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رویکرد   منظرین د  ر گرد  شگری کوهستان؛ 
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۱.عضو هیئت علمی گروه معماری، مؤسسه پژوهشی شیخ بهایی، تهران، ایران.
2. عضو هیئت علمی گروه معماری، مؤسسه پژوهشی شیخ بهایی، تهران، ایران.

چکیـده| کـوه د  ر گذشـته بـرای بشـر د  ارای کارکرد  هـا و معانی بسـیار بـود  ه و عنصر طبیعـی مقد  س به 
شـمار محسـوب می رفتـه اسـت. ایـن مسـئله د  ر ایـران هم صـاد  ق بـود  ه و به د  لیـل جغرافیـای خاصش و 
قرارگیـری د  ر مـد  ار رأس السـرطان، اگـر کـوه وجـود   ند  اشـت ایـران فقط یـک صحرای بـزرگ می بـود  . لذا 
کـوه د  ر ایـران منبـع آب و آباد  انـی و بـرای مـرد  م د  ارای اهمیـت ویـژه ای بـود  ه اسـت. به عـاوه کـوه بـرای 
ایرانیـان، د  ارای کارکرد  هـای بسـیار د  یگری بود  ه که سـبب  شـد  ه تا ایـن عنصر طبیعی بـرای ایرانیان د  ارای 
معانـی ذهنـی بسـیار باشـد  . اما به مـرور زمان و بـا ورود   تکنولـوژی برآمـد  ه از مد  رنیته، نیاز مـرد  م ایران به 
کـوه کاهـش یافتـه و سـبب شـد  ه تا معانـی آن د  ر ذهن مرد  م کمرنگ  شـود  . چنانکه د  ر زمـان حاضر صرفاً 
یـک محیط زیسـت تلقی می شـود  . از سـویی گرد  شـگری یـک حضور و تجربه د  ر محیط اسـت و شـناخت 
محیـط، تأثیـر بسـیاری د  ر اد  راک و تجربـه حضور خواهد   د  اشـت. هرچه شـناخت از محیط بیشـتر باشـد  ، 
اد  راک کامل تـر و تجربـه بهتـری پد  یـد   خواهـد   آمـد  . لـذا د  رخصوص گرد  شـگری کـوه با این همـه کارکرد   
و معنـا بـرای ایرانیان، شـناختی کل نگر نیاز اسـت. کـوه برای ایرانیـان یک عنصر فرهنگی بود  ه و شـناخت 
ابعـاد   فرهنگـی آن د  ر اد  راک و تجربه گرد  شـگران بسـیار موثـر خواهد   بود  . به عاوه شـناخت ابعاد   فرهنگی 
کـوه بـه احسـاس تعلق بـه آن محیط کمک خواهـد   کرد   تا گرد  شـگران د  ر حفظ طبیعت با د  قت بیشـتری 
عمـل کننـد  . د  ر د  هه هـای اخیـر د  یسـیپلین جد  ید  ی با عنـوان رویکرد   منظریـن د  رمواجه بـا طبیعت پد  ید   
آمـد  ه کـه براسـاس آن، طبیعت یـک منظره یا یک محیط زیسـت صرف نیسـت و د  ارای ابعـاد   معنایی هم 
اسـت. ایـن رویکـرد   همـان رابطه ایرانیـان با طبیعت اسـت که طبیعت را مقـد  س و مورد   احتـرام و د  ارای 
معانـی متعـد  د   می پند  اشـتند  . لـذا بـا چارچـوب مفهومی رویکـرد   منظرین و بـا روش پژوهـش توصیفی- 

تحلیلـی، یافته هـای پژوهـش را بـا تأکیـد   بر مطالعـات کوه هـای البرز مورد   بررسـی قـرار د  اد  ه ایم.
واژگانکلیدی|گرد  شگری، رویکرد   منظرین، منظر کوه، البرز.

مقدمـه|کوه هـا بـه د  لیـل افراشـتگی سرچشـمه آب و رود  هـا، 
محـل برد  میـد  ن خورشـید   و جایـگاه خد  ایـان و محـل نـزول وحـی 
و ارتبـاط پیامبـران بـا خـد  ا بـود  ه اسـت. از سـوی د  یگـر ارتفـاع، 
نمـاد   معـراج و معنویـت اسـت و د  ر بـاور انسـان کـوه همیشـه رمـز 
اسـتقامت، بلنـد  ی، تعالـی و جایـگاه قـد  رت و قد  اسـت بـود  ه اسـت. 
کوه هـا بـرای آد  میـان سرچشـمه نـور بود  ه انـد   و نقـش خـد  ا را برای 
انسـان د  اشـته اند  . کـوه غالباً نقطه تاقی آسـمان و زمیـن و بنابراین 

مرکـز تلقـی شـد  ه اسـت؛ نقطـه ای کـه محـور عالـم از آن می گذرد   
و جایـی آکنـد  ه از قد  اسـت اسـت. کـوه بـه آسـمان نزد  یک اسـت و 
بـه همیـن سـبب قد  اسـتي د  وگانـه د  ارد  : از یک سـو از نماد   پـرد  ازي 
فضایـي علـو رفعـت ماننـد   »بلنـد  «، »عمـود  ي، قائـم«، »برترین« و 
غیـره بهره منـد   اسـت و از سـوي د  یگر قلمـرو تجلیات قد  اسـت آثار 
جـوي اسـت و بـه ایـن اعتبـار اقامتـگاه خد  ایـان به شـمار مـي رود  . 
معمـاری بناهـای کوه مانند  ، از این اعتقاد   ناشـی می شـد  ه اسـت که 
آد  میـان قلـه کـوه را نزد  یک تریـن مکان به آسـمان می د  انسـته اند   و   ir.ac.gpmsh@dean ،09125143797 :نویسنده مسئول *
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سـعی می کرد  ه انـد   کـه مسـکن های خـود   را بـر بلند  ترین نقطـه کوه 
کیهانی بسـازند   تا رسـید  ن به آسـمان شـد  نی باشـد  . 

همچنین کوه ها، سـد  هایی هسـتند   د  ر برابر جریان هـوای کره زمین، 
هـوا و رطوبتـی کـه د  ر آن اسـت، د  ر برخورد   بـا کوه به بـاال راند  ه و د  ر 
نتیجـه سـرد   و متراکـم می شـود  . د  ر ایـن حال، امـکان بارش بـاران و 
بـرف فراهـم می شـود  . بارش ها یا از شـکاف ها و حفره های کوهسـتان 
بـه عمق زمین نفـوذ می کنند   و به این ترتیب از تبخیر شـد  ن د  ر امان 
می ماننـد   یـا به شـکل برف ذخیـره می شـوند   و از محل ایـن ذخیره، 
امـکان جریان یافتـن پیوسـته جویبارهـا و رود  هـا فراهـم می آیـد  ؛ لذا 

کوه هـا را برج هـای آب شـیرین جهـان می نامند  . 
مطابـق یـک اصل بوم شـناختي۱ هر اند  ازه پسـتي و بلنـد  ي یا چین 
و شـکن منطقـه اي بیشـتر باشـد  ، »تنوع زیسـتي« یعنـي گوناگوني 
جانوران و گیاهان آن منطقه، بیشـتر خواهد   بود  . کوه ها، سرچشـمه 
رود  ها و سرمنشـأ تمد  ن و خاسـتگاه فرهنگ و تنوع فرهنگی هستند   

و تمامـی رود  خانه هـای بـزرگ د  نیـا از کوه ها سرچشـمه می گیرند  . 
از نظـر ایرانیـان، کـوه اهمیـت و جایـگاه خاصـی د  اشـته و می تـوان 
گفـت کـه اغلـب آیین هـا و مراسـم مذهبـی د  ر کوه  ها برپا می شـد  ه 
اسـت و ایرانیـان همواره ارزش آیینی و مقد  سـی بـرای آن قائل بود  ه 
و آن را گرامـی شـمرد  ه اند  . کـوه البـرز به عنوان مهم تریـن کوه ایران 
جایـگاه خد  ایـان بـود  ه و به د  لیل برافراشـتگی، واسـطه ای بین مرد  م 

و خد  ا بود  ه اسـت. 
همـواره و د  ر طـول تاریـخ روابـط پیچید  ه و بسـیاری میان انسـان و 
کـوه وجـود   د  اشـته و کـوه د  ارای اهمیـت  فـراوان بـرای مـرد  م بود  ه 
اسـت. براسـاس اعتقـاد  ات ایرانیـان نیـز کوه مقـد  س البـرز د  ر میانه 
زمیـن واقـع اسـت و به آسـمان پیوسـته اسـت: »کـوه البرز سـتون 
آسـمان اسـت و آفتـاب، مـاه و سـتارگان بـه مثـل چـرخ د  والب د  ر 
یشـت ها  نویسـند  گان  کـه  توصیفـی   .)۱346 )رضـی،  گرد  شـند  « 
از کـوه البـرز کرد  ه انـد  ، نشـان د  هند  ه آن اسـت کـه البـرز کوهـی 
جغرافیایـی نیسـت بلکـه کوهـی مینوی و نماد   بهشـت اسـت. خانه 
سـروش د  ر فـراز البـرز خـود   به خود   روشـن اسـت و سـتارگان، ماه 
و خورشـید   گرد  اگـرد   آن می چرخنـد   )محصـل، بهنام فـر، زمانی پور، 

.)۱39۱
د  ر قسـمتی از منشـور جهانی کوهستان به مناسـبت نامگذاری سال 
2۰۰3 به عنوان سـال کوهسـتان، آمد  ه اسـت:  نواحی  کوهسـتانی 
جهـان  بسـتر  و خاسـتگاه تمد  ن هایـی بسـیار ارزشـمند   و اصیـل 
بود  ه انـد  . محیـط خاصـی کـه مرد  مـان ایـن نواحـی د  ر آن  د  ر طول 
تاریـخ زیسـته اند   موجـب پید  ایـش رفتارهـا، وضعیت هـا و روابـط 
خـاص بین انسـان و طبیعت شـد  ه کـه زیربنای همه تمد  ن هاسـت. 
افسـانه هایی کـه ایـن تمد  ن هـا خلـق نمود  ه انـد  ، ارزش هایـی کـه بر 
آن هـا اسـتوار بود  ه اند   و سـاختارهای اجتماعی- اقتصـاد  ی همگی به 
شـد  ت د  ر نتیجـه تأثیـر موقعیت جغرافیایـی بود  ه اسـت. کوه ها یک 
پنجـم سـیمای زمین را تشـکیل می د  هنـد  ، زیسـت گاه حد  اقل یک 
د  هـم از مـرد  م جهاننـد  ، یک سـوم مرد  م د  نیـا از جنبه هـای مختلف 
)غـذا، بـرق، چـوب و مـواد   معد  نـی( بـه کوه هـا وابسـته اند  ، نیمی از 
مـرد  م جهـان از نظر تأمیـن نیازهای آبـی به آبخیزهای کوهسـتانی 

چشـم د  وخته انـد  . کوه هـا از زیباترین و مؤثرترین چهره های مسـلط 
زمیـن هسـتند  . حیـات د  شـت ها را تأمیـن می کننـد   و پایه هـای 
زیسـتی جمعیـت عظیمـی از مـرد  م جهـان را تشـکیل می د  هنـد   و 
سرچشـمه همـه رود  هایی هسـتند   کـه شـریان های حیاتـی جوامع 
بشـری اند   )راهنمای آماد  ه سـازی مناطق حفاظت شـد  ه کوهسـتانی، 

.)IUCN, 2004۱3۸۸؛
بـرای شـرقی ها، عناصـر طبیعـت د  ارای معانـی ذهنـی هسـتند   و 
ایـن معانـی ذهنی عناصـر طبیعی بـا کارکرد  هـای آن هـا د  ر ارتباط 
هسـتند  . بد  یـن معنا کـه هرچه رابطـه کارکرد  ی مـرد  م و یک عنصر 
طبیعـی بیشـتر و محکم تـر باشـد  ، رابطـه ذهنـی آنهـا هـم بـا آن 
عنصـر بیشـتر و قوی تـر خواهـد   بـود  . لـذا از آنجـا کـه کـوه بـرای 
ایرانیـان، عنصـری چند  وجهـی و د  ارای ابعـاد   مختلـف بـود  ه اسـت 
بـرای د  رک د  رسـت از حضـور د  ر ایـن مـکان، الزم اسـت شـناختی 
صحیـح و کلـی از این عنصر طبیعی د  اشـت. د  رخصوص گرد  شـگری 
کوهسـتان، شـناختی جامـع و چنـد   بعـد  ی از کـوه، سـبب ارتبـاط 
بهتـر گرد  شـگران و محیـط خواهد   شـد   و عـاوه بر احسـاس بهتر و 
اد  راک بیشـتر گرد  شـگران از محیط، سـبب می شـود   آنها به محیط 
احسـاس تعلـق بیشـتری د  اشـته باشـند   و آسـیبی بـه کوهسـتان 
نرسـانند  . لـذا هـد  ف از انجـام پژوهش، شـناخت کل نگر بـه موضوع 
کـوه از طریـق پرد  اختـن بـه کارکرد  هـای مختلف و معانـی مختلف 

کـوه د  ر گـذر زمـان بـرای ایرانیـان  و فرهنـگ ایرانی اسـت. 
مسـئله پژوهـش آن اسـت کـه بـرای د  رک کامل تـر از محیـط و 
برقـراری رابطـه بهتـر بـا آن، شـناخت جامع تـر  نیـاز اسـت و هرچه 
شـناخت از محیط بیشـتر باشـد  ، د  رک از محیط بیشـتر خواهد   بود  . 
لـذا د  رخصـوص کـوه بـا ایـن همـه کارکـرد   و معنـا بـرای ایرانیـان 
شـناختی کل نگـر نیـاز اسـت. به عنـوان مثـال اگـر تهرانی هایی که 
بـرای گرد  شـگری بـه کوه هـای شـمال تهـران می رونـد  ، بد  اننـد   که 
سـبب بوجـود   آمـد  ن و اسـتقرار شهرشـان همیـن کوه ها هسـتند   و 
عـاوه بـر این مسـئله ایـن کوه هـا د  ارای چـه تاریخ و د  اسـتان هایی 
هسـتند  ، نحـوه ارتباطشـان بـا ایـن کوه ها متفـاوت خواهد   بـود   و از 
آنجـا کـه کوه هـای البـرز و علی الخصـوص کـوه د  ماونـد   بـرای همه 
ایرانیـان د  ارای معنـا بـود  ه و هسـتند  ، گرد  شـگران غیـر تهرانـی هم 
رابطـه ای متفـاوت بـا این کوه هـا خواهند   د  اشـت. حتی این مسـئله 
بـرای گرد  شـگران غیـر ایرانی هـم د  ر د  رک این محیـط مؤثر خواهد   

بود  . 

مبانینظری
رویکردهایمتنوعدرگردشگریکوهستاندرایران-

مرتبـط  خبرهـای  بـر  مـروری  و  صورت گرفتـه  پژوهش هـای 
و  رشـته کوه ها  می د  هـد    نشـان  کوهسـتان  گرد  شـگری  بـا 
چین خورد  گی هـای ایـران بـه انـد  ازه ای مهـم و تأثیرگـذار بـود  ه و 
هسـتند   کـه می تواننـد   بـه صنعت گرد  شـگری کشـور وارد   شـوند  . 
امـا رویکرد  هـای متنوعـی د  ر ایـن رابطـه وجـود   د  ارد   از جملـه: 

رویکردنظامبرنامهریزیبهگردشگریکوهستان-
ایـن رویکـرد   د  ارای بیشـترین فراوانـی د  ر ایـن حـوزه اسـت کـه 
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نبـود   برنامه ریـزی مناسـب را د  لیلـی بر ناکامـی و عد  م اسـتفاد  ه از 
ظرفیـت ویژه کوهسـتان د  ر صنعت گرد  شـگری می د  انـد   )مطهری، 
و  تبریـزی  ریاضـی، ۱397؛ رضایـی، ۱395؛  و  نـوری  ارجمنـد  ی، 

مهرمنـد  ، ۱39۰؛ صالحـی، ۱396؛ جـوزی و بهـزاد  ی، ۱394(.
رویکرداقتصادیبهگردشگریکوهستان-

بـر ایـن اسـاس، اهمیـت اقتصـاد  ی موضـوع، سـایر جنبه هـای آن را 
تحت الشـعاع قـرار می د  هـد   و گرد  شـگری کوهسـتان را راهـی مهـم 
بـرای توسـعه اقتصـاد  ی مناطق کوهسـتانی می د  اند   )کرمـی، ۱397؛ 
و  جمعه پـور  رضوانـی،   قد  یـری،  ۱397؛  کوهسـتان،  گرد  شـگری 

باغیانـی، ۱394(.
رویکردتوسعهپایداردرگردشگریکوهستان-

رویکـرد  ی اسـت که برخـی از د  ید  گاه ها و پژوهش ها براسـاس مفاهیم 
توسـعه پایـد  ار )توسـعه بـا توجـه بـه محیط زیسـت( مطرح شـد  ه اند   
و توسـعه اقتصـاد  ی گرد  شـگری کوهسـتان را ضمـن توجـه به حفظ 
و اسـتفاد  ه بهینـه از منایـع و محیـط زیسـت ابـراز کرد  ه انـد   )زاهد  ی، 

۱3۸۸؛  باباخانـی، ۱392؛ بهـروش، ۱3۸9(.
رویکردورزشیبهگردشگریکوهستان-

ایـن رویکـرد   جنبه د  یگر گرد  شـگری کوهسـتان اسـت کـه ورزش را 
د  ر ایـن موضـوع د  ارای اهمیـت زیـاد   مـی بینـد  . و بـر توسـعه ورزش 
کوهنـورد  ی تأکیـد   د  ارد   و توسـعه کوهنـورد  ی را بخـش مهمـی از 
توسـعه گرد  شـگری کوهسـتان می د  اند   )آخوند  ی، د  انه کار، ارجمند  ي 

و شـعبانعلي فمـي، ۱394؛ اوحـد  ی، ۱396(.
رویکردتوجهبهتوسعهمشارکتومنفعتعمومی-

ایـن رویکـرد   رونـق اقتصـاد  ی ناشـی از گرد  شـگری کوهسـتان را 
زمینـه ای د  ر راه د  سـتیابی بـه عد  الـت اجتماعـی می د  انـد   و نقـش 
اهالی مناطق کوهسـتانی را د  ر توسـعه و رونق گرد  شـگری برجسـته 

.)۱397 نبهانـی،  )موسـوی،۱399؛  می پنـد  ارد   

کوهبهمثابهمنظرطبیعی
چارچوبمفهومیرویکردمنظرین•

امـروزه رویکـرد  ی کل نگـر بـه نـام رویکرد   منظریـن د  ر رابطـه میان 
انسـان، طبیعـت و محیط مطرح اسـت کـه د  ر آن طبیعـت، به عنوان 
یـک چشـم اند  از صـرف یا یـک عنصـر اکولوژیـک و یک کالبـد   تلقی 
نمی شـود  . هرچند  کـه ایـن مفهـوم از غرب آمد  ه اسـت، اما بررسـی ها 
نشـان می د  هـد   نـگاه ایرانیان د  ر گذشـته به طبیعت نیـز نگاهی چند   
معنایـی بـود  ه اسـت و لـذا ایـن مفهـوم می توانـد   د  ر بررسـی رابطـه 
انسـان و طبیعـت د  ر ایـران مؤثـر باشـد  . مثـًا عنـای کـوه د  ماونـد   یا 
البـرز بـرای ایرانیان بسـیار متفاوت از معنایی اسـت که غیـر ایرانی ها 
د  ر مواجـه بـا ایـن کوه هـا د  ارنـد  . ایرانیانـی کـه د  ر قلمـروی فرهنگی 
ایـن کوه هـا زند  گی کرد  ه اند   بر اسـاس اشـعار، د  اسـتان ها، اسـطوره ها، 
ضرب المثل هـا و نقاشـی ها ذهنیتـی مشـترک از ایـن کوه هـا د  ارنـد  ، 

ذهنیتـی چند   معنایـی کـه فقـط مربوط بـه این افراد   اسـت.
کنوانسـیون منظـر اروپـا د  ر تعریفـی گسـترد  ه، منظـر را ناحیـه ای 

می  د  انـد   کـه توسـط مـرد  م د  رک شـود   و منطقـه ای کـه ویژگـی آن 
ناشـی از تعامـل مؤلفه های انسـانی و طبیعی بـود  ه و طبیعت، مناطق 
 .(CEO, 2000)   شـهری، روسـتایی و حومه شـهری را د  ر بر می گیـرد
همچنیـن براسـاس تعاریـف »منظـر گونـه ای د  یگـر از مکان اسـت و 
محصـول تعامل انسـان و محیـط د  ر فضاهـای بیرونی اسـت« )برک، 
۱37۸(. »سـایمون  بـل« بـا بررسـی الگوهـای طبیعی بـه این نتیجه 
رسـید  ه اسـت که منظر، قسـمتی از محیط اسـت که ما د  ر آن ساکن 

.(Bell, 2012)هسـتیم و به واسـطه اد  راکمـان، آن را می فهمیـم
»اگوسـتین  بـرک« گونـه ای از مـکان را منظـر می نامـد   کـه د  ارای 
مفروضـات بیولوژیـک، وجود  شناسـی و منطقـی اسـت و بـه عبـارت 
د  یگـر وجـود   مکان بـه علت بود  ن آن مکان نیسـت بلکـه د  ر ارتباط با 
سـوژه و   صرفـاً بـه طور خـاص موجـود  ات زنـد  ه، پد  ید   می آیـد   )برک، 
۱392(.  همچنیـن رویکـرد   منظریـن بـه عناصـر طبیعـی براسـاس 
مفاهیـم پایـد  اری، بـه پاید  اری محیـط می انجامـد  . »ترکیـب و اد  غام 
جنبه های شـناختی و ذهنی ارزشـیابی زیبایی طبیعت نشـان د  هند  ه 
پیشـرفت چشـمگیری د  ر جنبه معنوی و اخاقی ذهن بشـر است که 
می توانـد   منجـر به پایـد  اری محیط شـود  « )حبیبـی، ۱392(. »منظر 
فضـای کان زیسـت انسـان د  ر محیـط اسـت و خود  به خـود   پد  یـد   
نمی آیـد  . انسـان بـا همـه پیچید  گی هـای ذهنـی خـود  ، د  ر فراینـد  ی 
رفـت و برگشـتی بـا طبیعت و محیـط، از آن ها اخـذ و د  ر آن ها رخنه 

می کنـد  « )منصـوری، ۱3۸9(.

کارکردهایکوهدرایراندرگذرزمان
کارکردهایعینیکوه•
کارکرداکولوژیککوه-

کـوه منبـع تأمیـن آب سـکونتگاه ها: سـرزمین ایـران بطـور کلـي 
کوهسـتاني و نیمه خشـک بـود  ه و میانگین ارتفاع آن بیـش از ۱2۰۰ 
متـر از سـطح د  ریاسـت و اگـر کوه هـا نبود  نـد  ، د  ر سـرزمینی ماننـد   
ایران، بارش از آن چه که هسـت کمتر می شـد   و د  ر تابسـتان ها هیچ 
روان آبـی ند  اشـتیم )تحقیق د  ربـاره نقش و اهمیت کوه هـا د  ر جهان(. 
د  ر ایـن میـان کوه هـای البـرز به عنـوان بلند  تریـن کوه های ایـران به 
عنـوان منبـع آب بزرگترین شـهر ایران د  ارای کارکرد   اسـت. د  و سـوم 
از جمعیـت ایران د  ر یک سـوم شـمالی این کشـور قـرار گرفته اند   که 

ربط مسـتقیم با منابـع آبی البـرز د  ارد  . 
کـوه عامـل ایجـاد   خرد  اقلیـم و پد  یـد  آورد  ن آب و هـوای مطبـوع: 
کوه هـای بـه هـم پیوسـته البـرز د  ر شـمال بـه عنـوان یـک مانـع 
طبیعـی د  ر برابـر جریان هـای هوای گـرم جنوبی و جریـان مرطوب 
غـرب نـه تنهـا موجـب ایجـاد   پد  یـد  ۀ بـارش د  ر محـد  ود  ۀ شـمالی 
شـهر می شـود  ، بلکه باعـث چرخش طبیعی هـوا د  ر د  ایرۀ نیم بسـتۀ 

طبیعـی بلند  ی هـای شـمال تـا جنـوب شـرقی نیـز می شـود   
)صفامنـش، ۱393(. د  ر گذشـته نیـز کوه هـا نـزد   ایرانیـان باسـتان 
فوایـد   بسـیاری د  اشـته اند  . د  ر مینوی خرد  ، د  انا سـبب ساخته شـد  ن 
کوه هـا را می پرسـد   و پاسـخ می شـنود   کـه »ایـن کوه هـا د  ر جهـان 
برخـی انگیزنـد  ه بـاد   و برخـی بازد  ارنـد  ه آن، برخـی جای ابـر بارند  ه 
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و برخـی زننـد  ه اهریمـن و نگاه د  ارنـد  ه و زند  گی بخـش آفریـد  گان 
اورمـزد   خد  اینـد  « )عفیفـی، ۱374(.

کـوه بـه عنـوان یکی از مظاهـر اصلی طبیعـت: کوه هـا مجموعه ای 
از زیباتریـن جلوه هـای طبیعـی را د  ر خـود   جای د  اد  ه  اند  . پسـتی و 
بلنـد  ی، ارتفـاع، د  ره، آبشـار، گل و گیـاه و امثال این هـا از مناظری 
هسـتند   کـه د  ر مجمـوع، کوه هـا را بـه موزه هـای منحصربه فـرد   

طبیعـی تبد  یـل نمود  ه انـد  .
کوهبهعنوانپناهیدربرابرهجومدشمن-

کـوه بـه عنـوان د  ژی پایـد  ار اسـت کـه اطـراف شـهر را د  ر بـر 
می گیـرد  . یکـی از د  الیـل اصلـی قرارگیـری شـهرها و روسـتاها د  ر 
د  امنـه کوه هـا د  ر ایران مسـئله امنیت بود  ه اسـت. د  ر شـرایطی که 
امنیـت کـم بـود  ه کوه های بلنـد   این امـکان را مهیا می سـاختند   تا 
د  شـمنان و غارتگـران نتواننـد   از سـمت آن ها به شـهر حمله کنند  . 
همچنیـن می تـوان اشـاره بـه پناهگاه هایـی نمود   که مـرد  م د  ر د  ل 

می سـاختند  .  کوه هـا 
کارکردارتباطبصریمیانکوهوساکنانکوهپایه-

 کـوه بـه عنوان عنصـر طبیعی هویت بخـش، نشـانه و نقطه عطف: 
کـوه بـه عنـوان یک لبـه طبیعـی و نقطه عطف برای شـهر بسـیار 
حائـز اهمیت اسـت و رابطه بصری میان کوه و سـاکنان کوهپایه از 
انـواع رابطـه عینی و مهـم میان کوه و مرد  م به  شـمار مـی رود  . لبه 
به عنوان یک نشـانه و شـاخص بخشـی از مناطق شـهری د  ر ذهن 
شـهروند  ان باقـی می مانـد   و زمینـه مد  اخلـه و طراحـی آن را بـه 
عنـوان عنصـر هویت سـاز فراهـم می کنـد   )یاراحمـد  ی، ۱3۸9(. با 
توجـه به تأثیـر متقابل طبیعـت و فرهنگ، نشـانه اکولوژیک )کوه( 
جزیـی از نشانه شناسـی فرهنگـی محسـوب می شـود   و بـه د  نبـال 
مطالعـه رفتـار و روابـط بیـن انسـان و محیـط زیسـت طبیعـی اش 
براسـاس اد  راک و تفسـیر نشـانه هاسـت تـا منظـر عمومـی شـهر 
را بـه واسـطه پتانسـیل های عناصـر اکولوژیـک هویت منـد   سـازد   
)سـلطانی، ۱3۸۸(. رشـته کوه البرز به عنوان لبه شـمالی شـهر د  ر 
زمـره نقـاط عطـف طبیعی و روسـتاها و کاخ هـای د  امنـه آن نقاط 

عطـف مصنوع شـهر محسـوب می شـوند   )آل هاشـمی، ۱393(.
کارکردمعیشتیکوه)کشاورزی،دامپروریوشکار(-

کوه هـا د  ر ایـران محیـط زیسـت متنوعـی را پد  یـد   آورد  ه انـد   کـه 
عـاوه بـر تأمیـن آب، غـذای سـاکنان کوهپایـه اش را نیـز تأمین 
می کـرد  ه اسـت. چنانکـه د  ر بند  هشـن بـزرگ آمـد  ه اسـت: »این 
و  ارتشـتاران  و  آتوربـان  تغذیـه  مایـه  تـا  آفریـد  ه شـد  ه  کوه هـا 
کوه هـای  د  رخصـوص   .)۱347 )پـورد  اوود  ،  باشـد  «  استریوشـان 
ایـن  بواسـطه  آمـد  ه  پد  یـد    آبرفتـی  د  شـت  و  ارتفاعـات  البـرز، 
کوه هـا، تنـوع زیسـتی کشـاورزی و جانـوری را سـبب شـد  ه و د  ر 
طـول تاریـخ منبعـی برای معیشـت سـاکنان د  ر طـول تاریخ بود  ه 

. ست ا

کوهمکانیبرایتفرج-
کـوه همـواره بـرای ایرانیـان به عنـوان مکانـی برای تفریـح و تفرج 
مـورد   اسـتفاد  ه قـرار می گرفته و هم اکنـون نیز ایـن کارکرد   وجود   
د  ارد  . ایـن رابطـه علی الخصـوص آخر هفته هـا میان کوه هـای البرز 

و سـاکنان شـهر تهـران مشـهود   اسـت. د  ر اشـعار فرد  وسـی بـه 
طبیعـت کـوه اشـاره می شـود   و د  ر ابیـات زیـر جنبـه تفرجگاهـی 

کـوه مـورد   نظر اسـت )د  اریـوش، ۱395(:

 کنون خورد   باید   می خوش گوار
                                      که می بوی مشک آید   از کوهسار 

هوا پرخروش و زمین پر ز جوش
خنک آن که د  ل شاد   د  ارد   به نوش

کارکردهایذهنیکوه•
کارکردهایاسطورهایکوه-

نزد  یکـی انسـان بـه آسـمان د  ر کـوه و تصـور حضـور د  ر مرکـز 
زمیـن هنـگام قرارگرفتـن بـاالی کـوه: د  ر اند  یشـه ایرانیـان زمیـن 
میـان  د  ر  هیـچ حرکتـی  و  بـود  ه  د  سـت نخورد  ه  و  کامـًا همـوار 
زمیـن و مـاه و سـتارگان وجـود   ند  اشـته اسـت اما به د  نبـال تازش 
نخسـت اهریمن، زمیـن ناگهـان د  گرگـون شـد  ه و د  ر آن پویایـی 
جریـان  بـه  رود  خانه هـا  و  شـد  ند    ایجـاد    کوه هـا  و  آمـد  ه  پد  یـد   
افتاد  نـد   و مـاه و سـتارگان بـه چرخـش د  رآمـد   )هینلـز، ۱3۸6(. 
همچنیـن بند  هشـن، کـوه تیـرگ را که قلـه ای از البرز کوه اسـت، 

مرکـز جهـان می د  انـد   )رضـی، ۱346(.
کوهمکانوقوعداستانهایاساطیریوحضوراسطورهها-

بـر پایـۀ مهریشـت، مهـر هـر روز پگاهان بـر گرد  ونۀ زریـن خویش 
از کـوه ســپند   و آیینـي البرز برمي آید   و آسـمان را د  رمي نورد  د   و با 
هـزاران چشـم، خانمان هـاي آریایـي را مي نگـرد   تا مباد  ا کسـي به 
کـژي بگرایـد   و پیمان بشـکند  . بنابرایـن، مهر بر پیمان هــا نظارت 
مي کنـد   و بـراي بهتر انجـام د  اد  ن چنیـن وظیفـه اي، صفت خد  اي 
همیشـه بیــد  ار را د  ارد   و هرگز خواب بــه چشــمانش نمـي آیــد   
)موسـوی، ۱3۸۸، ۱۱5(. عـاوه بـر اسـطوره مهـر، البـرز محـل 
پـرورش فریـد  ون، مـکان زند  گـی سـیمرغ و محـل پرتـاب تیـر از 
کمـان آرش بـود  ه اسـت. د  ر شـاهنامه د  اسـتان کیومـرث آمد  ه که 
وی اولیـن شـهریار زمیـن اسـت و د  ر کـوه زند  گی می کرد  ه اسـت:

کیومرث شد   بر جهان کد  خد  ای
  نخستین به کوه اند  رون ساخت جای

کوهبهعنوانمکانیمقدس-
بـه اعتقـاد   ایرانیـان مهمتریـن اسـطوره مربـوط بـه کـوه د  ر آییـن 
آریاییهـای ایرانـی شـکل گرفـت، انسـان نخسـتین د  ر کـوه خلـق 
شـد  ه، د  ر کـوه زیسـته و ارواح مـرد  گان نیـز د  ر سـر پـل چینـوت 

و خسـروی، ۱3۸7(. )موسـوی  د  اوری می شـوند   
د  ر آییـن زرتشـت )د  یـن ایرانیـان باسـتان( نیز کوهسـتان مقد  س 
بـود  ه تـا جایـی که مورد   پرسـتش قـرار می گیـرد  . د  ر اوسـتا کتاب 
زرتشـتیان آمـد  ه اسـت: ای هـوم! میسـتایم ابرهـا و بـاران را کـه 
پیکـر تـو را بر َچـکاد  ِ کوه میرویاند  . میسـتایم سـتیغ کوهـی را که 
تـو بر آن روییـد  ی )د  وسـتخواه، ۱37۰، ۱44(. »هـرود  ت« د  ر باره 
نیایش کـرد  ن پارسـیان د  ر د  وره هخامنشـیان می نویسـد  : نیایش نه 
د  رعباد  تگاه هـای بـزرگ بلکـه د  ر فضای بـاز و بـر روی کوه ها انجام 
می گرفـت. پارسـیان بـر بلند  تریـن سـتیغ کوه هـا بـاال می رونـد   و 
د  ر راه  اهورامـزد  ا د  هـش می کننـد  . آنـان تمـام گنبـد   آسـمان را  
اهورامـزد  ا می د  اننـد  . آنـان همچنیـن د  ر کـوه برای خورشـید   و ماه 
و زمیـن و آتـش و آب و بـاد   نیـز د  َهش می کنند   )قرشـی، ۱3۸9(.
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شـاهنامه  د  ر  آن  بـود  ن  مقد  سـان  جایـگاه  و  کـوه  گرامی د  اشـتن 
فرد  وسـی بازتـاب ایـن چنینـی د  ارد   کـه عابـد  ی موسـوم بـه هـوم 

از نـژاد   فریـد  ون :
 پرستش گهش کوه بود  ی همه

                                         ز شاد  ی شد  ه د  ور و د  ور از رمه
کجا ناِم آن پر هنر هوم بود  

                                            پرستند  ه، د  ور از بر و بوم بود  
کـوه البرزجایـگاه اصلـی مهـر )الهـه خورشـید  ( و آناهیتـا )الهه آب( 
د  و عنصـر حیات بخـش بـود  ه و مکان عبـاد  ت و بعضاً مورد   پرسـتش 
ایرانیـان بـود  ه اسـت امـا بـا ورود   د  یـن، عباد  تگاه هـا د  اخـل شـهر 
سـاخته شـد  ند   و کـوه از این نظر جایـگاه خود   را از د  سـت د  اد  . البته 
حضـور امامـزاد  گان و مسـاجد   د  ر کـوه نشـانی از همین جایـگاه واال 

د  ر نظر مـرد  م د  ارد  .
کوهدرادبیاتوفرهنگعامهایرانیان•

اد  بیـات از مظاهـر اصلـی فرهنـگ  اسـت. »اد  بیات آیینـه  تمام نمای 
روید  اد  هـا، آیین هـا، رفتارهـا، تاش هـا و اند  یشـه های جامعـه اسـت 
کـه زبـان حـال و شناسـنامه یـک ملـت می باشـد   و می تـوان یـک 
جامعـه را با بررسـی محتـوا و موضوع اد  بیات آن شـناخت. روید  اد  ها، 
رفتارهـای اجتماعـی را د  انسـت و سـیر تحول پد  ید  ه هـای اجتماعی 
را رد  یابـی کـرد  « )روح االمینی، ۱376(. لذا یکی از راه های شـناخت 
ذهنیـت مـرد  م نسـبت به یک پد  یـد  ه بررسـی آن د  ر اد  بیات و شـعر 
اسـت. د  ر تحقیقـی کـه با عنـوان »جایگاه کـوه د  ر اد  بیـات ایران د  ر 
گـذر زمـان و تاثیـر مد  رنیته بر آن« صـورت گرفته می تـوان رویکرد   
شـعرا را د  ر گـذر زمـان نسـبت به پد  ید  ه طبیعـی کوه مـورد   ارزیابی 
قـرار د  اد  : »بررسـی های صـورت گرفتـه د  ر خصـوص بررسـی معانی 
کـوه د  ر گـذر زمـان د  ر اد  بیات، د  ر مجمـوع نه رویکرد   کلی شـاعران 
را بـه کـوه را نشـان می د  هـد  : رویکـرد   بـه کـوه بـه عنـوان عنصری 
د  ارای شـکوه و عظمت، پد  ید  ه ای د  ارای صفات و ارزش های انسـانی، 
پد  یـد  ه ای د  ارای جایـگاه اسـطوره ای، نماد  ی از پاید  اری و اسـتقامت، 
تشـخیص  رویکـرد  ی جهـت  کـوه،  کالبـد    بـه  محـض  رویکـرد  ی 
و جان بخشـی بـه آن، رویکـرد  ی بـه جایـگاه رفیـع کـوه تـا جهـان 
پند  اشـتن آن، رویکـرد  ی محـض بـه طبیعت کـوه  و رویکـرد  ی آیه 
نگـر کـه هسـتی را می تـوان از طریـق آن شـناخت« )د  اریـوش و 

متد  یـن، ۱397(.

نتیجه گیری
امـروزه بخـش مهمـی از اوقـات فراغـت انسـان ها بـه گـرد  ش د  ر 
طبیعـت و انجـام ورزش هایـی کـه د  ر محیط هـای طبیعـی انجـام 
می شـوند  ، اختصاص د  ارد  . پیاد  ه روی د  ر کوهسـتان و نیز کوهنورد  ی 
جـد  ی از مهمتریـن تفریح هـا و ورزش هـای طبیعـی هسـتند  . آمـار 
ارائه شـد  ه توسـط رییس هیـأت کوهنـورد  ی استان تهران نشـان از 

ایـن مهم د  ارد  : بـه طور میانگین د  ر روزهای پنجشـنبه و جمعه آخر 
هـر هفتـه، بیـش از 5۰۰ هـزار کوهنـورد   و گرد  شـگر بـه ارتفاعـات 
جوانـان،  و  ورزش  وزارت  خبـری  )پایـگاه  شـمالی تهران می روند   
۱39۱(. امـا ایـن رابطـه، محد  ود   بـه روزهای تعطیل اسـت و حضور 
گسـترد  ه مـرد  م د  ر ایـن روزهـا کـوه را د  چـار آسـیب خواهـد   کـرد  . 
تمامـی کـوه پایه هـا و حتـی د  امنه هـای مرتفع شـمال و حتی غرب 
و شـرق تهران د  چار آسـیب های شـد  ید   »شهری شـد  گی« شـد  ه اند  . 
هرگونـه بارگـذاری اضافـه، آن هـم د  ر مرتفع تریـن نقطـۀ حومـه ی 
شـهر، تیر خاصـی خواهد   بود   بر بقای تتمۀ محیط های کوهسـتانی 
مجـاور این کانشـهر آلـود  ه )نامه گـروه د  ید  ه بان کوهسـتان انجمن 

کوه نـورد  ان(.
تصمیمـات اتخـاذ شـد  ه د  ر برابر کـوه د  ر ایران نشـان می د  هـد   کوه، 
طبیعـت و محیط زیسـتی کالبد  ی اسـت. مـرد  م به کـوه می روند   نه 
بـه خاطـر کوه بلکـه به خاطر چیـزی که د  ر شـهرها ند  ارنـد  . د  رواقع 
مـرد  م از شـهرها بـه سـمت کـوه فـرار می کننـد  . ایـن هجـوم مرد  م 
بـه کـوه اتفـاق خوبـی نیسـت. چـرا کوه رفتـن فقـط مختـص آخـر 
هفته هاسـت و گرد  شـگری د  ر کـوه از برنامه هـای روزانـه ایرانیـان 
نیسـت )برخـاف ژاپنی هـا کـه از توکیـو سـرویس روزانه بـرای کوه 
فوجـی وجـود   د  ارد  . فوجی نمـاد   ملی ولی خیلی کوتاه تـر از د  ماوند  (. 
مـرد  م بـه کـوه می رونـد   امـا کـوه را بـه د  رسـتی نمی شناسـند  . کوه 
ترکیبـی از عینیـت و ذهنیت اسـت ولـی ما د  ر حال حاضـر صرفاً به 
عینیـت آن توجـه د  اریـم. اگـر مرد  م بـا کوه ها آشـنا شـوند   و معانی 
بیشـتری از کـوه د  ریابنـد   گرد  شـگری د  ر کوهسـتان رنـگ و بـوی 
د  یگـری خواهـد   د  اشـت. شـناخت د  رسـت کـوه به مـا این امـکان را 
می د  هـد   تـا از حضـور د  ر کوهسـتان احساسـات بیشـتری به د  سـت 
آوریـم، د  ر کـوه هویـت پیـد  ا کنیـم و اد  راکمان نسـبت بـه خود  مان 
و محیـط کوهسـتان رنـگ و بوی د  یگـری پید  ا کنـد  . وضعیت فعلی 
کوهسـتان و صنعت گرد  شـگری نشـان می د  هد   رویکرد  های موجود   
بـه کـوه نتوانسـته اند   تعریف د  رسـتی از گرد  شـگری کوهسـتان ارائه 
کننـد   و بـه نظـر می رسـد   کـوه را یـک »کل« ند  یـد  ن سـبب شـد  ه 
تـا تعاریـف و رویکرد  هـای گرد  شـگری کوهسـتان کامـل نباشـد  . 
یافته هـای پژوهـش نشـان می د  هـد   کـوه یـک عنصر چنـد   وجهی و 
د  ارای معانـی بسـیار بـرای ایرانیـان بـود  ه و د  ر گذر زمـان این معانی 
تغییـرات زیـاد  ی د  اشـته اسـت و بـه تعبیـری بایـد   گفـت براسـاس 
رویکـرد   منظرین، کوه د  ر گذشـته یک عنصر فرهنگـی و د  ارای ابعاد   
عینـی و ذهنـی بـود  ه اما د  ر گـذر زمـان جنبه های ذهنی خـود   را از 
د  سـت د  اد  ه و د  یگـر یـک عنصـر فرهنگـی منظرین نیسـت و شـاید   
این ها پاسـخی باشـد   بـه آنکه چـرا ظرفیت هـای کوه مغفـول ماند  ه 
اسـت. از سـوی د  یگر رویکـرد   منظرین به کوه کـه رویکرد  ی کل نگر 
اسـت، کـوه را توأمـان یـک عنصـر عینـی و ذهنی می بیند   و سـبب 

می شـود   گرد  شـگری کوهسـتان معنـا و تعریـف د  یگـری بیابد  .
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