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مرثیه ای برای اصفهان
مهدي کیوان

به قصد تّبرک و بعد تحسين از فرزانگان ايران دوست روزگاران گذشته كه منزلت طبيعت 
مهربان و نقش سازنده ی اهل هنر پرور اصفهان را می فهميد ند ، روايتی را در آغاز نقل 
می نمايم .صاحب بن ًعباّد وزير مدبّر اميران بويهی كه سنگ بنای استقالل سياسی و 
فرهنگی ايران را - بعد از دو سه قرن سکوت هنوز ناشناخته – استوار درجای خود قرار 
دادند به پيکی كه راهی اصفهان بود اين گونه سفارش می كند: ای سواری كه به آواز 
شتربان گوش فرا می دهی، از ما بر تو درود باد. چه شامگاهان آهنگ سفر كنی و چه 
صبحگاهان اگر به ديار جی رفتی و از آنجا گذشتی پيش از آنکه باروزاد راه فرونهی آواز ده 
و بگو كه با الهام از اين گفته ی صاحب بن عّبادباشتاب از گرگان آمده ای :ای اصفهان 

شهری چوتوهمواره زنده و برقرارباد .   ای زنده رود دشت همچنان از تو سيرآب باد.
وزير مدبّر در اين پيام در نهان به يك رستاخيز بزرگ ملی اشاره می كند. به رستاخيزی 
كه پرچمش توسط ابومسلم خراسانی   بر پاشد، در ری به دست خاندان های كهن رازی 
به اهتزاز در آمد و در اصفهان به هّمت اميران بويهی چون مؤيدالدوله     )373-366 
هجری( و شمس الدوله)387-412 هجری( و وزرايشان چون صاحب ابوالقاسم اسماعيل 
بن عّباد)326-385 هجری(و شيخ ا لرئيس ابوعلی سينا جاودانه و با خرسندی در خاک 
نشانده شد. صاحب بن عّباد در اصفهان كتابخانه ای تأسيس كرد كه به جهت كثرت 
عددكتاب و امتياز نسخ در آن اّيام بی مانند به شمار می رفت. اين كتاب ها چه بوده و چه 
شد؟ خدامی داند، اما می توان حدس زد كه بخش عمده ی آن تأليفاتی بوده كه متعلق به 
نويسندگان خردمند ايران در دوره ی ساسانی است. بدين قرار خاطره و يادگاران بازمانده 
از ايران باستان كه در خراسان بزرگ ــ در دوردسِت خلفای دمشق و بغداد- هنوز زنده 
بود به ری سنگر مبارزه برای حفظ فرهنگ ملی شيعی آورده شدو باالخره در اصفهان 
در مركزی ترين شهر های ايران، ريشه های به يادگار مانده از ايران كهن با دين مبين 

پيوندی مبارک خورد.

در روايت مذكور، صاحب بن ّعباد وزير مّدبر به اين امر نظر دارد كه اصفهان شهری است 
زنده و سرشار از زندگی كه اين هردو وام دار آب زنده رود است .صاحب به ارتباط متقابل 
ميان طبيعت معتدل ، جغرافيای اصفهان و مدنيت وفرهنگ زاده شده در اين آب وهوا اشاره 
می كند. تولد و رشد بالنده انسان فرهنگی و هنرور در اين شهر وام دار دو علت جغرافيايی، 
يکی طبيعت موافقی كه مديون بركات زاينده رود است و دوم دور بودن اصفهان از مرزهای 
ايران كه اغلب مورد هجوم اقوام رمه دار و كوچ رو بوده است. در سايه ی اين دو ويژگی 
مهم ، اصفهان به بلد امينی تبديل شد برای فرهنگی مردم اصفهانی و نيزمنزلگاهی مقصد 
پژوهشگران از شهر های اصلی كه به قصد استفاده از امنيت اقتصادی و اجتماعی بهتر و 
نيز برخورداری از مدرسه ها، كتاب خانه ها و استادان يگانه راهی اصفهان شده و هر آينه 
در اين ايران كوچك مجاور می شدند. از اين بابت است كه نگاه هنرمندان وخردمندان 
اين شهر،گذشته از ويژگی های برتر بومی خصلت های ملی را نيز داراست .بودن و شدن 
در اين طبيعت معتدل و استفاده ی بهينه از زنده رود، نيازمند مردمی سخت كوش، اهل 
حساب وكتاب ، خوش محضر و مهربان و در مواردی پر رمز راز و درون گرا است.  برای 
اين قبيل مردم همين كه نيازمندی های اوليه آنها حل شد، آرامش وآسايشی پيدا می 
كنندكه الزمه ی پرداختن به امور هنری و فرهنگی است. حال اگر در اين شرايط اشکال 
و انحرافی پيدا و يا از اين طبيعت موزون بهره برداری ناموزون شد، آن زمان آدميان پای 
دركژ راهه ها خواهند گذاشت. اين همان اتفاق نامباركی است كه برای زنده رود به تدريج  
روی داد و به دنبال آن يعنی در پی تخريب عمل كرد های طبيعی و معمول رودخانه، 
آب بی مهری و بی ذوقی در سرای هنر و معرفت های فرهنگی مردم اين شهر پر هنر 
رسوخ كرد. گرچه از طرف كارگزاران رسمی امور فرهنگی اصفهان كوشش هايی در راه باز 
آفرينی برخی از محالت و بناهای قديمی انجام گرفته است ، اما حرف و سخن اين بنده 
كمترين اين است كه آن اصفهانی پر كار ، ظريف و پر طنز و هنر دوست و هنر آفرين 
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مسائل اين ها نيستند كه چرا فرزندان زاده وبزرگ شده در اصفهان همانند پدران 
و مادرانشان نمی نگرند و فکر نمی كنند؟ يا چرا معماری مسجد الّنبی گرده 
برداری از معماری مسجد جامع، يا چرا پل غدير وآذر را از آجر چون پل خواجويا 
بازارتجارتی پارک را چون بازار قيصريه ، يا ميدان دروازه شيراز را مانند ميدان 
نقش جهان  يا ميدان جلفا و باالخره چرا بازار چه های ناحيه ای شهر نو احداث 
سپاهان شهر را مثل بازار چه ی علی قلی آقا يا چهار سوی نقاشی  نمی ساختيم. 
از اين بناهای روح دار می گذريم. دو كيفيتی و دوگونگی كار صاحب نظران و 
صاحب هنران نسل ديروز و امروز را نسبت بهم می سنجيم.  در قلمرو معلمی 
در مدارس علمّيه ديروز با مدرسه ها و دانشگاههای امروزی، كجا رفتند عارفان 
و معلمانی چون حاج آقا رحيم ارباب يا مدرس ها، قدسی ها، بدر الدين كتابی ها 
، عريضی ها و نور بخش ها و هور فرها، احمد سپهری ها ، مصلح الدين مهدوی 
ها و مهياری ها،  حسام الواعظين ها و ... در زمينه ی صاحبان ثروت و مکنت 
كجا شدند همدانی ها، كازرونی ها، كسايی ها كه قصدشان باال بردن توليد ملی 
بوده و كار برای جوانان. در قلمرو انواع هنرها چه سان مردند هنرمندانی همچون 
تاج،  ساعت ساز،  سارنج،  فرهمند،  ارحام صدر، حاج مّصور نّقاش، فرش چيان 
)كه عمرش دراز باد(. كجا رفتند شاعرانی مثل صغير، سيد مجتبی كيوان،  نوای 
اصفهانی،  محمد حقوقی و عباس غازی.  يك چيز در همه ی آنها مشترک 
بوده و آن عشق به ايران و اصفهان، كه همه در كارشان صادق بودند و دقيق، 
اهل نظروبا خبر، وبه اعتبارنوع تبّحر دركارشان ، خوش محضری، نکته سنجی 
، حاضر جوابی و پررمزورازی. از باب تفّرج عرض می شود كه مراكز تجمع و 
گردهمايی های عمومی بودند مثل زور خانه كمال،  قهوه خانه ی گلستان ،كبا 
ب فروشی رحيم چلويی و بريانی حاج محمود و در گوشه كنار آدميانی ساده، 
رند و بعضا" خوش عقالنی بودند مثل صمصام ، يوز باشی و اخالقی كه هنوز از 
ايام كودكی به ياد دارم كه مهمانان و بازديد كنندگان نوروزی چه بسيار سراغ از 
آن مراكز تجمع واين افراد رند و خوش عقل را می گرفتند. طرفه تر اينکه يکی 
از اين خوش عقالن فردی بوده مشهوربه"پهلوان خندان" كه هيکل يکصدو 
بيست كيلويی و خنده های مدام او هنوز در خاطره نسل"از همه چيز سردر بيار" 

ما جوانان قديم به جای مانده است. 
، بی اخالقی ها  قابل سرزنش  ايرادات و كمبودهای   ، ، اشکالت  ضعف ها 
وسست عنصری درآن نسل ما اصفهانی ها، اما در هر حال به اصفهانی بودن 
خود می باليديم وسعی می كرديم وظيفه و تعهد خود را نسبت به حفظ و اعتالی 
فرهنگ محلی و ملی به يادداشته باشيم. از جانب برخی ازروشنفکران امروز 
شهرمان كه زير پنجاه سال سن دارند،كسانی مثل بنده به ارتجاع و افتضاح 
اين شيوه رفتاردر ما   و واپس گرايی و هزاران انگ ورنگ متهم می شويم. 

اصفهانی ها تقريبا يگانه است و مثال زدنی. باری اين عزيزان زبان به اعتراض 
می گشايند كه شگفتا اگر تحّول و تغيير نباشد فرهنگ و هنر مان در جا زده 
، مردابی می شود . به خصوص در عصر جهانی شدن بايد به جاده ی جهانی 
شدن هنر پيوست.  همانگونه كه در اقتصاد جهانی،  مرز وجود ندارد، ديگر زمان 
مرزهای مستقل هنری و فرهنگی گذشته است !! در زمينه ی جهانی شدن 
هنر و فرهنگ و هنرو فرهنگ جهانی ، بايد ما هم سهم داشته باشيم . پذيرش 
هنر و فرهنگ هر جامعه ای از جانب مراكز ارزش گذار جهانی ما نند فستيوال 
ها و همايش های بين المللی به هوّيت و اصالت بومی آن بستگی دارد.مسئاله 
فرهنگ و هنر از موضوع علم و تکنولوژی جدا است . علم و فن شرقی و غربی 
، سياه و سفيد، مسيحی و مسلمان ندارد در آن زمينه حق از آن كسی است كه 

علم در ترازو دارد و قدرت فن آوری در بازو .
از وقتی كه روشنفکران و هنرمندان ملی و محلی ما جمعی به هنر وفرهنگ 
غربی شيفته و جمعی ديگر گريخته شدند،  ما در يك بزنگاه احمقانه داخلی 
افتاديم. گناه از ما بوده و الغير. در تمام طول تاريخ از آغاز تا ظهور مشروطيت، 
ما در رشد و بالندگی هنر و فکر و فرهنگ جهانی نقش داشته ايم . گرچه 
سند فوری ، كوتاه و دست به نقدی در دست ندارم ، اما تجربه و خرد معلمی 
بعد از پنجاه سال خواندن و نوشتن اين حق را به من می دهدكه اعالم كنم  
فرهيختگانی كه در طبيعت خوش و خاک پر بركت زنده رود زاده و بالنده شدند 

در اين هنر وفرهنگ جهانی نقش آفرين بوده اند.
جهت پرهيز از انگ زدن به تنگ نظری و نيز شوونيسم اصفهانی با احتياط 
عرض می كنم  اصفهان به لحاظ امنيت اقتصادی نسبی و نيز وجود مركزيت 
قدرت سياسی وفرهنگی ، همانگونه كه امروز هنرمندان و فرزانگان را به تهران 
فرا می خواند – ديروز اصفهان و اصفهانی - پناهگاه اين سرمايه های ملی 
 ، بوده است.   تداوم عمر چنين مأمنی خاندان هايی  چون خاندان كاكويه 
صاعديان و .... را اصفهان در خود پرورش داد كه اينان جدای از قدرت دولت 
مركزی – بر خالف جوان مرگی تاريخی مرسوم در ايران – پشتيبان هنرو 
ابن  الملك طوسی، خواجوی كرمانی،  نظام  ابن سينا،  بودند.  فرهنگ محلی 
مسکويه،  صائب تبريزی و... اصفهانی زاده نبودند،  اما يکی از سرچشمه های 
بالندگی آنان جغرافيا و تاريخ اصفهان و رگ حياتی آن زاينده رود بوده است. 
براساس يافته های عينی شخصی عرض می كنم يك لندنی در انگلستان و 
يك پاريسی در فرانسه در زمينه هنری و ذوقی ابتدا خود را لندنی و پاريسی می 
داند.  مراكزاكثرشهرهای كهن اروپايی مثل رم، لندن ، دورهام و ... در شکل 

قرون باستان و وسطی اش حفظ شده است.
لب كالم اين است كه چرا به تدريج و زمانی هم به سرعت ابتدا از اصفهانی 

كه بار گذشته فرهنگی محلی و بومی را به دوش می كشيد و برای فردای شهر و ايرانش 
وظيفه ی سنگين و دشوار اصفهانی بودن را پاس می نهاد، اينك با مشکل بحران هويت 
-آن اصفهانی تاريخی– روبروست. پرداختن به اين مهم مقصد اين نوشته است. اما نه 
آن مجال الزم موجود است و نه مرا شايستگی پرداختن به همه ی آن حوزه ها. با توجه 
به اينکه چندين سال است كه به تدريس درس"حکمت هنر در اسالم"- در دانشکده 
معماری - سرگرم هستم به اين اعتبار به اثر تخريب كاركردهای زاينده رود و نيز تأثيرآن 
بر ذوق معماری و معماران شهر مان در حد بضاعت محدود پی برده ام. البته در كنار اين 
پردازش گاهی به حاشيه رفته و اتفاقاًگريزی به برخی از مسائل رفتاری هم   واليتی های 

اصفهانی خود زده ام .
كالم را به نقل روايتی از يکی از آنهمه مورخ و فرهنگ آفرين اصفهانی يعنی حافظ ابو 
نعيم در اثرگرانقدرش"ذكر اخبار اصفهان"می آرايم:" پادشاهان ايران هيچ يك از شهرهای 
مملکت خويش را براصفهان برتر نمی شمرند،  چون هوايش خوش ،آبش پاک و خاكش 
خوش بوست."  از اين طبيعت مردمی زاده می شوند كه درباره ی آنها سعيدبن مسيب از 
اكابر قريش مکی می گويد:" اگر از قريش نمی بودم دوست داشتم كه ايرانی واصفهانی 
بوده باشم."       )صص 149،155(از زمانی اين روحيه ی لطيف و دلنشين آغاز به پژمردن 
و تبديل شدن به چيزی ديگر گذاشت كه در طبيعت و عمل كرد زاينده رود عجوالنه كاری 
كردند و كژ راهکی پيش پای اين جريان جان بخش نهادند . البته توسعه ی شهری و 
تغيير كاربری به قصد بهره برداری بهتر ضروری و تحسين برانگيز است. هيچ پديده ای 
در كل هستی ايستا و شکل و وظيفه اش بی تغيير نيست. همۀ عوامل وجود سرگردان و 
سراسيمه هدفی را دنبال می كنند و اين چنينند فکرها ، فرهنگ ها ، هنرها و گوهرها و .... 

اما كارگزاران تغيير و تحول بايد بدانند تمام اين عوامل قانونمندی خود را دارا هستند.
دل هر ذره راكه بشــکافـی                    آفتابـيش در ميـان بـينی

اين آفتاب هم انرژی است برای حركت به پيش وهم چراغی است نهاده در برابر ما آدميان 
كه دركار و راه طبيعت و خواست انسان سالم خيره سری نکنيم .شاهد بزرگ اين بی دقتی 
و خودسری انسان پای از فيزيك به متافيزيك گذاشته، بی فردا كردن كره زمين است 
.خورشيد و ماه و زمين به حساب آفريده شدند و بشر بايد به قوانين طبيعت احترام گذاشته 
كه اين همان ستايش خالق است. نبايد كودک وار نسنجيده، به قصد تقليد  و تجّدد و در 
انتظار پيشرفت، با تصميم های شتاب زده و قيافه ای جلفانه و تفرعن آميز تجربه های 
مثبت گذشتگان را به هرزه باد نوآوری های تهی از علم و عمل گرايی مسئوالنه سپرد. اين 
آن چيزی است كه من معمولی ولی دلداده به نشاط و خّرمی اصفهان در اين خشك رود 
و نهرهاو مادی های خالی از آب و عاری از سبزه زاران آن در دو سوی اين جويباران می 
بينم. من دل سپرده به اصفهان و مفتخر از اصفهانی بودنم به سادگی خالف اين سروده 

ی صدرالدين خجندی را نظاره می كنم: 
اصفـهانــا در آرزوی تــوام                        گشته انده فـزون و شــادی كـم

عکس شکلت به خواب می جويم                 زنـده رودت در آب می جـويم
مـاربيـنت كـه نسـخه ارم اسـت                  آفــتـاب انــدرو درم درم اسـت

ای چـو سيـم مـذاب زريـن رود                   اصفـهان پـر نـوا شـده ز تـو رود.
بنده ی مخلص ،اين بحران هّويت فرهنگی و شخصيت بومی جوانان اصفهان در زمينه 
ی هنر و وظيفه دشوار اصفهانی بودن را به لحاظ ظرافت و لطافت تا حدی در اثر استفاده 
ی بی برنامه و شتاب زده از زاينده رود و بيشه زاران و      زمين های اطرافش می بينم. 
در سروده ی فريد شاعر اتريشی: بچه ها به شوخی به  قورباغه ها سنگ می زنند اما آنها 

به جد می ميرند ، دقت كنيم. 
 صبحت از شهری كم سن و سال و تأسيس شده به علتی تنها  اقتصادی، استراتژكی 
يا مذهبی نيست .شهری كه عمرش برابر تاريخ ايران است ، كه بنايش را به كيومرث 
نخسيتن انسان و نخسيتن شهريار نسبت می دهند. شهری كه شهرت اساطيری و خاطرات 

تلخ و شيرين به جای مانده از كهن تاريخ اين  ملت رادر دل دارد.
 سخن از جهان شهر تهران يا جهان بندر، بندر عباس يا شهر گرد شگاهی كيش نيست 
.پژ  مردن اصفهان سرفراز ، مردن يك شاخه گل نيست كه اين شهرگلستان است.  وای 
اگر آتش در رفتار و گفتار فرهنگی اصفهانی ها بيافتد.  در تاريخ كمتر شهری را داريم كه 
درباره اش شمار بسياری جغرافيای تاريخی نوشته شده باشد. دهها كتاب ارزنده فارسی و 

غير فارسی درباره محاسن اصفهان به رشته ی تحرير در آمده است.
در سرخی هميشه ی آتشگاه   
در مستی مدام سروش آذران 

شهری است در حوالی آتش باد
شهری كه نصف جهان به اندوه می سوزد... 

اصفهان نصف جهان 
راهی به سوی مغرب

چهارباغ ...                           
هفده دهان پل مارنان

نگاه خيره ی سی وسه پل       
چهل چشمه ی خروش

چهل ستون .....
كاروانسرای مادر شاه ميهمان بيگانه می پذيرفت.
تاج شکسته ی شاهان بر تخت فوالد افتاده بود.

زنده رود را سيالب برده بود.
از سفره خانه صدايی نمی رسيد.

توحيد خانه، تماشا خانه شده بود.     
 نقال پل خواجو می خواند غمگنانه      ) شعر ازفرامرز سليمانی(
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بودن و بعد – البته در ميزان محدود – از ايرانی بودن خود طفره رفتيم. چرا از ادامه ی 
شيوه ی معماری سنتی رو برتافتيم و عرصه را به معماری بی هّويت و بی روح پل فلزی 
، ساختمان جهان نما ، هتل كوثر ، هتل آسمان و خيابان هشت بهشت شرقی وغربی و 
.... واگذار كرديم. شيوه ی معماری مدرسه شمس آباد و مسجد رحيم خان را ترک كرديم 
. شيوه های معماری در هم و برهم را حتی بر مساجد معتبری چون باب الرحمه و مسجد 
الّنبی تحميل كرديم .  به نام های تاريخی كه راهنمای سير رشد اصفهان بود تاختيم و 
فرصت طلبانه آن را به نام مقام خود مصادره كرديم. نام مسجد خيابان در خيابان طالقانی) 
خوش و بعد شاه( را به"مسجد الشارع"تبديل كرديم. غافل از آنکه اگر نام"خيابان"را برآن 
مسجد گذاشتند به آن جهت بود كه اين خيابان جديد اولين خيابان اصفهان بود برای عبور 
اتومبيل. معماری اين خيابان و مسجدها و حمام های اين خيابان همراه با كاشی های 
نمای مغازه های دو طرف با تيمچه ای به نام" تحديد"سر مشق بی نظيری بود جهت 
انتقال از  سنت به  مدرنيسم . با اندوهی سنگين به اطالع  می رسانم كه "تحديد" را  
ويرانش كردند تا بنای توهين آميز جهان نما را بر جايش به پا كنند. بنای زيبا و با هوّيت 
اداره ی كل ثبت اصفهان را خاک بر سرش نمودند تا پاركينك چندين طبقه بسازند. آن 
هنر مند اصفهانی كه بنا به سروده ی شاعرحسين  مسرور"ای به هنر سرمه ی چشم 
جهان" كه از بازار قيصريه و ميدان نقش جهان  و از كنار عالی قاپو و مسجد شيخ لطف اهلل 
می گذشت و نمازش را در مسجد زيبای شاه )امام ( بر پا می داشت بعد از عبور از خيابان 
چهار باغ و ديدار از كاخ هشت بهشت ، كاروانسرای مادرشاه و مدرسه چهارباغ، در كنار 
پل سی وسه چشمه می نشست در ترنم زنده رودآوازش را در اصفهان و شور الدشت می 
خواند. در ايوان درويش و درگاه های مسجد جامع معتکف   می شد ،در شب جمعه كنار 
گنبد زيبای بابا ركن الدين و مسجد ركن الملك شب زنده داری می كرد. همه جا زيبايی،  
همه جا هنر و چشم انداز ها روح انگيز و اميد آفرين. ديدن اينهمه نظم در طبيعت زاينده 
رود و اينهمه زيبايی محصول زايندگی و بالندگی روحيه ی ممتاز و دوستدار هنر و فرهنگ 
،شخصيت های درخشانی ببار می آورد. محمد مهدی در "نصف جهان" روايت می كند : 
"به امر فريدون، كاوه كه كشنده ضحاک بود را به حکومت اصفهان منصوب كرد و پيش 
دامن او را ًعلًم دولت قرار داد ومقررداشت حکومت اصفهان در خاندان كاوه موروثی شود. 
َعلٍم درفش كاويان كه َعلم شهرت در جهان ماست به غير از اصفهانی هيچکس آن قدرت 
را نداشت ") ص162(. توجه داشته باشيم در ادبيات اسطوره ای ايرانی، فريدون به داد و 
دِهش يافت آن جايگاه يگانه را ، كاوه ی منصوب وی يعنی ايران و ضحاک يعنی انيران 
و دشمن هرآنچه پاكی است. اين اصفهان است كه به عنوان منزلگاه و صحنه تکوين 
اين اسطوره برگزيده می شود و اين زاينده رود است كه چنين شهر، كاوه و درفشش را در 

دامان خود پرورش می دهد.
فاصله زمانی ميان بنای مسجد جامع )عهد سلجوقی( و مسجد رحيم خان ) عهد قاجاريه( 
و ميان بنای مدرسه ی چهار باغ و مدرسه ی سعدی و ميان بنای پل مارنان تا بنای پل 
سی وسه پل،  به تفاوت چندين قرن است. تفاوت ميان هر كدام از اين سه مورد بسيار 
است . اما همه از يك جنس اند وهمه از يك هّويت رو به جلو برخوردارند. سئوال اين است 
چرا در مدت كمتری ، نوع معماری پل خواجو به معماری پل فلزی و ميدان نقش جهان  
به ميدان دروازه ی تهران و بازارقيصريه به بازار پارک و خيابان چهارباغ به خيابان های 
دو طرف رو خانه ی زاينده رود تبديل شدند؟ اين ابنيه ی جديد فاقد هوّيت ملی – ايرانی 
است. به گمانم معماران چرب دست و پر تجربه ی اصفهانی می توانستند مدرسه، مسجد، 
پل، خيابان ايرانی با تعاريف و كاركردهای مدرن بسازند تا ضمن برخورداری از دست آورد 
های دنيای نو، ويژگی ها و روحيه ی شرقی و ملی آنها را نيز حفظ كنند. ديدن ساختمان 
جهان نما، پل غدير، بازار پارک و پاساژسيتی سنتر و ساختمان دانشگاههای دولتی و آزاد 

برای مهمانان خارجی جاذبه ای ندارد كه هزاران بار بهترش را در وطن خود شان دارند.
تأسيس اين بناها ، مايه سر بلندی شهراصفهان، اين پايتخت تاريخ هنر و فرهنگ ايران 
نيست. اين پل ها از نمايش دادن زيبايی آب خروشان زنده رود به ماه فروردين وماه 
ارديبهشت معذورند. آب زنده رود در غربت اين پل های آهنين و بدقواره در خشکی نشسته 
است. هنرمند نقاش وآواز خوان اصفهانی روح هنريش را در پای آبشارهای خروشان پل 
خواجو و سی وسه پل پرورش داد. تاريخ های مدّون گواهی می دهدكه اصفهانی واقعی 
و هوشمند وبذله گو و اهل حساب و كتاب و متعهد به وظيفه ايرانی بودنش، فرزند بركات 
زاينده رود و روزگاران نسبًتا موافقش بوده است. صاحب كتاب "نصف جهان" روايت می 
كند:" مردم اصفهان در نيکويی صورت متوسط اند اما لطيف طبع و بذله گوی و حاذق 

در علوم و صنايع می باشند .... طالبان هر گونه علمی هميشه به اكتساب علوم به اين 
شهرآمده و ترقی   می نموده اند" )ص 126(. اين آدميان هنر دوست و فرهنگ جو فرزند 

رودخانه وآب وهوايی بودندكه فخرالدين عراقی در وصفش چنين سروده :
لب زنــده و نسيــم بهـار                  رخ دلستان و می خوشگوار
چنان بيخ انده زدل بركند                 كه بيـخ ستـم خنجر شهريار

خواجه حافظ با آنهمه دل نازكی و حساسيت معنوی به هوّيت هنری مردم اصفهان و 
ارتباط آن با زاينده رود اشاره دارد :

روز وصـــل دوسـت داران يــاد بــاد                     ياد باد آن روزگاران يـاد باد
گر چه صد رود است از چشـمم روان                     زنده رود وباغ كاران يـاد باد

راز حـافظ بعــد ازيـن نـاگـفتـه مـانـد                    ای دريـغـا راز داران يـاد باد

آندره مالرو وزير هنر پرور فرهنگ فرانسه در زمان ژنرال دوگل می نويسد: زيبايی اصفهان 
تنها با زيبايی ونيز وپکن قابل مقايسه است. اينجا است كه نقش دشواری وظيفه ی 
اصفهانی بودن نسبت به نگهداری و تقويت هوّيت فرهنگی و هنرملی مشخص شود . 
ديگر بار اظهار می كنم تغيير و تحول ضروری پيشرفت هر جامعه ايست. اما منظور ما 
دگرگونی در زمينه ی هنر و فرهنگ معنوی است و نقشی كه فرهيختگان اصفهانی نسبت 

به اين گونه مسائل دارند.
در ارتباط با آنچه گفته شد و در كنار احيای بناهای ويران شده ی تاريخی اصفهان با كمال 
فروتنی دو پيشنهاد دارم : اول تعيين محدوده ای به محوريت چهارباغ از ميدان شهدا تا 
چهارراه نظر و ديگر رودخانه زاينده رود از پل فلزی تا پل خواجو. دوم برگرداندن هر چه 
بيشتر آب زاينده رود به صاحبان اصلی آن و روان كردن آب به حداقل ده مادی ) نهر/ جويبار( 
كه اصفهان قديم را مشروب و آبادان می ساخت. مردمی كه در طرفين اين گونه مادی ها  
همچون  نياصرم ، فرشادی ، فدن ، جوی شاه ، با باحسن ، قمش ) ر.ک مير سيد علی جناب، 
االاصفهان – صص 54-56 ( زندگی می كردند ، زندگی شان مانند كسانی بود كه در دو 
سوی زنده رود زندگی می كردند. زنده رود به عدل بركاتش را به همه اصفهانی ها تقديم 
می كرد. چاههای آب مشروب نشت آب همين جويباران بود. باغ های مشهورشهر همه از 
اين مادی ها سيرآب می شدند. محل گرد آمدن زنان هفده محله اصفهان و استخر شنای 
كودكان شهر و حتی معدن صيد ماهی معروف به "جوبی"، همين جويباران پرآب و درخت 
بود. به نوشته ژان شاردن فرانسوی صبحگاهان هزاران آفتابه ی طال تنها در مادی نياصر م 
آبگيری می شد. اجتماع مردم به قصد تفريح در كناره های زاينده رود و مادی های منشعب 
آن، زمينه ی هم نشينی و هم صحبتی آنان را فراهم می كرد. اين اجتماع ها ، باعث تعالی 
درک اجتماعی متقابل ميان مردم می شد و احساس شهروندی اصفهانی ها را می افزود و 
ويژگی مدنی الّطبعی را مضاعف می كرد. افسوس كه مسئوالن امور شهری و فرهنگيان و 
هنری كسان از نسل ما و كمی هم نسل پيشين ما به اين دو مهم يعنی به اهميت و نقش 
زاينده رود و نيز به اعتبار دشواری وظيفه ی اصفهانی بودن بی اعتناشدند. اين دو مهم را 
مسخ وبه نسل بعد از خود منتقل كرديم . اگر اغلب  جوانان امروز اصفهانی به سخن نسل 
قبل از خود كمتر احترام می گذارند، ٌهل می دهند و تنه می زنند و معذرت نمی خواهند 
بی سبب نيست. يادمان باشد اين آخرين فرياد های دلتنگی صادقانه نسل روبه قبله ی 
ماست كه می گويد اگر امروز به اين سر نخ ها توجه نکنند – فردا از آن اصفهانی متعهد 
به تاريخ هنر و ادب اين كهن دژفرهنگی كه اصفهانش می خوانيم – كمتر خبری به 

جای خواهد ماند. 
جامه ی كعبه را كه می بوسند                                او نه از كـرم پيـله نامی شد
با عـزيـزی نشست روزی چند                               ال جــرم هم چنوگرامی شد
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