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ساکنان  می کند.  تغذیه  را  رودخانه ها  و  زیر زمینی  آب های  باران،  هدایت  و  با جذب  که  است  پایین دستی  آبریز دشت های  کوه حوضۀ 
کوهپایه ها، به وضوح نقش کوه را در فرایند زندگی و حیات خود لمس می کنند، پس بیهوده نیست اگر به کوه به عنوان ولی نعمت خود 
نظر کنند. کوه، حس عظمت و شکوه را در انسان زنده می کند. درک فضای کوه، چه از خارج و به مثابۀ ابژه، و چه از فراز کوه و در نقش 

سوژه، همواره با فهمی از شکوه مقارن می شود. برای درک مفهوم باشکوه و عظیم، بهتر از کوه شاید نتوان مصداقی یافت.
کوه، صحنۀ مواجهه با نهایت هستی است. تاریخ فرهنگ و ادیان آنگاه که در صدد بر می آید تا از مکاشفۀ پیامبران و عارفان در برابر 
وجود بی انتها یاد کند، صحنۀ کوهستان را انتخاب می کند؛ جایی که صورت آن با محتوای مورد نظر انطباق زیادی دارد. برای تجربۀ 
توحید، کوهستان مقصد مناسبی است. کوه، مکان امن است. انسانی که در خطر موجودات پیرامون و دگرگونی های محیطی است، نیاز 
به مکانی دارد تا بر باال یا تکیه بر دیوارۀ آن از دسترس خطرات ایمنی جوید. برای فرار از باد و طوفان و سیل و زلزله، کوهستان مأمن 
خوبی است. کوه لبۀ تماس زمینی با آسمان است. اگر تقدیر انسان در آسمان نوشته می شود و باید رو به او داشت، کوه بهترین جایگاه 

برای روکردن به آسمان است.
کوه،  باشند.  قدرت  منشأ  به  نقطه  نزدیکترین  در  تا  شدند  پا  بر  انسان ها  معابد  قدیمی ترین  آسمان،  و  زمین  مرز  در  کوه  بلندای  بر 
نگهدارندۀ زمین است. در گردش زمین، بیم آن می رود تا چگالی سطح زمین در اثر َدَوران کره از هم بپاشد. کوه ها همچون میخ هایی 
در  انسان ها  فرهنگ  و  تاریخ  است.  دامنه دار  بسیار  تعبیرات  این  می دارند.  نگه  متصل  آن  هستۀ  به  را  زمین  پوستۀ  که  می کنند  عمل 

مواجهه با کوه خوانش های گوناگونی از آن ارائه  داده اند که ترکیب آنها به شخصیت پردازی امروز کوه منتهی شده است.
آنچه ما به نام منظر کوه فهم می کنیم، ادراکاتی است که در مواجهه با کوه به دست می آید. قرار گیری در برابر کوه یا بر باالی آن توأم 
با خاطره هایی که نسل های گذشته در مواجهه با کوه تجربه کرده اند، شخصیتی یگانه را برای ناظر تعریف می کند که منظر کوه است. 
منظر کوه از نعمت، شکوه، توحید، امنیت، عبادت و ایمنی روایت می کند. کوه برای انسان تاریخی راوی هویتی مرکب و یگانه است که 
زندگی در پای آن، همۀ آن صفت ها را به یاد می آورد. زیستن در چنین فضایی برای انسان، همنشینی با چنان شخصیتی است که آرام 
می دهد. انسان تاریخی در ایران که تجربۀ چنین همنشینی را دارد، کوه را تحلیل نمادین نمی کند، بلکه هستی آن را به مثابۀ »منظر« 

می فهمد. کوه راوی یک هستی است. 


