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ــينان ــد؟ آيا تنها به شهرنش ــى آغاز ش ــت و از ك ــك چيس 1 پيك ني
ــود؟ هدف ــان اجرا مى ش ــاص دارد؟ در ملت هاى مختلف يكس اختص

جوامع از پيك نيك چيست؟
اين پرسش ها در مورد پيك نيك چندان پاسخ داده نشده است. شايد
ــود؛ از چون پيك نيك موضوعى چندان جدى و قابل تأمل تلقى نمى ش
ــدد اعصاب امر ــراى گردش در طبيعت و تم ــت ب خانه بيرون زدن اس
پيچيده اى نيست. اما دقت در پاسخ سؤاالت فوق، هر چه باشد، گوياى
ــت كه پيك نيك مقوله اى فرهنگى است كه يكى از كاركردهاى آن اس
آن استراحت روان است. اما ابعاد ديگرى نيز دارد كه بلكه مقدم بر وجه
ــد. در اين صورت اين آيين كه در بسيارى از ملت ها استراحت آن باش
ــر خود را نيز به ــت بر جا خواهد ماند و كاركردهاى ديگ ــترك اس مش

ظهور خواهد رسانيد؛ و البته بايد با شرايط امروز نيز منطبق شود.
ــش هاى فوق عالوه بر آنكه جايگاه پيك نيك را به عنوان پاسخ پرس
يكى از مقوله هاى مهم در برنامه ريزى هاى اوقات فراغت تثبيت خواهد
كرد، پشتوانه  فلسفى الزم متناسب با شرايط فرهنگى جوامع مختلف را
ــتورالعمل هاى ويژه طراحى منظر و فضاهاى تفرجگاهى براى تهيه دس
ــا مبتنى بر ــتفاده كنندگان از فض ــرا رفتار اس ــم خواهد آورد. زي فراه
ــبت به محيط و جهان بيرونى ــت كه از ذهنيت آنها نس آيين هايى اس

برمى خيزد.

2 اديان ايرانيان از گذشته هاى دور تا امروز حاوى نگاهى دوستدارانه
ــت در ايران رواج ــت. آيين مهر، كه پيش از زرتش به طبيعت بوده اس
ــت، تفسيرى از طبيعت را ارائه مى دهد كه به موجب آن خورشيد داش
ــوى اهورامزدا براى تأمين روزى انسان ها مأموريت يافته و اناهيتا از س
ــده است. ــته ش الهة بلندباال، كه به نگاهبانى آب هاى روى زمين گماش
ــت نيز ادامه يافت، نگاه نمادهاى مهر و اناهيتا كه بعدها در آيين زرتش
ــان به طبيعت را توأم با معنا مى كنند و ذهنيت آنان را در ارتباط ايراني
با طبيعت شكل خاصى مى دهند. ”اهورامزدا به زرتشت چنين آموخت
من آيينى را باور دارم كه به آب ها، به گياهان و به چارپايان خوب ارج :
مى گزارد.“ (يسنا. هات 12. بند 17) از اين روست كه رجوع ايرانيان به

آغوش طبيعت امر غريبى نيست.
ــت مظهر آيات ــه مى يابد. طبيع ــز اين نگاه ادام ــالم ني در دوره اس
ــياحت آن در قرآن و آموزه هاى ــير در طبيعت و س ــت. س خداوند اس
دينى توصيه مى شود. ”پس بنگر در آفتاب و ماه، و درخت و گياه و آب
ــب و روز رنگارنگ؛ وروان گشتن اين درياها، و فراوانى اين و سنگ، ش
كوه ها، و درازاى ستيغ هاى كوه.“ (نهج البالغه، خطبه 185) توجه قرآن
ــلمانان از محيط را به طبيعت و درك حالت هاى آن ذهنيت نوين مس
شكل مى دهد. براى نخستين بار اوقات مختلف شب و روز و حالت هاى
ــود. سوره هاى ــفق، باد و باران معنادار مى ش طبيعت همچون فجر، ش

قرآن به نام هاى حيوانات و عناصر طبيعت نامگذارى مى شود.
ــوند، ــناخته مى ش ــر ش ــا كه اديان، مهم ترين منبع الهام بش از آنج
مى توان پديد آمدن آيين هاى مرتبط با طبيعت را در آغاز به سنت هاى
ــيزده فروردين كه با ــبت داد. آيين س مرتبط با جهان بينى جوامع نس
قوت زياد همچنان باقى است، از جمله قديمي ترين مظاهر پيك-نيك
ــت كه به موجب آن ايرانيان در اين روز را در آغوش طبيعت برگزار اس

مى كنند.
ــجويان و ــه يك بار با گروهى از دانش ــل در فرانس ــان تحصي 3 در زم
ــگاهى در خارج ــان براى گردش روز تعطيل به گردش خانواده هاى ايش
ــم ــاى ايرانى براى مراس ــار خانواده ه ــه رفت ــهر رفته بوديم. مقايس ش
ــن امر به آن جا آمده ــويانى كه براى همي ــك در قياس با فرانس پيك ني
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پيك نيك مى روند و فرانسويان در گروه هاى دو يا سه نفره، ايرانى ها در 
ــتقر مى شوند و فرانسويان در محيط قدم مى زنند، محور  يك نقطه مس
ــت و محيط را بر مبناى آن تصرف مى كنند،  برنامه هاى ايرانى ها غذاس
ــش محيط پيك نيك ندارد و  ــوى ها تأثيرى در آراي اما غذا براى فرانس
ــيار ديگر كه اثبات مى كند پيك نيك مقوله اى اجتماعى  تفاوت هاى بس

و فرهنگى است. 
ــتفاده كنندگان  ــازماندهى فضا در پيك نيك نتيجه  مهم رفتار اس 4 س
ــر درخت، در  ــت : زي ــدم در اين كار انتخاب مكان اس ــت. اولين ق اس
ــمه، مشرف بر منظره اى خاص يا در نزديكى اتومبيل. عوامل  كنار چش
ــت. همه  ديگرى همچون خلوت بودن و آلودگى نيز بر انتخاب مؤثر اس
ــن انتخاب ها تحت تأثير قواعد فرهنگى و اجتماعى صورت مى گيرد.  اي
ــانى در فرهنگ امريكايى ها سخن  «ادوارد تى هال» از چهار قلمرو انس
گفته است. (تى هال، 1384)  تقسيمات وى بر مبناى ميزان صميميت 
ــان ها با يكديگر است. در نمونه هايى كه وى معرفى كرده نمى توان  انس
انتظار داشت امريكايى ها پيك نيك در مجاورت يكديگر را تحمل كنند 
ــخصى تمايل داشته باشند. در  ــتر به خلوت ش ــد بيش و به نظر مى رس
ــاى چهارگانة تى هال رفتار ديگرى دارند.  حالى كه ايرانى ها در قلمروه
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نتيجه گيرى
ــت كه در ايران دو رويكرد اصلى دارد : ادراك طبيعت از طريق لمس آن و تقويت پيوندهاى اجتماعى.  پيك نيك، آيينى فرهنگى و اجتماعى اس
ــرايط خود را آفريده است و الزم است تا با مطالعه ويژگى هاى آن نسبت به  ــنت گردش در طبيعت با توجه به ويژگى هاى رفتارى هر جامعه ش س
ــان معمارى منظر با توجه به ويژگى هاى رفتارى پيك نيك ايرانى خصوصيات الزم  ــود. مهندس تقويت آيين اجتماعى گردش در طبيعت  اقدام ش

براى طراحى فضاهاى مناسب آن را تعريف كنند و شهردارى ها در ساماندهى فضاهاى گردش طبيعت آنها را به كار گيرند.   

ــى اجتماعى و با حضور ديگران  ــا عالقه مند به پيك نيك در محيط آنه
ــينند ابا ندارند.  ــتند و از اينكه با يك قدم فاصله در كنار هم بنش هس
ــا ترجيح دهند قيد پيك نيك  ــا احتماالً در همين حالت امريكايي ه ام
ــد. همين اختالف رفتار را در  ــد و مكانى خلوت و دنج پيدا كنن را بزنن
گروه هاى اجتماعى ايران نيز مى توان مشاهده كرد. عامه  مردم از اينكه 
ــوند نگرانى ندارند، اما قشر تحصيلكرده  ــتقر ش در نزديكى يكديگر مس
ــت. حريم افراد به منزله امرى  و نوانديش از اين كار قدرى گريزان اس

فرهنگى در سازماندهى محيط هاى تفرج نقش مهمى دارد.
ايرانى ها همچون خانه خود به هنگام پيك نيك بر زمين مى نشينند. 
ــاط نزديك ترى با  ــت، ارتب ــنتى تاريخى اس ــن كار عالوه بر آنكه س اي
ــراى پيك نيك خود مبلمان  ــت را نيز فراهم مى آورد. اروپاييان ب طبيع
متحرك و سبك را اختراع كرده اند. در تفرجگاه ها و پارك ها نيز ميز و 
نيمكت هاى نصب شده مكان استقرار افراد را تعيين مى كند. اما ايرانى ها 
از اين مبلمان بيشتر براى استقرار اثاثيه خود بهره مى-برند و اقامتشان 
ــد. در عين حال  ــت كه خود پهن مى كنن ــر روى فرش مجاور آن اس ب
ــر جا ندارد، در حالى كه پيك نيك  ــده بيش از 4 نف نيمكت هاى نصب ش

ايرانى كمتر از دو خانواده نيست.

www.jamejamonline.ir : ايرانى ها همچون خانه خود به هنگام پيك نيك بر زمين مى نشينند، مأخذ

اسفند        88شماره پنجم


