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چکیده
کوه ها از دیرباز مظهر برکت و رحمت برای انسان ها بوده اند. در تمدن های باستانی، اغلب آیین های مذهبی 
بر فراز کوه ها برپا می شده، چراکه در تصور مردم، کوه نزدیکترین مکان به آسمان و جایگاه خدایان و، 
همچنین زندگی در کوه نشان بریدن از تعلقات دنیایی و پیوستن به عالیق آن جهانی بوده است. اما به 
دالیل جغرافیایی، کوه برای سرزمین ایران و مردم آن دارای اهمیت بیشتری بوده است. آب،  از مهمترین 
کارکرد برای ایرانیان به شمار می رفته است و عالوه بر آن، کارکردهای دفاعی، معیشتی، هوای مطبوع 
و سایر کارکردهای کالبدی آن سبب شده تا کوه ها برای ایرانیان جدای از یک عنصر عینی و کالبدی، 
ایرانیان در آن به  ایرانیان یک مرکز و نمادی از بهشت بوده و  دارای معانی ذهنی نیز باشد. کوه برای 
عبادت می پرداختند. در ادوار تاریخی نیز، همواره کوه مورد ستایش ایرانیان بوده است. اما به مرور زمان 
و با ورود مذهب و مدرنیته در دو مرحلۀ تاریخی، اهمیت و کارکردهای این عنصر طبیعی-تاریخی برای 
ایرانیان کم شده است. امروزه شاهد آنیم که کاهش کارکردها و اهمیت کوه در زندگی مردم، منجر به 
در  بسیار  تأکیدات  است. چنانکه علی رغم  البرز شده  مردم ساکن کوهپایۀ  آن در ذهن  اهمیت  کاهش 
مطالعات علمی و طرح های جامع شهری، ساکنان تهران، امروزه نمی توانند از مواهب و مزیت های کوه های 
شمالی خود بهره مند شوند و نسبت به تخریب آن هم دچار بی تفاوتی شده اند. نگارندگان مقاله بر این 
باورند که این کوه ها در حال حاضر در ذهن تهرانی ها، دارای معانی متعدد هستند ولی این معانی آنقدر 
پررنگ نیست که ساکنان تهران را نسبت به تخریب و تجاوز به کوه حساس کند و به طور کلی این مسئله 
اولویت و مطالبه تهرانی ها نیست. لذا در این پژوهش با هدف یافتن معانی ذهنی مردم از کوه های البرز، 
از روش پدیدارشناسی استفاده شده و تحلیل یافته ها نیز از روش تحلیل مضمون و براساس دسته بندی 

سلسله مراتبی با نظریات کینگ و رایان و برنارد صورت گرفته است.
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مقدمه 
است  تهران  و  البرز  فعلی  رابطۀ  پژوهش  این  اصلی  مسئلۀ 
حال  در  رابطه  این  می دهد  نشان  بررسی ها  و  شواهد  که 

نظر دربارۀ  اظهار  برای  ندارد.  قرار  حاضر در وضعیت مطلوبی 
رابطۀ فعلی میان دو پدیده، می بایست سیر تاریخی آن رابطه 
و کارکردها و تعامالت میان آن دو پدیده را در گذر زمان مورد 

بررسی قرار دهیم. 
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برپا  کوه ها  فراز  بر  مذهبی  آیین های  اغلب  گذشته  در 
به  مکان  نزدیک ترین  کوه  مردم  تصور  در  چراکه  می شده، 
آسمان و جایگاه خدایان بوده و زندگی در کوه نشان بریدن 
از تعلقات دنیایی و پیوستن به عالیق آن جهانی بوده است 
تأکید  اهمیت کوه ها  بر  بارها  نیز  قرآن  )الیاده، 1375(. در 
گیرندۀ  و  میخ ها  پناهگاه،  لنگر،  عنوان  به  کوه ها  از  و  شده 

لرزش های زمین یاد شده است )داریوش، 1395(.
است.  داشته  ویژه ای  جایگاه  نیز  ایرانیان  اندیشۀ  در  کوه 
»هرودت« دربارۀ نیایش کردن پارسیان در دورۀ هخامنشیان 
می نویسد: نیایش نه درعبادتگاه های بزرگ بلکه در فضای باز 
و بر روی کوه ها انجام می گرفت. در مینوی خرد، دانا سبب 
»این  که  می شنود  پاسخ  و  می پرسد  را  کوه ها  ساخته شدن 
آن،  بازدارندۀ  برخی  و  باد  انگیزندۀ  برخی  جهان  در  کوه ها 
برخی جای ابر بارنده و برخی زنندۀ اهریمن و نگاهدارنده و 
زندگی بخش آفریدگان اورمزد خدایند« )پورداوود، 1312(.

کوه های البرز به عنوان مهمترین کوه های ایران برای ایرانیان 
نویسندگان  که  توصیفی  است.  بوده  بسیاری  اهمیت  دارای 
که  است  آن  نشان دهندۀ  کرده اند،  البرز  کوه  از  یشت ها 
نماد  و  مینوی  کوهی  بلکه  نیست،  جغرافیایی  کوهی  البرز 
بهشت است. خانۀ سروش در فراز البرز خود به خود روشن 
می چرخند  آن  گرداگرد  خورشید  و  ماه  ستارگان،  و  است 
)راشد محصل، بهنام فر و زمانی پور، 1391، 125(. همچنین 
زمین  وسط  البرز،  مقدس  کوه  ایرانیان،  اعتقادات  براساس 
کهن،  باوری  طبق  و  است  پیوسته  آسمان  به  و  دارد  قرار 
البرز  کوه  در  سنگ  قطعۀ  دو  آذرخش  از  را  مهر  زایش 
باستان،  ایرانیان  باور  براساس  می دانند. پل چینوت هم که 
روح انسان ها پس از مرگ، برای رسیدن به بهشت یا دوزخ 
و  )موسوی  است  داشته  قرار  البرز  در  بگذرند،  آن  از  باید 
خسروی، 1387، 115(. در ایران به لحاظ جغرافیای طبیعی 
هم، کوه یک اصل بوده و اگر کوه نبود، آب و جنگل نبود و 
فالت ایران اینگونه شکل نمی گرفت. لذا کارکردهای بسیار و 
دست نیافتنی بودن البرز در گذشته سبب شده بود تا معانی 
بسیاری برای ایرانیان داشته باشد. این مسئله هم در دورۀ 
مهرپرستی، هم دورۀ زرتشتی و دوران اسالم، قابل مشاهده 
به نظر می رسد  اما علی رغم آن همه کارکرد و معنا،  است. 
در حال حاضر تنها رابطۀ میان مردم و کوه، رابطه ای عینی 
روزهای  به  است که آن هم  و ورزشی  تفرجی  با کارکرد  و 

تعطیل محدود می شود.
»آن اسگارد« استاد دانشگاه ژنو و متخصص منظر کوهستان، 
تهران در  تهران معتقد است: کوه های  از شهر  بازدیدی  در 
دو روز اول بازدید از شهر دیده نمی شوند و آنچه در اولین 
برخوردها به چشم می خورد شهری بزرگ با درختانی است 

که همه جا هستند و مراکز تجاری که در همۀ شهر پخش 
متوجه  دیده می شوند  و درست هنگامی که کوه ها  شده اند 
می شویم چقدر به ما نزدیک هستند )اسگارد، 1393، 66-

.)67
است.  شهر  برای  مزیتی  کوه  و  شهر  مجاورت  سویی  از 
تمدن هایی  خاستگاه  و  بستر   جهان   کوهستانی  »نواحی  
بسیار ارزشمند و  اصیل بوده اند. محیط خاصی که مردمان 
این نواحی در آن  در طول تاریخ زیسته اند موجب پیدایش 
رفتارها، وضعیت ها و روابط خاص بین انسان و طبیعت شده 
که زیربنای همۀ تمدن ها است. افسانه هایی که این تمدن ها 
و  بوده اند  استوار  آنها  بر  که  ارزش هایی  کرده اند،  خلق 
ساختارهای اجتماعی- اقتصادی همگی به شدت در نتیجۀ 
تأثیر موقعیت جغرافیایی بوده است. کوه ها یک پنجم سیمای 
از  دهم  یک  حداقل  زیست گاه  می دهند،  تشکیل  را  زمین 
مردم جهانند، یک سوم مردم دنیا از جنبه های مختلف )غذا، 
برق، چوب و مواد معدنی( به کوه ها وابسته اند، نیمی از مردم 
کوهستانی  آبخیزهای  به  آبی  نیازهای  تأمین  نظر  از  جهان 
چهره های  مؤثرترین  و  زیباترین  از  کوه ها  دوخته اند.  چشم 
و  می کنند  تأمین  را  دشت ها  حیات  هستند.  زمین  مسلط 
پایه های زیستی جمعیت عظیمی از مردم جهان را تشکیل 
می دهند و سرچشمۀ همۀ رودهایی هستند که شریان های 
عالوه  حیاتی جوامع بشری می باشند« )IUCN, 2004(. به 
ملی  و  بین المللی  سطح  در  هم  بسیاری  مقاالت  و  مطالعات 
طبیعی،  عنصر  یک  مجاورت  می دهد  نشان  که  انجام شده 
مثل کوه، مزیت بزررگی برای یک شهر است. کوه ها به دلیل 
جغرافیای خاص این منطقه، در فالت ایران، منابع آب شیرین 
هستند و اولین و مهمترین عامل قرارگیری شهرها در دامنۀ 
کوه در ایران، وجود آب است. اما کوه ها ویژگی های دیگری 
از  داشتند،  خود  کنار  در  بزرگ  جمعیت های  استقرار  برای 
جمله: کوه ها  به عنوان سدی دفاعی در برابر حملۀ دشمنان 
بودند، در برابر بالیای طبیعی از انسان ها مراقبت می کردند، 
آب و هوای مطبوعی برای زندگی داشتند، به عنوان نشانه ای 
خاک  وجود  و  بوده  عملکرد  دارای  دامنه ای  شهرهای  برای 
آبرفتی دامنۀ آن، مکان مناسبی برای کشاورزی بوده است. 
همچنین رشته کوه البرز به گواهی نقاشی ها و تصاویر مندرج 
بوده  شهر  این  هویت ساز  عناصر  مهمترین  از  سفرنامه ها  در 
امتدادهای  مشخص کردن  دلیل  به  طبیعی  عنصر  این  است. 
اصلی شهر، در ایجاد کلیت پیوسته و احیای هویت طبیعی، 
)یاراحمدی،  است  مؤثر  بسیار  تهران  مصنوع  و  تاریخی 
1389( و )آل هاشمی، 1393(. عملکرد این کوه ها به عنوان 
دامنۀ  بر  قرارگیری  از  ناشی  )که  شهر  شیب دا بودن  و  نشانه 
این کوه ها است(، سبب جهت یابی و خوانایی شهر می شوند، 
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تا جایی که مناظر کوهستانی و شیب شهر، تبدیل به هویت 
تهران شده اند. در طرح های جامع شهری هم تأکید بسیاری 
تهران  شهر  جامع  طرح  اولین  است.  شده  ظرفیت ها  این  بر 
مصوب 1347، کوه های شمال تهران را هم تراز تپۀ »لیکایت 
آتن«  و تپۀ »نوت مارترد« پاریس دانسته و در آن بیان شده 
سیمای  عناصر  پرقدرت ترین  تهران  شرق  و  شمال  کوه های 
شهرسازی،  نظر  نقطۀ  از  که  هستند  تهران  شهر  منطقه ای 
منظری بدیع به شمار می رود. همچنین در سند اصلی طرح 
به  توجه  ضرورت  بر   1386 مصوب  تهران  فعلی  شهر  جامع 
هویت بخش  عنصری  طبیعی،  نشانۀ  عنوان  به  البرز  کوه های 
سازمان  تشکیل دهندۀ  طبیعی  عناصر  مهمترین  از  یکی  و 
براساس  است.  شده  تأکید  تهران  شهر  موجود  فضایي 
طرح های جامع، می بایست دسترسی ها و دید و منظر به کوه 

در بسیاری از مسیرها آزاد باشد )داریوش، 1395(.
صورت  اقدامی  عمل  در  تأکیدات  همه  این  علی رغم  اما 
به  نسبت  مسئوالن  و  مردم  بی تفاوتی  شاهد  و  نمی گیرد 
چند  کافیست  مثال،  عنوان  به  هستیم.  البرز  کوه های 
می شود  تشکیل  کمپین هایی  شود،  قطع  تهران  در  درخت 
اما  می افتد.  راه  جاست-  به  هم  کاماًل  –که  صدایی  سرو  و 
نابودی  حال  در  تهران  جنوب  در  شهربانو  بی بی  کوه های 
نمی شود  بلند  صدایی  هیچ  و  است  سیمان  کارخانۀ  توسط 
به  تجاوز  و  تخریب  پیری،1393(، همچنین شاهد  )خواجه 
که  می شود  مطرح  هم  همه جا  و  هستیم  کوهستان  حریم 
)افشار،  است  شده  خواری!   کوه  واژۀ  پدیدآمدن  به  منجر 
1393(. این در حالی است که کوه البرز در اصل زمینه ای 
و  است  بوده  خود  دامان  در  تهران  شهر  شکل گیری  برای 
ساکنین و کالبد شهر تهران، جدای از کوه های البرز نبوده 
البرز  کوه  بستر  در  تهران  شهر  که  معنی  بدین  نیستند.  و 
متأسفانه  ولی  باشد.  آن  از  جدای  نمی تواند  و  گرفته  شکل 
باید گفت این کوه ها اهمیت خود را در ذهن مردم از دست 
آن  البرز در ذهن ساکنان  اهمیت کوه های  داده اند. کاهش 
به یکباره صورت نگرفته و این مسئله به دالیل مختلف و در 
زمان های مختلف رخ داده است. این کوه ها ابتدا کارکردشان 
از دست داده  برای مردم و شهر و روستاهای پیرامونش  را 
است  یافته  کاهش  مردم  ذهن  در  آن  معنای  ادامه،  در  و 
اول  )داریوش و آتشین بار، 1397(. ورود مذهب در مرحلۀ 
و ورود مدرنیته و تکنولوژی )که در ایران هم دوره هستند( 
اهمیت  و  کارکرد  کاهش  تاریخی  دالیل  از  بعد،  مرحلۀ  در 
کاهش  باعث  مذهب  ورورد  بوده اند.  مردم  برای  کوه  ذهنی 
یا از بین رفتن تقدس کوه شد و ورود مدرنیته و تکنولوژی 
هم این امکان را به مردم داد تا از مواهب کوه بی نیاز شوند 

و آن را تسخیر کنند.

شهر  برای  دفاعی  کارکرد  گذشته  در  کوه  مثال  عنوان  به 
دستاوردهای  از  )که  ملی  ارتش  تشکیل  با  که  داشته، 
انتقال  با  مثاًل  یا  نیست  نیازی  آن  به  دیگر  است(  مدرنیته 
قنات های  و  چشمه ها  به  نیاز  تهران،  به  کرج  رودخانه  آب 
این کوه ها از بین رفته است، یا ورود مدرنیته و تکنولوژی، 
سبک زندگی و مدل معیشت مردم تهران را تغییر داد و کوه 
نیست،  مردم  معیشت  تأمین  غالب  منبع  دیگر  آن  دامنه  و 
حتی روستاهای داخل و مجاور شهر هم در مدل معیشتی 
ساخت  امکان  تکنولوژی  همه،  از  بدتر  و  کردند  تغییر 
ساختمان های بلند را فراهم ساخته که مانع از دیدن کوه از 
 Dariush & Taghavian,( بسیاری از نقاط شهر شده است

.)2019
رفته  پیش  جایی  تا  البرز  کوه های  به  بی توجهی  روند  این 
است که ما شاهد هستیم در برخی از منابع علمی، کوه های 
به  بودند-  زندگی  و  آب  منبع  روزی  که  –کوه هایی  البرز 
چنانکه  شده اند.  معرفی  تهران  شهر  آلودگی  عامل  عنوان 
در شمال  البرز  »کوه های  می دهد:  نشان  پژوهش  دو  نتایج 
را  بادهای غربـی  به عنوان سدی جلوی  و شمال شرق آن 
سد کرده و سبب می شوند که همۀ آالینده ها در سطح شهر 
سدی  مانند  که  کوه ها  وجود  به  »باتوجه  بماننـد«؛  بـاقی 
در مقابل این جریانات قرارگرفته اند، آالینده ها در یک الیۀ 
نازک سطحی بر روی شهر تهران انباشته می شوند« )صفوی 

و علیجانی، 1385( و )نقوی، 1390(.
به طور کلی می توان رابطۀ شهر تهران و کوه های البرز را در 
گذر زمان به سه مرحله تقسیم کرد: مرحلۀ اول، رابطۀ اولیه 
که کوه به عنوان پناهی برای شهر و بستری برای تأمین آب 
آن به حساب می آمده و رابطۀ ذهنی عمیقی میان مردم و 
کوه وجود داشته است. مرحلۀ دوم، توسعۀ شهر به سمت کوه 
است که در این مرحله نیز کماکان رابطه، دوستانه و عمیق 
است و شهر تمایل دارد به سمت کوه برود. در مرحلۀ سوم 
ارزش های  می شود  مشاهده  است  حال  زمان  به  مربوط  که 
کوه برای ساکنین شهر فراموش شده و شهر و ساکنان آن 
اقدام به تخریب کوه می نمایند و به حریم آن تجاوز می کنند 
بدان  این  البته  است.  یافته  تغییر  خصمانه  به  رابطه  نوع  و 
معنا نیست که در حال حاضر کوه برای مردم معنای زیادی 
دارای  تهرانی ها  برای  تهران  شمال  کوه های  قطعاً  ندارد. 
معانی زیادی است اما این معانی در ذهن مردم آنقدر قوی 
نیستند تا آنها را نسبت به تخریب ها و تجاوزها به حریم آن 
به اقدامی وا دارد. در این مقاله به دنبال یافتن معنای کوه 
در ذهن شهروندان تهرانی هستیم. شاید از این طریق بتوان 
دریافت که چرا معانی فعلی نمی تواند کوه را به عنوان یک 

اولویت به زندگی تهرانی ها بازگرداند؟
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پیشینۀ پژوهش 
کوه های  می دهند  نشان  پیشین  پژوهش های  از  بخشی 
البرز برای شهر تهران دارای ظرفیت ها و اهمیتی است که 
لبه ها  نقش  بررسی  شهری،  »لبه های  مقالۀ  مانده:   مغفول 
شهری«  لبه های  نقش  اهمیت  به  منظر  اهداف  تحقق  در 
به  را  البرز  کوه های  و  پرداخته  شهروندان  ذهنیت  به 
معرفی  تهران  هویت ساز  لبه های  مهمترین  از  یکی  عنوان 
می کند )یاراحمدی، 1389(.  مقالۀ »داالن های دید عنصر 
هویت بخش منظر«، قلۀ دماوند و کوه های البرز را به عنوان 
تهران  استراتژیک  عطف  نقاط  و  منظر  اصلی  مؤلفه های 
که  می شمارد  بر  تهران  شهر  برای  خصوص  به  ظرفیتی  و 
صورت  عناصر  این  دیده شدن  برای  مناسبی  برنامه ریزی 
»ظرفیت های  مقالۀ   .)1393 )آل هاشمی،  است  نگرفته 
منظرین کوهستان بی بی شهربانو« کوه های بی بی شهربانو  
انسانی دارای اهمیت  را از جنبه های جغرافیایی، تاریخی و 
بسیاری برای ساکنین ری دانسته، اما نگارندۀ آن معتقداست 
این کوه ها کارکرد خود را از دست داده و از شهر جدا شده 
است )خواجه پیری،1393(. پژهش های دیگری نیز به دنبال 
یافتن چرایی بی تفاوتی مردم تهران نسبت به کوه های البرز 
و مغفول ماندن جایگاه و اهمیت این کوه ها هستند، از جمله: 
مقالۀ »کوهستان البرز در طرح جامع تهران« که عدم توجه 
عنوان  به  آن  به  کالبدی  نگاه  و  کوه  ذهنی  کارکردهای  به 
یک محیط زیست، را دلیل کم توجهی به کوه در برنامه ریزی 
 .)1395 )داریوش،  می داند  تهران  جامع  طرح  اقدامات  و 
مقالۀ »منظر کوه در شعر نوی پارسی« که با هدف بررسی 
دلیل  دو  گرفته،  صورت  پارسی  نوی  شعر  در  کوه  جایگاه 
معانی  تغییر  عامل  را  جهان بینی  تغییر  و  سنت شکنی  اصلی 
آتشین بار،  و  )داریوش  می داند  پارسی  نوی  شعر  در  کوه 
زمان  گذر  در  ایران  ادبیات  در  کوه  »جایگاه  مقالۀ   .)1397
و تأثیر مدرنیته بر آن« نشان می دهد کوه در گذشته برای 
ایرانیان یک عنصر عینی و ذهنی )منظرین( بوده و به عنوان 
در  ایران  به  مدرنیته  ورود  از  معنایی،  و  فرهنگی  عنصر  یک 
امان نبوده است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است 
ورود  از  زودتر  کوه  معنوی  و  ذهنی  نقش  کاهش  زمینۀ  که 
نگارندگان،  نظر  از  که  شده  آغاز  ایران  به  مدرن  فرهنگ 
علت آن، کاهش قدرت زایش فرهنگی جامعه آن دوره بوده 
است )داریوش و متدین، 1398(. مقالۀ »رابطۀ شهر تهران 
مطلوبیت  عدم  دالیل  به  خبرگان«  نگاه  از  البرز  کوه های  و 
با  مصاحبه  طریق  از  تهران  شهر  و  البرز  کوه های  رابطۀ 
فرعی  و  اصلی  مضامین  در  نتایج  و  است  پرداخته  خبرگان 
در  چنانکه  )همان(.  است  شده  ارائه  دسته بندی  صورت  به 

پیرامون  پژوهش هایی  شد،  ذکر  صورت گرفته  دسته بندی 
اهمیت و ظرفیت های کوه البرز برای شهر تهران و ساکنان 
آن و همچنین دالیل رابطۀ نامطلوب فعلی این کوه ها با شهر 
تهران صورت گرفته است،اما پژوهش حاضر ضمن تأکید بر 
دنبال  به  آن  ساکنان  و  تهران  برای  البرز  کوه های  اهمیت 
تا  است  تهران  شهر  در  البرز  کوه های  ذهنی  معانی  یافتن 
شاید بتواند رابطه ای میان معنای ذهنی این کوه ها در ذهن 
مردم و کمرنگ شدن این معنا و بی تفاوتی آنان نسبت به این 

کوه ها بیابد.

روش تحقیق
هدف  براساس  و  پژوهش  موضوع  بدیع بودن  دلیل  به 
و  پدیدارشناسی  روش  از  اطالعات  جمع آوری  در  پژوهش، 
استفاده  مضمون،  تحلیل  روش  از  اطالعات  جمع بندی  در 
شده است. بر این اساس، جمع آوری، نمونه گیری و تحلیل 
یافته ها نیز به تبعیت از این روش ها و با اصول تعریف شده 
این روش ها، صورت گرفته است. نظر به نوین بودن پژوهش 
در حوزۀ رابطۀ شهر و کوه در ایران و با تأکید بر رویکردی 
شما  است:  شده  استفاده  کالن  پرسش  دو  از   1 اکتشافی 
رابطۀ  و  کرده اید؟  تجربه  چگونه  را  تهران  شمال  کوه های 

شما در حال حاضر با این کوه ها چگونه است؟ 

روش جمع آوری اطالعات و نمونه گیری
روش مطالعه این پژوهش پدیدارشناسی 2 است. پیش فرض 
ضمنی پدیدارشناسی این است که دنیایی که در آن زندگی 
می کنیم در آگاهی ما خلق شده است )کرایب، 1385 ،124( 
هستند  جامعه  عینی  ویژگی های  مبنای  ذهنی،  معانی  و 
)ریترز، 1382 ،326(. لذا با این پیش فرض، مادامی که معنا 
و ذهنیت را مبنای واقعیت بدانیم و در پی کشف ذهنیت و 
تبدیل آن به واقعیت باشیم، پدیدارشناسی به مثابۀ نظریه و 
روش می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این روش یک  روش 
افراد  لذا  است.  انسان  تجارب شخصی  بر  تأکید  با  و  کیفی 
پژوهش  موضوع  از  تجربه هایی  می بایست  مصاحبه شونده 
داشته باشند. براساس قاعدۀ کلی تحقیقات کیفی،  از روش 

اشباع نظری در تعداد مصاحبه ها استفاده شده است.
نمونه ای  حجم  کیفی،  تحقیقات  برای  نمونه  حجم  »اساساً 
است که به اندازۀ کفایت به سؤاالت تحقیق پاسخ می دهد« 
)Marshal, 1996(. پرسش ها به صورت مصاحبۀ عمیق و از 
10 نفر و با رعایت اصول روش پدیدارشناسانه صورت گرفته 
است. در این پژوهش، انتخاب مصاحبه شوندگان به صورت 
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هدفمند و براساس تیپ های شخصیتی و سبک زندگی های 
متفاوت افراد بوده است. 

روش تحلیل اطالعات 
گزارش  و  تحلیل  شناخت،  برای  روشی  مضمون،  »تحلیل 
روش  این  است.  کیفی  یافته های  برای  موجود  الگوهای 
را  پراکنده  داده های  و  است  متنی  داده های  تحلیل  برای 
 Braun &( می کند«  تبدیل  تفصیلی  و  غنی  داده هایی  به 
Clarke, 2006(. »در روش تحلیل مضمون نیازی بر وجود 
)عابدی  نیست«  مفهومی  چارچوب  یا  نظری  چارچوب 
»تحلیل  شیخ زاده،1390(.  و  فقیهی  سلیمی،  جعفری، 
می رود  فراتر  آشکار،  عبارات  و  کلمات  شمارش  از  مضمون 
تمرکز  ضمنی  و  صریح  ایده های  توضیح  و  شناخت  بر  و 
تم،  یا  »مضمون    .)Braun & Clarke, 2006( می کند« 
مبین اطالعات مهمی دربارۀ داده ها و سؤاالت تحقیق است 
و تا اندازه ای معنا و مفهوم الگوی موجود در مجموعه ای از 
داده ها را نشان می دهد« )ibid(. »مضمون، ویژگی تکراری 
نشانگر  پژوهشگر  نظر  به  که  است  متن  در  متمایزی  و 
است« تحقیق  سؤاالت  با  ارتباط  در  خاصی  درک  و   تجربه 
است  الگویی  »مضمون،   .)King & Horrocks, 2010(
و  سازماندهی  به  حداقل  و  است  موجود  یافته ها  در  که 
توصیف مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه هایی از پدیده 
می پردازد« )Boyatzis, 1998(. با توجه به تنوع روش های 
به کار رفته در تحلیل مضمون و تنوع دیدگاه صاحب نظران، 
وجود  مضامین  برای  متفاوتی  طبقه بندی های  و  عناوین 
دارد. در این پژوهش، تحلیل مضامین براساس دسته بندی 
برنارد  و  رایان  و  کینگ  نظریات  براساس  و  سلسله مراتبی 
قالب  در  مضومن  -سلسله مراتب  است،  گرفته  صورت 
فرعی و  اصلی  مضامین  صورت  به  دسته بندی  و   مضامین 

.)King, 1998); (Ryan & Bernard, 2000(

یافته های پژوهش
طبقه بندی  با  شد  بیان  تحقیق  روش  در  همان طورکه  
یافته های  می توان  کلی  طور  به  مضامین،  سلسله مراتب 
فرعی  مضمون  و 19  اصلی  مضمون  به  شش  را  مصاحبه ها 

دسته بندی کرد )جدول 1(. 
• تجربه دیدن کوه

- احساسات فردی و درونی دیدن کوه

همه مصاحبه شوندگان به دیدن کوه از راه دور اشاره کردند. 

فاطمه معتقد است: دیدن کوه حال او را خوب می کند. بهرام 
می گوید: »دیدن کوه به من آرامش می دهد «. امیر )31 ساله( 
می گوید: »کوه آدم را به سمت خودش می کشد و می طلبد«. 
امیر)33 ساله( می گوید: »کوه باشکوه است و دیدن آن از راه 
دور حس عظمت و ابهت را القا می کند«. بابک معتقد است: 

»دیدن کوه او را سحر می کند«. 
- مزیت های دیدن کوه

همه پاسخ دهندگان دیدن کوه را خوب می دانستند ولی شدت 
ندارد  کوه  این  به  زیادی  احساس  که  بهزاد  داشت.  فرق  آن 
می گوید: »دیدن کوه خوب است ولی مرا به به به و چه چه 
نمی اندازد«  ولی در ادامه می گوید: »در محل کارمان که رو به 
کوه است برای پنجره پرده نصب نکردیم تا همواره منظره کوه 
را ببینیم«. پژمان که احساس زیادی نسبت به این کوه ها دارد 
می گوید: »دوست دارم کوه ها را سفید و پربرف ببینم«. میثم 
می گوید: »دیدن کوه از راه دور برایم زیاد مهم نیست و به جای 
آن دوست دارم حضور در کوه را تجربه کنم«. بهرام و امیر )31 
ساله( معتقدند دیدن کوه در هوای پاک و شفاف خوب است و 
در شرایط آلودگی هوا دیدن کوه مزیتی ندارد. امیر )33 ساله( 
می گوید: »با دیدن کوه قدرت خداوند را می بینم و به نظرم  
ویوی کوه به ملک ارزش می دهد«. فاطمه می گوید: »دوست 
دارم از همۀ نقاط شهر کوه را ببینم«. بهرام می گوید: »دیدن 
کوه مقدمه ای برای حضور در آن است و دیدن کوه ها از راه دور 
نیازم را به طبیعت تأمین می کند«. ناصر می گوید: »برف های 
کوه، سبب تغییر رنگ آنها در فصول مختلف است و بر زیبایی 

آنها می افزاید«.
- نوستالژی کوه

نوستالژی و خاطرات کوه های شمال نکته ای بود که چهار نفر 
از مصاحبه شوندگان به آن اشاره کردند. آقای وحید که تجربه 
زندگی خارج از کشور را دارد می گوید: »در کانادا هیچ کوهی 
اطراف شهر زندگی ما وجود نداشت و هرگاه با تهرانی های مقیم 
کوه های  از  یادی  تهران صحبت می کردیم حتماً  درباره  آنجا 
شمال شهر می کردیم«. ناصر از خاطرات جوانی اش و تفریحات 
آن دوره در کوه می گفت. پژمان از برف های روی کوه به عنوان 
خاطره یاد می کند. بابک می گوید: با توجه به اینکه خاطرات او 
از کوه با زود بیدارشدنش در روزهای تعطیل مرتبط است، از 

کوه رفتن خاطرۀ خوبی ندارد.  
• تجربه حضور در کوه

- احساسات فردی و درونی حضور در کوه

اشاره  درونی  و  فردی  احساسات  به  مصاحبه شوندگان  همه 
به او حس بزرگی  کرده اند. فاطمه می گوید: حضور در کوه 
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مضامین فرعیمضامین اصلی

تجربه دیدن کوه
احساسات فردی و درونی دیدن کوه

مزیت های دیدن کوه

نوستالژی کوه

تجربه حضور در کوه
احساسات فردی و درونی حضور در کوه

نظرگاه کوه

مقایسه با سایر عناصر طبیعت

ارتباط ذهنی با کوه
بیان احساس کلی از کوه

مشارکت در مسائل مرتبط با کوه

جنبه های کارکردی کوه

جنبه های ورزشی کوه رفتن

جنبه های تفریحی کوه رفتن

کارکرد نشانه ای کوه

منظر کوه

موضوع کوه رفتن

دالیل فردی

امکان دسترسی سریع و ارزان

جایگاه دولت و مسئوالن شهری

حفاظت از کوه

نقش افراد 

تشکل های مردمی

نقش و جایگاه دولت و مسئوالن شهری

جدول 1. دسته بندی یافته ها در مضامین اصلی و فرعی. مأخذ: نگارندگان. 

ترک  را  آنجا  نمی خواهد  است،  کوه  در  هرگاه  و  می دهد 
می دهد.  موفق بودن  احساس  او  به  کوه  از  باالرفتن  و  کند 
بهرام که در منطقه ای کوهستانی و در شهر دیگری بزرگ 
که  را  حسی  تهران  شمال  »کوه های  می گوید:  است  شده 
بابک  نمی دهد«.  من  به  را  دارد  خودمان  شهر  کوه های 
آنجاست  وقتی  ولی  ندارد  را  کوه رفتن  »انگیزه  می گوید: 
راه  از  را  کوه  دارد  دوست  می گوید  و  است  خوب  حالش 
»کوه رفتن  می گوید:  میثم  برود«.  کوه  به  تا  ببینید  دور 
روح انسان را قوی می کند«  پژمان حضور در کوه را به دو 
بخش تقسیم می کند: مسیر و قله و احساسات متفاوتی را 

در این دو بخش تعریف می کند.

با سایر عناصر طبیعت • مقایسه 
با  کوه  مقایسۀ  موضوع  به  مصاحبه شوندگان  از  چندنفر 
می گوید:  فاطمه  کرده اند.  اشاره  کویر  و  دریا  و  جنگل 
دارم«.  دوست  بیشتر  طبیعی  عناصر  بقیه  از  را  »کوه 
که  هستم  چیزی  دنبال  به  کوه  در  »من  می گوید:  پژمان 
 33( امیر  است«   سکوت  آن  و  نیستم،  دریا  و  جنگل  در 
و  نداریم  که  دریا  و  جنگل  تهران  در  »ما  می گوید:  ساله( 

فقط البرز را داریم«. 
• نظرگاه کوه

اشاره  کوه  نظرگاه های  به  پژمان  و  میثم  ساله(،   31( امیر 
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یک  را  کوه،  باالی  از  را  مناظر  و  شهر  دیدن  و  کرده اند 
جاذبۀ کوه رفتن نام برده اند.

• ارتباط ذهنی با کوه
- میزان عالقه مندی و بیان احساس کلی از کوه

داشتند  کوه  به  نسبت  کلی  نظر  یک  پاسخ دهندگان  همه 
کوه  با  ایشان  ارتباط  میزان  اما  بود،  مثبت  نظر  هم  آن  و 
متفاوت است. مثاًل پژمان معتقد است انسان طبیعی باید با 
با کوه می بایست  ارتباط  برای  باشد،  ارتباط داشته  طبیعت 
درون خودت را جال دهی و معتقد است کوه فاصله فرد را با 

آسمان و خدا کم می کند. 
- مشارکت در مسائل مرتبط با کوه

تنها سه نفر از مصاحبه شوندگان حاضر بودند برای بهترشدن 
ساله(   33( امیر  کنند.  عملی  اقدام  کوه ها  فعلی  شرایط 
است  حاضر  کوه  در  آشغال  سطل  قراردادن  برای  می گوید 
پول بپردازد. پژمان هم می گوید در مسیر بازگشت در حد 
امکان زبالۀ دیگران را هم جمع می کرده و  بابک می گوید: 
کوه،  و  مردم  رابطۀ  بهبود  و  کوه  به  کمک  برای  »حاضرم 

بنویسم و سخنرانی کنم«.

جنبه های کارکردی کوه
• جنبه های ورزشی کوه رفتن

برخی از مصاحبه شوندگان به کارکردهای ورزشی کوه اشاره 
و چالش  ورزش  برایم  فاطمه می گوید: »کوه رفتن  کرده اند. 

است«  و بابک هم کوه رفتن را ورزش می داند. 
• جنبه های تفریحی کوه رفتن

میثم  و  ساله(   31( امیر  بهرام،  بهزاد،  ساله(،  امیر)33 
اشاره  و  می دانند  مهمتر  را  کوه رفتن  تفریحی  جنبه های 
می شود  سبب  طبیعت  جاذبه های  و  خوب  هوای  می کنند 
این  همگی  اینکه  ضمن  باشد،  مناسب  تفریح  برای  کوه  تا 
دسته جمعی  و  گروهی  تفریح های  بر  مصاحبه شوندگان 

تأکید کرده اند. 
• کارکرد نشانه ای کوه

از نظر مصاحبه شوندگان این کوه ها به عنوان نشانه ای برای 
سنجش آلودگی هوا و نشانه ای برای جهت یابی مورد استفاده 
قرار می گیرند. بابک و فاطمه می گویند: در جهت یابی از کوه 
بسیار استفاده می کنند. ناصر هم می گوید: هرروز از طریق 

کوه متوجه می شود هوا، تا چه اندازه ای آلوده است.  

• منظر کوه
امیر )31 ساله(، ناصر، بابک و پژمان منظر کوه را برای شهر 
مانع  که  ساختمان هایی  و  آلودگی ها  به  و  دانسته اند  مفید 

دیده شدن کوه می شوند اشاره کرده اند.

موضوع کوه رفتن
• دالیل فردی

مصاحبه شوندگان،  نرفتن  یا  کوه رفتن  دالیل  از  بسیاری 
دالیل،  پرتکرارترین  از  یکی  که  شده  عنوان  فردی  دالیل 
از جمله:  است.  زندگی شهری  از  ناشی  زندگی  تغییر سبک 
مشغله های کاری، گرفتاری و راحت طلب شدن مردم. بابک و 
امیر )33 ساله( مسئولیت های خانواده را دلیل نرفتن به کوه 
می دانند. امیر )31 ساله( و بهزاد، تغییر در نوع تفریحات را 
دلیل کوه نرفتن می دانند. بهزاد می گوید: درحالی که در شهر 
پاساژهای زیبا وجود دارد، نیازی نمی بیند برای تفریح به کوه 

برود. 
• امکان دسترسی سریع و ارزان

مسئلۀ هزینه و سختی های دسترسی مثل: نبود حمل و نقل 
عمومی مناسب، ترافیک و کمبود فضای پارکینگ، از دالیل 
مراجعه کمتر مصاحبه شوندگان به کوه عنوان شده است. ولی 
می گویند:  امکانات  کمبود  به  اعتراض  ضمن  پژمان  و  بابک 
اگر تصمیم به کوه رفتن بگیرند، موانع، جلوی آنها را نخواهد 

گرفت.
• جایگاه دولت و مسئوالن شهری

روحی  و سالمت  نشاط  برای  دولت  معتقدند،  بابک  و  میثم 
و جسمی مردم وظیفه دارد تا کوه رفتن را برای مردم آسان 
خصوص  این  در  عامدانه  دولت  است  معتقد  میثم  کند. 
کوتاهی می کند و می گوید: کوه رفتن مردم هم مثل مسائل 
دولت  است،  معتقد  و  نیست  دولت  اولویت های  از  فرهنگی، 
باید برای تشویق مردم برای کوه رفتن، سوبسید پرداخت کند. 
وابستگی  تهران  کوه های  به  مسئولین  می گوید  همچنین  او 

ندارند، چون اغلبشان تهرانی نیستند. 

حفاظت از کوه
• نقش افراد 

از  حفاظت  در  افراد  نقش  به  مصاحبه شوندگان  از  نفر  شش 
و  کوه  به  تعلق  حس  می گوید:  فاطمه  کردند.  اشاره  کوه ها 
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وجدانش، سب می  شود تا او به کوه آسیبی نزند. بهرام کوه 
در  لکه  یک  می گوید:  و  می داند  مقدس  »مادر«  مانند  را 
طبیعت، صدمۀ بزرگی به آن است و معتقد است کوه باید 
بکر باقی بماند و می گوید: آنهایی که به کوه صدمه می زنند 
خودخواه هستند. بهزاد می گوید: » من خودم به کوه آسیبی 
نمی زنم ولی درخصوص دیگران کاری از دستم بر نمی آید«. 
امیر)33 ساله( می گوید: »به کوه آسیبی نمی رسانم هم به 
دالیل اخالقی و هم اینکه کوه را متعلق به خودم می دانم«. 
صدمه  کوه  به  کوه رفتن  در  که  »کسانی  می گوید:  پژمان 
کوهنوردبودن  به  تظاهر  و  نیستند  کوهنورد  می زنند 
داستان های  و  تاریخ  مردم  »اگر  می گوید:  میثم  می کنند«. 

این کوه ها را بدانند دیگر به آنها صدمه نمی زنند«. 
• تشکل های مردمی

اشاره  مردمی  کمپین های  و  تشکل ها  مسئله  به  نفر  چهار 
این  دست  از  کاری  هیچ  می گویند:  بهزاد  و  فاطمه  کردند. 
نهادها بر نمی آید. بابک می گوید: »تشکیل نهادهای مردمی 
بازیچه  اغلب  تشکل ها  این  می کند  اظهار  ولی  است  خوب 
امیر)33  نیست«.  خوشبین  آنها  به  و  می شوند  سیاسیون 
ساله( هم می گوید: »اگر تشکلی برای حفاظت از کوهستان 

تشکیل شود حتما مشارکت خواهد کرد«.
• نقش و جایگاه دولت و مسئوالن شهری

حفاظت  در  دولت  که  کردند  اشاره  موضوع  این  به  نفر  دو 
می گوید:  بهزاد  است.  کرده  کوتاهی  کوهستان  حریم  از 
نمی آید.  بر  مردم  عهده  از  که  است  بزرگ  آنقدر  کار 
براساس  می بایست  شهرداری  و  دولت  می گوید:  هم  بابک 
مراقبت  کوه ها  این  از  منطقه ای  و  شهری  برنامه ریزی های 

کند.

نتیجه گیری
به نظر می رسد در حال حاضر مردم تهران به کوه می روند 
چون به دنبال چیزی هستند که شهر ندارد، مثل آرامش و 
هوای خوب و این پاسخی است که بارها در مصاحبۀ مردم 
اما  است.  و سیما شنیده شده  از صدا  کوهنوردی  در حال 
تهران  شمال  کوه های  که  باورند  این  بر  مقاله  نگارندگان 
می تواند  و  است  خوب  هوای  و  آرامش  از  فراتر  پدیده ای 
برای تهرانی ها چیزی مهمتر از یک عارضۀ جغرافیایی باشد. 
ادبیات پژوهش نیز نشان از ظرفیت های فراوان کوه )فراتر 
از بهره مندی فعلی مردم و شهر از کوه( برای شهر و ساکنان 
آن دارد که مغفول مانده اند و به نظر می رسد که مردم نسبت 

نشان  پژوهش  یافته های  شده اند.  بی تفاوتی  دچار  کوه  به 
می دهند کوه در ذهن تهرانی ها دارای معانی متعدد است. 
مشاهدۀ  یا  تجربه حضور  پرسش  دو  از  همگی  معانی،  این 
با  آنها  فعلی  رابطۀ  و  البرز  کوه های  از  مصاحبه شوندگان 
این کوه ها استخراج شده است. به دلیل ماهیت پرسش ها، 
از  افراد  ذهنی  و  فردی  دریافت های  بر  عمدتاً  پاسخ ها 
به  که  پاسخ ها  از  قسمتی  جز  به  دارند  تأکید  کوه ها  این 
حفاظت نشدن و آسیب به این محیط می پردازد. یافته های 
کوهستان  محیط  با  افراد  سایر  رابطۀ  به  که  قسمت  این 
از دولت و شهرداری توقع  می پردازد؛ نشان می دهد مردم 
دارند که در این زمینه کاری انجام دهد، کوه رفتن را برای 
مردم تسهیل کند و جلوی تخریب و آلودگی های هر روزه 
هم  مسئولین  که  اینجاست  مهم  مسئلۀ  اما  بگیرد.  را  کوه 
کوه  به  نسبت  که  هستند  شهر  همین  ساکنین  از  جزئی 
این  در  مطالبه جدی  هم  مردم  و  بی تفاوتی شده اند  دچار 
خصوص از ایشان ندارند. این کوه ها ظرفیت بسیاری برای 
)که  جامع  شناخت  مهم،  مسئلۀ  اما  دارد،  تهران  مردم 
و  طبیعی  محیط  این  باشد(  کل نگر  رویکردی  از  برآمده 
ظرفیت های کالبدی و معنایی آن است. کوه های البرز یک 
اگر  می رسد  نظر  به  و  است  عینی-ذهنی  طبیعی  عنصر 
هم  باشد،  داشته  وجود  آنها  از  کل نگر  رابطه ای  و  شناخت 
به درستی  مردم  و  برای شهر  از ظرفیت های کوه  می توان 
می شود.  گرفته  کوهستان  تخریب  جلوی  هم  و  برد  بهره 
بنابراین توجه و پرداختن به مسائل ذهنی کوه و آن را یک 
البرز  کوه های  تا  می شود  سبب  دانستن،  فرهنگی  پدیدۀ 
چنانکه  بیابند.  تهرانی ها  ذهن  در  را  خود  جایگاه  بتوانند 
و  کوه  کالبدی  و  ذهنی  معانی  به  مصاحبه شوندگان  اغلب 
اهمیت آن به صورت جدی اشاره کرده بودند ولی در گفتگو 
و در پاسخ به این پرسش که حاضرند برای حفاظت از کوه 
می دادند  جواب هایی  بگذارند  هزینه  یا  وقت  اندازه  چه  تا 
کوه ها  این  با  آنها  عینی-ذهنی  رابطۀ  می داد،  نشان  که 
حالی  در  این  وادارد.  اقدامی  به  را  آنها  که  نیست  آنقدر 
اقدام  به  منجر  تهران  شهر  در  درخت  چند  قطع  که  است 
به  گاهی  و  می شود  تخصصی  یا  محلی  انجمن های  جدی 
توبیخ یا برکناری مسئولین شهری می انجامد. در انتها ذکر 
جمع آوری  جریان  در  می رسد.  نظر  به  ضروری  نکته  یک 
تفریح  برخورد کردیم:  این عبارت ها  با  به دفعات  اطالعات 
به  جمعی.  خاطرات  و  دسته جمعی  کوه رفتن  دسته جمعی، 
سبک  از  ناشی  که  اجتماعی  روابط  کاهش  می رسد  نظر 
زندگی جدید است، بر کوه رفتن مردم و ارتباط آنها با کوه 

هم تأثیر داشته است )جدول 2(.
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شغل جنسیت سن تحصیالت نام ردیف

عضو هیات علمی مرد 38 دکتری بابک 1

پژوهشگر علوم اجتماعی زن 41 کارشناسی ارشد فاطمه 2

کارشناس امور فرهنگی مرد 41 کارشناسی ارشد میثم 3

کارشناس عمران شهرداری زن 33 کارشناسی ارشد امیر 4

مدیرمیانی شهرداری مرد 39 دکتری امیرپژمان 5

دامپزشک مرد 31 کارشناسی ارشد امیر 6

کارشناس معماری مرد 29 کارشناسی بهرام 7

رئیس مرکز تحقیقاتی مرد 50 دکتری وحید 8

عضو هیات علمی مرد 46 دکتری ناصر 9

کارشناس شرکت ملی فوالد مرد 39 کارشناسی بهزاد 10

جدول 2. مشخصات افرادی که در این پژوهش از آنها مصاحبه به عمل آمده است. مأخذ: نگارندگان.

پی نوشت ها
Exploratory .1

phenomenology .2
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