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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
Landscape Approach to Mountain-City Interaction.
The Relationship between Tehran City and the Alborz Mountain
Ranges through the Lens of Experts

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.

رویکرد منظرین در تعامل کوه و شهر

رابطة شهرتهران و کوههای البرز از نگاه خبرگان
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چکیده

بیان مسئله :شواهد بسیاری نشان میدهد که رابطة شهر تهران و کوههای البرز ،دارای مطلوبیت نیست
و شهر تهران و مردم آن نمیتوانند از مواهب و ظرفیتهای کوههای شمال آن به خوبی بهرهمند شوند.
تحقیقات صورتگرفته پیرامون رابطة شهر تهران و البرز نیز نشان میدهد عموم مردم شهر تهران نسبت
به کوههای البرز دچار بیتفاوتی شدهاند .نگارندگان مقاله بر این باورند که مسئلة بیتفاوتی ساکنین شهر
تهران نسبت به کوههای پیرامون ،به یکباره اتفاق نیفتاده و با از بینرفتن کارکردهای کوه در گذر زمان ،این
عنصر طبیعی بسیار مهم در ذهن مردم کمرنگ شده است .نظر به چندبعدیبودن مسئله ،یکی از روشهای
بررسی موضوع بررسی موضوع ،ازنگاه خبرگان است.
هدف و روش پژوهش :این مقاله برآن است با هدف یافتن چرایی این رابطة نامطلوب ،نظر خبرگان را
جویا شود .لذا برای تحلیل یافتههای بهدستآمده از مصاحبههای نیمهساختیافته با رویکردی اکتشافی از
خبرگان ،از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.
نتیجهگیری :نتایج به دستآمده از مصاحبة خبرگان نشان میدهد براساس طبقهبندی سلسلهمراتبی
یافتهها ،چهار مضمون (دالیل عدم مطلوبیت رابطة شهر تهران و کوههای البرز) اصلی :کاهش جایگاه ذهنی
و معنایی کوه ،شناخت نادرست کوه و ظرفیتهای آن ،رویکرد عینی و کالبدی به کوه ،و مسائل فرهنگی
و  11مضمون فرعی :ورود مذهب ،ورود تکنولوژی ،ورود مدرنیته ،نظام برنامهریزی ،نگاه جزءنگر و محیط
زیستی صرف به کوه ،رویکردهای اقتصادی ،قابل دسترسشدن کوه ،تغییر سبک زندگی مردم ،تغییر الگوی
معرفتشناسی مردم ،باورهای عامیانة مردم ،و کاهش تعلق خاطر مردم ،که زیرمجموعه مضمونهای اصلی
قرار میگیرند ،به دست آمده است.
واژگان کلیدی :تهران ،کوههای البرز ،خبرگان ،رویکرد منظرین ،تحلیل مضمون.
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دستنیافتنیبودن ،دارای معانی بسیار برای ایرانیان
بوده است .به طور کلی ،کوهها در دنیای باستان دارای
معانی بسیاری بودهاند و در ایران نیز ،هم در دورة
مهرپرستی ،هم دورة زرتشتی و هم دوران اسالم
دارای اهمیت بسیار بوده است .در ایران به لحاظ
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بابک داریوش و همکاران

جغرافیای طبیعیاش ،کوه یک اصل بوده و اگر کوه نبود،
آب و جنگل نبود و فالت ایران اینگونه شکل نمیگرفت.
اما «به دالیل مختلف و با ورود مذهب و تکنولوژی ،کوههای
البرز کارکرد و اهمیت خود را از دست دادهاند و این کاهش
کارکردها سبب کاهش رابطه مردم و کوهها شده است .به طور
کلی میتوان گفت این کوهها در گذشته دارای کارکردهای
عینی و ذهنی بودند و به مرور کارکردهای معنایی و ذهنی
خود را از دست دادهاند» (داریوش و آتشینبار .)1397 ،تا
جایی که میتوان گفت در حال حاضر «تنها رابطه میان
مردم و کوه رابطهای عینی و با کارکرد تفرجی و ورزشی است
که آن هم به روزهای تعطیل محدود میشود» (& Dariush
 .)Taghavian, 2019چنانکه در اطلس منظر تهران آمده:
«سه عنصر مشخص کوهستان ،کوهپایه و بیابان ،چـشمانـداز
و محیط طبیعی و اجتماعی و فرهنگی منطقه را شکل و به
آن سمت و سو داده است :از باال به پایین ،از سـرما بـه گرمـا
و از یـیالق بـه قشالق .شهرها و روستاها ،بین این دو قطب
بر روی کوهپایـه قـرارگرفتهاند و فعالیتهای انسانی نیز در
همین فاصله استقرار یافتهاند ...تضاد میان کوهستان (ییالق)
و کـویر و حتی بین شمال و جنوب شهر اجازه میدهد که
در هر فـصلی از پیشآمدن وضعیتهای حاد جلوگیری شود.
تضاد چشمگیر آب و هـوای فـصول مختلـف در نهایت دلپذیر
است و اجازه میدهد تا فعالیتها چـه در زمینـه کشاورزی ،یا
تفریحی بسیار متنوع باشد» (حبیبی و هورکاد.)21 ،1384 ،
همچنین این کوهها بر توسعة ساختار فضایی تهران مؤثر
بوده است« .شالودهریزی شهر تهران براساس محوری عمودی
که شهر کهنه مجاور بازار را به تپههای پردرخت و خنکای
شمیران در کوهپایههای البرز مرکزی پیوند میداده ،از منطق
بومشناختی دیرینهای تبعیت میکرده است که از بدو امر بر
پیدایش و سپس بر توسعه شهر حاکم بوده است» (هورکاد،
.)12 ،1388
در طرحهای جامع شهر تهران در سالهای  1347و 1385
تأکید بسیاری بر توجه به کوههای البرز به عنوان عناصر
منظرین ،هویتبخش و نوستالژیک شده اما در اقدامات هیچ
توجهی به آنها نشده است .مطالعات و مقاالت بسیاری نیز در
سطح بینالمللی و ملی انجام شده که نشان میدهد مجاورت
یک عنصر طبیعی مثل کوه ،ظرفیتهای بسیاری برای آن
شهر است .لذا میتوان گفت کوههای البرز درحال حاضر
دارای ظرفیتهای بسیاری است که میتواند مشکالت زیادی
از شهر تهران را کاهش دهد ،اما توجهی به آنها نمیشود.
«بررسیها نشان میدهد با ورود تکنولوژی ،ویژگیهای نمادین
و اسطورهای و گاه اکولوژیک کوه و تعامالت هزاران ساله مردم
و کوهستان فراموش شده و در برنامهریزی شهری هم کوه
صرفاً یک عارضه طبیعی محسوب میشود و در بهترین و
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پیشرفتهترین نگاه ،یک محیط زیست طبیعی است» (داریوش،
 .)1395عدم توجه به کوه سبب شده تا مردم نسبت به تخریب
کوهها نیز بیتفاوت شوند .به عنوان مثال یکی ازکوههای اصلی
بیبیشهربانو توسط کارخانه سیمان بلعیده شده و مردم هیچ
اعتراضی به این مسئله نکردهاند و حتی اخیرا ً ًواژهای به نام
«کوهخواری» به معنای هجوم شهر به حریم کوه ابداع شده
است« .رئیس سازمان امور اراضی از شکلگیری پدیدهای به نام
«کوهخواری» در اطراف شهر تهران در کنار زمینخواری خبر
داد و گفت :این روند اگر قاطعانه قطع نشود ،امنیت غذایی کشور
و عرصههای منابع طبیعی را تهدید خواهد کرد» (مشرقنیوز،
 .)1393این روند بیتوجهی به کوههای البرز تا جایی پیش
رفته است که شاهد هستیم در برخی از منابع علمی کوههای
البرز -کوههایی که روزی منبع آب و زندگی بودند -به عنوان
عامل آلودگی شهر تهران معرفی شدهاند؛ «کوههای البرز در
شمال و شمال شرق آن به عنوان سدی جلو بادهای غربـی را
سد کرده و سبب میشوند که همة آالیندهها در سطح شهر
بـاقی بماننـد» (صفوی و علیجانی« ،)1385 ،باتوجه به وجود
کوهها که مانند سدی در مقابل این جریانات قرارگرفتهاند و
نیز وجود پایداری شدید جوی ،آالیندهها در یک الیه نازک
سطحی بر روی شهر تهران انباشته میشوند» (نقوی.)1390 ،
لذا مسئلة اصلی نادیدهگرفتن کوه و مغفولماندن ظرفیتهای
آن و یا به تعبیری کاهش رابطة ذهنی مردم و این کوههاست.
کارکردهای کوه در گذر زمان برای مردم تغییر کرده و کوه
دیگر معنای گذشته خود را برای مردم ندارد و اغلب کارکردهای
تاریخی یافتشدة کوه برای مردم در گذشته ،در حال حاضر
از بین رفتهاند یا به آنها توجهی نمیشود« .البته این بدان
معنا نیست که در حال حاضر کوه برای مردم معنای زیادی
ندارد ،اما بیتوجهی مردم نسبت به کوهها ،نشان از آن دارد
که معانی جدید کوه در ذهن مردم آنقدر قوی نیستند تا
آنها را نسبت به تخریبها و عدم توجه دولت محلی به
دستورالعملهای الزام آور توجه به کوهها همچون طرحهای
جامع شهری در مقام مطالبه و مورد بازخواست قراردهند»
(.)Dariush & Taghavian, 2019
برای یافتن راهحلهای جدید در احیای نقش کوههای البرز برای
مردم و شهر تهران ،یافتن مواردی که سببشده تا رابطة میان
ساکنین کوهپایة البرز و آن کوهها ،با آن همه اهمیت ،به اینجا
برسد بسیار با اهمیت است .به این معنی که ما هرچه بیشتر
بتوانیم دالیل تخریب این رابطه را بیابیم ،بهتر میتوانیم دربارة
رابطه فعلی و اینکه این رابطه چگونه باید باشد بحث کنیم.
یکی از روشهای مهم در یافتن این دالیل ،نظرات خبرگان
در این حوزه است تا ابعاد مسئله روشنتر شود.
با توجه به بدیعبودن پژوهش و تأکید بر رویکردی اکتشافی با
این پرسش کالن از خبرگان ،به دنبال شکافتن حداکثری این
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مسئله بودهایم :چه عواملی سبب شده تا رابطة فعلی کوههای
البرز و شهر تهران و ساکنین آن اینگونه (نامطلوب) باشد؟

پیشینة پژوهش

مبانی نظری

رابطة ایرانیان با عناصر طبیعی متفاوت با غربیهاست ،به
تبع دالیل کاهش آن رابطه ،نیز متفاوت از نظریاتی است که
غربیها عنوان کردهاند .از سویی ذکر این نکته الزم است که
کوه برای ایرانیان یک محیط زیست و طبیعت عینی صرف
نبوده است .رویکرد کل نگر منظرین که مفاهیم آن از غرب
آمده میتواند به عنوان سپهری مفهومی در مبانی نظری مورد
استفاده قرارگیرد .کنوانسیون منظر اروپا در تعریفی گسترده،
منظر را مفهوم ناحیهای میداند که توسط مردم درک شود،
منطقهای که ویژگی آن ناشی از تعامل مؤلفههای انسانی و
طبیعی بوده و طبیعت ،مناطق شهری ،روستایی و حومه شهری
را در بر میگیرد (.)CEO, 2000
همچنین براساس تعاریف «منظر گونهای دیگر از مکان است و
محصول تعامل انسان و محیط در فضاهای بیرونی است» (برک،
« .)1387سایمون بل» با بررسی الگوهای طبیعی به این نتیجه
رسیده که منظر ،قسمتی از محیط است که ما در آن ساکن
هستیم و به واسطة ادراکمان ،آن را میفهمیم (.)Bell, 2012
«اگوستین برک» گونهای از مکان را منظر مینامد که دارای
مفروضات بیولوژیک ،وجودشناسی و منطقی است و به عبارت
دیگر وجود مکان به علت بودن آن مکان نیست بلکه در ارتباط
با سوژه و صرفاً به طور خاص موجودات زنده ،پدید میآید
(برک .)1392 ،همچنین رویکرد منظرین به عناصر طبیعی
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بخشی از پژوهشهای پیشین نشان میدهند کوههای البرز
برای شهر تهران دارای ظرفیتها و اهمیت بسیار هستند اما
این مزیتها مغفول ماندهاند:
مقالة «لبههای شهری ،بررسی نقش لبهها در تحقق اهداف
منظر به اهمیت نقش لبههای شهری» بر ذهنیت شهروندان
پرداخته است و رشته کوههای البرز را به عنوان یکی از مهمترین
لبههای هویتساز تهران معرفی میکند (یاراحمدی.)1389 ،
مقالهای با عنوان «داالنهای دید عنصر هویتبخش منظر»،
قلة دماوند و کوه البرز را به عنوان مؤلفههای اصلی مناظر و
نقاط عطف استراتژیک تهران و ظرفیتی ویژه برای شهر تهران
برمیشمارد که برنامهریزی برای دیدهشدن این عناصر صورت
نگرفته است (آل هاشمی.)1393 ،
مقالة «ظرفیتهای منظرین کوهستان بیبی شهربانو» نشان
میدهد کو ههای بیبی شهربانو از جنبههای جغرافیایی،
تاریخی و انسانی دارای اهمیت بسیاری برای ساکنین ری
بوده اما کارکرد خود را از دست داده و از شهر جدا شده است
(خواجهپیری.)1393 ،
پژهشهای دیگری نیز به دنبال یافتن چرایی بیتفاوتی مردم
تهران نسبت به کوههای البرز و همچنین مغفولماندن جایگاه
و ظرفیت کوههای البرز برای شهر تهران هستند .ازجمله:
مقالهای با عنوان «کوهستان البرز در طرح جامع تهران» که
عدم توجه به کارکردهای ذهنی ،تاکید برکالبد کوه و نگاه به
آن به عنوان یک محیط زیست ،را دلیل کمتوجهی به کوه در
برنامهریزی و اقدامات طرح جامع میداند (داریوش.)1395 ،
مقالة «منظر کوه در شعر نوی پارسی» که با هدف یافتن
جایگاه کوه در شعر نوی پارسی صورت گرفته است نشان
میدهد دو دلیل اصلی سنتشکنی و تغییر جهانبینی ،عامل
تغییر معانی معین کوه در شعر نوی پارسی است (داریوش و
آتشینبار.)1397 ،
مقالة «جایگاه کوه در ادبیات ایران در گذر زمان و تأثیر مدرنیته
بر آن» بر این نکات تکیه میزند که کوه در گذشته برای ایرانیان
یک عنصر عینی و ذهنی (منظرین) و عنصری فرهنگی و معنایی
بوده و مانند دیگر عناصر معنایی از ورود مدرنیته به ایران در
امان نبوده است؛ چنانکه بسیاری از روشنفکران و سیاسیون
پیشگام در همان دوره معتقد بودند سنتها دلیل عقبماندگی
ایران هستند .اینگونه استنباط میشود که زمینة کاهش نقش
ذهنی و معنوی کوه زودتر از ورود فرهنگ مدرن به ایران آغاز
شده و علت آن ،کاهش قدرت زایش فرهنگی جامعه آن دوره
بوده است (داریوش و متدین.)1398 ،

همچنین درخصوص دالیل بیتفاوتی و کاهش توجه به محیط
زیست در پژوهشی که به تازگی توسط «براتی» و «داریوش»
درباره عوامل مؤثر بر بیتفاوتی مردم به طبیعت انجام شده،
به طور کلی به دسته بندیهای زیر تقسیم شده است:
دستة اول ،پژوهشهایی که به نقش دین ،سنتها و اخالق
در مواجهه با مسائل محیط زیستی میپردازد؛ دستة دوم ،به
نقش شناخت و آگاهی از محیط زیست و مسائل مربوط به آن
میپردازد؛ دستة سوم پژوهشها به نقش باورها و نگرشها به
محیط زیست اختصاص یافته؛ دستة چهارم به نقش مخرب
تفکر نوسرمایهداری و تأثیر آن بر محیط زیست؛ دستة پنجم
به جایگاه حکومت و سیاستمداران اختصاص یافته و دستة
ششم به تأثیرات رشد درآمد تحصیالت و رونق اقتصادی بر
توجه به مسائل محیط زیستی میپردازد .در دسته بندیهای
دیگر به نقش فرهنگ و هنجارهای اجتماعی ،نقش مشارکت
و مسئولیتپذیری مردم نسبت به مسائل زیست محیطی و
همچنین تأثیر تعلقات محیطی بر حفظ و نگهداری آن پرداخته
شده است .آخرین دسته که به لحاظ اهمیت به یک پژوهش
اختصاص پیدا کرده به واکنشی غیرارادی انسان به مسائل
محیطزیستی اشاره دارد که برآمده از اضطراب و نگرانی آن
است (.)Barati & Dariush, in press
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بابک داریوش و همکاران

براساس مفاهیم پایداری ،به پایداری محیط میانجامد« .ترکیب
و ادغام جنبههای شناختی و ذهنی ارزشیابی زیبایی طبیعت
نشاندهنده پیشرفت چشمگیری در جنبه معنوی و اخالقی
ذهن بشر است که میتواند منجر به پایداری محیط شود»
(حبیبی« .)1392 ،منظر فضای کالن زیست انسان در محیط
است و خودبخود پدید نمیآید .انسان با همه پیچیدگیهای
ذهنی خود ،در فرایندی رفت و برگشتی با طبیعت و محیط،
از آنها اخذ و در آنها رخنه میکند» (منصوری.)1389 ،
در مجموع رویکرد منظرین یک رویکرد کلنگر به طبیعت و
دارای سه جنبه زیبایی ،عملکرد (خوانایی) و فرهنگ (هویت)
است« .رویکرد کلگرا یا منظرین که امروزه در مجامع علمی
و حرفهای منظرین نیز به عنوان تعاریف معیار در نظر گرفته
میشود ،رابطه انسان و منظر را رابطهای پیچیده و غیرقابل
تفکیک دانسته که در این حالت منظر به مثابه یک کل قلمداد
میشود .بدینمعنا که منظر همزمان دارای کالبد و معناست
و همزمان هم عینیت دارد و هم ذهنیت و این دو غیر قابل
تفکیک از هم بوده و به عبارتی منظر پدیدهای است عینی-
ذهنی و جایگاه آن حوزه علم-هنر است .در این رویکرد تأکید
زیباییشناسی بر ذهن است و منظر را از دریچه ذهن ناظر و
تحت تأثیر مؤلفههای مکانی و زمانی تفسیر میکند» (ماهان
و منصوری.)1396 ،
نکتة حایز اهمیت رویکرد منظرین به شهر و طبیعت این است
که ،عینیت و ذهنیت را توأمان دربرمیگیرد و پدیدهها را عینی-
ذهنی میداند .این امر باعث میشود «مداخالت صورتگرفته
در شهر فقط از لحاظ کالبدی و کمی صورت نگرفته و عوامل
کیفی و معنایی نیز مدنظر قرارگیرند .درنظرگرفتن پدیده در
اتصال به ابعاد زمانی-مکانی -طبیعی از برتریهای رویکرد
منظرین محسوب میشود» (زندیه و گودرزیان.)1393 ،
لذا براساس رویکرد منظرین میتوان گفت مسئلة نگاه تکبعدی
به کوه و کوه و شهر را یک کلندیدن میتواند باعث این عدم
توجه به کوه و کاهش اهمیت آن باشد.
براساس مفهوم رویکرد منظرین به طبیعت ،نگاه به کوه
میبایست نگاهی کلی باشد و چنانکه گفته شد ،کوه بهویژه
برای ایرانیان طبیعتی تکعملکردی نبوده است .کوه البرز در
اصل زمینهای برای شکلگیری شهر تهران در دامان خود بوده
است« .ساکنین و کالبد شهر تهران جدای از کوههای البرز نبوده
و نیستند بدین معنی که شهر تهران در کانتکس کوه البرز
شکل گرفته و نمیتواند جدای از آن باشد .همچنین براساس
رویکرد منظرین باید گفت کوه در گذشته یک عنصر فرهنگی
و دارای ابعاد عینی و ذهنی بوده اما در گذر زمان جنبههای
ذهنی خود را از دست داده و دیگر یک عنصر فرهنگی منظرین
نیست و شاید اینها پاسخی باشد به آنکه چرا ظرفیتهای کوه
مغفول مانده است» (داریوش و متدین.)1398 ،
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روش تحقیق

به دلیل بدیعبودن موضوع پژوهش و نگاه به کوه به عنوان یک
منظر ،خبرگان مصاحبهشونده ،از میان تخصصهای مختلف
ولی مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب شدند .با توجه به
تخصصهای متمایز و پاسخهای گوناگون خبرگان به پرسش
اصلی ،روش تحلیل مضمون به عنوان بهترین گزینه ،مورد
استفاده قرارگرفت .بر این اساس ،جمعآوری ،نمونهگیری و
تحلیل یافتهها نیز به تبعیت از این روش و با اصول تعریفشدة
این روش ،صورت گرفته است.

روش جمعآوری اطالعات

در این پژوهش برای گردآوری اطالعات مرتبط از مصاحبه
پژوهش کیفی ،و از بین روشهای مصاحبه کیفی از روش
مصاحبه نیمهساختیافته (تصویر )1استفاده شده است .نوع
سؤاالت تحقیقات کیفی در روش شناخت مضامین دادهها
تأثیر میگذارد (عابدی جعفری ،تسلیمی ،فقیهی و شیخ زاده،
 .)1390نظر به نوینبودن پژوهش در حوزه رابطة شهر و کوه
در ایران و با تأکید بر رویکردی اکتشافی 1از یک پرسش کالن
استفاده شده است.

روش نمونهگیری

در این پژوهش ،انتخاب مصاحبهشوندگان به صورت هدفمند
بوده است .خبرگان از میان متخصصان دانشگاهی دارای
مطالعات و تخصصهای مرتبط با مطالعات فرهنگی و طبیعی و
به شیوه صورت گلوله برفی انتخاب شدند .از نظر حجم نمونه
نیز علیرغم آنکه در روش تحلیل مضمون تأکیدی بر اشباع
نظری وجود ندارد اما براساس قاعده کلی تحقیقات کیفی،
از این روش استفاده شده است« .اساساً حجم نمونه برای
تحقیقات کیفی ،حجم نمونهای است که به اندازه کفایت به
سؤاالت تحقیق پاسخ میدهد» (.)Marshal, 1996

روش تحلیل اطالعات

تحلیل مضمون ،روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش
الگوهای موجود برای یافتههای کیفی است .این روش
برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکنده را به
دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند (Braun & Clarke,
 .)2006همچنین این روش با پدیدارشناسی تفسیری،
تحلیل محتوا و نظریة دادهبنیاد متفاوت است« .در تحلیل
پدیدارشناسی بر تجربه مصاحبهشوندگان از موضوع تأکید
میشود .در تحلیل محتوا فراوانی داد هها دارای اهمیت
است و در تحلیل دادهبنیاد استخراج نظریه دارای اهمیت
است .از سوی دیگر در روش تحلیل مضمون نیازی بر وجود
چارچوب نظری یا چارچوب مفهومی نمیباشد» (عابدی
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ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮهﻫﺎي اﻟﺒﺮز در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر و دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲﺑﻮدن،
داراي ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاي اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﻮهﻫﺎ در دﻧﻴﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎن داراي ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎري
ﺑﻮدهاﻧﺪ و در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ،ﻫﻢ در دوره ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ،ﻫﻢ دوره زرﺗﺸﺘﻲ و ﻫﻢ دوران اﺳﻼم داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﻳﺮان اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲاش ،ﻛﻮه ﻳﻚ اﺻﻞ ﺑﻮده و اﮔﺮ ﻛﻮه ﻧﺒﻮد ،آب و ﺟﻨﮕﻞ
ﻧﺒﻮد و ﻓﻼت اﻳﺮان اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻲﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻛﻮهﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ داراي
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ و ذﻫﻨﻲ ﺑﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ و ذﻫﻨﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم و ﻛﻮه راﺑﻄﻪاي ﻋﻴﻨﻲ و ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻔﺮﺟﻲ و ورزﺷﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ روزﻫﺎي ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺷﻮد.
در ﻃﺮحﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎي  1347و  1385ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻈﺮﻳﻦ و ﻫﻮﻳﺖﺑﺨﺶ و ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﻳﻚ ﺷﺪه اﻣﺎ در اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻣﺠﺎورت ﻳﻚ
ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻮه،ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي آن ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻮهﻫﺎي اﻟﺒﺮز درﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ داراي ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎﻧﻤﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮه ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻮهﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻲﺗﻔﺎوت
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻜﻲ از ﻛﻮهﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻲﺑﻲﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﻫﻴﭻ
اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺘﻲ اﺧﻴﺮاً واژهاي ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻛﻮهﺧﻮاري" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻫﺠﻮم ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ
ﻛﻮه اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻛﻮه ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ در ﺑﺮﺧﻲ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻮهﻫﺎي اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ!! ﻛﻮهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روزي ﻣﻨﺒﻊ
آب و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻛﻮهﻫﺎي اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ و ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دﻻﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ راﺑﻄﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻴﺎن ﻛﻮهﻫﺎي اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ و ﺷﻬﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟

تصویر  .1متن پرسشنامه .مأخذ :نگارندگان.
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جعفری و همکاران .)1390 ،این پژوهش یک پژوهش
میانرشتهای است و خبرگان از تخصصهای متنوع ولی
مرتبط با موضوع انتخاب شد هاند لذا حضور خبرگان از
تخصصهای مختلف ،امکان تحلیل و طبقهبندی از طریق
تحلیل عاملی را ممکن نمیسازد.
«تحلیل مضمون از شمارش کلمات و عبارات آشکار ،فراتر
میرود و بر شناخت و توضیح ایدههای صریح و ضمنی تمرکز
میکند» ( .)Braun & Clarke, 2006لذا با توجه به موارد فوق،
تحلیل مضمون به عنوان بهترین و سادهترین روش برای این
پژوهش انتخاب شده است.
«مضمون یا تم ،مبین اطالعات مهمی درباره دادهها و سؤاالت
تحقیق است و تا اندازهای معنا و مفهوم الگوی موجود در
مجموعهای از دادهها را نشان میدهد» ( « .)ibidمضمون

ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که به نظر پژوهشگر
نشانگر تجربه و درک خاصی در ارتباط با سؤاالت تحقیق
است» (.)King & Horrocks, 2010
«مضمون ،الگویی است که در یافتهها موجود است و حداقل به
سازماندهی و توصیف مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبههایی
از پدیده میپردازد» (.)Boyatzis, 1998
با توجه به تنوع روشهای بهکاررفته در تحلیل مضمون و تنوع
دیدگاه صاحبنظران ،عناوین و طبقهبندیهای متفاوتی برای
مضامین وجود دارد .در این پژوهش ،تحلیل مضامین براساس
دستهبندی سلسلهمراتبی و براساس نظریات «کینگ»،
«رایان» و «برنارد» صورت گرفته است -سلسله مراتب
مضمون در قالب مضامین ،و دستهبندی به صورت مضامین
اصلی و فرعی (.)King, 1998; Ryan& Bernard, 2000

..............................................................................
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روایی و پایایی پژوهش

از آنجا که تحلیل مضمون ،روش منعطفی است ،پژوهشگر
باید کاری را که انجام میدهد به طور شفاف و آشکار توضیح
دهد و آنچه میگوید باید با آنچه انجام میدهد واقعاً همخواني
و انطباق داشته باشد .از میان روشهای پیشنهادشده برای
ارزیابی تحلیلهای مضمون در این پژوهش از روش «دریافت
بازخورد از پاسخدهندگان» استفاده شده است .در این فرایند،
پژوهشگر ،نتایج تحلیل خود را در اختیار پاسخدهندگان
قرارمیدهد و از آنها میخواهد تا دربارة میزان همخوانی و
تناسب میان تفاسیر وی و تجارب خودشان ،اظهار نظر کنند
(عابدی جعفری و همکاران.)1390 ،

یافتههای پژوهش

دادههای یافتشده  38مورد است ،که برآمده از مصاحبه با 20
خبره در حوزههای تخصصی معماری ،شهرسازی ،جامعهشناسی،
فلسفه ،تاریخ ،ادبیات ،روانشناسی ،زمینشناسی ،ژئوفیزیک
(هواشناسی) و هنر در پاسخ به پرسش کالن پژوهش است
(جدول .)1
چنانکه در روش تحقیق بیان شد با طبقهبندی سلسلهمراتب
مضامین ،به طور کلی میتوان یافتههای مصاحبههای خبرگی
را به چهار مضمون اصلی و  11مضمون فرعی دستهبندی نمود
(جدول  .)2همچنین نتایج بهدستآمده با روش سلسلهمراتبی
در تحلیل مضمون طبقهبندی شده است:

....................................................................

کاهش جایگاه ذهنی و معنایی کوه بهدلیل ازبینرفتن
کارکردهای کوه

•ورود مذهب و فلسفه
 با رشد اعتقادات مذهبی در ایران باستان ،جایگاه و اهمیتاسطورهای و پررمزوراز کوههای البرز از بین رفته است.
 با رشد اعتقادات دینی در ایران باستان ،جایگاه کوههای البرزبه عنوان محل زندگی مهر یا خورشید بهتدریج کاهش و نقش
و اهمیت خود را از دست داده است.
 با ورود مذهب ،جایگاه اسطورهای کوههای البرز به عنوانمحلی که پل «چینوت» در آن قرار داشته و روح ایرانیان پس
از مرگ در آنجا ارزیابی میشود ،از بین رفته است.
 با ساخت معابد و اماکن مذهبی ،جایگاه اسطورهای کوههایالبرز به عنوان محلی برای عبادت و خلوت از بین رفته است.
جایگاه دون و سخیف طبیعت از نگاه فیلسوفان صدرایی عصرصفوی و قاجار (از جمله مالصدرا و مالهادی سبزواری) سبب
کاهش اهمیت کوه نیز شده است.
•ورود تکنولوژی
 امکان ایجاد و تولید هوای مطبوع با کاشت درخت در هرنقطة شهر و تولید هوای مطبوع با تأسیسات الکتریکی سبب

..............................................................................
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شد تا کارکرد و اهمیت کوه در تولید هوای مطبوع برای مردم
کاهش یابد.
 با ایجاد اتوبانهای پیرامونی و معابر و کاهش دسترسی آزادو طبیعی مردم به کوه ،نقش کوههای البرز به عنوان مأمن و
زیست طبیعی آنها تنزل یافته است.
 توسعة ساخت و سازهای جدید تهران سبب شده تا امکاندیدهشدن کوه از داخل شهر کاهش یابد و کوه در ذهن مردم
کمرنگ شود.
 با ورود تکنولوژی و پیشرفت علم سازه و تأسیسات ،جایگاهکوه به عنوان پناهی در برابر بالیای طبیعی کاهش یافته است.
 انتقال رودخانة کرج در دورة ناصری ،اهمیت بسیار باالیکوههای شمال را تهران به عنوان منبع تأمین آب (چشمهها
و قناتها) برای مردم کاهش داده است.
 با توسعة نظام لولهکشی آب شهری و کاربرد تجهیزات جدید،اهمیت طبیعی رشتهکوههای البرز شمالی به عنوان منبع اصلی
و بکر تأمین آب اعم از چشمهسارها و قنوات کاهش یافته است.
•ورود مدرنیته
 دلزدگیهای مردم از دوران قاجار سبب شد تا سنت و فرهنگخود را نادیده بگیرند و بعضاً آنها را دلیل عقبماندگی خود
بدانند ،لذا کوه به عنوان یک عنصر فرهنگی اهمیت خود را
از دست داد.
 با ورود دولت مدرن و تشکیل ارتش ،کارکرد امنیتی کوهو جایگاه آن به عنوان پناهی در برابر هجوم دشمنان از بین
رفته است.
خیابانکشیهای مدرن و توسعة سیستم آبیاری ،باعث امکانکاشت درخت در خیابانها شد و به دنبال آن فضای سبز در
سراسر شهر گسترش یافت ،لذا جایگاه منظرین کوه به عنوان
طبیعت کاهش یافت؛ «ترجیح درخت بر کوه».
در فرایند ناسیونالیسم پس از مشروطه و بازگشت به شکوهتاریخی ایران ،کوه به عنوان یک عنصر هویتبخش و ملی از
نگاه متفکران آن دوره (مثل آخوندزاده ،کرمانی ،طالبوف و
تقیزاده) بهطور کلی مغفول ماند.

شناخت نادرست کوه و ظرفیتهای آن

• نظام برنامهریزی و برنامهریزان
 به دلیل اینکه الگوهایی که تهران براساس آنها شکل گرفتهدر مجاورت کوه نبودهاند (همانند الگوی توسعه شهرهای اروپایی
و نیز شهر اصفهان در ایران) ،در ساخت و توسعة شهر تهران
به کوه و اهمیت آن توجهی نشده است.
اهمیت کوه برای مردم قابل اندازهگیری نیست و سرانهای برایمیزان اهمیت آن وجود ندارد ،لذا اهمیت آن کاهش یافته است.
علیرغم توجه نسبی به کوه در طرحهای جامع شهر تهران،به نظر میرسد نویسندگان آن ،به دلیل عدم شناخت کوه
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و ظرفیتهای آن نتوانستهاند روابط کوه و شهر را بهدرستی
تبیین کنند.
•نگاه جزءنگر و محیط زیستی صرف به کوه
 کوه و شهر را جدای از همدیدن ،سبب کاهش اهمیتزمینهگرایانه کوه در ساخت و توسعه شهر شده است
ً
با توجه به اینکه تصمیمگیران دربارة کوهستان البرز عموما ازمتخصصین محیط زیست بودهاند ،توجهی به جنبههای ذهنی
و فرهنگی کوه نداشتند.

رویکرد عینی و کالبدی به کوه

• رویکردهای اقتصادی
 با توجه بر غلبة نظام ایلیاتی و تهاجمی غالب در ایران،منابع طبیعی از جمله سلسله رشتهکوههای طبیعی پیوسته،
ابزار سلطه و به اشکال مختلف مورد خشونت چرا و دام
بودهاند.
اقتصاد بهرهوری بیرحمانه برآمده از مدرنیسم از دالیل کاهشاهمیت کوه برای مردم شهر بوده است.

جدول  .1مشخصات خبرگانی که در این پژوهش با آنها مصاحبه شده است .مأخذ :نگارندگان.
ردیف

شغل

تخصص

جنس تحصیالت

تمهای مورد
اشاره خبره

2

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دانشیار معماری با تخصص منظر

مرد

دکتری

7

3

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

استادیار معماری با تخصص منظر

مرد

دکتری

7

4

عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی قزوین

استادیار معماری با تخصص منظر

زن

دکتری

4

5

عضو هیئت علمی شهید بهشتی

استادیار معماری

مرد

دکتری

3

6

مدیر مهندسین مشاور

معماری

مرد

دکتری

6

7

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

استاد جامعهشناسی -تهرانشناس

مرد

دکتری

5

8

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

دانشیار جامعهشناسی حوزه شهر

مرد

دکتری

5

9

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی

استادیار جامعهشناسی حوزه
عمومی

مرد

دکتری

3

10

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی قزوین

دانشیار شهرسازی

مرد

دکتری

6

11

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی

استادیار فلسفه -مطالعات
فرهنگی

مرد

دکتری

4

12

عضو هیئت علمی وزارت علوم

استادیار فلسفه -مطالعات
فرهنگی

مرد

دکتری

3

13

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

استادیار پژوهش هنر-
اسطورهشناس

زن

دکتری

5

14

عضو هیئت علمی دانشگاه عاله طباطبایی

دانشیار ادبیات

مرد

دکتری

3

15

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری

دانشیارحقوق

مرد

دکتری

2

16

عضو هیئت علمی دانشگاه عاله طباطبایی

دانشیار روانشناسی

مرد

دکتری

3

17

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

استادیار ژئوفیزیک

زن

دکتری

4

18

عضو هیئت علمی وزارت علوم

استادیار زمینشناسی

مرد

دکتری

4

19

عضو هیئت علمی وزارت علوم

استادیار تاریخ -مطالعات فرهنگی

مرد

دکتری

5

20

هنرمند

خواننده -کوهنورد

مرد

کارشناسی

3

...................................................................

1

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دانشیار معماری با تخصص منظر

مرد

دکتری

5

..............................................................................
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جدول  .2دستهبندی یافتهها در مضامین اصلی و فرعی .مأخذ :نگارندگان.

مضامین اصلی
کاهش جایگاه ذهنی و معنایی کوه

مضامین فرعی
ورود مذهب
ورود تکنولوژی
ورود مدرنیته

شناخت نادرست کوه و ظرفیتهای آن

رویکرد عینی و کالبدی به کوه

نظام برنامهریزی
نگاه جزءنگر و محیطزیستی صرف به کوه
رویکردهای اقتصادی
قابل دسترسشدن کوه
تغییر سبک زندگی مردم

مسائل فرهنگی

تغییر الگوی معرفتشناسی مردم
باورهای عامیانه مردم
کاهش تعلق خاطر مردم

تبدیل کوه و زمینهای آن به کاالی قابل خرید و فروش آنسبب از بینرفتن اهمیت معنایی آن شده است.
کوه ارزش اقتصادی شده و نزدیکی به کوه مساوی گرانیزمین است.
• قابل دسترسشدن کوه
کوه دستیافتنی و قابل تصاحب چیزی بود که در ذهنپیشینیان وجود نداشت یا امکانش را نداشتند.
طرحهای نوین کوهپیمایی و صعود به کوههای البرز به مددتکنولوژیهای جدید موجب تنزل و کاهش اهمیت رازگونگی
و ابهت معنوی آن شده است.

....................................................................

مسائل فرهنگی

•تغییر سبک زندگی مردم
با تغییر سبک معیشتی مردم از شکار و دامپروری و کشاورزی(و یا تغییر در شیوه عمومی زندگی) به تدریج وابستگی و اهمیت
کوه در زندگی عمومی مردم کاهش مییابد.
یک انسان شهری نیاز به خاک و آب ندارد ،چون همهچیزش از بیرون میآید.
•تغییر الگوی معرفتشناسی مردم
تغییر الگوهای شناختشناسی از اسطورهای به مذهب و سنتو از مذهب به علم سبب کاهش جایگاه ذهنی کوه شده است.
•باورهای عامیانه مردم
 -از آنجاکه جنبهای ازکوه از جنس باور و معناست ،لطمهخوردن

..............................................................................
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به باورهای دینی مردم سبب شده تا کوه در ذهن مردم کمرنگ
شود.
 حضور مستمر کوه در کنار شهر و دیدگان مردم سببشدهتا کوه ناشناخته بماند و مردم نیازی به شناخت آن نداشته
باشند .به قول هگل« :امر آشنا لزوما ً امر شناختهشده نیست»
(هگل ،1393 ،ج.)35 ،2.
به تصور برخی از افراد کوه بزرگتر از آن است که بتوان بهآن صدمه زد و از نگاه آنها عواید کوه برای شهر همیشگی
است و لذا نسبت به تخریب آن بیتفاوت شدهاند.
تصاحب زمینهای کوه (که از منبع ملی بودهاند) و ساختکاخها و تفرجگاههای شخصی سبب شده تا مردم نسبت به
کوه بیتفاوت شوند؛ «خصوصیشدن امر عمومی».
تنها عدة کمی در تهران ممکن است متوجه اهمیت پایدار واکولوژیکی کوههای البرز در مجاری تنفسی و حفظ پایداری
هوا در تهران شوند.
•کاهش تعلق خاطر مردم
تصمیمگیران امور شهری تعلق خاطر به کوههای البرز نداشتندو برای کوه جایگاهی ذهنی قائل نبودند.
توسعه و رشد سریع و مهاجرتها به شهر تهران سبب شدهتا احساس تعلق ساکنان به شهر و طبیعت و کوهها کم باشد.
عدم توجه مردم به طبیعت و کوه به دلیل فقدان مشارکت مردمدر ادارة شهر و دگرگونی محیط زیست ،ناشی از کمک سرمایه
مالی پول نفت بوده است.
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کوههای تهران نقش بسزایی در مکانیابی و شکلگیری آن
داشتهاند و قرارگیری شهر در مجاورت این کوهها ،ظرفیتها
و مزیتهای بسیاری را برای آن پدید آورده است .از سویی
چنانکه پیشتر بیان شد ،تحقیق پیرامون رابطة کوههای
البرز و شهر تهران ،موضوعی بسیار جدید است و به دالیل
عنوانشده در پژوهش ،کوههای البرز و مسائل مرتبط با آن
در حال حاضر برای مردم شهر تهران ،موضوعی دارای اهمیت
نیست .پژوهشهای پیشین -که بسیار جدید هستند -به
ظرفیتهای کوههای البرز برای شهر تهران و برخی از دالیل
عدم توجه مردم تهران به این کوهها پرداختهاند؛ اما برای
یافتن راه حلهای جدید در احیای نقش کوههای البرز برای
مردم و شهر تهران و همچنین برای ارزیابی رابطة فعلی مردم
و کوه و برنامهریزیهای آینده ،یافتن مواردی که سببشده
تا رابطة میان ساکنین کوهپایه البرز و آن کوهها (با آن همه
اهمیت) به اینجا برسد ،حائز اهمیت بسیاری است .به این
معنی که ما هرچه بیشتر بتوانیم دالیل تخریب این رابطه را
بیابیم ،بهتر میتوانیم دریابیم که رابطة فعلی و آیندة البرز
و تهران چگونه باید باشد .این مهم ازپاسخهای خبرگان به
پرسش کالن پژوهش به دست آمده است.
لذا ازآنجاکه کوه یک عنصر طبیعی چندوجهی برای ایرانیان
بوده و براساس رویکرد کلنگر منظرین ،برای یافتن دالیل
عدم مطلوبیت رابطة میان شهر تهران ،مصاحبه از خبرگان
حوزههای مختلف صورت گرفت .یافتههای بهدستآمده از
مصاحبة خبرگان که همگی از عوامل عدم مطلوبیت رابطه
فعلی کوههای البرز و تهران و ساکنان آن هستند ،به
صورت چهار مضمون اصلی و  11مضمون فرعی طبقهبندی
سلسلهمراتبی شدند .مضامین اصلی :کاهش جایگاه ذهنی و
معنایی کوه ،شناخت نادرست کوه و ظرفیتهای آن ،رویکرد
عینی و کالبدی به کوه ،مسائل فرهنگی و مضامین فرعی که
زیرمجموعه مضامین اصلی هستند بدین نحو طبقه بندی
شده است :ورود مذهب ،ورود تکنولوژی ،ورود مدرنیته،
نظام برنامهریزی ،نگاه جزءنگر و محیطزیستی صرف به کوه،
رویکردهای اقتصادی ،قابل دسترسشدن کوه ،تغییر سبک
زندگی مردم ،تغییر الگوی معرفتشناسی مردم ،باورهای
عامیانه مردم ،و کاهش تعلق خاطر مردم.
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