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در پاسخ همکار گرانقدر كه خواست مطلبی درباره ی اصفهان بنويسيم، ديدم چيزی 
ندارم بگويم به جز نقل خاطرات سال های دور و شرح آرزوهايی كه برای اين شهر 
وصفش  در  جهان  و  ايران  بزرگان  از  بسياری  كه  شهری  مورد  در  دارم.  بی همتا 
نوشته اند، چه دارم بنويسم به جز محفوظات و تخيالتم: با خاطراتی كه از كودكی ام 
و از سکو های كوچه ها شروع و به مناطق سرسبز شهر ختم می شود؛ و تخيالتی كه 
با پهن دشت اصفهان آغاز شده و به نيمکت های پيرنشين فضاهای شهری پايان 

می يابد. 
قدمت اصفهان به قرن ها پيش برمی گردد: اما اولين خاطرات من از شهر مربوط 
به شصت سال پيش است، از سکوهای سنگی حجاری شده ی محله ای كه در آن 
به دنيا آمدم، با شکل های گل و مرغ، گل و گلدان، شير و گورخر. از گل ميخ های 
تزيينی درهای چوبی بزرگ با كوبه های تراش خورده و گاهی برنج كوب؛ و از پيرزنان 
و پيرمردانی كه در آفتاب زمستانی روی اين سکوها  نشسته بودند، كار می كردند يا 
فروشنده بودند. مشتريان و گاهی نيز دوستان لب سکوها جا خوش می كردند، گل 
می گفتند و گل می شنيدند؛ گويی مشکالت دنيا با همين گپ زدن ها حل می شد. زير 
بازارچه عالوه بر مغازه ها و كارونسراهای كوچك سقاخانه و مسجدی بود آب و جارو 
كشيده كه به هنگام نماز حال و هوايی داشت و ساير اوقات هم محل استراحت و 
تماس های روزانه و رتق و فتق امور اهالی بود. كمی دورتر به بازار بزرگ می رسيديم. 
همه اتفاقات گويی در آن جا می افتاد. بازار مركز همه چيز بود. شب ها آوای زنگ 
قافله ی شترها تا دوردست ها می رسيد و صدای كشيك چی بازار. هر صبح بازار با 

آب و جارو كشيدن كسبه و باز كردن و آماده كردن مغازه ها، و با رفت و آمد تجار 
در سراها و حجره ها نقش تازه می كرد و روزی نو شروع می شد. هر بازاری حال 
بازار  رايحه ی خوش  بازار مسگرها و آهنگرها،  را داشت. صدای  و هوای خودش 
عطارها، كبابی ها و ميوه فروش ها، سر در حمام ها با بوی نم و نای حمام و لنگ های 
رنگ و وارنگ شسته شده ی آويزان، زورخانه با طنين زنگ و آواز مرشدش، پهلوانان 
ريز و درشت با شيوه ی راه رفتن مخصوص خودشان، جمعيت خريداران كه در زير 
ستون های نور از سقف بازار مشغول آمد و شد بودند، به زندگی جريانی معقول و 

آشنا و انسانی می داد.
در فاصله  ای دورتر، در چهارباغ كه آن زمان خيابانی بسيار پهن به نظر می رسيد 
با درختان چنار كهن، رنگ و بوی همه چيز فرق می كرد: مغازه های فرنگی مآب 
كه روی آن ها ساختمان های دو يا چند طبقه با  ايوان ها و نرده های پيچ فلزی و 
ستون های گچ بری ساخته شده بود، هتل های بزرگ و كوچك، سينماها و تأترهای 
تازه تأسيس در فضاهای رو بسته و رو باز، روزنامه فروشی ها، كافه ها، قهوه خانه های 

سنتی، جالل و شکوه و صفای مدرسه ی چهارباغ با طالب در حال آمد و شدش.
خيابان چهارباغ، از دروازه دولت تا سی و سه پل انگار شرايط خاص خودش را ديکته 
می كرد. عصر كه می شد و خيابان را بوی خوش خاک خيس پياده روهای آب پاشی 
شده پر می كرد، جمعی از اهالی شهر كه گويی پياده روی در حاشيه ی خيابان را جزء 
الينفکی از برنامه ی روزانه ی خود می ديدند، در  گروه های سنی گوناگون و از طبقات 
و فرهيختگان، شيك پوشان  فرهنگيان  روزنامه خوان ها،  و  مختلف: تحصيلکرده ها 
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زرگری و ... خود به كار مشغول. باور كردنی نيست كه اين اتفاق چطور افتاده و خواب 
كالبد قديم و زندگی جديد چگونه تعبير شده است. 

در اطراف شهر، با فاصله ای قابل قبول، ساختمان های بلند و كوتاه مدرن حلقه زده اند. 
خيابان ها سبز و فراخند و اثری از چند رديف ماشين های پارک شده در آن ها نيست. 
اطراف ساختمان های بلند را فضاهای سبز با طراحی سازگار با اقليم و مصالح بومی 
احاطه كرده. انرژی الزم اين بناها از آفتاب و باد تأمين می شود و تهويه ی آن ها 

اغلب طبيعی است. 
با  اصفهان  فاصل  حد  بلکه  نشده  بزرگتر  خود  اطراف  روستاهای  خوردن  با  شهر 
شهرک های اطرافش را باغات و مزارع كوچك پر كرده است؛ اين شهرک ها دارای 
امکانات كافی هستند به طوری كه كسی تمايل به ترک روستا و مايملك خود را 
از  است.  تفرجگاه مردم  و  به لطف و همت شهرداری سبز شده  ندارد. كوه صفه 
ساختمان های عجيب و غريب، تله كابين، رستوران های كوچك و بزرگ و حيوانات 

دربند قفس های فلزی مندرس اثری ديده نمی شود. 
نرده هايی كه ترس از دزد صاحبان منازل را وادار به نصبشان كرده بود از سر ديوارها 
برداشته شده. گرد دانشگاه ها و ادارات ديوار و نرده نمی بينيد. از نوشته های روی در و 
ديوارها و كاغذهای تبليغاتی در رنگ ها و اندازه های مختلف اثری نيست. پل های زير 
و رو و جاده های گود و بلند تندرو درون شهری وجود ندارند. از آالينده های صنعتی 
استفاده  تفريحی خود  برای مسافرت های  اتومبيل صرفاً  از  مردم  و  نيست  خبری 
می كنند. امنيت  پياده ها در پياده روهای صاف و مفروش با مصالح مرغوب و ماندگار 
با دوچرخه يا پياده و عده ای نيز با مترو جابجا می شوند.  برقرار است. مردم اكثراً 
آلودگی صوتی و  غرش موتورسيکلت های يکه تاز گوش را آزار نمی دهد. مقررات 
حاكم است. دوچرخه سوارها هم مسير مخصوص به خودشان را دارند كه فقط در آن 
حركت می كنند. شبکه ی راه های امن برای پياده و معلول و كودک و سالمند در تمام 
شهر به هم پيوسته است؛ به طوری كه بدون ترس از برخورد با اتومبيل، می توان از 

يك سوی شهر به سوی ديگر رفت. 
ديده  درختان  از البالی  كه  هماهنگ  و  موزون  ساختمان های  با  خيابان ها  منظر 
می شوند چشم نواز است. در طول آن ها پر است از نيمکت ها و امکانات استراحت 
برای هر آنکه نيازمند آن است. خط آسمان شهر را مناره ها و گنبدهای فيروزه ای 
مساجد و درختان چنار و سپيداری كه در هوای پاک و به دور از هياهوی سرسام آور 
ترسيم  كرد ه اند  پيدا  رشد  و  كشيدن  نفس  فرصت  اتومبيل ها  و   موتورسيکلت ها 

می كنند. شهر پذيرای جهانگردان عالقمند به فرهنگ و هنر است. 
به آرمان سبز و پايدار من خوش آمديد...

آراسته، همه و همه فاصله ی دروازه دولت تا سی و 
بار قدم زنان طی می كردند. كافی  سه پل را چندين 
بود چند باری ناظر اين رفت و آمدها باشی تا همه ی 
معروف  بهشتيان  آقای  شوند:  آشنا  برايت  قيافه ها 
لر"  "دختر  با  كه  سپنتا  آقای  سيار؛  دايره المعارف  به 
آقا  حاج  كرد؛  جاودان  همه  ياد  در  را  خود  خاطره ی 
سپهری، با چهره ی خندان و ظاهر آراسته كه معلم 
چندين نسل از اصفهانی ها بود آقای دكتر هنرفر، كه او 
نيز به گردن اصفهان و اصفهانی حق بسياری داشت؛ 
آقای دهش، با موی سفيد پر، مبادی آداب و متين؛ 
سمبات و يرواند، نقاشان شناخته شده ی اصفهان؛ و در 
كنار اين ها چهره های معروف ديگری نيز در آمد و شد 
بودند كه با حاضر جوابی و طنز خود جزئی از تاريخ و 

فرهنگ اصفهان هستند. 
در اين زمان اصفهان به شهر دوچرخه ها معروف بود. 
گفتن اين كه بيشتر دانش آموزان و كارگران و كسبه 
دوچرخه سوار بودند اغراق نيست. با بوی كارخانه های 
جنوب سی و سه پل، هنگام تعويض شيفت كاری، 
و  می شد  سرازير  چهارباغ  به  دوچرخه سوارها  سيل 

منظره ای ديدنی در خيابان می داد. 
می كرد  احاطه  زيادی  بيشه های  را  زاينده رود  ساحل 
كه هم جلوی سيالب را می گرفت و هم در زيبايی و 
سرسبزی اين منطقه نقش بسزايی داشت؛ قسمت هايی 
از آن به داالن بهشت معروف بود. وجود رودخانه و 
و  كالبد شهر ساختاری خوانا و هنجار  به  كوه صفه 
موزون می داد. عجب نبود كه طی هزاران سال شهر را 
در نزديکی رودخانه و نه در حاشيه ی آن ساخته بودند. 
حل فاصل منطقه مسکونی و تجاری شهر با رودخانه 
آبشخور  اراضی  در  كه  كشاورزی  مزارع  و  باغات  را 
رود بوجود آمده بودند پر می كردند. اراضی مسکونی 
و تجاری، از ترس طغيان رودخانه، دور از آن ها و به 
صورتی متراكم شکل گرفته بود. سلسله مراتب شهر 

حساب شده و منطقی بنظر می رسيد.
تداخل مراكز فرهنگی در البالی مناطق مسکونی و 

فعاليت های اقتصادی، از هسته های كوچك مسکونی 
به وجود  را در ذهن  اين گمان  تا محله های متعدد، 
انگار طی قرون و اعصار و در پستی و  می آورد كه 
بلندی زمان اين تجمع و تركيب صيقل خورده و هر 

عنصری سر جای خود قرار گرفته بودند. 
به دليل وجود و اجرای قوانين نانوشته ی سنتی و تا 
از مسائل امروزی  حد زيادی نبود امکانات، بسياری 
وجود نداشت. طبقات اجتماع به شکلی همگن، با هم 
و در كنار هم زندگی می كردند. همجواری و سازگاری 
و  "باال"  محالت  شهر  كه  بود  شده  باعث  اهالی 
"پايين" به شکل امروزی نداشته باشد. هوا پاک، غذا 
طبيعی و مصالح بومی و بازيافتی بود. از آلودگی های 

آزاردهنده ی صوتی و منظر امروز خبری نبود. 
... چه شد و كجا رفت آن شهر انسان محور و موزون 
و آراسته به هنر هنرمندان؟ امروز را می بينيم و بر كم 
و كيف آن آگاهيم. ای كاش می شد با ماشين زمان به 
آينده ی اصفهان سفری داشته باشيم و مثاًل سال های 

1420 اين شهر را چنين ببينيم: 
زاينده رود پر آب و آرام از وسط شهر می گذرد. آبش 
زالل است و در سرتاسر رود ذره ای فاضالت به آن 
از ساختمان های  اثری  اطرافش  ريخته نمی شود. در 
بلند با معماری رنگارنگ نيست. رستوران های ساحلی 
سرک  رود  به  دور  از  كوتاه  پرچين های  با  باغ ها  و 
می كشند. پل های قديمی با مهارت تعمير شده و از 
ريسه های رنگی و چراغ های جور واجور روی پل های 
نيست. در سرتاسر  و خيابان های شهر خبری  جديد 
ديده  قايق  شبه  پالستيکی  قوهای  ديگر  رودخانه 

نمی شوند. فضا آرام و فاخر و دلپذير است.
محله های قديمی با استادی تعمير و ترميم شده اند. 
مصالح  با  زيبا،  نورپردازی  و  سنگفرش  كوچه های 
ماندگار و سازگار با بستر، روحی تازه در آن ها دميده 
است. تمامی مناطق پياده محور، يا بهتر بگويم، انسان 
محور است. هنرمندان از همه طبقه ای در آن ها ساكنند 
و در كارگاه های نقاشی و مجسمه سازی و عکاسی و 


