راه ،به عنوان کریـدور زندگـی

سخنان آقای مهندس بهشتی در نشستی با موضوع «تبیین ضرورت توجه به معماری راه در طراحی و
ت «معماری منظر راه؛ رهیافتی نوین در
مدیریت بهرهبرداری راههای برونشهری ایران» از سلسلهنشس 
1
ارتقای کیفیت نظام حملونقل درون و برونشهری»
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ـم یکــی از شــهرهای همجــوار رودخانــه دجلــه ،نام ـهای بــرای خلیفــه نوشــت و درخواســت اجــازه
در دوران عباســی ،حاکـ ِ
بــرای ســاخت پلــی بــر روی رودخانــه کــرد .خلیفــه پاســخ داد« :آیــا ایرانیهــا قبــل از ایــن هــم در آنجــا پلــی ســاختهاند؟»
حاکــم جــواب منفــی داد .خلیفــه گفــت« :پــس قطع ـ ًا نمیشــود آنجــا پــل ســاخت» .حاکــم مکــرر اصــرار کــرد کــه اجــازه
ســاخت پــل داده شــود .خلیفــه بــه شــرطی اجــازه ســاخت پــل را داد کــه اگــر خــراب شــد ،حاکــم خســارتش را از امــوال خــود
جبــران کنــد .حاکــم پــل را ســاخت ،ولــی طــی یــک ســال خــراب شــد و او مجبــور بــه جبــران گشــت .آنقــدر کــه خلیفــۀ
ـازی مــا اعتمــاد نــدارد .البتــه
عباســی بــه تجربــۀ تاریخــی ایرانیــان در ایــن ســرزمین اعتمــاد داشــت ،امــروز وزارت راه و شهرسـ ِ
مقصــودم فقــط ایــن دورۀ وزارتخانــه نیســت ،بلکــه بــه کل دوران معاصــر اشــاره میکنــم .از زمانــی کــه توســعه بــه مفهــوم
جدیــد در کشــورمان شــروع شــد ،اعتمــادی کــه خلیفــۀ عباســی نســبت بــه فرهنــگ ایــن مــردم و شــناخت آنهــا نســبت بــه
سرزمینشــان داشــت ،از بیــن رفــت.
آثــار یــک راه تاریخــی در بیــن ری و کاشــان وجــود دارد کــه کاروانســرای قصــر بهــرام و کاروانســرای مرنجــاب در آنجــا
ســاخته شــدهاند .از ده هــزار ســال پیــش تاکنــون،ســه مشــخصه کوتاهتریــن راه ،هموارتریــن راه و امنتریــن راه در مــورد
بهتریــن راه مصــداق داشــتهاند .درحالیکــه را ِه تاریخــی بیــن ری و کاشــان  20کیلومتــر کوتاهتــر از اتوبــان فعلــی اســت .آیــا
خنــدهدار نیســت؟ پایتخــت زمســتانی هخامنش ـیها شــوش و پایتخــت تابســتانی همــدان بــود .راه تاریخــی شــوش-همدان
 135کیلومتــر کوتاهتــر از مســیر فعلــی اســت! تــازه آن موقــع نمیتوانســتند مثــل مــا پــل بزننــد ،تونــل بکننــد یــا بــا اتومبیــل
شــیبهای زیــاد را پشــت ســر بگذارنــد.
دو روز پیــش هــوا قــدری منقلــب بــود .رادیــو اعــام کــرد اتوبــان زنجان-تبریــز یکــی از ســه جایــی اســت کــه بســته شــده!
چطــور اتوبــان بــر اثــر کــوالک بســته میشــود؟ اتوبــان کــه مثــل گردنــۀ اســدآباد یــا گردنــۀ حیــران نیســت! جالــب ایــن کــه
جــاده قدیــم زنجان-تبریــز در همیــن موقــع بســته نبــود .اتوبــان قزوین-زنجــان نیــز بــر اثــر کــوالک زیــاد مســدود میشــود،
ولــی جــادۀ قدیــم قزوین-زنجــان هرگــز بســته نشــده اســت.
درتمــام نقــاط زیســتی کشــورمان -از کوچکتریــن روســتاها تــا بزرگتریــن شــهرها -ســابقه و آثــار هــزاران ســال زیســت دیــده
ـهادت بانــوی  7000ســالۀ تهرانــی کــه پیــدا شــد ،ســابقۀ زیســت ایــن شــهر بــه  7000ســال میرســد .در
میشــود .بــه شـ ِ
ری ،دامغــان ،کاشــان ،قــم و جاهــای دیگــر هــزاران ســال ســابقۀ زیســت میبینیــد .حتمـ ًا بایــد طــی ایــن مــدت ارتبــاط بیــن
نقــاط مذکــور برقــرار شــده باشــد .راه ،پدیــدۀ جدیــدی نیســت و اینطــور نیســت کــه در دوران جدیــد بــه عقــل ایرانیها رســیده
باشــد کــه بایــد راه بســازند .از زمانــی کــه بشــر در ایــن فــات یکجانشــین شــده اســت ،ده هــزار ســال ســابقۀ راهســازی داریم
و تمریــن و تجربــه کردهایــم .در گذشــته ،GPS ،ماهــواره و خیلــی چیزهــای دیگــر نداشــتیم ،ولــی میتوانســتیم راههایــی
کوتاهتــر و امنتــر از امــروز بســازیم.
هشــتاد درصــد راههــای امــروز منطبــق بــر مســیرهای تاریخــی هســتند و مشــکل جــدی ندارنــد و هــر گاه هــم مشــکلی
پیــش بیایــد ،بــه دلیــل زیــاد بــودن ســرعت اتومبیلهــا نســبت بــه گذشــته اســت و بــرای مثــال بایــد ســر گردنههــا دایــرۀ
 1گزارش سلسلهنشستهای یاد شده در همین شماره از نشریه هفتشهر آورده شده است.
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بزرگتــری بســازیم .راههــای منطبــق بــر جادههــای قدیــم ،در زمــان کــوالک بســته نمیشــوند و بهمــن بــر سرشــان فــرو
نمیریــزد .بیســت درصــد راههایمــان خــاف مســیرهای تاریخــی هســتند و تمــام مشــکالت مربــوط بــه همینهــا میشــود،
زیــرا مثــل خلیفــۀ عباســی ،بــه تجربــۀ تاریخــی ایرانیــان نســبت بــه سرزمینشــان اعتمــاد نکردیــم.
اولیــن قدمــی کــه بایــد برداریــم ایــن اســت کــه در زمینــۀ راهســازی بــه خلیفــۀ عباســی تأســی کنیــم .فکــر میکنیــد در
تیمهــای مشــاورین راهســاز مــا فقــط کمبــود معمــار وجــود دارد؟ آنهــا هیــچ مطالعـهی تاریخــی انجــام نمیدهنــد .در البــرز
 12مســیر تاریخــی وجــود دارد .چنــد تــا از راههایــی کــه اکنــون ســاخته شــده یــا در حــال ســاختن هســتند ،منطبــق بــر
مســیرهای تاریخــی هســتند؟ فقــط راه فیروزکــوه و جــاده رشــت منطبــق هســتند! بــه همیــن دلیــل مشــکالت زیــادی وجــود
دارد .یــک تکــۀ کوچــک از راه هــرات منطبــق بــر مســیر تاریخــی اســت و راه چالــوس هــم در بخشهــای بســیار ناچیــزی
منطبــق میشــود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه دائمـ ًا کــوه ریــزش میکنــد و راه را میبنــدد .راه بایــد امــن باشــد و طبیعــت
بــه او اجــازۀ عبــور راحــت را بدهــد .ایــن یــک وجــه قضیــه بــود.
وجــه دیگــر مربــوط بــه آن اســت کــه در ســرزمین مــا ،راه در فراهــم کــردن امــکان زیســت ،نقــش مؤثــری ایفــا میکــرده
و بــه همیــن دلیــل از جایــگاه خاصــی برخــوردار شــده اســت .در ســرزمینهای مختلــف ،چنــد الگــوی زیســتی وجــود دارد.
بعضــی کشــورها مثــل اروپــا ،دلتــای نیــل و شــرق چیــن شــامل پهنــۀ وســیعی از مکانهــای قابــل زیســت هســتند .در
برخــی از اماکــن مثــل کنــار رودخانــۀ نیــل  ،نوارهــای زیســتی وجــود دارد .در ایــران ،مجمــع الجزایــر زیســتی وجــود دارد کــه
مثــل تســبیحی کــه نخــش پــاره شــده و دانههایــش بــه اطــراف پاشــیده باشــند ،در نقــاط پراکنــده در شــکل گرفتهانــد.
فــرضکنیــد نقطههــای «الــف» و «ب» قابــل زیســت هســتند ،ولــی فاصلــۀ بیــن آنهــا اصـ ً
ا قابــل زیســت نباشــد .منظــورم
زیســت بــه مفهــوم تاریخــی آن اســت ،نــه بــه ایــن معنــا کــه بــا پــول نفــت ،حتــی در نــوک قلــۀ کــوه هــم شــهری مصنوعــی
بســازیم .بــه محــض ایــن کــه نفــت بــه اتمــام برســد یــا بــرق قطــع شــود ،همــۀ آدمهــا در آنجــا هــاک میشــوند .در
ایــران 140.000جزیــرۀ بالقــوۀ زیســتی موجودنــد .آن جزایــر زیســتی بایــد بــا واســطههایی بــه هــم وصــل شــوند ،چــون در
ـت حداقلــی وجــود دارد؛ ولــی بــه محــض ایــن کــه بخواهــد حداکثــری شــود بایــد حتمـ ًا در
هــر کــدام از آنهــا امــکان زیسـ ِ
تعامــل بــا زیســتگاههای پیرامــون قــرار بگیرنــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــاهد اهمیــت فوقالعــاده زیــاد پدیــدۀ راه
در رونــق زندگــی هســتیم .ایــن قصــه تــا مقیــاس جهانــی ادامــه مییابــد .در گذشــته ایــران در مقیــاس جهانــی نیــز ایفــای
نقــش میکــرده و پــل ارتبــاط بیــن شــرق و غــرب دنیــا بــوده اســت.
 فــرض کنیــد دریــای مازنــدران تــا خلیــج فــارس ادامــه مییافــت .یعنــی یــک پهنــۀ هــزار کیلومتــری بــه نــام ایــران از
عالــم هســتی حــذف میگشــت و دیگــر ایــران وجــود نداشــت .در ایــن صــورت چــه اتفاقــی میافتــاد؟ تمــام پوشــش گیاهــی
و جانــوری شــرق و غــرب جهــان بــا هــم متفــاوت میشــد .در هندوســتان دیگــر فیــل ،شــیر ،پلنــگ ،میمــون و طوطــی
وجــود نداشــت .بــا احتیــاط میگویــم اگــر چنیــن بــود ،تــا  500ســال پیــش ،آدمیــزاد هــم در هندوســتان در کار نبــود .تــا
 500ســال پیــش ،امــکان عبــور از یــک پهنــۀ آبــی هــزار کیلومتــری وجــود نداشــت .دریانــوردی 5 ،یــا  6هــزار ســال ســابقه
دارد ،ولــی همیشــه در نزدیکــی ســواحل انجــام میشــده اســت .از  500ســال پیــش توانســتند از پهنههــای وســیع آب عبــور
کننــد .بدیــن ترتیــب نقــش پــل ارتباطــی را بــا تمــام شــواهد میبینیــم .همیــن پــل ارتباطــی اســت کــه بعدهــا تبدیــل بــه راه
ابریشــم شــد .آن راه نیــز ارتبــاط شــرق و غــرب جهــان را برقــرار میســاخت و بزرگتریــن مزیــت مــا در طــول تاریــخ بــرای
کســب ثــروت بــه حســاب میآمــد.
تــا قبــل از مارکوپولــو 1600 ،ســال کاالی چینــی بــه اروپــا و کاالی اروپایــی بــه چیــن میرفــت .ولــی هرگــز نــه یــک
چینــی اروپاییهــا را دیــده بــود و نــه برعکــس! آنهــا از مزیــت ترانزیتــی ایــران اســتفاده میکردنــد و ثروتمنــد میشــدند.
فکــر نکنیــد دلشــان نمیخواســت بــه کشــورهای یکدیگــر برونــد .امپراتــور چیــن در دوران اشــکانی هیئتــی را فرســتاد کــه
برونــد ببیننــد« ،غــرب جهــان» کــه دیبــای رومــی از آن میآیــد کجاســت؟! وارد ایــران کــه شــدند ،از آنهــا پرســیده شــد:
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«کجــا میخواهیــد برویــد؟» گفتنــد« :میخواهیــم ببینیــم آنــور جهــان کجاســت؟» .آنهــا را کنــار خلیــج فــارس بردنــد ،ولــی
مشــخصات دریــای مازنــدران را بــه آنهــا دادنــد .گفتنــد« :اگــر بخواهیــد از ایــن دریــا عبــور کنیــد ،بســیار خطرنــاک اســت .هــر
کــس ســوار کشــتی شــود و بــه دریــا بــرود ،بایــد بــا تمــام اهــل و عیالــش وداع کنــد .بایــد آذوقــۀ یــک ســال را در کشــتی
توجــور شــود ،ســه مــاه و نیــم در راه خواهیــد بــود .گاهــی تــا یــک ســال هــم ســفر
بگذاریــد و اگــر همــۀ عوامــل بــا هــم جف 
طــول میکشــد» .بــه قــدری آنهــا را ترســاندند کــه برگشــتند و مســئله را بــه امپراتــور چیــن گــزارش کردنــد .ایرانیهــا بــه
دو طــرف جهــان اجــازه نمیدادنــد کــه یکدیگــر را ببیننــد.
ســعدی در گلســتان میگویــد« :شــبی در جزیــرۀ کیــش بازرگانــی را دیــدم کــه  150بــار شــتر داشــت و خــدم و حشــم فــراوان!
میگفــت اندوختـهای دارم در هندوســتان» .یادتــان باشــد آن موقــع اروپاییهــا نمیدانســتند هندوســتان کجاســت« .اندوختهای
دارم در هندوســتان ،زمینــی در ترکســتان» .اروپاییهــا ترکســتان را هــم نمیشــناختند« .خیــال رفتــن بــه اســکندریه دارم».
اروپاییهــا اســکندریه را میشــناختند« .کــه هوایــی خــوش اســت ولــی شــنیدهام کــه دریــای ابیــض مشــوش اســت .ســفری
در پیــش دارم .میخواهــم ســفر را انجــام دهــم تــا دریــا آرام بگیــرد» .ســعدی میپرســد «کــدام ســفر اســت؟ » .او میگویــد
«شــنیدهام کــه گوگــرد پارســی بــه چیــن قیمــت فــراوان دارد .گوگــرد فارســی بــه چیــن میبــرم ،کاســۀ چینــی بــه روم ،دیبای
روم بــه هنــد ،حریــر هنــد بــه حلــب ،آبگینــۀ حلــب بــه یمــن ،بُــرد یمانــی بــه پــارس! ســپس در آنجــا دکانــی میخــرم و آرام
میگیــرم» .ســعدی نمیگویــد کــه حرفهــای او دروغ اســت .بلکــه بیــان میکنــد «چقــدر زیــاده خــواه اســت» و ســپس
شــعر «چشــم تنــگ مــرد دنیادوســت را  /یــا قناعــت پــر کنــد یــا خــاک گــور» برایــش میســراید .ایــن حکایــت ســعدی،
صــد ســال قبــل از زمانــی اســت کــه مارکوپولــو بــه چیــن بــرود.
وقتــی مارکوپولــو از چیــن برگشــت و بــرای حاکــم ونیــز دربــارۀ آنجــا توضیــح داد ،او را متهــم بــه دروغگویــی کردنــد .صــد
ســال دیگــر هــم طــول کشــید تــا اروپاییهــا حرفهــای مارکوپولــو را بــاور کردنــد .راه ،چنیــن نقشــی داشــته اســت .قبــل از
ایــن کــه بحــث جهانیشــدن در قــرن اخیــر مطــرح گــردد ،چندهــزار ســال بــود کــه ایــران «جهانــی» بــه شــمار میرفــت.
هنگامــی کــه ســعدی در کیــش نشســته بــود ،انــگار کــه اینترنــت جلویــش باشــد ،راجــع بــه آب و هــوا و بــورس کاالی
کشــورهای دیگــر خبــر میگرفــت و حرفهــای بیراهــی نمــیزد.
راه در فرهنــگ مــا جایــگاه خاصــی دارد کــه اگــر مــورد دقــت قــرار گیــرد ،کل فرهنــگ ایرانــی را نمایــان میســازد .از منظــر
آب و از منظــر راه میتوانیــد قــد و بــاالی کل فرهنــگ ایرانــی را بــه جــا بیاوریــد .راه ،فقــط یــک مبــدأ و مقصــد نبــوده اســت
کــه موجــودی را داخــل کپســول بگذارنــد و از ایــن ســو بــه آن طــرف پرتــاب کننــد .راه ،کریــدور زندگــی بــه شــمار میرفتــه
اســت .راه ،خــودش یــک مقصــد بــه حســاب میآمــد.مــا ایــن هنــر را داشــتیم کــه راه را تبدیــل بــه «جایــی» کنیــم؛ «جــا»
در مقابــل «ناکجــا»! آن کــس کــه از راه عبــور میکــرد از نظــر مــا «کســی» بــود؛ در مقابــل «ناکــس»! چیــزی کــه از آنجــا
عبــور میکــردد از نظــر مــا «چیــزی» بــود؛ در مقابــل «ناچیــز»! در دورۀ جدیــد ایــن هنــر را بــه دســت آوردیــم کــه راههایــی
پدیــد بیاوریــم کــه «ناکجــا» هســتند .نمیتــوان اســمش را آبــاد کــردن گذاشــت ،بلکــه خــراب کردهایــم .در راهســازی یــاد
گرفتیــم کــه «ناکجــا» پدیــد آوریــم ،زیــرا آن کســی کــه دارد از راه عبــور میکنــد ،از نظــر مــا «ناکــس» اســت و آن چیــزی
کــه میگــذرد از دیدگاهمــان «ناچیــز»! بــه همیــن دلیــل اســت کــه پدیــدۀ راه ،در تاریکــی فــرو مـیرود .وقتــی راه یــک «جا»
باشــد« ،جــا» یعنــی روشــنایی! «ناکجــا» یعنــی تاریکــی! «کــس» یعنــی چــه؟ گاهــی فــردی را بــه شــما معرفــی میکننــد
و میگوینــد« :آیــا او را میشناســی؟» ســپس دربــارهاش برایتــان توضیــح میدهنــد و میگوییــد« :آه ،بلــه! تــازه شــما را
بــه جــا آوردم» .انــگار کــه از تاریکــی بیــرون آمــد و روشــن شــد .اکنــون میفهمیــم کــه او کیســت .مــا ایــن هنــر را داشــتیم
کــه راه را در روشــنایی پدیــد بیاوریــم .راه در «روشــنایی» تبدیــل بــه «جایــی» میشــود و هنگامــی کــه «جایــی شــود»،
کریــدور زندگــی خواهــد بــود .وقتــی «کریــدور زندگــی» باشــد ،در آن زیبایــی ،لطــف و صفــا اهمیــت مییابــد .هــر گاه راه در
تاریکــی ،بــه مثابــه ناکجــا و بــرای ناچیــز و ناکــس باشــد ،حتــی اگــر همیــن «کــف» را هــم نســازیم ،اهمیــت نــدارد .تجربــۀ

189

شماره۵۵-۵۶

تاریخــی مــا تــا قبــل از دورۀ جدیــد حکایــت میکنــد کــه هن ـ ِر «جایــی پدیــد آوردن از طریــق راه» را داشــتهایم .شــاهدش
مثالهــای فــراوان از راههایــی اســت کــه در کشــور وجــود دارنــد و مــا بخشــی از آنهــا را تخریــب کردهایــم و برخــی از آنهــا
را حتــی علیرغــم تالشهــای فــراوان نتوانســتهایم تخریــب کنیــم.
در بــازار قزویــن یــک راســته بــه نــام «عــاف راســته» وجــود دارد .منظــور از «عــاف» بــه قــول تهرانیهــا فــرد «بیــکار»
نیســت بلکــه از «علــف» میآیــد .آنجــا محصــوالت کشــاورزی و دامــی را از روســتاها میآوردنــد و بــه بنکدارهــا میفروختنــد.
در «عــاف راســته» محصــوالت تمــام روســتاهای منظومــۀ زیســتی تابــع قزویــن عرضــه میشــدند .امــروز وقتــی صحبــت
از قزویــن میکنیــم« ،دشــت قزویــن» را جــزء منظومــۀ زیســتی آنجــا بــه شــمار میآوریــم .کوهســتان پشــت ســر شــهر را
جــزء قزویــن نمیدانیــم ،در صورتــی کــه بــا توجــه بــه تاریــخ میتــوان دریافــت کــه تــا نزدیــک ســواحل دریــای مازنــدران
جــزء منظومــۀ زیســتی قزویــن بودنــد .بیخــود نیســت کــه اســم آن دریــا را کاســپین یــا «دریــای قزویــن» گذاشــتهاند .تمــام
شــهرهایی کــه در ســاحل شــمالی میبینیــد ،شــهرهای جدیــد بــه شــمار میرونــد کــه عمــر طوالنــی ندارنــد و بــه دورۀ
تیموریــان بــه بعــد بــر میگردنــد .در جبهــۀ شــمالی قزویــن ،درهای بــه نــام «ا ِشـ ِک َورات» وجــود دارد کــه جــزء اســتان گیــان
اســت .در آنجــا چنــد محصــول مهــم ماننــد گل گاوزبــان ،فنــدق ،یــک جــور پنیــر خــاص و یــک نــوع دوغ تولیــد میشــود.
در گذشــته آنهــا ایــن محصــوالت را در عــاف راســته عرضــه میکردنــد .از زمانــی کــه جــادۀ «کنــاره» ســاخته شــد ،بــه را ِه
خاکــی و مالــرو کــه ایــن محصــوالت را بــه قزویــن میرســاند ،رســیدگی نکردنــد .بــه همیــن دلیــل ،متــروک و تخریــب
شــد .طــی  50-60ســال اخیــر ،آنهــا محصــول را بــه رودســر میبردنــد ،ســوار کامیــون میکردنــد ،بــه رشــت میرســاندند
و از جــادۀ رشــت بــه قزویــن و بــاز هــم بــه عــاف راســته میآوردنــد .یعنــی بــاز هــم ارتباطشــان را قطــع نکردهانــد .مــا
ـی راه همچنــان باقــی اســت و فقــط مســافتش چنــد برابــر بیشــتر شــده اســت.
راه را از بیــن بردهایــم ،ولــی مفهــوم فرهنگـ ِ
محصوالتــی کــه گفتــه شــد را فقــط قزوینیهــا مصــرف میکننــد و رشــتیها مصرفکننــده ایــن محصــوالت نیســتند.
آنهــا ارتباطــات فرهنگــی موجــود و اعتمــاد و ســوابق طوالنــی کــه بینشــان بــود را هرگــز قطــع نمیکردنــد و همچنــان
بنــا بــه ســوابق مذکــور ،بــا هــم در روشــنایی بــه ســر میبردنــد و یکدیگــر را بــه جــا میآوردنــد .اگــر آن محصــوالت بــه
قزویــن نمیرســید ،خیلــی کارهــا نمیتوانســت انجــام شــود .راه بــه مفهــوم غیرملموســش همچنــان معتبــر اســت ،ولــو کــه
بــه شــکل ملمــوس آن توجــه نکــرده باشــیم.

