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اما درباره ، اند بررسی شدهگوناگونی های  زاویه از چند دهه اخیرتحوالت در فضای فکری و تحلیلی اصفهان، 

است. من  و بررسی چندانی نشده از انسان در پهنه مجموعه شهری اصفهان، غفلت شدهگیری نوعی دیگر  شکل

ام و کوشیدم نظر  های اجتماعی طرح مجموعه شهری اصفهان یادآور شده این موضوع را در بررسی

ا که تعداد مخاطبان این طرح ج آن ازاندرکاران، مسئوالن و فرهیختگان اصفهان را به این تحول جلب کنم.  دست

کوشم نگاهی گذرا به این تحوالت  در این جستار، می است. ای نیافته ند، طبیعتاً انعکاس گستردهبودبسیار اندک 

 تر شود. های گسترده ای برای بررسی داشته باشم، تا مقدمه

. تا پیش از آن، اگرچه ندادبه بعد رخ د 0431طور خالصه، تغییرات اساسی و کیفی در اصفهان از دهه  به

ملی چندان گسترده  ای و چه در سطح جدی داشت، اما هنوز حوزه نفوذش چه در سطح منطقه اصفهان اهمیت

بودند که بدون هم  با یکدیگر خو گرفته ویژگی چنان این دو ونبود. شهر اصفهان، شهری صنعتی ـ تجاری بود 

کرد و بازاری اصفهانی  عرضه می یاصفهان خود را به امید بازاریِگر اصفهانی تولید  امکان حیات نداشتند. صنعت

هایی که انسان اصفهانی به سختی  دوره ؛فروش یرساند اصفهان را به ةحتماً کاالی تولید شدتعصبی داشت که 

و های طوالنی پر فراز  کرد. این انسان در دوره رساند و به سختی مصرف می کرد، به سختی به فروش می تولید می

نشیب فهمیده بود که هر واحد رفاهی که به دست آورده، حاصل چه رنجی است و از این رو، باید قدر آن را 

هایی  ها است. آوازه شناسیم و آوازه این انسان است، بازمانده آن دوره چه که ما از انسان اصفهانی می  بداند. آن

نی و واکنش در برابر دیگریِ بیرونی، اعتماد به گرا بودن، حمایت درو همچون مقتصد و حتی خسیس بودن، درون

های  آفرینی کار انسانی است و چون آفریده از ارزشنفس و حس برتری. این آوازه، به دلیل درک این انسان 

 بود. دانسته، پس حس اتکاء به نفس و برتری را در خود تقویت کرده تمدنی در این سامان را حاصل کار خود می

هایی  با حادثه آغاز آن، اهمیت راهبردی اصفهان در پهنه سرزمین آشکار شد. 0431اما در میانه دهه 

آهن،  راه رود، شبکه فاضالب، همچون مهار زاینده را، ای در ابعاد گوناگون و توسعه بودآهن  تأسیس ذوبهمچون 

ای فراشونده به جذب  ن تحوالت در چرخههای جدید را برانگیخت. ای صنایع جدید و محلهها،  راه بزرگ ها و راه

ها و فضاها و کار و  همه مالکان زمینها و شهرهای جدید منجر شد،  گیری و توسعه محله جمعیت مهاجر و شکل

حاصل این تحوالت، تغییر رویکرد انسان نصیب نساخت.  های قدیمی مجموعه شهری اصفهان را بی کسب

ه فضاهایی که در محدوده مجموعه شهری اصفهان بودند، دارای ارزشی اصفهانی از تولید به سوی رانت بود. هم

های صنعتی و  انسان اصفهانی به جای رنج و تالش، کافی بود که زمین وشدند که پیش از آن واجد آن نبودند. 

 تراکم خود را وارد بازار مستغالت کند و از فروش متر متر آن درآمدی کارگاهی، باغی و زراعی، متروک و کم

بنابراین، تصور انسان اصفهانی از منشأ ثروت، از کار و تالش به سوی رانت تغییر جهت دست آورد.  باورنکردنی به

به تغییر ماهیت انسان  نسل سه طی دو آرام آرام ،بعد به تدریج رخ داد ةداد. این تغییر جهت، که طی چند ده



چنانی داشت.  ای آن آوازه 0431بود که در میانه دهه ن انسانی همان دیگر اصفهانی نیز منجر شد. انسان اصفهانی

او دیگر نیازی به تقویت خاک خود با کود  گر، بازاری و جز آن باشد. صنعتکشاورز، او دیگر لزومی نداشت که 

برای او مهم نبود که قماش  ها و حضور به موقع در سر کار را نداشت، ، او دیگر دلهره بوق کارخانهنداشتانسانی 

کودک خود را به دیگر او  دید. ها را در شأن خود نمی ها را بفروشد یا نه و التماس و چانه زدن با مشتری چهو پار

او دیگر لزومی نداشت که  ساخت، او را برای زندگی پر مشقت آماده نمی و فرستاد ریزها نمی دنبال خرده

هایش را پنهان کند، نگرانی از آینده نداشت و انباشت، دیگر، ایدئولوژی او نبود. او این همه را از نسل پیش  داشته

 ، که بنا به عادت هنوز در فضای نسلیِمانده نسل پیش از خود رفتارهای عقباز خود به ارث برده بود و نسبت به 

چه ارزشی دارند آن او نیازمند جال دادن و روشنی بخشیدن به زندگیش بود، د. بومنتقد خورد،  خود غوطه می

جای لذت  خواهی اندوخته کنی؟ به برای چه کسی می ها را کوبید و از نو ساخت. های کهنه؟ باید آن کُمب و کلوخ

بناز و  یتشهرهاو به نونوار شدن  ببخشرنگ و لعاب  را شهرها بردن از شمردن پول، لذت خرج کردنش را ببر.

ای  دادن چهره اکنون کوشش این انسان در جهت رفع اتهام مقتصد بودن و خسیس بودن و نشان .تفاخر کن

چه کسی گفته که اصفهانی خسیس است؟ بیایید و  شد. مصروف می در مقایسه با شهرهای دیگر کشور متفاوت

 ودل بازیم! دست از خانه و شهر ما دیدن کنید و ببینید که چقدر ولخرجیم و چقدر

ها، مفهوم  جمله آنمفهوم بسیاری از چیزها را برای این انسان جدید، تغییر داد که از این تغییر رویکرد، 

کار، ایستادن در بلکه  ؛کار جوهر انسان و منشأ ثروت نبوددیگر عوامل تولید کار، سرمایه، زمین و آب بود. 

ابزار تولید نبود که باید با دیگر های کسب درآمد بود. سرمایه،  های مناسب، تیزبینی و استفاده از فرصت موقعیت

های  ای بود که باید در لحظه سرمایه، نقدینگی حاضر و آمادهبلکه کار آمیخته شود تا ارزش افزوده فراهم آورد، 

ی بستر هم زمینتر شدن خود استفاده کند.  ها برای بزرگ گاه خود بیرون بجهد و از فرصت مناسب از کمین

آمیزد. زمین، فضایی است دارای ارزش ذاتی، منشأ این ارزش برایش  نیست که کار و سرمایه را در هم می

ای است که امکان  که ارثیه است. تنها این نامشخص است و پرسش درباره این منشأ هم برایش موضوعیت نیافته

 آب!  اما . . .  و  ها بپردازد. به نقدینگی دارد و باید با خرید و فروش آن، به شکار فرصت را تبدیل آن

 رود.  آب زاینده ؛ش را متفاوت کرده، آب استهای چه چهره شهر باره آگاه است که آن او دست کم در این

ود که کشاورزی، تولید غذا، حیات ب ةترین عوامل تولید بود. آب مای برای انسان اصفهانیِ کهن، آب یکی از مهم

و  بود یابی به این آب، بارها جنگیده بود، طومارها تهیه کرده اش به آن وابسته بود. برای دست آشامیدن و بهداشت

ها  آب را با زحمت بسیار به باال دست و های بسیار بر روی زمین کشیده بود مادی حقوق آب را روشن ساخته بود.

بود. او به این درک از رودخانه نیز رسیده بود که  های آب مدیریتی را سامان داده بتبر سر نو. بود همنتقل کرد

 دید. اش می کیلومتری 411های آب را در  طول بستر  است، چرا که چشمه زاینده



عاملی به رود در باالدست،  اما با تغییر انسان اصفهانی کهن به نو، این مفهوم از آب نیز تغییر کرد. آب زاینده

تبدیل شد. آب آشامیدنی شناختی  های ذوب فلز و در شهر اصفهان به عاملی زیبایی برای خنک کردن کوره

  پذیر شد. ها به سادگی دسترس ها در درون خانه شد و با لوله شهرها نیز باالتر از باالدست رودخانه، جدا می

ماده شده است. کار و سرمایه و زمین از او اکنون همه چیز برای بیگانگی انسان اصفهانی از منشأ وجودیش آ

ای بزرگ را پشت  در سرچشمه به مهار سد در آمد و دریاچه جدا شدند و آب نیز از چرخه زایندگی افتاد. آب

و در شهر اصفهان و در  شد گداخته فلزات پاشیده میهای  کورهرودخانه به  باالدست خود به بند کشید، در 

و به فضاهای  گسترده شد.بود،  و رنگ و جال دادن و تفریح و تفرج نفوذ ناپذیر شده پهن که برای زیبایی یبستر

کشی خانگی و شهری، به  آب لوله .مغایرت داشتاش، با آن  بیابانی سبزی اختصاص یافت که طبیعت نیمه

ت به بستر رود که امکان بازگش کرد را آبیاری میهایی  رفت و با مسیرهای مهار شده زمین خانه فاضالب می تصفیه

 آب اصلی که تقاضاکنندگان ها، و مزرعه ها اهمیت شدند، باغ ها بی . مادیساخت نمیمیسر  ش رادر  طول مسیر

و زمین  شان و یا به دلیل اختالل در فرآیندهای هیدرولوژیک، خشکیدند دلیل اهمیت رانتی بودند، چه به ها مادی

جای نفوذ در خاک و برقراری چرخه زایندگی،  ر کل مسیر، بهکه آب د حاصل آن را از چرخه آب محروم کردند.

 رفت. شد و به آسمان می بخار می

ها، تبدیل آب به کاالیی برای فروش بود. تغییر  جان این رود، تصرف سرچشمه نیمه ةآخرین تیر بر بدن

در  ها های پیرامون سرچشمه دست به مالکان زمین کنندگان آب در پایین مبنای حقوق مالکانه آب از مصرف

خبر از  نی، بیتمامی توهم انسان اصفهانی جدید را فرو ریزاند. انسان اصفهانی کنوکه دادی بود  باالدست، روی

ای را توهمی گذراند که گویا همه عناصر گیتی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در  منشأ ثروت خود، چند دهه

شاهد بستر تشنه رودی باشد  با بهت و حیرت و غم و اندوه و افسردگی کار بودند تا او به ثروتی برسد، اکنون باید

 .که انسان اصفهانی دچار آن شد بود ، توهمیهتشدید شوند روندِآغازگاه این ها سال جاری بود.  که میلیون

 توهمی که البته خود مسبب آن نبود، بادی بود که وزیدن گرفت و همه کشور را با خود برد. 

و  اش( خروج از این توهم ، راه حل اصفهان و انسان اصفهانی )منظور همه پهنه مجموعه شهریدر این میان

ای کردن آب در بستر رودخانه در محدوده شهر  هر اقدامی دیگر، از جمله چرخهاست.  ادمقاومت در برابر این ب

خود را به این باد ناخواسته  ، تنها به تشدید توهم این انسان،شناسانه آب به منظور تداوم وجه زیبایی اصفهان

ی از اخت انسان اصفهانانجامد. راه حل اصفهان، شن به تعویق افتادن شناخت این انسان از خود، می سپردن و

 اش و ایجاد فرآیند فهم خود از خود است. کنونی شناختی خود، درک موقعیت انسانیِ تاریخ تحوالت انسان



 
 


