ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﲡﺮﺑﻴﺎت دﻟﭙﺬﻳﺮی ﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﱰ از زﻧﺪﮔﻰﻣﺎن رﺧﺖﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه
ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ
ِ
اﺳﺖ .وﱃ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ اﻳﻦ ﲡﺮﺑﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﲎ از ﻣﻴﺎن رﻓﱴ ﲤﻨﺎی ﲡﺮﺑﮥ دوﺑﺎرۀ آ ﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠ ﻪ ﳘﭽﻮن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮﺳﭙﺮدن ﻃﻌﻤﻰ دﻟﻨﺸﲔ اﺳﺖ ﻪ ﺷﲑﻳﲎاش ﻫﻨﻮز زﻳﺮ دﻧﺪاﳕﺎن ﻫﺴﺖ و ﮔﺎه و ﺑﻴﮕﺎه ﺑﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎﱙ از
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﳘﺎن ﻣﻰآﻳﺪ و ﻣﺮغ دﳌﺎن ﺑﻪ ﻫﻮاﻳﺶ ﭘﺮ ﻣﻰ ﺸﺪ و آﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﱘ از
ﻣﻄﻠﻮب دور اﻓﺘﺎدهاﱘ .ﲤﻨﺎی ّ
ﺗﻔﺮج و ﮔﻠﮕﺸﺖ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﲡﺮﺑﻴﺎت اﺳﺖ.
روزﮔﺎری »ﺧﻴﺎﺑﺎن« ﻣﻌﻨﺎﱙ داﺷﺖ ﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮاﳝﺎن اﻧﺪ ﻰ ﻏﺮﻳﺐ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از دورۀ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﲑ ﻣﻴﺎﻧﮥ ﭼﻬﺎرﺑﺎغﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ؛ ﻣﺴﲑی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻪ دو ﺳﻮی آن درﺧﺖﻫﺎﱙ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻪ ﺑﺮ
ﻣﻌﱪ ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻰاﻓ ﻨﺪ ﳘﺮاه ﺑﺎ ﺟﺪول آﰉ ﻪ از ﻣﻴﺎﻧﮥ آن و ﻳﺎ دوﺳﻮی آن ﻣﻰﮔﺬﺷﺖ و ﻓﻀﺎﱙ ّ
ﻣﺮوح و دﻟﻨﺸﲔ
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد و ﲡﺮﺑﮥ ﮔﺬار را ﺑﻪ ﲡﺮﺑﻪای ﭘﺮﳘﻬﻤﮥ آب و ﺧﻮشﻋﻄﺮ و ﺑﻮ و ﺧﻮشآب و رﻧﮓ ﻣﺒﺪل ﻣﻰ ﺮد
ﻪ در آن دﻳﮕﺮ ﻓﻌﻞ ﮔﺬﺷﱴ و ﻋﺒﻮر ﺮدن از ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﱙ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠ ﻪ ﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻋﺒﻮر ﺑﻮد
ﻪ اﳘﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻰ ﺮد .ﭘﺲ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻪ ﻣﻌﱪی »ﺧﺸﮏ و ﺧﺎﱃ« ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺒﺪأﱙ ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪی ﻪ ﻓﻀﺎﱙ ﳘﺮاه ﺑﺎ آب و درﺧﺖ ﺑﻮد ﻪ ْ
ﺧﻮد ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻘﺼﺪی ﺑﺮای ﺗﻔﺮج و ﲤﺎﺷﺎ.
از ﳏﻠﮥ ﺧﻴﺎﺑﺎن در ﺗﱪﻳﺰ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﱰ از دورۀ ﺳﻠﺠﻮﻗﻰ و ﺑﻠﻮ ﻰ از ﺑﻠﻮ ﺎت ﻫﺮات ﺑﺎ ﳘﲔ ﻧﺎم از دورۀ ﺗﻴﻤﻮری
ﻪ ﺑﮕﺬرﱘ ،اﻳﺪۀ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ روﺷﲎ از اواﻳﻞ دورۀ ﺻﻔﻮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از
اﻳﻦ دوره ﭼﻬﺎرﺑﺎغﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎﱙ ﳏﺼﻮر ﺑﻮد و ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﳕﻰﺷﺪ ،از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﻪ
ﭼﻬﺎرﺑﺎغﻫﺎ ﻋﺮﺻﻪای ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺎﻧﮥ آ ﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روی ﻋﻤﻮم ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﻀﺎﻫﺎﱙ ﺷﻬﺮی در ﻣﻴﺎﻧﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎﱙ ﺑﺎز ﺮد.
ﲡﺮﺑﮥ اﺣﺪاث ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﰉ در اﺷﻌﺎر ﻋﺒﺪیﺑﻴﮓ ﺷﲑازی از ﺷﻌﺮای ﺳﺪۀ دﻫﻢ ﻗﻤﺮی ﻣﻨﻌ ﺲ
اﺳﺖ در دورۀ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎهﻃﻬﻤﺎﺳﺐ روی داد .و ﭘﺲ از آن از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﻳﻦ ﳕﻮﻧﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ؛ ﮔﻮﱙ در اﺻﻔﻬﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎﻏﻰ در ﻣﻘﻴﺎس ﺷﻬﺮی از ﳏﺼﻮرﻳﺖ ﭘﻴﺸﲔ ﺑﻪ درآﻣﺪ
و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺎن آن ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺷﺪ .از آن ﭘﺲ »ﺧﻴﺎﺑﺎن« و ﮔﺎه »ﭼﻬﺎرﺑﺎغ« ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻰ ﺑﺮای
ﮔﺬرﻫﺎﱙ ﺷﺪ ﻪ واﺟﺪ ﻴﻔﻴﺎﰐ ﺧﺎص ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ »ﭼﻬﺎرﺑﺎغ« ﻧﺎم ﺧﺎص ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺮآوازهای در اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻴﺰ
ﺷﺪ.
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ﭘﺲ ﺧﻴﺎﺑﺎن در اﺻﻞ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﱪ ﻧﺒﻮده ﭼﺮا ﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺷﻮارع ﳘﻴﺸﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﮔﺮ از
زﻣﺎﱏ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺴﲑﻫﺎ »ﺧﻴﺎﺑﺎن« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎص آ ﺎ ﺑﻮد ﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮥ ﺑﺎغ ﻣﻰﻣﺎﻧﺴﺖ.
ﺧﻴﺎﺑﺎن در ﻨﻪ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻘﺼﺪ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻣﻌﱪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن در ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﳏﻞ
ﮔﺬر ﻧﺒﻮد ﺑﻠ ﻪ ﳘﻮاره ﳏﻞ ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺗﻔﺮج و ﺳﲑﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﳘﻴﻨﺮو ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﳑ ﻦ ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد
ﰉﴰﺎری ﻣﻌﱪ و ﮔﺬر و ﻮﭼﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﱃ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ و ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﳏﺪودی ﺧﻴﺎﺑﺎن داﺷﺖ .ﳘﲔ ﻣﻘﺼﺪ
ﺑﻮدن ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻮده ﻪ آ ﺎ را ﳏﻤﻞ و ﻣﻮﺿﻮع اﺷﻌﺎر و ﻣﺪاﻳﺢ و ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻰ ﺮد؛ از ﳘﻴﻨﺮوﺳﺖ ﻪ
ﻣﺪح و وﺻﻒ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن را از ﭘﺲ از دورۀ ﺻﻔﻮی در اﻏﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﱙ ﻪ درﺻﺪد ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺻﻔﻬﺎن
و ﺟﺬاﺑﻴﺖﻫﺎی آن ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ وﱃ ﻧﺎﻣﻰ از دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﻮر ﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﳕﻰﺷﻨﻮﱘ.
ﻃﻠﺐ ﻓﻀﺎﱙ ﭼﻮن ﺧﻴﺎﺑﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﻪ در اﻧﺪک زﻣﺎﱏ اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﲔ
ﻋﺮﺻﻪای ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺰوﻳﻦ و اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﲑاز و ﺳﻨﻨﺪج و ﺮان و  . ...اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺧﻴﺎﺑﺎنﺳﺎزی در ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺗﺎ ﺑﺪاﳒﺎ ﺑﻮد ﻪ اﻣﺮوزه ﻳ ﻰ از ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻬﺮ از ﻏﲑ ﺷﻬﺮ ،در آن دوران ،دارا ﺑﻮدن
ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺖ .اﻳﻨ ﻪ ﭼﺮا ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻓﻀﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮد ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ دارد.
ﺷﻬﺮ ﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋ ﺲ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﻨﻴﻢ ﺷﻬﺮ اﻣﺮی ﺳﺎﺧﺘﲎ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻌﲎ ﲡﻤﻊ ﻋﻤﺎرات ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺷﻬﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﳕﻰآورد ﺑﻠ ﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﱙ اﺳﺖ ﻪ در آن ﺳﺎزو ﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
و ﺎدﻫﺎﱙ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ از ﻗﺮﻳﻪ و ﻗﺼﺒﻪ وﺟﻮد دارد؛ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺳﺎزو ﺎرﻫﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎﱙ ﺑﺮای ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر
ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ ﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎﱙ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ارگ و ﺣﺼﺎر و ﻣﻴﺪان ﻋﺮض اﻧﺪام ﻣﻰ ﻨﺪ .ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻴﺰ ﻳ ﻰ
از اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﺳﺖ؛ ﺻﺮف ﺳﺎﺧﱴ ﺧﻴﺎﺑﺎن در ﺟﺎﱙ آﳒﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮ ﺷﺪن ﭘﻴﺶ ﳕﻰﺑﺮد ﺑﻠ ﻪ ﺧﻮد ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﻣﻌﻠﻮل و ﻣﻈﻬﺮ ّﲤﻨﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎﱙ اﺳﺖ ﻪ ﻣﻮﻟﻮد زﻧﺪﮔﻰ در ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ .از ﳘﻴﻨﺮوﺳﺖ ﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ
اﺻﻔﻬﺎن در ﻨﺎر ﻓﻀﺎﻫﺎﱙ ﭼﻮن ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺎدرﺷﺎه و ﻋﻤﺎرات ﺣ ﻮﻣﱰ ﭼﻮن ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن و  ...ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﺪ
و در ﳘﺎن درﺟﻪ از اﳘﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﻗﺰوﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﳘﲔ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﳓﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﭘﺲ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻴﺰ
ﻋﺮﺻﻪای اﺳﺖ ﻪ در آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻪ و ﻗﺼﺒﻪ و آﺑﺎدی رخ
ﻣﻰﳕﺎﻳﺪ.
ﺳﺎدهاﻧﮕﺎری اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﻨﻴﻢ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺧﻴﺎﺑﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﳏﺼﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺪرت و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﺎﻧﮥ
ﺣﺎ ﻤﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﲤﻨﺎی ﻣﺪﱏ و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﻫﺎﱃ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﳘﲔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻃﺒﻘﮥ ﺣﺎ ﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪاﱏ ﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻰ در ﻋﺮﺻﻪای ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﺮﺻﮥ ﺧﺼﻮﺻﻰ و
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ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ .ﻋﺮﺻﻪای ﻪ ﻣﻰﺗﻮان در آن دﻳﺪ و دﻳﺪه ﺷﺪ .در آن دﻳﮕﺮان را ﻣﻼﻗﺎت ﺮد
دﻳﮕﺮاﱏ را ﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﱃ ﳘﺸﻬﺮی ﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺲ از دورۀ ﺻﻔﻮﻳﻪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﺮد اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮﻳﺎﱏ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺒﻮد؛ در ﺑﺮﺧﻰ دوران روﻧﺪی ﺷ ﻮﻓﺎ و ﭘﺮداﻣﻨﻪ ﺑﻮد و در ﺑﺮﺧﻰ دوران ﻢﺳﺮﻋﺖ و ﮔﺎه ﺣﱰ ﻣﻌﻄﻞ و
ﻣﺘﻮﻗﻒ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮاﱏ ﳘﻮاره ﺎر و ﺧﺰاﱏ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ
از ﺣﺎل ﻣﺪﱏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد و ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺧﻮد ﺎر و ﺧﺰاﱏ دارد .ﻫﺮﮔﺎه اﺣﻮال ﻣﺪﱏ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ
در ﺎر ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و روﻧﻖ ﻳﺎﻓﱴ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﱘ و ﻫﺮﮔﺎه
ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ دﭼﺎر ﺧﺰان ﻣﻰﺷﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎنﺳﺎزی و ﺗﱳل و ﺗﻐﻴﲑ ﭼﻬﺮۀ
ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﱪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮدهاﱘ.
ارﺗﺒﺎط روﻧﻖ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺣﺎل ﻣﺪﱏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﻨﺎن ﭘﺮرﻧﮓ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻴﺎﺑﺎن را
ﭼﻮن ﻧﺒﺾ ﺣﻴﺎت ﻣﺪﱏ ﺑﺪاﻧﻴﻢ؛ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎﱙ ﺑﺎ ﻴﻔﻴﺖﻫﺎی اﺻﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و روﻧﻖ داﺷﺘﻪ ﮔﻮاه آن
ﺑﻮده ﻪ ﺣﺎل ﻣﺪﱏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮی ﰉﻫﻮﻳﺖ و ﰉ ﻴﻔﻴﺖ و ﺎر ﺮدی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه
ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺘﻪ ﻪ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺰان و ﺑﻴﻤﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﭘﺲ از دورۀ ﺻﻔﻮی در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر و
ﺣﱰ ﺗﺎ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدم ﺣﺎل ﻣﺪﱏ ﺧﻮﺷﻰ داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻴﺎﺑﺎ ﺎﱙ ﻧﻈﲑ
ﺑﺎﻏﺸﺎهﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻮدهاﱘ.
در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر اﻳﺪۀ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻳﺮاﱏ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎن در ﺷ ﻞ و ﻗﺎﻣﺖ اروﭘﺎﱙ آﻣﻴﺨﺖ و از دل آن ﺧﻴﺎﺑﺎﱏ ﭼﻮن
ﻧﺎﺻﺮﻳﻪ ﻳﺎ ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﻳﺎ ﻻﻟﻪزار ﺑﲑون آﻣﺪ ﻪ ﻠﻰ ﻳ ﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮد ﻳﻌﲎ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬرﻫﺎی ﻗﺪﳝﻰ ﻪ ﭘﺮﭘﻴﭻ و
ﺧﻢ ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻤﺎﺑﻴﺶ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﻐﺎزهﻫﺎﱙ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻋﲔ اﻳﻨ ﻪ
ﻋﺮض آن ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻋﺒﻮر آﺳﺎن ﺎﻟﺴ ﻪﻫﺎ ﺑﻮد در ﳘﺎن ﺣﺎل ﭘﻴﺎدهروﻫﺎﱙ ﻋﺮﻳﺾ داﺷﺖ ﻪ ﺧﱪ از
ﺻﺮف ّ
ﺗﻔﺮج رﻧﮓ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ داﺷﱴ ﺗﻔﺮج و ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻰداد .ﺑﺎ اﻳﻨ ﻪ در آن دوره
ِ
ﺑﺎﺧﺖ و ﺗﻔﺮج و ﺧﺮﻳﺪ ﺮدن و  ...ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺖ وﱃ ﳘﭽﻨﺎن ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻮدن ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻳﻨ ﻪ
ﺗﻔﺮج ﳘﭽﻨﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ داﺷﺘﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﱙ ﭘﻴﺪا ﺑﻮد؛ اﮔﺮ روزﮔﺎری از ﺴﻰ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪﱘ ﻪ ﻗﺼﺪ رﻓﱴ ﺑﻪ
ﺠﺎ را دارد و در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻻﻟﻪزار را ﻣﻰﺷﻨﻴﺪﱘ ﺗﻌﺠﺐ ﳕﻰ ﺮدﱘ .ﭼﺮا ﻪ ﻻﻟﻪزار ﺧﻮد ﻣﻘﺼﺪی ﺑﺮای
ﺗﻔﺮج و ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﺑﻮد و ﭘﻴﺎدهروی و ﲤﺎﺷﺎ در آﳒﺎ ﻋﻠﱰ ﻗﺎﻧﻊ ﻨﻨﺪه و ﺎﰱ ﺑﺮای رﻓﱴ ﺑﻪ آﳒﺎ ﺑﻮد.
در دورهﻫﺎی ﺧﺰان ﻣﺪﱏ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻮدن را از دﺳﺖ ﻣﻰداد و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﱪ و واﺳﻄﻪای
ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻰﺷﺪ .در آن وﺿﻌﻴﺖ اﮔﺮ ﺴﻰ ﻣﻰﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻻﻟﻪزار ﻳﺎ ﻧﺎﺻﺮﻳﻪ و ﻳﺎ ﻓﺮدوﺳﻰ

٣

ﻣﻰرود از او ﻋﻠﺖ را ﻣﻰﺟﺴﺘﻴﻢ ﭼﻮن ﳕﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺗﺼﻮر ﻨﻴﻢ رﻓﱴ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪی ﺎﱙ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﳘﺎن اﺣﻮاﱃ اﺳﺖ ﻪ ﻣﺜﻼ از اواﺧﺮ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺻﺮی ﺗﺎ اواﻳﻞ دورۀ ﻬﭘﻠﻮی دﭼﺎرش
ﺑﻮدﱘ .اﮔﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﮥ ﻧﺎﺻﺮی را ﺑﺎ اواﺧﺮ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﰉ ﺗﱳل ﻴﻔﻰ در
آن آﺷ ﺎرﺳﺖ.
در دورۀ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دورۀ ﻬﭘﻠﻮی اول و ﺣﱰ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از دﻫﮥ ﺳﻰ ﻫﻨﻮز ﺷﻬﺮ ﻣﺎ در ﺎر ﻣﺪﱏ
ﺑﻮد ﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ در ﺮان اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از دورۀ ﻬﭘﻠﻮی در ﳘﲔ اﻣﺘﺪاد
ﻣﻌﱪ و ﻳﺎ ﺗﻌﺪادی ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻧﺒﻮد و ﺷﻬﺮ ﺮان را ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی
ﺑﺎﻻدﺳﺖ از ﲨﻠﻪ ده وﻧﮏ و ده اوﻳﻦ و  ...ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰ ﺮد ،در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﻴﲑاﰐ در ﺧﻂ ﺳﲑ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﺑﺮ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد وﱃ ﻓﺎرغ از اﻳﻨ ﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﲑی را ﻣﻰﭘﻴﻤﻮد ،ﳘﻮاره ﺑﻪ »ﺟﺎده« ﺷﻬﺮت داﺷﺖ؛ ﺟﺎدهای ﻪ ﺷﻬﺮ
ﺮان را ﺑﻪ ﻗﺼﺒﺎت داﻣﻨﮥ اﻟﱪز ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .ﺗﺎ اﻳﻨ ﻪ در دورۀ ﻬﭘﻠﻮی اﻳﻦ ﻣﻌﱪ ﴰﺎﱃ ﺟﻨﻮﰉ اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻳ ﭙﺎرﭼﻪ
ﻳﺎﻓﺖ و دو ﻃﺮف آن درﺧﺘﺎﱏ ﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﻮﻳﻬﺎﱙ ﻬﭘﻦ و ﭘﺮ آب در ﻣﻴﺎﻧﮥ آن ﺟﺎری ﺷﺪ و ﭘﻴﺎدهروﻫﺎی
ﻋﺮﻳﻀﻰ ﻳﺎﻓﺖ و از آن ﭘﺲ ﺑﻪ »ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻬﭘﻠﻮی« ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺖ .در ﳘﺎن زﻣﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮﻳﻌﱰ ﻪ آن ﻫﻢ
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﴰﺎﱃ ﺟﻨﻮﰉ ﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﺮد ﻫﻨﻮز ﺑﻪ »ﺟﺎدۀ ﴰﲑان« ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد.
ﺗﻐﻴﲑ ﻧﺎم اﻳﻦ ﻣﺴﲑ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﳘﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﲑ ﻴﻔﻴﺖ آن ﻣﺒﲔ ﺣﻘﻴﻘﱰ اﺳﺖ؛ ﺧﻴﺎﺑﺎن در ﺧﻴﺎل اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺣﱰ ﺗﺎ
ﻣﺮدم آن زﻣﺎن ﻪ اﺣﻮال ﺧﻮش
اﺻﻴﻞ ﭼﻬﺎرﺑﺎﻏﻰاش ﺑﻪ ﺟﺎی آورده ﻣﻰﺷﺪ و
ﻴﻔﻴﺎت
دورۀ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﳘﺎن
ِ
ِ
ِ
ﻣﺪﱏ داﺷﺘﻨﺪ ،در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﻴﺎن ﺟﺎده و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺗﻔﺎوت ﻴﻔﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﲤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﳑ ﻦ اﺳﺖ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ارادی ﻣﺮدم و ﺣﱰ دﺳﺖاﻧﺪر ﺎران ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪﺑﺴﺎ اﮔﺮ از آﻧﺎن ﻋﻠﺖ اﻳﻦ
ﻴﻔﻴﺖ و اﻳﻦ ﳓﻮ ﻧﺎﻣﮕﺬاری را ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪﱘ ﻣﻨ ﺮ ﲤﻨﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎﱏ ﺑﻪ ﳘﺎن ﺳﺒﮏ و ﺳﻴﺎق ﭼﻬﺎرﺑﺎغ
ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ وﱃ اﻳﻦ ﻴﻔﻴﺖ و اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﺒﲔ ﺧﻮاﺳﱰ ﺎﱏ و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺳﺖ ﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﳐﺘﺼﺮ
در ﻋﺎﱂ ﺑﲑون درک ﻣﻰﺷﻮد.
ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻮاﺳﺖ و ارادۀ ﺣ ﻮﻣﱰ اﺳﺖ وﱃ در اﺻﻞ ﻧﺸﺎن از ﲤﻨﺎی
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﻓﺮاﺗﺮ از ﳏﻼت .ﳘﺎﻧﻄﻮر ﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﭼﺎرﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن ﻓﺮاﺧﻨﺎﱙ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای ﻋﺮض اﻧﺪام ﻣﻰﻃﻠﺒﻴﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ ﻧﻴﺰ در زﻣﺎن اﺣﺪاث
داﻣﻨﻪای ﺧﺎرج از ﺣﻴﻄﮥ ﺷﻬﺮ در آن زﻣﺎن را ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﺮار داد .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﻣﻘﻴﺎس ﺷﻬﺮی و ﻧﻪ
دﻳﮕﺮ در ﳏﺪودۀ ﳏﻼت در ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺪا ﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻴ ﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺣﱰ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی
ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻬﺮ در ﻣﺪت ﻮﺗﺎﻫﻰ ﻣﻘﺼﺪی ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺪ.
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ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ و اﻏﺘﺸﺎﺷﺎﰐ ﻪ در روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﲎ در اﻳﺮان و از ﲨﻠﻪ در ﺮان رخ داد ﺣﻴﺎت ﻣﺪﱏ
در ﺮان دﺳﺘﺨﻮش ﺧﺰان و ﺑﺪﺣﺎﱃ ﺷﺪ ،ﮔﻮاه اﻳﻦ ﺑﺪﺣﺎﱃ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﻳﻞ ﻧﺸﺪن ﻣﻴﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎن و ﺟﺎده و ﻣﻌﱪ
ﺑﻮد ﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻪ ﺷﻬﺮی ﭼﻮن ﺮان ﻣﺪ ﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎﱏ در ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺖ ﻳﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻔﺮج ﺑﺎﺷﺪ و ﳘﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺎر ﺮدیﺗﺮﻳﻦ وﺿﻊ ﻳﻌﲎ ﻣﻌﱪ ﺑﻮدن ﺗﱳل ﻳﺎﺑﺪ .از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﻪ ﳘﮥ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻮارۀ ﺷﻬﺮ
ﺮان ﺑﻼاﺳﺘﺜﻨﺎء ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ؛ ﻣﻌﺎﺑﺮی ﻪ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻴﺎدهرو و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺣﺪاﻗﻠﻰ ﮔﺬر ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎده
ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ در ﻣﺎ ﻧﺴﻴﺎﱏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺻﻴﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ.
ﮔﻮاه دﻳﮕﺮ ﺑﺪﺣﺎﱃ ﻣﺪﱏ در ﺮان وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ از دﻫﮥ ﭘﻨﺠﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ؛ ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ را
ﻣﻰﺗﻮان ﻧﺒﺾ ﺣﻴﺎت ﻣﺪﱏ ﺮاﱏﻫﺎ داﻧﺴﺖ .از ﭘﺲ از دﻫﮥ ﭘﻨﺠﺎه ﴰﺴﻰ ﺑﻮد ﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ ﳘﭽﻨﺎن ﻧﺎم
ﺧﻴﺎﺑﺎن را ﻳﺪک ﻣﻰ ﺸﻴﺪ وﱃ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻮدن را از دﺳﺖ داد و ﺑﻪ ﻣﻌﱪی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﴰﺎل و ﺟﻨﻮب
ﺷﻬﺮ ﺮان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ درﺧﺘﺎن و ﺟﻮﻳﻬﺎ و ﭘﻴﺎدهروی اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻐﻔﻮل ﺑﻮد و ﺳﺮزﻧﺪﮔﻰ
ﮔﺬﺷﺘﻪ را از دﺳﺖ داد.
اﻳﻨﮏ ﻣﺪﰐ اﺳﺖ ﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﺪﱏ رو ﺑﻪ ﺒﻮدی دارد ﻣﻔﻬﻮم ّ
ﺗﻔﺮج در اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن دوﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؛ ﻣﺪﰐ اﺳﺖ ﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﳘﮕﺎﱏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻢ و در ﺻﺪد ﺒﻮد ﭘﻴﺎدهروﻫﺎی
آن ﺑﺮآﻣﺪهاﱘ .اﮔﺮ ﺒﻮد اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻨﺪ دﻳﺮی ﳔﻮاﻫﺪ ﭘﺎﻳﻴﺪ ﻪ ﺑﺎز ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻮدن ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ اﺣﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و اوﻟﻮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺮﻳﲎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﺮج و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ
وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪای ﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن را واﺳﻄﻪای ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
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