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چکیــده | از دوران  کهــن تاکنــون کــوه نــزد ایرانیــان دارای جایــگاه ویــژه ای بــوده اســت. قبــل از اســام بــه 
واســطه شــخصیت اســطوره ای آن و از جملــه محــل زندگــی الهــه آناهیتــا ســتایش شــده اســت و بســیاری از 
اســطوره های دیگــر نیــز در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا کــوه جــاودان شــده اند. بــه همیــن واســطه شــخصیت کــوه 
نیــز از ارزش ویــژه ای برخــوردار بــوده و ایــن مهــم در خلــق آثــار معمــاری، شــهری و هنــری ایــران تأثیرگــذار 
ــاری  ــه آث ــهرها از جمل ــی ش ــازمان فضای ــن س ــا و همچنی ــا، نقاشــی ها، میناتوره ــر، بقعه ه ــوده اســت. مقاب ب

ــان مشــاهده کــرد.  ــای کــوه را در شــکل گیری آن ــوان رد پ هســتند کــه می ت
امــا امــروزه بــا گــذر تاریــخ، ایــن ارزش هــا تغییــر کــرده و شــخصیت کــوه دگرگــون شــده اســت. ایــن مقالــه 
در صــدد اســت بــه تحلیــل ابعــاد منظریــن کــوه و تغییــرات آن در اندیشــه معاصــر ایرانــی بپــردازد. بــه همیــن 
منظــور، مقالــه بــا مطالعــه آثــار برجســته شــعر نــو - بــه مثابــه یکــی از تجلی گاه هــای اندیشــه معاصــر- بــه 

طبقه بنــدی تحــوالت مفهومــی کــوه خواهــد پرداخــت. 

منظر نوین »کوه« در شعر نو پارسی
مقایسه جایگاه کوه در اسطوره های ایرانی با شعر نو*

بابک داریوش*1
محمدآتشین بار2

1. پژوهشگر دکتری معماری، گروه معماری منظر پژوهشکده نظر و دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه ژنو.

2. مدرس پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران؛ پژوهشکده نظر، ایران.

تاریخ قرارگیری روی سایت: 97/3/28تاریخ پذیرش: 97/2/20تاریخ دریافت: 97/1/23

babak.dariush@gmail.com ایمیل نویسنده مسئول *
شماره تماس : 09125143797

مقدمــه | کــوه در نــگاه پیشــینیان پدیــده مهمــی تلقــی 
می شده اســت : ارتفــاع و بلنــدی، پــژواک، شــکوه و عظمــت و 
احساســی کــه پــس از حضــور در آن یــا بــه واســطه مشــاهده آن 
ــرای ایــن توجــه  ــر انســان چیــره مــی شــود، از دالیــل اصلــی ب ب
ــع  ــران، کوه هــا مناب ــه دلیــل جغرافیــای خــاص فــات ای اســت. ب
آب شــیرین هســتند و از آنجــا کــه همجــواری بــا آب، از مهم تریــن 
عوامــل شــکل گیری تمدن هــا بــوده، در ایــران نیــز عمــده 
ــه  ــزرگ در دامن ــهرهای ب ــیاری ش ــران و بس ــرب ای ــتاهای غ روس
ــن، کوه هــا نقشــی دفاعــی  ــر ای ــد. عــاوه ب کوه هــا شــکل گرفته ان
ــرای ســاکنین  ــای طبیعــی و انســانی ب ــر بای و پناهگاهــی در براب
کوهپایــه داشــتند، آب و هــوای متبوعــی در اطــراف خــود ایجــاد 
می کردنــد و منابــع معیشــتی بســیاری بوده انــد. ایــن کارکردهــای 

کــوه ســبب می شــد تــا ایرانیــان معانــی زیــادی بــرای کــوه خلــق 
کننــد )آتشــین بار، 1388 : 32-34(. بــه عنــوان مثــال، کــوه 
ــی  ــاس مل ــد در مقی ــوه دماون ــه ای و ک ــاس منطق ــبان در مقی س
ــه همیــن واســطه، ابنیــه  ــد؛ ب نقــش ســمبلیک و اســطوره ای دارن
روی کوه هــا، بــه خصــوص کوه هــای بــزرگ و خــاص نیــز مقــدس 
ــد. گهــواره دیــو در شــیراز، قلعــه دختــر در کرمــان، آرامــگاه  بودن
کهــن در کــوه خضــر نبــی قــم و امــام زاده اســماعیل فیروزکــوه از 
جملــه ایــن نمونه هاســت کــه بــه رغــم تفــاوت زمینــه جغرافیایــی، 

ــا کــوه جنبــه قدســی دارنــد.  بــه دلیــل ارتبــاط خــاص ب
در دوره معاصــر بــا ورود مدرنیتــه، زندگــی عــادی روی کــوه 
رفــت، نــگاه بــه کــوه تغییــر کــرد و تکنولــوژی ایــن امــکان را بــه 
مــردم داد تــا آن را تســخیر کننــد )داریــوش، 1395(. بــرای مثــال 
ــی و  ــر جغرافیای ــه از نظ ــرز - ک ــای الب ــه کوه ه ــوص رابط در خص
ــران هســتند - و شــهر تهــران  ــن کوه هــای ای اســطوره ای مهم تری

واژگان کلیدی | ایران، شعر نو، منظر کوه، اسطوره.
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- کــه بزرگ تریــن شــهر ایــران اســت - ایــن مســئله قابــل لمــس 
اســت )Dariush &Taghavian, 2018(. »آن اســگارد1« معتقــد اســت 
ــده نمی شــوند  ــد از شــهر دی ــران در دو روز اول بازدی ــای ته کوه ه
ــزرگ  ــد، شــهری ب ــه چشــم می آی و آنچــه در اولیــن برخوردهــا ب
بــا درختانــی اســت کــه همــه جــا هســتند و مراکــز تجــاری کــه 
در همــه شــهر پخــش شــده اند. در صورتی کــه کــوه از آغــاز 
بــوده اســت و ایــن شــهر بــوده کــه خــود را بــه آن نزدیــک و بــه 
حریــم آن تجــاوز کــرده اســت. گویــی شــهر، روســتاهای اطــراف 
ــه آن رســانده اســت  کوهپایه هــای حاشــیه را بلعیــده و خــود را ب

ــگارد، 1393 : 66(. )اس

سؤال 
کــوه در دوره معاصــر چــه تفاوتــی بــا مفهــوم آن در دوران باســتان 

دارد؟ 

فرضیه 
ــگاه  ــر، از جای ــه معاص ــوه در اندیش ــر ک ــد منظ ــر می رس ــه نظ ب
اســطوره ای بــه یــک عنصــر نمادیــن تغییــر یافتــه و کارکردهــای 

ــت. ــده اس ــته ش ــک آن برجس ــی و رمانتی طبیع

روش تحقیق
شــعر نــو کــه واکنــش جامعــه نخبــه در آغــاز دوره مــدرن ایرانــی 
نســبت بــه ناکارآمــدی شــعر کاســیک آن زمــان اســت، بیان گــر 
ــه تنهــا در  ــران اســت، کــه ن بخــش مهمــی از اندیشــه معاصــر ای
میــان جامعــه نخبــه رواج یافــت بلکــه مــورد توجــه عمــوم مــردم 
ــل  ــد تحلی ــعار می توان ــن اش ــی ای ــذا بررس ــت. ل ــرار گرف ــز ق نی
ــد.  ــه کن ــران ارائ ــر ای ــه معاص ــوه در اندیش ــرد ک ــتی از کارک درس
نیمــا یوشــیج، ســهراب ســپهری، مهــدی اخــوان ثالــث، هوشــنگ 
ــه  ــروغ فرخــزاد از شــاعرانی هســتند کــه نه تنهــا مقول ابتهــاج و ف
طبیعــت در آثــار آنهــا مهــم بــه نظــر می رســد، بلکــه واکنــش ادبی 
آنهــا نســبت بــه کــوه حائــز اهمیــت اســت2. مقالــه بــا ســه معیــار 
شــهرت، تأثیرگــذاری و تعــداد تکــرار واژه کــوه، بــه انتخــاب شــعر 

از ایــن شــاعران و تحلیــل کیفــی آنهــا پرداختــه اســت.

کوه به مثابه یک منظر اسطوره ای  
در باورهــای کهــن، کــوه محــل اتصــال و تاقــي زمیــن و آســمان و 
جایــگاه ارواح خدایــان بــوده اســت )پیگــوت، 1373 : 96(. زندگــی 
در کــوه نشــان بریــدن از تعلقــات دنیایــی و پیوســتن بــه عایق آن 
جهانــی اســت، بــه عــاوه نشــانه ای از خضــوع و خشــوع انســان در 
برابــر خالــق خویش اســت )راشــد محصــل، 1391: 120(. زرتشــت 
در بــاالي کــوه بــه الهــام غیبــي رســید )عفیفــي، 1374 : 592( و 

موســي در کــوه طــور جلــوه خداونــد را دیــد )قــرآن کریــم، ســوره 
طــور(؛ همچنیــن حضــرت محمــد )ص( در غــار حــرا بــه پیامبــري 
مبعــوث گشــت )قــرآن کریــم، ســوره علــق(. در اســاطیر یونــان و 
هنــد نیــز کــوه نمــاد قــدرت خدایــان محســوب می شــود )ایونــس، 
1373 : 200 و ایلیــاده، 1372 : 106(. مهم تریــن اســطوره مربــوط 
بــه کــوه در میــان اقــوام آریایــی شــکل گرفــت؛ انســان نخســتین 
ــز  ــان نی ــردگان آن ــوه زیســت و ارواح م ــق شــد، در ک ــوه خل در ک
ــوت داوری می شــوند )موســوی حاجــی، 1387:  ــل چین در ســر پ
ــل  ــا مح ــطوره ی ــتقیماً اس ــا مس ــتان ی ــران باس ــوه در ای 162(. ک
زندگــی اســطوره بــوده اســت. ایــن امــر معمــاری را پدیــد مــی آورد 
ــی از  ــاض عل ــاه مرت ــد. چ ــل می یاب ــوه تکام ــا ک ــاط ب ــه در ارتب ک
ــان  ــوه هفت تن ــه ک ــه در قل ــت ک ــیراز اس ــهر ش ــی ش ــار تاریخ آث
ــر گرفتــه  ــام ایــن محــل ب ــد ن واقــع شــده  و عامــه مــردم معتقدن
ــه  ــکان ب ــن م ــه در ای ــت ک ــی اس ــاض عل ــام مرت ــه ن ــردی ب از ف
ریاضــت مشــغول بــوده و مقبــره او در انتهــای پلکانــی اســت که در 
زیرزمیــن بــه یــک چــاه آب منتهــی می شــود. ایــن بنــای ســنگی 
ــه نوعــی  ــه واســطه فضاســازی آن، ب ــه ب ــی اســت ک ــک چارتاق ی
یــک مهرابــه اســت )تصویــر 1(. همچنیــن معمــاری مقبــره بی بــی 

تصویر1 :درخت کهنســال اطراف چارطاقی مرتاض علی و آب موجود در کنار 
آن، ســه گانه ایرانی )جوادی، 1386 : 20( را تکمیل می کند و نشان از تقدس 

این فضا دارد. عکس : محمد آتشین بار، 1395. 

منظر کوه در شعر نو پارسی| بابک داریوش و محمد آتشین بار



بهار 341397 شماره 42

ــر یــک بنــای ساســانی ســاخته  شــهربانو در شــهر ری نیــز کــه ب
شــده اســت، یــادآور بناهــای مقــدس دوران باســتان اســت. هــر دو 
بنــای مذکــور بــا پاالیــش باورهــای کهــن، از دیربــاز تــا کنــون بــه 

ــد. عنــوان یــک مــکان مقــدس در ذهــن ایرانــی باقــی مانده ان
رویکــرد نــگاه قدســی بــه کــوه را می تــوان در متــون ادبــي 
کاســیک ایرانــی نیــز مشــاهده کــرد. کــوه محــل طلــوع خورشــید 
ــه ویــژه البــرز، زننــده دیــوان اســت و  و آشــیان ســیمرغ اســت؛ ب
بــه دور از تاریکــي، ســردي، گرمــي، بیمــاري، مــرگ و نیــز عــاري 

ــه شــمار مــي رود :  ــوان، ب از ناپاکــي ناشــي از دی

چو مشکین جعد شب را شــانه کردند
چراغ روز را پروانه  کـــــردند

سر از البرز برزد قرص خورشیــــــد
جهان را تازه کـرد ایین جمشید

)نظامي،  خسرو و شیرین(

فرود آمد از ابر سیمرغ و چنـــــــگ
ایــــزد بر گرفتش از آن  گرم سنگ
ببردش دمــــان تا به البـــــرز کوه
که بودش بدانـــــــجا کنام و گروه

)فردوسي،  شاهنامه(

کــوه در ایــران باســتان نمــاد توســل بــه آســمان اســت، یــک مکان 
مقــدس و پــاک بــرای ارتبــاط بــا امــر قدســی. ایــن جایــگاه کــوه 
ــد  ــم می زن ــرای آن رق ــی، نقشــی اســطوره ای را ب در ذهنیــت ایران
کــه ســهمی بســزا در شــکل گیری تمــدن و فرهنــگ ایرانــی دارد و 
بقــدری قدرتمنــد اســت کــه ســایر اســاطیر را نیــز در بــر خــود قرار 
می دهــد )تصویــر 2(. ایــن وجــوه باعــث شــده معانــی کــوه بیــش 
ــدل  ــر ب ــک منظ ــه ی ــرد و آن را ب ــی آن را در برگی ــد طبیع از کالب
ســازد. بــه عبــارت دیگــر البــرز معنای مشــترکی نــزد ایرانیــان دارد 

کــه رابــط تجربــه آنــان اســت. 

منظر کوه در شعر نو
ــه  ــار وج ــر در کن ــی منظ ــی و ادراک ــای ذهن ــه جنبه ه ــا ک از آنج
ــذار  ــای تأثیرگ ــد، رد پ ــد می آی ــان پدی ــه طــور همزم ــی آن ب عین
بســیاری از علــوم در ایــن حــوزه قابــل مشــاهده اســت. تأثیــر ایــن 
ــع  ــد منب ــه می توان ــاد اســت ک ــدر زی ــات آنق ــه ادبی ــوم از جمل عل

شــناخت و ادراک ســیر تحــوالت یــک جامعــه باشــد. 
ــار و  ــر قاج ــران در اواخ ــدرن ای ــاز دوره م ــی آغ ــرات اجتماع تغیی
اوایــل پهلــوی، ســبب شــد تــا شــعر کاســیک ایرانــی نیــز متحــول 

شــود و در شــعر نــو بــروز یابــد؛ اندیشــه شــعرای شــعر نــو نســبت 
ــت،  ــان از طبیع ــی ایش ــت های ذهن ــر و برداش ــان عینی ت ــه انس ب
فــردی شــد. ایــن برخــورد ســبب شــد عرصــه شــعر بــا زبــان مــردم 
کوچــه و بــازار پیونــد خــورد، همچنیــن عناصــر و واژه هــاي بومــي 
ــي وارد شــعر شــود )یونســی رســتمی و همــکاران، 1393:  و محل
ــم  ــات ابوالقاس ــا ابی ــو را ب ــعر ن ــور ش ــیاری ظه ــه بس 140(. اگرچ
الهوتــی می داننــد، امــا اشــعار نیمــا یوشــیج ســبب شــهرت شــعر 
نــو در فرهنــگ ایرانــی شــد. شــعر نــو بــر خــاف شــعر کاســیک 
بــه جــای تأثیرپذیــری از طبیعــت، ســعی کــرد بــر آن تأثیرگــذار 

باشــد و آن را بــا زندگــی روزمــره مــردم گــره زنــد.

نیما یوشیج 
وی کوشــید بــا قــرار دادن امــور عینــي در مرکــز شــعر خــود، بــراي 
انتقـــال نگـــاه اجتمـــاعي و انســاني اش، به شــکل هنــري و ادبي از 
طبیعــت اســتفاده کنــد )محمــدي و پنـــاهي، 1388: 92(. در نــگاه 
وی، انســان جزئــی از طبیعــت اســت )یوشــیج، 1363 : 570(. برای 

تصویر2 :کاروانی در گذر زال را در کوه می بیند، جایی که سیمرغ از او نگهداری می کند. 
قاب شماره 8 از نسخه دستی اصلی شاهنامه. مأخذ : موزه متروپولیتن نیویورک.
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نیمــا کــوه نه تنهــا الهــام بخــش محتــواي شــعر اســت، بلکــه حتــی 
ایده هایــی هــم بــراي فــرم شــعر بــه او مــی دهــد. نیمــا از معنــای 
ــی و  ــای واقع ــه کارکرده ــا ب ــد ام ــتفاده می کن ــوه اس ــن ک نمادی

عینــی کــوه اشــاره دارد : 
آب می غّرد در مخزن کوه

 کوه ها غمناک اند
 ابر می پیچد، دامانش تر

 وز فراز دّره اوجای جوان  بیم آورده بر افراشته سر 
)آنکه می گرید(

سهراب سپهری 
ــیدن  ــت. او راه رس ــدرن دانس ــارف م ــک ع ــوان ی ــهراب را می ت س
ــد.  ــی می کن ــش ط ــناخت آفریده های ــک ش ــه کم ــدا را ب ــه خ ب
ــن  ــگاه ریزبی ــش اســت. ن ــه ای از خالق ــرای او آی ــت ب ــام طبیع تم
ــت  ــون طبیع ــا همچ ــاک و زیب ــی پ ــن دنیای ــال یافت ــه دنب وی ب
ــوه  ــه ک ــهراب ب ــی زاده 1383: 54(. س ــت )قاض ــرای انسان هاس ب
ــرای  ــی ب ــوان راه ــه عن ــوان آن را ب ــر دارد و می ت ــردی آیه نگ رویک

ــت :  شــناخت هســتی در نظــر گرف

و به آنان گفتم :
سنگ آرایش کوهستان نیست

همچنانی که فلز، زیوری نیست به اندام کنلگ .
در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است
که رسوالن همه از تابش آن خیره شدند.

پی گوهر باشید.
 )سوره تماشا(

 مهدی اخوان ثالث
ــای  ــواع آرایه ه ــتفاده از ان ــا اس ــعارش ب ــای اش ــوان در جای ج اخ
ــی  ــط زندگ ــت و محی ــر طبیع ــی از مظاه ــع بدیع ــی و صنای ادب
ــت  ــرده اس ــراوان ب ــتفاده ف ــود، اس ــود خ ــر مقص ــان بهت ــرای بی ب
)عنابســتانی، 1396: 5(. وی از شــاعرانی اســت کــه ســاخت 
ــش بســیار  ــی و اقلیمــی نق ــا اســتفاده از عناصــر بوم ــی ب واژ ه های
ــخ یکــی  ــوه می ــد؛ ک ــا می کن ــارش ایف ــه آث پررنگــی را در مجموع
از ایــن واژگان اســت. عمــده رویکــرد اخــوان بــه کــوه، یــک عنصــر 

ــت : ــاط اس ــرای ارتب ــطه ب واس

ز بس با صد هزاران کوه میخش کرده ای ستوار 
نه می افتد نه می خیزد 

 ز تو می پرسم ای مزدااهورا، ای اهورامزد 

 که را این صبح 
 خوش ست و خوب و فرخنده ؟

)صبح( 
هوشنگ ابتهاج

در غــزل ابتهــاج تأثیــر عناصــر بومــی و اقلیمــی کــم اســت و اتکاي 
ــی،  ــد )کاظم ــش می یاب ــران افزای ــاي ای ــی دیرپ ــنت ادب ــه س او ب
1394 : 1661(. در اکثــر غزل هــا ایــن طبیعــت اســت کــه وســیله 
ــردن  ــر ک ــا تصوی ــت. وي ب ــی اس ــم ذهن ــان مفاهی ــراي بی اي ب
ــی و  ــد )اقبال ــر میکش ــه تصوی ــز ب ــود را نی ــرات خ ــت، تأثّ طبیع
رســولی، 1389: 28(. کــوه در اشــعار ابتهــاج یــک طبیعــت بکــر 
اســت کــه در کنــار ســایر عناصــر طبیعــی، تصویــری احساســی را 

ــد : ــم می زن رق

 پشت این کوه بلند
لب دریای کبود 

  دختری بود که من 
 سخت می خواستمش 

و تو گویی که گالی 
 )دیوار(

فروغ فرخزاد
فــروغ نیــز بــا طبیعــت، مواجهــه و برخــوردی احساســی دارد. او بــه 

طبیعــت عشــق مــی ورزد و نگــران نابــودی 
ــی شــهپر و کریمــی ،  ــدرن و صنعتیاســت )صادق ــان م آن در جه
1391: 93(. نــگاه فــروغ بــه کــوه ماننــد نــگاه کلــی او بــه طبیعــت 
اســت؛ رابطــه ای فــردی کــه ناشــی از تجربــه و متعلــق بــه خــود 

اوســت :

سر بکوبم به سنگ کوهستان 
 تن بکوبم به موج دریا ها 

بس که لبریزم از تو می خواهم 
 چون غباری ز خود فرو ریزم 

 )از دوست داشتن( 

جمع بندی و نتیجه گیری
ــیک از دو  ــعر کاس ــه ش ــبت ب ــر نس ــعر معاص ــوه در ش ــر ک منظ
ــوه در  ــگاه ک ــت. جای ــل اس ــل تأم ــش آن قاب ــگاه و نق ــه جای جنب
ــوده  ــت ب ــران همــواره ثاب طــول تحــوالت تاریخــی و اجتماعــی ای
ــه عنــوان یــک مــکان مقــدس و پــاک شــناخته شــده اســت،  و ب

منظر کوه در شعر نو پارسی| بابک داریوش و محمد آتشین بار
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امــا نقــش آن از یــک عنصــر اســطوره ای بــه یــک عنصــر نمادیــن 
تغییــر یافتــه اســت. سنت شــکنی و تغییــر جهان بینــی دو عامــل 
اصلــی مشــهود بــرای ایــن تغییــر هســتند کــه در اشــعار بــه چشــم 

 : می خــورد 
ســنت شــکني : شــاعر ســعی دارد خــود را از قالب هــای گذشــته 
رهــا کنــد و بــرای شــروع زندگــی جدیــد ادبــی خــود، کــوه را کــه 
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ــی. ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل

ــه. )1389(.  ــی، مرضی ــم و ماهوک ــدادی، عبدالرحی ــم و حق ــدي، ابراهی • محم
نمادهــاي طبیعــت در شــعر اخــوان و بــدر شــاکر الســیاب نخســتین همایــش 

ــته اي. ــان رش ــاي می ــات فارســی و پژوهش ه ــی ادبی مل

• محمــدی، علــی و پناهــی، نعمــت الــه. )1388(. عناصــر اجتماعــی و انســانی 

*. ایــن مقالــه مســتخرج از طــرح پژوهشــی »منظریــران« اســت 
ــوار  ــر و البرات ــکده نظ ــان پژوهش ــترک می ــورت مش ــه ص ــه ب ک
لدیــس )Ladyss( از دانشــگاه پاریــس دیــدرو 7 از فرانســه  و تحــت 
حمایــت  طــرح پژوهشــی جنــدی شــاپور وزارت علــوم، تحقیقــات 
ــی(  ــران )مرکــز مطالعــات و همکاری هــای بین الملل ــاوری  ای و فن
ــه در  ــفارت فرانس ــی س ــش فرهنگ ــه )بخ ــه فرانس و وزارت خارج

پی نوشت
ایــران( در حــال انجــام اســت.

ــر  ــوزه »منظ ــگر ح ــو و پژوهش ــگاه ژن ــتاد دانش Anne Sgard .1 اس
کــوه«

ــاب  ــات انتخ ــوزه ادبی ــرگان ح ــورت خب ــا مش ــاعران ب ــن ش 2. ای
شــده اند.

نشــان صابــت و ایســتادگی اســت بــه زندگــی عــادی وارد کنــد.
تغییــر جهــان بینــي : تغییــر زندگــی مدنــی بــا ورود کلیــد واژه های 
جدیــد بــه اجتمــاع دچــار دگردیســی شــد، شــاعر ســعی دارد بــا 
ســاده کــردن مفهــوم کــوه بــرای مــردم، مفاهیــم اجتماعــی را زنده 

و جــاری کنــد.
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