
راه، به عنوان کریـدور زندگـی
سخنان آقای مهندس بهشتی در نشستی با موضوع »تبیین ضرورت توجه به معماری راه در طراحی و 
مدیریت بهره برداری راه های برون شهری ایران« از سلسله نشست  »معماری منظر راه؛ رهیافتی نوین در 

ارتقای کیفیت نظام حمل ونقل درون و برون شهری«1

ــه نوشــت و درخواســت اجــازه  ــرای خلیف ــه ای ب ــه، نام ــه دجل ــِم یکــی از شــهرهای همجــوار رودخان در دوران عباســی، حاک
بــرای ســاخت پلــی بــر روی رودخانــه کــرد. خلیفــه پاســخ داد: »آیــا ایرانی هــا قبــل از ایــن هــم در آنجــا پلــی ســاخته اند؟« 
حاکــم جــواب منفــی داد. خلیفــه گفــت: »پــس قطعــًا نمی شــود 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 
عباســی بــه تجربــۀ تاریخــی ایرانیــان در ایــن ســرزمین اعتمــاد داشــت، امــروز وزارت راه و شهرســازِی مــا اعتمــاد نــدارد. البتــه 
مقصــودم فقــط ایــن دورۀ وزارتخانــه نیســت، بلکــه بــه کل دوران معاصــر اشــاره می کنــم. 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.
ــار یــک راه تاریخــی در بیــن ری و کاشــان وجــود دارد کــه کاروانســرای قصــر بهــرام و کاروانســرای مرنجــاب در آنجــا  آث
ســاخته شــده اند. از ده هــزار ســال پیــش تاکنــون،  ســه مشــخصه کوتاهتریــن راه، هموارتریــن راه و امن تریــن راه در مــورد 
بهتریــن راه مصــداق داشــته اند. درحالی کــه راِه تاریخــی بیــن ری و کاشــان 20 کیلومتــر کوتاهتــر از اتوبــان فعلــی اســت. آیــا 
خنــده دار نیســت؟ پایتخــت زمســتانی هخامنشــی ها شــوش و پایتخــت تابســتانی همــدان بــود. راه تاریخــی شــوش-همدان 
135 کیلومتــر کوتاهتــر از مســیر فعلــی اســت! تــازه آن موقــع نمی توانســتند مثــل مــا پــل بزننــد، تونــل بکننــد یــا بــا اتومبیــل 

ــد. ــاد را پشــت ســر بگذارن شــیب های زی
 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 می شــود؟ 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 می شــود، 

ولــی جــادۀ قدیــم قزوین-زنجــان هرگــز بســته نشــده اســت.
در  تمــام نقــاط زیســتی کشــورمان -از کوچکتریــن روســتاها تــا بزرگتریــن شــهرها- ســابقه و آثــار هــزاران ســال زیســت دیــده 
می شــود. بــه شــهادِت بانــوی 7000 ســالۀ تهرانــی کــه پیــدا شــد، ســابقۀ زیســت ایــن شــهر بــه 7000 ســال می رســد. در 
ری، دامغــان، کاشــان، قــم و جاهــای دیگــر هــزاران ســال ســابقۀ زیســت می بینیــد. حتمــًا بایــد طــی ایــن مــدت ارتبــاط بیــن 
نقــاط مذکــور برقــرار شــده باشــد. راه، پدیــدۀ جدیــدی نیســت و اینطــور نیســت کــه در دوران جدیــد بــه عقــل ایرانی ها رســیده 
باشــد کــه بایــد راه بســازند. از زمانــی کــه بشــر در ایــن فــات یکجانشــین شــده اســت، ده هــزار ســال ســابقۀ راهســازی داریم 
ــی  ــی می توانســتیم راه های ــی چیزهــای دیگــر نداشــتیم، ول ــم. در گذشــته، GPS، ماهــواره و خیل ــه کرده ای ــن و تجرب و تمری

کوتاهتــر و امن تــر از امــروز بســازیم.
ــد و هــر گاه هــم مشــکلی  ــر مســیرهای تاریخــی هســتند و مشــکل جــدی ندارن  هشــتاد درصــد راه هــای امــروز منطبــق ب
پیــش بیایــد، بــه دلیــل زیــاد بــودن ســرعت اتومبیل هــا نســبت بــه گذشــته اســت و بــرای مثــال بایــد ســر گردنه هــا دایــرۀ 

۱  گزارش سلسله نشست های یاد شده در همین شماره از نشریه هفت شهر آورده شده است.
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بزرگتــری بســازیم. راه هــای منطبــق بــر جاده هــای قدیــم، در زمــان کــوالک بســته نمی شــوند و بهمــن بــر سرشــان فــرو 
نمی ریــزد. بیســت درصــد راه هایمــان خــاف مســیرهای تاریخــی هســتند و تمــام مشــکات مربــوط بــه همین هــا می شــود، 

زیــرا مثــل خلیفــۀ عباســی، بــه تجربــۀ تاریخــی ایرانیــان نســبت بــه سرزمینشــان اعتمــاد نکردیــم.
ــه خلیفــۀ عباســی تأســی کنیــم. فکــر می کنیــد در  اولیــن قدمــی کــه بایــد برداریــم ایــن اســت کــه در زمینــۀ راه ســازی ب
تیم هــای مشــاورین راهســاز مــا فقــط کمبــود معمــار وجــود دارد؟ آنهــا هیــچ مطالعــه ی تاریخــی انجــام نمی دهنــد. در البــرز 
ــر  ــا در حــال ســاختن هســتند، منطبــق ب ــون ســاخته شــده ی ــا از راه هایــی کــه اکن ــد ت 12 مســیر تاریخــی وجــود دارد. چن
مســیرهای تاریخــی هســتند؟ فقــط راه فیروزکــوه و جــاده رشــت منطبــق هســتند! بــه همیــن دلیــل مشــکات زیــادی وجــود 
دارد. یــک تکــۀ کوچــک از راه هــرات منطبــق بــر مســیر تاریخــی اســت و راه چالــوس هــم در بخش هــای بســیار ناچیــزی 
منطبــق می شــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه  دائمــًا کــوه ریــزش می کنــد و راه را می بنــدد. 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 می کــرده 
و بــه همیــن دلیــل از جایــگاه خاصــی برخــوردار شــده اســت. در ســرزمین های مختلــف، چنــد الگــوی زیســتی وجــود دارد. 
ــل زیســت هســتند. در  ــای قاب ــیعی از مکان ه ــۀ وس ــامل پهن ــن ش ــل و شــرق چی ــای نی ــا، دلت ــل اروپ بعضــی کشــورها مث
برخــی از اماکــن مثــل کنــار رودخانــۀ نیــل ، نوارهــای زیســتی وجــود دارد. در ایــران، مجمــع الجزایــر زیســتی وجــود دارد کــه 
ــد.  ــده در شــکل گرفته ان ــاط پراکن ــه اطــراف پاشــیده باشــند، در نق ــش ب ــاره شــده و دانه های ــه نخــش پ ــل تســبیحی ک مث
فــرض  کنیــد نقطه هــای »الــف« و »ب« قابــل زیســت هســتند، ولــی فاصلــۀ بیــن آنهــا اصــًا 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 
ــرق قطــع شــود، همــۀ آدم هــا در آنجــا هــاک می شــوند. در  ــا ب ــه اتمــام برســد ی ــن کــه نفــت ب ــه محــض ای بســازیم. ب
ایــران140.000 جزیــرۀ بالقــوۀ زیســتی موجودنــد. آن جزایــر زیســتی بایــد بــا واســطه هایی بــه هــم وصــل شــوند، چــون در 
هــر کــدام از آنهــا امــکان زیســِت حداقلــی وجــود دارد؛ ولــی بــه محــض ایــن کــه بخواهــد حداکثــری شــود بایــد حتمــًا در 
ــدۀ راه  ــاد پدی ــاده زی ــت فوق الع ــل اســت کــه شــاهد اهمی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرار بگیرن ــون ق ــا زیســتگاه های پیرام ــل ب تعام
در رونــق زندگــی هســتیم. ایــن قصــه تــا مقیــاس جهانــی ادامــه می یابــد. در گذشــته ایــران در مقیــاس جهانــی نیــز ایفــای 

نقــش می کــرده و پــل ارتبــاط بیــن شــرق و غــرب دنیــا بــوده اســت.
     فــرض کنیــد دریــای مازنــدران تــا خلیــج فــارس ادامــه می یافــت. یعنــی یــک پهنــۀ هــزار کیلومتــری بــه نــام ایــران از 
عالــم هســتی حــذف می گشــت و دیگــر ایــران وجــود نداشــت. در ایــن صــورت چــه اتفاقــی می افتــاد؟ تمــام پوشــش گیاهــی 
ــل، شــیر، پلنــگ، میمــون و طوطــی  ــاوت می شــد. در هندوســتان دیگــر فی ــا هــم متف ــوری شــرق و غــرب جهــان ب و جان
ــا  ــا 500 ســال پیــش، آدمیــزاد هــم در هندوســتان در کار نبــود. ت ــود، ت ــا احتیــاط می گویــم اگــر چنیــن ب وجــود نداشــت. ب
500 ســال پیــش، امــکان عبــور از یــک پهنــۀ آبــی هــزار کیلومتــری وجــود نداشــت. دریانــوردی، 5 یــا 6 هــزار ســال ســابقه 
دارد، ولــی همیشــه در نزدیکــی ســواحل انجــام می شــده اســت. از 500 ســال پیــش توانســتند از پهنه هــای وســیع آب عبــور 
کننــد. بدیــن ترتیــب نقــش پــل ارتباطــی را بــا تمــام شــواهد می بینیــم. همیــن پــل ارتباطــی اســت کــه بعدهــا تبدیــل بــه راه 
ابریشــم شــد. آن راه نیــز ارتبــاط شــرق و غــرب جهــان را برقــرار می ســاخت و بزرگتریــن مزیــت مــا در طــول تاریــخ بــرای 

ــه حســاب می آمــد. کســب ثــروت ب
ــک  ــه ی ــز ن ــی هرگ ــت. ول ــن می رف ــه چی ــی ب ــا و کاالی اروپای ــه اروپ ــی ب ــو، 1600 ســال کاالی چین ــل از مارکوپول ــا قب ت
ــد می شــدند.  ــد و ثروتمن ــران اســتفاده می کردن ــی ای ــت ترانزیت ــا از مزی ــه برعکــس! آنه ــود و ن ــده ب ــی اروپایی هــا را دی چین
فکــر نکنیــد دلشــان نمی خواســت بــه کشــورهای یکدیگــر برونــد. امپراتــور چیــن در دوران اشــکانی هیئتــی را فرســتاد کــه 
برونــد ببیننــد، »غــرب جهــان« کــه دیبــای رومــی از آن می آیــد کجاســت؟! وارد ایــران کــه شــدند، از آنهــا پرســیده شــد: 
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»کجــا می خواهیــد برویــد؟« گفتنــد: »می خواهیــم 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 
بگذاریــد و اگــر همــۀ عوامــل بــا هــم جفت و جــور شــود، ســه مــاه و نیــم در راه خواهیــد بــود. گاهــی تــا یــک ســال هــم ســفر 
طــول می کشــد«. بــه قــدری آنهــا را ترســاندند کــه برگشــتند و مســئله را بــه امپراتــور چیــن گــزارش کردنــد. ایرانی هــا بــه 

دو طــرف جهــان اجــازه نمی دادنــد کــه یکدیگــر را ببیننــد.
ســعدی در گلســتان می گویــد: »شــبی در جزیــرۀ کیــش بازرگانــی را دیــدم کــه 150 بــار شــتر داشــت و خــدم و حشــم فــراوان! 
می گفــت اندوختــه ای دارم در هندوســتان«. یادتــان باشــد آن موقــع اروپایی هــا نمی دانســتند هندوســتان کجاســت. »اندوخته ای 
دارم در هندوســتان، زمینــی در ترکســتان«. اروپایی هــا ترکســتان را هــم نمی شــناختند. »خیــال رفتــن بــه اســکندریه دارم«. 
اروپایی هــا اســکندریه را می شــناختند. »کــه هوایــی خــوش اســت ولــی شــنیده ام کــه دریــای ابیــض مشــوش اســت. ســفری 
در پیــش دارم. می خواهــم ســفر را انجــام دهــم تــا دریــا آرام بگیــرد«. ســعدی می پرســد »کــدام ســفر اســت؟ «. او می گویــد 
»شــنیده ام کــه گوگــرد پارســی بــه چیــن قیمــت فــراوان دارد. گوگــرد فارســی بــه چیــن می بــرم، کاســۀ چینــی بــه روم، دیبای 
روم بــه هنــد، حریــر هنــد بــه حلــب، آبگینــۀ حلــب بــه یمــن، بـُـرد یمانــی بــه پــارس! ســپس در آنجــا دکانــی می خــرم و آرام 
ــاده خــواه اســت« و ســپس  ــدر زی ــد »چق ــان می کن ــد کــه حرف هــای او دروغ اســت. بلکــه بی ــرم«. ســعدی نمی گوی می گی
شــعر »چشــم تنــگ مــرد دنیادوســت را / یــا قناعــت پــر کنــد یــا خــاک گــور« برایــش می ســراید. 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 اروپایی هــا حرف هــای مارکوپولــو را بــاور کردنــد. راه، چنیــن نقشــی داشــته اســت. قبــل از 
ایــن کــه بحــث جهانی شــدن در قــرن اخیــر مطــرح گــردد، چندهــزار ســال بــود کــه ایــران »جهانــی« بــه شــمار می رفــت. 
ــورس کاالی  ــه آب و هــوا و ب ــش باشــد، راجــع ب ــت جلوی ــگار کــه اینترن ــود، ان هنگامــی کــه ســعدی در کیــش نشســته ب

ــی زد. ــی نم ــای بیراه ــت و حرف ه ــر می گرف ــر خب کشــورهای دیگ
راه در فرهنــگ مــا جایــگاه خاصــی دارد کــه اگــر مــورد دقــت قــرار گیــرد، کل فرهنــگ ایرانــی را نمایــان می ســازد. از منظــر 
آب و از منظــر راه می توانیــد 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 می رفتــه 
اســت. راه، خــودش یــک مقصــد بــه حســاب می آمــد.  مــا ایــن هنــر را داشــتیم کــه راه را تبدیــل بــه »جایــی« کنیــم؛ »جــا« 
در مقابــل »ناکجــا«! آن کــس کــه از راه عبــور می کــرد از نظــر مــا »کســی« بــود؛ در مقابــل »ناکــس«! چیــزی کــه از آنجــا 
عبــور می کــردد از نظــر مــا »چیــزی« بــود؛ در مقابــل »ناچیــز«! در دورۀ جدیــد ایــن هنــر را بــه دســت آوردیــم کــه راه هایــی 
پدیــد بیاوریــم کــه »ناکجــا« هســتند. نمی تــوان اســمش را آبــاد کــردن گذاشــت، بلکــه خــراب کرده ایــم. در راهســازی یــاد 
گرفتیــم کــه »ناکجــا« پدیــد آوریــم، زیــرا آن کســی کــه دارد از راه عبــور می کنــد، از نظــر مــا »ناکــس« اســت و آن چیــزی 
کــه می گــذرد از دیدگاهمــان »ناچیــز«! بــه همیــن دلیــل اســت کــه پدیــدۀ راه، در تاریکــی فــرو مــی رود. وقتــی راه یــک »جا« 
باشــد، »جــا« یعنــی روشــنایی! »ناکجــا« یعنــی تاریکــی! »کــس« یعنــی چــه؟ گاهــی فــردی را بــه شــما معرفــی می کننــد 
ــما را  ــازه ش ــه! ت ــد: »آه، بل ــد و می گویی ــح می دهن ــان توضی ــاره اش برایت ــپس درب ــی؟« س ــا او را می شناس ــد: »آی و می گوین
بــه جــا آوردم«. انــگار کــه از تاریکــی بیــرون آمــد و روشــن شــد. اکنــون می فهمیــم کــه او کیســت. مــا ایــن هنــر را داشــتیم 
ــی شــود«،  ــی« می شــود و هنگامــی کــه »جای ــه »جای ــل ب ــم. راه در »روشــنایی« تبدی ــد بیاوری کــه راه را در روشــنایی پدی
کریــدور زندگــی خواهــد بــود. وقتــی »کریــدور زندگــی« باشــد، در آن زیبایــی، لطــف و صفــا اهمیــت می یابــد. هــر گاه راه در 
تاریکــی، بــه مثابــه ناکجــا و بــرای ناچیــز و ناکــس باشــد، حتــی اگــر همیــن »کــف« را هــم نســازیم، اهمیــت نــدارد. تجربــۀ 
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تاریخــی مــا تــا قبــل از دورۀ جدیــد حکایــت می کنــد کــه هنــِر »جایــی پدیــد آوردن از طریــق راه« را داشــته ایم. شــاهدش 
مثال هــای فــراوان از راه هایــی اســت کــه در کشــور وجــود دارنــد و مــا بخشــی از آنهــا را تخریــب کرده ایــم و برخــی از آنهــا 

ــم. ــب کنی ــراوان نتوانســته ایم تخری ــای ف ــم تاش ه ــی علی رغ را حت
در بــازار قزویــن یــک راســته بــه نــام »عــاف راســته« وجــود دارد. منظــور از »عــاف« بــه قــول تهرانی هــا فــرد »بیــکار« 
نیســت بلکــه از »علــف« می آیــد. آنجــا محصــوالت کشــاورزی و دامــی را از روســتاها می آوردنــد و بــه بنکدارهــا می فروختنــد. 
در »عــاف راســته« محصــوالت تمــام روســتاهای منظومــۀ زیســتی تابــع قزویــن عرضــه می شــدند. امــروز وقتــی صحبــت 
از قزویــن می کنیــم، »دشــت قزویــن« را جــزء منظومــۀ زیســتی آنجــا بــه شــمار می آوریــم. کوهســتان پشــت ســر شــهر را 
جــزء قزویــن نمی دانیــم، در صورتــی کــه بــا توجــه بــه تاریــخ می تــوان دریافــت کــه تــا نزدیــک ســواحل دریــای مازنــدران 
جــزء منظومــۀ زیســتی قزویــن بودنــد. بیخــود نیســت کــه اســم آن دریــا را کاســپین یــا »دریــای قزویــن« گذاشــته اند. تمــام 
ــه دورۀ  ــد و ب ــی ندارن ــه عمــر طوالن ــد ک ــه شــمار می رون ــد ب ــد، شــهرهای جدی ــه در ســاحل شــمالی می بینی شــهرهایی ک
تیموریــان بــه بعــد بــر می گردنــد. در جبهــۀ شــمالی قزویــن، دره ای بــه نــام »اِشــِکَورات« 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 می شــود. 
در گذشــته آنهــا ایــن محصــوالت را در عــاف راســته عرضــه می کردنــد. از زمانــی کــه جــادۀ »کنــاره« ســاخته شــد، بــه راِه 
ــروک و تخریــب  ــل، مت ــن دلی ــه همی ــد. ب ــن می رســاند، رســیدگی نکردن ــه قزوی ــن محصــوالت را ب ــرو کــه ای خاکــی و مال
شــد. طــی 60-50 ســال اخیــر، آنهــا محصــول را بــه رودســر می بردنــد، ســوار کامیــون می کردنــد، بــه رشــت می رســاندند 
ــد. مــا  ــاز هــم ارتباطشــان را قطــع نکرده ان ــد. یعنــی ب ــاز هــم بــه عــاف راســته می آوردن ــه قزویــن و ب و از جــادۀ رشــت ب
راه را از بیــن برده ایــم، ولــی مفهــوم فرهنگــِی راه همچنــان باقــی اســت و فقــط مســافتش چنــد برابــر بیشــتر شــده اســت. 
ــتند.  ــوالت نیس ــن محص ــده ای ــتی ها مصرف کنن ــد و رش ــرف می کنن ــا مص ــط قزوینی ه ــد را فق ــه ش ــه گفت ــی ک محصوالت
ــان  ــد و همچن ــز قطــع نمی کردن ــود را هرگ ــه بینشــان ب ــی ک ــاد و ســوابق طوالن ــا ارتباطــات فرهنگــی  موجــود و اعتم آنه
بنــا بــه ســوابق مذکــور، بــا هــم در روشــنایی بــه ســر می بردنــد و یکدیگــر را بــه جــا می آوردنــد. اگــر آن محصــوالت بــه 
قزویــن نمی رســید، خیلــی کارهــا نمی توانســت انجــام شــود. راه بــه مفهــوم غیرملموســش همچنــان معتبــر اســت، ولــو کــه 

بــه شــکل ملمــوس آن توجــه نکــرده باشــیم. 
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