
عبارت دیگر حقیقت در نظر افالطون همچون آبی است که در ظروف مختلف ریخته شده است اما از آنجا که تمامی این آبها ،منشاء واحدی
داشته اند پس یک مزه و یک رنگ دارند .ظروف آب ،از منشاء واحد حقیقت یعنی خداوند ،آب را دریافت کرده اند و آب واحد ،عامل اصلی پیوند
بین آنهاست .البته هرچه آب از ظرف دوم به سوم و از سوم به چهارم پیشتر برود ،کم کم آب مزه و رنگ و بوی ظروف پیشین و جدید را به خود
می گیرد .موضوع مهم اینجاست که تنها با وجود یک حقیقت واحد بین مخاطبان است که تفاهم و در پی آن فهم ،رخ می دهد .و افالطون سخت
به این حقیقت واحد پایبند است چون شاعران حقیقتی از جانب خود ندارند بلکه ظرفی هستند که همان آب نخستین را در خود جای می دهند.
" کسانی که سخنان آنها [شاعران] را می شنوند بدانند سخنان گرانبها از پیغمبران نیست بلکه از خداوند است که بوسیله ی آنان سخن می
گوید ...این اشعا ر زیبا ساخته ی دست و زبان آدمی نیست بلکه کار آسمانی و خدائیست .شاعران وقتی از خدا پر می شوند آنچه خواست خداست
می گویند .وقتی می بینیم از زبان بدترین شاعران بهترین اشعار سروده می ش ود آیا خداوند نخواسته که این درس را به ما بیاموزد؟ ای ایون آیا
راست نمی گویم؟" (همان ) 185 ،وقتی خداوند شاعران را واسطه ی بیان خود می کند ،آیا شاعران روشی بای فهم خداوند دارند؟ راویان برای
فهم حقیقت از شاعران متوسل به روش میشوند؟
برای کسانی چون شالیرماخر و دیلتای هرمنوتیک یک فن و روش است برای نیل به یک هدف .یعنی بین هدف و فرد صاحب هدف و ابزار
رسیدن به آن هدف ،گسست هایی وجود دارد .در هرمنوتیک فلسفی هر سه یکی می شوند .معنا در برداشت اول جدای از فرد و در برداشت
دوم ،درحال شکل گیری با پیشرفت فرد بسوی معناست .ب نابراین معنا ،در نگاه اول موجود و عینیت یافته و در نگاه دوم در حال قوام یافتن است.
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ایون به عنوان یک راوی که خود حقایق را از شاعران دریافت می کند ،می گوید شاعران خداوند الهام می گیرند و گلویشان بازتاب دهنده
ی صدای خداوند است(.همان )185 ،از این امر می توان فهمید دو نوع فهم درجه اول و درجه دوم آیا روشی و متدی هستند یا غیرروشی .در
فهم درجه ی اول که خاص شاعران است ،شاعر در حالت بیخودی بوده و روشی در کار نیست .اما در مراحل بعدی و درجههای پایین تر روش
وجود دارد ،چنانکه ایون در مقام یک راوی باید ادا و اطوارهای خ اصی از خود بروز دهد تا به فهم معنا برای مخاطب کمک کند .مبالغه و طرز
بیان و لباس های او تماما در جهت روشی است که او برای انجام کارش ،در مسیر آن عمل می کند .ایون برای کارش مزد دریافت می کند و
هیچ کس در شغلی که به مزد گرفتن منجر شود بدون روش عمل نمی کند.
طبق رساله ی ایون ،افالطون اعتقاد دارد که راویان تعبیرکننده ی شاعران هستند ،یعنی مخاطب تعبیرکننده ی مولف است .یعنی شاعر
چون زنبوری که خود برود و شهد بنوشد و عسل بدهد نیست ،بلکه گل ها هم باید برای حصول عسل بکوشند و بجوشند .به عبارت دیگر ،برای
مهیا شده فهم و معن ا ،مخاطب نیز باید به اندازه ی مولف آنرا کشف کند .شاعر حاوی است و راوی باید از آن محتوا را بیرون بکشد .حقیقت
خودبخود وجود دارد اما برای آنکه در مسیر فهم واقع شود هم به مولف و هم به مخاطب نیاز است .بنابراین فرایند فهم ،امری است دوطرفه .برای
فهم متن و در موا جهه با آن ،باید متن را کالبدشکافی کرد و پیش از تحقیق معنایش ،پرسش اساسی که متن در واقع پاسخی به آن است را
کشف کرد .وقتی سوال کشف شود متن پاسخ می دهد .پس از آن متن می پرسد و مخاطب پاسخگو خواهد بود .این روند دوطرفه در جهت فهم
حقیقت ادامه خواهد داشت .معنا در این میان سیال خواهد بود و در یک روند حاصل می شود( .امداد توران)131 ،1831 ،
گادامر بر این باور است که دو افق با یکدیگر هم افقی کنند و سنت های خویش را به ترکیب شدن و درهم آمیختگی سوق دهند .فهم،
تنها در یک گفت و گوی دوطرفه میسر خواهد شد .دیالوگ و پرسش و پاسخ  ،یکطرفه نمی تواند بود بلکه مستلزم دو پرسشگر در دو طرف است.
گادامر معتقد است که در خوانش مخاطب از متن ،به همان اندازه که مفسر متن را به پاسخ گویی وا می دارد ،متن نیز از مولف و سنتی که از
آن آمده پرسشگری می کند .پس هرمنوتیک المحاله ،مستلزم دیالوگ و دیالکتیک است( .احمد واعظی )222 ،1832 ،این دیدگاه ها به نظر می
رسد تماما تفسیر هرمنوتیک افالطونی است .نه تنها تفسیر گفته های او بلکه سبک و شیوه ای که او خود برای ارائه ی افکارش در پیش گرفته
را نیز تاویل می کند .این پرسش و پاسخ در واقع کامال افالطونی است و گادامر آنرا از او اخذ کرده است .روش افالطون دیالکتیک است.
گادامر فهم را واقعه ای می داند که در آن اشیاء مورد شناخت با ما به گفت و گو می نشینند .او خود بر آن عقیده است که فهم از نگاه او
با تصور یونانیان از دیالکتیک تناسب دارد .چون یونانیان روشمند نبودند( .همان ) 282 ،البته این سخن منافاتی باروش دیالکتیکی که افالطون
اتخاذ می کند ندارد ،چون روش افالطون نداشتن روش است .دیالکتیک ،افالطون چنانکه از محاورات او پیداست ،یک دیالوگ کامال رها و سیال
در پی حقیقت است .روش و قاعده این است که در جریان جستجوی حقیقت هیچ روش و قاعده ای ما را محدود نکند .دیالوگ اینچنین می
کند .یونانیانی چون سقراط ،در فرایند فهم ایجاد دوگانه انگاری نمی کردند .آنها فاعل شناسا و متعلق را از هم جدا نمی کنند بلکه در یک مکالمه
ی رفت و برگشتی و پرسشگری دوطرفه خودشان را رها می کردند تا حقیقت بر آنها سوار شوند .آنها روش نداشته اند زیرا روش تنها می تواند
حقیقتی را که پیش تر برایش مفروض بوده مورد تحقیق قرار دهد ،در حالی که یونانیان حقیقت را یک ظهور و آشکار شدگی تازه می دانند.
(ریچارد پالمر)138 ،1831 ،
البته هرمنوتیک هومری اینچنین است ولی هرمنوتیک ایون روشمند است .ایون با روشی که دارد ،و نیز هرمس با سحر و جادوهایش به
مثابه ی روش ،معنا را به مخاطب تلقین می کنند .تلقین معنا و تفهیم معنا ،دو چیز متفاوتند .اولی کار هرمس است و دومی کار پرومته .در
تلقین معنا ،به مخاطب تلقین می شود که چنان معنایی را بپذیرد و بنابراین مخاط ب بدون مقاومت و انتخابی آن را می پذیرد .اما در تفهیم،
حقیقت چنانکه هست و بدون هیچ ظرف و عرضی ،به مخاطب داده می شود .پرومته آگاهی را داغ داغ ،همچون آتش به انسان می دهد .گویی
در تلقین ،بحث یکطرفه است ،چنانکه ایون دیالوگ را کناری می نهد و سخنرانی می کند ،ولی سقراط حقیقت طلب ،با دیالوگ پیش می رود.
چنانکه پیشتر ذکر شد ،در یک فرایند دوطرفه تفاهم ضروری است .فهم یکطرفه به هیچ معنا وجود نخواهد داشت .پس اگر الهام موجب
فهم است ،و فهم از یک رابطه ی دو طرفه حاصل می شود ،الهام تنها در ارتباط مخاطب و مولف است که رخ می دهد .فهم در گفت و گوی دو
طرفه و پرسش و پاسخ متقابل حاصل می شود .فرد خود را در گفت وگو رها می کند تا حقیقت بر او متجلی شود .الهام و وحی که افالطون در
رساله ی ایون بکار می برد ،دقیقا بازنمای همین معنا هستند .یعنی شاعر را بعنوان مخاطب خدایان ،در سیالن و بی قراری و هوش از سربردگی
قرار می دهد .این معادل همان اصطالح بازی است که گادامر ابداع می کند.
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گادامر در کتاب حقیقت و روش از "بازی" سخن می گوید .بازی معنای بازی نمایشی را نیز می دهد .بنابراین اثر هنری در حقیقت یک
بازی است که ما برای فهم آن وارد آن بازی می شویم .نتی جه آنکه ،اثر هنری فقط در ذهن سوژه نخواهد بود بلکه ما هم با ورود به آن بازی می
توانیم آنرا درک و دریافت کنیم ،و بفهمیم .بازیگر در این بازی تحت یک روش فعالیت نمی کند بلکه اثر هنری یک بازی است که ما را به بازی
می گیرد و ما ناگاه ،خود را در وسط آن می یابیم .ب نابراین هیچ دوگانگی در میان نیست و یک بازی است که بازیگر برای بازیگر بودن محتاج به
آنست و بازی نیز چنین حالتی را نسبت به بازیگر دارد( .احمد واعظی)281 ،1832 ،
این موضوع عالوه برآنکه شباهت بسیاری دارد به اعتقاد افالطون بر ضرورت پرسش و پاسخ ،که گادامر نیز آنرا از افالطون اخذ کرده است،
همچنین قرابت دارد با حالت وانهادگی شاعر در حالت مخاطب بودن .در افالطون کشف ،یک گشایش دوطرفه است که در آن ،هر دو طرف حالتی
یکسان می یابند .هر دو به یک نحو مهیای دادن و دریافت کردن می شوند .این همان جنبه ی پرسشگری متقابل هرمنوتیک گادامر است که در
آن متن هم همچون مولف پرسشگری می کند .فهم ،یک وابستگی دوطرفه است بین مخاطب و متن .هر دو از هم می پرسند و هر دو افق یکدیگر
را به درک شده دعوت می کنند .متن در این دیدگاه زنده و پویاست( .سید حمیدرضا حسنی )38 ،1831 ،اتفاقا این یک بازی بسیار زیبا و
شگفت انگیز است که گادامر شاید به عمد آنرا آغاز می کند .او بحث پرسش و پاسخ را از افالطونی می گیرد که به حصول تفاهم دوطرفه معتقد
است و بر آن است که مخاطب نیز باید از مولف معنا را بیرون بکشد .حاال گادامر به عنوان مخاطب ،افالطون را در هیئت یک شاعر قرار داده و
می خواهد با او پرسش و پاسخ کند تا ضرورت پرسش و پاسخ در فهم را روشن سازد .او پرسش و پاسخی آیینه وار انجام می دهد که روش و
هدف در آن یکی است.
هرمنوتیک فلسفی به دلیل آنکه مفسر را در ساختن معنا موثر می داند ،از سوی برخی متهم به نسبی گرایی است .اما نسبیت در گادامر به
معنای من عندی بودن معنا نیست بلکه فرد خودش هم نمی داند قرار است چه معنایی به دست آورد و در فرآیند فهم است که آن را می فهمد.
نسبی گرایی در مقابل عینیت حقیقت و معنا قرار می گیرد .تنها از این نظر می توان گادامر را نسبی گرا دانست ( .احمد واعظی-812 ،1832 ،
 )818اما برای افالطون حقیقت کامال تحقق عینی دارد .ولی از جنبه ی شناختی ،افالطون هم در فرایند فهم معنا ،نمی داند قرار است به کجا
برسد .باید در دیالوگ پیش رفت تا حقیقت ظهور کند .اما حقیقت نسبی نیست ،بلکه ما طبق معیارهایی پیش می رویم.
ریکور نیز تفاوت م ی گذارد بین گفتار و متن .گفتار در ابتدا وقوع می یابد و ظهور می کند اما پس از آن افول می کند .گفتار در لحظه معنا
می شود و بنابراین وابسته به زمان و بیان کننده است .متن اما چنین نیست .در این دیدگاه ،هرچند گفتار ریکور الزاما به معنای گفت و گوی
دوطرفه نیست ،ا ما می توان آن را تا حدودی در این راستا قرار داد .چون گفتار هم مثل گفت و گوی افالطونی -سقراطی زنده است و گوینده
نیرو در آن می گذارد ،و مخاطب آن نیرو را دریافت می کند .تا اینجا ریکور به افالطون شباهت دارد .اما ریکور در ادامه می گوید که متن استقالل
خود را دار د چون از زمان و مولف و مخاطب نخستین خود جدا می شود .متن چیزی نیست که ظهور و بروزش را از دست بدهد بلکه همواره
هست و همواره ثابت است( .همان ) 815 ،بنابراین ارزش متن را ورای گفتار قرار می دهد ،حال آنکه افالطون دقیقا برخالف این عقیده بود و
پویایی گفت و گو را حا مل معنا و آشکارگی آن می داند و نه متن انبوه از الفاظ پوک را.
اختالف دوم آنست که ریکور این تفاوت را برای استقالل متن و فاصله گرفتن آن از قصد و نیت مولف بنیان می نهد .در حالی که در
افالطون اتکای معنا ،به مولف است و نیز متکی به مخاطب .مولف و مخاطب هستند که معنا را در هم برمی انگیزانند ،و در این دیدگاه هر دو
اصیل تر از متن هستند.
عالوه بر این ،ایون می گوید تاثیر گفته هایم را در مخاطبان خود می بینم و تحت تاثیر حاالت آنها ( رقت و بهت و خشم و اندوهشان )
خودم نیز تحت تاثیر واقع می شوم( .افالطون )182 ،1841 ،پس مولف تاثیر حرف هایش را در مخاطبش می بیند .مولف بواسطه مخاطب است
که فهم برایش رخ می دهد .در حقیقت خداوند برای فهم خود از حقیقت ،آنرا به شاعر الهام می کند و شاعر نیز برای فهم آن ،راوی را مورد لطف
خویش قرار می دهد .چنانکه پیشتر در این مقاله ذکر آن رفت ،سقراط بر این عقیده است که وظیفه ی راوی بیان و شرح افکار شاعر برای مردم
است ،و کسی که شاعر و کنه مطلب او را نفهمد راوی خوبی نیست .حاال مشخص می شود که کنه مطلب شاعر در همان حین که خود شاعر آن
را می فهمد مورد فهم راوی هم واقع می گردد .بنابراین صرف دریافت ،موجب فهم نمی شود بلکه فهم برابر است با "دریافت و ارائه" .بنابراین
خداوند هم زمانی مفهوم را می فهمد که در ارتباط با مخاطب خویش ،یعنی شاعر باشد .پس شاعر موجب ادراک "صورت پیوند" توسط خداوند
می شود .در یک رفت و برگشت دوطرفه است که حقیقت دریافت می شود .حقیقت همیشه باید بر چیزی بنشیند تا من آنرا فهم کنم .فهم
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بنابراین ،عالوه بر "صورت پیوند" به یک ماده هم نیاز دارد که بر آن بنشیند" .ماده ی صورت پیوند" مخاطب است .در آینه ی مخاطب است که
حقیقت متجلی می شود .پیامبران ،شاعران ،راویان و شنوندگان حلقه های مغناطیس به هم پیوسته اند که آخرینشان شنوندگان است .حلقه ی
اول شاعر است و میانی بازیگران و راویان .شاعر بازتاب حقیقت برای خداوند است اما راوی بازتاب حقیقت برای شاعر .این نیز تفاوتی دیگر از فهم
درجه اول با درجه های پایین تر است .شاعر قوام بخش فهم نخستین کسی است که فهم را از ابتدا ارائه می کند .این ارائه و تفسیر از سوی شاعر
مداوم خواهد بود و تا همیشه استمرار خود را حفظ می کند چون معنا چیزی نیست که بیان و تمام شود .معنا عینی و پایان پذیر نیست .این
نظریه ی دریدا است که ما در تفسیر هیچ وقت به پایان نمی رسیم بلکه پی در پی به تفسیر ها و معانی مختلف دست می یابیم .این سیر معناها
مداوم است .بنابراین خداوند همیشه پیام می فرستد و هنرمند همیشه گلوی خداوند است .تفسیر به پایان نمی رسد و رسالت هنرمند تمام نمی
شود .هنرمند همیشه در حال دریافت و بیان معناست .دلیل اینکه این حقایق نمی توانند آبژکتیو باشند آنست که در پشت کلمات نهفته اند.
()Fionola Meredith, 2005, 18
نکته ی دیگر آنست که بر اساس افالطون ،ارابه ران از قسمت ارابه رانی سخنان هومر چیزهای بیشتری می فهمد چون این هنر حرفه ی
اوست .هرکسی از یک شعر ،از آن قسمتی که مختص حرفه ی اوست درک بهتری دارد( .افالطون )181 ،1841 ،پس مثل ویتگنشتاین برای
فهمیدن یک چیز باید وارد آن بازی زبانی بشوی .و این متفاوت است با بازی گادامری .بنابراین همه چیز برای شاعران و پیغمبران نیست بلکه
مطالبی هست که آنها خوب نمی فهمند چون مربوط به آنها نیست .آنها می توانند حتی مانند قاصد ،پیام تارکینیوس به پسرش را نفهمند .در
بازی های زبانی ویتگنشتاین ،معنای چیزی را نمی فهمیم و محدوده ی زبان بر ما روشن نیست مگر آنکه گام در میدان بازی بگذاریم .البته
سقراط اینچنین سخنی نمی گوید ولی معتقد است کسی که در آن بازی زبانی شرکت کند ،فهم و درک بهتری دارد نسبته به کسی که شرکت
نمی کند.
بعالوه  ،در این مرحله ،افالطون با دیلتای در تجربه ی زیسته ی عینیت یافتگی های حیات ،یا روح مطلق نیز قرابت می یابد .در تجربه است
که فهم سهولت بیشتری می یابد .البته عینیت برای افالطون متفاوت است از برداشت دیلتای از آن .از مهمترین اصطالحاتی که دیلتای در
هرمنوتیکش بدان متوسل می شود ،اصطالح بیان یا عینیت یافتگی است .بیان ،بیان حاالت زندگی است .بیان یعنی عینیت یافتن روح و زندگی
سیال و نامتعین ،که در تاریخ قابل درک می شوند .هرچیزی که در زندگی زیسته با آن مواجه می شویم آثار همین روح است .حتی افکار ما هم
عینیت یافتگی های حیاتند .هرچیزی که در آن روح یا ذهن انسان خود را عینیت بخشیده است از ادا و اطوارهای شخصی تا بیان های آگاهانه
و اختیاری مجسم در هنر را در بر می گیرد( .ریچارد ا .پالمر )124 -125 ،1831 ،عینیت اما در افالطون به معنای دیگری است .دنیای مثل،
حقیقت عینیت یافته ی افالطون است که وجود دارد ،و در وجودش مستقل است .اما به لحاظ شناسایی شاعر با الهام به آن دست می یابد .پس
شناخت به حقایق عینیت ندارد .و نیز عینیت ،به معنای بیانات روح مطق و حیات نیست .عینیت در افالطون ایده های مطلقی هستند که بصورت
عینی وجود دارند و ما در راستای شناخت آنها به پیش می رویم .ما برای شناخت ایده ها ،بنابراین باید شبیه به آنها شویم .به بیان ویتگنشتاینی
باید در بازی زبانی آنها شرکت کنیم.
بنابراین فهم در یک بازی و یک کار و تجربه و سنت رخ می دهد .اگر تجربه را تاریخ و سنت مخاطب در نظر بگیریم ،هرکس متون مربوط
به سنت خودش را می فهمد .در اینجا افالطون نزدیک می شود به هرمنوتیک فلسفی .در هرمنوتیک فلسفی "دور هرمنوتیکی" وجود دارد .دور
هرمنوتیکی که خصوصا در هرمنوتیک فلسفی به اوج می رسد و نظرگاه هایدگر و گادامر است ،مبتنی بر این است که فهم اساسا رفت و برگشتی
است .به عبارت دیگر ،فرآیند فهم حاصل سنت انسان ساخته ،و نیز انسان حاصل فهم خویش از سنت است( .احمد واعظی)831-833 ،1832 ،
اما نظر افالطون در این باره چیست؟ افالطون در ایون می گوید که هر کس در یک مشغله فعالیت داشته باشد ،اصطالحات آن را بداند ،با اصول
و پستی و بلندی های آن آشنا باشد ،برای فهم آن موضوع شایسته تر از حتی یک راوی است که شغلش فهم شعر است .آیا این اشاره به سنت
فرد ندارد؟ آیا با این اوصاف ،گذشته ی فرد در فهم او موثر نیست؟ یقینا موثر است .بنابراین سنت موثر است و تاریخ موثر است ،هرچند خود
افالطون این نتایج را از آن نگرفته باشد.
ایون برخالف سقراط معتقد است آنچه را سردار سپاه می داند راوی هم می داند اما آنچه راوی می داند ،سردار سپاه نمی داند .کار ایون
بیشتر شبیه بازیگران و شعبده بازان است تا پیام آوران حقیقی .پیام آوران حقیقی بازی در نمی آورند و لباس های گونه گون به تن نمی کنند،
بلکه شاعرانی هستند در پی مکیدن حقیقت و فهم و ارائه ی آن " .تو مثل پروتئوس به انوع و اقسام شکلها در می آیی و خود را پیچ و خم می
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دهی و باالخره در لباس سردار سپاه از من می گریزی تا اینکه هنرمندی خود را نشان ندهی ( ".افالطون )151 ،1841 ،پروتئوس کسی است
که در معرض هر گرفتاری هیئت خود را به شکلی دیگر مبدل می کرد .بنابراین دغدغه ی ایون نه فهم ،بلکه بیان است و هرگاه مشکلی در راه
باشد مانند ساحران چهره ای دیگر بر می گزیند.
سوال اینجاست که چرا ما چیزهایی را نمی فهمیم ؟ چون در حالتی هستیم که مولف نمی تواند با ما ارتباط برقرار کند و بنابراین الهام نمی
شود .فهمیدن یک ارتباط دوطرفه است و بنابراین هر دو طرف باید جنبه ی اشتراک داشته باشند .این جنبه ی اشتراک ،همان محتوای فهم
است .پس نفهمیدن کی رخ می دهد؟ زمانی که اول ادراکات ما حسی باشد .یعنی امور مبهم غیرموثق .دوم وقتی که دو طرف با هم ارتباط برقرار
نمی کنند .سوم وقتی که محتوا برای دو طرف به یک سان نباشد.
ماده ی فهم چیست؟ آنچه فهم برای کشف حجاب از آن صورت می گیرد چیست؟ فهم برای رسیدن به چه مقصودی انجام می شود؟ در
افالطون این ا مر ناپیدا یا حقیقت ،صورتی است که بر متن می نشیند و پیوند بین طرفین فهم را میسر می سازد .این ماده ی زیرین فهم ،امری
است واحد و سیال بین مخاطبان و مولفان که یگانگی آن موجب ایجاد تفاهم می شود .این ماده ی زیرین فهم همان حقیقت است که در یونان
باستان به معنای ظهور و حجاب از چهره برداشتن بوده است.
فهم فقط در حوزه ی ایده ئال هاست نه ابهامات محسوس .اینها فهم نیستند و پروتاگوراسی هستند .بنابراین تنها حوزه ی ادراکات محسوس
است که طبق پیش فرض های ما به دست می آید .در نتیجه ،اختالفی دیگر که بین افالطون و هرمنوتیک فلسفی وجود دارد ،در اینجا به چشم
می خورد.
یکی از مباحث مهم هرمنوتیک امروز ،بحث پیش فرض در فهم است .در افالطون می توان طبق تمایزی که بین دو مرتبه ی فهم می
گذارد ،آن را تبیین نمود .در مرتبه ی دوم یعنی رابطه ی شاعر با راوی و یا راوی با پایین تر از خود ،از آنجا که مردم هر کدام پیشه و سنتی
دارند بنابراین پیش فرض هایی فهم آنها را در برگرفته است .راوی برای آنها بازیگری می کند تا آنها مفهوم را بهتر بفهمند ،بنابراین بواسطه ی
پیش فرض های مخاطبان ،مطالب را به آنها تلقین می کند .اما در مرتبه ی نخستین ،پیش فرض وجود ندارد چون شاعر گلویی است برای بیان
حرف های خداوند .شاعری ،از خود به در شدگی و از دست دادن عقل صاحب پیش فرض است .حقیقت در مرتبه ی اول هیچ پیش فرضی را
درخود جای نمی دهد .بنابراین در افالطون گویا پیش فرض معنای مثبتی نمی توانسته داشته باشد .هرچند نفس از سنخ مثل است و پیش
فرض هایی از مثل دارد ،اما شاعر روحی دیگرگونه است .شاعر ظرفی است که خود را برای حقیقت و فهم آن ،تهی کرده است.
شاعر در نظر افالطون عقل خود را وانهاده تا از حقیقت پرده بردارد .حقیقت زیر چنگال استداللی عقل به سخن در نمی آید و بنابراین کار
شاعر از روی عقل نخو اهد بود .سقراط در رساله ی آپولوژی افالطون ،کسی است که می گوید من از همه داناترم چون می دانم که نمی دانم.
گادامر می گوید این بیان سقراط یک بیان شعری و هنری است چون دانستن و ندانستن با هم تقابل دارند اما در مکتب سقراطی افالطونی با هم
جمع شده اند .در این مکتب منطق و عقل حسابگر کنار رفته تا حقایق ظهور کنند .هرلحظه که با عقل به سمت این معناها رجوع کنیم ،آنها را
متناقض درخواهیم یافت و این یکی از بزرگترین نشانه های زبان هنری و بزرگداشت هنرمند در افالطون است)Gadamer, 1980, 41( .
چرا افالطون شاعران را گاه تا اوج می برد و گاه به قعر می کوبد؟ گادامر می گوید افالطون با شاعر به مثابه ی شاعر خصومتی ندارد چنانکه
خود هم پیش تر شعر می گفته و بعدها دست از آن کشیده است .پس آنچه افالطون را وا می دارد تا با شاعران چنان کند که امروز ما آن را در
هیئت خصومت ببینیم چیست؟ گادامر معتق د است خصومت اصلی افالطون با اسطوره است و نه شاعران .شاعران وظیفه ی خود را که آوردن
پیام است انجام می دهند اما اسطوره است که خون فلسفه را در رگ ها از جریان می اندازد( .گادامر )42 ،1811 ،بنابراین افالطون با هنر پیوند
عمیقی دارد .چنانکه ذکر شد ،سخن خداوند در گلوی شاعران جاری می شود .مرتبه ی دوم نیز ایون است که او نیز راوی و هنرمند است .حقیقت
در هنرمند خود را آشکار می کند .این نیز برداشتی است که هرمنوتیک فلسفی می تواند از افالطون اخذ کرده باشد ،هرچند ممکن است عجیب
بنماید.
چنانکه در سنت یونان باستان تفکر بر ای ن مبنا بوده است ،شعر زبانی برای بیان حقیقت بوده و شاعران راویان مجرب حقیقت .حقیقت
آشکارشدگی است و شاعر از روگرفت ها و سایه ها پرده دری می کند .شعر برای خود شعر اهمیت دارد نه آنگونه که معنایی در لفظی از جایی
به جای دیگر ،یا از مولفی به مخاطبی برسد .شعر ،خود انکشاف حقیقت است( .گادامر ،ریکور )24 - 25 ،1833 ،حقیقت آنقدر بی تعین است
که جز در شعر ،نمی تواند بیان شود.
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هنرمند ،تنها حامل حقیقت است بنابراین جهت تحقیق نباید فقط به فهم ذهن او بسنده کرد .آنچه حقیقت در آن است ،خود اثر هنری
مستقل از هرکسی است .حقیقت در هن ر متجلی می شود اما برای فهم هنر ناچار باید از اثر هنری شروع کرد ،چنانکه برای وجود باید از دازاین
آغاز کرد( .ریخته گران )211 - 212 ،1832 ،البته این تعریف بیشتر به نگاه هایدگر نزدیک است اما برای افالطون حقیقت حتی از اثر هم
مجزاست .برای او اصال حقیقت در اثر مادی نمی گنجد.
هایدگر از تخنه معنایی متفاوت با تولید استخراج می کند و آنرا معادل دانایی در نظر می گیرد .دانایی در نظر یونانیان باستان چیزی نبوده
مگر ظهور و انکشاف .وقتی چیزی به دیده یا ذهن می نشیند و پرده ی حجابش را کنار می زند ،ما به آن آگاه و دانا می شویم .اما تخنه چه کار
می کند؟ دقیقا همین کار را .آشکارشدگی و در پرتو فهم قرار گرفتن مشخصه ی اصلی و اصیل تخنه است .پس تخنه خود به معنای دانایی
خواهد بود .کسی که تخنه مند است در واقع دانایی است که از روگرفت ها پرده دری می کند تا حقیقت بر او آشکار گردد( .همان)225 - 228 ،
این عقیده ی هایدگر دقیقا برابر تعریفی است که افالطون در ایون ارائه می دهد.
هنر و شاعرانگی موجب این فهم هستند .در رساله ی ایون ،شاعران ابزار بیان حرف های خداوندند .پس گشایش فهم در دست هنرمندان
است .خدا از زبان هنرمند سخن می گوید و صاحب خرد از جانب خود .خدای افالطون و سقراط با شاعران همان کاری را می کند که خدای
ابراهیم با ابراهیم .هنرمندان مشابه پیغمبرانند .بازی برای گادامر نیز در یک اثر هنری اتفاق می افتد که انسان هستی جهان پیشین خود را ترک
می کند و به سمت یک بازی لذت زا می رود .انسان وارد بازی می شود تا هستی دیگری را به مثابه ی حقیقتی دیگر نیز تجربه کند( .ریچارد
پالمر)111 -131 ،1831 ،
حقیقت ،برون شد از تاریکی و ورود به حوزه ی روشنایی است .حقیقت با هنر و به تبع آن ،در اثر هنری است که مورد گشودگی و آشکارگی
واقع می شود .حقیقت امری در پس پرده است که ب اید فراخوانده شود .واسطه ی فراخواندن حقیقت و ظهور آن هنر است .حقیقت در هنر تجلی
می یابد(.ریخته گران )281 ،1832 ،چنانکه در هایدگر حقیقت از وجود فراخوانی می شود ،در افالطون از سوی خداوند ظهور می کند.
برای افالطون بیان شاعرانه قصدیتی در خود ندارد و پیش از رس یدن به مقصود ،خود را مهیای آن نمی کند بلکه در حالتی قرار دارد که بر
وفق حقیقت پیش می رود .شاعر سوژه نیست که در یک چارچوب ثابت به دنبال امری ثابت باشد بلکه خودبخودی و ناخودآگاه در راهی می افتد
که به کشف ایده ها و تحقق و سپس تعلیق حقیقت منجر می شود .یعنی حقی قت در زبان او معلق می شود چون سیال است و نمی توان آن را
به عینیت درآورد( .گادامر ،ریکور )81 ،1833 ،برای همین راوی نمی تواند حقیقت را چنانکه شاعر از خدایان دریافت کرده ،خود از شاعران
دریافت نماید .تجربه هنری از فهم ،متفاوت است از تجربه ی فهم معمولی .در تجرب ه هنری هستی از نو زاده می شود و نگاه ما به جهان و حقیقت،
نگاهی بکر و تازه خواهد بود .در این مقام ،مواجهه با امری اصیل روی می دهد و شگفتی ما را دربرمی گیرد .حقیقت به معنای حقیقی اش ظهور
می کند( .همان )12 ،تنها شاعر و هنرمند است ،و تنها در بستر هنر است که حقیقت ظهور می کند .افالطون شاعران را پیشوای راه حقیقت می
داند ،و در این معنا خود او نیز یک شاعر است .چرا افالطون هم شاعر است؟ پیش از پاسخ به این سوال باید به یک مسئله دیگر پاسخ داد .آیا
شاعر کسی است که خداوند از طریق او سخن می گوید ،یا کسی که خداوند از طریق او سخن می گوید شاعر است؟ مسلما برای افالطون قسم
دوم درست است چون او تعریف و پرداخت زیادی از خود شاعر ندارد بلکه برای او حقیقت مهم است .حقیقت شاعر را شاعر می کند .خدایان
الهام می کنند و موجب شاعر شدن شاعر می شوند .از این جهت می توان خود افالطون را هم شاعر دانست ،چون حقیقت او را چنین کرده که
هست .او ابتدا فیلسوف نبوده که پس از آن به دنبال حقیقت برود ،بلکه حقیقت او را فیلسوف کرده است .حقیقت او را شاعر کرده است.

 -3نتیجهگیری
در اینجا شایسته است به سه موضوع بپردازیم .موضوع اول هرمنوتیک مرتبه ای است .افالطون در رساله ی ایون نشان می دهد که فهمیدن
مراتب دارد .مراتب هرمنوتیکی افالطون بسیار است اما مهمترین آنها همانند که در باالی این رتبه بندی قرار می گیرند .مرتبه ی اول فهم حقیقی
است که یک سر آن خداوند است و سر دیگر آن شاعر و هنرمند؛ در مرتبه ی دوم از خلوص حقیقت کاسته می شود .هرچه مراتب به پایین تر
می گراید ،کلمات و ادا و اطوارها بیشتر شده اما ایده های راستین پشت پرده کمتر و کمتر خود را می نمایانند .برای رسیدن به مراتب باالی فهم
ما باید از خود خالی شویم تا خداوند ما را از حقیقت پر کند.
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موضوع دوم تفاهم است .در سنت هرمنوتیک ،هرمنوت ها ی فلسفی به نسبی بودن فهم و عدم عینیت آن معتقد بودند؛ بنا براین نظر تفاهم
تام و کاملی هیچگاه به دست نمی آمد .در نظر هرمنوت های روشمندی چون شالیرماخر و دیلتای نیز تاریخمندی وجود دارد و بنابراین نسبیت
خودبخود مطرح می شود اما تفاوت اینان با هرمنوتیک فلسفی آن است که می خواهند با "همدلی" مفسر و مولف ،بر تاریخی بودن انسان پل
بزنند تا گرفتار نسبیت نشوند .افالطون موضوع هرمنوتیک را حقیقتی قرار می دهد که ورای تاریخ است .تاریخ خود تجلی حقیقت خواهد بود.
البته دلیتای هم دنیای حیات را تجلی ذهن می داند ولی تجیات دیلتای حاکی از امور متکثر است و انسان تاریخی در ساخت آن دخیل است؛
حال آنکه افالطون حقیقت را واحد و بسیط می داند و بنابراین آنچه مولف می گوید با آنچه مفسر درک می کند امری واحد و بسیط و مشترک
بین آنهاست .عالوه بر این ،حقیقت از خداوندی می آید که خود بر همه چیز غالب است و مغلوب تاریخ نیست .پس زمانی که ماده ی فهم
اینچنین تفسیر شود که موضوعی واحد و مشترک و غالب داشته باشد ،در پی آن تفاهم حاصل می گردد.
موضوع سوم هنرمند است که افالطون او را حنجره ی خداوند می داند .شاعر با حقیقت سر و کار دارد چون از مرز عقل و خودآگاهی گذر
کرده است .هنرمند از تفسیر سخنان خداوند می گذرد و به بیان آن نائل می شود .تفسیر حقیقت را یه پله عقب تر می اندازد و دورتر می کند
اما بیانگر بودن ،یعنی بیان هر چیزی چناکه هست .وظیفه ی هنرمند در مرتبه ی اول هرمنوتیک بیانگری است و نه صرف تفسیر .نمود حقیقت
در کالم شاعری می آید که از خود به در شده باشد .هایدگر می گوید من می خواهم از یونانیان یونانی تر باشم ،یعنی آنچه را نتوانسته اند بگویند
آشکار کنم؛ وقتی هایدگر تجلی حقیقت را تنها در هنر و اشعار هولدرلین می یابد ،گویی او هم بر افالطون پانوشت نوشته است.
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جغرافیای سیاسی جمهوری آذربایجان و تاثیر آن بر منافع ملی جمهوری آذربایجان
عارف بیژن* ،۱سعیده

نقاش2

 -1کارشناسی ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه عالمه طباطبایی
 -2کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال افریقا دانشگاه عالمه طباطبایی
Chakavak1340@gmail.com

چکیده
از منظر ژئوپلیتیک ،شناخت ابعاد جغرافیایی در فرایند تحقیق ،بر نظمی منطقی و در روند تحلیل بر بهره گیری از واقعیت های موجود
استوار می باشد .امروزه هر کشور در سیاست های جهانی تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی است و جغرافیدانان سیاسی معتقدند که قدرت
هر کشور به شدت از محیط جغرافیایی آن تاثیر می پذیرد .بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چهره ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان
و منطقه تغییر کرد و به عنوان یکی از بی ثبات ترین مناطق به جای مانده از امپراطوری شوروی با خال قدرت مواجه گردید .کشور
آذربایجان از موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه ای برخوردار است که هم نقش مثبت و هم منفی برای آن کشور و همسایگان و منافع ملی خود
دارد .سوال تحقیق این است که جغرافیای سیاسی جمهوری آذربایجان چه تاثیری بر منافع ملی این کشور دارد؟ فرضیه را می توان این
طور بیان ک رد که از یک سو ایاالت متحده امریکا به بهانه های مبارزه با تروریسم به همراه اتحادیه اروپا و ناتو در کنار ترکیه،بازیگران فرا
منطقه ای در منطقه می باشند و در صحنه جمهوری آذربایجان حضور فعال دارند ،از سوی دیگر هم جمهوری آذربایجان به دلیل جهت
گیری غرب گرایانه،ادغام در ساختارها یورو آتالنتیکی ،یافتن راه حلی برای غلبه بر بحران قره باغ ،تامین منافع ملی و مشکالت داخلی
خود را در خارج از منطقه جستجو می کند.روش تحقیق هم به صورت توصیفی-تحلیلی خواهد بود.
واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک،منافع ملی،موقعیت جغرافیایی،بحران قره باغ،قدرت های فرا منطقه ای

 -۱مقدمه
-۱-۱تاملی در مفهوم ژئوپلیتیک
دکتر دره میر حیدر جدید ترین تعریفی که از ژئوپلیتیک ارائه کرده است بدین شرح است« :ژئوپلیتیک شیوة قرائت و نگارش سیاست بین
الملل توسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنها بر تصمیم گیری های سیاسی در سطح ملی و منطقه ای است» (میر حیدر .)22 :1811 ،دکتر
پیروز مجتهد زاده در مورد ژئوپلیتیک معتقد است « :ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پدیده های محیطی چون ،موقعیت
جغرافیایی ،شکل زمین ،منابع کمیاب ،امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی ،دریایی ،هوایی و فضایی) ،وسایل ارتباط جمعی و  ...را در تصمیم گیری
های سیاسی ،بویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی مطالعه می کند» (مجتهدزاده.)123 :1831 ،
در جای دیگر دکتر مجتهد زاده معتقد است « :جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دو مبحث علمی مکمل از یک موضوع علمی است و به
مطالعه نقش آفرینی قدرت سیاسی در محیط جغرافیایی می پردازد» (مجتهد زاده؛  :1811ص .)28امین سزگین ژئوپلیتیک را این چنین تعریف
می کند « :ژئوپلیتیک یعنی علم و هنر تعیین ،تثبیت و جهت دهی سیاست ملی با در نظر گرفتن سرزمین یک کشور به همراه تاریخ ملی آن،
شعور ملی شهروندان ،قدرت ملی کشور ،وضعیت سیاسی دنیا و ارتباطات» (.)Karabulut, 2005: 31
ژنرال فرانسوی ،پیرگالوا ،نویسندة اثری با عنوان ژئوپلیتیک راههای رسیدن به قدرت ،منتشر در سال  ،1111ژئوپلیتیک را چنین تعریف
می کند :ژئوپلیتیک یعنی مطالعة نحوة ارتباط بین هدایت سیاسی یک قدرت با برد بین المللی و چهارچوب جغرافیایی عملکرد آن( ».عزتی،
 .)4 :1811اسپایکمن نیز از ژئوپلیتیک تعریفی اینچنین ارائه می کند :ژئوپلیتیک یعنی برنامه ریزی برای سیاست های امنیتی یک کشور با توجه
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به پدیده های جغرافیایی ( .)Karabulut, 2005: 28کالین .اس .گرِی «ژئوپلیتیک را ارزیابی و تطبیق فضایی روابط بین الملل تعریف می کند».
هاگ .فِرینجن نیز از ژئوپلیتیک تعریفی اینچنین دارد «ژئوپلیتیک به عنوان یک دانش ،تأثیر جغرافیا را بر شخصیت سیاسی کشور ،تاریخ آن،
موسسات و بویژه روابط آن را با دیگر کشور ها مورد بررسی قرار می دهد» (.)Karabulut, 2005: 29
سوآت ایلهان نیز در مورد ژئوپلیتیک معتقد است« :ژئوپلیتیک رابطة میان قدرت (کنونی و آینده) و هدف را – در میدان سیاست – بر
مبنای جغرافیای طبیعی و سیاسی بررسی می کند .ژئوپلیتیک جهت دهیِ تمامی عناصر قدرتی را بر اساس پهنه و داده های جغرافیایی بر روی
سیاست آشکار می کند .ژئوپلیتیک یعنی پویایی جغرافیا به واسطة تمامی عناصر آن و نتیجه بخشی همة این عناصر وقتی که به آنها ارزش می
دهیم .ژئوپلیتیک کانون قدرت جهانی و منطقه ای را بر روی جغرافیای طبیعی و به عبارتی بر روی پهنة جغرافیا به صورت متقابل مورد ارزیابی
قرار می دهد و در میدان سیاست ،رابطة میان قدرت و هدف را برقرار می کند .و زمینة سیاست امنیتی و ترقی یک دولت ،گروهی از دولت ها و
یا یک منطقه را تشکیل می دهد.)ILHAN, 2002: 319-318( ».
در سیاست جغرافیایی یا ژئوپلتیک که از نظر لغوی به معنای سیاست ز مین است ،نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل بررسی
می شود.بدون تردید یکی از متغیر های موثر در شکل گیری خط مشی سیاست خارجی ،مباحث استراتژیک و سیاست دفاعی هر کشور محیط
منطقه ای و ابعاد مختلف آن می باشد.اگر چه امروزه منافع ملی کشورها مهمترین معیار برای تصمیم گیری سیاسی است ،اما نباید فراموش کرد
که منافع ملی واقع بینانه در ارتباط با ظرفیت اقدام دولت ها تعریف می شود و اغراق نیست اگر گفته شود جوهر ژئوپلتیک را قدرت و توان ملی
تشکیل می دهد .به این معنا که موضوع ژئوپلتیک رابطه میان عوامل جغرافیایی ثابت و متغیر با سیاست دولت ها در پرتو قدرت بالقوه و بالفعل
است.کشور ها سعی می کنند از طریق تحلیل ظرفیت قدرت و بررسی عوامل ژئوپلتیکی زمینه دستیابی به قدرت بیشتر را به منظور پشتیبانی
الزم از منافع و امنیت ملی خود را فراهم نماید.بنابراین عوامل ژئوپلتیکی ثابت و متغیر عواملی هستند که از ماهیت جغرافیای سیاسی برخوردار
بوده و ویژگی های جغرافیای سیاسی تاثیر گذار بر رفتار سیاسی ،استراتژی ها،منافع و اهداف ملی ،امنیت ملی ،تمامیت ارضی ،بقا و موجودیت
کشورها است.به نحوی که چشم پوشی از آنها ممکن است امنیت ملی ،تمامیت ارضی ،بقا و موجودیت یک کشور را به خطر اندازد.از طرفی اگر
تامین منافع و اهداف ملی و در نهایت حفظ تمامیت ارضی یک کشور ،محور اصلی و اساسی سیاست گذاری های داخلی و خارجی حکومت آن
است ،پس بایستی مبتنی بر استراتژی ژئوپلتیکی باشد تا در عرصه بین المللی و نظام جهانی به خواسته مطلوب خود برسد(صیدی،1833،ص.)12

-2-۱تحلیل ژئوپلیتیکی
برای انجام یک تحلیل ژئوپلیتیکی روش های گوناگونی مطرح شده است.ایوالسکت در روش تحلیل ژئوپلیتیکی معتقد است " :محقق باید از نوع پیش
داوری نسبت به منطقه مورد مطالعه پرهیز کند ،بلکه از طریق آشنایی نزدیک با منطقه نسبت به شناخت ریشه بحران ها اقدام نماید" .البته او بر ادعای تاریخی
و هم چنین ضرورت شناخت اندیشه های ژئوپلیتیکی افراد و نهاد های تاثیر گذار بر مردم تاکید داشته و معتقد است ،نحوه القائات تفکرات ژئوپلیتیکی بر مردم
از سوی این نهاد ها یک اثر اساسی بر مناطق خیز د ارد.از سوی دیگر عوامل موثر ژئوپلیتیکی را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم کرده و معتقد است ،عوامل
ثابت در حقیقت همان پدیده های طبیعی و جغرافیایی است که موقعیت جغرافیایی در میان آن ها نقش کلیدی دارد .عوامل متغیر که ممکن است برخی از
آنها منشا طبیعی داشته باشند ،به دلیل نقش کمیتی که دارند متغیر محسوب می شوند و عامل انسانی در بین آنها نقش کلیدی
دارد(مهری،فیروزکوهی،1811،ص .)111
بنابراین عوامل ژئوپلیتیکی ثابت و متغیر ،عواملی هستند که از ماهیت جغرافیای سیاسی برخوردار بوده و ویژگی های جغرافیایی سیاسی بر رفتار
سیاسی ،راهبردها،منافع و اهداف ملی و امنیت ملی تاثیر گذار است ،به شکلی که چشم پوشی از آنها ممکن است موجودیت یک کشور را به خطر اندازد.از طرف
دیگر ،اگر تامین منافع و اهداف ملی یک کشور،محور اصلی و اساسی سیاست گذاری داخلی و خارجی حکومت آن است ،پس بایستی مبتنی بر راهبرد ژئوپلیتیکی
باشد تا در عرصه بین المللی و نظام جهانی به خواسته مطلوب خود برسد(قدسی،1811،ص.)2

-2جغرافیای سیاسی
-۱-2موقعیت ژئوپلتیکی جمهوری آذربایجان
آذربایجان از موقعیت ژئوپلتیکی ویژه ای برخوردار است که هم نقش مثبت و هم نقش منفی برای آن کشور و همسایگان خود دارد.این
عوامل بر امنیت ملی،سیاست خارجی ،سیاست داخلی ،توسعه ملی و روابط آن با کشورهای همسایه تاثیر می گذارد(.حافظ نیا.)1812،
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قفقاز از نظر جغرافیایی و ژئوپلتیکی دارای موقعیت چهار راهی و گذرگاهی است.بنابراین آمد و شد انرژی و نیرو وکاال و مسافر در آن صورت
م ی گیرد و به آن نقش می دهد.اما پس از پایان جنگ های ایران و روسیه ،این منطقه به تصرف روس ها درآمد و به منطقه ای بسته تبدیل
شد(.وزارت خارجه ،ص  .)22جمهوری آذربایجان در مقایسه با سایر جمهوری های شوروی به جهت منابع وسیع نفت از موقعیت ممتازی برخوردار
است اهمیت ژ ئوپلیتیک این در دراستای تجارت نفت در منطقه و موقعیت جغرافیایی این کشور امکان توسعه تجارت با کشورهای همجوار و
منطقهای را فراهم می سازد .همجواری آذربایجان با کشورهای ایران ،روسیه ،اکراین و ترکیه برقراری روابط اقتصادی تجاری از راه خشکی به ویژه
با بهرهگیری از خطوط لوله انتقال نفت و گاز موجود و یا توسعه ٱن را تشویق میکند(.عزیزی ،ص .)2

-2-2اهمیت استراتژیک جمهوری آذربایجان
مهم ترین بخش استراتژیک جغرافیای آذربایجان سبه جزیره آبشوران است.این شبه جزیره به طول  21کیلومتر و عرض  81کیلومتر ،در
شرق جمهوری در ساحل غرب ی خزر و مشرف بر دریا و در مرکز آن قرار دارد.این پیشروی خشکی نقش نظامی مهمی در کنترل پهنه دریا دارد
و همانند شبه جزیره سیسیل برای پیمان ناتو در دریای مدیترانه است.ایجاد پایگاه نظامی در این شبه جزیره می تواند توازن قوای منطقه را برهم
بزند و به نظامی شدن دریا ی خزر منجر شود.استقرار پایگاه نظامی امریکا یا ناتو در این شبه جزیره ،ایران،آسیای مرکزی،قفقاز و روسیه را تحت
نظارت خواهد داشت.حدود  81درصد جمعیت جمهوری در این شبه جزیره استقرار دارد  .از پرتراکم ترین نواحی جمعیتی جمهوری است.در
دوره جنگ سرد این منطقه مرکز اس تقرار لشکر جنوبی اتحاد شوروی برای عملیات جنوب در این شبه جزیره مستقر بود(.وزارت خارجه ،ص .)23
جمهوری آذربایجان کشور محصوری است که به رغم دارا بودن خط ساحلی در دریای خزر ،از دسترسی به دریای آزاد محروم است ،بهترین
راهترانزیت این به اقیانوس از طریق جمهوری اسالمیآیران میسر میباشد در این رابطه جمهوری آذربایجان خود کشور ترانزیتی برای جمهوریهای
گرجستان و فدارتیو روسیه جهت عبور از ایران و رسیدن به اقیانوس هند و خلیج فارس محسوب میشود.
از طرفی دیگر موقعیت این جمهوری نسبت به همسایگان غربیاش وضعیت برتری است .جمهوری گرجستان و ارمنستان و حتی ترکیه
می توانند از طریق این جمهوری و عبور از دریای خزر راه مناسبی جهت دسترسی و ارتباط با جمهوریهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان،
قرقیزستان ،ازبکستان ،و ترکمنستان در ساحل شرقی دریای خزر در اختیار داشته باشند(.عزیزی ،ص .)1-2
حضو ر روسیه در قفقاز برای تامین امنیت و رفع نگرانیهای خود است زیرا همسایه بال فصل قفقاز است.بنابراین هر نوع تحرک در مرزهای
جنوبی روسیه در قفقاز جنوبی موجب احساس نگرانی روسیه می شود.در عین حال حضور نیروهای فرا منطقه ای به ویژه نیروهای امریکا و یا
پیمان ناتو ،سبب احساس تهدید روسیه خواهد شد .امریکا با حضور در جمهوری آذربایجان و منطقه دریای خزر تنها به دنبال نفت نیست.خزر
قلب اوراسیاست و اوراسیا قلب هارتلند .هارتلند در آغاز قرن بیستم مطرح شد و در آغاز دوره جنگ سرد به اوج رسید و به دنبال آن برای
جلوگیری از توسعه قلمرو غول کمونیسم آن را با طرح دربرگیری مهار زدند(.وزارت خارجه،ص .)81
جمهوری آذربایجان بر خالف همسایه غربی خود ارمنستان از نظر منابع انرژی به ویژه نفت خام بسیار غنی است و به عنوان یک عرضه
کنند مهم تجهیز است و وسایل حمل و نقل صنعت نفت قلمداد میگردد ٪12 .تولید نفت آذربایجان که حدود  255هزار بشکه نفت در روز
میشود از فالت قاره دریای خزر تامین میگردد .نفت خام حوزه های آذربایجان به علت سبک بودن ،در صد ناچیز سولفور و حجم زیاد بازدهی
بنزین ،حائز اهمیت فراوان است.
به طور خالصه جمهوری آذربایجان به دالیلی از موقعیت استراتژیکی ویژهای در منطقه برخوردار است:
داشتن ساحلی به طول  311کیلومتر با دریای خزر.
وجود یکی از بزرگترین و با اهمیتترین بنادر دریای خزر یعنی بندر باکو در این کشور.
داشتن راهی نسبتاً هموار که در مسیر روسیه به خلیج فارس ونیز ایران به اروپای شرقی قرار گرفتهاست.
برخورداری از منابع غنی نفتی(.عزیزی ،ص .) 3
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 -3ایستگاه رادار قبله
قبله در منطقه ای مرتفع و کوهستانی با دره های عمیق در نزدیکی رود های قاراچای ،گوچاالق چای واقع شده و به جهت وجود باقی
مانده بارو های شهر خرابه (چوخور قبله) ،که قدمت آن به قرن  5پیش از میالد می رسد مشهور شده است.ساخت ایستگاه رادار قبله در سال
 1113آغاز و در سال  1135به پایان رسید و در  1133به بهره برداری رسید.این ایستگاه  211هکتار مساحت دارد.بر اساس فرمان مورخ 12
دسامبر  1111رئیس جمهور آذربایجان کلیه تجهیزات و تاسیسات نظامی شوروی در قلمرو جمهوری آذربایجان جزو دارایی های جمهوری
آذربایجان محسوب می شود.در سپتامبر  1111دفتر ریاست جمهوری کلینتون به مسکو پیشنهاد کرد که روسیه را در تکمیل رادار اصلی کمک
رساند و در سیستم هشدار دهنده اطالعات زودرس امریکا سهیم سازد ،به شرطی آنکه روسیه با مذاکرات مجدد پیمان ضد موشک بالستیک
موافقت کند به طوری که ایاالت متحده بتواند یک سیستم موشکی دفاع ملی را ایجاد کند.ایستگاه رادار قبله شبیه رادار پچورا در روسیه است
که امکانات آن اجازه می دهد هر جسم بزرگتر از توپ فوتبال را در فضا ردیابی کند.این ایستگاه از  21سال گذشته تاکنون فعال است و در نوع
خود در جهان بدون رقیب است(.وزارت خارجه ،ص .)88

 -4محدودیت های ژئوپلیتیکی جمهوری آذر بایجان
مشکالت استراتژیک و عمده جمهوری آذربایجان را که در امنیت و منافع ملی آن موثر است به شرح زیر است:
 )1دو تکه بودن کشور،بدون پیوستگی جغرافیایی و نبود امکان برقراری ارتباط مستقیم با یکدیگر.جدا بودن جمهوری خود مختار نخجوان
از خاک اصلی آذربایجان با مساحت  4411کیلومتر مربع و جمعیتی حدود  511هزار نفر ف به عنوان بخش برونگان جمهوری آذربایجان مشکالت
زیادی را برای این کشور فراهم آورده است.به همین جهت بخش غربی کشور به صورت جمهوری خودمختار اداره می شود(.وزارت خارجه ،ص
.)81برقراری بین دو بخش کشور ،در دوره اتحاد جماهیر شوروی با استفاده از راه های ارتباطی با گذر از منطقه قره باغ و داالن الچین یا از راه
های ارتباطی در امتداد دره رود ارس از عرض کشور ارمنستان صور ت می گرفت.پس از فروپاشی شوروی و جنگ قره باغ این راه های ارتباطی
قطع و جمهوری خودمختار نخجوان در انزوا قرار گرفت.از آن زمان به بعد جمهوری آذربایجان با استفاده از قلمرو ایران با نخجوان ارتباط برقرار
می کند(.صیدی،1833،ص .)15
 )2اشغال سرزمینی .بخش بزرگی از غرب جمهوری آذربایجان منطقه ای استراتژیک کوهستانی مکمل جغرافیایی ارمنستان به نام استان
خودمختار قره باغ کوهستانی معروف به ناگورنو قره باغ و  1استان پیرامونی آن در خاک جمهوری آذربایجان در دست ارامنه قره باغ و در اشغال
آنان است که حدود  %21مساحت جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد(.وزارت خارجه ،ص .)83-81
 ) 8شکل نا متناسب کشور.آذربایجان دارای شکل نامتناسبی است.این امر با توجه به ویژگی های کشور دو مشکل اساسی را پیش روی
امنیت ملی آن قرار می دهد.مشکل اول ،توپوگرافی کشور و وجود مرزهای دریایی و خشکی و رودخانه ها مجموعا ترکیب نامتناسبی از حیث
جغرافیایی نظامی را بر کشور تحمیل کرده است.این کشور کوچک مجبور است مجبور است در تمام عرصه های مزبور نیروهای دفاعی و نظامی
خاصی را تدارک ببیند که هزینه زیادی برای این کشور خواهد داشتف در نتیجه از کمیت و کیفیت و کارایی تخصصی و حرفه ای برخوردار
نخواهد بود(.حافظ نیا،1812،ص .)2مشکل دوم ،شکل گسیخته و غیر منسجم کشور است.نگاهی به نقشه جغرافیایی نشان می دهد که این
جمهوری از شکلی تقریبا شش پنجه ای برخوردار است و بریدگی در خطوط مرزی آن زیاد مشاهده می شود.این امر باعث افزایش نسبت طول
خطوط مرزی کشور با مساحت و نسبت جمعیتی آن می گردد.این امر نیرو های نظامی و دفاعی بیشتر و تسلیحات و تاسیسات نظامی زیادتری
را طلب می کند(.گیتا شناسی،1815،ص .)1
)5عدم دسترسی به آب های آزاد.انزوای ژئوپلیتیکی عدم دسترسی به آب های آزاد ،جمهوری آذربایجان را در چارچوب محیطی گرفتار
نموده است که به دالیل سیاسی،بین المللی،اقتصادی و طبیعی از پیرامون مجزا شده است(.صیدی،1833،ص .)14به طوری که نفت خام این
کشور از طریق گذر از خطوط لوله باکو-نووروسیسک(بندر روسی در دریای سیاه ) ،خط لوله باکو-تفلیس -جیهان،خط لوله باکو-سوپسا (در
ساحل گرجستان د ر دریای سیاه) و سوآپ از طریق ایران به بازار های جهانی صادر می شود.راههای ارتباطی این کشور نیز با جهان خارج از
طریق استفاده از قلمرو کشورهای همسایه از غرب گرجستان،از جنوب از ایران،و از شمال از روسیه امکان پذیر می شود(.وزارت خارجه،ص .)83
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)4وجود منطقه قومی ای رانی تالش در جنوب شرقی در مرز با ایران که با جنبش های جدایی طلبی از اوایل استقالل روبرو بوده و خود
آگاهی هویت خواهی تالش ها که از اقوام ایرانی هستند مشکالت زیادی را برای دولت جمهوری آذربایجان به وجود آورده و با وجود سرکوب
جنبش ،این حرکات خاموش نشده و ادامه دارد.
 ) 2بحران هویت و ملت سازی از دیگر معضالت جدی جمهوری آذربایجان است.این جمهوری که در دوره تزاری به ویژه در زمان اتحاد
جماهیر شوروی دارای جمعیت گوناگون(آذری،اسالو ،ارمنی ،گرجی ،تالشی ،کرد ،لزگی ،یهودی )....بود ،نتوانست حکومتی بر مبنای ملت آذری
بر پا دارد.
)1جدایی از ترکیه توسط قلمرو ارمنستان و دشمنی ارامنه با ترک ها و آذری ها
 )3تمرکز جمعیت در شبه جزیره آبشوران در شرق کشور(.امیر احمدیان،1834،ص .)82
) 1جمهوری آذربایجان از حیث فقر و تنگدستی اهالی ردیف اول را در میان  182کشور جهان به خود اختصاص داده است.بانک جهانی
اعالم کرده است که  23/1درصد اهالی جمهوری زیر خط فقر زندگی می کنند و از حیث فقر ،حتی از کشورهای آفریقایی نیز عقب تر است(.وزارت
خارجه،ص .)82

 -5موقعیت جغرافیایی
جمهوری آذربایجان در شرق قفقاز جنوبی (ماوراء قفقار) ،در سواحل غرب دریای خزر در همسایگی شمال غربی ایران واقع شده
است.جمهوری آذربایجان کشوری دو پاره است که بخش برونگان آن به نام جمهوری خود مختار نخجوان در غرب توسط خاک ارمنستان از قلمرو
اصلی جدا مانده است.به همین سبب این بخش برونگان به صورت جمهوری خود مختار اداره می شود.این جمهوری قسمت جنوب شرقی کوه
های قفقاز بزرگ ،قسمت های بزرگی از کوه های قفقاز کوچک ،جلگه کر -ارس(واقع در بین دو رشته کوه مزبور)و نیز قسمت هایی از کوه های
تالش را در جنوب،در بر می گیرد(.وزارت خارجه،ص.) 1
جمهوری آذربایجان نسبت به دو جمهوری ارمنستان و گرجستان ،شرقیترین جمهوری است که منطقه حاشیه دامنههای جنوبی کوههای
قفقاز را اشغال کرده است .این جمهوری که در شرق منطقه قفقاز در کنار ساحل غربی دریای خزر واقع شدهاست .در جنوب با جمهوری اسالمی
ایران و در غرب با جمهوری ارمنستان و ترکیه ،در شمال غربی با جمهوری گرجستان و در شمال با جمهوری خود مختار داغستان واقع در روسیه
فدراتیو هم مرز است .بخش اصلی سرزمین آذربایجان بین انت های جنوب شرقی قفقاز علیا ،انتهای جنوب شرقی قفقاز سفلی و کوههای تالش
قرار دارد تنها  ٪11این کشور پوشیده از جنگل است و بخش وسیعی از این جمهوری زمینهای پست اطراف رودخانه کورا ،که از شمال غربی
دریای خزر جریان دارد و شعبه آن رود ارس که در امتداد مرز با ایران واقع شده ،را شامل میشود.
این جمهوری با مساحتی حدود  88511مایل مربع یا  32211کیلومتر مربع از کشور سریالنکا بزرگتر و هم اندازه کشور پرتقال است.
آذربایجان شامل جمهوری خود مختار «نخجوان» است که در جنوب غربی آن قرار گرفته و به دلیل سیاستهای ضد اسالمیشوروی سابق توسط
سرزمین ارمنستان از آن کشور جدا شدهاست آذربایجان همچنین شامل منطقه خود مختار ناگورنو قره باغ نیز میباشد.
جمهوری آذربایجان حدود  3/4میلیون نفر جمعیت دارد و ملتهای گوناگونی از قبیل روسها ،یهودیهای تالشها و آذریها را در خود
جای دادهاست .جمهوری آذربایجان دارای بیش از  24شهر میباشد که پایتخت آن باکو بوده و مهمترین شهرهای آن عبارتند از :باکو ،سومگائیت،
گنجه ،سازمان ،قاضی محمد گویچای ،پوالخ قوبا ،لنکران ،آستارا ،نفت چاال شکی (.عزیزی،ص .)2

 -6جغرافیای طبیعی
جمهوری آذربایجان به علت موقعیت جغرافیایی خود دارای شرایط طبیعی مناسب و مساعدی است.حدود  24درصد قلمرو جمهوری
آذربایجان در اقلیم جنب مداری و  84درصد آن در اقلیم معتدل قرار دارد.اراضی جمهوری آذربایجان شامل شبه جزیره آبشرون(آبشوران) و
مجمع الجزایر باکوست که در دریای خزر واقع شده است.جمهوری آذربایجان از شرق به مسافت  324کیلو متر خط ساحلی به دریای خزر محدود
می شود که خلیج باکو در آن قرار گرفته و شهر باکو در ساحل این خلیج بنا شده است.
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ارتباط های زمینی(ریلی و جاده ای) جمهوری آذربایجان با روسیه (فقط با جمهوری داغستان که در ترکیب روسیه قرار دارد) ،از طریق
دشت شول الر از طریق جاده ترانزیتی و راه آهن فراهم م ی شود .در عین حال ارتباط دریایی با روسیه از طریق بنادر دریای خزر(بین باکو در
جمهوری آذربایجان با ماخاچکاال،آستارا خان ،اولیا در روسیه ) برقرار است .شاهرا های ارتباطی شمالی –جنوبی جمهوری آذربایجان ،ارتباط بین
ایران با روسیه و برخی کشورهای اروپایی را از طریق جاده های بین المللی فراهم می آورد.جمهوری آذربایجان از غرب با گرجستان هم مرز
است.این ارتباط از طریق راه های زمینی آقاستفا-روستاوی و راه آهن باالکن-الگودخی،خطوط انتقال نیرو و لوله انتقال گاز صورت می گیرد.
مرزهای جنوب غربی جمهوری آذربایجان با جمهوری اسالمی ا یران در اثر مناقشه قره باغ کوهستانی و اشغال آن توسط ارامنه ،،اکنون در
کنترل این کشور قرار ندارد .ارتباط جمهوری آذربایجان با نخجوان با استفاده از راه هایی که از اراضی ارمنستان می گذرد برقرار می شد.پس از
مناقشه قره باغ ،ارتباط مستقیم جمهوری آذربایجان و نخجوا ن امکان پذیر نیست و این ارتباط در حال حاضر از قلمرو جمهوری اسالمی ایران
صورت می گیرد .موقعیت ساحلی جمهوری آذربایجان در دریای خزر و دسترسی به آبراهه های ولگا-دن و ولگا-بالتیک (در قلمرو و حاکمیت
دولت روسیه) ،امکان ارتباط دریایی جمهوری آذربایجان با روسیه ،و ا ز آن طریق با آب های آزاد را فراهم می سازد.آذربایجان در دریای خزر با
بنادر ایران،ترکمنستان،قزاقستان و روسیه مبادالت تجاری مستمر دارد(.وزارت خارجه،ص .)8

-۱-6موقعیت و شرایط طبیعی
قلمرو جمهوری آذربایجان،قسمت جنوب شرقی رشته کوه قفقاز بزرگ ،قسمتی از رشته کوه قفقاز کوچک ،جلگه کر-ارس( که در بین این
دو رشته کوه قرار دارد)و جلگه لنکران را در بر می گیرد.جمهوری آذربایجان از شمال با فدراسیون روسیه (جمهوری خود مختار داغستان) هم
مرز است و توسط رود سامور و کوه های آب بخشان قفقاز بزرگ ،از آن جدا می شود.مرز جمهوری آذربایجان و گرجستان در غرب ،در بیشتر
نقاط ،مرزی طبیعی است.یکی از مزرهای طبیعی مناسب آذربایجان و گرجستان ،مسیر سفالی رود آالزان است.جمهوری آذربایجان از غرب با
ارمنستان هم مرز است که با رشته کوه های موغروز ،شاه داغ و سوان شرقی ،از آن جدا می شود.
مرز طبیعی جمهوری آذربایجان در جنوب ،از رود ارس و کوه های تالش ،بلغارچای آستاراچای می گذرد.آذربایجان در جنوب با ایران و
در جنوب غربی از طریق مرزی به طول  11کیلومتر در نخجوان با ترکیه هم مرز است(جمهوری آذربایجان از طریق خاک اصلی خود مرز
جغرافیایی با ترکیه ندارد).جمهوری آذربایجان از شرق به دریای خزر محدود می شود.
جمهوری آذربایجان از نظر طبیعی به  4ناحیه جغرافیایی متمایز به نام های
الف)قفقاز بزرگ
ب)قفقازکوچک
ج)جلگه کر-ارس
د)کوه های تالش-لنکران
ه)نخجوان
تقسیم می شود .قسمت شرقی رشته کوه قفقاز کوچک در داخل جمهوری آذربایجان و قسمت غربی آن در ارمنستان واقع است.این قسمت،
قفقاز کوچک و کوه های مورو داغ،سوان شرقی،زنگه زور ،قره باغ ،فالت قره باغ و قسمتی از رشته کوه های موغروز را در بر می گیرد.رود کر و
ارس بزرگترین رودهای جمهوری آذربایجان هستند(.وزارت خارجه،ص.)4-5رودخانه های آقاستفا،شامخور،طاووس،زه یم ،قوشقا،گنجه و چند رود
دیگراز رشته کوه های قفقاز کوچک سر چشمه گرفته در اراضی آذربایجان جاری می شوند.دریاچه کوهستانی گوی گول که از معروف ترین و
زیباترین دریاچه های کوهستانی است ،در ارتفاعات این رشته کوه واقع شده است.در دامنه کوه های قفقاز کوچک،آب و هوای معتدل،معتدل-
سرد،نیمه مرطوب و در بلندی های آن سرد و مرطوب حکمفرماست(.امیر احمدیان،آموزش ،ص .)81

 -2-6آب و هوای جمهوری آذربایجان
از لحاظ آب و هوایی جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع آب و هوای مختلف است .درجه هوای متوسط در مناطق جلگهای شمال و
شرق کشور تا  2درجه سانتیگراد در زمستان و  22درجه سانتیگراد در تابستان میرسد در حالیکه در مناطق کوهستانی غربی تا  -1درجه در
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زمستان و  12درجه سانتیگراد در تابستان میرسد .بطور کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نسبتاً خشک و کوهستانی است در حالیکه
منطقه جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و مالیم تری دارد .مناطق غربی و شمالی و جنوبی شامل قره باغ و شمال شرقی جمهوری خودمختار
نخجوان دامنه کوههای قفقاز و ناحیه لنکران-آستارا و کوههای تالش بسیار مرطوب هستند .)aztpo.com(.تقریبا نیمی از سرزمین آذربایجان
کوهستانی است.مرتفع ترین نقطه این کشور قله بازاردوزو با ارتفاع  5534متر در مرز آذربایجان و داغستان است( .کوالیی،1831،ص .)131مالیم
و کوتاه بودن دوره زمستان ،سبب کاهش هزینه های گرما زایی و تامین لباس های گرم می شود.موسسات صنعتی در فضاهای باز تاسیس و به
کار انداخته شده اند ،دامها ،به ویژه دام های کوچک در تمام مدت سال در هوای آزاد از مراتع طبیعی بهره مند می شوند( .امیر احمدیان،
آموزش،ص .)84

 -3-6مختصات جغرافیایی
جمهوری آذربایجان با مساحت  32/2هزار کیلومتر مربع ،در  83درجه و  24دقیقه تا  51درجه و  44دقیقه عرض شمالی و  55درجه و
 41دقیقه تا  41درجه و  41دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است.طول آن از شرق به غرب ،برابر  411کیلومتر و عرض آن
از جنوب تا شمال  511کیلومتر است.
از نظر اداری جمهوری آذربایجان به یک جمهوری خودمختار (نخجوان) و  24ناحیه روستایی (رایون) تقسیم می شود .دارای  21شهر251،
شهرک 1211،مرکز روستایی و  5212روستا است.در ترکیب جمهوری آذربایجان،دو واحد سیاسی-اداری خودمختار شامل (جمهوری خودمختار
نخجوان) و (والیت خودمختار قره باغ کوهستانی) نیز وجود دارند.نخجوان یک بخش برونگان جمهوری است که در غرب جمهوری مابین ارمنستان
و جم هوری آذربایجان واقع شده و ارتباط زمینی مستقیمی با خاک اصلی جمهوری آذربایجان ندارد و این ارتباط از طریق خاک ایران صورت می
گیرد.والیت قره باغ نیز در اشغال ارامنه قره باغ و یک واحد جدایی طلب به نام (جمهوری ناگورنو قره باغ) تشکیل داده اند که به جزء از سوی
ارمنستان و امریکا (دوفاکتو) از سوی دیگر کشورها شناسایی نشده است.
تنها یک شهر از  21شهر آن (باکو) بیش از  411هزار نفر جمعیت دارد که بیش از یک چهارم جمعیت کشور در آن استقرار یافته است.هم
چنین دو شهر جمهوری (گنجه و سومقاییت) بین  241تا  411هزار جمعیت دارند.از بین  251شهرک جمهوری حدود  148شهرک کمتر از 8
هزار نفر جمعیت دارند(.وزارت خارجه ،ص .)3

 -4-6مرزهای جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربایجان با  4کشور هم مرز است.طول مرزهای زمینی آن  2241کیلومتر است .در شمال شرقی با گرجستان،در غرب با
ارمنستان،در جنوب با ایران،در جنوب غربی (در قلمروجمهوری خودمختار نخجوان) با ترکیه هم مرز بوده و در شرق به دریای خزر محدود می
شود .این جمهوری در شمال با روسیه(جمهوری خود مختار داغستان)  811کیلومتر مرز دارد کهاز بستر رود سامور آغاز شده و رشته کوه صدور
و بازار دوزو و سپس خط الراس رشته کوه قفق از به طرف غرب کشیده شده است.طول مرز آن با گرجستان  531کیلومتر است .خط الراس کوه
های مورقوز ،شاه داغ و گویجه شرقی مرز بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان را در غرب جمهوری تشکیل می دهد.طول مرزهای ارمنستان و
جمهوری آذربایجان  1111کیلومتر است.
مرزهای جمهوری آذربایجان در جنوب با ایران ،مرزهای طبیعی است که شامل رود ارس،کوه های تالش،رودهای بلغار چای و آستارا چای
است.طول مرزهای آذربایجان با ایران  124کیلومتر است.جمهوری آذربایجان با ترکیه  14کیلومتر از طریق جمهوری خودمختار نخجوانف مرز
مشترک دارد که نقش اقتصادی -سیاسی و استراتژیک دارد.جمهوری آذربایجان از شرق ،به دریای خزر محدود می شود.طول خط ساحلی
جمهوری آذربایجان در دریای خزر  324کیلومتر است(.وزارت خارجه،ص .)11

81

دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی

-7جغرافیای انسانی
-۱-7جمعیت جمهوری آذربایجان
بر اساس اطالعات موجود در سرشماری عمومی سال  1122اتحاد جماهیر شوروی ،جمعیت جمهوری شوروی آذربایجان  2/8میلیون نفر
بود.در سرشماری  1181که قبل از جنگ جهانی دوم انجام شده بود جمعیت آذربایجان برابر  8/2میلیون نفر بود و نسبت جنسی  14بود.در
آخرین سرشماری دوره شوروی که در سال  1111بود ،جمعیت جمهوری آذربایجان شوروی به  1میلیون نفر رسید در این سال نسبت جنسی
به  114رسید.پس از استقالل جمهوری آذربایجان نخستین سرشماری در سال  1131صورت گرفت که بر اساس استاندارد آماری سازمان ملل
فاصله ده سال بین دو سرشماری در آن رعایت شده است.در این سال جمعیت به  3میلیون نفر رسید.بر اساس برآوردهای انجام شده توسط مرکز
آمار دولتی جمهوری آذربایجان جمعیت این کشور در سال  2112به حدود  3/5میلیون نفر رسیده است.در این سال نسبت جنسی به 118
کاهش یافته است(.وزارت خارجه ،ص  .)12جمعیت آذربایجان در سال  2112حدود  1/124میلیون نفر بوده است.)travelclinic.ir(.
باکو به عنوان پایتخت جمهوری آذربایجان در سال  1311در دوره تزاری  112هزار نفر جمعیت داشته است.در سرشماری سال  1181این
شهر  311هزار نفر جمعیت داشت که  % 42/2از جمعیت کل جمهوری را تشکیل می داد.در سال  2112جمعیت باکو با  1/1میلیون نفر حدود
یک چهارم جمعیت را شامل می شد.
جمهوری خودمختار نخجوان به عنوان بخش برونگان جمهوری در سال  1122برابر  114هزار نفر و در سال  1181در دومین سرشماری
اتحاد شوروی  122/1هزار نفر جمعیت داشت که  %5از کل جمعیت جمهوری آذربایجان شوروی را در بر می گرفت.در سال  1131در اثنای
فروپاشی اتحاد شوروی و جنگ قره باغ که ارتباط مستقیم نخجوان با خاک اصلی جمهوری آذربایجان در حال قطع شدن بود که در نهایت تا
کنون نیز ادامه دارد ،جمعیت نخجوان به  218/1هزار نفر رسید که  % 8/1از کل جمعیت جمعیت جمهوری آذربایجان شوروی بود.بر اساس
برآوردهای کمیته دولتی آمار جمهوری در سال  2112این جمهوری  812/5هزار نفر جمعیت داشته است که  % 5/4کل جمعیت را شامل می
شود(.وزارت خارجه ،ص  .)15شهرهای عمده این کشور گنجه،سومقاییت،شکی،شوشا،شیروان،خان کندی،لنکران،مینگه چویر،نفتاالن،یوالخ
است.)aztpo.com(.

-2-7دین و زبان
بیشتر جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان عمدتا شیعه هستند.زبان رسمی کشور ترکی آذربایجانی میباشد.در کنار زبان ترکی آذربایجانی ،زبانهای
روسی ،ارمنی ،کردی ،تالشی ،تاتی ،عبری ،و لزگی نیز صحبت میشود .ترکی آذربایجانی از نظر تقسیمات زبانی ،جزئی از ترکی غربی و یا ترکی اوغوز می باشد

.ترکی آذربایجانی ،ترکی ترکیه و ترکی ترکمنی در گروه ترکی غربی و یا ترکی اوغوز قرار می گیرند.)aztpo.com.( .در مناطق روس نشین قره باغ و منطقه
لنکران که محل زندگی قوم تالش است ،گونه هایی از مخالفت با حکومت مرکزی وجود دارد.ارامنه با کشور همسایه ،ارمنستان ،بسیار نزدیکی دارند ،ولی تالش
ها با کشور همسایه و هم جوار خود ،ایران ،نزدیکی چندانی ندارند.از  1118الفبای التین جای خط سیریلیک را گرفت و از  2111به کار بردن الفبای سیریلیک
در مکاتبه های سیاسی و تجاری ممنوع شد (کوالیی،1831،ص .)131-111

-3-7اقوام ساکن در جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربایجان کشوری چند قومی است و از دیر باز جمعیت های گوناگونی در قلمرو آن زندگی می کردند.این مورد بیشتر بدان جهت
بود که تا قبل از دهه دوم قرن بیستم کشوری به نام جمهوری آذربایجان وجود نداشت  .این قلمرو از اوایل قرن نوزدهم در اثر شکست ایران در
جنگ ها ی روسیه و ایران و در پی توسعه قلمرو روسیه به جنوب از ایران منتزع و به روسیه پیوست.پس از آن نیز اقوام متعددی از دیگر قلمرو
روسیه تزاری بدانجا کوچیده و در آن ساکن شدند.به همین سبب امکانات جغرافیایی و طبیعی این سرزمین به ویژه نفت آن سبب جلب جمعیتهای
مهاجر شد.
بر اساس نتایج آخرین سرشماری نفوس که در سال  1111توسط دولت جمهوری آذربایجان انجام شده است تعداد جمعیت هر یک از اقوام
و ملیتهای جمهوری آذربایجان به ترتیب عبارت بودند از :لزگی ها  113هزار نفر،روس ها  151/1هزار نفر( در سال  1131روس ها  212/8هزار
نفر بودند) ،ارامنه  121/1هزار نفر( قبل از درگیری  811/4هزار نفربودند) ،تالش ها  12/3هزار نفر ،ولی آنها تعداد خود را تا  411هزار نفر اعالم
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کردند ،آوارها  41هزار نفر،ترکه  58/5هزار نفر ،تات ها  11هزار نفر ،تاتارها  81هزار نفر ،اوکراینی ها  21هزار نفر ،تساخور ها  12هزار نفر ،گرجی
ها  14هزار نفر ،کردها  18/1هزار نفر ،یهودی ها  1هزار نفر ،اودینها (از اقوام داغستانی ها)  5/1هزار نفر(.)2000, the World Bank

 -4-7سیستم حکومتی
جمهوری آذربایجان دارای یک سیستم ریاست جمهوری و نهاد قانونگذاری منتخب میباشد .احزاب و سازمانهای سیاسی مختلفی یک
اپوزوسیون فعال تشکیل می دهند .بزرگترین گروه سیاسی ،جبهه خلق آذربایجان است که در  1131به رهبری ابوالفضل ایلچی بیگ تاسیس
شد که به عنوان اولین رئیس جمهور بعد از دوره کمونیستی در ژوئن  1112انتخاب شد .اکثر رهبران احزاب به اصول دمکراتیک و به نوعی
اقتص اد بازار معتقدند .در سیستم حکومت مستقل دموکراتیک آذربایجان دین را از سیاست جدا کردهاند و اگر کسی جدانبودن سیاست از دین را
ترویج کند آن را مجرم دانسته و مجازات میدهند(.عزیزی،ص.)8
مجلس ملی این کشور  124نماینده دارد که توسط رای مردم برای مدت  4سال انتخاب می شوند.نمایندگان مجلس ملی تایید نخست
وزیر و دادستان کل را برعهده دارند.رئیس جمهور این کشور با حداقل  84سال سن توسط رای مستقیم مردم برای دوره  4ساله انتخاب می شود،
که کابینه را به رهبری نخست وزیر انتخاب و برکنار می کند.او می تواند دوبار انتخاب شود.قضات دارای مصونیت قضایی و مستقل هستند.دادگاه
عالی باالترین نهاد قضایی جمهوری آذربایجان است.
ارتش این کشور هر چند در مقایسه با ارتش های همسایه بزرگتر است ولی با مشکالت داخلی روبروست ،که مسائل مالی و فساد از آن
جمله است.درآمد های نفت توانسته بخشی از این مشکالت را جبران کند ،ولی روحیه ملی ضعیف است و سربازان بیشتر تمایل دارند از محل
زندگی و زادگاه خود پاسداری کنند.جنگ با ارامنه در قره باغ نقش ارتش را بسیار پر اهمیت ساخته ،ولی این کشور هم مانند دیگر جمهوری
های پیشین اتحاد شوروی برای تامین امنیت خود در جستجوی حمایت های خارجی برآمده است(کوالیی،1831،ص .)112

-5-7مناطق جغرافیایی موثر بر منافع ملی آذربایجان
اگر معیار هایی مثل شرکت در انتخابات و نتیجه آرای ماخوذه ،ایجاد اغتشاش و نا امنی ،حمایت از نظام سیاسی کشور را مد نظر قرار دهیم
چند منطقه مهم در جمهوری آذربایجان وجود دارد که نحوه تاثیرگذاری هر کدام در سیاست داخلی در پی می آید.
 .1منطقه شبه جزیره آبشوران
این منطقه به دلیل قرا گرفتن نقاط شهری پر جمعیت مثل باکو ،سومقاییت و  ...نقش قابل مالحظه ای در نتیجه انتخابات دارد.قرار گرفتن
دفاتر مرکزی احزاب اصلی فعال در کشور و هم چنی ن دفاتر ارگان های مطبوعاتی این احزاب این نقش را مضاعف کرده است.از نظر حمایت از
نظام سیاسی کشور و ایجاد اغتشاش نیز این منطقه تاثیرگذار است.این منطقه زادگاه تعداد زیادی از سیاست مداران و محل سکونت و فعالیت
اکثر فعاالن سیاسی به شمار می آید.
 .2منطقه نخجوان
منطقه نخجوان زادگاه سیاست مداران زیادی است که عموما در تحوالت سیاسی جمهوری آذربایجان نقش اساسی داشته اند.ابوالفضل
ایلچی بیگ ،رهبر حزب جبهه خلق آذربایجان ،رسول قلی اف ،رهبر حزب دموکرات آذربایجان و رئیس مجلس سابق و رئیس جمهور سابق
آذربایجان و حیدر علی اف رهبر حزب آذربایجان نوین و رئیس جمهور کشور هر سه در جمهوری خودمختار نخجوان به دنیا آمده و ارتباط
نزدیکی با مردم و نهاد های سیاسی و اجتماعی این منطقه داشته اند.نهاد های حکومتی مستقر در این برون بوم ( مثل مجلس عالی نخجوان و
هیات وزیران) نیز در حمایت از نظام سیاسی مرکزی کشور تاثیرگذار هستند.
 .8منطقه قره باغ
مناقشه قره باغ که در حال حاضر اصلی ترین دغدغه دولتمردان آذربایجان است،در این منطقه اتفاق افتاده و تمام جنبه های زندگی مردم
کشور را تحت الشعاع قرار داده است.از نظر ایجاد ناامنی ،این منطقه باالترین و اصلی ترین تاثیر را دارد که ارامنه قره باغ به عنوان اکثریت ساکنان
منطقه در موضع دشمنی با حکومت و مردم آذربایجان قرار دارند و در سایر پارامترهای سیاست داخلی مثل انتخابات یا حمایت از نظام سیاسی
و پرورش سیاست مداران نقش ندارند و نقششان فقط منحصر به ایجاد ناامنی،تجزیه طلبی و ایجاد بحرانی در سطح بین المللی است.
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 .5منطقه گنجه
منطقه گنجه به دلیل داشتن جمعیت قابل توجه و سابقه استقرار حکومت در دوره جمهوری اول( )1113-21و سکونت و فعالیت های
سابق صورت حسین اف ،نخست وزیر سابق کشور که در سال  1112با رهبری نظامیان شورشی حکومت ابوالفضل ایلچی بیگ را ساقط کرد ،از
نطقه نظر حمایت یا مخالفت با نظام سیاسی و انتخابات و داشتن توان بالقوه برای ایجاد ناامنی دارای اهمیت است(واحدی،1834،ص.)221

-9مفهوم منافع ملی
منافع ملی مفهوم اساسی سیاست خارجی است که توسط واقع گرایان وارد حوزه روابط بین الملل شده،این مفهوم در بر گیرنده تمامی
ارزشهای ملی است و عبارت است از هدف های عام و دائمی که ملت و دولت در راه تحقق آنها فعالیت می کنند بنابراین منافع ملی امری دائمی
و دارای رابطه مستقیم با سیاست خارجی است .منافع ملی در اصطالح عبارت است از هدف اصلی و تعیینکنندة نهایی در جریان تصمیمگیری
سیاست خارجی یک کشور .منافع ملی یک مفهوم کلی از عناصری است که مهم ترین احتیاجات حیاتی کشور را تشکیل میدهد؛ این عناصر
عبارت اند از :حفظ موجودیت؛ استقالل؛ تمامیت ارضی؛ امنیت نظامی و رفاه اقتصادی (علیبابایی و آقایی ،1822 ،صص .)121-122پروفسور
هالستی معتقد است که اهداف منافع ملی در درجه اول صیلنت و موجودیت کشور سپس توجه دولت که معطوف به روابط بین دولت ها برای
پیشبرد مقاصد عمومی و خصوصی،رفاه اجتماعی،توسعه اقتصادی و مناسبات تجاری،افزایش پرستیژ،توسعه و نفوذ از طریق عقد قرارداد های
مختلف می باشد .منطقه قفقاز که در نظریه مکیندر در اوراسیا قرار دارد و پیوند دهنده خاورمیانه به اروپا می باشد در معادالت سیاسی کشورها
دارای اهمیت زیادی است(ساجدی،1811،ص .)183
منافع ملی جمهوری آذربایجان از مجموعه ای از ارزش های اساسی تشکیل شده است و اهداف از مردم آذربایجان ،و نیز سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و سایر نیازهای الزم است برای رفاه افراد ،جامعه و دولت .آنها به شرح زیر شناسایی می شوند:

 .1پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی به دولت ،تضمین مصونیت از آن مرزهای شناخته شده بین المللی
 .2حفظ وحدت مردم آذربایجان ،و حمایت از ملی آگاهی
 .8ایجاد جامعه مدنی ،حصول اطمینان از احترام به حقوق بشر و اساسی آزادی
 .5تقویت عملکرد نهادهای دولتی و تضمین امنیت مردم از طریق توسعه نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی ،و با حفظ حاکمیت قانون و
نظم عمومی
 .4برآورده ساختن تعهدات بین المللی و کمک به امنیت و جهانی و منطقه ای ثبات از طریق توسعه همکاری با هدف یکپارچه سازی به
ارزش مشترک سازمان های بین المللی
 . 2ایجاد شرایط مطلوب برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور توسعه یک اقتصاد بازار ،بهبود مبنای قانونی آن و اطمینان
از ثبات اقتصادی
 .1تحکیم همبستگی و هویت ملی بر اساس ارزش های مشترک توسط آذربایجانی ها در سراسر جهان( The president of the Republic

.)of Azerbaijan

-۱1بررسی تاثیر جغرافیای سیاسی بر منافع ملی آذربایجان
-۱-۱1بحران قره باغ
از نظر جغرافیایی و مکانی منطقه قره باغ کوهستانی در داخل خاک آذربایج ان قرار دارد و با کشور ارمنستان مرز ندارد.قره باغ کوهستانی
دارای  5511کیلومتر مربع مساحت است.جمعیت فعلی قره باغ(قبل از اشغال توسط ارتش ارمنستان)  111هزار نفر برآورد شده است که از این
میزان  %11ارمنی % 22/4،آذربایجانی و  % 1/4روس هستند.در شرایط فعلی دولت آذربایجان و برخی گروه های سیاسی با تالش های گروه
مینسک شورای امنیت و همکاری اروپا در زمینه حل بحران قره باغ به نحویکه منافع آذربایجان را تامین کند ،امیدوارند.ولی برخی گروه های
سیاسی با توجه به اینکه نزدیک به یک دهه از اعالم آتش بس دو کشور گذشته و مجامع بین المللی از جمله گروه مینسک نتوانسته اند نسبت
به حل این مشکل لقدام موثری انجام دهند،چندان به حل و فصل این بحران خوشبین نیستند(.واحدی،1834،ص .)215
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در حال حاضر منازعه قره باغ ظاهرا فروکش کرده است.کنترل قره باغ از دست دولت آذربایجان خارج شده و ضمن حضور نیروهای
ا رمنستان تقریبا خودمختار است ،اما هنوز تکلیف آن روشن و قطعی نیست.بحران قره باغ دارای ریشه های تاریخی-فرهنگی عمیقی است و مساله
ای نیست که با چند دور مذاکرات دیپلماتیک آن هم توسط کسانی که از دغدغه های مردمان منطقه آگاهی کافی ندارند ،حل وفصل
شود(قنبرلو،1833،ص .)5
آذری ها همواره از دو سو تحت تاثیر بوده اند ،از جانب ترکیه و اندیشه ناسیونالیسم ترک ،و از سوی شمال ،از جانب روس ها با اندیشه
جهان وطنی که خود در آن دارای نقشی اساسی در مصاف با شرق بودند .اگر آذربایجان بتواند شرایط داخلی را به سمت و سویی که از آنها اراده
ای منسجم و ملی بروز و ظهور یابد ،هدایت کند،خواهد توانست بر محدودیت بزرگ رفتاری خود غلبه یابد .به دلیل آنکه اندک تالش های
آذربایجان ،علی رغم وجهه شکست خورده در جنگ ،تاکنون نتوانسته حتی اندک پیشرفتی را برای این کشور در صحنه سیاسی-نظامی رویارویی
با ارامنه قر ه باغ به همراه بیاورد ،می توان اذعان داشت که بزرگترین محدودیت رفتاری آذربایجان هم چنان وجود دارد(واعضی،1831،ص .)131
شورای امنیت و همکاری اروپا با توجه به نگرش های اعضای آن در اکثر اقدامات سیاسی به مالحظات اقتصادی نیز توجه دارند.در زمینه
حل بحران قره باغ نی ز به شکوفا شدن اقتصاد منطقه و ارتباط با کشورهای اروپایی توجه می کنند.کشورهای خارجی در خصوص بحران قره باغ
بیشتر نتیجه کار را با منافع خود پیوند می زنند.در سال های اخیر دولت امریکا تحت تاثیر منافع اقتصادی خود در انتقال نفت از آذربایجان ( به
ویژه خط لوله باکو-تفلیس -جیحان) و مجامع بین المللی در آذربایجان در آن ها نفوذ کرده ،از دولت باکو حمایت می کنند(واحدی،1834،ص
.)212
اشغال بخشی از سرزمین جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان ،حمایت روسیه از ارمنی ها در جنگ قره باغ،همسایگی با روسیه سبب شده
که این کشور برای حفظ تمامی ت ارضی و ثبات داخلی به سوی کشورذهای غربی گرایش یابد و روابط ویژه ای را با کشورهای غربی به ویژه ترکیه
و امریکا برقرار سازد.جمهوری آذربایجان برای تحقق این هدف یعنی،باز پس گیری قره باغ از قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای برای ایجاد
پایگاه های نظامی و حضور دائ می در قفقاز دعوت کرده است.توافق نظامی و همکاری های گسترده میان این کشور با ترکیه ،هم چنین تمایل
این کشور برای واگذاری پایگاه به ناتو و امریکا در جزیره آبشوران ،مشارکت فعال در پیمان گوام در جهت جلوگیری از نفوذ روسیه و ارمنستان
است.روابط خارجی جمهوری آذربایج ان بیانگر تالش رهبری باکو برای بهره گیری از اهرم نیروهای خارجی است تا اراضی خود را از اشغال ارامنه
آزاد سازد(کوالیی،1831،ص .)831-811
در حال حاضر دولت آذربایجان دو گزینه به صورت کلی در زمینه حل بحران قره باغ در پیش رو دارد)1 :حل مشکل به صورت یکجا،آزادسازی
اراضی اشغالی و به دست آوردن تمامیت ارضی کشور که با توجه به عدم اطمینان توان ارتش آذری تحقق آن چندان آسان نیست)2.حل مشکل
به صورت قدم به قدم که در مرحله اول آزادسازی بخشی از اراضی اشغالی را شامل خواهد شد و برای سایر مراحل راه مذاکره و چانه زنی باز
است.به طور کلی ترتیبات منطقه ای و منافع ملی کشورها ایجاب می کند صلح وثبات در قفقاز حاکم شود.در حال حاضر قره باغ یکی از گرهگاه
های بحران زا در این منطقه است که حل آن قبل از هر چیزی نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در دیدگاه ها و ادبیات سیاسی دو کشور و نیز
دولت های دارای منفعت ویژه در منطقه است(.واحدی،1834،ص .)213
در خصوص اهمیت قره باغ می توان به این موارد اشاره کرد:
 -1موقعیت نسبتا ژئواستراتژیکی قره باغ و قرار گرفتن در محل تالقی ژئواستراتژیکی اوراسیایی
 -2سرچشمه گرفتن یا عبور رودخانه های بزرگ آذربایجان از قره باغ و مناطق اشغالی همجوار
 -8قرار داشتن شاهراه ارتباطی-نظامی تنگه الچین در رایون اشغالی کلبجر در جوار قره باغ
 -5حساسیت توده ای به مقوله قره باغ و حیثیتی شدن آن برای مردم هر دو کشور
 -4وجود ارتفاعات جدار قره باغ به مثابه سنگر مستحکمی در مقابل ارمنستان(مهری،فیروزکوهی،1811،ص.)184
در آخ ر اینکه شش دسته عوامل را می توان در به وجود آوردن مناقشه و طوالنی شدن آن برشمرد)1:تفکر غیر واقعی رهبران شورویدر
مورد قومیت ها و فدرالیسیم )2رویکرد افراطی آذربایجانی ها به ترکیه )8ذهنیت منفی تاریخی ارامنه )5فقدان مشروعیت و مخدوش بودن مرزها
در منطقه )4اعمال سیاست تبعیض علیه یکدیگر )2رقابت قدرت های تاثیر گذار(واعظی،1831،ص .)143
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-2-۱1احزاب سیاسی مخالف
احزاب سیاسی مخالف دولت و همچنین گروه های مخالف دیگر همواره مانع از اجرای سیاست ها و برنامه های دولت آذربایجان می
شوند.احزاب جبهه خلق آذربایجان ،مساوات،استقالل مل ی و حزب دموکراتیک آذربایجان از مهم ترین احزاب مخالف هستند که این احزاب طی
میتینگ ها و مطالبی که در ارگان های مطبوعاتی خود چاپ می کنند ،همواره به مخالفت با سیاست های دولت و حزب حاکم(آذربایجان نوین)
می پردازند.عالوه بر احزاب سیاسی یاد شده ،اسالم گرایی در بین مردم آذربایجان چالشی است که پیش روی حاکمیت جمهوری آذربایجان قرار
دارد و مشکالتی را بر سر راه سیاست های سکوالر دولت ایجاد می کند(.واحدی،1834،ص  .)211همانطور که در انتها قسمت ( 4ادیان و
مذاهب) خاطر نشان گردید گروههای اسالمیشیعه ،اهل سنت میانه رو ،نورچیه ا ،وهابیت و ....در جمهوری آذربایجان وجود داشته و به فعالیت
میپردازند .جمهوری آذربایجان یکی از مراکز مهم اسالمی در سالیان قدیم بودهاست و هنوز ارتباط قومیبا تاریخ اسالمیبا میراث درخشان
معماری هنر اسالمی دارد .بیش از  4111مکان با معماری اسالمی در این جمهوری وجود دارد(.عزیزی،ص .)1

-3-۱1جمعیت(قومیت و مذهب)
از نظر جمعیت جمهوری آذربایجان در میان جمهوری های قفقاز رتبه اول را داراست.در این کشور بیش از  21قوم بزرگ زندگی میکنند.
بیشترین جمعیت مربوط به آذربایجانی ها است و پس از آن اسالو ها قرار دارند.روس ها در میان اسالوها بیشترین نسبت را دارا بودند.بعد از
استقالل جمهوری آذربایجان به علت خروج قوای نظامی روس از آنجا و تعطیلی بسیاری از مشاغل که در اختیار آنها بود و کنترل اداره امور
جمهوری به دست آذربایجانیها ،جمعیت روس در این جمهوری تقلیل یافت .در این جمهوری اقوام مختلفی مانند لزگی ها،تالش ها،آوارها،
کردها،اودین ها ،تاتارها،یهودی ها و دیگر اقوام و ملل زندگی می کنند.این بحران هویت و ملت سازی یکی از معضالت جدی جمهوری آذربایجان
است و همواره مانع برپایی حکومتی بر مبنای ملت آذری شده است.
در کشور جمهوری آذربایجان از حی ث تجانس و اشتراک های دینی به علت غیر دینی(الئیک) بودن سیستم حکومتی هرگونه فعالیت عمیق
مذهبی به عنوان فعالیتی سیاسی و تحریک آمیز تلقی شده و همواره مورد سوال دستگاه های امنیتی قرار می گیرد.اگر چه جمهوری آذربایجان
دومین کشور شیعه در جهان است اما به علت آثار ب ه جای مانده از دوران  11ساله کمونیسم ،حساسیت دولت نسبت به هرگونه فعالیت مذهبی
مانع از بهره گیری از اشتراکات مذهبی در جهت تامین منافع ملی شده است(صیدی ،1833،ص  ،13ص.)32
در بین نژاد ها ،ملیت ها و مذاهب موجود در کشور آذربایجان ،ترک های آذربایجانی که مسلمان هستند ،تقریبا تمام سهم را در سیاست
داخلی دارند.در بین اطالعات و اسناد موجود ،هیچ موردی که نشان دهنده نقش گروه های نژادی،ملی و مذهبی از آذربایجانی ها در قوای سه
گانه حکومتی باشد پیدا نشده است.فقط چنین موردی در شرکت های وابسته به دولت مثل شرکت نفت دولتی سوکار مشاهده می شود.کما
اینکه در حال حاضر،رئیس شرکت نفت دولتی جمهوری آذربایجان یک نفر روس است(واحدی،1834،ص.)211

-4-۱1انرژی و خط لوله باکو-تفلیس-جیحان() btc
برای جمهوری آذربایجان که جنگ قره باغ و اشغال خاک آن توسط ارامنه،پیامد های سیاسی-اقتصادی مهمی دربر داشته ،انتقال انرژی از
مسیر این کشور به سوی غرب از اهمیت استرتتژیک برخوردار است.ضرورت تامین امنیت خط لوله باکو-تفلیس-جیحان فعالیت بیشتر و موثرتر
امریکا و نیروهای نظامی آن را به همراه داشته است.تامین امنیت منطقه عبور این خط لوله  1111کیلومتری با بحث ها و چالشهای بسیاری
همراه بوده،همان گونه که در همه مسیرهای دیگر نیز دغدغه های امنیتی تحوالت زیادی را به وجود آورده است.برای این جمهوری که با مشکالت
ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی و عدم حمایت منظم و مستمر از سوی مسکو مواجه بود،احداث خط لوله باکو-تفلیس-جیحان اهمیت حیاتی در
تا مین منافع ملی داشت.همگرایی با امریکا و اجرای پروژه خط لوله باکو-تفلیس-جیحان حفظ امنیت و ثبات در این جمهوری را ضروری ساخته
است(کوالیی،1831،ص .)511-812
جمهوری آذربایجان حداقل در دهه اخیر به دلیل فرسودگی زیربناهای اقتصادی،جنگ قره باغ،نقص تمامیت سرزمینیاش ،وجود 1/2
میلیون آواره جنگی،فساد اداری-مالی و دسترسی نداشتن به آب های آزاد به کشوری فقیر تبدیل شده است.اما این کشور نوپا با اتکا به منابع غنی
معدنی به ویژه ذخایر نفت-گاز ،قادر به بازسازی و نوسازی اقتصاد و جامعه است.در حال حاضر ،حدود  %11خشکی و فالت قاره این کشور دارای
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منابع نفت و گاز هستند .از  11حوضه نفت و گاز  41حوضه در خشکی و  21حوضه آن در فالت قاره دریای مازندران قرار گرفته اند .نو شدن
اقتصاد و جامعه در این جمهوری ،با وجود زیربناهای مناسب فرهنگی -آموزشی،میراث های تاریخی،حمایت های امریکا،اروپا و ترکیه پدیده ای
دور از انتظار نیست.در صورت تبدیل جمهوری آذربایجان به کشوری توسعه یافته،مرفه و درهای باز ،احتمال فعالتر شدن،نیروهای همگرایی در
درون جمهوری برای تامین منافع ملی وجود خواهد داشت(،Sidص .)111-113
یکی از مسائل مهم در بحث اقتصاد تامین انرژی است که به عنوان یک مسئله راهبردی برای تامین منافع ملی است.از سوی دیگر آذربایجان
تالش می کند هر چه بیشتر از سلطه روسیه خارج شود.البته با توجه به اینکه در این کشور نیروی متخصص و امکانات فنی برای استحصال و
انتقال نفت و گاز وجود ندارد ،زمینه حضور قدرت های فرا منطقه ای در قالب کن سرسیوم های نفتی و سرما یه گذاری در بخش نفت و گاز در
آن کشور را فراهم آورده است.با این حال وجود نفت و گاز در جمهوری آذربایجان فی نفسه تهدیدی برای ایران محسوب نمی شود ولی اینکه
نفت توسط چه کشورهایی و از چه مسیری ترانزیت شود باعث تقویت همگرایی می شود.در واقع ترانزیت انرژی جمهوری آذربایجان که توسط
امریکا از مسیر باکو-تفلیس -جیحان صورت می گیرد و حوزه دریای خزر از مسیری غیر از ایران باعث تقویت رقبا ی منطقه و فرا منطقه ای خواهد
شد(صیدی،1833،ص .)38-32

-5-۱1موقعیت جغرافیایی
موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جمهوری آذرب ایجان به عنوان یکی از کشورهای قفقاز جنوبی بعد از منابع انرژی(نفت و گاز) دومین
عاملی است که به عنوان پشتوانه برای این کشور نقش آفرینی می کند.اراضی این جمهوری به عنوان بخشی از قفقاز در طول تاریخ از موقعیت
جغرافیایی برتر و کلیدی برخوردار بوده و به سبب این موق عیت همواره در معرض توجه دولت ها و قدرت های بزرگ قرار داشته است.آذربایجان
چه زمانی که در ترکیب جغرافیای سیاسی ایران برگ قرار داشت و چه پس از جدایی اجباری از ایران ،در چهار راه مواصالتی شرق-غرب و شمال-
جنوب قرار داشته و هنوز هم علی رغم ایجاد راه های ارتباطی جدید این موقعیت را حفظ کرده است.به طوری که می توان ادعا کرد اگر این این
کشور کوچک فاقد نفت و گاز هم بود باز قابلیت این را داشت که هم چنان در کانون توجهات دیگران قرار گیرد.بی شک توجه برخی سازمان
های بین المللی مانند ناتو بیش از آنکه به خاطر وجود انرژی در منط قه باشد به سبب موقعیت خاص و برتر جغرافیای آن است ،هم چنان که
برای قدرت های اروپایی و امریکایی،همسایگی و پیوستگی جغرافیایی جمهوری آذربایجان با ایران،روسیه و آسیای مرکزی که هر سه دارای
اهمیت استراتژیک هستند غیر قابل چشم پوشی است(.صیدی ،1833،ص .)38
جمهوری آذر بایجان با استفاده از موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک خود ،می تواند با مهیا ساختن زمینه های نفوذ حضور ایاالت
متحده،اسرائیل و ناتو در خاک خود و حتی نهادینه کردن آن بهره برداری گسترده ای را برای تحت فشار گذاشتن ایران داشته باشد.عالوه بر
این،جمهوری آذربایجان با ا ستفاده از موقعیت جغرافیایی خود می تواند در خنثی سازی تالش های ایران برای عبور کریدور انرژی از خاک
ایران ،طوالنی شدن مدت زمان و کاهش نفوذ ایران و ارمنستان بهره برداری نماید .ولی در کنار این موارد باید از برخی تنگناها نام برد که خللی
در منافع ملی ایجاد می کند)1:تنگناهای جمعیتی )2تراکم تهدیدها )8گسل فرهنگی-مذهبی )5تناسب نداشتن جمعیتی )4نقش ستونی استان
های آذری )2تنگناهای جغرافیایی(.)111-114،Sid.ir

-6-۱1پتانسیل شکل یابی ملت
جمهوری آذربایجان در گذشته عضوی از واحد سیاسی شوروی و فاقد دولت مستقل بوده است.سازمان یابی یک دولت مستقل از دید
جغرافیای سیاسی مستلزم وجود سرزمین و سکنه بومی است که از آن به ملت تعبیر می شود.ساخت اجتماعی و فرهنگی سکنه آذربایجان دارای
عناصر تجانس آفرین در جهت سازمان یابی ملت است که می تواند به شکل یابی و تکامل هویت ملی کمک نماید،همان چیزی که در حال حاضر
جامعه آذربایجان به دنبال آن است و در مرحله گذار به سوی هویت یابی قرار دارد.عناصر کلیدی و پایه در جهت شالوده ریزی هویت ملی
آذربایجان عبارتند از:
 )1دین ومذهب که اسالم و شیعه می باشد)2.قومیت که ترک هستند)8.زبان که آذری است)5.احساس عالقه به مفاخر محلی و بومی و
ملی نظیر شخصیت های علمی،شعرا،علما،تاریخ،قهرمانان و غیر آن)4.انسجام اجتماعی که به دلیل اختالط محدود با سایر اقوام و نژادها از سویی
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و نیز انزوای جغرافیایی و سیاسی به دلیل واقع شدن بین محیط های جغرافیایی جدا کننده پیرامون کما کان پا بر جا مانده است(.حافظ
نیا،1812،ص.)8

 -۱۱نتیجه گیری
جمهوری آذربایجان در چارچوب محیطی گرفتار آمده است که به دالیل سیاسی،بین المللی،اقتصادی و طبیعی از پیرامون مجزا شده
است.این امر به نوعی بر تمرکز و تجمع ملی و تقویت روح ملیت در آن کمک می نماید.نگاهی به وضعیت جغرافیایی این کشور مبین این واقعیت
است .عوامل ژئوپلتیکی جمهوری آذربایجان از قبیل:منابع انرژی(نفت و گاز)،تاثیر جمعیت(مذهب و قومیت)،موقعیت جغرافیایی،مرزهای این
کشور نشان می دهد که منافع ملی آن در فرازو نشیب قرار دارد و هر کدان تاثیر به خصوصی بر سیاست داخلی و خارجی می گذارند.
جمهوری آذربایجان بایستی از تمام ظرفیت موجود در جهت تامین منافع ملی خود به کار ببرد و سعی کند ارتباط خوبی را با همسایگان
خود برقرار کند به دلیل اینکه این عوامل ژئوپلیتیکی در ارتباط تنگاتنگ با جغرافیای سیاسی کشورهای همسایه قرار دارد .هرچند این عوامل
سبب برخی تنش ها و درگیری ها می ش ود ولی آذربایجان با موقعیت استراتژیکی که دارد می تواند نقش موثری در تعادل بخشیدن قدرت های
منطقه ای داشته باشد .فروپاشی شوروی و حضور یکجانبه گرایانه ایاالت متحده امریکا موجب تغییر عالیق ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه از جمله
آذربایجا ن شده است.در این میان اتحاد های استراتژیک سنتی بین کشورها و قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای جای خود را به اتحاد های
استراتژیک جدید داده است .ارمنستان ،آذربایجان و گرجستان ،پس از آن که در نیم قرن گذشته اغلب در حاشیه بوده اند ،اکنون به عوامل مهمی
در حفظ منافع امنیت ملی ایاالت متحده امریکا تبدیل می شوند.
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چکیده
اصلی ترین منبع اعتقادی مسلمانان ،قرآن کریم و سپس منابع روایی پیشوایان معصوم(ع) است .ازاین رو ،در بیشتر موارد ،به قرآن
کریم،روایت های برگرفته از منابع اصیل فقه امامیه ایضاً موضوع های پیشگیرانه مختلف محیط زیست از نظر علمی و شریعت اسالم ،در
حد توان ،مطرح و بررسی می شود .و در برخی موارد ،به منابع روایی اهل سنت استناد خواهد شد .اهمیت این پژوهش در آن است که
خواننده با خواندن آن متوجه خواهد شد پیش از آنکه دانشمندان غربی به مسائل مختلف زیست محیطی بپردازند ،دین اسالم ،قرن ها
پیش تر ،به این امر توجه داشته و اقدامات پیشگیرانه آن را به طور کامل بیان کرده است .معذالک حفظ محیط زیست ،پاسخ به یکی از
نیازهای امروز جامعه برای نگاهداری بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی است و تخریب محیط زیست معلول نابرابریهای
اجتماعی و استفاده های غلط از طبیعت و یکی از عوامل تضییع حقوق انسانهاست .به عبارت دیگر ،انسان همانگونه که حق استفاده و
بهره مندی از محیط زیست سالم را دارد ،مسؤولیت درست استفاده کردن از آن را نیز بر عهده دارد .با نگاهی به وضعیت فعلی محیط
زیست ،در مییابیم که انسانها در بهره برداری از طبیعت و محیط زیست به مسؤولیت خود در حفظ و حراست از آن به درستی عمل
نکردهاند .از این رو می توان با تدوین قواعد و مقررات داخلی و بین المللی و تأسیس نهادهای قضایی اختصاصی رسیدگی کننده به
مسائل زیست محیطی اقدام مناسبی در جهت سیاست جنایی زیست محیطی بشمار آید.
واژگان کلیدی :محیط زیست ،سیاست جنایی ،فقه اسالم ،قوانین موضوعه

 -۱مقدمه
امروزه ،باقی ماندن محیط زیست سالم روی کره زمین ،به صورت نگرانی جدّی درآمده است .این بحران ،چهره جهان را تغییر داده است و
این دگرگونی ،ه ر روز بیشتر آشکار و سبب دلهره ای بزرگ تر می شود .در شریعت اسالم که دینی جامع و کامل است ،احکام و قواعدی وجود
دارد که بیان کننده شیوه های درست استفاده انسان از طبیعت و دیگر موهبت های الهی است .تعبیر اسالم از بهره برداری نابجا و بی رویه انسان
از طبیعت و موهب ت های خداداد شریعت اسالم ،برای حفاظت از محیط زیست و پایداری آن ،راه های مبارزه با آالینده های طبیعت و محیط
زیست دیدگاه های اسالم درباره اخالق زیست محیطی مورد توجه قرار می گیرد .انسان نیازمند اصولی است که ناظر بر آرمان های اخالقی باشد
و درعین حال ،توسعه و ر فاه مادی را نیز دربربگیرد .چنین اصولی نمی تواند به دست فرد یا افرادی هرچند ماهر و متخصص ،به صورت شایسته
پدید آید ،مگر آنکه آن را به منبعی فراسوی طبیعت وصل کنیم.
اصلی ترین منبع اعتقادی مسلمانان ،قرآن کریم و سپس منابع روایی پیشوایان معصوم(ع) است .ازاین رو ،در بیشتر موارد ،به قرآن کریم،
روایت های برگرفته از منابع اصیل فقه امامیه و در برخی موارد ،به منابع روایی اهل سنت استناد خواهد شد .در واقع به طور کلی ضرورت بحث
از محیط زیست ،بحران محیط زیست در جهان امروز ،مفهوم محیط زیست و انواع آن ،تطورهای های مهم محیط زیست ،تأثیر محیط زیست

51

دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی

سالم بر موجودات ،اعم از انسان و حیوان ،حفاظت از محیط زیست ،نقش دین در سالمت محیط زیست ،پرورش اخالق زیست محیطی و بیان
راهکارهای حفاظت از محیط زیست و عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست که مبنای تمام این بحث ها ،دیدگاه اسالم است ،بیان می گردد.
ع الوه بر این مسائل زیست محیطی ،دارای ویژگی ها و ابعاد متنوع و گوناگونی بوده و نیازمند مطالعات و همکاری های میان رشته ای است.
محیط زیست با علوم مختلفی مانند اقتصاد ،پزشکی ،حقوق ،روان شناسی ،جامعه شناسی ،زیست شناسی و جغرافیا ارتباط پیدا می کند .بر
همین اساس ا مروزه رشته های مرتبط با محیط زیست در حال گسترش اند؛ حقوق نیز به عنوان ضابطه و ابزاری برای برقراری نظم ،امنیت و
آسایش اجتماع در راستای انجام رسالت خود ،پیوند و رابطه ای محکم و رو به گسترش با محیط زیست برقرار نموده و نقش مهمی در حمایت و
حفاظت از محیط زیست بر عهده گرفته است.
در این راستا ،پاسخ به عوامل تهدید کننده ی محیط زیست و جرائم زیست محیطی به یک نگرش جامع و سیاست مؤثر و منسجم و
همچنین فرهنگ سازی قوی نیاز دارد .جرم انگاری وب ازدارندگی حقوق کیفری و ضمانت اجراهای کیفری به مراتب بیشتر از حقوق مبتنی بر
مسئولیت مدنی است و این امر از طریق شناسایی اعمال مخالف محیط زیست به عنوان جرایم زیست محیطی ،و تاسیس مراجع قضایی اختصاصی
محقق می گردد .عالوه بر اینکه نگرش وآموزه های دینی می تواند نقش مهم و بنیادینی در ارائه ی بینش صحیح در تبیین جایگاه محیط زیست
و وظیفه انسان در قب ال آن ایفا نماید ،نظام حقوقی اسالم و موازین اسالمی جزئی از فرهنگ ما و زیربنای حقوق کشور ایران و جهان اسالم است.

 -2بیان مساله
محیط زیست به معنای اعم آن از چنان گستره ای برخوردار است که عالوه بر عناصر طبیعت و تعادل آن ،مسألة کیفیت زندگی انسان را
شامل میشو د ،انسان با استعداد و قدرت مسخرسازی طبیعت و با قدرت آفرینندگی خویش قادر است با تلفیق عناصر طبیعت با عناصر کیفیت
زندگی خویش در محل زندگی ،کار و تفریح ،محیط زیستی را برای خـویش سامان ببخشد کـه ضمن بهرهمندی از طبیعت ،ابعاد فرهنگی،
تاریخی و معنوی را پدید آورد که شکل دهندة بُعد انسانی محیط زیست است .و شایسته است از آن به بُعد معنوی محیط زیست یاد شود.
حقوق محیط زیست ،شاخه ای از علم حقوق است که به مطالعة قواعد حقوقی موجود در زمینة محیط زیست طبیعی و انسانی میپردازد،
که یکی از اهداف آن حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت در رابطة با فعالیتهای انسان است .بنابراین حقوق محیط زیست فعالیتهای انسانها را بر روی
عناصر و محیطهای طبیعی تعریف و سازمان میبخشد و کیفیت زندگی بهتر را تضمین مینماید.

اسالم به عنوان یک دین کامل و پاسخگو به نیازهای بشر ،چه نقشی در حمایت از طبیعت و محیط زیست دارد؟ آیا مسائل زیست محیطی
در اسالم مورد توجه قرار گرفته است یا نه؟ درباره تأثیر محیط زیست سالم بر موجودات ،اعم از انسان و حیوان و از عوامل آلودگی و تخریب
محیط زیست بحث میشود .البته مبنای تمام این بحث ها ،دیدگاه اسالم و قوانین راجع به محیط زیست است .درباره حفاظت از محیط زیست،
نقش دین در سالمت محیط زیست ،پرورش اخالق زیست محیطی و بیان راهکارهای حفاظت از محیط زیست ،تاثیر قانونگذار جمهوری اسالمی
در مورد محیط زیست و ضمانت اجراهای آن در قانون جدید و قدیم قانون مجازات اسالمی مورد بررسی قرار می گیرد.

 -3پیشینه تحقیق
بررسی آیات قرآن کریم و روایات معصومان(ع) ،موارد فراوانی از اهمیت محیط زیست را در نگاه اسالم بیان می کند .اصوالً ارائه تعریف
جامع و مانع واژگان و مفاهیم ،کار دشواری است  .محیط زیست در معنایی که امروزه به کار می رود؛ در بسیاری از زبان ها ،اصطالحی نو و تازه
است .کاربرد آن در زبان فرانسه به قرن دوازدهم باز میگردد .این اصطالح از آغاز دهه  1821کاربردی مستمر و مؤثر پیدا کرده و در خالل همین
دهه کلمات جدیدی برای بیان این مفهوم در زبان های مختلف مورد استفاده قرار گرفته این امر نشان از سابقه تقریباً  81ساله توجه بخش عظیمی
از جهان ،به طور همزمان ،نسبت به پدیده ای تازه است که پیش روی جهان مدرن قرار دارد.
مفهوم محیط زیست نیز در کشورهای مختلف با توجه به اهمیتی که هر کشور برای عناصر مشخص زیست محیطی قائل است می تواند
متفاوت باشد؛ به عنوان مثال در یک کشور حمایت از آبهای دریایی و مسأله صید از اهمیت خاصی برخوردار است و محیط زیست با این رویکرد
و بر اساس محیط زیست دریایی تعریف می شود و در کشور دیگر حمایت از جنگل ها و مراتع حائز اهمیت می باشد ،لذا با تأکید بر عنصر جنگل
و مرتع ،محیط زیست تعریف می گردد .با این وجود در حقوق ایران تعریف دقیقی از محیط زیست صورت نگرفته است.
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 -4سوالهای تحقیق
 -۱-4سوال اصلی
رویکرد سیاست جنایی اسالم در تقابل با جرایم زیست محیطی چگونه است؟

 -2-4سوال فرعی
آیات و روایات و احادیث و منابع معتبر اسالمی و قوانین موضوعه درمورد محیط زیست سالم چه نظری دارد .وضمانت اجرای قوانین مدون
در نظام قضایی اسالمی در رابطه با جرایم زیست محیطی چگونه است؟

 -5فرضیه های تحقیق
 -۱-5فرضیه اصلی
دین اسالم با توجه به جامعیت خود ،در خصوص امورات مربوط به محیط زیست نیز ساکت نبوده و رویه متناسب درجهت رعایت این امور
و حفظ نعمت محیط زیست اتخاذ کرده است.

 -2-5فرضیه فرعی
عالوه بر آیات قرآنی ،روایات ،احادیث و سنت ائمه(ع) که خود منبعث از نگرش شارع اسالمی هستند ،بیان از دیدگاه دین اسالم بر حفظ و
صیانت از محیط زیست جامعه انسانی دارند.

 -6اهداف تحقیق
 -1آگاهی بر سیاست جنایی اسالم در زمینه جرایم زیست محیطی مورد واکاوی قرار می گیرد.
 -2فرهنگ زیست محیطی آمیخته با مقام خالفت اللهی انسان مورد بررسی قرار می گیرد.
 -8مسئولیت خطیردولت مردان اسالمی در تأمین محیط زیست و راهکار های ارائه آن مورد تاکید قرار می گیرد.

 -7جنبه نوع آوری و جدید بودن تحقیق
ب ستر سازی برای ترویج اخالق زیست محیطی اسالمی در حال حاضر ،شیوه بهره برداری از محیط زیست و برخورد با طبیعت ،مناسب با
شرایط فعلی نیست .از اینرو جا دارد در سیاست های کالن و در برنامه توسعه کشوری ،با همکاری مسئوالن محترم سازمان حفاظت از محیطزیست
و دیگر مراکز م سئول کشور ،الگوی درست برخورد و استفاده مناسب از منابع محیط زیست را تهیه کنند و در این باره ،آموزش های الزم را به
مردم بدهند.
آموزش خانواده ها در استفاده درست و حفاظت از طبیعت خدادادی بی گمان ،اگر مسائل جامع استفاده از محیط زیست و راه های حفاظت
از آن ،جزو ا صول تربیتی و کانون خانواده ها قرار گیرد ،حرکت تأثیرگذاری در مسیر نهادینه شدن اخالق زیست محیطی انجام خواهد شد.
همچنین با توجه به قانون مجازات اسالمی مصوب  12هرکس به طور گسترده ،مرتکب احراق و تخریب ،پخش مواد سمی و میکروبی و
خطرناک یا معاونت در آنها گردد به گ ونه ای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور ،ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی
افراد یا اموال عمومی و خصوصی در حد وسیع گردد مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

ایضاً با توجه به ماده  115قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  12بازپرس می تواند از فعالیتی که باعث آلودگی محیط زیستی می شود
جلوگیری کند.
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 -8روش تحقیق
این مطالعه از نوع مفهومی و مروری (روش اسنادی و کتابخانه ای) است و از طریق فیش برداری ومطالعه کتابخانه ای تعاریف ،تحلیل ها
و نظریه پردازی ها در سازمان محیط زیست از منظر کتب اسالمی و تطبیق آ ن محیط زیست معاصر و همچنین از نظرات اساتید جرم شناسی،
حقوق محیط زیست و جامعه شناسی ،نظرات و دیدگاه های نویسندگان داخل و خارج کشور از طریق اینترنت مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد
گرفت.

 -9تعریف جرم زیست محیطی
جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی
وسالمت بشر می شود .منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که
کیفیت فیزیکی،شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر م وجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد

1.

 -۱1رویکرد اسالم و فقه در باره محیط زیست
تفکر اسالمی ،معتدل ترین و منطقی ترین نظریه را در مورد طبیعت معرفی می کند ،چنان که در قرآن کریم ،نه اجازه می دهد بشر،
طبیعت را به علت بزرگی آن ،خدای خویش بداند و در مقابل آن سجده کند و نه آن را موجودی بدون روح می داند ،بلکه جلوه های طبیعی را
آیه ،نشانه ،کلمه خداوند و موجوداتی با شعورِ نسبی که تسبیح گوی خداوندند ،معرفی کرده است و انسان ها را به پرستش خالق آنها فرامی
خواند.

 -۱۱حفظ محیط زیست از نظر اسالم
اس الم برای حفاظت از محیط زیست ،احکام و آداب ویژه ای در نظر گرفته است که برخی از این احکام ،بهداشتی اند و برخی دیگر ،به
صورت غیرمستقیم ،با بهداشت جامعه ارتباط دارند .ازاین رو ،الزم است این احکام و آداب را به عنوان راهکارهایی در حوزه های مختلف عملکرد
انسان در برابر طبیعت ،ارزیابی کنیم.

 -۱-۱۱راهکارهای اخالقی
یعنی بشر امروز ،نیازمند اصول و اخالقی است که چگونگی دخالت وی در محیط زیست را مشخص کند؛ اصولی که هم از نظر
طبیعی ،مناسب باشد و هم از نظر انسانی و اجتماعی ،مسئولیت آفرین.
 -2-۱۱راهکارهای اقتصادی
دقت در فره نگ اقتصادی اسالم و آموزش ها و دستورهای روشن و بنیادی آن ،آشکارا ما را با محدود بودن تصرف در اموال و ملکیت ها و
تأکید درباره آن ،همچون یک اصل ،رهبری می کند ،نه به آزادی تصرف و باز بودن دست متصرفان در اموال.

 -3-۱۱راهکارهای فقهی ـ بهداشتی
در اسالم ،رعایت به داشت و پاکیزگی و پرهیز از آلودگی ،از جایگاه برجسته ای برخوردار است ،به گونه ای که بخش مهمی از احکام فقهی
شریعت اسالم ،در واقع ،احکام بهداشتی ـ محیطی است .اهمیت احکام آب ها ،احکام زمین ،احکام مربوط به مسائل کشاورزی (مزارعه و مساقات)
و همچنین بر موضوع بهداشت و پاکیزگی ،تأکید فراوان شده و پاکیزگی ،بخشی از ایمان و الزمه آن معرفی گشته است.

 -4-۱۱ایجاد پوشش گیاهی و جنگلی و بهره برداری اصولی از جنگل ها و مرتع ها
 -1تبصره  2ماده  233قانون مجازات اسالمی تعزیرات 1814
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جنگل ها و مرتع ها ،بخشی از انفال به شمار می آیند که به عنوان ثروت های عمومی در اختیار حکومت عدل اسالمی قرار می
گیرند و باید به نفع عموم از آنها استفاده شود.

 -۱2جرائم زیست محیطی
بطور کلی جرائم زیست محیطی رابا توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم بندی می نمایند:

الف) جرائم ارتکابی نسبت به جاندارمحیط زیست منهای انسان
شامل کلیه جانداران گیاهی وحیوانی می شود بر طبق قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست
پیشگیری وممانعت از هر آلودگی وهر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل وتناسب محیط زیست می شود .همچنین کلیه امور مربوط
به جانداران وحشی وآبزیان آبهای داخلی می باشد و بر طبق بند  2ماده  2همان قانون تخریب جنگلها ومراتع نیز از جمله مواردی است که باعث
بر هم خوردن تعادل در محیط زیست شده وبنابر این عملی مجرمانه محسوب می شود.
ب) جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل:
آب وهوا ،خاک ،صدا و آلودگیهای شیمیایی.
اصل ( )51پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد
باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میگردد .از اینروفعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط
زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع است.
اصل چهلم ( )41قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران :هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع
عمومی قرار دهد.
محیط زیست در قانون برنامه پنجم توسعه :نگاهی به قوانین برنامه پنجساله نشان میدهد جایگاه حفاظت از محیط زیست از یک
تبصره در برنامه اول تا یک فصل کامل بنام حفاظت محیط زیست ،آمایش سرزمین و توازن منطقه ای در قانون برنامه چهارم توسعه ،ارتقا یافته
است.
در برنامه اول توسعه بخش محیطزیست در قالب اهداف کیفی مطرح شد و فاقد هرگونه هدف کمی بود.
برنامه دوم توسعه در شرایطی متفاوتتر از برنامه اول توسعه و با دیدگاههای نوینی که در سطح بینالمللی در ارتباط با مقوالت محیطزیست
مطرح بود ،تدوین شد
در قانون برنامه پنجم توسعه مواد قانونی فنی و متناسب با بحرانهای زیست محیطی مبتال به و اهداف کمی پیش بینی شده است و از
جامعیت نسبتا بیشتری نسبت به برنامه های قبلی برخوردار میباشد.
جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسالمی مصوب : 92قانون گذار ایران در ماده  232قانون مجازات اسالمی مصوب  12ضمانت
اجرای شدیدی تری برای آلودگی محیط زیستی در نظر گرفته و چنین مقرر می دارد که :هرکس به طور گسترده به پخش مواد سمی و میکروبی
و خطرناک به گونه ای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور ،ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و
خصوصی ،در حد وسیع گردد مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تعزیرات  :75نتایج بررسی های چند ساله اخیر حاکی از آن می باشد که اغلب دعاوی مطرح شده است از طرف ادارات کل حفاظت محیط
زیست علیه واحدهای تولیدی وصنعتی که به نحوی آالینده به چرخه محیط زیست وارد می سازند به استناد ماده  233قانون مجازات اسالمی
بخش تعزیرات می باشد .عنصر مادی این جرم :اقدام علیه بهداشت عمومی وآلوده کردن محیط زیست است که اعالم مجرم موضوع این ماده
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فقط درصالحیت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست می باشد .احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده 233
توسط اشخاص حقیقی وحقوقی ویا عمومی وخصوصی وجود دارد .بط ور مثال اگرشهرداری به عنوان متولی جمع آوری وتخلیه زباله های شهری
هر گونه اهمال یا سهل انگاری در موضوع نماید که منجر به آن شود که زباله ها جمع آوری نشود مشمول حکم این ماده خواهد بود.
تخریب جنگل ها ،درختان و مراتع به عنوان جرم زیست محیطی :بر این اساس قانونگذار ،تخریب جنگل ها ،درختان و مراتع را جرم
انگاری و ممنوع اعالم کرده و قطع گونههای درختانی را در سراسر کشور ممنوع اعالم کرده است.

 -۱3سیاست جنایی اسالم در واکنش به جرایم زیست محیطی
قانون گذار اسالمی در قانون آیین دادرسی کیفری سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از محیط
زیست و منابع طبیعی ،میراث فرهنگی و بهداشت عمومی باشد ،بعنوان اعالم کننده جرایم ارتکابی معرفی کرده است .البته این
سازمان ها در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دعوا شرکت و نسبت به آرا مراجع قضایی می توانند اعتراض نمایند .در واقع مراجع
یاد شده نمی توانند بعنوان شاکی شکواییه تقدیم کنند و درخواست تعقیب مراجع یاد شده را بنمایند .بلکه بعنوان شخص ثالث و
نه بعنوان بزه دیده می توانند وارد دادرسی شوند.

 -۱4آموزش پیشگیرانه و فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست
امروزه ،آموزش محیط زیست نه تنها یک ضرورت ،بلکه نیاز مبر می است که در پی گسترش روز افزون تمدن های شهری پدید
آمده است .ارتباط عمیق و گسترده بشر امروز با محیط اطرافش ،مسائل گوناگونی را به دنبال داشته که ادامه حیات وی در این کره
مسکونی ،تنها در شرایطی ممکن است که این مسائل در حدی قابل توجه مرتفع شود.

 -۱5رویکرد پیشگیری غیرکیفری نسبت به جرایم زیست محیطی
در اولویت قرار دادن موضوع طبیعت و محیط زیست در تداوم پیشگیری
اطالع رسانی درست و به موقع و پیشگیری از حوادث ناگوار بحران محیط زیست
بستر سازی برای ترویج اخالق زیست محیطی اسالمی
آموزش خانواده ها در استفاده درست و حفاظت از طبیعت خدادادی

 -۱6اهم وظایف حکومت اسالمی در قبال محیط زیست
-

پی ریزی قوانین زیست محیطی بر پایه اصول ومقررات الهی.
اجرای قانون مبارزه با مفسدان زمین و مخربان طبیعت در جهت تامین مصالح عمومی.
توجه به مسائل محیط زیست و اخالق زیست محیطی در تعلیم وتربیت اسالمی و فرهنگ سازی زیست محیطی براساس تعالیم
آسمانی
بهره گیری از افراد شایسته در هرم اداری محیط زیست که با قدرت تمام توانائی مقابله با مفسدان را داشته باشند.
بهره گیری از شیوه های نوین زیست محیطی سازگار با نظام اسالمی.

 -۱7سیاست جنایی و تطور مفهومی آن
سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی ،قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری میباشد ،سیاست جنایی

قضایی با استفاده از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود میتواند از آنها استفاده کند مانند مجازاتهای جایگزین حبس یا نظام
نیمه آزادی و ...و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم های مردمی (عالوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) سعی
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در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند .سیاست جنایی اجرایی را می توان بررسی تدابیر اجرایی در سیاست جنایی دانست.این
تدابیر اعم از تدابیر سرکوبگرانه و پیشگیرانه غیر کیفری هستند که در یک نظام سیاست جنایی اندیشیده شده اند.

نمودار  -۱سیاستهای کیفری و جنایی

مجموع اقدامات پیشگیرانه در قبال جرایم زیست محیطی:
-

مفهوم شناسی از محیط زیست و سیاست جنایی اسالم
رویکرد اسالم و فقه درباره محیط زیست
پدیده های آلودگی محیط زیست و طبیعت در قرآن و روایات
حفظ محیط زیست از نظراسالم
اهمیت و جایگاه حقوقی محیط زیست
رویکرد پیشگیری غیرکیفری نسبت به جرایم زیست محیطی
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نمودار  -2پدیدههای آلودگی محیط زیست و طبیعت در قرآن و روایات

نمودار  -3عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست
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نمودار  -4انواع آلودگیهای زیست محیطی

نمودار  -5راهکارهای حفاظت از محیط زیست از منظر اسالم
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 -۱1نتیجه
حفظ محیط زیست ،پاسخ به یکی از نیازهای امروز جامعه برای نگاهداری بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی جامعه است و
تخریب محیط زیست معلول نابرابریهای اجتماعی و استفاده های غلط از طبیعت و یکی از عوامل تضییع حقوق انسانهاست .حقوق بعنوان
مهمترین ابزار اجتماعی وفرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را بعهده دارد.زیرا بحث به نظم در آمدن مسائل زیست محیطی در قالب
قواعد ،الزام آور می گردد .در این میان حقوق کیفری با توجه به ویژگی خاصی که دارد :همانند جنبه الزام آور و دارای ضمانت اجرا ،از کارآیی
بیشتری برخوردار است .در این راستا ،پاسخ به عوامل تهدید کننده ی محیط زیست و جرائم زیست محیطی به یک نگرش جامع و سیاست مؤثر
و منسجم و همچنین فرهنگ سازی قوی نیاز دارد .جرم انگاری و ب ازدارندگی حقوق کیفری و ضمانت اجراهای کیفری به مراتب بیشتر از حقوق
مبتنی بر مسئولیت مدنی است و این امر از طریق شناسایی اعمال مخالف محیط زیست به عنوان جرایم زیست محیطی ،از این رو می توان با
تدوین قواعد و مقررات داخلی و بین المللی و تأسیس نهادهای قضایی اختصاصی رسیدگی کننده به مسائل زیست محیطی اقدام مناسبی در
جهت سیاست جنایی زیست محیطی بشمار آید .آموزش محیط زیست ،فرایندی است که در آن ،بشر از رابطه میان سیستم های طبیعت و رابطه
میان خود و محیط اطراف ش آگاه می شود و دانش ،مهارت ،توانایی ،عالقه و انگیزه آن را کسب می کند تا همواره در مواقع تصمیم گیری و در
رفتارهای روزمره ،شرایط مناسب زیست حیات سالم را به همراه توسعه هماهنگ افراد ،گروه ها و به طورکلی جامعه در نظر داشته باشد.
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قرآن کریم
ابن ابی الحد ید ،شرح نهج البالغه ،تحقیق :محمد ابوالفضل ابراهیم ،چاپ دوم ،دار احیاءالتراث العربی.
اردبیلی ،محمدعلی1833،حقوق جزای عمومی ،چاپ بیستم ،و زمیستان 1812جلد اول و دوم (ویراست دوم) ،چاپ سی ام ،تهران ،نشر میزان
پاک نژاد ،رضا1842 ،اولین دانشگاه و آخرین پیامبر (بهداشت شهر و اجتماع) ،تهران ،بنیاد فرهنگی شهید پاک نژاد.
پورخباز ،علی رضا و حمیدرضا پورخباز 1831 ،عمده ترین آشفتگی های زیست محیطی قرن حاضر ،مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی.
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر1831 ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،تهران ،چاپ دوم ،انتشارات گنج دانش.
خسروشاهی ،محمد و شهاب الدین قوامی 1818 ،هشدار ،تهران ،چاپ دوم معاونت آموزش و ترویج سازمان جنگل ها و مراتع کشور.
دبیری ،مینو1832 ،آلودگی محیط زیست ،تهران ،چاپ سوم ،نشر اتحاد.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
قانون مجازات اسالمی مصوب 1812و تعزیرات 14
قرشی ،سید علی اکبر ،1821،قاموس قرآن ،تهران ،چاپ هشتم ،دارالکتب االسالمیة.
کیس ،الکساندر و وینفراید النگ و پیتر اچ .سند 1811 ،حقوق محیط زیست ،ترجمه و تلخیص ،چاپ اول ترجمه محمدحسن حبیبی ،تهران،
دانشگاه تهران.
مجمع البیان فی تفسیر القرآن 1514 ،هـ .ق.بیروت ،چاپ اول ،مؤسسة االعلمی.
مصدق ،محمد ،1812 ،شرح قانون مجازات اسالمی با رویکردکاربردی ،چاپ سوم ،نشر جنگل تهران.
میرمحمدصادقی ،حسین 1812 ،جرائم علیه اموال و مالکیت ،نشر میزان.
میرمحمد صادقی ،حسین 1812 ،جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ،چاپ بیست و یکم ،نشر میزان.
نوربها ،رضا1811 ،زمینه حقوق جزای عمومی ،تهران ،چاپ یازدهم ،گنج دانش.

 1این پژوهش ،به جز قرآن کریم ،به ترتیب حروف الفبای فارسی تنظیم شده است.
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نگاهی بر طراحی فضای باز مدارس ابتدایی با توجه به شیوههای نوین آموزشی با
رویکرد روانشناسی رشد کودک

مهسا صمدپور شهرک،۱منصوره

۱

طاهباز2

 -1کارشناس ارشد معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول
 -2دانشیار و عضو هیات علمی گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
تاثیر معماری مدارس بر آموزش و یادگیری ،امری شناخته شده است و رفتار دانشآموزان و معلمان در ارتباط با آن قرار دارد.
محیط مدرسه به دلیل اینکه اکثر اوقات دانشآموزان در حساسترین دوران شکلگیری شخصیتشان در آنجا سپری میشود ،حائز اهمیت
است .در این میان دبستان اولین فضای خارج از خانه است که باید شرایط را برای پرورش روحیة جستجوگر دانشآموز مهیا سازد .حیاط
مدرسه به عنوان بخشی از فضای فیزیکی مدرسه دارای ویژگیها و پتانسیلهایی است که عالوه بر رشد و پرورش کودک ،نقش قابل
توجهی در فرایند یادگیری دارد .حیاط مدرسه صحنهای است که در آن کودکان آزادانه و خودانگیز عمل میکنند .لذا در اینجا این سوال
مطرح میگردد که الزامات طراحی فضای باز در مدارس ابتدایی چیست؟ هدف از این تحقیق شناخت نیازها و الزامات طراحی حیاط در
مدارس ابتدایی میباشد .روش تحقیق کیفی و به صورت تجزیه و تحلیل چند نمونه مدرسه ابتدایی از طریق مشاهده و نیز استفاده از
منابع و مطالعات کتابخانهای میباشد .ابتدا مروری اجمالی بر شیوة آموزشی نوین ،نظریات رشد کودک و تاثیر حیاط بر این مدارس مورد
بررسی قرار میگیرد  .سپس نمونه مدارس موجود از طریق مشاهده بررسی میشود .در انتها بر مبنای اطالعات بدست آمده عمدهترین
نیازها و الزامات طراحی مطرح میگردد .نتایج تحقیق نیازهای رشد و پرورش کودکان و الزامات طراحی و توجهات طراحی در فضای باز
مدارس ابتدایی را مطرح مینماید .از نتایج حاصل از این تحقیق میتوان در طراحی فضای باز مدارس ابتدایی بهره گرفت.

واژگان کلیدی :شیوه های نوین آموزشی -نیازهای رشد کودک -فضای باز مدارس -مدارس ابتدایی

مقدمه
در آغاز قرن بیست و یکم اکثر مربیان بزرگ تعلیم و تربیت بر این باور استوار هستند که دیگر وظایف مدارس تنها به آماده کردن کودکان
و نوجوانان برای زندگی آینده و جامعه محدود نمی شود بلکه هدف اصلی آموزش و پرورش تجربه و تمرین عرصههای مختلف زندگی در مدرسه
بع نوان یک جامعة کوچک است .کودکان نیازمند به کسب تجربه از طریق تعامالت بیرونی و اجتماعی هستند و این باعث بوجود آمدن دانش و
یادگیری بنیادین در آنها میشود .به نظر می رسد بسیاری از کودکان از بودن در خارج از خانه و فضای باز لذت میبرند آنها عالقمند هستند
جریانات اجتماعی و طبیعی مانند آب روان ،حرکت ابرها ،حیوانات و گیاهان را از نزدیک ببینند و رفتارهایی مانند فریاد زدن ،باال و پایین
پریدن(که در خانه ها و فضای بسته کالس امکان آن به ندرت پیش می آید) را تجربه کنند و این نه تنها برای آنان خوشایند و لذتبخش است

 1این مق اله برگرفته از پایان نامة کارشناسی ارشد "مهسا صمدپور شهرک" با عنوان "توصیههایی برای فضای باز مدارس ابتدایی اقلیم سرد (نمونه موردی :شهر تبریز)" میباشد
که در دانشکدة معماری دانشگاه شهید بهشتی به راهنمایی سرکار خانم دکتر "منصوره طاهباز" و مشاورة جناب آقای دکتر "محمود رازجویان" در دی ماه سال  1815انجام
شده است.
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بلکه باعث عملکرد بهتر مغز و رشد ذهنی و جسمی آنان میگردد (ملک .)2،1811:در عصر حاضر مدارس از مهمترین نهادهای اجتماعی ،تربیتی
و آموزشی و اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت هستند .آنچه در سالهای اخیر توجه متخصصین و متولیان امر تعلیم و تربیت را جلب نموده است
محیط فیزیکی مناسب و سازگار نمودن بستر یادگیری با تمامی جوانب نیاز یادگیرنده است .در کشورمان ایران سالهاست که به طراحی مدارس
با نقشههایی شبیه بهم و بیتفاوت به نیازهای دانشآموزان اکتفا شده است .در این نوع از طراحی کالسهای درس با راهرو در ارتباط بوده و حیاط
بدون هیچگونه طراحی مناسب ،باقیماندة فضای بسته به حساب میآید و مکانی جدا از بنای مدرسه محسوب میگردد و هیچگونه برنامة آموزشی
مستقلی برای آن تدارک دیده نشده است .این در حالی است که فضای کالبدی مدارس امروز دارای استانداردها و مشخصات خاص خود هستند
این مشخصات تنها به ابن یة آن و روابط صحیح فضایی و رعایت حداقل فضای آموزشی در کالس درس محدود نمیشود و شامل فضای باز به
عنوان جزئی از فضای اصلی آن به حساب می آید .حیاط مدرسه عرصة تعامالت و روابط قوی احساسی و ادراکی دانشآموزان تلقی میگردد و در
علم روانشناسی به آن به عنوان بستر تخلیة انرژی و کسب مهارتها نگریسته میشود .توجه به نیازهای دانشآموزان ،معلمان و مدیران مدرسه
در طرح حیاط مدارس ضرورت برنامه ای در هدف با نشاط نمودن فضای باز مدارس قلمداد می گردد .چراکه در صورت برآورده شدن مناسب
نیازهای روحی ،جسمی و ذهنی دانشآموزان و اجرا ی صحیح برنامه های آموزشی مسئولین مدرسه ،روحیة نشاط و سرزندگی در سرتاسر فضای
مدرسه اعم از بیرون و درون ،جاری خواهد شد.
به طور کلی مهمترین دالیل و ضرورت های طرح موضوع را میتوان به قرار زیر برشمرد:
 بی توجهی به فضای باز به عنوان عنصری مهم در مدرسه بیتوجهی به استفاده از فضای سبز و تلفیق آن با فضای باز مدارس بی توجهی به نیازها و رشد همه جانبة کودکان در مقطع ابتداییتحقیق حاضر براساس کلیات مطرح شده به تبیین و تقویت نقش فضای باز در مدارس پرداخته است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد
که لزوم توجه به نیازها و خواستههای کودکان در سنین  12-1سال در ردة دبستان و پیش بینی اصول ،معیارها ،راهبردها و در نهایت ضوابط
طراحی منظر برای محوطة باز مدارس میتواند در جهت شکوفایی و بانشاط سازی حیاط مدارس در راستای اهداف متنوع آموزشی و پرورشی
کارساز باشد.

طرح مساله
با توجه به مطا لب گفته شده میزان و اهمیت توجه به فضای باز در مدارس ابتدایی مشخص شد از اینرو در اینجا این سوال مطرح میشود:
 .1فضای باز مدارس ابتدایی چه ویژگیهایی باید داشته باشد تا در رویکرد نوین آموزشی مورد استفاده قرار گیرد؟
 .2چه اصول و الگوهایی در طراحی حیاط مدارس ابتدایی باید مورد توجه قرار بگیرد تا به عنوان فضای آموزش و پرورش کودکان ،محسوب
گردد؟
با فرض اینکه به نظر نمی رسد که کیفیت فضای باز در مدارس ابتدایی فعلی بگونهای باشد که برطرف کننده نیازهای آموزشی ،پرورشی و
جسمانی کودکان باشد و این فضا میتواند در پیشرفت یادگیری و آموزش کودکان تاثیرگذار است.
براساس پاسخ سواالت یاد شده میتوان انتظار داشت که طرح معماری فضای باز مدرسه ،بتواند با مشارکت در تامین نیازها ،قابلیتها و
فرایند پرورش جسمی و روانی دانش آموزان ،در رشد و شکوفایی استعدادهای آنان تاثیرگذار باشد.

روش تحقیق
حوزه های اصلی در این تحقیق شامل طراحی فضای باز مدارس و نقشی که این محیط در سیستم آموزشی نوین ایفا میکند و همچنین
تاثیر آن بر میزان رشد و پرورش کودک می باشد .برای آزمون فرضیه ،ابتدا با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانهای و تحلیل محتوای متون در
حوزة طراحی فضای باز مدارس و نقش آن در سیستم آموزشی نوین و روانشناسی رشد صورت گرفته است و سپس با روش مطالعات میدانی به
تجزیه و تحلیل چند نمونه مدرسه ابتدایی با روش انتخاب تصادفی ،از طریق مشاهده پرداخته شده است .تحقیق حاضر را میتوان در زمرة
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تحقیقات کیفی دانست .نتایج تحقیق با توجه به نیازهای کودکان ،الزامات و توجهات طراحی در فضای باز مدرسه ابتدایی را مطرح مینماید .از
نتایج حاصل از این تحقیق میتوان در طراحی فضای باز مدارس ابتدایی بهره گرفت.

مروری بر ادبیات تحقیق
در این زمینه مطالعاتی صورت گرفته است .از جمله این تحقیقات میتوان به "فضای باز در مدارس ابتدایی" که در سال  1811توسط
آقای دکتر غالمرضا اکرمی و آقای محمد مهدی هرندی که زیر نظر سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس انجام شده است را اشاره کرد .در
این پژوهش به بررسی نقش و جایگاه محوطة مدارس در مراکز آموزشی به عنوان منبع مهم بازی پرداخته شده است .در همین سال پژوهش
دیگری با عنوان "اصول و مبانی فضاهای آموزشی" توسط آقای دکتر علی غفاری انجام شد ،که از آن به موضوعات متفاوت و متنوعی که
دربرگیرندة طراحی مدرسه میباشد اشاره نموده است و در رابطه با حیاط مدرسه به ذکر برخی اصول کلی همچون استفاده حداکثر از فضای سبز
و طبیعت در فضای باز مدارس ،ایجاد ارتباط بین حیاط و کالس درس پرداخته است.
در سال  1831تحقیقی توسط دکتر فیضی و همکاران با عنوان"تدوین ضوابط و معیارهای طراحی منظر محوطۀ باز مدارس ابتدایی"،
که زیر نظر سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس انجام گرفت و درآخر به طراحی فاز یک نمونه موردی از محوطة باز مدرسة ابتدایی در سطح
کالنشهر تهران پرداخته است .در پژوهش دیگری که به همت سازمان نوسازی مدارس و توسط دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید
بهشتی و در سال  1831تحت عنوان"الگو سازی مدارس دورۀ ابتدایی و راهنمایی برای اقلیم گرم و مرطوب و سرد" توسط آقای دکتر
علی غفاری انجام شد ،به ذکر توصیه هایی کلی در رابطه با مدرسه در دو اقلیم گرم و مرطوب و سرد پرداخته است و در آخر الگوهای مدارس
پیشنهادی در دو اقلیم مذکور را بیان نموده است .از سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه میتوان به رسالههای دکتری "حیات مدرسه ،نقش
فضای باز در مدارس ابتدایی" توسط آقای دکتر غالمرضا اکرمی در دانشگاه شهید بهشتی در سال 1838و نیز میتوان به برخی از مقاالت ارائه
شده اشاره کرد .بررسی کلیة مطالعات صورت گرفته در ایران اهمیت توجه به فضای باز در مدارس را بیان میکند.

 .۱روشهای آموزشی جدید ( نظام آموزش و پرورشی جدید)
در روشهای آموزشی جدید ،مطرح کردن سوال توسط دانش آموزان و به چالش درآوردن آنان موضوع اصلی میباشد و مسئله آگاه ساختن
دانشآموزان از ماحصل تحقیقات و دانش موجود نیست .در این شیوه معلم نقش راهنما دارد و آموزش از طریق تعامالت بین دانشآموزان با
همدیگر و نیز با معلم اتفاق می افتد .روند رسیدن به نتیجه به میزان خود نتیجه مهم است .در واقع در این روش حس مسئولیتشناسی و
اجتماعپذیری کودکان تقویت میشود .نگرههای آموزش و پرورش نوین برای رهایی از نظام های بستة آموزشی شکل گرفته است و در برابر نظام
آموزشی اقتدارگرا و معلم محور ،در جستجوی راهی برای آزادسازی دانشآموزان از چنگال وابستگی است.
در یک تعریف عام ،آموزش و پرورش نوین چیزی است که یکی از اصولیترین موضوعات آن ،روشن ساختن نقش تربیت از راه شناخت
علمی کودک است و حتی مایل است تربیت را براساس روانشناسی کودک بنیاد نهد یعنی همان تربیتی که براساس اندیشههای تاثیرگذار
"روسو" ،مبانی خود را شکل می دهد .از نگاه او آموزش مانند لباس متحدالشکل نیست که بتوان آنرا به تمام شاگردان پوشاند (کامل نیا.)1832،2:
با تغییر در روش آموزش از آموزش رقابتی به روش مشارکتی ،حرکت به جانب ایجاد محیطهای جدید یادگیری در مدارس آغاز شده است.
در این محیطها ،دانشآموزان با همکاری یکدیگر در گروههای کوچکی تشکیل میشود و زیر نظر معلم به یادگیری می پردازند
(صبوری.)1812،111:
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 .2نیازهای کودک در سن  7تا  ۱2سال
 .۱.2رشد کودک
رشد 1مجموعه ای از تغییرات جسمی ،اجتماعی و شخصیتی فرد میباشد که به مرور زمان رخ میدهد .بررسی علمی این تغییرات در دوران
کودکی ،رشد کودک نامیده میشود (کاپالن .)85،1831:اهمیت محیط در رشد و تکامل قبل از قرن هجدهم چندان مورد توجه قرار نگرفته
است .اما امروزه تحقیقات نشان داده اند که غیر از چند صفت مربوط به گروه های خونی ،هیچیک از صفات ارثی موجود انسانی از نفوذ عوامل
محیطی برکنار نیست .تمام صفات جسمی و روانی انسان ،نتیجه کنش متقابل و دائمی دو عامل وراثت و محیط هستند (احدی و بنی
جمالی .)81،1814:به اعتقاد برخی نظریهپردازان ،عوامل اجتماعی و محیطی از عوامل زیستی و وراثتی در روند رشد فرد تاثیرگذارتر است .محیط
کودک باید در حد امکان برانگیزاننده و مناسب باشد تا کودک بتواند استعدادهای بالقوه خود را به فعلیت درآورد (مقدم.)24،1843:

 .2.2نظریه های رشد در مورد کودکان
تاثیر محیط و فضاهای باز در رشد کودکان از دیدگاه های روانشناسی رشد و یادگیری نیز قابل بررسی است ،خلق فضای ویژة یادگیری و
آموزش محیطی ،میتواند فرایند یادگیری را تسریع نماید .بدین جهت در ادامه به نظریات مطرح در زمینة روانشناسی رشد و یادگیری اشاره شده
است.

 .۱.2.2ژان پیاژه
ژان پیاژه )1312-1132( 2یکی از نامورترین روانشناسان قرن کنونی به شمار می آید .از نظر او رشد کودک در تحول اندیشه و ادراک است،
به همین جهت نظریة پیاژه به رشد شناختی-ادراکی 8معروف است .رشد شناختی -ادارکی او به رشد طبیعی وابسته است که از دورهها و
مراحل متوالی تشکیل یافته است .هر مرحله و دوره ،مرحله و دوره پیشین را تکمیل میکند و برای دوره و مرحله بعد آماده میسازد .برای پیاژه،
تکامل ذهنی دو مرحله دارد :رشد (تحول) و یادگیری .به اعتقاد او رشد ،فرایندی است اساسی و خودجوش در حالیکه فرآیند یادگیری را می
توان ایجاد کرد و محدود به موقعیتهای معین است .فرایند رشد پیاژه چهار مرحلة حسی-حرکتی (از تولد تا تقریبا  2سالگی ) ،پیش عملیاتی (از
قبل از  2سالگی تا  1سالگی) ،عملیات عینی ( از تقریبا  1سالگی تا  11سالگی) ،عملیات صوری ( از  11سالگی به بعد) دارد (کاالت.)41،1832:
همینطور میتوان به سه عامل تجربه ،انتقال اجتماعی ،تعادل یابی اشاره کنیم.
تجربه و برخورد با محیط عامل مهم دیگری است که بر رشد ذهنی یا شناختی کودکان تاثیر میگذارد .انتقال اجتماعی به تاثیرات مختلف
عوامل اجتماعی بر روی کودک اشاره دارد .این اصطالح تمامی تبادل اطالعات بین والدین ،معلم و حتی یک کتاب درسی را شامل میشود.
تعادلیابی ،فرایند خود نظم دهی کودکان است .کودکان با این مفهوم به کنش متقابل دائمی با محیط میپردازند و تعادل روانی وذهنی خود را
حفظ میکنند ( سیف .) 215،1838:به عقیده پیاژه رشد عقلی از میان کنش مداوم کودک و جهان پیرامون او پدید میآید .این میان کنش یا
تاثیر متقابل به تدریج کودک را قادر میسازد تا با انجام دادن خواست های محیط خود سازش حاصل کند .کودک در دادوستد یا میان کنش با
محیط حرکتهای خاص یا زبان را که دارای قالبهای فکری 5هستند به کار میبرد .یعنی هنگامی که میخواهد به مفهوم چیزی یا وضعی پی
ببرد از قالبهای فکری بهره میگیرد .قالب های فکری یا صورتهای ذهنی در دادوستد کودک با محیط به او یاری میکنند.

.2.2.2دیدگاه اریکسون

Development
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اریکسون در کتاب خود به نام کودکی و جامعه به بررسی رشد کودکان ،نوجوانان ،جوانان و حتی بزرگساالن میپردازد .وی در پژوهشهای
خود به نتایج زیر دست مییابد .نخست از نظر رابطهای که فرد با خود و دیگران برقرار میسازد و مراحل و دورههایی را که باید بپیماید .دوم آنکه
رشد شخصیت در سراسر زندگی فرد به گونهای پایدار دیده می شود .سوم آنکه هر یک از این مراحل سطح جدیدی از دادوستدهای اجتماعی را
ایجاب میکند که میتواند مسیر شخصیت را در جهت های مثبت و منفی تغییر دهد .وی معتقد است که انسان باید در هر مرحله از زندگی خود،
بحرانها و تعارضهایی را به طور موفقیتآمیز حل کند تا برای مرحله بعدی آمادگی کافی داشته باشد.
در واقع نیازهای انسان در هر دوره از رشد او براساس این بحرانها و تعارضات تعیین می شود .براساس این نظریه ،انسان در هر دوره از
زندگی براساس نیازهای خود از محیط انتظارات متفاوتی دارد .اریکسون در رشد روانی -اجتماعی خود هشت مرحله را تشخیص میدهد که از
شیرخوارگی تا دوران پیری ادامه می یابد .این مراحل شامل مراحل اعتماد در برابر بی اعتمادی (دوران شیرخوارگی) ،اختیار در برابر شرمندگی(2
تا  8سالگی) ،ابتکار در برابر تقصیر ( 5تا  4سالگی) ،موفقیت در برابر حقارت ( 2تا  12سالگی) ،همانندی و سردرگمی ( 18تا  13سالگی) ،نزدیکی
و جدایی (جوانی) ،نسلپروری و خودخواهی (میان سالی) ،کمالیافتگی و نومیدی(پیری) میباشد .در مرحلة سنی  2تا  11سالگی به عقیدة
اریکسون اگر او را از این احساس موفقیت باز داریم به رشد احساس حقارت و ناکامی او کمک کردهایم.
پدران و مادران و معلمان وظیفه دارند که به تجربههای موفقیت آمیز هر کودکی یاری دهند و هرگز وضعی پیش نیاورند که در کودک
احساس ناشایستگی به وجود آید .این امر اقتضا می کند که حدود توانمندی هر شاگرد را بشناسد و محیط کار او را نیز زیر نظر بگیرند (پارسا1831:
 .) 115 ،اریکسون معتقد بود که ترکیب انتظارات بزرگساالن و انگیزة کودکان برای تسلط یافتن ،زمینه را برای تعارض روان شناختی اواسط
کودکی ،سخت کوشی در برابر احساس حقارت 1یا همان موفقیت و حقارت آماده میکند که در صورتی به طور مثبت حل میشود که کودکان
در مهارتها و تکالیف مفید احساس شایستگی کنند (برک.)1833،442:
کودک در این دوره باید از مهارتهای تحصیلی و اجتماعی برخوردار شود .او در این دوره خود را با هم ساالنش مقایسه میکند و اگر
ببیند به اندازه کافی در کسب این مهارتها موفق بوده ،از اعتماد به نفس و اطمینان به خود برخوردار خواهد شد و در غیر اینصورت ،احساس
حقارت خواهد کرد .معلمان و همساالن از عناصر و عوامل اجتماعی مهم این دوره اند (سیف .)1383 :به عقیدة اریکسون ،کودکانی که تعارض
سخت کوشی در برابر حقارت را با موفقیت حل میکنند ،در مهارتها و تکالیف احساس شایستگی کرده و خودپندارة مثبت ولی واقع بینانهای را
پرورش میدهند ،از موفقیت های خود احساس غرور میکنند ،مسئولیت اخالقی کسب می کنند و میتوانند با همساالن خود همکاری کنند
(برک .)1833،414:او همچنین تجارب اجتماعی را مهم ترین عامل سازنده شخصیت تلقی کرده و معتقد است که شخصیت از ابتدای دوران
طفولیت تا خاتمه عمر یک سیر تکاملی داشته و در هر مرحله از رشد ،تجربة اجتماعی میتواند کیفیت زندگی فرد را دگرگون کند( احدی و بنی
جمالی.)1814،112 :

.3بررسی و مقایسۀ سیستم آموزشی سنتی و جدید
نظام آموزشی سنتی ،در زمان ،مکان و برنامة درسی معین و مشخصی شکل میگیرد و همة یادگیرندگان ،در کالس حضور داشته
و طبق نظام تعیین شده ارزیابی می شوند .اما تعلیم و تربیت تزریقی نیست بلکه تجربی است .در روش متداول ،رابطة میان معلم و
یادگیرنده ،یک سویه و عمودی است .یادگیرنده ،در جایگاه پذیرنده ای منفعل قرار دارد ،حال آن که در روش های نوین ،آموزش،
فرایندی برای کشف نیروهای درونی و به فعلیت رسانیدن قابلیت های یادگیرنده است که جز با برقراری رابطة دو سویه میان شاگرد
و معلم ،قابل فهم نیست .در آموزش و پرورش نوین ،راه انداختن دانش آموز از نشان دادن یک راه مشخص مهمتر است .چنین
ضرورتی ،آزادی پرسش ،اندیشه ،انتقاد و حق شک و جرات خالقیت و نوآوری را اجتناب ناپذیر میسازد و ساختار آموزش ،از منابع
و متون درسی تا شیوه های تدریس را از بند قالبگرایی و نتیجه محوری خارج میسازد .لذا اگر از مفاهیم متنوع آموزشی ،انتظار
نتایج کامال ثابت مدنظر باشد ،خالقیت از دست میرود (نظری.)1833،
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جدول  .۱مقایسۀ روش آموزشی جدید با روش آموزشی سنتی ،منبع :نگارندگان
روش آموزش و پرورش سنتی
معلم محور
تمرکز بر روی محتوا و مطالب درسی
ح فظ کردن (یــاد گ یری طو طی وار و
عادتی)
رقابت و ارزیابی فردی
یادگیری منضبط
ارزیابی از طریق آزمون کتبی و شفاهی

روش آموزش و پرورش جدید
دانشآموز محور
تمرکز بر روی فرایند تدریس
انجام کار گروهی
یادگیری خارج از انضباط
ارزیابی گروهی ،پیوسته و آنالین

در بررسی سیستم آموزشی نوین میتوان به این نکته پی برد حیاط الزمة اینگونه مدارس است چرا که دیگر فضاهای سنتی ( با نیمکتها
و مبلمان ثابت و  )....نمی تواند پاسخگوی نیازهای اینگونه مدارس باشد ،این گونه فضاها بر طبق گفتة متخصصان علوم رفتاری ،کودکان را به
سمت تابعیت سوق میدهند و نه خالقیت همچنین تنبیه کودکان ( اعمال و قوانین غیر رسمی بسیار رایج در محیطهای آموزشی کشور) ترس
از اشتباه را درآنها افزایش داده ،جسارت را که الزمة نوآوری است ،میکاهد.1
مدرسة کالسیک عمدتاً متشکل از کالس و دیگر تعلقات جانبی است که حتی می توان آن را بدون حیاط در نظر گرفت در صورتیکه حضور
آن در مدرسة مدرن غیر قابل انکار است 2.در ایران نیز مدتی است که آموزش به شیوه نوین در مدارس ابتدایی که در آن دانشآموزان در فرایند
یادگیری مشارکت دارند رواج یافته است .تغییراتی نیز در کتابهای درسی بوجود آمده است و توصیههایی نیز در خصوص انجام فعالیتهای
عملی و گروهی و مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای درسی به معلمان داده میشود .اما در عمل این شیوهها هنوز در سیستم آموزشی ایران
نهادینه نشده است و بسیاری از معلمین علی رغم اعتقاد به این روش به علت عدم ارائة راهکارهای عملی به انان و از سوی دیگر عدم وجود
امکانات کافی ،همچنان به همان روشهای سنتی خود عمل میکنند .ساختار کلی این مدارس به همان شکل قبلی باقی مانده است در صورتیکه
با تغییر در شیوه های آموزشی نوع نیازها ،آرایش فضایی ،چیدمان ها نیاز به تغییر دارد.

.4کارکرد حیاط مدرسه در مدارس با شیوۀ آموزشی جدید
حیاط مدرسه به عنوان بخشی از فضای فیزیکی مدرسه نقش قابل توجهی در فرایند یادگیری دارد .کودکان به فضای باز و آزاد نیاز دارند.
فضاهایی که بتوانند شرایط جنبش  ،بازی های پر سر و صدا ،جستن ،پریدن و دنبال هم دویدن را برای آنها فراهم نماید .یکی از قطعی ترین
شاخصهای سودمند ساختمانهای آموزشی و تربیتی ،داشتن فضای باز کافی برای تحرک کودکان است .بسیاری از یادگیریهای غیر رسمی،
مهارتهای اجتماعی ،بازی های سودمند در حیاط مدرسه که در آنجا کودکان زمان غیررسمی را صرف میکنند ،رخ میدهد .منافع بالقوة ،حیاط
مدارس بدین شرح است:

 .۱.4ارزش حیاط مدرسه برای دروس رسمی
حیاط مدارس منابعی غنی برای یادگیری رسمی میباشند ،این فضا کالسهای درس خارج از ساختمان را تشکیل میدهد که میتواند
توسط دانش آموزان خارج از زمان کالس درسی کاوش شوند .حیاط مدارس میتوانند تجارب زندگی را قابل دسترس کنند .آموزش علوم و دروس
محیط زیستی فرصتهای منحصر بفردی برای دانشآموزان و معلمان برای اکتشاف طبیعت میدهد .منافع حیاط مدرسة اصالح شده برای دروس
رسمی افزایش ادراک از طریق استفاده از زمینههای حیات واقعی موجود در سایت ،افزایش عالقه و انگیزه دانشآموزان تا حدودی به علت تازگی
مرتضوی ،شهرناز ،تاثیر عوامل نمادی ،فیزیکی-معماری و روانشناسی فردی در قرارگاه تربیتیhttp://www.nosazimadares.ir
سمیع آذر ،علیرضا ،عوامل تئوریک در نارسایی های مدرسة کالسیک http://www.nosazimadares.ir
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داشتن بیرون رفتن از کالس درس ،استفاده از شیوه های مختلف یادگیری ،و همکاری بین دانشآموزان و معلمان می باشد (چیلمن .)2115:با
وجود اینکه اردوهای مسافرتی بیرون از مدرسه ارزش تازگی بیشتری برای دانش آموزان دارد ولی آنها فقط به عنوان رویدادهایی خاص پذیرفته
میشوند و هزینه و فرایند ادارهای دارند که موجب زوال آنها شده است ،زمینهای مدرسة خوب طراحی شده میتوانند یادگیری بیرونی را به
صورت روزانه ممکن سازند (همان).

 .2.4ارزش حیاط مدارس برای برنامۀ آموزشی غیررسمی
حیاط مدارس برای بسیاری از کودکان ،یکی از معدود مکانهایی است که می توانند با همساالن خود در محیطی طبیعی و خارج از فضای
بسته ارتباط برقرار کنند .در نتیجه دانش آموزان باید به صورت قابل توجهی از افزایش فرصتهای یادگیری در حیاط مدارس استفادة مفید
ببرند(مالن .)2118:برنامة آموزشی غیررسمی شامل زمانهایی میباشد که دانش آموزان از حیاط مدرسه به صورت گروههای اجتماعی و دوستی،
در زنگ تفریح ،قبل و بعد از ساعات کالس درسی استفاده می کنند .برنامة آموزشی غیررسمی شامل فعالیتهایی خود برانگیخته و خود هدایت
شده میباشد که میتوانند دانشآموزان را درگیر امتحان کردن کانسپتها ،تمرین مهارتها ،روبرو شدن با رقابتها ،محاسبه کردن ریسکها،
تشخیص قابلیتها و محدودیتها و در کل پرورش یک حس اعتمادبهنفس و ارزش قائل شدن برای خود کند ( .)1111،12:D.F.E.Eاین برنامه
اهمیت خاصی در تکامل مهارتهای اجتماعی دارد ،زیرا که دانش آموزان نیاز دارند با تعداد افراد زیاد ،با نظارت کمتری نسبت به آنچه در کالس
درس وجود دارد ،زندگی اجتماعی داشته باشند(چیلمن .)2115:تحقیقات اخیر به این نتیجه رسیده است که محیطهایی که دانشآموزان زمان
تفریح خود را در آن میگذرانند می تواند تاثیرات مثبتی بر روی تناسب اندام ،سالمتی و روانی و گرایش به یادگیری در آنها داشته باشد.

 .3.4ارزش حیاط مدارس برای آموزش پنهان
در مطالعات تیتمن ( ) 1115رابطة مثبتی بین طراحی زمین مدارس و نحوة مدیریت آن با رفتارها و واکنش کودکان پیدا شده است .او
نتیجه میگیرد که دانش آموزان از شرایط حیاط مدرسة خودشان خیلی آگاه هستند و تحت تاثیر آن قرار میگیرند .زمین مدارس همانند محیط
های بیرونی به آنان پیغام و معناهایی میدهد که بازگو نشدهاند .این پیغامها ،رفتار و برخورد آنها را نه تنها در ارتباط با زمین و
زمانی که از آنها استفاده میکنند ،بلکه در ارتباط با کل مدرسه ،تحت تاثیر قرار میدهند .وضعیت حیاط به آنان پیغامی را در مورد
خود حیاط ،میزانی که مورد اهمیت است ،از آن لذت برده و استفاده میشود و همچنین پیغامی را در مورد خود دانشآموزان ،اینکه چه احساسی
در مورد خودشان دارند و فکر می کنند چه کسی هستند ،میدهد .این پیغام ها "برنامة آموزش پنهان" حیاط مدرسه را میسازد و این دوره
آموزشی پنهان بر رفتار و حالتهای دانشآموزان تاثیر می گذارد .تعیین عناصر طراحی الزم برای داشتن یک ارتباط مثبت بین زمین مدارس و
رفتار و حالتهای دانشآموزان ،نیازمند درنظر گرفتن نظرات دانشآموزان در طراحی و مدیریت زمین ها میباشد .اصول راهبردی عبارتند از-1 :
زمین مدارس برای دانشآموزان اهمیت دارند -2 .دانش آموزان آن را به عنوان قسمتی از مدرسه در نظر میگیرند-8 .زمین مدارس متعلق به
مدرسه هستند و کسانی که مدرسه را مدیریت میکنند مسئول زمین آن نیز میباشند -5 .دانشآموزان در زمین مدارس به دنبال فعالیتهایی
مانند انجام دادن ،فکر کردن ،مکانی برای احساس کردن و مکانی برای بودن هستند (تیتمن .)1115:تاثیر پیامهای آموزشی پنهان که توسط
حیاط مدارس رسانده میشود می تواند توسط تغییرات رفتاری بعد از اصالح حیاط مدارس استنباط شود.

.4.4تاثیر حیاط مدرسه با کیفیت باال
تحقیقات صورت گرفته بر روی حیاط مدارس ابتدایی با کیفیت باال ،اثرات مثبت متنوعی را نشان میدهد که به طور خالصه در قالب جدول
زیر میتوان بیان نمود:
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جدول  .2تاثیر حیاط مدرسه با کیفیت باال بر روی دانشآموزان از دیدگاه افراد مختلف ،منبع :نگارندگان
تاثیر حیاط مدرسه با کیفیت باال بر

منبع مورد استناد

دانشآموزان

ایجاد حس تعلق

مالن2118:

ایجاد فضای خصوصی و حس مالکیت

مالن  ،2118:اوزل1133 :

کاهش خشونت و درگیری

المبرت،1111:مالن و ترانتر  ،2118:اوانز،1114:مور1118:

حفاظت از محیط زیست

مک میلیان جانسن و میلکارت ،1112:فیسمن2111 :

فراگیری دروس رسمی

لیبرمن و هودی 1113 :

تکامل شناختی

مرکز توسعه آموزش و شرکت سرمایه گذاری بر حیاط های بوستون2111 :

تکامل اجتماعی

فرنیه ،1113:ریوکین1114:

ایجاد حس مسئولیت نسبت به محیط

مرکز توسعة آموزش و شرکت سرمایه گذاری بر حیاطهای مدرسة بوستون2111:

افزایش ایمنی

مرکز توسعة آموزش و شرکت سرمایه گذاری بر حیاطهای مدرسة بوستون2111:

ایجاد حس افتخار جامعه و ایجاد یک
نقطة مورد توجه

مرکز تدابیر تحقیقاتی ،2115:برینک و بوست2115:

.5حیاط مدارس فعلی در ایران
به منظور آشنایی با وضعیت فعلی فضای باز مدارس ابتدایی در ایران به بررسی چهار نمونه مدرسه (دو مدرسه دخترانه ،دو مدرسة پسرانه)
به صورت روش انتخاب تصادفی در شهر تبریز پرداخته شد .مطالعات صورت گرفته بر روی این مدارس حاکی از آن است که توجهی به طراحی
حیاط مدارس نشده است و لزوم بازنگری به طراحی آن را آشکار میسازد .پوشش گیاهی موجود وضعیت مطلوبی ندارد و نیاز به رسیدگی دارد.
کف حیاط از جنس آسفالت با کیفیت نامطلوب میباشد که کامال با روحیات دانشآموزان ابتدایی مغایرت دارد .آبخوری ،سرویسهای بهداشتی
از دیگر عناصری است معموال در گوشه ای از حیاط واقع شده است و از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و توجهی به نحوة جایگذاری آنها نشده
است .نیمکتها و فضای نشستن در مدارس به تعداد کافی برای دانشآموزان و اولیای مراجعه کننده وجود ندارد و نحوة جایگذاری آنها در حیاط
بگونهای میباشد که استفادة چندانی برای کاربران آن فضا ندارد .وسیله های ورزشی در تمامی مدارس وجود ندارد و در صورت وجود کیفیت
نامطلوبی دارند .همین طور وجود وسیله های ورزشی که برای بزرگسال طراحی شده در مدارس ابتدایی با توجه به نداشتن مقیاس مناسب برای
کودکان بسیار نامناسب میباشد .ورودی به عنوان عامل اتصال بین حیاط و فضای عمومی خارج از مدرسه تعریف میشود و از این نظر حائز
اهمیت می باشد که در بین مدارس بررسی شده به جز یکی از این مدارس که ورودی با اختالف ارت فاع و استفاده از پوشش گیاهی و طراحی
سایهبان و نوشته های روی دیوار تعریف شده است در سایر مدارس تعریف نشده و فقط یک در فلزی عامل جداکنندة بیرون و داخل مدرسه
میباشد.

تصویر .2استفاده از وسیله های ورزشی به جای تاب،دبستان مدنی

تصویر .3استفادۀ دروزاۀ فوتبال به عنوان بارفیکس ،دبستان پرواز

منبع عکس :نگارندگان

منبع عکس :نگارندگان
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نتیجه گیری
در سیستم آموزشی جدید معیارهایی مانند خالقیت و انعطافپذیری مطرح است و آزادی عمل دانشآموز به رسمیت شناخته میشود.
معیار ارزیابی در این سیستم کیفیت ،نوآوری ،خالقیت و ابتکار دانشآموزان می باشد .رد پای این شیوه را در برخی مدارس پیشرو و برخی
برنامه های درسی میتوان مشاهده کرد حال آنکه مطالعات و بررسی مدارس فعلی حاکی از آن است که در اکثر این مدارس بین انتظارات و
نیازهای کودکان و حیاط مدرسه شان فاصله زیادی وجود دارد که این عامل سبب شده تا این فضا برخالف استعداد بالقوه ای که دارد بهره چندانی
برای استفادهکنندگان از آن (دانشآموزان) نداشته باشد لذا نیاز به بازنگری در طراحی این فضا را میتوان به وضوح حس کرد.
در حقیقت با وجود تغییرات به وجود آمده در سیستم آموزشی هیچ تغییری در ساختار کالبدی این مدارس بوجود نیامده و ساختار کلی
این مدارس به همان شکل قبلی باقی مانده است .بررسی شرایط فضای باز مدارس حاکی ازکم توجهی به منظرسازی این فضا و نقش موثر آنها
در ارتقاء فعالیتهای آموزشی و یادگیری در کودکان میباشد .با توجه به تحلیل ها و مشاهدات صورت گرفته میتوان به این نتیجه رسید که عمده
رویکردها و گرایشات مطرح در حوزة فضای باز مدارس ابتدایی با توجه به روانشناسی رشد کودک موارد زیر را شامل میشود:
توجه به تمامی نیاز های رشد کودک (از قبیل نیازهای جسمانی ،زیبایی شناختی ،خود شکوفایی ،اعتماد به نفس و  ،)...توجه به کیفیت
وسیله های ورزشی و مبلمان مورد استفاده در حیاط ،رعایت مقیاس کودکانه ،توجه به جنس مصالح مورد استفاده در کف و جدارهها ،طراحی و
مدیریت منظر برای کالس های درس بیرونی ،توجه به نحوة طراحی مبلمان در فضای باز به گونه ای که امکان بحث و گفتگو ایجاد کند ،به وجود
آوردن تنوع فضایی در محیط ،توجه به اهمیت معیارهای کیفی از قبیل ایمنی و امنیت ،به وجود آوردن امکانی برای برنامههای آموزش رسمی،
غیررسمی و پنها ن منطبق با فضای مدارس ،یادگیری از طریق بازی و طراحی فضاهای بازی متنوع ،بوجود آوردن شرایط آسایش برای
استفادهکنندگان از محیط.
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لزوم پایبندی و تعهد به اخالق در معماری
الدن اسدی ،۱آیدین سعیدی ،2امیرحسام بیک محمدی

3

 -1دکتری معماری (مدیر عامل مهندسان مشاور طاق)
 -2کارشناس ارشد معماری (رئیس هیئت مدیره مهندسان مشاور طاق)
 -8کارشناس معماری (عضو دپارتمان تحقیقاتی مهندسان مشاور طاق)
mrr.l.am.aac.Tr.h.aaT

چکیده:
هنر ،تبلور تفکر انسان است و جایگاه هنر معماری ،ناجوانمردانه در برابر فرهنگ و مذهب ،سیاست و اقتصاد ،که در طول تاریخ به تبعیت
از روح زمان خود درخشیده یا فقط کورسویی داشته ،بارها دزدیده یا فروخته شده است .ناپدید شدن کیفیت معماری بر اثر نادیده
انگاشته شدن تفکر و ذهنیتی است که میتوانند موجب تعالی هنر معم اری باشند .زوالی این چنین اصوالً جامعه را به حامی بسیار
مشکوکی برای معماری تبدیل میکند و معماریای که بایستی توجه ما را به مفاهیم و تفکرات هویتی جلب کند ،جایش را به معماریای
میدهد که تمام موضوعات با اهمیت را با نقابی از دلخوشی و تن آسایی پنهان میسازد .در این بین وجدان انسانی تنها عاملی است که
متخصصین امر معماری را به بها دادن هرچه بیشتر به اخالق حرفهای و کاری خود سوق میدهد .هنر معماری ایرانی -اسالمی ،نمونه
آشکار و پردوام حضور و ظهور اخالق حرفهای است که در آن معماران در کسوت فتیان و جوانمردان ،جوهر هنر خویش را در خلق آثار
بدیعی مصروف داشتهاند .پژوهش حاضر ،با درنگی صمیمانه بر احواالت این استادان در قالب فتوتنامههای معماران و بنایان و روشهای
اعطاء و اخذ حکمت بار آنان در پرورش طالبان راه ،سعی بر آشکار کردن نکات بسیار آموزندهای در روند توسعه آموزش و حرفه معماری
را دارد .با توجه به اخالق معماری که هم اکنون جایگاه خود را در عرصه معماری معاصر ما از دست داده است ،مقایسه ای از این
اخالقیات وجود داشته در معماری قدیم ایران و اخالق حرفه ای معماری موجود در کشورهای دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .با
این امید که بتوان با درس گرفتن از آنان ،حساسیتهای الزم جهت ایجاد حس تعهد و اخالق را در محیط حرفهای به خصوص در حیطه
معماری ایجاد کرد .بر این باوریم هر گامی که در این راستا برداشته شود از ضرری جلوگیری میشود و حتی باعث ماندگاری بیشتر بناها
و سازهها و بالطبع باعث هویت یافتن آنها خواهد شد.
واژگان کلیدی :اخالق در حرفه معماری ،فتوت نامه معماران و بنایان ،اخالق در توسعه آموزش و حرفه معماری

 -۱مقدمه
سرعت تغییر بیش از حد تنوع و تکثر شیوه ها و روش ها ،اختراع ها و اکتشاف ها ،سبکها و نگرشهای عرضه شده در این قرن منجر به
عدم تمرکز ،سطحی نگری و تنوع طلبی شده است .انسان متمدن امروزی ابتداییترین ارزش های انسانی را در فضاهای معماری وشهری جستجو
میکند و همواره با این پرسشهای اخالقی روبرو است که آیا توانایی انجام یک کار می تواند توجیهی بر انجام آن باشد؟ و چه چیزهایی از هویت
انسانی را فدای سرعت و تغییر کرده ایم؟ کجا ایستادهایم؟
در این بین وجدان انسانی تنها عاملی است که متخصصین امر را به بها دادن هرچه بیشتر به اخالق حرفهای و کاری خود سوق میدهد و
داشتن این دانش جمعی در میان متولیان امر نقش کلیدی و تعیینکننده آنها را در ساختن جامعهای سالم و ارزشمند و تحقق یافتن آرمانشهر
انسانها تبیین میکند.
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رعایت اصول اخالق حرفهای در معماری و مهندسی ساختمان بی تردید نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی نسبت به معماران و مهندسان
دارد .واقعیت این است که رفتارهایی مانند امضافروشی ،عدم احساس مسئولیت در انجام وظایف حرفهای به خصوص در اجرا و نظارت پروژهها،
دریافت وجوهی خارج از تعهدات ،تعدی به حوزه کاری سایر همکاران و تخریب حرفه ای آنان و ...مسائل و مشکالتی است که میتواند به شدت
اعتماد عمومی نسبت به معماران و مهندسان را تحت تأثیر قرار دهد .معماران از توان بالقوه تغییر واقعیت برخوردارند و اغلب میتوانند به عنوان
رهبر مجامع و سازمان دهنده در عرصه های هنری وارد عمل شوند .ولی این قدرت و قابلیت منوط به آن است که آنان به عنوان حرفهمندی
خردمند ،مسئولیت خود را نسبت به جامعه که فراتر از به پایان رساندن یک پروژه است ببینند و اجتماع نیز آن را احساس کند.
نمونه آشکار و پردوام حضور و ظهور اخالق حرفهای ،همانا معماری سنتی و رایج در ساحت خانههای قدیمی و محلهها و گذرها و خانههای
خدا و سایر بناهای مذهبی و عمومی است ،الگویی که از ورای آن می توان به سهولت رگههای اخالق دینی و ردپای موازین مذهبی را بازشناخت.
جامعه سنتی ما نیز که بر پایه جهانبینی و ارزش های اسالمی شکل گرفته است حقایقی بس گرانبها در این زمینه آشکار مینماید .توجه به این
حقایق در دوران کنونی که دوران گمگشتگی گوهر وجود و سرگشتگی انسانهاست ،میتواند بسیار مفید و راهگشا باشد .این خداجویان و خلق
یاران در کسوت فتیان و جوانمردان ،جوهر هنر خویش را در خلق آثار بدیعی مصروف داشتهاند.
این پژوهش در چهار بخش کلی به بررسی مسئله اخالق در معماری پرداخته است :ابتدا تعریفی کلی از واژه اخالق و بیان آن در نظریههای
بزرگان آمده است ،سپس به موضوع اخالق حرفهای و اصول آن در حرفه های گوناگون پرداخته شده و در مرحله سوم نقش اخالق در حرفه
معماری و مهندسی ساختمان و ضرورت های رعایت اخالق در این حرفه مورد بررسی قرار گرفته و تجربیات کشورهای پیشرفته صنعتی درخصوص
اخالق مهندسی بیان شده است .د ر مرحله بعد ،با هدف بررسی رعایت اصول اخالق در معماری سنتی ایران و سابقه اخالق حرفهای در ایران،
اصول جوانمردی و فتوت در گذشته و فتوتنامه های معماران و بنایان ،آمده است .در پایان این سخن نتیجه گیری کلی از بحث بیان گردیده
است.

 -2ادبیات تحقیق
یکی از مهمت رین تفاوتهای میان انسان و سایر موجودات مسئولیت پذیری و رفتار اخالقی اوست .مسئولیت پذیری آدمی نوعی الزام و تعهد
است .تعهدی که منافات با اختیار و تصمیم آدمی ندارد .بنابراین تدوین و تدقیق مواضع و رعایت آن در معماری الزامی میباشد.

 -۱-2تعریف اخالق
اخالق در لغت جمع واژه "خلق" و به معنی خویهاست .به عبارت دیگر سیرت و سجایای انسان که حکایت از هیأت باطنی انسان دارد و با
چشم بصیرت درک می شود .خواجه نصیرالدین طوسی در «اخالق ناصری» مینویسد " :خلق ملکه ای بُوَد نفس را ،مقتضی سهولت صدور فعلی
از او ،بی احتیاج به فکری و رؤیتی " [ .]1اخالق شاخه ای از فلسفه است که در ماهیت خوبی و یا به قول فالسفه در باب خوبیها و بدیها،
جنگها ،عدالتها و ...به بحث و گفتگو و پژوهش میپردازد و می کوشد تا روشن سازد که انسان چگونه باید باشد و در زندگی چگونه باید رفتار
کند تا به خوشی و سعادت دست یابد .به عبارت دیگر اخالق ،مطالعه در رفتار کمال مطلوب و علم خیر و شر و علم حکمت عملی و به قول
سقراط ،علم اعلی است .شهید مطهری مینویسد" :علم اخالق عبارتست از علم زیستن یا علم چگونه باید زیست ".همچنین در شرح آن مینویسد
" :در حقیقت چگونه زیستن دو شعبه دارد  :شعبه چگونه رفتار کردن و شعبه چگونه بودن .چگونه رفتار کردن مربوط می شود به اعمال انسان
(که البته شامل گفتار هم می شود) که چگونه باید باشد و چگونه بودن مربوط می شود به خویها و ملکات انسان که چگونه و به چه کیفیت باید
باشد".

 -3-2اخالق در نظریههای بزرگان
آموزههای اخالقی ریشه در  1411سال پیش از میالد دارند  .ده فرمان مشهور موسی فهرستی از دستورات مذهبی است که طبق کتابهای
سفر خروج و سفر تثنیه از جانب خدا ،بر موسی در محلی به نام کوه سینا وحی شد .به باور یهودیان و مسیحیان ،این احکام بر دو لوح سنگی
حک شدند و موسی آنها را برای قوم بنی اسرائیل خواند .هم چنین زرتشت ،نخستین کسی است که در برترین پایه به ارزشهای واالی اخالقی
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اندیشیده و با زبانی آسمانی درباره آنها سخن گفته است [ . ]2سقراط اعتقاد دارد که تیره بختی انسان حاصل نادانی اوست .بزرگترین فضیلت
دانایی ا ست و اشتباهات آدمی از نادانی او سرچشمه می گیرد ،اگر کسی واقعاً بداند که چیزی بد است هرگز آن را انجام نمی دهد .افالطون نیز
همانند استاد خود سقراط ،عمل نیک را علم به نیکی می داند و معتقد است اگر مردمان نیکی یا خیر را بشناسند به بدی و شر گرایش پیدا نمی
کنند .به اعتقاد هربرت اِ سپنسر ،خوبی یا بدی رفتار مانند هر امر دیگری در تطابق یا عدم تطابق آن با مقاصد حیات است [ . ]8و به نظر امانوئل
کانت ،فیلسوف سرشناس آلمانی ،خردورز بودن به معنای عمل کردن برابر با قوانین عمومی است و نیز اینکه قوانین اخالقی آن قوانینی هستند
که به طور گستردهای مورد قبول و پیروی انسانهای خردمند باشند.

 -3اخالق حرفه ای
یکی از مهم ترین تفاوتهای میان انسان و سایر موجودات مسئولیتپذیری و رفتار اخالقی اوست .این الزامات گاهی صورت مدون و مکتوب
پیدا میکنند و به تصویب رسمی میرسند .به گونهای که در این تصویب سرپیچی از آن ،جرم و خالف تلقی میگردد .چنین مسئولیتی را غالباً
مسئولیت حقوقی و کیفری می نامیم .گاهی الزامات به طور کامل و به زبان دقیق تدوین نشدهاند یا برای سرپیچی کننده عقوبت معینی تصویب
نشده است ولی به حکم وجدان فردی درمییابیم که چنین نباید ک رد ،حتی اگر به دلیل منافع زودگذر مرتکب چنان عملی شده باشیم .چنین
احساس و موضعی ،موضع اخالقی است .مسئولیتهای اخالقی حداقل بر سه قسم هستند :مسئولیتهای فردی -شخصی ،مسئولیتهای فردی-
شغلی و مسئولیتهای سازمانی .بدلیل اینکه ،اخالق فردی بر هر نوع اخالق دیگر تقدم دارد و انسانها باید در مشاغل خود اخالقی باشند ،اخالق
فردی -شغلی از میان سه مسئولیت های اخالقی مدنظر بوده و مورد بررسی قرار می گیرد.

 -۱-3اخالق فردی – شغلی
مراد از اخالق شغلی ،مسئولیت اخالقی فرد از حیث شغل است .اخالق شغلی از طرفی مانند اخالق فردی بر مسئولیت افراد به عنوان
شخص حقیقی تأکید دارد ،از طرف دیگر ،بر خالف اخالق فردی ،عنوان برخاسته از شغل را نیز در مسئولیتهای اخالقی لحاظ میکند .بنابراین
میتوان اخالق فردی را در بیان دقیق بر دو قسم دانست :اخالق فردی-شخصی و اخالق فردی -شغلی[.]5
یک پزشک به عنوان شخص حقیقی مسئولیت اخالقی دارد ،مسئولیتهای اخالقی او برخاسته از شغلی است که بر دوش گرفته است .به
گونهای که اگر شغلی دیگر میپذیرفت ،مسئولیتهای اخالقی وی تغییر میکرد .هر شغلی به اقتضای حرفهای ،مسئولیتهای اخالقی خاص
میآفریند .تنوعپذیری و تخصصگرایی یکی از مهمترین تفاوتهای اخالق فردی و اخالق شغلی است .اخالق در این مفهوم شغل وابسته است که
بر حسب تنوع مشاغل ،محتاج اخالقیات خاص هستیم :اخالق پزشکان ،اخالق معلمان ،اخالق مدیران ،اخالق وکال ،اخالق مهندسان ،اخالق
خبرنگاران ،اخالق تجار و....

 -3-2نظامهای اخالقی در حرفه وکار
دانشمندان بر اساس مالکهای متعددی به نظامهای اخالقی مختلفی رسیدهاند .امروزه غالباً پنج نظام عمدهی اخالقی در بیان اخالق
حرفهای مورد استفاده قرار میگیرد [: ]4
-

نظام فایدهگرا -باالترین سود برای بیشترین کسان همراه با کمترین زیان .این مالک در اساس از نظام اخالقی فایدهگرایی اخذ شده
است .بر این مبنا ،خوب بودن یک تصمیم و اقدام به معنای منفعت آمیز بودن آن است و بد بودن نیز به معنای مفسدهآمیز و زیانبار
بودن آن است.

-

نظام وظیفهگرا  -نظام وظیفهگرا که امانوئل کانت فیلسوف شهیر آلمانی آن را به جای فایده انگاری بنیان نهاد معتقد است که
هنجارهای اخالقی را نمی توان بر تجربه بنا نهاد .زیرا تجربه نشان می دهد که مردم به هرگونه رفتاری دست زده اند .بنابراین فلسفه
اخالقی محض کامالً منزه از هرچیز تجربی است .کانت منتقد جدی فایده انگاری است .از نظر وی منش اخالقی را نمیتوان بر ترازوی
کارایی و اثربخشی سنجید .کارایی و اثربخشی از نظر وی ،جنبه های مصلحت بینی و دوراندیشی دارد یعنی هنجارهای بی اعتنا به
اخالق است نه اخالقی و لذا نمیتواند سنجشی برای تشخیص ارادهی خیر باشد.
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-

نظام مبتنی بر عدالت فراگیر -برخی از فیلسوفان معاصر از مالکهای فردگرایانه در اخالق دوری جستهاند ،هسته اصلی این نظریه
تأکید بر نقش بنیادی عدالت اجتماعی در قوام گروههای اجتماعی است.

-

نظام مبتنی بر آزادی فردی -از دیدگاه این نظام ،آن نیازی که همه احتیاجات معنوی آدمی را تحتالشعاع قرار میدهد ،نیاز به
آزادی است بنابراین آزادی مالک ارزشهاست ولی در این نظریه تعریف دقیق آزادی مشخص نیست ،از طرفی آزادی نیز همچون عدالت
از قواعد راهبردی در تشخیص خوب و بد است.

-

نظام مبتنی بر زیبایی و خیر مطلق  -بنابر نظریه زیبا و خیرمطلق ،خداوند زیبای محض است و معنابخش زیبایی ،خیر مطلق است
و آفریننده هر امر خیر و حقیقت نامشروط است که خود شرط تحقق همه موجودات است .این مالک نسبت به نظریه های پیشین
نقاط قوتی دارد :اوالً رضایت و عدم رضایت خداوند هر دو بعد اخالقی بودن یعنی حسن فاعلی و حسن فعلی را شامل می شود .ثانیاً
رضایت خدا همه مالکهای یادشده را فرا میگیرد زیرا کسی که دغدغه رضایت خداوند را دارد عدالت را رعایت می کند ،دغدغه آزادی
خود و دیگران را دارد و برای رساندن بیشترین سود به بیشترین کسان تالش می کند و همچنین این مالک عالوه بر تعریف بایدها به
آنها قداست نیز می بخشد و این قداست ضامن اجرایی اخالق است [. ]4

 -3-3اهداف و اصولراهبردی اخالق حرفهای
احترام اصیل و نامشروط آدمی ،آزادی فردی ،عدالت اجتماعی و امانتداری چهار هدف عمده در اخالق ورزی در کسب و کار هستند [. ]5
-

احترام اصیل و نامشروط -حرمت آدمی مهمترین اصل اخالقی و هدف عمدهی اخالق ورزی است .انسان صرف نظر از شغل ،تعین
زبانی ،قومی و فرهنگی ،موجود محترمی است .هرگونه تصمیم و اقدامی که به نحوی با ارزش ذاتی انسان منافات دارد غیراخالقی است.

-

آزادی فردی -آزادی فردی از مهمترین اصول اخالقی است .زیرا آزادی از بنیانی ترین رازها و نیازهای وجودی است .ارتباطی معنادار
بین آزادی و شادی حقیقی است .احساس آزادی ،مسرت بخش و شادی آفرین است و احساس سلب آزادی منشاء افسردگی و ناکامی
است.

-

عدالت اجتماعی -عدالت نیز همانند آزادی از رازها و نیازهای وجودی است و نزاع بر سر تقدم اصل عدالت بر اصل آزادی بر توهم
ناسازگاری این دو استوار است .نه از آزادی می توان به نفع عدالت صرف نظر کرد و نه عدالت را میتوان نادیده انگاشت.

-

امانتداری -امانتداری به دلیل اهمیت و نقش بنیادین آن در اخالق حرفه ای به ویژه بر مبنای نظام اخالق اسالمی ،از اصول اخالقی
در کسب و کار است .هرچیزی که در کس ب و کار به نحوی در حوزه اختیار فرد قرار دارد ،امانت نزد او سپرده شده است .صداقت،
رازداری ،اعتدال در عالیق شخصی و سازمانی ،عفت و پاکدامنی ،دوری از کم کاری و فساد همه از آثار دغدغه های امانتداری در حرفه
است.

 -4نقش اخالق در حرفه معماری و مهندسی ساختمان
مهندسی توانایی انسان در انتخاب ،طراحی ،برنامهریزی ،راهبری ،آینده سازی و نوآوری است و مهندس فردی است که از دانش مربوط به
تخصص خود کامالً برخوردار است ،این دانش را به روز نگه میدارد ،با ابتکار و خالقیت می تواند مسائل مربوط به سالمت و بهداشت ،درمان،
آموزش ،کشا ورزی ،مسکن ،حمل و نقل ،صنعت و ...آنها را حل کند و در نهایت آسایش و رفاه بیشتری را برای مردم فراهم آورد .برخورداری از
اخالق مهندسی است که باعث می شود مهندسان خود ناظر فعالیتهای خویش و در نهایت حافظ منافع جامعه انسانی و سالمت محیط زیست
باشند [ . ]2برخورداری از ارزشهای انسانی و اخالق مهندسی می تواند برای مهندسان و جامعه ،آرامش خاطر و رضایت باطن و در نهایت شادی
ناشی از سعادت واقعی بیافریند که بهترین حالت زندگی انسان در روی زمین و هدف نهایی خلقت اوست .مهندسان در انجام وظایف مهندسی
خود به ضوابطی نیاز دارند که آن ضوابط را اخالق مهندسی مینامیم .نمودارصفحه بعد ،فعالیت یک آرشیتکت را با یک آرشیتکت برخوردار از
اخالق معماری مقایسه میکند .از افتخارات یک مهندس معمار آن است که در عین برخورداری از دانش کافی در رشته تخصصی خود دارای
خالقیت و ابتکار است .او با استفاده از ای ن علم و خالقیت و استفاده از منابع طبیعی ،می تواند در نهایت برای یک عده شغل و برای جامعه و خود
رفاه و آسایش و آرامش فراهم سازد.
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فعالیت یک آرشیتکت
ایده و فکر

رفاه و آسایش
برای خود

رسیدن به معماری
مطلوب
آرشیتکت

رفاه و آسایش
برای جامعه

استفاده از
مهارت و درایت
درطراحی و اجرا

ایجاد شغل در
حرفه و رشته

ایده پردازی و
طراحی

دانش و خالقیت

یک آرشیتکت برخوردار از اخالق معماری
ایده و فکر

رفاه  ،آسایش و
آرامش واقعی برای
خود

رفاه  ،آسایش و
آرامش واقعی برای
جامعه

رسیدن به توسعه پایدار
در معماری

ایجاد شغل و
شادی واقعی
افراد در حرفه و
رشته معماری

استفاده از مهارت
و درایت
درطراحی و اجرا

اخالق مهندسی

سالمتی فیزیکی
و روانی در
طراحی و اجرای
معماری

آرشیتکت

دانش جدید و
خالقیت و
کارآفرینی

نمودار  -۱مقایسه فعالیت یک آرشیتکت با یک آرشیتکت برخوردار از اخالق معماری

 -4-۱ضوابط اخالق مهندسی انجمن های مختلف
میزان این توجه در تأسیس مراکز مربوط به اخالق ،پایگاههای رایانهای ،دایر کردن خط های تماس برای مشاوره در امور مربوط به
اخالق مهندسی ،تدوین آییننامههای اخالقی در شرکتها و مؤسسات ،آموزش مهندسان در دانشگاهها برای تعبیر و تفسیر مفاد این آییننامهها و
انتشار مقاالت و کتب فراوان درباره اخالق در علوم و مهندسی کامالً مشهود است [. ]1
-

اخالق مهندسی انجمن ملی مهندسان حرفهای آمریکا ()NSPE
اخالق مهندسی انجمن مهندسین عمران آمریکا ()ASCE
اخالق مهندسی انجمن مهندسین مکانیک آمریکا ()ASME
اخالق مهندسی انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا ()IEEE
اخالق مهندسی فدراسیون بینالمللی مهندسین مشاور (فیدیک)
اخالق مهندسی انجمن معماران سلطنتی بریتانیا
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 -4-۱-۱اخالق مهندسی فدراسیون بینالمللی مهندسین مشاور (فیدیک)
کلیه اعضای انجمن های فیدیک متعهد به اصول اخالقی زیر می باشند [: ]1
 .1دانش ومهارت خود را در سطحی متناسب با توسعه فناوری ،قوانین و مدیریت نگهداشته و مهارت الزم همراه با دقت وپشتکار را درخدمات
مورد درخواست کارفرمایان بکار گیرد.
 .2خدمات را فقط وقتی که صالحیت آن را دارد ،انجام دهد.
 .8باید همواره در جهت منافع مشروع کارفرما عمل کرده وکلیه خدمات را با صداقت و امانت انجام دهد.
 .5کارفرما را در رابطه با هرگونه تضاد منافع احتمالی که ممکن است در انجام خدمات برای وی پیش آید ،مطلع سازد.
 .4از دریافت مبلغی که باعث تبعیض در قضاوت مستقل وی شود خودداری کند.
 .2انتخاب بر پایه کیفیت را ترویج نماید.
 .1عمداً و یا از روی بی دقتی ،کاری را انجام ندهد که به شهرت و تجارت دیگران صدمه بزند.
 .3کار سایر مهندسین مشاور را قبل از مطلع کردن وی (و قبل از اینکه کار فرما بصورت کتبی خاتمه کار آن مهندس مشاور را به وی اعالم
نماید) بعهده نگیرد.
 .1در صورتیکه از وی خواسته شود کار دیگران را بررسی نماید ،با احترام ورفتار مناسب اقدام نماید.
 .11نه پرداخت وجهی را پیشنهاد و نه دریافت وجهی را قبول نماید که از آن موارد زیر استنباط شود:
الف -نفوذ در فرایند انتخاب و یا پرداخت به مهندس مشاور و یا کارفرمایان
ب -نفوذ در قضاوت بیغرضانه مهندس مشاور با سازمانهای قانونی بازرسی که در رابطه با هر قرارداد و یا احداث تحقیق مینمایند.

شکل  -۱فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور

 -5نقش اخالق در حرفه معماری
معماری مرز مشترک اخالق ،معنویت و کار فنی است .معماری برای مردم و مال مردم است و عمومیتگرایی از خصیصههای وجودی و
ماهیتی آن است و هرگاه در تاریخ معماری مخاطب اصلی معماری-مردم -فراموششده ،فاجعههای اخالقی در معماری اتفاق افتاده است [. ]1

مدتهاست تشکیالت حرفهای معماران در دنیا می کوشند موضع این حرفه را در رابطه با اخالق تعریف و مشخص نمایند و برای یافتن
چنین تعریفی به تعالیم و نوشتههای عالمان مذهبی ،منتقدان و فالسفهای چون توماس آکونیاس ،جان راسکین و مارتین هایدگر پرداختهاند.

 -6سابقه اخالق حرفه ای در ایران
تجلی اخالق دینی در هنر ایران صاحب پیشینه ای گاه به قدمت تاریخ هنر در این خاک است و هنرمندان ایرانی در طی قرون کمتر فارغ از این خواست
و اعتقاد ،نگاه و نگرشی به هنرآفرینی داشتهاند  .آنچه از آثار مکتوب در احواالت اهل سلوک از بنایان و معماران تاکنون شناخته شده بسیار اندک است و آن
نیز اکثراً در قالب فتوتنامههایی است از ارباب حرف و صناعت به جای مانده است.
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 -6-۱ادبیات آیین جوانمردی و فتوت
مظهر جوانمردی ریشه در تاریخ کهن این سرزمین دارد که در نبرد نور و ظلمت ،خیر و نیکی و بدی و بدسگالی رقم خورده است .تعریف
جوانمردی (فتوت) عبارت است از ظهور نور فطرت و استیالء آن بر ظلمت تا فضایل در نفس ظاهر شود و رذایل منتفی گردد [ . ]3در مبادی و
مبانی فتوت ،امیرالمؤمنین علی (ع) فرموده است  " :اصل فتوت این هشت خصلت است و هر که مستعمل این خصال نباشد مستحق اسم فتوت
نبوده و این هشت خصلت عبارتند از :وفا ،صدق ،امن ،سخا ،تواضع ،نصیحت ،هدایت و توبه ".فتیان جمعیت مخصوصی را تشکیل می دادند که
پیشوایان خاصی داشتند .تشکیالت آنان منظم و مبتنی بر سلسله مراتب پیر ،شیخ ،استاد ،نقیب و شاگرد بوده است .مواردی از رابطه استاد و
شاگرد بصورت زیر بیان میشده است :
 .1استاد (صاحب) باید همواره در اندیشه تربیت شاگرد باشد چه او حاضر باشد و چه غایب.
 .2استاد باید همواره در اندیشه آموزش شاگرد باشد.
 .8استاد یا صاحب پیوسته باید دست سخاوت و مروت و ایثار گشاده دارد.
 .5او باید شاگردان را در خدمت به یکدیگر بیازماید و به آنها بیاموزد که به یکدیگر اعتماد کنند و پشتیبان هم باشند.
 .4استاد باید شاگردان را چنان تربیت کند و آماده سازد و به کماالت رساند که اگر روزی او نیز به سهم خود مأموریتی یا پیامی برای
شاگردان دیگر داشت ،بتواند از عهده برآید.
 .2باالخره در هیچ لحظهای استاد شاگردان خود را از نظم دور ندارد .
میتوان گفت بعد از بعثت رسول اکرم (ص) و ظهور اسالم جوانمردی و فتوت چنان با ارزش های معنوی انسانی درآمیخت که تفکیک آن
از مفاهیم اسالمی غیرممکن و بی نتیجه است.

 -6-2صناعت در آیین جوانمردی
یکی از نکات مثبت در فرهنگ فتیان ،ارزش دادن به کار و تالش و مفید بودن برای جامعه و دارا بودن حرفه و صناعت نزد جوانمردان بوده
است .تخصص و مهارت در اسرار حرفه معموالً مختص استاد ماهری است که اسرار آن را خوب میداند و پیشهور باید در آموختن آن خود را به
تالش اندازد .هنگامی که آن را کامالً آموخت آزمایشی در آن از او به عمل می آید .پس از گذراندن آن آزمایش اجازه پرداختن به آن حرفه به او
داده میشود.

 -6-2-۱فتوتنامه بنایان و معماریان
زبان فتوت نامه معماران با زبان استعاره و رمز است و با استفاده از احادیث و آیات قرآنی که سینه به سینه در میان عموم مردم رایج است
به این رمزپردازی می رسد [ . ]11در بسیاری از فتوت نامه ها بعد از ذکر مقدمه متن ،حالت سؤال و جواب به خود می گیرد که به سادگی ،روانی
و تأثیر آن کمک بسیار می نماید ،و همچنین در تمامی این متون ،اصل اساسی و پایدار ،توجه به خودسازی و پیراستن درون از کدورتهای دنیوی
و توأم شدن هر حرکتی با ذکر و قلبی است .موارد اصلی در این فتوت نامه ها بصورت زیر است:
 فتوت صرف کردن وجود است یا اطاعات در حق ،یا در راحت خلق. اصل فتوت ایثار است. هشت خصلت است که بر فتیان ثابت  :وفا ،صدق ،امن ،سخا ،تواضع ،نصیحت ،هدایت و توبه. در فتوت نامه بنایان به طریق سئوال و جواب سوگند داده میشود. فتوت نامه بنایان و معماران در  21اصل اساسی مبتنی بر آیات قرآن کریم تنظیم شده بود.کسی که کار را درست نمی دانست و از اسرار آن اگاه نبود ،اجازه اشتغال به کار به او داده نمیشد .آگاهی به امور معماری و مهندسی برای
صنعت گران و کارگران جهت ساخت بنا ضروری بود .هنگامی که آن را کامالً می آموخت ،آزمایش از او به عمل می آمد و پس از گذراندن آن
آزمایش اجازه پرداختن به حرفه به او داده میشد [. ]11
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شکل  – 2بخشی از فتوت نامه های قدیمی

 -7نتیجهگیری:
فرهنگ دینی روح زیبا را زاینده زیبایی و روح زشت را زاینده زشتی میداند .پس هرآنچه از سرانگشتان انسان به منصه ظهور میرسد،
تجسمی از شخصیت پنهانی و تبلوری از وجود روحانی وی است .به تعبیر دیگر میتوان گفت زیبایی و شکوه هنر گذشتگان ،نتیجه حلول معنویت
و باورهای دینی و اتصال با حقیقت است .ایجاد ارتباط و انس با هنر گذشتگان و مجاهده و تالش برای خودسازی و پذیرفتن فضیلتهای اخالقی
می تواند هنرمند سرگشته امروز ما را در مسیری راهنمایی کند که پرچمدار حیاتی نوین در عصر کنونی گردد .این بازگشت به گذشته نیست،
بلکه رجوع به ارزشهای مانایی است  ،حیات بخش و صورت دهنده به معماری گذشته و سازنده هویت آینده ماست .در ایران متأسفانه تشکیالت
حرفهای مربوط به مهندسان و معماران  -به دالیل مختلف ،هنوز آنچنان پا نگرفتهاند که تدوین مقررات و قوانین حرفهای در برنامه فعالیت آنها
قرار گیرد .هیچ گونه معیاری نیز برای اخالق و شئون مهندسی و مقایسه رفتار حرفهای وجود ندارد تا همه شاغالن در این حرفه بدانند که کار
اصولی و صحیح مهندسی چیست و آگاهانه و بدون دخالت تفسیر شخصی ،آن را در انجام کار حرفهای رعایت نمایند و تنها ایمان و اعتقاد
مهندسان حتی در صورتی که اخالق مهندسی به صورت ضابطه و قانون تدوین نشده باشد ،باعث می شود مهندسان بدون ترس از هرگونه تنبیه
قانونی ،خود اخالق مهندسی و حرفهای را رعایت کنند .

منابع:
 " -1تعریف علم اخالق " ،نشریه حوزه  ،شماره  ،23برگرفته از "مفائیس الغة" احمدبن فارس ،جلد 1
 -2داریوش فرهود  ،بهار و تابستان " ،32مروری بر تاریخچه اخالق" ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوری ،سال دوم ،شماره های  1و 2
 -8ویل دورانت" ،تاریخ فلسفه"  ،ترجمه عباس زریاب1831 ،
 -5احد فرامرز قراملکی" ،1834 ،اخالق حرفه ای"
 -4غالمحسین صدری افشار  " ،1833،فرهنگ فارسی امروزی"
 -2منوچهر شیبانی اصل ،بهار " 38نقش اخالق حرفه ای در آفرینی برای خدمات مهندسی" ،مجله انبوه سازان مسکن ،شماره 11
 -1مهدی بهادری نژاد ،زمستان  " ،34نکته هایی در اخالق مهندسی" ،فصلنامه اخالق در علوم و فن آوری ،شماره 1
 -3هادی نعیمی  ،بهار و تابستان  " ،14آیین جوانمردان و طریقت معماران" ،مجله صفه ،شماره  21و 22
 -1فتوت نامه مهندسی ،مندرج در سایت اینترنتی شرکت کنترل و بازرسی ساختمان
 -11موالنا واعض کاشفی تبریزی ،1841 ،فتوت نامه سلطانی ،بنیاد فرهنگ ایران
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بررسی نقش سوداگری و احتکار زمین در گسترش پیرامونی شهرها :ارایه یک مدلی
تحلیلی
قادر احمدی
دکتری شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
gh.ahmadi@urmia.ac.ir

چکیده
همواره یکی از مهمترین چالش های سازندگان مجموعه های مسکونی بزرگ در نواحی درون شهری تجمیع قطعات کوچک اراضی
شهری است .در این بین یکی از موانع اصلی در روند تجمیع زمین برای چنین پروژه های  ،افزایش هزینه ساخت و ساز به دلیل
مشکالت و مسائل ناشی از سودا گری و احتکار زمین می باشد .به منظور کاهش هزینه تجمیع زمین ،سازندگان و توسعه گران شهری
ان دسته از اراضی را ترجیح می دهند که دارای اندازه های ملکی بزرگ و تعدد مالکیت کمتری هستند .بدین ترتیب این پدیده گرایش
سازندگان را به حومه های شهرها که درآن متوسط اندازه قطعات بزرگتر و تعداد مالکین کمتر هستند می کشاند .این مقاله در قالب
یک بررسی مدل تحلیلی کمی در صدد تبیین رابطه بین احتکار زمین و گسترش پیرامونی شهرها می باشد .بررسی های نظری نشان
می دهد که با باال رفتن تعداد مالکین در مناطق درون شهری هزینه تمام شده به دلیل پدیده احتکار زمین و تاخیر در اتمام پروژه ها
بسیار باال رفته و همین امر بدل ب ه یکی از عوامل گسترش فزاینده شهرها به لبه ها و مناطق پیرامونی شهرها می شود.
واژگان کلیدی :احتکار زمین،تجمیع زمین،مالکیت،گسترش شهرها

 -۱مقدمه
گسترش شهرها به نواحی پیرامونی یا خزش و پراکنده رویی شهری اصطالحی است که برای توصیف طیف وسیعی از جنبه های رشد و
گسترش نامطلوب شهرها ،از جمله شهرهای بیش از حد بزرگ ،توسعه کم تراکم شهری ،رفت و آمد و ازدحام ترافیک بیش از حد طوالنی ،
فقدان فضاهای باز و عدم توسعه مجدد مناطق فرسوده درون شهری کاربرد دارد) . (Brueckner,2000;Nechyba and Walsh, 2004هدف
این مقاله اشاره به شکل خاصی از قصور بازار زمین یعنی "مسئله احتکار زمین شهری" است که منجر به پراکنده شدن شهرها در اراضی پیرامونی
شهرها می شود .مقوله احتکار زمین یک شکل از قدرت انحصاری است که به طور بالقوه در فرایند تجمیع زمین شکل می گیرد .در حین تجمیع
زمین ،مالکین به این حقیقت پی می برند که زمینی که در اختیار آنها است برای انجام یک پروژه شهری ضروری می باشد  ،به طوری که با نگه
داشت زمین خود می توانند قیمت آن را باالتر ببرند .از آنجا که پروژه های ساختمانی بزرگ نظیر مجموعه های مسکونی وسیع  ،فروشگاه های
تجاری و ...که نیاز به تجمیع قطعات کوچک زمین های درون شهری دارند با چانه زنی های زیادی در خصوص قیمت با مالکین متعدد روبر
هستندکه این امر منجر به طوالنی تر شدن اغاز و تکمیل پروژه های مختلف شده و هزینه ساخت و ساز انها را برای سازندگانشان افزایش می
دهد .از این رو ،یک موضوع حیاتی برای سازن دگان و توسعه گران شهری ،پیدا کردن اراضی با قطعات بزرگ با حداقل تعدد مالکین است تا از
پدیده انحصار زمین و تبعات منفی آن پرهیز گردد .همانگونه که اشاره شد این موضوع باعث می شود سازندگان به اراضی هاله شهری که دارای
قطعات بزرگتری بوده و تعدد مالکین آن کمتر است کشیده شوند.
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ساختار و محتوی مقاله به شرح زیر است :ابتدا به بحث پیرامون مباحث اقتصادی گسترش پیرامونی شهرها پرداخته و تعریف پدیده احتکار
زمین پرداخته شده و در قالب مدلی ساده این پدیده نامطلوب در شرایط تجمیع زمین مورد بررسی قرار می گیرد .مدل ترکیبی تجمیع  -احتکار
زمین در قالب یک مدل ساده کمی نشان می دهد چگونه پدیده مورد اشاره فعالیت سازندگان و توسعه گران شهری را در دورن شهر ها تحت
تاثیر سوء خود قرار داده و باعث کشیده شده دامنه فعالیت آنها از مراکز درون شهری به نواحی هاله شهری می گردد و این خود به گسترش هر
چه بیشتر پراکنده رویی منجر می گردد.

 -۱-۱تجمیع زمین و رابطه ان با پدیده احتکار زمین:
بررسی متون تخصصی نشان میدهد تعداد زیادی از متخصصین شهری سعی در نشان دادن رابطه بین بورس بازی زمین 1و همچنین احتکار
زمین 2با پراکنده روئی شهری برآمده اند( .) Miceli and Sirmans, 2007; Milles,1980; Archer,1973; Clawson,1962به عنوان نمونه
ادل گسترش حومه ها برای اقشار گوناگون کارگری و بورژوازی را شامل آمیزه ای از نیروهای اقتصادی و فرهنگی،عملکرد بازار و اقدام دولت
معرفی می کند که در این میان نقش انحصارگران حمل و نقل ،زمین و شرکتهای ساختمانی پر رنگ است (ادل .)1831،152،به عقیده میکلی
و سیرمانس سازندگانی که فعالیت آنها نیاز به تجمیع زمین دارد اغلب با پدیده بورس بازی زمین و نتیجتا نگه داشت زمین مواجه می شوند به
طوری که تحت تاثیر عوامل مذکور هزینه ساخت باال می رود .از دیدگاه آنها ساخت سازهای شهری با مقیاس بزرگ (انبوه سازی) 8نظیر ایجاد
بزرگراه ها ،پارکها ،مراکزتجاری بزرگ و سایتهای مسکونی اغلب نیازمند تجمیع زمین 5در اراضی که دارای مالکیت های متعدد هستند می باشد.
مسئله عمده این پروژه ها برخورد با پدیده نگه داشت و احتکار زمین 4می باشدکه در نتیجه به افزایش هزینه های ساخت می انجامد و هنگامی
خود را بروز می دهد که مالکین امالک شخصی یقین پیدا می کنند که می توانند هزینه های ذاتی را برای سازندگان تحمیل کنند .محتکران
زمین همواره در جستجوی قیمت مناسب برای اراضی احتکار کرده خودشان بر می آیند .برخی به این امر جستجوی رانت یا هزینه های انتقالی
اطالق کرده و آن را به ناکارامدی بازار در عرضه زمین در بازار زمین شهری نیز ربط می دهند(.) Miceli and Sirmans,2007,311
اساس نظریه وجود تجمیع یا نیاز به تجمیع زمین می باشد .به عنوان مثال وقتی که مذاکره ای بین تنها دونفر به عنوان فروشنده وخریدار
یک قطعه زمین صورت میگیرد عمال موضوع احتکار زمین نمی تواند اتفاق بیافتد ولی در مقابل هنگامی که موضوع تجمیع زمین از میان
چندین قطعه با مالکیت متفرق مطرح می شود عدم تمکین فروشندگان و مجموع آنها نهایتا به افزایش بها و افزایش هزینه های پروژه می انجامد.
به عقیده پاریسی) )Parisi,2002,597مهمترین مشکل ناشی از احتکار زمین که هزینه های معامله را باال می برد ،عدم تجمیع و ایجاد یک
انحراف یک سویه در بازار زمین در جهت تفرق هرچه بیشتر می باشد .بدین ترتیب تعدد و تنوع فضائی در تفرق مالکیت در نواحی درون شهری
رابطه بین احتکار زمین و پراکنده روئی شهری را آشکار می سازد .به طور مشخص از آنجا که متوسط اندازه قطعات به خاطر شیب اجاره زمین
در نزدیکی مرکز شهر کاهش می یابد مالکیت بسیار متفرق می شود ،از این رو شدت احتکار زمین در اراضی مستعد (خواه عمومی و خصوصی)
افزایش می یابد و در نتیجه برای کاهش هزینه در یک بازار آزاد گسترش شهرها به اراضی بیرون کشیده می شوند .با یک مدل ساده کمی میکلی
و سیرمانس این نظریه را در تبیین ارتباط بین نگه داشت زمین و پراکنده روئی نشان می دهند.
در نظر بگیرید که یک سازنده به تملک دو قطعه همجوار برای ساخت یک پروژه شهری که دارای هزینه ای معادل  Vدالر در مجموع می
باشد نیاز دارد .فرض می شود هرکدام از قطعات نیز به تنهائی و به طور جداگانه دارای ارزشی معادل  vدالر هستند .در شرایط عادی ارزش این
دوقطعه معادل) 2 (vدالر هست در عین حال ارزش هر کدام از قطعات نیز معادل  vدالر برای سازنده می باشد .
امافرض می شود که

V > 2v

)رابطه شماره  ) 1برقرار است .این رابطه نشان دهنده مسایل مربوط به تجمیع زمین هست .فرض بر این

است که هردو مالک به هنگام معامله از رابطه شماره یک اطالع دارند.
فرض دوم بر این است که معامله بین دو مالک با خریدار در دو روز متفاوت اتفاق می افتد.
1 Land Speculation
2 The holdout problem
3 Large-scale developments
4 Land assembly

 -4قدرت انحصاری که توانائی افزایش قیمت زمین را در فرایند تجمیع می تواند داشته باشد.
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بنا براین فروض،سازنده می تواند با پروژه مذکور به سه شکل برخورد نماید.
هردو را در یک زمان واحد بخردa .

.1
 .2یکی را امروز و دیگری را بعدا بخردb.
 .8هردو قطعه را بعدا بخردc.
البته احتمال چهارمی نیز مطرح است اینکه پروژه را کنار بگذارد .به عبارتی جز سناریوهای ذکر شده سازنده گزینه ای دیگری را پیش
روی خود ندارد .در هر صورت با انتخاب گزینه  bو گزینه  cدر اجرای پروژه تاخیر اتفاق می افتد.
خواهد داشت که در ان هزینه تاخیر

فرض می شود که اگر پروژه در دوره دوم به جای دوره اول تکمیل شود ارزشی معادل

می باشد .فرض بر این ست که در دوره

محسوب می شود .فرض بر این است که هنوز پروژه دارای سودآوری بوده و به عبارتی
دوم کل تخصیص ها صورت گرفته و دیگر امکان هیچگونه تخفیفی وجودنداشته باشد.

رابطه شماره()2
در این رابطه معامله بین فروشنده و خریدار می تواند به شرح ذیل باز شود .در هرکدام از این دوره ها فروشندگان می توانند دو استراتژی
انتخاب کنند .قطعات خود را بفروشند یا نگه دارند .با انتخاب معامله فروشنده متعهد می شود زمین خود را با قیمت و زمانیکه که با خریدار
توافق کرده است بفروشد .هرگاه هردو فروشنده در یک زمان تصمیم به معامله کنند قیمت ها به سه روش مذاکره می تواند تعیین شود .معادالت
مربوط به قیمت گذاری بر اساس رفتار فروشنده ها در هر سه مورد به شرح زیر خواهد بود:
هردو مالک اقدام به احتکار زمین در دوره اول می نمایند .هنوز برای بدست آوردن سود بیشتر از طریق معامله به استناد معادله شماره 2
فرصت وجود دارد ولی امکان معامله در زمان دیگری وجود ندارد .در این لحظه هردو فروشنده همزمان اقدام به فروش زمین خود می کنند.
برای سادگی بیشتر در این مورد و موارد بعدی قیمت با رضایت کامل سازنده تعیین می شود .زمانیکه هردو فروشنده معامله می کنند آنها کل
پول را به طور مساوی تقسیم می کنند .بنا بر این قیمت هرکدام از قطعات برابر خواهد بود با:

رابطه شماره()8
حال مورد بعدی می تواند به شرح زیر باشد که یکی از فروشنده ها در زمان یک زمین خود رابه قیمت  p1بفروشد ولی نفر دوم آنرا
نگه دارد .هرگاه خریدار قطعه دوم را به قیمت  p2خریداری نماید برگشت پروژه وی برابر خواهد بود با

در حالیکه

اگر موفق به خرید قطعه دوم نشود ( کما اینکه شاید کل پروژه شکست بخورد) برگشت وی از خرید قطعه یک برابر با

خواهد بود.

در این صورت سود حاصله از خرید برابر خواهد بود با

که هرگاه معادله ذکر شده مساوی صفر

قرار داده شود نتیجه خواهد بود:

رابطه شماره ()5
بنا براین

خواهد بود و به همین دلیل به سادگی می توان گفت که برای فروشندگان بهتر است که بعد از فروش قطعه

اول قطعه بعدی نگه داشته شود تا در دوره دوم به فروش برسد تا اینکه هر دو را احتکار کرده و در دوره دوم یکجا به فروش برسانند .این معقول
به نظر می رسد که فروشنده دوم انتظار دارد که باقیمانده سود پروژه را بدست بیاورد.
به دوره اول برمی گردیم و انتظار بر این است که دو حالت پیش بیاید .اول اینکه هردو اقدام به معامله کنند و دوم اینکه یکی زمین
خود را معامله کند ولی نفر دوم اقدام به نگه داشتن زمین خود بنماید .اگر گزینه اول محقق شود ارزش معامله به دو قسمت مساوی تقسیم شده
و در این حالت قیمت هر قطعه برابر خواهد بود با رابطه شماره(. )4

رابطه شماره ()4
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بدین ترتیب

از

بزرگتر خواهد بود و بنا بر این هردو فروشنده ترجیح می دهند زمین خود را با هم در دوره اول به فروش برسانند

تا اینکه هردو در یک زمان و در دوره دوم به فروش برسانند .در هر صورت ممکن است که از

بزرگتر و یا حتی کوچکتر از آن باشد و این به

این معنی است که فروش یک قطعه در مرحله اول ممکن است در مقایسه با فروش همزمان هردو قطعه در دوره اول امتیازاتی داشته و یا نداشته
باشد.
در حالیکه احتکار زمین قدرت چانه زنی را در معامله به صاحب ملک می دهد سود و مازاد قابل حصول در دوره دوم در مقایسه با
هزینه تاخیر کمتر می باشد .حال در نظر بگیرید موردی را که فقط یک فروشنده در دوره اول اقدام به معامله می کند .در این زمان سازنده می
تواند پیش بینی کند که قطعه دوم را در زمان دوم به قیمت

خواهد خری د .اگر سازنده موفق به خرید قطعه اول شود برگشت
که هرگاه مساوی صفر قرار داده شود برابر خواهد

وی برابر خواهد بود با
با

رابطه شماره ()2
به روشنی میتوان گفت این پایین ترین قیمت می باشد .به عبارتی هرکسی قطعه خود را در دوره اول بفروشد به کمترین قیمت آن
را به فروش رسانده است .فروشندگان در مجموع دو استراتژی پیش روی خود دارند بفروشند یا نگه بدارند  .جدول شماره 1منافع هر کدام از
استراتژیها را نشان می دهد:
جدول شماره :۱ماتریس سود برای فروشندگان بازی خرید و فروش

ماخذ Miceli and Sirmans ,2007,314:

مسئله احتکار در اصل بدین گونه تعبیر می شود نگه داشتن در دوره اول و فروش در دوره دوم .طبیعت معادله این بازی به رابطه بین
و

بستگی دارد چیزی که قبال به عنوان ابهام از آن صحبت می شد .فرض کنید که

از

بزرگتر باشد آنگاه رابطه شماره  1برقرار می شود.

رابطه شماره ()1
در این صورت دو معادله خالص ناش 1برقرار می شود (معامله ،معامله) و(احتکار و احتکار) .اگر نامساوی برعکس شود یک معادله ناش باقی
می ماند و آن عبارت خواهد بود با(احتکار،احتکار) و از انجا که هزینه تاخیر بسیار کم می باشد فلذا همواره نگه داشت هردو قطعه تنها معادله
این بازی خواهد بود .مدل فوق نشان دهنده این است که هزینه تاخیر نتیجه پروژه هایی است که نیاز به تجمیع زمین دارند و اینکه هرچه تعداد
قطعات بیشتر باشد به همان میزان هزینه ها نیز باالتر می رود .از این رو سازندگان مکانهائی را ترجیح می دهند که کمترین پراکندگی را به
لحاظ تعدد مالکیت داشته باشند و از همین نکته رابطه بین بعد فضائی کالبدی مسئله تجمیع و حاصل می شود .در مدل شهر تک هسته ای
اندازه قطعات به طرف مرکز شهر کاهش پیدا می کند .معموال این امر حاصل دو نیرو است:
اول افزایش قیمت زمین در مرکز شهر سبب می شود تا تولید کنندگان مسکن در خرید زمین مالحظه بیشتری بکنند .به همین منظور
متوسط قطعات کاهش پیدا می کند تا تعداد واحدهای مسکونی تثبیت شود (مطابق با نمودار  .)1زمانیکه منحنی هزینه نشان دهنده افزایش
قیمت زمین به طرف مرکز شهر می باشد اندازه قطعات از 11به  12کاهش پیدا می کند .دوم اینکه با افزایش قیمت مسکن به طرف مرکز شهر
1- Nash equilibria
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،تقاضا برای خرید کم می شود که این تغییر در نمودار با تغییر از  h1به  h2نشان داده می شود .در نتیجه به کاهش هرچه بیشتر قطعات از 12
به  18منجر می شود .اثر کلی کاهش اندازه قطعات از 11به  12داللت بر تراکم باالی جمعیت در مناطق نزدیک مرکز شهر می باشد .پس با باال
رفتن تراکم و کاهش اندازه قطعات تعداد مالکیت ها در مراکز شهرها نیز بسیار باال می رود.

شیب

نمودار شماره 1؛ کاهش اندازه قطعات به دليل کاهش هزينه در مرکز

شهر ماخذMiceli and : :

Sirmans ,2007,315

به استناد مدل تحلیلی که به تفصیل در مورد آن صحبت شد هزینه تجمیع به دلیل همین تعدد مالکیت در مرکز شهر باالرفته و هزینه
سرمایه گذاری نیز باال می رود .به عبارت دیگر صورت قضیه این گونه قابل جمعبندی است که فرض کنید برای اجرای یک پروژه شهرسازی نیاز
به یک قطعه زمین به اندازه  Sوجود دارد  .هزینه تملک این قطعه بدون احتساب هزینه تجمیع معدل

است که در نمودار شماره( )8-1-2

به صورت خط پر نشان داده شده است .مجموع ارزش پروژه برای سرمایه گذار معادل  vمی باشد .تقاضای مصرف کننده و حمل نقل نیز می
تواند در این مورد دخالت داشته باشد .در یک بازار آزاد رقابتی بهترین مکان انتخابی برای سازنده ناشی از موازنه سود و هزینه طوری خواهد بود
که در نهایت بهره وری مناسب داشته باشد .حال اگر هزینه ناشی از مسئله احتکار زمین به هزینه های پروژه اضافه شود از آنجا که هرچه قدر
تعداد قطعات زیاد شود (که در مرکز بیش از سایر نقاط می باشد) هزینه تجمیع و پروژه باال می رود .لذا برای کاهش هزینه تا حد امکان ساخت
ساز از مرکز شهر دورتر صورت می گیرد .این فرایند در نمودار شماره 2به صورت خط چین نشان داده شده است که گویای انعکاس هزینه های
کل روی مکان یابی پروژه می باشد.
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هزينه کل شامل مسئله احتکار

نمودارشماره 2؛هزینه های کل توسعه به عنوان عملکرد فاصله از مرکز شهر ماخذMiceli and Sirmans,2007,316: :

نتیجه
در مقایسه با شرایط بدون تجمیع مکان مناسب برای انتخاب کار توسط سازندگان ،حومه های شهرها مکانهای خواهند بود که در آن
تعداد قطعات کمتر با هزینه تجمیع بسیار پایین در دسترس بوده و از این نقطه است که گسترش بی رویه شهرها شکل می گیرد .بدون شک
این عامل در اقتصاد بازار آزاد یکی از مهمترین عوامل در شکل گیری پراکنده روئی محسوب می شود .در ایران نیز بعد از اصالحات ارضی و خرد
شدن اراضی بویژه در اراضی پیرامون شهرها و متعاقب ان انباشت سرمایه در شهرها با سرازیر شدن دالرهای نفتی ،خال های قانونی و مداخله
ناکارامد دولت این پدیده به شدت سازمان کالبدی فضائی شهرها را تحت تاثیر قرار داده است .نبود قوانین جامع و ضعف نقش نظارتی دولت نیز
به مقوله فوق کمک نموده به طوریکه بسیاری بر این عقیده هستند که باال رفتن بسیار باالی قیمت زمین در داخل شهرها به پدیده بورس بازی
زمین مربوط می باشد .انچه که در اینجا قابل ذکر است بیشترین اثرات این پدیده در بافتهای فرسوده و مرکزی که قطعات ملکی بسیار خرد و
ریز دانه می باشند مشهود است.انتظار برای افزایش ارزش زمین در حاشیه شهر موجب می شود برخی از زمین داران اراضی خود را به معرض
فروش نگذارند .تنوع انتظار از مالکی به مالک دیگر بر اساس مطلوبیت زمین برای توسعه متفاوت بوده و نتیجه حاصله الگوی منقطع و تکه پاره
از ساخت ساز در حاشیه شهرها می شود.
تبدیل دارایی ها به کاالهایی که بدون فراوری و قرار گرفتن در چرخه تولید و در نهایت ایجاد ارزش افزوده،منجر به حفظ ارزش ذاتی آن
کاال می گردد معموال در شرایط حاد تورمی بروز میکند .دراین شرایط که اقتصاددانان به آن اصطالح شرایط پول داغ دادهاند نگهداری پول
بدترین گزینه برای افزایش دارایی قلمداد میشود.از این رو بر اساس نوعی انتظار که در افزایش سطح عمومی قیمتها توسط مردم پیش بینی
میشود ،هر کس سعی می کند وجوه و دارایی خود را به نوعی تبدیل به کاالهایی نماید که عرضه کمتری دارند و تاثیر پذیری کاهش قیمت
کمتری داشته باشند و زمین به عنوان کاالیی که عرضه کامال محدود دارد در این میان بهترین گزینه برای خرید است .رواج پدیده دالل بازی و
بورس بازی و خرید و فروش کاذب زمین موجب میشود که پول ازقرارگرفتن درچرخهسالماقتصاد بهدوربماندو عامل اصلی سرمایهگذاری و تولید،
کارکردی غیر فعال برای رونق بخشیدن به اقتصاد  ،اشتغال و تولید بیابد .ام ری که در نهایت به تکه تکه شدن رشد شهری منجر شده و امکان
سرمایه گذاری کالن در بخش ساختمان در قلب شهرها را از بین می برد.
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